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Školská novela má 
přiblížit výuku praxi
Novela školského 
zákona, kterou schválili 
poslanci,  přinese reformu 
financování mateřských, 
základních i středních 
veřejných škol. Nutí 
také střední školy, aby 
intenzivněji spolupracovaly 
se zaměstnavateli na tvorbě 
vzdělávacích programů 
a rozvoji škol. str. 3 

Internet posílil 
ekonomiku o 188 miliard
Internet a na něj navázané 
obory se na českém HDP 
podílejí ze 4,13 procenta. 
Od roku 2011 se příspěvek 
internetové ekonomiky 
zvedl o patnáct procent 
na 188 miliard korun. str. 4

Svět neočekává  
posílení koruny
Konec letošního roku 
může zastihnout českou 
měnu ve stejné síle, jako 
byla na jeho počátku, tedy 
při kurzu 27 korun za euro. 
Je to alespoň nejčastější 
z odhadů 42 světových 
bank a brokerů. str. 6

Krátce

Branže bez pojistek
IT dnes funguje jako  
elektřina před sto lety,  
říká majitel softwarové  
firmy Unicorn  
Vladimír Kovář.

ROZHOVOR
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Každý šestý Čech 
žije v cizině
Ve světě je aktivních 
minimálně tři sta 
tradičních krajanských 
spolků.

TÉMA
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MARTIN ČABAN:

Zeman a právní stát: „Když u 
někoho najdeme v krabici od 
vína šest nebo sedm milionů, 
jsou diskuse o jeho vině či 
nevině poněkud nepatřičné.“

twitter.com/e15news
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ČSSD najala rádce, kteří  
vyhráli volby Obamovi

Lidový dům  
nechce  
před volbami  
do Poslanecké  
sněmovny  
nechat nic  
náhodě. ČSSD si proto 
sjednala poradenskou 
společnost STG, která 
v americké prezidentské 
kampani pomohla  
Baracku Obamovi.  
UDÁLOSTI / str. 2
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Lezení do Trumpa
Jedna korporace za druhou se u nového 
amerického prezidenta předhání v řiťole-
zectví. Přísliby investic a nových pracovních 
míst, přesuny výroby zpátky domů, zastavení 
plánů na nové fabriky v cizině. Jen aby při 
tom lezectví nezalezly moc hluboko.

Naopak před „uzamčením v temné místnos-
ti“ protekcionismu varoval a za globalizaci 
před finančními a politickými lídry v Davosu 
plédoval apoštol kapitalismu bez přívlastků, 
čínský prezident a šéf největší stalinistické 
partaje v jednom Si Ťin-pching. O světovou 
komunistickou revoluci už asi nejde. 

Vinaři ani ministr zemědělství nejsou 
nadšení z povinné trikolóry na vinných 
lahvích. Neuvědomují si však, že by mohlo být 
ještě hůř. Například by se při každé dvojce 
mohlo povinně připíjet na počest největšího 
agromogula.  
 
Některé insolvenční případy v Česku jsou 
krásnou ilustrací efektivity a svižnosti státní 
mašinerie. Například ani šest let po krachu 
OP Prostějov nekončí soudní tahanice České 
spořitelny o výnos z majetku bankrotáře. 
Příště si to možná banky rozmyslí, aby ně-
koho potápěly. Radši pak třeba zvolí infuze, 
kterými budou firemní delikventy držet nad 
vodou a doufat, že se to jednou spraví. Však 
už mají zkušenosti z krize. n Poprvé od éry Jiřího 

Paroubka se strana opět 
obrátila na americké po-
radce. Agentura pomá-
hala Baracku Obamovi 
a Hillary Clintonové.

Pavel Otto, Jan Pavec

Lidový dům nechce před volbami 
do sněmovny nechat nic náhodě. 
A zvlášť marketing, tedy komuni-
kaci s voliči. Právě ve srozumitel-
ných, chytlavých heslech vyniká 
úhlavní konkurent socialistů, 
hnutí ANO Andreje Babiše. 

ČSSD nyní ladí detaily dohody 
s americkou agenturou STG, která 
pomáhala Baracku Obamovi. Mi-
nulý rok radila i Hillary Clintono-
vé, která těsně podlehla Donaldu 
Trumpovi. Podle zdrojů deníku 
E15 blízkých vedení sociální 
demokracie je spolupráce prak-
ticky jistá, jedná se už jen o jejím 
rozsahu.

„Můžeme najisto říci, že obě 
strany mají velký zájem o spolu-
práci. V následujících týdnech si 
řekneme, jak konkrétně by měla 
vypadat,“ prohlásila partnerka 
STG Julianna Smootová, která 
byla finanční ředitelkou prvního 
Obamova vítězného tažení. 

Viceprezident firmy pro 
veřejné kampaně Dan Kannine 
upřesnil, že k prvnímu kontaktu 
s ČSSD došlo před Vánocemi 
po amerických prezidentských 
volbách. „Požádali nás, abychom 
se s nimi podělili o zkušenosti 
z kampaní pro pana Obamu 
a paní Clintonovou. Doufáme, že 
můžeme pomoci,“ dodal. 

Poprvé od parlamentních 
voleb v roce 2006, kdy stranu vedl 
Jiří Paroubek, se tak nejsilnější 
levicová strana opět obrátila 
na renomované poradce. Tehdy 
to byli Penn, Schoen & Berland, 
jejichž klíčový člověk Alexander 
Branu agenturu opustil a nyní 
radí Babišovi. 

Zástupci STG přiznávají, že 
na volebních kláních se ve střední 
a východní Evropě zatím nepodí-
leli. „Spolupracujeme ale s řadou 
konzultačních společností 

ve Spojených státech, které mají 
zkušenosti z Rumunska nebo 
Maďarska,“ dodal Kannine.

Američtí poradci nechtějí 
upřesňovat, na co se v kampani 
soustředí. „Prvním úkolem 
bude rozeznat rozdíly mezi 
Českem a USA a vytvořit 
efektivní program,“ shodli se. 
„Trump a Babiš sdílejí podobný 
temperament, nedostatek 
zkušeností a disciplíny. U obou 
existují obavy kvůli jejich střetu 
zájmů. Trump bude řídit vládu, 
která ovlivní finanční výsledky 
jeho společností. Je to velmi 
podobná situace,“ dodali s tím, 
že část amerických voličů se 
při posledních prezidentských 
volbách cítila opomenutá kvůli 
vývoji ekonomiky a trendům 
v globalizaci. To platí i o Česku, 
kde zdaleka ne všichni pociťují, 
že ekonomika roste.  Více E15.cz

ČSSD pomohou 
s kampaní Obamovi lidé

Protagonisté dne

Pavel KODYM

DRÁŽNÍ MANAŽER

Zdeněk SOBOTKA

MAJITEL SOLEK GROUP 

Julius ŠEVČÍK

FILMOVÝ REŽISÉR

Kandidát ministerstva dopravy 
na šéfa nového regulačního úřadu 
v dopravě se stal obětí politické 
hry. Výsledek zatím není jasný.

str. 3

Ke své první solární elektrárně 
v Chile chce přistavět desítky dal-
ších. Příležitosti k rozvoji fotovoltaic-
ké energie hledá také v Argentině.

str. 5

Jeho snímek Masaryk se stal nej-
větším favoritem blížícího se udílení 
výročních cen Český lev. Film o Janu 
Masarykovi má celkem 14 nominací.

str. 15

Zápisník  
Daniela Nováka

MĚSTO CHOCEŇ  na Orlickoústecku dá na jaře rozebrat mariánský sloup z 18. století a odveze jej z Tyršova 
náměstí do restaurátorské dílny. Pozdně barokní památka je značně poškozená. Čtyřiadvacet metrů vysoký 
sloup byl vysvěcen v roce 1762.

SLOUP ČEKÁ OPRAVA
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ČSSD už před týdnem vybrala volebního manažera, populárního starostu 
Náchoda a poslance Jana Birkeho, který má zkušenosti z byznysu. Sázka 
na Birkeho překvapila. Čekalo se, že funkcí bude pověřen státní tajemník 
pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Birke je na rozdíl od městského 
liberála Prouzy zastáncem tradiční sociálnědemokratické politiky. A právě 
své kmenové voliče chce sociální demokracie přesvědčit, že hnutí ANO je 
všechno možné, jen ne levicová strana.

Sázka  
na kmenové voliče

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/sobotkovi-maji-s-kampani-pomoci-obamovi-lide-1327845


n Nejen změna finan-
cování. Novela škol-
ského zákona chce 
také zlepšit spoluprá-
ci škol s firmami.

Adéla Čabanová

Střední školy mají vyvinout 
úsilí spolupracovat se za-
městnavateli. Nutí je k tomu 
novela školského zákona, 
kterou včera přesvědčivou 
většinou schválila sněmovna 
a která se zabývá především 
reformou financování škol. 
Ta má mimo jiné i pomoci 
udržet vesnické malotřídky.

Se zaměstnavateli mají 
střední školy projednávat 
vzdělávací programy a zapojit 
je do tvorby koncepčních 
záměrů rozvoje školy. Střední 
školy mají podle novely také 
umožnit účast odborníka 
u profilové části maturity. Od-

borník z praxe se také povinně 
stane členem zkušební komise 
při závěrečných zkouškách 
na vyšších odborných školách. 
Dosud ho k absolutoriím školy 
mohly, ale nemusely přizvat.

Podle premiéra Bohusla-
va Sobotky (ČSSD) pomůže 
novela lepší spolupráci mezi 
zaměstnavateli a veřejným 
školstvím. „Vedeme intenziv-
ní debatu se zaměstnavateli, 
aby lidé, kteří vycházejí z re-
gionálních škol, byli uplat-
nitelní na trhu práce,“ uvedl 
po hlasování Sobotka. 

Zaměstnavatelé si stěžují, 
že to, co se studenti učí, 
neodpovídá tomu, co by jako 
zaměstnanci později měli 
umět. V minulosti vznikl sou-
bor doporučení pro zlepšení 
spolupráce škol s praxí zvaný 
Pospolu. Mezi jinými návrhy 
byla i úprava vzdělávacích 
programů na učňovských 
oborech tak, aby víc odpoví-

daly praxi. Zapojení odborní-
ků z praxe do výuky podporu-
je ministerstvo školství také 
pomocí evropských fondů.

Novela školského zákona 
přinese reformu financová-
ní mateřských, základních 
i středních veřejných škol. 
Financování soukromých 
a církevních škol se nemění. 
Změna by měla pomoci zejmé-
na menším školám a školám 
s menším počtem dětí v jed-
notlivých třídách. „Díky těmto 
změnám dokážeme udržet 
hustou síť malotřídních škol 
a zachování kvalitních škol 
i v menších obcích, i když 
demografie klesá,“ uvedla mi-
nistryně školství Kateřina Va-
lachová (ČSSD). Podle Sobotky 
tím pomůže proti vylidňování 
venkova. Aby na změnu žádné 
školy nedoplatily, bude z roz-
počtu na příští rok potřeba asi 
3,5 miliardy korun navíc.
 NÁZORY str. 14

Školská novela má výuku 
více přiblížit praxi
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Ministerstvo dopravy už 
nebude dohazovat kan-
didáty na post šéfa zcela 
nového Úřadu pro přístup 
k dopravní infrastruktuře. 
Ministerstvo původně navr-
hovalo do čela úřadu vítěze 
výběrového řízení Pavla Ko-
dyma, vláda jej ale pro odpor 
koaliční sociální demokracie 
zatím odmítla jmenovat. 

Ministr Dan Ťok proto 
včerejším dopisem přehodil 
zodpovědnost za osud do-
pravního regulátora na pre-
miéra Bohuslava Sobotku. 
„Vykonal jsem vše potřebné 
pro to, aby byl úřad řádně, 
transparentně a včas při-
praven plnit svou nezastu-
pitelnou roli, přičemž tato 
má snaha nevedla k cíli,“ 
píše Ťok. Premiéra vyzývá, 
aby sám vybral vhodnou 
osobnost. Sobotka na dotaz 
nereagoval. 

Nová organizace, též 
přezdívaná drážní super-

úřad, bude hrát klíčovou roli 
především na železnici, kde 
bude například rozhodovat 
spory dopravců o místo 
na kolejích. Těch přibývá 
hlavně kvůli vzmáhající 
se soukromé konkurenci 
Českých drah. Nový úřad 
vzniká jako ústřední orgán 
státní správy na zelené 
louce a jako takový bude 
podřízen vládě, a nikoli 
ministerstvu dopravy. 

Ťok v dopise píše o „kri-
tické časové tísni“ a upozor-
ňuje na to, že úřad má začít 
naplno fungovat už od dub-
na. Není proto vyloučeno, 
že stále věří v prosazení 
Kodyma, který do roku 2013 
vedl nynější Drážní úřad. 
Výběrového řízení se účast-
nili čtyři kandidáti. Stejný 
počet bodů jako Kodym 
získal u komise někdejší šéf 
Českých drah Dalibor Zele-
ný, Ťok ale vládě doporučil 
Kodyma. /sin/

Ťok nechá rozhodnutí 
o šéfovi regulátorů 
dopravy na Sobotkovi

Harrachovské pozemky 
se prodají podle ceny
Ministr financí Andrej 
Babiš (ANO) požaduje 
po majetkovém úřadu za-
stavení prodeje pozemků 
státu v lyžařském areálu 
v Harrachově. Po zrušení 
prodeje má být v novém 
výběrovém řízení vybrán 
nový majitel podle výše na-
bízené ceny. Státní pozem-
ky má získat za 56,5 milio- 
nu korun provozovatel 
krkonošského střediska, 
společnost Sportovní areál 
Harrachov. 

Zeman jmenoval 
soudce
Prezident Miloš Zeman 
jmenoval 33 nových soud-
ců a předsedu Krajského 
soudu v Praze. Od za-
čátku února se jím stane 
Ljubomír Drápal. Nejvíce 
nováčků jde do obvodů 
krajských soudů v Ostra-
vě, Praze a Ústí nad La-
bem. Mezi jmenovanými 
je i nový člen Nejvyššího 
správního soudu, advokát 
Tomáš Rychlý. /čtk/

Krátce

PRAHA 8 chce letos zahájit první etapu rekonstrukce okolí ob-
chodního a kulturního centra Krakov. Odstraněny budou bariéry, 
vznikne náměstí s parkem a bude vysázeno až 80 stromů. Radni-
ce již vypsala výběrové řízení, v němž hledá dodavatele. Náklady 
budou 26 milionů korun. Radnice plánuje zahájit letos rovněž již 
loni avizovanou obdobnou přestavbu u stanice metra C Ládví.

KRAKOV SE ZMĚNÍ
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n Dominantním sek-
torem, který přispívá 
k výkonu ekonomiky 
v oblasti internetu, je 
výroba IT zařízení a IT 
služby. Význam inter-
netu ještě poroste se 
zaváděním technolo-
gií Průmyslu 4.0.

Jan Stuchlík

Internet a na něj navázané 
obory se na českém HDP 
podílejí ze 4,13 procenta. 
Od roku 2011 se příspěvek 
internetové ekonomiky zvedl 
o patnáct procent na 188 mi- 
liard korun. Ukázala to stu-
die zadaná Sdružením pro 

internetový rozvoj (SPIR). 
„Vyplývá z ní jednoznačný 
závěr. Internetová ekono-
mika je klíčovou součástí 
národního hospodářství 
a zdravý rozvoj digi-
tálního prostředí 
je podmínkou 
konkurence-
schopnosti 
republiky,“ 
uvedl předse-
da SPIR Ján 
Simkanič.

Autoři 
do internetové 
ekonomiky zapo-
čítávají informační 
a komunikační technologie, 
informační a mediální sektor 
a přidanou hodnotu elek-
tronického obchodu. Oproti 
roku 2011 nejvíce rostla 

přidaná hodnota IT služeb, 
a to o 25,8 miliardy korun. 
Celý ICT sektor se na pří-
spěvku internetové ekonomi-

ky podílel 175 miliardami 
korun. Studie ovšem 

přínos internetu 
a digitálních 

technologií 
k hospodář-
skému výko-
nu podceňuje. 
Nezapočítává 

růst produk-
tivity v prů-

myslu a dalších 
odvětvích díky 

využití internetu 
a informačních technologií. 
Ty podle mezinárodních 
studií zvyšují produktivitu 
v průmyslu o jedno až jedno 
a půl procenta ročně. Podni-

ky používají počítačové sítě 
k prodeji a nákupu výrobků 
a služeb ve stále větší míře, 
upozorňuje studie. Nárůst 
významu internetu a jeho 
využívání je vidět u podniků 
všech velikostí. Největšího 
růstu však dosáhly velké 
podniky, které v posledních 
čtyřech letech začaly ma-
sivně uplatňovat a využívat 
analýzu velkých dat. Autoři 
nicméně uvádějí, že vyčísle-
ní přínosů této technologie 
není snadné.

Internet by měl v průmyslu 
hrát stále větší roli s postup-
ným přechodem na techno-
logie Průmyslu 4.0. Německé 
studie tvrdí, že digitalizace 
průmyslu zvedne produktivi-
tu firem v příštích pěti letech 
o osmnáct procent. Ročně 

Internet posílil ekonomiku 
o 188 miliard korun

Internet 
 a na něj navázané  

obory se na českém  
HDP podílejí ze

4,13 %.
sUsto

může zvýšit příjmy firem 
o dvě až tři procenta.

V Česku se zatím o zavá-
dění Průmyslu 4.0 diskutuje. 
Zkušenosti Svazu průmyslu 
a dopravy ukazují, že řada 
malých a středních firem má 
velmi nízké povědomí o po-
užití digitálních technologií. 
Pro ně bude nalezení místa 
v budoucích dodavatelsko-
-odběratelských řetězcích 
velmi obtížné. Naopak díky 
digitálním technologiím 
vzniká velké množství 
start-upů, které pracují 
pouze v digitálním prostředí 
a dokážou využívat mezer 
na trhu.

Příspěvek internetové 
ekonomiky k HDP Česka 

 

ICT sektor 175,3

internetová média  
a reklama

1,7

e-commerce 11,1

celkem 188,1

Pramen SPIR

n Železniční dopravce 
doplnil za téměř půl 
miliardy vozový park 
u svého tradičního 
dodavatele ojetých 
vozidel.

Jan Šindelář

České dráhy se v rámci mo-
dernizace vozového parku 
znovu vydaly do Rakouska. 
Za sedmnáct milionů eur, 
zhruba 460 milionů korun, 
koupily od tamních drah 
ÖBB 47 vagonů pro rychlost 
200 kilometrů v hodině. 

 „Nově pořízené vozy 
doplní náš stávající park mo-
derních osobních vozů pro 
vlaky vyšší kvality, u kterých 
zaznamenáváme rostoucí 
zájem cestujících,“ uvedl 
člen představenstva Českých 
drah Michal Štěpán. 

 Z dodávky je 41 vagonů 
druhé třídy s klasickými 
oddíly po šesti sedačkách, 
čtyři vozy jsou první třídy 

a dva restaurační. Všechny 
jsou vybaveny například 
klimatizací, elektrickými 
zásuvkami nebo centrálním 
zavíráním dveří. Podle drah 
je rychlost 200 kilometrů 
vyžadová-
na u vlaků 
do Německa 
a Rakouska 
a v blízké 
budoucnosti 
(s postupnou 
přestavbou 
tratě Katovice–
Varšava)  se dá 
tato podmín-
ka očekávat 
i z Polska. 

„Po nezbyt-
né přejímací 
prohlídce budeme vozy 
postupně nasazovat do pro-
vozu. Během letošního roku 
na nich provedeme také 
revize a vyvazovací opravy, 
dosadíme nové centrální 
zdroje energie nebo agregáty 
klimatizace. Věnovat se 
budeme také údržbě a opra-
vám interiéru a vybavení 

vozů pro cestující,“ doplnil 
další člen představenstva 
Miroslav Kupec. Po završení 
dodávky budou mít České 
dráhy už více než dvě stovky 
moderních vozů konstruo- 

vaných pro 
dvousetki-
lometrovou 
rychlost. Dal-
ších sto vozů 
pro expresní 
dálkové linky 
je součástí jed-
notek Railjet 
a Pendolino. 

Dráhy navíc 
soutěží dodáv-
ku padesáti 
moderních 
osobních vozů 

pro linku Praha–Brno–Bra-
tislava–Budapešť. Dráhy 
uvádějí, že to budou nej-
modernější osobní vagony 
v Evropě. 

ČD nakupovaly ojeté vago-
ny v Rakousku už v minulých 
letech, v několika vlnách zís-
kaly desítky vagonů v hodno-
tě stovek milionů korun. 

Dráhy v Rakousku koupily 
dalších 47 rychlých vagonů

JITRNICE, OVAR ČI TLAČENKU z vlastnoručně vykrmeného 
pašíka si rok od roku dopřává stále méně lidí. Podle minister-
stva zemědělství bylo loni na domácích zabijačkách poraženo 
sto tisíc prasat, rok předtím o deset tisíc více. Před deseti lety se 
při domácích zabijačkách poráželo 190 tisíc prasat.

ZABIJAČEK UBÝVÁ

Fo
to

 č
tk

ČD soutěží 
dodávku 
pěti desítek 
osobních vozů 
na trať z Prahy 
do Budapešti přes 
Brno a Bratislavu.
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n Česká firma vybudu-
je v Chile solární zdro-
je o výkonu padesáti 
megawattů. Rozhlíží 
se i v Argentině.

Jan Stuchlík

Solek Group, stavitel a pro-
vozovatel solárních elektrá-
ren, zprovoznil svou první 
elektrárnu v jihoamerickém 
Chile. Park Cuz Cuz o výkonu 

tří megawattů za sto milionů 
korun byl připojen do sítě 
koncem loňského roku. 

„Museli jsme překonat řadu 
problémů, například třítý-
denní stávku celníků, která 
zasáhla provoz v celé zemi. 
Díky optimálním přírodním 
podmínkám je Chile jednou 
z nejlepších lokalit, kde se 
dá v odvětví fotovoltaiky 
investovat,“ míní majitel 
Solek Group Zdeněk Sobotka. 
Chile nepodporuje výstavbu 

fotovoltaických elektráren 
formou výkupních cen jako 
Evropa. Malé projekty do dese-
ti megawattů mohou využít 
nepřímé finanční podpory 
ve formě stabilizované ceny. 
Tu stanovuje každého půl 
roku Národní energetická 
komise ve výši průměrných 
cen v dané oblasti. 

Elektrárna Soleku má cenu 
fixovanou na 64 dolarech. 
K tomu dostane kapacitní 
platbu za rezervaci zdroje 

v síti, což vychází na pět až 
šest dolarů. Dohromady inka-
suje zhruba sedmdesát dolarů 
za megawatthodinu.

Elektrárna je první z něko-
lika solárních projektů, které 
chce Solek v Chile vybudovat. 
Aktuálně připravuje dva 
třímegawattové projekty La 
Fortuna a Ampare del Sol 
zhruba 300 kilometrů od hlav-
ního města Santiaga. Firma by 
letos chtěla postavit nejméně 
patnáct megawattů a příští 

Solek spustil solární elektrárnu v Chile 

  
www.ppas.cz                       800 134 134

Plyn levnější v rámci
neregulované složky jeho 

ceny až o 30 %

264737/29 inzerce

rok přidat dalších 33 mega-
wattů výkonu. Financování 
má zajistit plánovaná emise 
dluhopisů za půl miliardy 
korun. „Okno pro stavbu solár-
ních elektráren vidím otevře-
né ještě dva až tři roky. Pak 
může na kapacitní možnosti 
narazit chilská rozvodná síť,“ 
uvedl Sobotka.

Solek Group se proto po- 
ohlíží po Argentině. S tamním 
partnerem chce stavět fotovol-
taické a bioplynové elektrárny.

IDEÁLNÍ MÍSTO. 
Solární elektrárna 
Cuz Cuz firmy Solek 
využívá ideální 
podmínky pro insta-
laci fotovoltaických 
zdrojů v Chile.Fo

to
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Firmě Keraclay hrozí 
sankce za těžařský kartel
Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže odhalil kartel 
na trhu těžby žáruvzdorných 
jílovců. Společnost Keraclay 
má zaplatit 2,5 milionu 
korun. České lupkové závody, 
které se na kartelu také 
podílely, pokutu nedostaly. 
Firma se antimonopolnímu 
úřadu přiznala a poskytla 
mu důkazy.  

Opravdu výhodných  
slev je zhruba pět procent
Průměrná výše slev v ledno-
vých a povánočních výpro-
dejích dosáhla devatenácti 
procent, byť obchodníci 
zhusta inzerovali snížení 
o desítky procent. Nejcitel-

nější se týkaly knížek, filmů, 
oblečení a erotiky, zjistila 
analýza portálu Heureka.cz.  
Jen v e-shopech se každou 
hodinu objeví tisíce nových 
slev, opravdu výhodných je 
jen zhruba pět procent.

Práce v Česku je drahá

Náklady zaměstnavate-
le na práci v Česku patří 
k nejvyšším v Evropě. Vyšší 
vycházejí jen v Belgii, Fran-
cii, Itálii, Rakousku a Švéd-
sku. Nejnižší jsou v Dánsku 
a na Maltě. Překvapivě dobře 
si Česko vede v poměru 
čistého příjmu k celkovým 
nákladům, kde je na pátém 
místě. Vyplývá to z analýzy  
společnosti Deloitte zahrnu-
jící devatenáct evropských 
zemí. /čtk/

Krátce



n Firma svým tlakem 
údajně donutila spo-
lečnost Apple, aby 
používala pouze její 
produkty.

Americká Federální komise 
pro obchod (FTC) zažalo-
vala amerického výrobce 
čipů Qualcomm. Viní jej ze 
snahy udržovat si monopol-
ní postavení na trhu s klí-
čovými čipy pro mobilní 
telefony. 

Qualcomm je největším 
světovým výrobcem čipů, 
které se používají v chyt-
rých telefonech, podle FTC 
si však klade příliš omezu-
jící podmínky v licenčních 
a dodavatelských smlou-
vách s výrobci telefonů 
a podniká kroky k oslabení 

konkurence. FTC mimo jiné 
tvrdí, že Qualcomm přiměl 
společnost Apple, aby po- 
užívala pouze jeho produk-
ty. Qualcomm tato obvinění 
odmítá. 

Jižní Korea už koncem 
loňského roku vyměřila 
Qualcommu pokutu jedno-
ho bilionu wonů (22 miliard 
korun) za nekalé praktiky 
při uzavírání licenčních 
dohod. Předloni dostala 
firma v Číně za porušování 
tamních antimonopolních 
zákonů pokutu 975 milionů 
dolarů (téměř 25 miliard 
korun). Qualcomm čelí 
vyšetřování také v Evrop-
ské unii, kde byl v prosinci 
2015 obviněn ze zneužívání 
svého postavení na trhu 
s cílem potlačit konkurenci. 
/čtk/

USA viní Qualcomm 
z monopolu
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n Průměr z více než 
čtyř desítek prognóz 
počítá s tím, že česká 
měna do konce roku 
zpevní o 2,2 procenta.

Jaroslav Bukovský

Konec letošního roku může 
zastihnout českou měnu 
ve stejné síle, jako byla 
na jeho počátku, tedy při 
kurzu 27 korun za euro. 
Je to alespoň nejčastější 
z odhadů 42 světových bank 
a brokerů, s jejichž prognó-
zami pracuje agentura Blo-
omberg. Hodnotu koruny 
na úrovni kurzového závaz-
ku ČNB věští hned desítka 
ekonomů. V průměru počí-
tají prognózy velkých hráčů 
ze světa financí s kurzem 
26,40 koruny za euro, což 
odpovídá posílení o zhruba 
2,2 procenta.

Škála odhadovaných kur-
zů koruny se pohybuje od  
25 po 27,40 koruny za euro, 
s oslabením měny počítají 
pro závěr roku pouze dva 
odhady. „Očekávání švýcar-
ského posílení na koruně 
a spekulace na toto posílení 

nakonec způsobí, že k žád-
nému posílení nedojde. 
Alespoň několik let. Posílení 
budou bránit spekulanti. 
Už nyní mají nainvesto-
ván zhruba bilion korun. 
Roční přirozená poptávka 
plynoucí z přebytku ob-
chodní bilance přitom činí 
ročně necelých 150 miliard, 
spekulanti tak budou čekat 
mnoho let, než od nich 
jejich koruny někdo koupí,“ 

říká hlavní ekonom České 
spořitelny David Navrátil 
s tím, že krátkodobé výkyvy 
kurzu koruny budou přesto 
značné.

„Koruna po svém uvol-
nění nutně nemusí mar-
kantněji posílit,“ připo-
míná v úterním reportu 
podle agentury i ekonomka 
londýnské pobočky Bank 
of America Mai Doanová. 
Nejvíce odhadů sázejících 
na silnější domácí měnu 
počítá podle Bloombergu 
se silvestrovským kurzem 
26,50 koruny za euro, tedy 
zpevněním měny o necelá 
dvě procenta. Švýcarská 
Julius Baer pak jako jediná 
počítá s tím, že kurz koruny 
zpevní o padesát haléřů už 
během prvního čtvrtletí, 
tedy během trvání závazku 
ČNB.

Vedle spekulantů půjdou 
proti silné koruně další 
zásahy centrální banky. 
Viceguvernér ČNB Vladi-
mír Tomšík už letos zkraje 
roku potvrdil, že případné 
nadměrné kurzové výkyvy 
by banku přiměly i po ukon-
čení závazku k dalším in-
tervencím se snahou oslabit 
korunu.

Svět posílení 
koruny nečeká

Inflace v EU prudce zrychlila

Meziroční inflace v Evropské unii v prosinci výrazně 
vzrostla a dostala se na 1,2 procenta. Tempo růstu cen se 
zvýšilo i v zemích eurozóny, kde inflace vystoupila na  
1,1 procenta.  

Facebook zřídí v Paříži inkubátor pro start-upy

Americká sociální síť Facebook zřídí v Paříži svůj první 
inkubátor pro začínající firmy, start-upy. Inkubátor umístí 
do areálu Station F, který je ambiciózním projektem pod-
porovaným francouzským miliardářem Xavierem Nielem 
a jehož cílem je stát se největším areálem pro začínající 
firmy na světě. Otevřít se má v dubnu. 

HSBC přestěhuje část personálu z Británie do Paříže

HSBC reagovala na plánované vystoupení Británie z Ev-
ropské unie oznámením, že v příštích letech přesune část 
personálu z Británie do Paříže. Potvrdil to ředitel banky 
Stuart Gulliver.  /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 19,122

Čína 1 3,706

Dánsko 1 3,634

EMU 1 27,020

Chorvatsko 1 3,587

Japonsko 100 22,321

Kanada 1 19,319

Maďarsko 100 8,775

Norsko 1 2,991

Polsko 1 6,187

Rusko 100 42,711

Švédsko 1 2,834

Švýcarsko 1 25,238

Turecko 1 6,691

USA 1 25,335

Velká Británie 1 31,105

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 18. 1. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 64,90   -0,38 % 

ČEZ 423,30   0,50 % 

Erste Bank 770,70   0,22 % 

Fortuna 89,35   0,85 % 

Kofola 385,00   -0,85 % 

KB 886,70   0,64 % 

Moneta 80,00   -0,44 % 

O2 CR 269,10   -0,33 % 

Pegas 781,00   0,00 % 

Philip Mor. ČR 13 328,00   0,21 % 

TMR 655,00 0,00 %

Unipetrol 182,00   0,55 % 

VIG 603,50   -0,10 % 

Celkový objem (v tisících korun) 375 070 

Akcie na pražské burze 18. 1. 2017 

DO MOBILŮ. Společnost Qualcomm se proslavila hlavně výro-
bou výkonných procesorů pro mobilní telefony.
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Odhady vybraných 
světových bank ohledně 
kurzu koruny vůči euru 
na konci roku 2017

Banka Kurz

Lloyds Bank 25

Nomura 26

HSBC 26,2

Morgan Stanley 27

Credit Suisse 27,4

Pramen Bloomberg

VŠE O ČESKÉ  
KORUNĚ – SPECIÁL 

INTERVENCE ČNB

VÍCE NA E15.CZ
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BLESK PENĚŽENKA

Bez papírování, nutnosti vedení účtu v Bance, platBy zdarma!
Koupíte v trafice, e-shopu a přes sms za 69 Kč

www.bleskpenezenka.cz

1. DoBíjEcí PLAtEBNí KArtA

JaKé má BlesK peněženKa využití?
• Bezpečné online platBy
• Kontrola droBných výdaJů

pozor! nyní za 
aKčních 69 Kč
 platí pro karty s platností do 10/2017

BEZPEČNOST
Žádné propojení  
s vaším účtem

ANONYMITA
Žádné citlivé údaje  

při platbách

KONTROLA
Žádné přečerpání  

do minusu

DOBÍJECÍ PLATEBNÍ KARTA 

CENA 
69 Kč

ExPIRACE KARTY 10/2017

• platBy chytrým telefonem
• univerzální dáreK

265006/16 inzerce

Blýská se 
na lepší časy

 
Na středoevropský region 
v loňském roce dopadlo výrazné 
zpomalení investiční aktivity. 
To bylo spojeno s přechodem 
na nové sedmileté programové 
období pro čerpání peněz z fon-
dů EU. Začátek programového 
období je obvykle spojen s ne-
připraveností rámců čerpání, 
a tak je přítok peněz z Evropské 
unie nízký, což se následně 
promítne do propadu investiční 
aktivity i celkového hospodář-
ského růstu.  

Rok 2016 byl toho názorným 
případem. V České republice, 
Polsku, Slovensku i v Maďarsku 
investice výrazně poklesly, a tak 
byl výstup regionu ve srovnání 
s rokem 2015 podstatně nižší. 
Nejvíce utrpěl stavební sektor, 

jehož výstup propadl v mezi-
ročním srovnání do výrazně 
záporných čísel. Naštěstí se zdá, 
že investice již dosáhly svého 
dna a regionu se tak blýská 
na lepší časy. 

Celkový objem dotací schvále-
ný pro roky 2014–2020 činí nece-
lých 134 miliard eur, což je ještě 
o zhruba čtyři miliardy více, než 
měly země středoevropského 
regionu k dispozici v programo-
vém období 2007–2013. Zatímco 
v loňském roce představovaly 
investice pro region brzdu, letos 
by již měly přispět k jeho růstu 
kladně. K dobrým hospodář-
ským výsledkům navíc přispěje 
i spotřeba domácností, která 
těží z klesající nezaměstnanosti 
a rostoucích mezd. 

Letošní rok je také volebním 
rokem v České republice, rok 
2018 pak v Maďarsku. HDP tedy 
zřejmě podpoří svojí spotřebou 
i vláda. Ve srovnání s minulým 
rokem by si tedy všechny země 
kromě Slovenska, kde HDP zřej-
mě zpomalí, měly polepšit.  

Autorka je analytičkou Komerční banky

Z parketu

Jana Steckerová

Zemský soud v německém 
Hildesheimu v úterý nařídil 
německé automobilce 
Volkswagen, aby od jednoho 
německého zákazníka za pl-
nou cenu odkoupila naftový 
vůz vybavený softwarem 
pro manipulaci s testy emisí. 
Zákazník za automobil Škoda 
Yeti v roce 2013 zaplatil přes 
26 tisíc eur (716 tisíc korun). 
Rozhodnutí soudu ale 
zatím není pravo-
mocné, Volks-
wagen se proti 
němu hodlá 
odvolat.

Pokud by 
byl verdikt 
potvrzen, 
mohlo by to 
pro automo-
bilku znamenat 
nákladný pre-
cedens, upozorňuje 
agentura AP. Mluvčí Volks-
wagenu Nicolai Laude rea-
goval, že počítá se zrušením 
tohoto verdiktu. Upozornil, 
že jiné soudy v předchozích 
případech dospěly k opačným 
závěrům než soud v Hildes- 
heimu.

Volkswagen nadále odmítá 
výzvy, aby evropské zákaz-
níky za skandál odškodnil 
podobným způsobem jako zá-
kazníky ve Spojených státech. 
Ti se mohou rozhodnout, 
zda budou požadovat úpravu 
auta, nebo aby Volkswagen 
jejich auto odkoupil. Dohoda 
o urovnání skandálu v USA 
také předpokládá, že majitelé 

obdrží odškodné až 
deset tisíc dolarů 

(253 tisíc korun). 
Volkswagen 

předloni v září 
přiznal, že 
po celém 
světě do asi 
11 milionů 

naftových 
aut instaloval 

software, který 
umožňuje mani-

pulovat s testy emisí. 
Skandál se týká i zhruba  
1,2 milionu vozů Škoda Auto. 
V Evropské unii musí  
Volkswagen v důsledku 
této kauzy svolat k úpravě 
kolem 8,5 milionu aut, z toho 
zhruba 2,5 milionu v Němec-
ku. /čtk/

VW prohrál první 
soud o výkup vozů

Automobilka
se nadále

odmítá
vyrovnat 

s evropskými
zákazníky.

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ si vysloužil první nákladní vlak, který přivezl zboží na trati  
Čína — Velká Británie. Souprava s 34 kontejnery projela trasu o délce 11 999 kilometrů za 19 dní.  
 

PRVNÍ VLAK Z ČÍNY
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Jakmile Britové oznámí záměr 
opustit EU, sejde se summit
n Půlroční vedení 
unie začíná pro nej-
menší členskou zemi 
zostra. Ač si jako 
prioritu zvolila řešení 
migračních problé- 
mů, má teď díky 
Velké Británii starost 
o znovusjednocení 
společenství.

Lídři zemí Evropské unie se 
na mimořádném summitu 
k brexitu sejdou do čtyř či 
pěti týdnů, jakmile Velká 
Británie v souladu s člán-
kem 50 unijní smlouvy 
formálně oznámí svůj 
záměr z bloku odejít. Euro-
poslancům to ve Štrasburku 
řekl Joseph Muscat, premiér 
Malty, nyní předsednické 
země EU. Summit pak sta-
noví vodítka a mandát pro 
další jednání, které povede 
vyjednávač Evropské komi-
se Michel Barnier.

Muscat upozornil, že 
ačkoli si i ostatních 27 zemí 
unie přeje s Brity spravedli-
vou dohodu, její podmínky 

budou nutně horší než 
za plného členství země. 
„To by nikoho nemělo 
překvapovat. Myslet si, že 
by to mohlo být jinak, by 
vskutku ukazovalo na odtr-

ženost od reality,“ reagoval 
na úterní oznámení brit-
ských priorit premiérkou 
Theresou Mayovou. „Po-
chopili jsme, že premiérka 
dává přednost omezení 

svobody pohybu osob před 
členstvím v jednotném 
trhu a celní unii,“ podotkl 
premiér středomořské 
země, kterou s Británií 
pojí dlouholeté historické 

vztahy a kde je angličtina 
jedním z oficiálních jazyků.

Mayová podle Muscata 
dala najevo zájem o vytvoře-
ní zcela nové podoby vztahů 
své země s unií. Proto včera 
europoslance ujistil, že člen-
ské země nadále jednomy-
slně trvají na nedělitelnosti 
čtyř svobod, které souvisejí 
s unijním jednotným trhem, 
tedy volného pohybu osob, 
zboží, služeb a kapitálu. 
„Není to projev antagonis-
mu, ale hlubokého přesvěd-
čení o základních princi-
pech evropského projektu,“ 
podotkl Muscat.

Maltský premiér také 
zmínil, že nová obchodní 
dohoda EU s Británií bude 
dojednávána až poté, co 
země z unie vystoupí, mož-
ná za existence určitého 
dočasného uspořádání. Do-
jednání nové dohody bude 
přitom podle něj nejtěžším 
úkolem, jak ukázal složitý 
osud dohody o volném ob-
chodu mezi EU a Kanadou. 
„Tento úkol bychom neměli 
podceňovat stejně jako naše 
kolegy na druhé straně sto-
lu,“ podotkl Muscat. /čtk/
 NÁZORY str. 14

ŽÁDÁ JEDNOTU. Joseph Muscat, premiér Malty nyní předsedající Evropě, včera europoslancům 
zdůraznil potřebu znovusjednocení Evropy a urychlení reformy azylového systému EU. „Můžeme se 
stále více zakopávat ve svých pozicích a vzájemně se osočovat, nebo společně hledat řešení,“ řekl.
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Český europoslanec Pavel 
Telička (za ANO) byl včera 
ve Štrasburku zvolen 
místopředsedou Evropské-
ho parlamentu. V příštím 
období, které trvá dva a půl 
roku, tak bude jedním ze 
14 zástupců nového šéfa 
unijních poslanců Antonia 
Tajaniho.

Telička byl jedním z dese-
ti místopředsedů, kteří vče-
ra byli zvoleni již v prvním 
kole volby, když dostal 
313 hlasů. Čtyři zbývající 
posty byly dovoleny v dal-
ším kole. „Doufám, že mi 
tato funkce pomůže navá-
zat na to, co jsem poslední 
dva a půl roku dělal v rámci 
liberální frakce,“ prohlásil 
po svém zvolení Telička, 

který je místopředsedou 
frakce Aliance liberálů 
a demokratů. Dodal také, 
že v nové funkci snad 
přispěje k urychlení řešení 
některých otázek, které se 
při projednávání ve sboru 
evropských zákonodárců 
zbytečně táhnou.

„Zvolení Pavla Teličky 
do vedení parlamentu je 
z hlediska českých zájmů 
v EU dobrou zprávou,“ 
sdělila jeho kolegyně z ANO 
europoslankyně Dita Cha-
ranzová. Podle ní je Telička 
v Bruselu respektovaným 
a čitelným partnerem, kte-
rý evropské problematice 
velmi dobře rozumí.

Teličkovi ke zvolení po-
gratulovala i česká komu-

nistická europoslankyně 
Kateřina Konečná. „Pokud 
se vytvoří správné pracovní 
prostředí a vztahy v českém 
zastoupení v EP, může to 
sloužit i ke sblížení názorů 
českých europoslanců při 
prosazování českých národ-
ních zájmů,“ dodala.

V předchozím období, 
tedy od posledních voleb 
do europarlamentu v roce 
2014, Česká republika své-
ho zástupce mezi místo-
předsedy neměla. Předtím 
však zastávali tuto funkci 
tři čeští europoslanci: Mi-
roslav Ouzký (ODS; 2004 - 
2007), Libor Rouček (ČSSD; 
2009 - 2012) a Oldřich Vla- 
sák (ODS; 2012 - 2014). /čtk/
 Více E15.cz

Telička je ve vedení europarlamentu 

Právník Telička je europoslancem 
od roku 2014. Předtím byl deset 
let společníkem poradenské firmy 
BXL-Consulting. V letech 2003 až 
2004 byl velvyslancem ČR při EU 
a od května do listopadu 2004 
působil jako eurokomisař. Stejně 
jako ostatní komisaři nových 
zemí neměl vlastní rezort, ale 
spolupracoval s jedním z komi-
sařů patnáctky Davidem Byrnem, 
komisařem pro zdraví a ochranu 
spotřebitele. Je místopředsedou 
frakce Aliance liberálů a demokra-
tů. Už od devadesátých let pra-
coval Telička v týmu připravujícím 
vstup Česka do EU.

Pavel 
Telička (51)

Fo
to

 č
tk



www.E15.cz | 9 |

Sebevražedný útok na vo-
jenském stanovišti ve městě 
Gao na severu Mali včera za-
bil podle malijské vlády bez-
mála padesátku osob včetně 
pěti teroristů. Zraněno bylo 
více než sto lidí. Ačkoli se 
k výbuchu zatím nikdo ne-
přihlásil, předpokládá se, že 
za ním stojí islamisté, kteří 
nesouhlasí s mírovou doho-
dou, již pod dohledem OSN 
v roce 2015 uzavřela malijská 
vláda s bývalými rebely.

Výbuch podle svědků 
způsobilo auto naložené vý-
bušninami. Vojáky a bývalé 
rebely (především Tuare-
gy), kteří společně chrání 
oblast, zasáhla exploze 
během schůze kolem deváté 
hodiny ráno. „Někteří svým 
zraněním podlehli, jiní jsou 
ve velmi vážném stavu,“ řekl 

lékař Sadou Maiga s tím, že 
místní nemocnice se věnuje 
výhradně obětem útoku.

V roce 2012 zahájili Tua- 
regové povstání s touhou 
vytvořit nový stát. Do vzpou-
ry se ale vmísila al-Káida, jež 
se zmocnila měst na severu 
země a začala tam uplatňo-
vat právo šaría. Francouzská 
armáda teroristy z území 
vytlačila o rok později. Al-
-Káida však nadále v oblasti 
útočí. Navzdory přítomnosti 
mírových sil OSN, na nichž 
se podílí asi 40 zemí včetně 
ČR, se teroristé dostávají 
i do oblastí, které byly dříve 
považovány za bezpečné.

Incident představuje zpo- 
malení v docílení míru v ze- 
mi. Rada bezpečnosti OSN 
měla včera o Mali jednat. /čtk/

Sebevražedný 
atentát komplikuje 
dosažení míru v Mali

Vzpomínky 
významné Češky 

Elišky Haškové Coolidge

nejen na život 
v Bílém domě

významné Češky 
Vzpomínky 

významné Češky 

Elišky Haškové Coolidge

nejen na život 
v Bílém domě

Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

262633/145 inzerce

RUSKO A TURECKO včera zahájily první společnou leteckou 
operaci proti bojovníkům hnutí Islámský stát v syrské pro-
vincii Aleppo. „Do operace jsou zapojeny čtyři bombardéry 
Su-24M, čtyři bitevníky Su-25 a jeden bombardér Su-34 ruské 
armády a osm tureckých letounů: čtyři F-16 (na snímku) a čtyři 
F-4. Celkově zasáhly 36 cílů,“ řekl náčelník hlavní operační 
správy ruského generálního štábu Sergej Rudskoj.

NAD ALEPPEM
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Gauck se loučil s funkcí

Demokracii schopnou obra-
ny i boje požadoval v proslo-
vu na závěr svého funkčního 
období německý prezident 
Joachim Gauck. Vyslovil se 
také pro posílení bezpečnos-
ti v Německu i v zahraničí. 
Gauck se rozhodl neuchá-
zet o druhý prezidentský 
mandát, v březnu ho v úřadu 
pravděpodobně nahradí 
dosavadní ministr zahraničí 
Frank-Walter Steinmeier.

Pavel se bude pokoušet 
o dialog s ruským štábem
O navázání smysluplného 
dialogu s náčelníkem gene-
rálního štábu ruské armády 
Valerijem Gerasimovem se 
bude dál pokoušet šéf Vo-
jenského výboru NATO Petr 
Pavel. Český generál to řekl 
po jednání výboru na úrovni 
náčelníků štábů armád člen-
ských zemí Severoatlantické 
aliance. Ti Pavla v jeho snaze 
podpořili. /čtk/

Krátce
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n O finanční pomoc na letošek  
žádá Českou republiku skoro  

300 krajanských spolků 
v padesátce zemí světa. 

Na oplátku propagují českou 
kulturu a pomáhají českým 

firmám. Nedávno se konal 
třeba festival knedlíků 

na Ukrajině, pivní 
slavnosti v USA nebo 

oprava Masaryktownu 
v Kanadě.

V zahraničí žije v součas-
nosti až 2,5 milionu Čechů. 
Vyplývá to z odhadu českého 
ministerstva zahraničních 
věcí. Zdaleka přitom nejde 
jen o Čechy, kteří se vydali 
v novodobé éře do světa 
za prací. Stále jsou ve světě 
aktivní minimálně tři stovky 
tradičních krajanských spol-
ků. Jde o rodiny, které jsou 
usazeny v cizině už třeba 
v šesté nebo sedmé generaci. 

„V zakarpatské oblasti žije 
zhruba 500 až 600 rodin, 
které mají české nebo česko-
slovenské kořeny. Hlavním 
cílem našeho spolku je 
propagace České republiky 
formou různých konferencí 
nebo koncertů. Také připo-
mínáme našeho prvního 
prezidenta,“ uvádí například 
velmi slušnou češtinou před-
seda Klubu T. G. Masaryka 
v ukrajinském Užhorodu 
Ivan Latko.

UPROSTŘED TORONTA  
ROSTE MALÁ PRAHA
Vůbec největší krajanská 
komunita působí ve Spoje-
ných státech. Podle velkého 
sčítání lidu na přelomu 
tisíciletí tam žije na 1,7 mili-
onu Čechů. Zhruba sto tisíc 
Čechů pobývá dlouhodobě 
v Kanadě a Velké Británii, 

USA Velká Británie Kanada Německo Rakousko Slovensko Austrálie Francie Ukrajina Chorvatsko
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 Češi žijícíl 
 v zahraničí l
 (v tisících))

velké krajanské komuni-
ty jsou ale například také 
v Chorvatsku nebo Srbsku. 
Málo se mluví o tom, že Čes-
ká republika s krajany čile 
a systematicky spolupracuje. 
Jen během loňského roku jim 
ministerstvo zahraničních 
věcí v rámci speciálního 
programu poslalo 21 milionů 
korun. „Byly schváleny 
projekty celkem 266 spolků 
v 52 zemích,“ uvedla mluvčí 
ministerstva Michaela 
Lagronová. Pro letošní rok si 
o pomoc zažádalo dokonce 
288 krajanských spolků. 

Mezi příjemci podpory 
je třeba Masarykův ústav 
Toronto, který loni získal 
180 tisíc korun na vydávání 
čtrnáctideníku Nový domov, 
rozvoj České školy a opravu 
komplexu Masaryktown. To 

je jakási malá česká enkláva 
uprostřed nejlidnatějšího 
kanadského města Toronta, 
která zahrnuje knihovnu, 
domov důchodců nebo Praž-
skou restauraci. V říjnu se 
tam konal „Czechtoberfest“ 
neboli slavnosti českého 
piva. Na Ukrajině se zase 
odehrál festival českých 
knedlíků. Spolek Kansas 
Czechs ve Spojených státech 
loni dostal drobnou podporu 
na akci „Polka a pivo“ při 
dožínkách.

V BRITÁNII POMOHLA  
PANÍ REMOSKA
Krajanské spolky mají při-
tom určitý význam pro byz-
nys, protože dělají Česku re-
klamu a jsou zásobárnou lidí 
znalých poměrů. Typickým 
příkladem úspěšné obchodní 
propagace je třeba „Paní re-

NOVÝ DOMOV. Největší krajanská komunita působí ve Spojených státech. Žije tam 1,7 milionu Čechů. 

PANÍ 
REMOSKA. 
Lady Milena 
Grenfell-
-Baines (vle-
vo) pomohla 
v Británii 
zpropagovat 
českou kultu-
ru a výrobky 
včetně klasic-
ké přenosné 
trouby.
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V cizině 
už žije 
každý 
šestý 
Čech
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Tomáš  
Stingl

Stranu připravil

Učitelé  
češtiny 
vyrazili 
ke krajanům

Možná ještě víc než sym-
bolická peněžní podpora je 
pro krajany cenné, že na ně 
domovina nezapomíná. 
Rodiny se snaží udržovat 
znalost češtiny i u svých dětí. 
Ve spolupráci s českým mini-
sterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy už vyrazilo 
ke krajanským komunitám 
v 11 zemích světa 14 kantorů. 

„Výuka češtiny probíhá 
moc dobře díky paní učitel-
ce, kterou k nám poslal Dům 
zahraniční spolupráce. Ten, 
kdo chce, má teď možnost se 
učit,“ uvádí spokojeně Lud-
mila Číževská z ukrajinského 
Žytomyru. Podle ní kvůli 
válce a hospodářské krizi 
z Ukrajiny mnoho lidí odešlo 
do České republiky. Ti, kteří 
zůstali, ale tím spíš hodlají 
podporovat národní hrdost 
u mladé generace. „Počet na-
šinců se tu pohybuje do dvou 
tisíc lidí. Někteří odešli, 
někteří krajané naopak 
začali hledat svoje kořeny,“ 
potvrzuje Číževská.

Vedle učitelů pro mladší 
žáky zamířilo z ČR do světa 
postupně také 43 lektorů 
českého jazyka na zahraniční 
univerzity. „Investici do vý- 
uky českého jazyka považuje-
me za zásadní pro vybudová-
ní sítě nových dvojjazyčných 
elit se zahraniční zkušeností 
a s pozitivním vztahem k Čes-
ké republice. Proto je zhruba 
třetina podpory směrována 
ke krajanským projektům 
typu České školy bez hranic,“ 
vysvětluje mluvčí minister-
stva zahraničních věcí Lag-
ronová. Podle ní ministerstvo 
podporuje každoročně také 
asi tucet projektů českých ne-
ziskových organizací, které se 
zaměřují na pomoc krajanům 
v zahraničí. 

Vybrané příklady podpořených krajanských projektů

země projekt spolek

Austrálie České rozhlasové vysílání v Západní Austrálii Radio Czech and Friends

Chorvatsko Dožínky – setkání všech krajanských spolků Svaz Čechů v Republice Chorvatsko

Island Literární soutěž pro děti „Český Honza“ Spolek Čeština na Islandu

Maďarsko Český masopust Spolek přátel Bohemia

Nový Zéland Příspěvek pro Českou školu Tauranga Č+S klub Tauranga

Rakousko Podpora ochotnického divadelního souboru Vlastenecká omladina

Rumunsko Gastrofestival „Koláče babičky“ DSSČR, Nova Moldova

Ukrajina Zateplení české školy Holenderští Češi, Mykolajivka

USA Dětské tábory organizace Sokol American Sokol Washington, D. C.

Velká Británie Příspěvek na údržbu hřbitova v Brookwoodu Svaz letců svobodného Československa

Pramen MZV ČR

Chorvatsko Irsko Nový Zéland Rumunsko Belgie Itálie Švýcarsko Rusko Brazílie Polsko Srbsko

9 8
4 4 4 3,5 3 3 3 2,5

Pramen MZV ČR, sčítání lidu v příslušných zemích

moska“ neboli česká rodačka 
Milena Grenfell-Baines. Té 
se za války podařilo jakož-
to dítěti z Československa 
uniknout před nacistickou 
perzekucí do Velké Británie. 
Tam začala později elegant-
ně propagovat české výrob-
ky, a to včetně klasické české 
remosky, kterážto pečicí 
nádoba se díky Lady Mileně 
stala v britských domácnos-
tech hitem.

Českou spojkou do Ru-
munska je zase komunita, 
která žije už od 19. století 
v oblasti Banátu. V sou-
časnosti čítá 2,5 tisíce lidí 
hovořících archaickou 
češtinou. Podle Michala Ho-
luba z kanceláře agentury 
CzechTrade v Bukurešti je 
však těch, kteří jsou dosta-
tečně kvalifikováni pro spo-
lupráci s českými vývozci 
nebo investory, už relativně 
málo. „Češi z Banátu, kteří 
pro zastupování zahranič-
ních firem dispozice mají, 
buď odcházejí na zkušenou 
do západní a střední Evro-
py, nebo si je české společ-
nosti už rozebraly,“ uvedl 
Holub.
 
VOLYŇŠTÍ ČEŠI JSOU  
KONTAKTEM NA UKRAJINU
Užitečným obchodním 
kontaktem jsou Češi žijící 
na Ukrajině. Země ale teď 
kvůli nedávnému konfliktu 
v Donbasu hospodářsky 
ustrnula. „Do války se mě 
někteří čeští podnikatelé 
dotazovali na možnosti byz-
nysu v Žytomyru, protože 
jsem ekonomka. Teď to ale 
nepokračuje. Máme tu jen 
inzeráty českých podniků, 
které hledají Ukrajince 
na práci,“ říká Ludmila 
Číževská ze Žytomyrského 
spolku volyňských Čechů.

To v exotické Kolumbii 
Česko neúnavně propaguje 
se spolkem Asocheca Eliška 
Krausová. Sestra známého 
moderátora Jana Krause žije 
v jihoamerické zemi od roku 
1968. „Loni se Česká republi-
ka poprvé zúčastnila zdejší-
ho mezinárodního knižního 
veletrhu. Vernisáž měla také 
výstava o českém samizdatu. 
Pokračuje výstava obrázků 
dětí z Terezína. Vystavujeme 
ji na školách, v knihovnách 
či v muzeích a zájem o ni 

je opravdu neuvěřitelný,“ 
jmenuje Eliška Krausová ně-
které aktivity, které pomohl 
krajanský spolek v Kolumbii 
zorganizovat.

Po vstupu Česka do Ev-
ropské unie se s uvolněním 
hranic „novodobá česká emi-
grace“ zvyšuje. Přesto není 
situace tak dramatická jako 
u dalších nových členských 
států. Rumunů odešlo jen 
po vstupu do EU na Západ 
za prací přes 2,5 milionu, po-
baltské země ztratily skoro 
desetinu obyvatel. V kontex-
tu aktuální diskuze o migraci 
nicméně vyplývá z počtu 
českých krajanů ve světě 
jedno zajímavé srovnání. 
V zahraničí žije v tuto chvíli 
pětkrát více Čechů, než kolik 
je naopak cizinců dlouho-
době pobývajících v České 
republice.

VLASTENCI ZA MOŘEM. Aktivní je například česká komunita 
v americkém Kansasu, která si volí i vlastní miss v lidovém kroji.  
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 Statisticky nám 
v práci častěji brání 
ucpaný záchod 
v budově než 
výpadek elektřiny či 
systému.
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IT funguje  
jako elektřina  
před sto lety
n Majitel softwarové firmy Unicorn Vladimír Kovář patří 
mezi nejoriginálnější české byznysmeny. Při komentování 
věcí veřejných si nebere servítky, pro jadrný vtípek nejde 
daleko. „Až v této zemi bude mít Unicorn státní zakázky, 
bude to znamenat, že se nekrade. Stále je nemáme, takže se 
toho tolik nezměnilo,“ říká podnikatel, který se umisťuje 
v žebříčcích českých miliardářů.

Daniel Novák

 Jak se daří Unicornu?
Firmě se nedaří špatně. Máme 
kolem 1700 lidí. Pro někoho 
jsou možná významnější na-
příklad ziskové ukazatele, ale 

my k tomu, co děláme, prostě 
lidi potřebujeme. Když se 
na trhu služeb s vysokou při-
danou hodnotou chcete roz-
šiřovat, bez lidí se neobejdete. 
A my je na rozdíl od mnoha 
jiných umíme sehnat.

 Kde je berete, když lidé 
nejsou, a ajťáci zvlášť? 
Existuje několik strategií. 
První spočívá v nakupová-
ní lidí. To moc neděláme. 
Druhou strategií je výchova 
a systematická péče. Tuto 

cestu volíme. Je to velmi dra-
hé, ale funguje to. Od roku 
1994 prošlo naším soustav-
ným náborem pětadvacet 
tisíc zejména vysokoškoláků 
z Česka a Slovenska. Z nich 
zhruba patnáct tisíc pro nás 
pracovalo déle než rok. To je 
obrovský vzorek.

 Stále sám programujete?
Firmu jsem začal budovat 
na tom, že jsem tehdy asi jako 
jeden z mála lidí v republice 
ovládal systém Unix. Podruhé 
v životě jsem se stal progra-
mátorem v roce 2014 na Štěd-
rý den v deset hodin. V tele-
vizi běžela pohádka, já si vzal 
na klín notebook a žena se 
ptala, co jdu dělat. Odpověděl 
jsem, že se jdu doučit nové 
technologie. Na poradách mi 
totiž tehdy kolegové říkali: 
Vladimíre, to jsou takové 
detaily, tomu nerozumíš. Mě 
to štvalo, protože jsem věděl, 

že mám pravdu, ale bylo ob-
tížné jim to prokázat, protože 
jsem nedokázal mluvit jejich 
jazykem.

 Musel jste se znovu stát 
programátorem, protože 
jste to předtím nestíhal 
kvůli řízení podniku?
Jak jsme rostli, zjistili jsme, 
že nám chybí znalost, jak 
vlastně řídit firmu. Zjisti-
li jsme, že ve společnosti 
mnoho problémů řešíme 
paralelně několikrát, zakázky 
se opakují a prolínají. To teď 
měníme. Podstatná část naší 
činnosti je spojena s konkrét-
ní lidskou prací. Nemůžeme 
si proto dovolit růst na úkor 
kvality a kontinuity. Nejsem 
hazardní hráč. Jedu stále 
na poměrně velké jistoty. Ten-
to asi konzervativní přístup 
může být dobrou zprávou 
pro klienty. Vědí, že s ničím 
nehazardujeme, že jsme tu 
byli, jsme a budeme.

 Neříkejte, že se nezvět-
šujete.
Rosteme nepřetržitě od roku 
1994. I když neděláme žádné 
velké akvizice, růst o deset 
až dvacet procent ročně 
je veliký. Za posledních 
deset let jsme společnost 
zdvojnásobili. I v největším 
krizovém průšvihu jsme se 



 Musí vzniknout 
něco na způsob 
současné 
infrastruktury 
elektrické sítě. 
Musejí existovat 
pojistky, aby při 
zkratu nespadlo celé 
město a nevyhořela 
elektrárna. Tyto 
modely ještě v IT 
nejsou dopracované, 
ale směřuje to k nim.

www.E15.cz | 13 |

Fo
to

 E
15

 M
ic

ha
el

 T
om

eš
 2

x

Vystudoval 
obor 
matematické 
inženýrství 
na Fakultě 
jaderné 
a fyzikálně inženýrské ČVUT. 
Hned po sametové revoluci 
založil společnost Unicorn. 
Jeho firmy v současnosti 
zahrnují také virtuálního 
operátora, letovisko 
v Chorvatsku nebo projekt 
na novou Petrovu boudu 
v Krkonoších.  

Vladimír  
Kovář (55)

zvětšovali. Třeba jen o tři 
procenta, ale rostli jsme.

 Na čem dál porostete?
Když si dnes chcete uvařit 
kafe, dáte jako první šňůru 
kávovaru do zástrčky. Udělá-
me to my v Unicornu a stejně 
to udělají i v nějaké bance. 
Když dnes ale v téže bance 
chtějí lidem spočítat výplaty, 
dělají to podobnou metodou, 
jakou jste si před sto lety 
na horské chatě zajišťovali 
elektřinu. Pokud jste chtěl 
svítit žárovkami, musel jste 
mít vlastní elektrárnu, pro-
tože byste tam proud jinak 
nedostal.

 Chcete tím říci, že velké 
korporace používají zasta-
ralé technologie?
Banky a velké podniky často 
pracují se softwarovými sys-
témy, které již zastaralé jsou. 
Přesto fungují. Problém ovšem 
nastane s generační výmě-
nou. Brzy přijdou noví mladí 
pracovníci, kteří nebudou 
chápat, proč před nimi leží 
myš a klávesnice, proč zařízení 
nelze ovládat dotykem.

 Co se na fungování IT 
změní?
I když se to IT oddělením 
v bankách nezdá, nakonec to 
dopadne stejně jako s těmi 
elektrickými zásuvkami. 
Síť a řešení ale musejí být 
robustnější. Musí vzniknout 
něco na způsob současné in-
frastruktury elektrické sítě. 
Musejí existovat pojistky, aby 
při zkratu nespadlo celé měs-
to a nevyhořela elektrárna. 
Tyto modely ještě v IT nejsou 
dopracované, ale směřuje to 
k nim. Nová řešení jsme už 
použili ve Škodovce, jsme 
v tendrech u bank.

 Takže vaše branže zatím 
funguje bez pojistek proti 
vyhoření?
Je třeba si uvědomit, že 
IT dnes nefunguje jako 
stavebnictví. Když někde 
spadne most, je to velká 
událost a tragédie. Kdyby 
ale stavebnictví fungovalo 
jako IT, zprávy by vypadaly 
úplně jinak. Slyšeli bychom, 
jaký to byl dneska dobrý den, 
protože spadlo jen dvanáct 
mostů. V našem oboru je to 
však potřeba tolerovat, pro-
tože tak daleko ještě nejsme. 
Proto si taky mohu dovolit 
říci, že programujeme blbě, 
ale stále nejlépe ze všech, 
koho znám.

   
 Co se v Unicornu děje, 

když nastane výpadek?

Když nám nejde systém, 
můžeme si leda tak povídat 
s novináři. Nebo se podívej-
te na naše šanony, jak jsou 
krásně nadepsané a štítkova-
né. To je práce našich holek 
z doby, když nám nefungo-
vala síť nebo nešel proud. 
Statisticky nám ale v práci 
častěji brání ucpaný záchod 
v budově než výpadek elek-
třiny či systému. 

 Budete kromě velkých 
firem programovat i pro 
drobné klienty?
Retail je oblast obrovsky zhýč-
kaná pokročilými technologi-
emi. A je to správně. Většina 
z IT věcí pro retail je ale 
izolovaná a poměrně jednodu-

chá. Tím je nechci shazovat, 
ale na trhu je velký prostor 
pro sofistikovanější řešení 
přinášená firmami našeho 
typu. Pokud se ale chceme 
v retailu prosadit, musíme 
umět dělat rozhraní typu hry 
Angry Birds například pro 
internetové bankovnictví. To 
je výzva, na níž pracuji.

 Přijdete s nějakou přelo-
movou novinkou?
Nejsme firma, která ve všech 
směrech přichází s něčím re-
volučním. Jsme firma, která 
z technologií, jež jsou ově-
řené natolik, že se na nich 
dá stavět, staví. Jen musíme 
stavět rychle a efektivně. Vý-
sledek navíc musí být sexy 
a musíme na něm vydělat.

 Kdysi jste řekl, že z Uni-
cornu chcete mít světovou 
firmu. Kdy to bude?
Jsme stále na začátku. Napří-
klad v energetice je ale naše 
jméno po Evropě už hodně 
známé. Sedmdesát procent 
Evropy je propojeno elektric-

kým vedením, jehož provoz 
zajišťuje náš software. Navíc 
matematika postupného růs-
tu je neúprosná.

 Porostete i akvizicemi?
Občas něco slupneme, ale 
jsou to malá sousta. Nemám 
teď na stole nic, čím bych se 
osobně zabýval.   

 Máte naopak zájemce 
o koupi Unicornu?
Je o mně známé, že nepro-
dávám, takže tady neustále 
na dveře někdo nebuší jako 
dřív. Také máme stále trhu 
co říci. Strategie přijmout 
kapitál je zajímavá. Ale 
akvizice, které kolem sebe 
znám, skončily téměř bez 

výhrad tím, že produkt nebo 
koupená firma zanikly. Velké 
světové korporace spolkly 
nadějné společnosti, nejed-
nou i za miliardy dolarů. Dnes 
už po nich neštěkne pes. Ale 
nejen po těch koupených fir-
mách, ale ani po myšlenkách, 
s nimiž přišly.

 V roce 2009 jste upo-
zornil na podivné praktiky 
kolem veřejných zakázek 
v souvislosti s tendrem pro 
Český statistický úřad. Jaké 
máte od té doby zkušenosti 
s prací pro stát?
Tehdy jsem řekl, že až v této 
zemi bude mít Unicorn 

státní zakázky, bude to zna-
menat, že se nekrade. Stále 
je nemáme, takže se toho 
tolik nezměnilo. Vypíše se 
třeba zakázka, v níž rozho-
duje nejnižší cena za hodinu. 
Vyhraje ji firma, jež nabídne 
480 korun. A to se objektiv-
ně v IT nedá udělat. Jsou to 
nesmyslné ceny a já si tím 
nechci kazit jméno. 

Jednou ale přijde čas, kdy 
stát zjistí, že jezdí na koních, 
zatímco my v autech. Budou 
nás potřebovat a budou si 
muset říct.

 Půjdete do politiky jako 
Andrej Babiš?
Vždycky jsem byl pravicově 
orientovaný volič a pravico-

vé chápání světa je mi bližší. 
Ale principiálně nemohu 
souhlasit, aby člověk s takto 
širokým majetkovým zábě-
rem byl v tak vysoké státní 
funkci. Podnikatelé by měli 
být v principu vůči státnímu 
aparátu v konstruktivní opo-
zici. Problémem naší pravice 
je, že se nedokázala vyrov-
nat s tím, co bylo. Krade se 
všude na světě. Ale tady se 
kradlo, jako kdyby bylo stále 
zhasnuto.    

 Kam investujete své 
soukromé peníze?  
Dlouhodobě investuji 
čtyřicet procent zpátky 

do technologického rozvoje 
Unicornu. Dvacet procent 
dávám do lidí a zbylých 
čtyřicet procent převáž-
ně do nemovitostí. Občas 
upřednostním technologie, 
ale víceméně tento poměr 
investic pětadvacet let 
dodržuji. Za velký závazek 
považuji obnovení Petrovy 
boudy v Krkonoších.

 Stále se musíte obhajo-
vat, že jste původní Petrov-
ku nezapálil?
Nemusím. Ale jak říkal můj 
tatínek: Ukradl jsi kabát, 
nebo ti ukradli kabát, máš 
průšvih. Dbám na to, aby se 
její obnova podařila na vý-
bornou.



Brexit jako 
vejce. Tvrdý, 
ale křehký

Psal se duben roku 1988. 
Britská ministerská před-
sedkyně Margaret Thatche-
rová se v londýnském Green 
Parku rozplývala nad požeh-
náními, která přinese jejímu 
království účast na jednot-
ném vnitřním trhu Evropské 
unie. Toto uspořádání, které 
bylo dobudováno o pět let 
později a zaručuje členským 
zemím volný pohyb osob, 
služeb, zboží a kapitálu, na-
koplo EU k rozmachu. Tomu, 
pravda, napomohlo také 
tehdejší splasknutí japonské 
akciové a realitní bubliny, 
turbulence na amerických 
burzách a důsledky pádu 
železné opony. Nicméně 
zásluhu na rozkvětu Evropy 
jednotnému trhu nikdo 
neodpáře stejně jako podíl 
na vzestupu periferií včetně 
Británie a Irska. Stalo se 
tudíž přesně to, co Margaret 
Thatcherová předpověděla 
a co si sama jistě přála.

Devětadvacet let poté jiná 
premiérka Theresa Mayová 
natvrdo oznámila, že její 
země jednotný evropský trh 

opustí. „Odcházíme z EU, 
nikoli z Evropy,“ ujišťovala  
Mayová a potvrdila očeká-
vání, že brexit bude opravdu 
se vším všudy, nikoli jen 
polovičatý.

Těm, kteří si snad mysleli, 
že se Londýn otočí k EU 
zády, jen aby se k ní zase 
obrátil čelem, poslala Mayo-
vá varování, že pro Británii 
bude lepší „žádná dohoda“ 
než „špatná dohoda“. V je-
jích očích zůstává království 
dále otevřené dílčím smlou-

vám, které přivedou inves-
tory za kanál La Manche. Má 
to ale háček. Tuto možnost 
chtějí Britové nabídnout 
rovněž Američanům, Indům 
či Australanům. O výhody 
tedy přijdou, logicky, Evro-
pané. Myšleno firmy, které 
v Británii našly díru na trhu, 
stejně jako jednotlivci, kteří 
se chytili na tamním trhu 
práce.

V tomto bodě pokračuje 
Mayová v linii, již vytyčili 
zastánci odchodu ostrovanů 
z unie: než setrvat v celku, 
v němž je „něco“ špatně, ra-
ději se vydat vlastní cestou. 

Premiérka zároveň doufá, že 
se sedmadvacítka zachová 
rozumně a nebude Brity 
trestat za politickou a ekono-
mickou újmu.

Rozvolňování pout mezi 
Británií a unií má trvat 
dva roky. O konečném datu 
Mayová mluvit nechce – 
podle ní je nutné rozložit 
loučení do etap. Není divu. 
Od ledna 1973, kdy velmoc 
do EU vstoupila, se pletivo 
politických, občanských, 
rozpočtových, daňových 
a celních pravidel pořádně 
zašmodrchalo.

Výsledek je nejistý nejen 
termínově. Před čtyřmi lety 
volala Theresa Mayová jako 
ministryně vnitra po částeč-
ném odchodu z EU – a vy-
brala 130 unijních pravidel 
z oblasti vnitra a práva, jimž 
by měla Británie dát vale. 
Později vzala třetinu z těch-
to kroků na milost s odůvod-
něním, že je to v britském 
zájmu. Bez diskuze je teď 
vlastně jen jeden jediný 
aspekt – jasné ne jakémukoli 
plošnému postupu při řízení 
imigrace. 

Věta z jejího projevu, že 
Británie má mít možnost 
změnit od základu svůj 
hospodářský model, může 
být naopak náznakem, že 
k nějaké obnovené zvláštní 
vazbě s EU nakonec nemusí 
dojít vůbec. Experti na obou 
stranách vyjednávacího 
stolu, k němuž usednou 
nejspíš v dubnu, mají o čem 
přemýšlet. 

Komentář

Igor Záruba
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Před lety Mayová 
vybrala 130 unijních 
pravidel, jimž měla 
dát Británie vale. 
Později jich vzala 
třetinu na milost.

Tvář dne 

 Musíme pečlivě vyvažovat. 
Potřebujeme bránit práva Evropy, 
ale také myslet na to, že Británie 
bude v budoucnu důležitý partner,

řekl o brexitu nový předseda 
Evropského parlamentu 
Antonio Tajani
str. 8
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Pamlsky a indiáni
Školy zřizované kraji a obcemi už by neměly dostávat 
peníze podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Totéž 
se týká i školních družin a také konzervatoří. Poslanci 
schválili školský zákon, který by měl podle vlády posu-
nout český vzdělávací systém na vyšší úroveň. Jestli bude 
dlouho očekávaný průlom do stávajících finančních toků 
skutečně změnou k lepšímu, ovšem zákonodárce příliš ne-
vzrušovalo. Sněmovní debata se soustředila hlavně na boj 
o pamlskovou vyhlášku. 

A poslance zaměstnal ještě jeden spor. O to, zda k obecným 
cílům vzdělávání patří pochopení a osvojení evropských 
kulturních hodnot a zda by o tom neměla být zmínka 
přímo v zákonu. Od křesťanství se debata dostala až 
ke genocidě indiánů, na přetřes přišla i třicetiletá válka. 
Důvod vzrušených emocí je nasnadě. Na školních bufetech 
a obhajobě či odsudku multikulturalismu se dají politické 
body nasbírat hned. Co nový zákon udělá se školstvím, se 
ukáže až za pár let.
 Jana Havligerová
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Nominace  
v kategorii film roku

• Anthropoid

• Já, Olga Hepnarová

• Masaryk

• Rodinný film

• Učitelka
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PRÁVĚ V PRODEJI

PETR KRATOCHVÍL
PO PĚTI LETECH VEŘEJNĚ PROMLUVIL

PRODUCENT A BOUŘLIVÁK

265010/13 inzerce

n Návrat do života 
rodiny Strnadových 
trpí malou hloubkou 
výpovědí. Výsledek 
potěší hlavně milov-
níky soukromých 
drbů o známých svých 
známých.

Iva Přivřelová

Helena Třeštíková se opět 
vrátila ke svým Manželským 
etudám. První, černobílou 
část jejího nového dokumen-
tu Strnadovi tak už diváci 
mohou znát z televize. Mladí 
architekti Ivana a Václav 
Strnadovi se v něm v roce 
1980 vezmou, opravují svůj 
malý byt, narodí se jim první 
dítě a na cestě je další. Filmaři 
k nim přestali chodit v roce 
1986, vrátili se až o dvanáct let 
později. I druhá část snímku 
Strnadovi byla v televizi k vi-
dění, v Manželských etudách 
po 20 letech, natočených 
v letech 1999 a 2005. Z praž-
ských manželů jsou nyní pro-
měnlivě úspěšní podnikatelé 
s nábytkem, dětí už mají pět 
a jeden z nich, syn Martin, jim 
svými útěky a opletačkami 
s policií přidělává vrásky. 

Co se dělo dál? To ukazuje 
opravdu nová část, která film 
proměňuje v Manželské etudy 
po 35 letech. Syn Martin se 
zklidnil do podoby rozesmá-
tého pohodáře, od roku 2009 
rodinu ale zasáhla ještě větší 

dramata. Rozchod, obvinění 
z domácího násilí, odvolaná 
svatba dcery, deprese, zmíní 
se i pokus o sebevraždu. Prolé-
vají se slzy, Třeštíková ovšem 
své protagonisty nepřesvědčí, 
aby na kameru o něčem z toho 
mluvili do hloubky. Divák 
tak různorodé zprávy o jejich 
životě sleduje se zájmem, ale 
z odstupu jako cizí zvědavec, 
který by rád věděl víc soukro-
mých drbů o známých svých 
známých.

Helena Třeštíková meto-
du časosběru používá často 
a ráda a s její pomocí obvykle 
poutavě ukazuje dramatické 
osudy do té doby neznámých 
lidí. Naposledy to ukázala 
v titulu Mallory. Jeho prota-
gonistka bojující s byrokracií 
i vlastními slabostmi se v něm 
otevřela a její životní dráha 
tak fungovala jako obecný 
příběh o náročné cestě ze dna. 
Uzavřenější Strnadovi takový 
přesah příliš nenabízejí. 
A není tu ani žádný velký opti-
mismus. Jejich profesionálně 
převyprávěný vztah postupu-
jící od radosti k únavě dokáže 
zanechat hořký pocit neočiš-
těný katarzí.

Autorka je spolupracovnicí redakce

n Nejvíce nominací 
získal životopisný 
snímek Masaryk 
(14), film o atentátu 
na Reinharda Heydri-
cha Anthropoid (12) 
a drama Učitelka (9).

Dušan Kütner

Celkem 71 hraných, doku-
mentárních a animovaných 
celovečerních snímků se letos 
ucházelo o některou z nomi-
nací na prestižní ceny Český 
lev. Oproti předchozím letům 
je to výrazný nárůst o desítky 
procent. Ceny budou rozdány 
4. března v Rudolfinu.

„Zlepšilo se financování 
tvorby, státní fond kinema-
tografie více přispěl a také 
mladí tvůrci jsou velmi ak-
tivní,“ uvedl prezident České 

filmové a televizní akademie 
Ivo Mathé k důvodům výraz-
ného nárůstu počtu snímků, 
z nichž akademici vybírali.  
Ze sedmi desítek filmů, které 
šly do distribuce v loňském 
roce, je 42 celovečerních hra-
ných a 29 dokumentů.

Větší šanci než ostatní má 
na zisk ceny v kategorii hlavní 
mužská role Karel Roden. Byl 
totiž nominován hned za dva 
filmy – Masaryk a Nikdy 
nejsme sami. Konkurovat mu 
budou Jiří Bartoška za sní-
mek Teorie tygra, Ivan Trojan 
za roli v Andělu Páně 2 a Cilli-
an Murphy z Anthropoida.

V kategorii nejlepší ženský 
herecký výkon v hlavní roli 
jsou nominovány Michalina 
Olszanská za film Já, Olga 
Hepnarová, Lenka Vlasáková 
za Nikdy nejsme sami, Vanda 
Hybnerová za Rodinný film, 
Eliška Balzerová za Teorii 

tygra a Zuzana Mauréry 
za Učitelku.

Letos byla opět vidět díla, 
na kterých se podílely tele-
vize. Podle akademie tomu 
pomohlo spojení dřívější 
kategorie dokumentární tele-
vizní film a kategorie nejlepší 
dokumentární film v jednu. 
Druhým rokem budou také 
uděleny ceny za televizní 
tvorbu, a to za nejlepší 
televizní film nebo minisérii 
a v kategorii nejlepší drama-
tický seriál.  Více E15.cz

O Českého lva se uchází 
rekordní počet filmů

Manželské 
etudy  
z odstupu

Strnadovi

(dokument, Česká republika,  
102 minut)
Režie: Helena Třeštíková
Vystupují: Strnadovi
Premiéra: 19. ledna
Hodnocení: 50 %

http://magazin.e15.cz/kultura/cesky-lev-prilakal-rekordni-pocet-filmu-nejvice-nominaci-ma-masaryk-a-anthropoid-1327839
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NÁMRAZA. 
Vítr v kombinaci 
s letošním mrazivým 
počasím vykouzlil 
v okolí Ženevského 
jezera magickou 
krajinu připomínající 
království ledu. 

n Žhavá novinka pro 
vykonávání domácích 
prací — „Laundroid“, 
by měl být uveden 
na trh v horizontu 
příštích dvou měsíců. 

Žehlit vyprané prádlo je pro 
většinu lidí pěkná otrava. 
Zabírá to čas, který se dá 
věnovat něčemu příjemněj-
šímu. Někomu jako po-
mocník stačí sušička, jenže 
poskládat jednotlivé kusy 
oblečení musí člověk sám. 
Na letošním technologickém 
veletrhu CES představily 
firmy několik výrobků, které 
vyřeší i to. 

Jenže například pro 
robota FoldiMate od stejno-

jmenné společnosti se musí 
každý jednotlivý kousek 
oblečení pořádně připravit, 
aby mu věnoval péči a prád-
lo poskládal. 

Dál zašla firma Seven Dre-
amers. „Přede dvěma lety 
jsem se ptal manželky, co by 
opravdu chtěla,“ popisoval 
BBC její šéf Shin Sakane 
prvotní myšlenku a zrod ná-
padu s tím, že očekával něco 
na světě jedinečného, co je 
velmi složité vyvinout. „Její 
odpověď byla rychlá: Chci 
robota, který za mě bude 
skládat a třídit prádlo,“ říká 
s tím, že mu to přišlo jako 
skvělý nápad, který nikdo 
v té době neměl. Jako dobrá 
myšlenka to přišlo i dalším 
společnostem včetně Pa-
nasonicu, které do projektu 

„Laundroid“ už investovaly 
více než šedesát milionů do-
larů s vírou, že věc má skvě-

lý potenciál. Na trhu se tak 
má do dvou měsíců objevit 
„skříň“, v níž se volně nahá-

zené prádlo poskládá. Robot 
také po screeningu odhadne, 
komu oblečení patří, a podle 
toho je zařadí do police. Jed-
no triko robotovi zabere pět 
až dvanáct minut, celkem je 
„skládač“ schopen na jeden 
zátah urovnat až třicet kous-
ků oděvů. 

„Trvá to, ale výhoda je 
v tom, že prádlo ráno prostě 
naházíte do automatu, za-
pnete knoflík a večer máte 
hotovo,“ je přesvědčený 
o výhodách Shin Saka-
ne. Tvrdí, že už nyní mají 
spoustu předobjednávek 
a zájem bude ještě větší 
v momentě, kdy bude robot 
spojen s pračkou a sušičkou. 
Ty chce společnost k prvot-
ní jednotce přidat a uvést 
na trh do roku 2019. /hf/

Trendy

Prádlo roztřídí a poskládají roboti
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ROBOTICKÝ POMOCNÍK. „Laundroid“ aspiruje na post nejoblí-
benějšího domácího spotřebiče. Hned po ledničce.
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