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Co všechno se tu pod vaším vedením změnilo?
Do Skiareálu jsme již investovali stovky milionů 
korun. Špindl měl vždy pověst luxusního střediska, 
ale úroveň služeb a lyžařské infrastruktury tu byla 
katastrofální. Velké množství financí jsme vložili 
do zasněžovacího systému. Za poslední dva roky 
stála jeho modernizace asi sto čtyřicet milionů 
korun. Sněžné sprchy jsme nainstalovali podél 
sjezdovek na Hromovce, na Svatém Petru a nově 
i na Medvědíně. 

Zaměřili jsme se i na bezpečnost lyžování. Zá-
sadně jsme rozšířili svahy třeba na Medvědíně. 
Lyžování je zde nejen bezpečnější, ale i mnohem 
příjemnější a zábavnější. Dále jsme postavili nový, 
dvojnásobně široký dojezdový most na Hromovce, 
celkově zvětšili zdejší dojezdové plochy a přibyly 
zde nové bezpečnostní sítě. 

Mezi velké investice patří i stavba nové multi-
funkční budovy na Svatém Petru, která návštěv-
níkům nabízí nové pokladny, infocentrum nebo 
provozovnu sítě obchodů a půjčoven Spindl 
Motion, vše v moderní architektuře a nadčasovém 
designu. Podobnou multifunkční budovu jsme 
vybudovali také na Hromovce. 
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Propojení Svatého Petra a Medvědína už se 
blíží
Rozšíření sjezdovek a větší bezpečnost na nich, efektivnější zasněžovací 
systém, moderní půjčovny a prodejny sportovního vybavení, nové služby 
pro děti, věrnostní program Gopass nebo vyhřívaná lanovka na Svatém 
Petru – to je jen částečný výčet investic, které do největšího krkonošského 
střediska vložila akciová společnost Melida. 

Melida provozuje Skiareál Špindlerův Mlýn pátým 
rokem a změny k lepšímu jsou vidět na každém 
kroku. Největší změna přitom středisko teprve 
čeká. Plánovaná investice za miliardu propojí oba 
zdejší lyžařské areály a nabídne návštěvníkům 

do pěti let čtyřicet kilometrů sjezdovek. „Po pro-
pojení Medvědína se Svatým Petrem nebude 
mít Špindl v Čechách vážnou konkurenci,“ říká 
v rozhovoru ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn 
Čeněk Jílek.
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Dočkáme se  
„lednového efektu“?
Na začátku roku padá vždy ta stejná 
otázka – dostaví se letos „lednový 
efekt“? Dojde k sezonnímu růstu 
akciových trhů? Podle statistiky 
index S&P za posledních dvanáct 
let vykázal v lednu sedm poklesů, 
ačkoliv za celý rok došlo k poklesu 
jen dvakrát za shodnou časovou 
periodu. Podaří se letos tuto řadu 
prolomit?

EKONOMIKA

profitoval z monetární politiky ECB a přidal v prosinci 7,9 % (+6,9 % r/r). Japon-
ský Nikkei přidal 4,4 % (+0,4 % r/r) a domácí index PX pak +4,6 % (-3,6 % r/r).  
Proti všeobecnému optimismu šla čínská Šanghaj s propadem 4,5 % m/m 
(–12,3 % r/r). 

Výnosy v eurozóně klesají
Výnosová křivka dluhopisů v USA v prosinci dál vzrostla o 5–15 bodů, ale 
na rozdíl od listopadu se stala spíše plošší. Zvýšení sazeb Fedu bylo očeká-
vané, ale reakci vyvolaly komentáře Fedu, že během dalšího roku plánuje 
zvýšit sazby třikrát. Výnos 2letého dluhopisu se po 7 letech dostal na 1,25 %. 
Naopak se dál utáhly kreditní prémie na nejnižší úroveň za 2 roky. V Evropě 
bylo rozhodujícím faktorem rozhodnutí ECB prodloužit QE o další rok, výnosy 
v eurozóně tak naopak poklesly o 5–10 bb. Výnosová křivka Německa je 
do splatnosti  8 let záporná. Výnosy dluhopisů Maďarska a české vlády klesly 
o 10–20 bb, polské výnosy se naopak zvýšily do 10 bodů.

Po třech letech konečně růst
Prosinec na komoditních trzích byl opět smíšený, široké indexy vykázaly mezi-
měsíčně růst o 3–5 %, ale jednotlivé sektory měly rozdílný vývoj. Pozitivní vývoj 
měly energie (+8 %) na čele s ropu (+13 %). Trh pozitivně přijal dohodu sdružení 
OPEC a dalších exportérů ropy o omezení těžby v roce 2017. Cena ropy se 

Evropská centrální banka (ECB) oznámila, že sníží od dubna nákupy dluho-
pisů v rámci programu QE na 60 mld. eur měsíčně z dosavadních 80 mld. 
eur, ale současně uvedla, že program QE prodlužuje z konce prvního kvartálu 
do konce roku 2017. Navíc šéf ECB Draghi uvedl, že bude monetární politika 
nadále uvolněná a že má dostatečné množství kroků k tomu, aby zabránil 
případným negativním faktorům. Trh vnímal zasedání ECB jako jednoznačně 
holubičí a evropské trhy reagovaly pozitivně. 

Fed dle očekávání zvýšil své základní úrokové sazby o 25 bazických bodů (bb). 
Relativním překvapením jestřábího rázu byl graf výhledu centrálních bankéřů 
na vývoj sazeb v dalších obdobích. Zde bankéři vidí pro rok 2017 v průměru 
další tři zvýšení. Samozřejmě není jasné, kteří bankéři se jak vyjádřili. „Jen 
připomínáme, že v těchto průzkumech jsou i nehlasující členové FOMC a že 
i před rokem byl výhled ve zmíněném grafu podobný a nakonec došlo k jed-
nomu zvýšení,“ říká hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Italské referendum se vyslovilo proti nastoleným reformám a následovala 
rezignace premiéra. Situace je aktuálně taková, že kabinet je veden novým 
předsedou do zřejmě předčasných voleb. Prozatím není jasné, kdy nové volby 
budou. Zda již v tomto roce, či se počká do běžného termínu v roce 2018. 
Trhy přešly italské referendum v poklidu. Důvodem je rychlé uklidnění situace 
a vlastně pokračování v nastolené politice jako před referendem. Tedy v poli-
tice, která by měla mimo jiné vést k napravení bankovního sektoru. 

Konec roku byl v USA nadále provázen tzv. „Trump rally“ a americké indexy si 
v posledním měsíci roku připsaly 1,1–3,3 % meziměsíčně (+7,5–13,4 % r/r). DAX 

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními, nejsou ani veřejnou nabídkou 
na koupi či úpis investičních nástrojů ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak nepředstavují nabídku k nákupu či 
prodeji investičních nástrojů. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Očekávaná budoucí vý-
konnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě 
náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a finanční situace. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky 
a výnosů z ní a není tak zaručena návratnost částky původně investované. Pro kalkulaci čistého výnosu musí investor zohlednit poplatky placené dle platného ceníku. Zdanění závisí 
na osobních poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut, 
klíčové informace pro investory,…) a informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou.

Vydává J&T Banka, a. s. / editor: Monika Veselá / kontakt: jtnoviny@jtbank.cz / www.jtbank.cz

Italské referendum se vyslovilo proti nastoleným 
reformám a následovala rezignace premiéra.
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vygenerovat min. cca 5 %  tržeb Kofoly, plán skupiny pro rok 2017 je cca  
540 mil. Kč tržeb (8 %) z tamního trhu.

TMR přidalo v roce 2016 pěkných 11,48 % (680 Kč). Bohužel problémem TMR je 
likvidita, která je velmi nízká. „Je velmi těžké odhadovat osud akcií na burze. 
Hlavním negativem je již zmíněná likvidita. V mělkém trhu ovlivní i malá ob-
jednávka cenu akcie buď na jednu, nebo na druhou stranu, nehledě na funda-
ment,“ říká Petr Sklenář. 

Na výsledky budou mít samozřejmě vliv obě sezony, zimní i letní. Rozhodující 
bude počet návštěvníků středisek. Ten se TMR daří zvyšovat. „Očekáváme, že 
tento trend bude pokračovat. Lidé tráví své volno více v tuzemských, bezpeč-
ných střediscích. Což je pro hospodaření společnosti pozitivní,“ říká Sklenář 
a dodává: „Očekáváme, že se TMR bude snažit maximálně využít potenciál 
společnosti – nedávné akvizice a investice do infrastruktury horských a zá-
bavních středisek.“ 

Novoroční výhledy
A máme tu zase začátek nového roku. Tentokrát s číslicí 2017. Ani tento rok 
nás nemine tradiční otázka, jestli se dostaví tzv. „lednový efekt“. Tedy sezonní 
růst akciových trhů v průběhu ledna. „Pojďme se tedy podívat, na co se 
investoři ze začátku roku zaměří, a pak zkusíme odhadnout, zda se lednový 
efekt může dostavit i v roce 2017, či nikoliv. V tomto bodě bych si jen dovolil 
poznámku, že například index S&P za posledních dvanáct let vykázal v lednu 
sedm poklesů, ačkoliv za celý rok došlo k poklesu jen dvakrát za shodnou 
časovou periodu,“ vysvětluje hlavní ekonom. 

Tradiční zastávka u centrálních bank nesmí chybět ani v lednu. Již 19. 1. bude 
zasedat ECB. Zde investoři neočekávají po prosincovém zasedání žádné 
další novinky. Otázky na šéfa Draghiho budou zřejmě orientovány směrem 
k posledním datům o inflaci, která se skokově blíží k inflačnímu cíli centrál-
ní banky. Ale ani v tomto případě se analytici nedomnívají, že by se Draghi 
nechal vychýlit ze své dosavadní rétoriky, a tudíž neočekávají nic nového ze 
strany ECB. 

Fed bude zasedat až 1. 2., ale ani tady se neočekává žádná akce. Respektive 
případnou změnu sazeb trhy očekávají až v druhé polovině 2017. Sledovat se 
bude, jestli Fed zmíní ve svém komentáři dění na devizových trzích, tedy sílící 
dolar. Prozatím se v komentářích silný dolar neskloňoval. 

Zřejmě nejdůležitější událostí ledna bude inaugurace nového amerického 
prezidenta Donalda Trumpa, k níž dojde 20. 1. Proč je to tak důležité? Lze 
vypozorovat, že po zvolení nového amerického prezidenta je trh v pozitivní 
náladě právě do inaugurace. Poté dochází k jistému vystřízlivění a především 
riziková aktiva mají tendenci vybírat předchozí zisky. V aktuálním případě 
bude záležet na tom, co nový prezident představí za svou politiku. Tedy jestli 
splní předvolební sliby (snížení korporátních daní nebo nižší zdanění při re-
patriaci zisků apod.), či nikoliv. Lze se domnívat se, že přístup investorů bude 
opatrnostní, a tudíž může dojít k mírnému vybírání zisků právě po inauguraci.  
„Celkově jsme tedy názoru, že tzv. Trump rally může ještě přetrvat v první 
polovině ledna. Následně může dojít k postupnému vybírání zisků před Trum-
povo faktickým uvedením do funkce. Další vývoj bude alespoň krátkodobě 
závislý na představené politice bílého domu,“ uzavírá Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky  

na konci roku dokonce dostala na 1,5letá maxima – Brent (57 USD), WTI  
(54 USD). Naopak technické kovy (–5 %) korigovaly razantní růsty z listopadu. 
Kvůli růstu výnosů dluhopisů a posilování dolaru došlo u drahých kovů (–2 %) 
k dalšímu prohloubení ztrát. Cena zlata (–2 %) krátce klesla na 11měsíční mi-
nimum (1 130 USD), na závěr prosince korigovala na 1 150. Zemědělské plodiny 
(–1 %) do ztrát stáhly tzv. soft komodity jako kakao (–11 %) a káva (–7 %).

„Za celý rok 2016 široké komoditní indexy vzrostly o 12 %, což je první růst 
po třech letech hlubokých propadů. K celkovému růstu pomohly technic-
ké kovy (+18 %) a energie (18 %). Spotová cena ropy sice vzrostla přes 45 %, 
ale kvůli rolování kontraktů celková výkonnost byla jen +8 %,“ popisuje Petr 
Sklenář.

Pohled na vybrané akcie
Z akcií se tentokrát podíváme na Kofolu a TMR. Celý rok 2016 zakončila Kofo-
la s titulem nejvíce klesající akcie na pražské burze (–25 % r/r). Za prosinec je 
pak titul níže o 3,5 %. 

V prosinci oznámila Kofola plánované stažení titulu z polské burzy. Počet ak-
cií a hodnota transakce je nízká, likvidita tedy neutrpí. Na pražské burze bude 
probíhat obchodování beze změny a zpráva neměla dopad na cenu akcií. 
Druhou a důležitější zprávou bylo oznámení dokončení akvizice chorvatské 
společnosti Studenac. „Jedná se o největší akvizici loňského roku. Splnění 
harmonogramu hodnotíme pozitivně, nicméně je zapotřebí vyčkat, jak se 
podaří firmu implementovat do skupiny,“ konstatuje Sklenář. Vypovídající 
čísla ohledně fungování samotného Studenac nejsou k dispozici. Firma sice 
reportovala ztrátu, nicméně pro bývalého vlastníka Podravku není segment 
nápojů jádrovým byznysem. Naopak Kofola na Balkáně vytváří distribuční síť 
a je schopna benefitovat ze synergických efektů. Na tržbách umí Studenac 

EKONOMIKA

Zřejmě nejdůležitější událostí ledna bude inaugurace 
nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, 
k níž dojde 20. 1.
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Propojení Svatého Petra  
a Medvědína už se blíží

Lyžaři tak mají k dispozici nejmodernější půjčovny 
vybavení v Čechách a obchody v neotřelém svě-
žím stylu. Samozřejmě musím zmínit i novou šes-
timístnou lanovku s bublinou proti nepříznivému 
počasí ve Svatém Petru vedoucí na Pláně. Založili 
jsme i divizi Spindl Gastronomy a v jejím rámci 
provozujeme moderní après-ski bary a panora-
matické restaurace Na Pláni a Medvědín 1235 m. 
Celková výše investic do zimní infrastruktury již 
přesahuje půl miliardy korun. Třetí zimní sezonu 
pak nabízíme věrnostní program Gopass.

Jak se zákaznický systém Gopass zatím osvědčil?
Gopass jsme převzali ze slovenských Tater, kde 
má již více než 400 tisíc členů a velmi se osvědčil. 
U nás funguje třetím rokem a má už zhruba  
60 tisíc členů. A počet zájemců stále stoupá. Není 
se čemu divit, s věrnostní čipovou kartou mají 
lyžaři spoustu výhod. Tou největší je, že si skipasy 
mohou nakupovat přes internet z pohodlí domo-
va a to ještě za výhodnější cenu, než by zaplatili 
u pokladny. Členové mají ale i levnější občerstvení 
v našich restauracích a après-ski barech, nižší 
ceny v půjčovnách a prodejnách, získávají různé 
odměny nebo mohou sledovat online své odlyžo-
vané kilometry a porovnávat svůj výkon v rámci 
motivační soutěže Ski Challenge.

Jaké novinky jste přichystali lyžařům na letošní 
zimní sezonu?
Do letošní zimy jsme investovali přes 90 mili-
onů korun. Největší investicí byla modernizace 
zasněžovacího systému na Medvědíně. Červenou 
a černou sjezdovku jsme osadili sněžnými sprcha-
mi, které nám umožnily zprovoznit svahy výrazně 
dříve, než tomu bylo doposud. Finanční prostředky 
šly také do dětských lyžařských škol a celkově 
do aktivit pro děti. Pořídili jsme nové pojízdné 
koberce, lyžařský kolotoč, vybudovali lyžařskou 
školku na Horních Mísečkách, vedle quattro Baru 
vznikl nový dětský koutek s hlídáním a rozjeli jsme 
pravidelné animační programy pro děti. Pro děti 
i dospělé pak pořádáme každou sobotu tzv. Snow 
Show. Jde o odpolední après-ski program, na který 
po setmění navazuje speciální laser show, při které 
za doprovodu hudby promítáme animace přímo 
na sjezdovku, následuje oblíbený „tanec roleb“, jíz-
dy profesionálního lyžařského demo týmu, ohnivá 
show a podobné atraktivní záležitosti, vše přímo 
na dojezdu sjezdovek. 

Inovací se dočkala i síť restaurací Spindl Gastro-
nomy. Vybudovali jsme novou panoramatickou 
přístavbu restaurace Na Pláni s nabídkou pizzy 

a pasty a navýšili tak její kapacitu o zhruba  
80 míst. Restaurace Medvědín 1 235 m pro-
šla změnou dispozice objektu. Unikátem pak 
je speciální venkovní stůl na nové terase před 
oblíbeným quattro Barem. Jde o velký stůl pro cca 
20 lidí, v jehož prostředku nepřetržitě hoří oheň. 
Jednak se u toho člověk pěkně ohřeje a příjemně 
posedí, jde ale také o velkou atrakci, za kterou 
se sjíždějí zvědaví lyžaři z celého střediska. Tento 
nápad jsme okoukali vloni v Americe a jde v rámci 
Česka o unikát. 

Novinkou letošní sezony je také kluziště v centru 
města s přírodním ledem a půjčovnou bruslí a zá-
kladní hokejové výzbroje. Vstup na led je bezplat-
ný a naší snahou bylo dát návštěvníkům Špindlu 
další zábavu po lyžování, která by dokreslovala 
zimní atmosféru našeho střediska. 

Lidé často Špindlerův Mlýn vnímají jako luxusní 
a drahé středisko. Je tomu skutečně tak, nebo je 
vhodné i pro obyčejné a méně bohaté návštěv-
níky?
Punc drahého střediska nám už asi nikdo 
neodpáře. Je zděděný z minulosti, kdy se tu už 
za socialismu setkávali ti nejbohatší lidé. V dnešní 
době je to dáno ceníkovými částkami za jed-
nodenní lyžování, kterými se všichni ohánějí. 
Nikdo se už však nepodívá do struktury skipasů 
a věrnostních programů. Nejen že u nás nakonec 
lyžování není nejdražší, ale často vychází oproti 
jiným střediskům levněji. Navíc se u nás parkuje 
zdarma, s věrnostním programem Gopass mají 
návštěvníci i lacinější občerstvení, nabízíme různé 
akce ve spolupráci s hoteliéry. Dovolená se dá 
ve Špindlu zkombinovat opravdu za slušné peníze.

Největší nápor lidí je ve Špindlu nepochybně 
v zimě. Jak je to s národnostmi, převažují Češi?
Češi netvoří většinu návštěvníků, ale jen polovinu. 
Hodně k nám jezdí Poláci, Němci a Holanďané. 

Zbývající malou část pak tvoří Dánové, Belgičané 
a Angličané. A zahraniční návštěvnost stále sílí. 
Dovolená u nás je pro ně zkrátka laciná. Srovná-
vají si ceny stejně jako my. Už tolik neřeší, zda jim 
středisko nabídne padesát nebo dvě stě kilometrů 
sjezdovek. Člověk je pořád jen jeden a zvládne 
nalyžovat jen určitý počet kilometrů. Ale chce se 
také dobře najíst, ubytovat se a pobavit se. A prá-
vě i tyto ceny je potřeba do celkového rozpočtu 
započítat. V zahraničí vyjde týdenní pobyt pro 
celou rodinu mnohem dráž. 

Co by si neměli návštěvníci Špindlu nechat 
v zimě určitě ujít?
Co se týče lyžařů, tak alespoň jednou za pobyt by 
měli vyzkoušet Fresh Track. Tento nezapomenu-
telný zážitek si jen tak v Čechách nevyzkoušíte. 
Jedná se o ranní lyžování na manšestru, na prázd-
né sjezdovce ještě před oficiálním spuštěním 
lanovek. Součástí oblíbené atrakce je i bohatá 
horská snídaně v restauraci Na Pláni. 

Určitě bych doporučil i zážitkovou večeři s výhle-
dem na hřebeny Krkonoš, která startuje večerním 
výjezdem vyhřívanou lanovkou na Pláně. Návštěv-
níky pak čeká welcome drink a několikachodové 
menu složené z kvalitních a čerstvých surovin. Ujít 
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by si neměli nechat ani Špindlerovské ledárium, 
kluziště a spoustu zajímavých akcí, které u nás 
pravidelně pořádáme. Jsme středisko, ve kterém se 
pořád něco děje. Zabaví se tu lyžaři, snowboardisté, 
rodiny s dětmi i lidé, co na lyžích v životě nestáli.

Zmínil jste Špindlerovské ledárium. Co tato 
atrakce nabízí?
Loňská premiéra Špindlerovského ledária měla 
velký úspěch. Návštěvníci k nám nejezdí jen kvůli 
lyžování, ale vyhledávají i jiné aktivity a zábavu. 
Ledový klimatizovaný chrám nabízí i kulturní zá-
žitek, proto jsme se rozhodli udělat z této atrakce 
tradici. Výstava ojedinělých ledových soch je letos 
spojena s tématem Vivaldiho Čtvero ročních dob 
a sochy jsou ve stylu gaudíovské bizarní architek-
tury. Ledárium je všem k dispozici až do konce 
března 2017. Pro všechny je navíc zdarma. Stačí 
vyjet ze Svatého Petra vyhřívanou šestimístnou 
lanovkou na Pláně, atrakce stojí hned u hor-
ní stanice. Kulturní zážitek můžete spojit třeba 
s procházkou, užít si nádherné výhledy na hřebeny 
Krkonoš a dopřát si kávu, dezert nebo něco ostřej-
šího ve zdejší panoramatické restauraci Na Pláni. 
Ledárium je možné navštívit příležitostně i večer, 
kdy zde několikrát v sezoně pořádáme komorní 
koncerty vážné hudby nebo jiné večerní akce.

Neustále se mluví o plánovaném propojení 
obou špindlerovských areálů. Jak jste daleko 
s přípravami?
Kompletní propojení Svatého Petra a Medvědína 
přes Labskou přehradu plánujeme uskutečnit po-
stupně v horizontu pěti let. Mnoho lidí si říká, že 
již vedeme skiareál dlouho a stále se nic nového 
v uvozovkách neděje, ale legislativní procesy jsou 
strašně zdlouhavé a pohybujeme se v národním 
parku. Nemůžeme si tu dělat, co chceme. Naše 
plány navíc realizujeme opačným způsobem, 
než je běžné. Nejprve jsme vše řešili s KRNAPEM 
a městem. Řekli jsme si, jak by propojení mohlo 
vypadat, co je a není možné a teprve s finálním 
projektem pracujeme dál. Na podzim proběhla 
klíčová změna územního plánu, nyní pokračujeme 
v nezbytných environmentálních studiích apod. 
Fyzické stavební práce začnou v roce 2018.

Jak bude vypadat Špindl po kompletním pro-
pojení?
Kromě nové lanovky na Hromovku se dvěma 
novými sjezdovkami počítáme s výstavbou další 
lanovky z P1 na Medvědín. Tím propojíme oba 
špindlerovské areály. Díky novým sjezdovkám do-
sáhne špindlerovský areál až k Labské, kde se také 
napojí na stávající lanovku a sjezdovky. V údolí 

Špindlu tak k současným pěti lanovkám přibudou 
dvě nové moderní lanovky, zmiňovaná lanovka 
na Mísečkách, čtyři nové sjezdovky v oblíbených 
kategoriích modrá a modročervená a celková 
délka tratí převýší čtyřicet kilometrům.

Návštěvníci střediska tak projedou všechny 
sjezdovky, aniž by museli někde sundat lyže?
Ano. Po propojení Svatého Petra a Medvědína 
nebude mít Špindl v Čechách žádnou konkurenci. 
Některá střediska sice nabízejí spoustu sjezdovek, 
ale jedná se o několik spojených areálů, které 
od sebe leží i několik kilometrů, takže jsou nutné 
delší přesuny auty, skibusy apod. Špindl získá úplně 
nový rozměr. Návštěvníci nebudou muset jezdit 
do města a hledat parkování, ale zůstanou hned 
na kraji na bezplatném parkovišti. Mohou jít do-
poledne lyžovat na Medvědín, protože je tam slu-
níčko, a odpoledne se bez sundání lyží přesunout 
na Svatý Petr nebo na Hromovku. Propojení jistě 
uvítají části města, jako je např. Labská nebo  Bed-
řichov, který byl dosud od lanovek docela odtržen.

Kolik bude propojení areálů stát?
Nové lanovky, sjezdovky s moderním zasněžo-
vacím systémem, parkovací dům i doprovodné 
služby vyjdou zhruba na miliardu korun. 
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„Všude jsem viděl, jak zaměstnanci tráví zbyteč-
ně moc času nad věcmi, které jdou dnes vyřešit 
během chvíle. Číšník objedná jídlo a pití, pak jde 
do kuchyně přes bar a vrací se zpátky k hostům, 
místo aby jim byl pořád k dispozici. Barmani 
dodnes dělají inventuru několik hodin po zavírací 
době tak, že nápoje přelévají do odměrného válce 
a zase zpátky. To jsou předpotopní metody.”

A Friedrich se to rozhodl změnit. Jako nadšenec 
do moderních technologií se spojil se svým dřívěj-
ším kolegou Alešem Vaňkem a před dvěma lety 
založili firmu One Pub. Jejich produktem je Rychlá 
Pokladna, ekosystém s hardwarem i aplikacemi: 
mobilní číšník dovoluje s kuchyní komunikovat 
elektronicky, elektronická inventura zúčtuje 
zboží za několik minut a hned objedná chybějící. 
A Rychlá Pokladna taky umí EET.

Sama objedná další láhev
„Rychlé Pokladně se dařilo už před zavedením 
účtenek a teď na trh rychle vstoupila konku-
renční řešení, takže jako podnikatel z EET radost 
nemám,” říká v nadsázce Friedrich, „Na druhou 

stranu je EET pro podnikatele výzva, jestli s jednou 
novou pokladnou nechtějí elektronicky podpořit 
celou svoji živnost. My jim v tom pomůžeme.”

Pro Rychlou Pokladnu je EET jen část systému, 
hlavním přínosem je úspora času pro personál 
a tím větší spokojenost pro zákazníka. „Výhodou 
je, že technologický základ má každý, váš telefon 
se přes Bluetooth spojí s naší váhou, na které 
stojí láhev, vy naskenujete čárový kód a hned 
vidíte, jestli obsah souhlasí s prodejem. A systém 
vás taky upozorní, že tahle láhev Tullamore je 
poslední. Může sama vytvořit objednávku pro váš 
velkoobchod, a když vám zboží dovezou, položky 
se samy naskladní. Už nemusíte po restauraci 
a skladě chodit s notýskem,” dodává Friedrich.

Časová úspora totiž platí i pro velkoobchody, kte-
ré dnes musí složitě dávat objednávky dohroma-
dy. Jeden zákazník volá, druhý píše mailem, třetí 
objednává přes e-shop. „Viděl jsem příležitost, jak 
pomoci všem majitelům a personálu s automa-
tizací. A tak jsem rozjel vlastní podnikání,” říká 
Friedrich.

Udržet si první místo
Exkorporátní manažer se hrdě hlásí k tomu, že je 
„start-upista”, zároveň připomíná, že proti o ge-
neraci mladším kolegům má výhodu ve znalosti 
trhu a kontaktech. Nemusí už vydělávat na svoje 
první auto a bydlení. „Slabší chvíle ze začátku 
byly,” přiznává Friedrich, „a říkal jsem si, jestli to 
mám ve svém věku zapotřebí, ale pak přišly první 
reakce od majitelů restaurací, že Rychlá Pokladna 
je skvělá a zrychluje jim práci, a to mi hned vrátilo 
radost.”

Friedrich do podnikání vstupoval s tím, že do roka 
získá padesát zákazníků, bude schopný platit 
náklady a možná najde strategického investora. 
Vyšlo mu to, navíc všechno mělo rychlejší spád, 
než předpokládal. Z pěti set zákazníků Rychlé 
Pokladny se během půlroku staly jednotky tisíců 
zákazníků, pro dva původní zakladatele nyní 
pracuje skoro 150 lidí. A One Pub se stal největší 
firmou na elektronické inventury a mezi poklad-
ními systémy v gastronomii patří do první trojky. 
Tam se také One Pub chce udržet a Rychlou 
Pokladnou získat desítky procent trhu. A následně 
expandovat do zahraničí.

Rychlý růst a penetrace trhu vyžadovala další in-
vestice, které jsou třeba i pro splnění plánovaných 
ambiciózních cílů. Na jaře 2016 tak do One Pub 
vstoupil investiční fond J&T Ventures. „J&T Ven-
tures nejsou pasivní investoři, kteří by jen čekali 
na účetní uzávěrku, ale pravidelně se setkáváme 
a pomáhají firmě dát jasný řád,” říká Friedrich, 
„a neustále nám připomínají priority Rychlé Po-
kladny – neubít se zbytečnou prací, ale ušetřit čas 
pro sebe a své zákazníky.” 

Start-up vsadil na e-pokladnu a EET už před 
Babišem. Vyplatilo se
Jako obchodní ředitel plzeňského Stocku dobře poznal svět hospodských 
a barmanů. Jako ředitel velkoobchodu JIP pak praktické starosti 
dodavatelů. Pavel Friedrich byl úspěšným korporátním manažerem,  
ale to mu nestačilo.

Start-upy startují
Zajímáte se o start-upy? Hledáte investici 
do neotřelého perspektivního projektu? 
Ve spolupráci se serverem MotejlekSkocdo-
pole.com vám jako partner přinášíme sérii 
článků o tom, co se na start-upové scéně 
aktuálně děje.
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Vzácné historické mince jsou již od doby renesan-
ce vyhledávané jak pro svoji krásu a historickou 
hodnotu, tak pro svoji hodnotu investiční. Lze 
říci, že vzácná mince, po které je zároveň i vysoká 
poptávka, může kupujícímu přinést kromě umě-
lecko-historického potěšení také zajímavý výnos. 
Nicméně stejně jako v případě jiných investičních 
instrumentů, i zde je nutné být opatrný a nakupo-
vat s rozmyslem a odbornou konzultací.

Historické mince z českých zemí můžeme obecně 
považovat za velmi poptávané na mezinárod-
ním a samozřejmě i domácím trhu. Je tomu tak 
do značné míry díky historickému sepětí českých 
zemí se Svatou říší římskou národa německého 
a s říší Habsburskou. Mnohé mince z českých 
zemí dosahují velmi vysokých aukčních cen a po-
tenciálně vysokého investičního zhodnocení. Jako 
jeden z nejlepších příkladů můžeme uvést dese-
tidukát Albrechta z Valdštejna vyražený v jičínské 
mincovně roku 1630, který byl v květnu tohoto 
roku vydražen v aukční síni Sincona AG v Curychu 
za bezmála 13 milionů Kč. Desetidukáty, ale i jejich 
menší sourozenci pěti- a dvoudukáty, ve své 
době nesloužily jako platidlo, nýbrž jako způsob 
prezentace moci a bohatství a byly jimi obdaro-
vávány významné osoby z okolí vydavatele této 
mince. Vzhledem k tomu, že se nerazily ve velkém 
množství jako běžné mince, jsou dnes násobky 
dukátů velmi vyhledávány a ceněny. Samotný 
dukát neboli ducatus byl velmi rozšířený typ zlaté 
oběžné mince, která byla poprvé ražena králem 
Rogerem II. Sicilským ve 12. století, avšak tehdy 
ještě ve stříbře. Později emitenti těchto mincí stří-
bro opustili a označení dukát začalo automaticky 
znamenat, že je ražen ze zlata a má hmotnost 
kolem 3,5 gramu. Pro tehdejší stříbrné ražby se 
pak vžilo označení grosso čili groš – slovo, které 
českým uším zní velmi povědomě, a není divu. 
Vždyť jedny z nejznámějších evropských grošů 
byly raženy právě českými panovníky od doby 
Václava II. 

K tématu dukátu dále dodejme, že jednou ze 
zajímavých českých mincí, které budou ke kou-
pi v nadcházejících aukcích, je skvělý exemplář 

dukátu Viléma z Rožmberka z mincovny v Rych-
lebech z roku 1585 s vyvolávací cenou 10 000 
EUR (cca 270 tis. Kč). Dražen bude v listopadu 
v pražské aukci společnosti Macho & Chlapovič. 
Ve stejné listopadové aukci pak bude ke koupi 
velmi vzácný tolar Ferdinanda I. (na obrázku), 
který byl vyražen z českého stříbra v jáchymov-
ské mincovně v roce 1529 a má vyvolávací cenu 
70 000 EUR (cca 1,9 milionu Kč). Tolary byly velké 
stříbrné mince s hmotností kolem 28 gramů, které 
od počátku 16. století začaly dominovat středoev-
ropskému peněžnímu oběhu a na téměř 400 let 
se zde staly standardním platidlem.

Pro milovníky první republiky pak bude zajíma-
vá prosincová aukce pražské společnosti Aurea 
Numismatika, která bude dražit krásné exempláře 
československých dukátů ražených od roku 1923. 
Československé dukáty se již po několik let těší 
zvýšenému zájmu sběratelů i investorů, čemuž 

odpovídá i jejich cenový růst. Například jeden ze 
špičkových čs. dukátů dražených v aukční síni Au-
rea v květnu tohoto roku byl desetidukát z roku 
1930 (vyraženo pouze 394 kusů), který byl prodán 
za 1 mil. Kč. 

Numismatický trh prošel od doby renesance 
dlouhým vývojem, který ukazuje, že investiční 
numismatika má významné místo mezi alterna-
tivními investicemi. Vhodně zvolená historická 
mince představuje nejen krásný předmět historic-
ké a kulturní hodnoty, ale také snadno přenosný 
investiční instrument s odpovídajícím výnosem 
a likviditou. V případě mincí českých se pak maji-
tel může navíc těšit z vlastnictví vzácného kousku 
naší české historie a kulturního dědictví. 

Jaroslav Němec
Privátní bankéř

Numismatika jako alternativní investice
s vysokým potenciálem
Na sklonku loňského roku jsme v J&T Novinách psali o vývoji na domácím 
i mezinárodním numismatickém trhu. Vzhledem k tomu, že numismatický 
trh se rozvíjí s podobnou dynamikou jako další trhy s alternativními 
investicemi, přinášíme vám v tomto čísle několik aktuálních střípků 
z domácích i světových aukcí.



Fresh Track a celodenní skipas
Buďte na sjezdovce úplně první! Užijte si ranní 
manšester dřív než ostatní a k tomu skvělou  
horskou snídani v panoramatické restauraci 
Na Pláni. Až se pořádně posilníte, stačí nazout ly-
žáky a vrátit se na kopec. Součástí balíčku v ceně 
9 900 bodů je totiž i celodenní skipas.  

Ubytování v hotelu Clarion Špindlerům Mlýn
Pobytový balíček pro 2 dospělé osoby a 1 dítě 
na 2 noci včetně snídaně v termínu do konce 
ledna je k dispozici za 18 400 bodů (v únoru pak 
za 24 000 bodů a v březnu za 16 800 bodů). 

Chystáte se na jarní prázdniny? Pak využijte ro-
dinný pobytový balíček pro 2 dospělé osoby  
a 2 děti na 2 noci v termínu 1.–28. 2. včetně snída-
ně za 40 000 bodů (v březnu za 26 800 bodů).

Nabídka zahrnuje mj. snídani formou bohatých 
rautových stolů, neomezený vstup do bazénu, 
vířivky a fitness, 1x 60minutový vstup do sauny či 
20% slevu v à la carte restauraci Benada.
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Ubytování v novém hotelu Amenity Resort 
Špindlerův Mlýn 
Amenity Resort Špindlerův Mlýn nabízí ubytování 
ve zbrusu novém čtyřhvězdičkovém hotelu a mo-
derních mezonetových apartmánech a apartmá-
nech s terasou s krásným výhledem do okolní 
přírody. Wellness se saunou, párou a Kneippovým 
chodníkem, bazén s vodními atrakcemi a vířivou 
lavicí, masáže či privátní wellness napomohou 
všem návštěvníkům načerpat energii a zregene-
rovat tělo a svaly.

Restaurace podávající lokální i mezinárodní 
speciality s prostornou terasou s dech beroucím 
výhledem na vrcholky nejvyšších českých hor je 
tím pravým místem nejen na après ski drink. Dvě 
bowlingové dráhy a bar se pak postarají o zábavu 
ve večerních hodinách či při nepřízni počasí.

Voucher na ubytování pro 2 osoby se snídaní  
na 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji Standard Double 
Room v termínu od 9.–26. 1. v hodnotě 2 340 Kč 
můžete mít již za 8 892 bodů. 

Jako členové klubu Magnus si můžete krás tohoto 
střediska užívat opravdu naplno. Dali jsme pro 
vás dohromady nabídku toho nejlepšího, co si 
aktuálně můžete za své body užít. Výběr už je jen 
na vás!

Na pár hodin rolbařem 
Jaký to asi musí být pocit ovládat mnohatunovou 
rolbu na prudkém kopci a upravovat sníh, aby 
si lidé mohli pohodlně zalyžovat? Pojďte si to 
vyzkoušet na sjezdovky do Svatého Petra coby 
spolujezdec profesionálního rolbaře. Budete  
jeho pravá ruka a můžete se ptát na vše, co 
vás zajímá. Voucher pro jednu osobu získáte již 
za 4 284 bodů.

Lyžování bez čekání
Už žádná fronta na vlek! S FastPassem v kapse 
můžete ve Špindlerově Mlýně sjíždět jeden kopec 
za druhým bez čekání. Opravňuje vás k využití 
přednostního vchodu, kterým jdete rovnou k la-
novce. A až vám z toho zápřahu vyhládne, k pasu 
pro vás máme i Skimenu v provozovnách Špindl 
Gastronomy. Voucher na Fast pass + Skimenu  
platný ve Skiareálu Špindlerův Mlýn získáte 
za 12 960 bodů. 

Celodenní skipas včetně zapůjčení lyžařského 
setu 
Špindl je nejlepší místo pro ty, kdo chtějí lyžovat 
v Česku a zároveň touží po kvalitních trasách 
a dobrých službách. K dispozici je vám 25 kilo-
metrů sjezdovek, 85 kilometrů běžeckých tratí 
a v rámci balíčku také zapůjčení lyžařského  
nebo snowboardového setu nejlepší katego-
rie na celý den. Balíček můžete mít dispozici již 
za 5 724 bodů.

Celodenní skipas pro 1 dospělou osobu 
Voucher na celodenní skipas platný ve Skiareálu 
Špindlerův Mlýn v termínu 26. 12. 2016 – 19. 3. 2017 
pro 1 dospělou osobu v hodnotě 890 Kč získáte 
za 3 400 bodů.

Třídenní skipas pro 1 dospělou osobu 
Voucher na třídenní skipas platný ve Skiareálu 
Špindlerův Mlýn v termínu 26. 12. 2016 – 19. 3. 2017 
pro 1 dospělou osobu v hodnotě 2 500 Kč je vám 
k dispozici za 9 720 bodů.

Do Špindlerova Mlýna nejen za sportem
Přijměte pozvání do největšího horského střediska nejenom v Krkonoších, 
ale v celé České republice. Špindlerův Mlýn vám nabízí nepřebernou řadu 
možností pro sportování, adrenalinové zážitky či wellness i posezení 
v některé z mnoha hospůdek i luxusních restaurací. 

Aktuální nabídky a více informací o klubu na: www.jtbank.cz/klub-magnus
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krájení, míchání a stání u sporáku se těšte také 
na velké gastronomické hody. Na závěr pak do-
stanete certifikát o absolvování kurzu. Celou dobu 
vám kromě rad a rukou odborníka budou k dispo-
zici také všechny potřebné suroviny, zástěry, nože 
a další nezbytné pomůcky. 

Kurz přípravy sushi
Nejen thajské a vietnamské gastrospeciality, ale 
také sushi z Buddha Baru má už roky skvělou 
pověst. Pokud jste jeho příznivci, určitě vás potěší, 
že i jeho přípravu se můžete naučit v k tomu ur-
čeném kurzu. Stejně jako u předchozí lekce vaření, 
i tu zaměřenou na sushi vede šéfkuchař Lukáš 
Želechovský. 

Kurz začíná welcome drinkem a pak už vám 
odborník krok za krokem vysvětlí, jak si připravit 
dobré sushi u sebe doma. Základem jsou pocho-
pitelně dobré ingredience. U sushi hlavně správně 
uvařená rýže, přiměřeně lepivá, ale zároveň 
správně načechraná, a také dobrá ryba, kterou je 
potřeba krájet po vlákně, ne jinak. 

Pokud jste do teď končili s domácími přípravami 
sushi u balení, které vám nešlo a nešlo, až vás 
otrávilo tak, že jste celou přípravu odpískali úplně, 
pak vězte, že v Buddha Baru pod dohledem ex-
perta to nevzdáte. Naopak. Už žádná zrnka rýže 
zachycená v bambusové podložce, pokroucená 
řasa a pětadvacet marných pokusů umotat aspoň 
cosi. S Lukášem Želechovským za zády to zvlád-
nete snadno, a dokonce to cosi bude vypadat jako 
maki, nigiri, ura maki a sashimi. No a pak už přijde 
ta nejzábavnější část: co si namotáte, to byste 
měli také sníst.

V ceně kurzu máte kromě sushi i nealkoholické 
nápoje a malou lekci japonského stolování. Na zá-
věr dostanete certifikát a jako dárek bambusovou 
rohož na motání, hůlky a Budda Bar hudební CD. 

a omáček, naučí vás Lukáš nejprve pár triků, jak 
s nimi pracovat. Nezdá se to, ale kolikrát stačí jed-
na dvě drobnosti, abyste vaření zásadně urychlili, 
měli z něj ten správný požitek a také aby výsledek 
správně chutnal. Až budete vědět, jak na to, Lukáš 
Želechovský vám názorně předvede postup u kaž-
dého z chodů a potom už to bude na vás. 

V Buddha Baru dostanete kuchyňský prostor 
s minisporákem, linkou a připravenými ingre- 
diencemi a můžete začít tvořit. Uvidíte, že jakmile 
proniknete do tajemství přípravy ingrediencí, 
samotné jídlo se dá uvařit relativně raz dva a pod 
dohledem profíka bude tak čerstvé a vynikající, jak 
ho v Buddha Baru vždycky obdivujete. Pochopi-
telně co si navaříte, to si také sníte, takže kromě 

Kurz Cesta po Asii 
Pražský Buddha Bar je gastronomickými skvosty 
inspirovanými Asií proslavený. Jeho menu domi-
nují hlavně chutě Thajska a Vietnamu, které také 
daly základ kurzu Cesta po Asii. V něm se za čtyři 
hodiny naučíte připravovat polévku Tom Kha 
Kai, vietnamské jarní závitky, tamarindové pad 
thai s krevetami, hovězí wok s thajskou bazalkou 
a pochopitelně i dezert – ananasové gazpacho. 

Kurzy vede šéfkuchař restaurace Lukáš Želechov-
ský. Na úvod dostanete welcome drink a šéf-
kuchař vám vysvětlí, co se vlastně bude dít. Pak 
už přijde na řadu samotný kurz. Protože největší 
práci dá v asijské kuchyni příprava doplňků, tedy 
zeleniny a nejrůznějších kořenících past, marinád 

Kuchařské kurzy v Buddha Baru
Asijská kuchyně je vyhlášená po celém světě. Pokud jste její příznivci 
a navíc vás baví vařit, naučte se připravovat pár jejích pochoutek 
od profíků z pražského Buddha Baru. 

Praktické informace 
(cena a čas je vždy za jeden kurz)

Cena: 3 500 Kč
Délka trvání: 4 hodiny
Pro koho je kurz určený: pro jednotlivce 
i skupiny, můžete si ho objednat také jako 
firemní teambuilding  



Laureáti Ceny Jindřicha  
Chalupeckého v Moravské  
galerii
„Neváhej a ber, když Chalupecký dává, to se 
někdy stává, že každý nevyhrává.“ Tak zní 
refrén skladby kapely Finský barok, v níž působí 
František Skála a Jiří Černický, laureáti Ceny 
Jindřicha Chalupeckého. Umělci tím ironicky 
vystihují, že v umění se ne každému podaří 
zvítězit. Na výstavě Neváhej a ber! v Pražákově 
paláci jsou vystavena díla těch umělců, kteří cenu 
vyhráli v letech 1990–2015.

Cena Jindřicha Chalupeckého udělovaná od roku 
1990 umělcům mladším pětatřiceti let si mimo jiné 
získala důležitost tím, že je jedinou kontinuální 
událostí uměleckého provozu v novodobé historii. 
Díky tomu, že je bez přerušení udělována více 
než čtvrt století, může příběh ceny a jejích vítězů 
sloužit jako zcela unikátní sonda do dějin umění 
a společnosti tohoto období. 

Mezi laureáty se vystřídaly již tři generace umělců. 
Například mnozí z prvních držitelů ceny jsou 
dnes učiteli laureátů posledních několika ročníků 
ceny. Došlo rovněž k několika proměnám vlastní 
umělecké tvorby, které by se zjednodušeně daly 
shrnout termíny od postmoderny k postinternetu. 

„Jako každá vlivná instituce měla a má Cena Jind-
řicha Chalupeckého řadu kritiků, kteří se domní-

vají, že jejím prostřednictvím dochází ke zkreslo-
vání obrazu současného umění. Takováto tvrzení 
se stejně těžko vyvracejí, jako dokazují. Prezen-
tovaná sbírka Magnus Art poskytuje díky svému 
konceptu jedinečnou příležitost ověřit podobná 
a jiná tvrzení spojená s historií Ceny Jindřicha 
Chalupeckého v praxi,“ zamýšlí se nad prezentací 
sbírky kurátor výstavy Ondřej Chrobák.

Do sbírky byla retrospektivně zakoupena díla 
všech držitelů cenu, ale byla vybírána výhradně 
z doby, kdy umělkyně nebo umělec ocenění získal. 
Chronologický způsob instalace ctí původní kon-
cept sbírky, který činní uměleckou kolekci Magnus 
Art (již vlastní J&T Banka) v kontextu současných 
veřejných, soukromých i korporátních sbírek.

O Ceně Jindřicha Chalupeckého
Cena je nazvána podle českého kritika výtvarného 
umění a filozofa Jindřicha Chalupeckého. Byla 
založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Ji-
řího Koláře a Theodora Pištěka. Uděluje ji každým 
rokem nezávislá porota, je spravována a organi-
zována občanským sdružením Společnost Jindři-
cha Chalupeckého, jehož ředitelkou je kurátorka 
Karina Kottová. Doposud byla cena udělena již 
dvaceti šesti mladým umělcům, kterým pomohla 
otevřít cestu na mezinárodní scénu. 

01/2017 

Kulturní tipy
připravil
Ondřej Horák,
výtvarník a autor
mnoha výstavních
projektů, člen Společnosti
Jindřicha Chalupeckého

Třetí mysl. Jiří Kovanda  
a (ne)možnost spolupráce

Veletržní palác
Termín: 5. 10. 2016 – 5. 2. 2017
Adresa: Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Autor si pro svoji výstavu ve Veletržním paláci 
vypůjčuje název z „Knihy metod” Williama 
Burroughse a Briona Gysina a zkoumá pod-
mínky pro vznik společného díla. Spolupráce je 
výrazným tématem současné výtvarné scény 
a Kovanda je jedním z čelních představitelů 
tohoto zájmu.

Výstava reaguje na kolaborativní aspekty tvor-
by českého umělce Jiřího Kovandy. Jakožto je-
den z dokladů „obratu ke spolupráci”, k němuž 
dochází v současné umělecké tvorbě, před-
stavuje koláže, instalace, sochy, performance 
a diskurzivní akce, jež vznikly ve spolupráci 
nebo v dialogu s jinými umělci, s aktéry kulturní 
scény či s divákem.  

Olgoj Chorchoj:  
Logika emoce

Moravská galerie
Termín: 9. 2. – 16. 4. 2017
Adresa: Husova 18, Brno

Olgoj Chorchoj je název známého designér-
ského studia, které stojí za řadou nepřehléd-
nutelných realizací. Po loňské výstavě Maxima 
Velčovského je to už druhá velká prezentace 
děl současných designérů v Brně.  

Krištof Kintera:  
Systémy bez ducha

Galerie Kaple
Termín: 9. 12. 2016 – 19. 2. 2017
Adresa: Sokolská, Valašské Meziříčí

Dílo Krištofa Kintery se vymyká tradiční definici 
sochařství. Jeho pohyblivé, nebo jinak reagující 
objekty, většinou nenechají nikoho v klidu. 
Stejně je tomu i ve Valašském Meziříčí. 

UMĚNÍ
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Neváhej a ber!
Kurátoři: Karina Kottová, Ondřej Chrobák, 
Jana Písaříková
Pražákův palác, Husova 18, Brno
Výstava trvá do 19. března.
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Umělec se proslavil již v roce 1991 portréty kapely 
Nirvana a jejich frontmana Kurta Cobaina. Od té 
doby se jeho tvorba pohybuje na pomezí umě-
lecké a komerční fotografie. Jeho stylistickým 
prostředkem je portrét. Tellerovy fotografie ze 
světa hudby, módy a celebrit, ale i snímky běžné-
ho života a krajinné výjevy čerpají z jeho intuice 
pro lidi, situace, prostředí a klišé – výsledkem jsou 
snímky, které se vyznačují velkou bezprostřed-
ností a klamnou jednoduchostí. Kompozice často 
budí dojem, že vznikly náhodou nebo ledabyle, 
ale při bližším pohledu je zjevné, že byly velmi 
pečlivě naaranžovány a konceptualizovány. Teller 
neidealizuje, neromantizuje, nepřikrašluje. Místo 
toho jeho snímky cílí na samotné jádro fotografo-
vaného subjektu a do popředí staví nedokonalost 
jeho krásy. 

Výstava zahrnuje starší fotografické série jako 
Norimberk (2005) spolu s novější tvorbou jako 
je série Kanye, Juergen a Kim (2015) a Char-
lotte Rampling, liška a talíř (Teller) (2016). Jiné 
práce jsou více autobiografické a příležitostně 
anekdotické jako například nemilosrdně upřímné 
fotografie umělce v sérii zvané Léčebna (2015) 
i subjektivní dokumentace jeho mládí a němec-
kého původu zvaná Irene v lese (2012). Nejnovější 
skupina fotografií S Tellerem do Bonnu a Talíře/
Teller (2016) shrnuje a soustřeďuje všechna jeho 
dřívější témata a kompozice.  

Výstava nazvaná Juergen Teller, Enoy Your Life! 
vznikala jako klasická koprodukce tří institucí: 
Bundeskunsthalle Bonn, Galerie Rudolfinum 
v Praze a Martin Gropius Bau v Berlíně. Juergen 

Enjoy Your Life v Galerii Rudolfinum 
V polovině prosince otevřela Galerie Rudolfinum jedinečnou autorskou 
instalaci nejnovější tvorby Juergena Tellera, jednoho z nejžádanějších 
současných fotografů. J&T Banka je opět jejím generálním partnerem.

Teller pro každé z těchto míst adaptuje expozici 
podle specifik jednotlivých výstavních prostor. Ga-
lerie Rudolfinum uvedla největší výběr fotografií 
spolu se sérií videí z minulých let. K výstavě byl vy-
dán společný katalog pro všechny instituce, který 
zahrnuje vedle textů předních teoretiků umění 
i text umělce spolu s reprodukcemi vystavených 
děl. Výstava je v Galerii Rudolfinum ke zhlédnutí 
až do 19. března. 

J&T Banka, a. s. je partnerem:

Kdo je Juergen Teller
Juergen Teller (*1964) vyrůstal v Bubenreuthu 
blízko Erlangenu. V roce 1986 absolvoval Ba-
vorskou státní školu fotografie, ještě v témže 
roce se odstěhoval do Londýna. S pomocí 
fotografa Nicka Knighta si záhy našel práci 
v hudebním průmyslu. Fotografoval hu-
debníky a kapely, například Cocteau Twins, 
Sinéad O’Connor a Morrisseyho, na přebaly 
alb. Na konci osmdesátých let začal pracovat 
pro lifestylové a módní časopisy. Žije a pra-
cuje v Londýně.
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5. dubna 2017
Lucerna Velký sál
Praha

Taneční show
Jitky Schneiderové

www.dikytanci.cz

Matěj Ruppert
Anna Polívková
Leoš Mareš
Taťána Gregor Kuchařová
Lukáš Pavlásek
Marie Doležalová
Marek Taclík
Dana Batulková
Roman Vojtek
Leona Machálková
Jan Révai
Jana Plodková
Zdeněk Piškula
Roman Zach
Ondřej Gregor Brzobohatý
Yemi A.D. & JAD Dance Company
a profesionální tanečníci


