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Vítejte ve světě dolarových milionářů
J&T Banka Wealth Report, unikátní studie, která nemá v rámci ČR 
a SR obdoby, vám již po třetí přináší pohled na investiční myšlení 
a chování českých a slovenských dolarových milionářů. Jací tedy jsou? 
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J&T Banka podporuje umění, jsme 
partnerem Galerie Rudolfinum a ostravské 
Galerie výtvarného umění, přijměte 
pozvání.

J&T Banka Wealth Report 2013 / 
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nahlédněte do mysli úspěšných a boha-
tých, díky unikátnímu průzkumu českých  
a slovenských dolarových milionářů.

Kam vyrazit letos za sluncem? / 
str. 10
Čas dovolených se neúprosně blíží, seznamte 
se s tipy na letní dovolenou, které přináší Eva 
klejmová, ředitelka J&T Concierge.

> Pokračování na straně  6

nejzajímavější zhodnocení očekávají 

od nákupu firem, stavebních pozemků 

a zemědělské půdy.

Za nejméně atraktivní investici považují 

termínované vklady, akcie českých 

a slovenských firem a státní dluhopisy.

V oblasti investic věří 

nanotechnologiím, energetice 

a biotechnologiím.

Jsou spíše skeptičtí k vývoji národního 

hospodářství a evropské ekonomiky.

Odsuzují korupci a tvrdě ji označují 

za nejpalčivější současný problém.

Podnikání jim komplikuje nestálost 

právního prostředí a špatná 

vymahatelnost práva.

Jsou pro setrvání 

v Evropské unii a přijetí eura.Jsou jasně pravicovými liberály.

Cení si své píle a schopnosti 

pracovat více než ostatní.

Za důležité pro úspěch 

považují mít vizi.

Přiznávají, že k úspěchu jim pomohla 

doba, ve které začínali podnikat, 

a značnou roli přiznávají i štěstí.

Důvěra v lidi v okolí a podpora 

a pochopení životního partnera 

je pro ně důležitá.

Pracují na sobě, absolvují kurzy 

osobního rozvoje a jazykové kurzy.

Denně pracují více než ostatní 

a připraveni pracovat jsou také 

o víkendu.

Jsou prakticky pořád na příjmu, ve 

volném čase i na dovolené kontrolují 

e-maily a vyřizují pracovní hovory.
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v rozmezí jednoho týdne). „Je patrné, že výše likvidity v systému hraje 
hlavní roli kvůli absenci silnějšího makroekonomického oživení, a tak 
jakékoliv zprávy naznačující možnost snížení aktuálních měnových 
podpor jsou pro trh rozhodující,“ komentuje dění ve světě Petr Sklenář. 

V dubnu jsme na tomto místě zmiňovali riziko klasického květnové-
ho výprodeje („sell in may and go away“), který mohl způsobit jisté 
korekce. nicméně zatím se žádná větší korekce nedostavila, resp. 
přišla zvýšená volatilita. Dá se tedy očekávat, že investoři budou dále 
sledovat makroekonomické ukazatele a zasedání centrálních bank. 
„nedomníváme se, že by měl být výraznější důvod pro zvýšený růst 
akciových indexů, snad kromě tištění peněz, na druhou stranu se 
rovněž nedomníváme, že by mělo dojít k většímu výprodeji,“ popisuje 
Petr Sklenář. Díky této situaci může vznikat pro kratší hráče příležitost 
obchodovat na kratší období. 

 „V červnu očekáváme, že výrazněji budou sledovány státní dluhopisy, 
z nichž aktuálně dochází k mírnému odklonu od tzv. bezrizikových 
zemí, jako jsou USa, německo, Velká Británie, Švýcarsko, ale i napří-

EkOnOmika

V květnu vládl na akciových trzích stále ještě optimismus. americké 
indexy si meziměsíčně připsaly 2 až 4 %, přičemž nejvíce rostly techno-
logie. Pozadu nezůstala ani Evropa, kde se nejlépe dařilo německým 
akciím (DaX si meziměsíčně připsal 5,5 %). Trval však nezájem o střed-
ní Evropu, resp. domácí trh, takže index PX byl nucen si za měsíc 
odepsat 1,1 %. na konci května rovněž započala korekce na japonském 
nikkei, který si meziměsíčně odepsal 0,6 %. „Jen dodáme, že začátek 
června v Japonsku představoval korekci již 12 % z maxim,“ říká hlavní 
ekonom J&T Banky Petr Sklenář. 

Čím byl květen ještě charakteristický? Zejména vysokou volatilitou 
podpořenou spekulacemi o potenciálním zmírnění současné politiky 
měnového uvolňování, a to především v USa, a velkými pohy-
by na dlouhých státních dluhopisech v Japonsku (100 % na výnosu 

Makroekonomický přehled
Zatímco americké a německé indexy se mohly v květnu chlubit 
několikaprocentním nárůstem, domácí PX šel do červených čísel. 
k očekávanému květnovému výprodeji zatím nedošlo, investoři stále 
čekají na zprávy z venku. Stabilizovat se ale začíná komoditní trh, 
nejvíce se dařilo technickým kovům.

komoditním trhům přinesl květen po třech  
měsících propadu konečně jistou stabilizaci.
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klad ČR atd. Tento posun vnímáme jako následek pozitivního sklonu 
k riziku díky zvýšené likviditě a očekávání na lepšící se ekonomiku 
v druhé polovině roku, resp. v příštím roce. Je však nutné podotknout, 
že naše vnímání výraznějšího ekonomického oživení je více konzer-
vativní vzhledem k tomu, že nevidíme vyřešené nejpalčivější aspekty, 
jako je vysoké zadlužení některých systémů,“ říká Petr Sklenář. 

ČEZ navýšil celoroční výhled
Z titulů ze systému SPaD se tentokrát zastavíme u ČEZu, který re-
portoval výsledky za 1. kvartál letošního roku lepší na všech úrovních. 
následně vedení ČEZu zvýšilo celoroční výhled na EBiTDa 81 mld. kč 
(růst z 80 mld. kč) a čistý zisk na hodnotu 37,5 mld. kč (z 37 mld. kč). 
Tato projekce ovšem stále ještě nezahrnovala prodej elektrárny 
Chvaletice, který byl schválen regulátorem až 29. května, takže se 
při příštích výsledcích můžeme těšit na další zvýšení celoročního cíle. 
„naše očekávání jsou na EBiTDa 84 mld. kč a čistý zisk 38,5 mld. kč,“ 
upřesňuje Petr Sklenář.

V souvislosti s ČEZem jsme v květnu byli opět svědky politických debat 
na adresu dostavby Temelína. Zásadně proti je ministr kalousek, pre-
miér nečas je naopak zastáncem jeho rozšíření. Ceny elektřiny, které 
by s největší pravděpodobností dostavba dvou nových bloků zvýšila, 
jsou snad nejlákavějším politickým tématem. S blížícím se výběrem 
vítěze tendru (podzim) a podpisem (konec roku) smlouvy bude tako-
vých politických prohlášení přibývat. 

Komodity se stabilizují
komoditním trhům přinesl květen po třech měsících propadu konečně 
jistou stabilizaci. Hlavní indexy sice meziměsíčně ztratily kolem 2 %, 

ale to byl pouze výsledek v rámci bočního trendu, v kterém se většina 
komodit držela během celého května. 

nejvýrazněji pohyb zaznamenaly drahé kovy, které na začátku května 
smazaly svůj nárůst z konce dubna, ale od poloviny měsíce se zlato už 
bez většího výkyvu drželo kolem úrovně 1 400 USD za trojskou unci. 
Bez jasného trendu zůstala i ropa, která se v případě americké WTi 
držela těsně nad 90 dolary, evropský Brent neopouštěl hranici 100 do-
larů. Jediný růst tak zaznamenaly technické kovy, které meziměsíčně 
stouply o 3 %, což ovšem byla pouze korekce na začátku května způ-
sobená přehnaným výprodejem na konci dubna. Jinak se i technické 
kovy držely celý měsíc v bočním trendu. 

Určit jasný trendový vývoj kterýmkoliv směrem není v tuto chvíli jed-
noduché. „Překvapením nemusí být pokračování dosavadního bočního 
trendu. Rizikem zůstává, že další snížení ekonomického výhledu může 
obnovit prodejní tlaky,“ konstatuje Petr Sklenář.

Koruna si sáhla na minimum
Euro k dolaru se drželo třetí měsíc v řadě v pásmu 1,28 až 1,32 USD/
EUR. V první polovině měsíce euro srážela slabá makročísla, přede-
vším výsledek HDP za 1. kvartál roku, naopak na závěr měsíce bez 
výraznějšího podnětu postupně korigovalo zpět na 1,30 USD/EUR. 
koruna k euru sice květen skončila bez výraznější změny, ovšem v po-
lovině měsíce propadla na 3,5leté minimum 26,2 CZk/EUR. Důvodem 
byl hlubší propad HDP za 1. čtvrtletí a následná obava z intervencí 
ČnB. „Poslední týden ale tyto obavy odezněly a koruna se vrátila zpět 
na 25,7 CZk/EUR,“ upozorňuje Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky.

V červnu očekáváme, že výrazněji budou sledo-
vány státní dluhopisy, z nichž aktuálně dochází 
k mírnému odklonu od tzv. bezrizikových zemí.

Ceny elektřiny, které by s největší pravděpo-
dobností dostavba dvou nových bloků zvýšila, 
jsou snad nejlákavějším politickým tématem.



J&T spojila síly 
s iSTROkaPiTaLem

majitelé společností J&T Finance Group 
a iSTROkaPiTaL se dohodli na vzájemném ka-
pitálovém provázání obou společností, aby se 
lépe připravili na vstup na nové finanční trhy.  

nově disponují ve společnosti J&T Finance 
Group Jozef Tkáč a ivan Jakabovič shodnými 
38% podíly, zbývajících 24  % získal mario Hoff-
mann z iSTROkaPiTaL.  

„Vstup maria Hoffmanna do akcionářské 
struktury J&T je logickým vyústěním naší tak-
řka 15 let trvající spolupráce. i když obě skupiny 
patří mezi největší na domácím trhu, pokud 
uvažují o vstupu na finanční trhy v Polsku 
nebo Rusku, musí být připraveny na daleko 
větší hráče. Proto jsme po delším koketování 
s myšlenkou na spojení obou skupin konečně 
identifikovali dostatečně silný důvod, proč ji 
uskutečnit,“ komentoval dohodu prezident J&T 
Jozef Tkáč. 

Propojení holdingů umožní realizaci projek-
tů nejenom ve finanční sféře, ale například 
i v oblasti biotechnologií. Příkladem může být 
projekt aXOn, jehož výsledkem by měl být lék 
proti alzheimerově chorobě. 

J&T získala slovenskou 
Poštovú banku

Protimonopolní úřad SR na konci dubna 
schválil koupi Poštové banky skupinou J&T. 
Protože transakci už předtím posvětily všech-
ny příslušné regulatorní orgány, mohlo k její 
realizaci dojít v několika následujících dnech. 

Díky této akvizici získala skupina J&T 88,055% 
podíl na základním jmění a hlasovacích 
právech Poštovní banky. 

Tk Sparta Praha 
podpořila kampaň 
Hledáme rodiče 

Tenisový klub Sparta Praha se připojil k osla-
vám mezinárodního dne rodiny a v neděli 
19. května před finálovým utkáním turnaje 
Sparta Prague Open uspořádal v pražské 
Tróji program pro rodiny s dětmi. V relax zóně 
nechyběl ani „obývák“ kampaně Hledáme 
rodiče, kde se zájemci měli možnost zeptat 
přímo pěstounů na otázky týkající se náhrad-
ní rodinné péče. Zástupci nadačního fondu 
J&T převzali od pořadatelů tenisového turnaje 
Sparta Prague Open šek na 10 000 kč, které 
budou sloužit na nákup školních a spor-
tovních pomůcek pro děti v pěstounských 
rodinách. 

„Japonský“ magazín 
maGnUS právě vychází

Objevte chutě, obrazy a kouzlo Japonska, 
země, kterou i přes kritický pohled vnímáme 
jako velmi inspirativní. Její obyvatelé mají 
výjimečný smysl pro detail, rovnováhu a do-
konalost provedení, kladou důraz na tradiční 
hodnoty, ale i diskrétnost, pokoru a zdvoři-
lost, jsou sebevědomí a kultivovaní. i přes to, 
že jim v lecčem nerozumíme, velmi dobře 
rozumí půvabu pomíjivosti. Již páté číslo 
magazínu magnus, luxusního časopisu pro 
klienty a přátele J&T Banky, právě vychází. 

EPH dále posiluje svou 
pozici na Slovensku
Společnosti EDF a Energetický a průmy-
slový holding (EPH) 24. května oznámily, 
že podepsaly konečnou dohodu o prodeji 
minoritního podílu ve výši 49 %, který ve spo-
lečnosti Stredoslovenská energetika doposud 
držela francouzská firma EDF. Transakci ještě 
musí schválit valná hromada akcionářů SSE, 
definitivní vypořádání se očekává ve druhé 
polovině roku 2013.

„Součástí nové strategie EPH na Slovensku je 
i zvýšení nabídky elektřiny vyrobené ve vlast-
ních zdrojích, díky čemuž dojde k význam-
nému zvýšení konkurence na slovenském 
velkoobchodním trhu s elektrickou energií,“ 
upozornil předseda představenstva EPH 
Daniel křetínský.

nedávno zveřejněné hospodářské výsledky 
za rok 2012 ukázaly, že společnost EPH byla 
na trhu úspěšná už v loňském roce, kdy ob-
jem svých aktiv zvýšila o více než 30 miliard 
kč na 79,9 miliardy kč. Tržby EPH, především 
z prodejů elektřiny, uhlí, tepla a zemního 
plynu přitom dosáhly 35,75 mld. kč. Zisk před 
zdaněním činí 10,135 mld. kč. 
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Zatímco dříve se za kulturou jezdilo do čes-
ké či moravské metropole, dnes mnoho 
osobností své vystoupení úmyslně směřuje 
na Ostravsko. Stejně tak není problém si v re-
gionu zajít na golf, zalyžovat si nebo si užívat 
wellness pobyt. Čím to je, že se poslední 
dobou této oblasti tak daří? Částečně tím, že 
moravskoslezský kraj bývá uváděn jako vzo-
rový příklad efektivního čerpání finančních 
prostředků poskytovaných Evropskou unií, 
částečně se na rozvoji podílejí místní patrioti 
z řad úspěšných podnikatelů a v neposlední 
řadě tuto oblast objevili investoři. a samo-
zřejmě za to může i okolní příroda – Beskydy 
jsou prostě krásné a ještě neokoukané.

Ostrava a její okolí mají zkrátka co nabídnout 
a navíc jsou stále lépe dostupné. Pendolinu či 
novému Leo Expressu sem trvá cesta z Prahy 
něco přes tři hodiny, zdejší mošnovské letiště 
nesoucí poetický název Leoš Janáček reaguje 
na rostoucí poptávku po letech, které nekon-
čí v Praze, ale míří dál na sever. Od června 
letošního roku tak začíná létat nová letecká 
linka na trase Londýn–Ostrava, z mošnova 
pak do Londýna odlétá 3x týdně irský Ryanair. 
kromě Londýna má Ostrava přímé spoje-
ní s Vídní, už druhou sezónu funguje také 
let Travel Servisu pod značkou SmartWing 
do další světové metropole – Paříže.

Golf i pro náročné
Severní morava a golf se asi mají rády. Jen 
pár kilometrů od sebe leží Čeladná, která 
pravidelně hostila European PGa Tour, 
a rozvíjející se klub Ostravice, který na míst-
ním mistrovském golfovém hřišti v červnu 
otevírá novou klubovnu a restauraci. Obě 
hřiště se rozhodla pro všestranně prospěš-
nou kooperaci a již třetí sezónu realizují 
společný marketingový  projekt „55 jamek“, 
v rámci něj pro golfovou veřejnost připravila 
na třech hřištích mimořádně zajímavou hru. 
Díky tomu, že v okruhu 40 km existuje  sedm  
zajímavých golfových hřišť, obliba tohoto 
regionu mezi golfovými turisty v posledních 
letech prudce stoupá.

Již zmiňované ostravické hřiště typu parkland 
má par 72 a jeho designérem je Chris 
Johnson, který má na svém kontě řadu hřišť 
v Evropě a africe. architektům se podařilo 
vystavět v překrásně přírodě velmi rozmanité 
hřiště, které si užijí golfisté všech hendikepů 
– osloví jak začínající hráče, tak především 
otestuje schopnosti ambiciózních golfistů.
Resort disponuje vlastním hotelem, který 
tvoří komplex šesti budov, jež svým roube-
ným vzhledem navazují na zázemí golfového 
klubu s restaurací. Celkem 27 prostorných 
pokojů vybavených přírodními materiály usi-
luje o navození pocitu domácího prostředí.

Na běžky a časem i sjezdovky
návštěvníci se tu ale nebudou nudit ani 
v zimě. Přímo v golfovém areálu Ostravice se 
upravují běžecké stopy  jak pro klasický běh, 
tak pro bruslení, okruhy navíc budou zasně-
žovány a osvětleny. Za dalšími stačí vyjet jen 
pár kilometrů. 

moderní lyžařský areál se nachází v nedaleké 
Bílé, ovšem i ostravické stráně poskytují velký 
potenciál pro vybudování ski areálu, který 
by oslovil zejména rodiny s dětmi. Studie 
proveditelnosti nezávislé kanadsko-rakouské 
společnosti Ecosign Europa ukázala, že je 
reálné zde vybudovat sjezdovku s umělým 
zasněžováním z pohledu meteorologických 
a hydrogeologických podmínek.

Bez ohledu na roční dobu pak nabízí okolí 
Ostravice spoustu krásných míst vhodných 
pro pěší turistiku, počínaje výšlapem na Ly-
sou horu a vedlejší Smrk a výpravou do kně-
hyňské propasti či zbojnické jeskyně konče. 
navíc cestu zpříjemňuje nedávno dokončená 
rekonstrukce důležité komunikace z centra 
obce na Lysou horu, během níž došlo k mo-
dernizaci povrchu a rozšíření cesty.

Podle odhadu po této horské komunikaci, 
která navádí turisty nejen na nejvyšší horu mo-
ravskoslezských Beskyd, ale také k významným 
hotelovým ostravickým střediskům, projede 
každoročně více než půl milionů lidí. Dá se tedy 
předpokládat, že o bydlení či rekreaci v této 
lokalitě bude velký zájem, volných pozemků 
vhodných pro stavbu je tu zatím dostatek.

V ostravici se rodí nový projekt
„Ostravský region dlouhodobě sledujeme 
a věříme v jeho rozvoj, protože koncentrace 
kvalitních golfových hřišť a krásné přírody 
spolu se zlepšujícím  se mezinárodním spoje-
ním mohou zvýšit poptávku od zahraničních 
turistů i golfistů. Projekt Ostravice, do něhož 
se mohou zapojit i naši klienti, má všech-
ny předpoklady pokrýt tento zájem nejen 
službami a novými ubytovacími kapacitami, 
ale také případnou poptávku po vlastních 
apartmánech pro zahraniční klienty,“ říká 
generální ředitel J&T Banky Štěpán ašer. 

obec ostravice v sobě skrývá velký  
potenciál. Pro turisty i investory
Severomoravský region se začal v posledních letech kvapem rozvíjet, 
a to nejen díky dotacím EU, ale i zájmu lidí, kteří zde žijí. mnoho 
z nich už poznalo, stejně jako v Praze či Brně, že nemusí kvůli svému 
zaměstnání či podnikání bydlet přímo ve městě, ale že si mohou 
pořídit dům uprostřed krásné přírody a do práce dojíždět. 
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Dolarový milionář jako investor

Ekonomická nestabilita a hospodářské problémy eurozóny ovlivnily 
i investiční myšlení dolarových milionářů, kteří v současné chvíli oče-
kávají nejzajímavější zhodnocení investic od nákupu firem (35 %), po-
řízení stavebních pozemků (35 %) a zemědělské půdy (31 %). Zajímavé 
jsou pro ně také korporátní dluhopisy, od kterých slibné zhodnocení 
očekává celých 23 % českých dolarových milionářů. „Důvodem je pře-
devším ztráta důvěry ve státní dluhopisy a daňová výhodnost koruno-
vých bondů,“ vysvětluje generální ředitel J&T Banky Štěpán ašer.

Pro slovenské dolarové milionáře je rovněž velmi důležitá měnová 
diverzifikace (22 %), která vyplývá z nepokojů v eurozóně a nejistého 
vývoje eura. Oproti Čechům vidí slovenští dolaroví milionáři zajímavou 
investiční příležitost také v uměleckých dílech (31 %), která se na Slo-
vensku stávají i díky mediální prezentaci investičním boomem.

nejméně lákavé zhodnocení přinášejí podle českých (41 %) i slo-
venských (46 %) dolarových milionářů klasické bankovní produkty 
v podobě termínovaných vkladů. i přes slušné dividendové výnosy 
(5–6 % ročně) si v očích dolarových milionářů nestojí dobře ani akcie 
domácích firem. Tento závěr se dá vysvětlit omezenou nabídkou české 
a slovenské burzy a také chybějícím růstovým potenciálem obchodo-
vaných firem. Dobře v očích dolarových milionářů nedopadly ani státní 
dluhopisy. Vezmeme-li v úvahu, že státní dluhopisy v Evropě nabízejí 
1–4% roční zhodnocení u desetiletých dluhopisů, není překvapením, že 
celých 25 % českých a 24 % slovenských dolarových milionářů je vnímá 
jako jednu z nejméně zajímavých investic.

Budoucnost patří nanotechnologiím 
a energetice

nejzajímavějšími oblastmi hospodářství, ve kterých dolaroví milionáři 
očekávají v příštích třech až pěti letech nejlepší zhodnocení investic, 
jsou jednoznačně nanotechnologie (41 % ČR, 26 % SR) a energetika 
(29 % ČR, 49 % SR). „V České republice nanotechnologiím jistě nahrává 
fakt, že jsme celosvětově považováni za lídry praktického využití na-
notechnologií a vzniklo zde již mnoho úspěšných projektů,“ konstatuje 
Štěpán ašer. k dalším investičně zajímavým hospodářským oblastem 
pak patří ještě biotechnologie, iT služby či odpadové hospodářství. 
naopak nejméně atraktivními oblastmi jsou dle dolarových milionářů 
elektrotechnika, maloobchod či stavebnictví. 

Tipy na investice přicházejí z okolí

nejzajímavější informace o investičních možnostech přicháze-
jí k dolarovým milionářům z nejbližšího okolí. Celých 48 % českých 
a 47 % slovenských milionářů označilo pracovní kontakty a obchodní 
partnery za nejdůležitější zdroj osvědčených informací o investičních 
možnostech. neméně důležitým zdrojem investičních informací je 
bankéř, úspěšný investor a podnikatel. Především na Slovensku jsou 
pak populárním zdrojem investičních tipů různé finanční analýzy (SR 
47 %, ČR 26 %).

nejzajímavějšími oblastmi hospodářství jsou 
jednoznačně nanotechnologie a energetika.

Mají potřebu na sobě neustále
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Průzkum, který probíhal mezi 
únorem až dubnem 2013, provedla 
J&T Banka ve spolupráci s agenturou 
Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo 
zmapovat investiční chování a životní 
styl dolarových milionářů, tedy těch, 
jejichž disponibilní majetek má hodnotu 
minimálně 19 milionů korun v České 
republice nebo 770 000 eur na Slovensku. 
Do průzkumu se zapojilo celkem 
219 respondentů. 
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Dolarový milionář jako ekonom

Dolaroví milionáři nevidí výkonnost české a slovenské ekonomiky nijak 
zvlášť optimisticky. Celých 59 % českých a 45 % slovenských milionářů 
očekává, že se při porovnání s rokem 2012 domácí HDP měnit nebude 
nebo jen mírně vzroste. nepočítají tedy s vysokou produkcí a přírůst-
kem bohatství za dané období.

„Dokonce současnou ekonomickou situaci v České republice a na Slo-
vensku vnímají spíše jako hrozbu pro své investice, přičemž Češi jsou 
v této otázce optimističtější. Porovnáme-li vnímání současné domácí 
ekonomické situace dolarových milionářů s obecnou populací, zjistí-
me, že v obou krajinách jsou milionáři podstatně více optimističtí než 
populace,“ upozorňuje Štěpán ašer.

Skepticky se však nestaví jen k vývoji domácí ekonomiky, ale také k té 
evropské, u které neočekávají žádné dramatické změny. Dokonce 
celých 46 % českých a 55 % slovenských dolarových milionářů očekává 
stejnou ekonomickou situaci v Evropě, jako je nyní.

Podle Štěpána ašera se postoj dolarových milionářů k vývoji evropské 
ekonomiky v České republice zcela shoduje s postojem obecné popu-
lace, na Slovensku jsou pak dolaroví milionáři oproti populaci mírně 
optimističtější (55 % milionáři, 39 % obecná populace).

Dolarový milionář jako podnikatel

Podnikání komplikuje státní správa a korupce
Velká část problémů negativně ovlivňujících podnikání má dle dolaro-
vých milionářů původ ve státní správě. Vedle korupce jsou podle nich 
hlavními problémy špatná vymahatelnost práva (ČR 56 %, SR 51 %), 
nestálost právního prostředí (ČR 41 %, SR 44 %), v České republice pak 
byrokracie (40 %) a na Slovensku daňová zátěž (44 %).

„Průzkum ukázal, že dolaroví milionáři s fungováním našeho státu 
nejsou spokojeni,“ popisuje Štěpán ašer. „na rozdíl od populace 
velmi citlivě vnímají nedostatek politické vize a lídrů, dalšími hlavními 
problémy státu jsou podle nich špatně pracující justice a neefekti-
vita státní správy obecně. na rozdíl od obecné české populace tolik 
nehledí na přímé současné finanční dopady, jako jsou zadlužení státu 
a finanční zátěž či fungování zdravotnictví. Obecná populace naopak 
vidí mnohem větší hrozbu a problém v soužití s národnostními men-
šinami.“ 

Dolarový milionář a Evropská unie

Dolarové milionáře lze nazvat pragmatickými eurooptimisty. Jsou 
rozhodně pro setrvání České a Slovenské republiky v Evropské unii 
(89 % ČR, 94 % SR), od které téměř stoprocentně (93 % ČR, 98 % SR) 
chtějí, aby byla prostorem s volným pohybem lidí, zboží a služeb. Jen 
26 % českých a 33 % slovenských dolarových milionářů je pro politické 
sjednocování a vytvoření federace s omezeným vlivem národních vlád. 
O něco lépe si dokážou čeští (43 %) a slovenští (51 %) dolaroví milionáři 
představit v rámci EU fungování bankovní unie.

Zatímco 51 % českých dolarových milionářů si přeje přijetí eura, obecná 
populace souhlasí s přijetím jen ve 14 %. Dokonce 29 % dospělých 
Čechů si přeje rozpad EU.
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> Pokračování ze strany 7

Podnikání komplikuje státní správa 
a korupce
Velká část problémů negativně ovlivňujících podnikání má dle dolaro-
vých milionářů původ ve státní správě. Vedle korupce jsou podle nich 
hlavními problémy špatná vymahatelnost práva (ČR 56 %, SR 51 %), 
nestálost právního prostředí (ČR 41 %, SR 44 %), v České republice pak 
byrokracie (40 %) a na Slovensku daňová zátěž (44 %).

„Průzkum ukázal, že dolaroví milionáři s fungováním našeho státu 
nejsou spokojeni,“ popisuje Štěpán ašer. „na rozdíl od populace velmi 
citlivě vnímají nedostatek politické vize a lídrů, dalšími hlavními pro-
blémy státu jsou podle nich špatně pracující justice a neefektivita stát-
ní správy obecně. na rozdíl od obecné české populace tolik nehledí na 
přímé současné finanční dopady, jako jsou zadlužení státu a finanční 
zátěž či fungování zdravotnictví. Obecná populace naopak vidí mno-
hem větší hrozbu a problém v soužití s národnostními menšinami.“ 

Dolaroví milionáři a úspěch

Zeptáme-li se dolarových milionářů na osobní charakteristiky, které 
jim nejvíce pomohly dosáhnout úspěchu, bez ohledu na zemi se sho-
dují na píli (29 % ČR, 27 % SR) a schopnosti pracovat více než ostatní 
(28 % ČR, 18 % SR). kontrastní je naopak spíše česká schopnost mít vizi 
se slovenskou flexibilitou. V obou zemích si pak dolaroví milionáři cení 
své schopnosti rychle se rozhodovat a ochoty riskovat. 

„Obecná populace jakoby u úspěchu podceňovala schopnost vize 
a tahu na branku. mnohem více tak mají s úspěchem spojenou píli, 
sebedůvěru a ochotu učinit přísná a nepříjemná rozhodnutí. Zdá se,
 že klíčem k úspěchu je vědět, co chci, abych za tím mohl jít,“ říká 
Štěpán ašer.

mimo osobní charakteristiky se pak dolaroví milionáři shodnou, že 
k úspěchu jim pomohla také doba, ve které začínali podnikat (42 % ČR, 
38 % SR) a dobrý nápad (29 % ČR, 26 % SR). introvertnější Češi si více 
než Slováci cení možnosti spolehnout se na lidi ve svém okolí 
(24 % ČR, 11 % SR) a podpory a pochopení životního partnera (25 % ČR, 
18 % SR). Pro Slováky jsou pak také důležité kontakty na ty správné lidi 
(27 % SR,20 % ČR) a 4 % slovenských dolarových milionářů uvedlo také 
náboženskou víru. Celá čtvrtina českých a slovenských dolarových 
milionářů pak za svým úspěchem jednoduše přiznává i roli štěstí. 

naopak obecná populace za úspěchem dolarových milionářů vidí 
kromě dobrého nápadu (53 % ČR, 58 % SR) kontakty na ty správné lidi 
(52 % ČR, 58 % SR) a počáteční kapitál (46 % ČR, 44 % SR).

Dolaroví milionáři pracují o něco více

Čeští dolaroví milionáři pracují denně v průměru o půl hodiny více než 
ostatní ekonomicky aktivní Češi. na Slovensku se pak počet odpraco-
vaných hodin mezi milionáři a obecnou populací prakticky neliší.

„Zdá se, že také dolarovým milionářům dochází potřeba vyváženosti 
pracovního a osobního života. Pouze 31 % českých a 21 % slovenských 
dolarových milionářů pracuje každý nebo každý druhý víkend. Oproti 
tomu 18 % českých a 13 % slovenských milionářů o víkendu prakticky 
nikdy nepracuje,“ komentuje výsledky Štěpán ašer.  
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Dolarový milionář 
hledáčkem demografů

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou 
vysokoškoláci (82 % v ČR, 84 % v SR) a v průměru 
dosahují 50 let v Čechách a 46 let na Slovensku. 
Ženy jsou ve skupině dolarových milionářů 
minoritou, v České republice tvoří pouhých 10 %, 
na Slovensku pak 18 %. Stále tak platí, že svět 
milionářů je zejména světem mužů. 

Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli či jednateli 
firem (60 % v ČR, 71 % v SR), vedoucími pracovníky 
v roli zaměstnance (13 % ČR, 7 % SR) nebo osobami 
samostatně výdělečně činnými (12 % v ČR, 6 % v SR).

kam směřují dolaroví milionáři

Dolaroví milionáři jsou o něco více pro zpřísnění 
kritérií pro výplatu sociálních dávek (ČR 93 % versus 
71 %) a pro výrazně menší zasahování státu do života 
občanů (ČR 85 % versus 74 %). 

Obecná populace pak více volá po podpoře rodin 
s dětmi (ČR 86 % versus 71 % milionářů) či podpoře 
občanů v době krize i za cenu vyššího státního 
dluhu (48 % versus 15 % milionářů). 



05 / 2013     J&T BANKA NoviNy     O náS / 09

Lipensko je jedna z nejoblíbenějších oblastí 
v Česku pro trávení jak letní, tak zimní dovo-
lené. Díky klubu magnus si ji teď můžete vy-
chutnat i vy, konkrétně v rekreačním rezortu 
LiPnO Point. Ten leží přímo na břehu jezera 

s písčitou i oblázkovou pláží a pochopitelně 
s výhledem na jezero. areál je vhodný jak pro 
aktivní sportovce a milovníky odpočinku, tak 
i pro rodiny s dětmi. 

S Magnusem na Lipno!
V klubu magnus pro vás máme novinku: 
areál LiPnO Point, kde se aktivně zrelaxujete 
nejen vy, ale celá vaše rodina.  

Seznamte se...
milan Vaníček, 
hlavní analytik J&T Banky

Čím jste chtěl být jako malý kluk a jak jste 
se dostal k práci pro J&T?
První vzpomínku, kterou mám ve smyslu 
úvahy nad budoucím povoláním, je zednické 
řemeslo. Odůvodnění bylo zcela prosté. 

Chtěl jsem postavit hrad pro svou kama-
rádku z dětství, která chtěla být princeznou. 
a princezny přece žijí v hradech a zámcích. 
Od střední školy jsem pak věděl, že bych 
chtěl dělat někde blízko peněz, líbily se 
mi totiž bankovky jako takové. na vysoké 
škole už jsem byl víceméně rozhodnutý pro 
finančnictví. mým prvním zaměstnáním bylo 
místo analytika finančních trhů ve společ-
nosti atlantik FT. Po několika letech došlo 
k akvizici aFT bankovní skupinou J&T, a tak 
jsem se stal součástí J&T banky. 

Co pro vás znamená práce v J&T?
Uplatnění mých teoretických zkušeností ze 
studií, spolupráce s odborníky a zvyšování 
rozhledu v oboru. kromě pracovních úkolů 
je pro mě práce v J&T rovněž spolupráce 
v dobrém kolektivu. 

Jaký jste šéf?
Sebehodnocení je vždycky velmi obtížné, ale 
domnívám se, že jsem relativně tolerant-
ní šéf, který však vyžaduje dobře a včas 

odvedenou práci. Také vyžaduji neustále 
vzdělávání kolegů a týmového ducha. Snad 
jsem pro své kolegy nejen odbornou, ale 
i osobní podporou. 

Co pro vás znamenají peníze?
Peníze jako mince a bankovky pro mě 
znamenají umělecké dílo a vždy jsem pro ně 
měl slabost coby pro objekt obdivu. Jinak je 
to pro mě prostředek, jak realizovat běžné 
nákupy, realizovat se ve volném čase nebo 
dělat zprostředkovaně radost blízkým. Z pra-
covního hlediska jsou pro mě peníze rovněž 
nutným faktorem pro možnosti investování.  

Za co utrácíte?
Jsem spíš šetrný člověk, a tudíž se snažím 
moc neutrácet. Pokud to dělám, pak kromě 
běžných věcí každodenního života je to 
za dovolenou, věci do domácnosti, rád si 
kupuji například víno. Pokud si chci udělat 
radost, nedávno jsem si oblíbil zlaté mince 
z ražby ČnB. Jsem fanda do hodinek, takže 
občas si udělám malé Vánoce. 

Co se sportovního vyžití týká, nabízí LiPnO 
Point takovou plejádu aktivit, že si vybere 
opravdu každý: tenis, squash, badminton, 
bowling, ping-pong, lukostřelbu, fitness, 
golfový trenažér, lezeckou stěnu, beach 
volejbal a v těsné blízkosti areálu najdete 
i cyklostezku či sjezdovku. U vody pochopi-
telně nemůže chybět půjčovna šlapadel, lodi-
ček a malých i velkých závodních plachetnic 
pro příznivce jachtingu. nadšenci se na Lipně 
mohou zúčastnit závodů Regatta Lipno Po-
int. Závodní víkend je jednou za měsíc. kdo 
dává přednost odpočinku, pro toho je na Lip-
ně připravené relaxační wellness centrum 
s whirpoolem, saunami a širokou nabídkou 
masáží. a v areálu samozřejmě nechybí ani 
dobré jídlo.  

Od 1.6. do 30.9. je pro vás, ale hlavně 
pro vaše ratolesti, navíc připravená 
unikátní výstava s názvem Ujíždíme 
na legu! největší Lego výstava před-
stavuje známé české hrady a zámky 
jako je třeba Hluboká či Rožmberk, 
shlédnout můžete také vilu Tugendhat 
a mnoho dalších modelů, strojů a soch 
v životní velikosti.
 
         Ujíždíme na legu
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azurové pobřeží je výjimečná destinace známá po celém světě. ať už 
sem jedete kvůli nádherným plážím, odpočinku, vyhlášené francouz-
ské gastronomii nebo bujarým večírkům, vybere si tady každý. a je 
velmi pravděpodobné, že se sem jako já budete pravidelně vracet, 
protože jižní Francie je jako droga. kam konkrétně doporučuji se 
vydat?

Saint Tropez 
Pokud prahnete po jistotě slunečního svitu, ubytujte se v St. Tropez 
nebo v jeho nejbližším okolí, například ve městečku Port Grimaud. 
Rodinné penziony jsou k dispozici už za ceny od 80 eur na noc, což je 
vzhledem k cenám na azurovém pobřeží skutečný skvost. Protože St. 
Tropez není obklopeno horami jako třeba monako, máte víceméně 
jistotu, že vám slunce bude svítit celý den. Určitě doporučuji podí-
vat se do některého z beach klubů. Je jich tady víc než pětadvacet, 
a zejména ty na pláži Pampelone v létě praskají ve švech. kromě těch 
snobských, kde po sobě bohatí Rusové odpoledne stříkají šampaňské 
za tisíce eur, se dají najít i klidnější, například La Cabane Bamboo, kam 
chodí Francouzi, výborně tam vaří a můžete si vychutnat atmosféru: 
živou hudbu a pohled na moře plné pohupujících se jachet. 

Nice
nice kromě předlouhé promenády nabízí především velmi dobré 
restaurace, například Bistro d´antoine, a lehce undergroundové 
jazzkluby. Osobně doporučuji Shapko. Vstupné je 3,50 eur a chodí se 
sem především za hudbou, nikoliv jenom na drink. Ten si můžete dát 
později třeba v baru Bubbles. V nice rozhodně doporučuji ochutnat 
specialitu nazvanou Socca. Socca je vlastně obrovská slaná palačin-
ka z cizrnové mouky pečená v pecích na dřevěném uhlí na kulatých 
deskách, které se vymazávají olivovým olejem. Hotová socca má 
potom na povrchu nazlátlou kůrku a na okrajích je lehce přižehnu-
tá od plamenů. nejlépe ji dělají v Chez Pipo, Chez René Socca nebo 
v nissa Socca. 

Monako
když jste na azurovém pobřeží, rozhodně nesmíte vynechat návštěvu 
monaka. Společnost SBm vlastnící řadu hotelů včetně Hotel de Paris, 
Casina a Buddha Baru letos slaví 150 let a při té příležitosti pořádá 
v monte Carlu řadu exkluzivních akcí. každoročně tady také můžete 
během Summer Sporting Festivalu zhlédnout skvělé koncerty. Letos 
vystoupí například Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Joe Cocker,  

Kam na letní dovolenou?
nestihli jste letos ještě vybrat letní dovolenou a hledáte inspiraci 
kam vyjet? Concierge J&T Banky Eva klejmová doporučuje 
francouzskou provincii Côte d´azur a přidává tipy, kam se vydat 
za relaxem a hlavně, protože jsme ve Francii, dobrým jídlem 
a výtečným vínem. 

nikki Beach St. Tropez
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Rihanna, Rod Stewart nebo Santana. monako rovněž nabízí spoustu 
výtečných restaurací a plážových klubů, zejména v části Larvotto. 
Za všechny doporučuji La Spiaggia – ideální na nedělní barbecue, 
La Bleu note nebo miami, ty ovšem odpoledne nemají tolik slunce. 
Vyzkoušet můžete i Sea Lounge patřící SmB poblíž Hotelu monte  
– Carlo Beach. kromě klasických vyhlášených restaurací jako jsou Beef 
Bar, Le Grill nebo Rampoldi doporučuji relativně nové podniky a´trego 
nebo Constantine. Oba najdete v přístavu Fontvieille. 

Villefranche 
Villefranche je starobylé městečko, kde najdete restauraci doslova 
na každém kroku. Spousta z nich je turistických, takže je důležité 
umět si dobře vybrat. nejvyhlášenější je La mère Germain doporučená 
v michelinském průvodci. Cenově rozumná je Les Garçons, na večeři 
doporučuji vyzkoušet malou, ale mezi místními vyhlášenou restau-
raci La Pizzeria des Remparts. Pokud nehledáte složitou gastronomii, 
frito mixto, pizzu a těstoviny si zase dáte v Les Palmiers. Obsluha je 
příjemná a místní rosé (Côtes de Provence) je vychlazené. na dobrou 
skleničku vína nebo šampaňského můžete zajít take do slavného 
Hotelu Welcome. Dlouhodobě tady kdysi bydlel Jean Cocteau, který 
vymaloval kapli naproti hotelu. a kdybyste náhodou zatoužili vyměnit 
středomořskou kuchyni za něco ostřejšího, doporučuji vietnamskou 
restauraci s názvem mekong. Ve městečku se dají dobře nakoupit 
i suvenýry. Pláž je krásná a rozlehlá, jenom v létě pozor na medúzy. 

Eva klejmová 
Ředitelka J&T Concierge

náZORy J&T Banky / 11

Tip na výlet: 
městečko Peillon, alpes maritimes, 15 kilometrů východně 

od nice. Středověká vesnička ve výšce skoro 400 metrů nad 

mořem se chlubí zejména nádhernou kaplí, jejíž fresky vyma-

loval v roce 1495 Giovanni Canavesio.

Peillon, alpes-maritimes, 
Provence-alpes-Côte d‘azur

Jak cestovat:
Pokud si v jižní Francii nechcete půjčovat auto, cestujte hromadnou 
dopravou. mezi nice a mentonem, který leží kousek za monakem, 
jezdí autobus číslo 100. Zastavuje ve všech místech na jižním pobřeží 
a stojí pouhé 1 euro! autobus jezdí přibližně každých deset minut, 
a protože jede po pobřeží, můžete se těšit na neuvěřitelné výhledy. 
Jezdit můžete rovněž vlakem. Je sice dražší, ale rychlejší a jízda v něm 
velmi pohodlná. Paloma Beach, plage restaurant 



12 / J&T BANKA NoviNy     05 / 2013 náZORy J&T Banky

V ekonomii či fyzice stavová veličina, jak 
už napovídá samotný název, vyjadřuje stav 
v určitý okamžik, naopak tokovou veličinou 
měříme tok či změnu za určitý okamžik. 
Hrubý domácí produkt (HDP) je toková 
veličina, která měří výdaje na zboží a služby, 
které za zvolené období „protečou“ ekono-
mikou. Zda přitom došlo k vyčerpání stavové 
veličiny, jako přírodní zdroje, či naopak 
k nafouknutí stavové veličiny, jako je dluh, 
krátkodobě nehraje roli.

Uvědomění si tohoto rozdílu ochrání před 
falešným dojmem, že katastrofa, jako je 
povodeň, může být pozitivní ekonomický im-
pulz. Živelná pohroma přináší ničení majetku 
všeho druhu od aut přes budovy, infrastruk-
turu, jako jsou silnice a mosty, až po ze-

mědělské produkce na polích. Samozřejmě 
nejhorší tragédií jsou pohnuté osobní příběhy 
včetně zničených životů.

Zakázka pro stavební či uklízecí firmu sice 
krátkodobě zvýší HDP, ale před povodní 
jsem mohl být majitelem domu, který už teď 
nestojí nebo je zničen, někdy i nenávratně. 
Selským rozumem je jasné, že toto není 
ekonomický pozitivní jev, přesto někteří při 
úvaze nad makroekonomickými veličinami 
na tyto jednoduché kupecké počty zapomí-
nají.

Jeden z mála nárůstů stavové veličiny, který 
povodně přináší, se týká státního dluhu, 
protože silnice stát jinak než na dluh nemá 
možnost postavit. ale nárůst zadlužení asi 

nenaplňuje plný význam slova pozitivní.
Soustředěním se na investice při obnově 
škod nelze přehlížet princip rivality u výdajů, 
tj. uskutečnění jedné investice znamená, že 
stejné prostředky nejdou použít na spotřebu, 
či naopak. Je to známý případ rozbíjení oken 
od Frédérica Bastiata, kdy rozbité okno sice 
přináší novou práci pro sklenáře, ale práci 
naopak nedostane třeba řezník, krejčí či 
pekař, protože peníze místo na jejich zboží 
a služby jdou sklenáři na okenní tabule. Roz-
bíjením oken se k vyšší prosperitě nedosta-
neme, uzná asi každý, tak proč věřit v opačný 
efekt u povodní?

Posledním a neméně důležitým faktorem je 
okrajová velikost případných povodňových 
škod z makroekonomického hlediska, na-
vzdory mediálnímu obrazu. Firmy krátkodo-
bé výpadky výroby obvykle rychle dorovnají, 
výkyvy se týkají hlavně meziměsíčních či 
mezikvartálních změn, dopad třeba na roční 
souhrny je často malý. investice na obnovu 
škod, byť by přesáhly desítky miliard korun, 
budou rozloženy v čase a efekt na tolik sle-
dovaném HDP bude nejlépe v řádu desetin 
procenta.

V souhrnu povodně vedle nevyčíslitel-
né tragédie ztracených životů znamenají 
zničený majetek, výdaje, které nikdo nechtěl, 
a potenciální zvýšení státního dluhu. Sarkas-
ticky řečeno, kdyby toto měla být vyhledá-
vaná prorůstová politika, tak není nutné se 
spoléhat na slepou náhodu a zavést řízený 
proces destrukce. Vám by to přišlo jako cesta 
správným směrem. 

Petr Sklenář
Hlavní ekonom 
J&T Banky

Slepá ulička k prosperitě
Při povodňovém zpravodajství všichni brali jako samozřejmé 
rozlišovat mezi stavovými veličinami, jako je objem vody zadržované 
přehradou či výška hladiny, od tokové veličiny, jako je objem 
vody, který daným místem proteče za sekundu. Podobně to platí 
i u ekonomických veličin, kde se rozlišuje mezi stavem úspor nebo 
naopak měsíčním příjmem jako tokovou veličinou. ač je rozdíl mezi 
těmito typy veličin jasný, přesto některé komentáře rozdíl přehlíží 
a vypichují pozitivní přínos povodní na českou ekonomiku.
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Kulturní tipy
připravil Ondřej Horák, výtvarník a autor 
mnoha výstavních projektů, člen Společnosti 
Ceny Jindřicha Chalupeckého

Carlos Relvas: 
Objekty věčnosti

Galerie Rudolfinum
Termín: 23. 5. – 15. 9. 2013
adresa: alšovo nábřeží, Praha 1       
                                            
Fotografické výstavy v Rudolfinu mívají 
dobrou úroveň a pravděpodobně i tato bude 
patřit mezi ty zajímavější. Pozapomenutá 
fotografická díla 19. století nás zaujmou už jen 
svými dobovými atributy (oblečením, účesy 
apod.) i zmizelou atmosférou „starých časů“. 
Relvas byl zajímavá mnohostranná osobnost 
a to můžeme říci i o jeho uměleckých zámě-
rech a zachycených motivech. 

alice nikitinová: 
Dírky a půlky

SViT
Termín: 29. 5. – 13. 7. 2013
adresa: SViT, Štefánikova 43a, Praha 5                                                

nikitinová je jednou z nejzajímavějších 
současných českých malířek mladší generace. 
mezi jejími náměty se objevují banální před-
měty každodenního života, kterým její malba 
dodává nový výraz a nabízí nový způsob 
vnímání. Pokud bych si zakládal sbírku umění, 
tuhle autorku bych v ní chtěl mít. 

Jiří Hilmar 
„...tiše se přemísťovati...“

Galerie města Pardubic 
Termín: 16. 5. – 23. 6. 2013
adresa: Příhrádek 5, Pardubice – Zámek

Jiří Hilmar je umělec starší generace (ročník 
1937), který žil dlouhá léta v zahraničí a nyní se 
znovu vrací do své vlasti. Upozornil na sebe 
v šedesátých letech sérií optických reliéfů. Je 
jedním z nejvýznamnějších představitelů op-
-artu, zajímá se o kinetické umění. Jeho práce 
můžeme vnímat v návaznosti na nedávno 
uplynulé nebo ještě probíhající výstavy dalších 
generačních souputníků (malich, Demartini, 
kratina).  

Kam v červnu za kulturou?
J&T Banka podporuje umění. Jsme 
partnerem pražské Galerie Rudolfinum 
a ostravské Galerie výtvarného umění, 
v nichž máte během června možnost 
zhlédnout dvě jedinečné výstavy.

Galerie Rudolfinum: Raqib Shaw
Dílo indického umělce Raqiba Shawa se v České republice představuje vůbec poprvé. V Galerii 
Rudolfinum můžete od 7. června do 15. září zhlédnout práce z jeho posledních let, které tvoří 
vrchol umělcovy dosavadní tvorby.  Jedinečnost projektu spočívá také v tom, že vznikl v inte-
rakci s autorem a některá díla vytvořil Raqib Shaw přímo pro tuto výstavu. Umělecká tvorba 
devětatřicetiletého rodáka z kašmíru žijícího a tvořícího v Londýně je charakteristická přede-
vším bestiální energií se silným erotickým až sadomasochistickým podtextem. V jeho dílech 
vystupují hybridní úkazy – napůl lidé, napůl zvířata, jejichž chování je řízeno bazálními instinkty. 
Vše umocňuje dekorativně pojaté pozadí scén mísící bohaté vzory orientálních koberců a or-
namentální prvky perských iluminovaných rukopisů z 15. století, k nimž se Raqib Shaw mnohdy 
vztahuje i námětově, když volně vychází z perských, ale také řecko-římských mytologických 
příběhů a bajek. kurátorem výstavy je Petr nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum, a k výstavě 
vychází i bohatě ilustrovaný katalog. Coby partneři této výstavy nabízíme našim klientům vstu-
penky zdarma (počet vstupenek je omezen).  

Galerie výtvarného umění v ostravě, Dům umění: E. o. jinak & znovu
V Domě umění v Ostravě můžete od 21. května vidět výstavu uspořádanou k jubileu Eduarda 
Ovčáčka. Expozice představuje průřez tvorbou tohoto českého výtvarníka, který letos osla-
vil osmdesátiny. Eduard Ovčáček je na české umělecké scéně skutečný pojem: působil jako 
pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, stál  u vzniku katedry výtvarné 
tvorby a následně Fakulty umění Ostravské univerzity a vystavoval na více než 60 autorských 
i skupinových výstavách u nás i v zahraničí. Expozice vás provede souborem vybraných prací 
umělce, přičemž nejvíce exponátů pochází z posledních deseti let jeho působení. Umělecká tvor-
ba Eduarda Ovčáčka je opravdu široká. Věnuje se malířství, sochařství, grafice, ale i vizuální poezii 
a fotografickým technikám, ostatně patří k určujícím představitelům české strukturální abstrak-
ce. Už od šedesátých let soustavně pracuje s grafémy, vizuálními hodnotami písma, číslic i dalších 
kulturních znaků a právem je vnímán jako klíčový český a slovenský lettrista, jehož osobitý projev 
pronikl i do povědomí umělecké veřejnosti v zahraničí. Výstavu můžete navštívit až do 30. června 
zdarma, pokud jste klientem J&T Banky stačí si vyzvednout lístky v kavárně Elektra. 
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Co se předkrmů týká, můžete nově ochutnat pečené mušle sv. Jakuba 
s koriandrovým kuskusem. Jídlo vás potěší už při servírování svou 
barevností, kombinace chutí pak osvěží všechny chuťové buňky. Lehce 
pikantní zázvorovo-karotková redukce spolu s koriandrovým kusku-
sem krásně doplňují chuť pečených mušlí svatého Jakuba.

mezi hlavními jídly jsou hned čtyři horké novinky. minout byste neměli 
zejména chilského okouna s kari čočkou. Tento recept je nápadem 
týmu kuchařů z pražského Buddha Baru a díky své ojedinělé chuti 
a nápaditosti byl zařazen do receptů celého řetězce Buddha Bar. Jde 
o spojení jemné ryby s výraznou chutí kari čočky doplněné omáčkou 
satay, která vyniká chutí po arašídech a koriandru. milovníci exotic-
kých pokrmů určitě ocení vepřová žebra „kalbi“ s celerovým salátem. 

Základem tohoto jídla jsou korejské hrušky nashi, které žebrům dodají 
zajímavou sladkokyselou chuť. křehké vepřové maso, které jde samo 
od kosti, je doplněno salátem z řepíkatého celeru se zázvorovým dre-
sinkem. Zkrátka nepřijdou ani milovníci ryb, těšit se můžete na lososa 
marinovaného v mango omáčce s citrónovou kůrou a kefírovými 
listy. kdo dává přednost výrazným chutím koření, pro toho připravili 
kuchaři japonské kari. Od známějšího indického se liší použitím více 
aromatických přísad. Jde o dušené hovězí maso se zeleninou a lehce 
pikantní omáčkou, které je doplněno citrónovou rýží. 

Buddha Bar pochopitelně nezapomíná ani na milovníky sushi. V letním 
menu můžete nově ochutnat například tataki sashimi z břicha tuňáka. 
konkrétně jde o orestovaný pupek z tuňáka, který se ve světě řadí 
k nejlahodnějším a nejdražším částem této mořské ryby vůbec. Podá-
vá se s kimchi pyré a patří k vůbec nejzdravějším světovým pokrmům. 
Další skvělou kombinací z břicha tuňáka, tentokrát v podobě tartaru 
s rukolou a zeleným chřestem, je speciální rolka Toro old fashion. 
a ochutnat můžete i pikantní lososový tartar s křupkami a osvě-
žující chutí čerstvé okurky, která vás v teplých dnech krásně osvěží. 
S novými recepturami se setkáte rovněž ve speciálním japonském 
„fingerfood“ menu, které se nejlépe hodí k saké. Vyzkoušet můžete 
Tori no karrage aneb smažené kuřecí maso marinované v zázvoru, 
saké a česneku spolu s celerovým salátkem nebo plněné papričky 
jalapeňos s vepřovým masem doplněné jogurtovým dipem, který jídlo 
nejen zjemní, ale i osvěží. 

Letní nabídka by pochopitelně nebyla kompletní bez dezertů. na jaké 
sladké tečky se můžete těšit? Pomerančový cheesecake je velice lehký 
a osvěžující dezert s dominující chutí pomerančů a citrusů, doplněný 
domácím sorbetem z krvavých pomerančů. Lehká, přesto sladká teč-
ka, vás čeká, když si objednáte ananasové gazpacho neboli studenou 
ananasovou polévku doplněnou mátovým granitem. a konečně něco 
pro milovníky dekadence: teplý čokoládový dort z letního menu je 

vyrobený z té nejkvalitnější čokolády, doplněný 
pralinkovo-oříškovou omáčkou.  

Lukáš Želechovský 
Šéfkuchař 
Buddha Bar Praha

Za skvělým jídlem do Buddha Baru 
máte chuť na něco dobrého? Přijďte ochutnat nové letní menu do 
pražského Buddha Baru, které kombinuje nejrůznější ingredience 
a chutě. Šéfkuchař Lukáš Želechovský a jeho tým připravili hned 
několik novinek, které jistě potěší vaše chuťové pohárky.  

o Fusion stylu 
Fusion styl vznikl v kalifornii roku 1960 a postupně se rozšířil 
do celého světa. Jde o hru chutí a kultur. Lidi má bavit a nená-
silně je učit poznávat nové chutě. Ochutnat jídlo v tomto stylu 
by tak měl být ojedinělý zážitek. V Buddha Baru můžete poznat 
Pacific Rim Cuisine, tedy fúzi národů obléhajících Tichý oceán 
s jinými národy. Ochutnat zde můžete také chutě Japonska, 
Havaje, Číny či indonésie v těch nejzajímavějších kombinacích.

Pikantní lososový tartar

Pomerančový cheescake

Chilský okoun s kari čočkou
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tento model ve své kanceláři, než ho použil 
na strop interiéru kavárny. Reliéf pokryl čtyři-
advacetikarátovým zlatem Jan Staněk. 

Práce na kavárnách měla v obou případech 
jednoho společného jmenovatele, což dělá 
oba prostory výjimečné: banka se neuzavírá 
za triviální přepážky, ale peněžní operace 
vnímá jako součást společenských kontaktů. 
V Brně je toto založeno na příběhu skrytém 
v metaforickém pojetí interiérů „hory a hvěz-
dy“, v Ostravě jde o historicky prověřený 
prostor, v němž se scházely elity už v polo-
vině dvacátých let minulého století. Úkolem 
Petr Hrůšy bylo mimo jiné zakomponovat 
do obou prostorů i umělecká díla. V Brně vás 
tak čekají obrazy akademické malířky mar-
kéty Jelenové nebo Ruce nafocené Tonem 
Stanem, vystavená socha Torzo od Jána Gaj-
doše a sousoší jogínek z dílny akademického 
sochaře michala Gabriela. V Elektře jsou zase 
k vidění díla – obrazy a sochy – zapůjčená 
od Galerie výtvarného umění Ostrava. 

Brněnská kavárna Triniti byla nominována 
v kategorii interiér, ostravská kavárna Elektra 
zase v kategorii Rekonstrukce. Pod oběma je 
podepsán architekt Petr Hrůša, který neměl 
zrovna jednoduchý úkol: vytvořit kavárny, 
kde kromě posezení s přáteli, rodinou nebo 
obchodními partnery můžete zároveň vyřešit 
i bankovní operace. Obě kavárny jsou totiž 
otevřeny nejen klientům, ale také široké 
veřejnosti. 

V obou kavárnách vsadil Petr Hrůša na do-
konalé zpracování interiéru, v němž jsou 
použité vzácné materiály. V Triniti jsou stěny 
obložené makassarovou dýhou, podlahy jsou 
pokryty ořechovými parketami, kamenný 
střed tvoří velkoformátové mramorové des-
ky, strop v přízemí je skládaný z akustických 
plechových dílců. V Elektře stojí za pozornost 
hlavně dřevěné obložení a zábradlí z kvalit-
ního exotického dřeva merbau a pětadvace-
timetrový stropní reliéf vyskládaný ze zlatých 
plátků. Celých dvacet let měl architekt 

a pochopitelně, v brněnské Triniti i ostrav-
ské Elektře dostanete výtečnou kávu a jiné 
dobroty.  

Patrik Zdrůbecký
J&T Banka Café

Kavárny J&T Banka Café  
v Grand Prix architektů
V prestižní soutěžní přehlídce soudobé 
české architektury s názvem Grand Prix 
architektů – národní cena za architekturu 
byly nominovány i kavárny J&T Banka Café  
v Brně a v Ostravě.

Grand Prix architektů
národní cena za architekturu je 
soutěžní přehlídka architektonických 
prací dokončených v uplynulém roce, 
vypisuje ji každoročně Obec architek-
tů spolu s Českou komorou architektů 
ke dni architektury Uia. Soutěžní 
přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí 
mohou čeští i zahraniční architekti, 
projektanti a výtvarníci, podmínkou 
je, že dílo je realizováno na území 
České republiky. Přehlídka má několik 
kategorií, práce posuzuje mezinárodní 
porota. V jednotlivých kategoriích 
se udělují ceny a čestná uznání, 
hlavní cenou je pak Grand Prix, kterou 
získává vítězná práce celé přehlídky. 
Všechny práce jsou poté představeny 
na veřejné výstavě v Praze a v dalších 
českých i moravských městech.



Jsou situace, které 
zažijete jen v rodině.

Zelená linka: 800 888 245
Facebook: Hledáme rodiče: Pěstouny
www.hledamerodice.cz

Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se 
pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem najít domov.

… TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME!


