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Léto nejen pro gurmány / str. 10
Prázdniny, slunce, moře, výlety. Kam vyrazit 
za pohodou, radí Eva Klejmová, ředitelka  
J&T Concierge.

Úroky klesají, je čas poohlédnout 
se jinde / str. 5
Kam uložit a investovat v době neustále se 
snižujících úrokových sazeb? Seznamte se 
se zajímavým tipem z naší nabídky.

Wealth Report 2014 / str. 7
Jak žijí dolaroví milionáři? Přečtěte si, co je 
pálí, kam investují a jak vidí naši zemi  
a Evropskou unii.

Svět dolarových milionářů již počtvrté
Jak asi smýšlejí čeští a slovenští dolaroví milionáři, kam investují a co je 
pálí? Zjistíte to v unikátním výzkumu, který již počtvrté realizovala  
J&T Banka. Při jeho čtení se něco dozvíte nejenom o úspěšných lidech, 
ale i o stavu vyspělosti společnosti, ve které žijí. A v níž žijete i vy.

> Pokračování na straně  7

Nejzajímavější zhodno-

cení očekávají od nákupu 

firem, zemědělské půdy 

a stavebních pozemků či 

akcií zahraničních firem.

Odklání se od tradičních inves-

tičních nástrojů a hledají zají-

mavější způsob zhodnocení.

Pálí je fungování 

justice, neefektivita 

státní správy a vyso-

ká daňová zátěž.

Nebrání se alternativním 

investicím v podobě umě-

leckých děl a investicím do 

start-upů.

Za nejméně atraktivní 

investici považují termí-

nované vklady, podílové 

fondy, státní dluhopisy či 

komodity.

Očekávají nastartování 

ekonomiky a růst HDP.

Důležité je podle nich in-

vestovat do oboru, který 

investor dobře zná.
Jsou pro rychlé 

přijetí eura a spíše 

pro posilování 

kurzu koruny.
Jejich vztah k Evropské 

unii lze popsat za 

pragmaticky racionální.

Přispívají na dobročinnost, 

podporují sportovní i kulturní 

aktivity a aktivně se zapojují 

do pomoci v případě živelních 

katastrof.

Jsou velmi 

aktivní 

v občanské 

společnosti.

Jsou pro dokon-

čení církevních 

restitucí v nynější 

podobě.

Každý šestý je tre-

nérem či vedoucím 

zájmového kroužku.

Nejsou pro dostavbu 

jaderné elektrárny 

Temelín.

Jsou pro úplný 

zákaz kouření 

v restauracích.

Jací jsou dolaroví milionáři?
Průzkum, který probíhal mezi únorem až dubnem 2014, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect 
Crowd. Jeho cílem bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní 
majetek má hodnotu minimálně 20 milionů korun v České republice nebo 728 000 eur na Slovensku. Do průzkumu 
se zapojilo celkem 197 respondentů z řad dolarových milionářů. 
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Květen byl další měsíc, kdy především zámořské akciové indexy dosáhly 
nových historických maxim. Konkrétněji si Dow Jones připsal 1,2 %, ale 
například Nasdaq přidal zajímavých 4,5 %. Ani Evropa nebyla pozadu 
a německý DAX si připsal 3,3 % a domácí PX 1,7 %. K USA a Evropě se při-
dalo i Japonsko a Nikkei narostl za květen o 3,0 %. Investoři se na začátku 
května zaměřili na ukrajinskou krizi, která však postupně z hledáčku 
světových trhů zmizela. Současné nepokoje jsou ještě patrné na někte-
rých především ukrajinských aktivech, ale i ta ruská již učinila zajímavý 
krok k návratu k původním hodnotám. 

Kromě Ukrajiny investoři sledovali rovněž dokončení výsledkové sezony 
za 1. čtvrtletí letošního roku. Americká část byla pozitivním překvapením, 
a to i lehce na tržbách (především v růstu). Naopak evropská část byla 
opětovným zklamáním. 

Dalším faktorem v hledáčku investorů byla makrodata. Smíšená data 
přicházejí stále z Číny. Evropa vykazuje růst převážně jen v Německu, ale 
celkově EU spíše stagnuje. USA mělo lepší současná data či data spojená 
s očekáváním. Naopak HDP za 1. kvartál bylo dále revidováno níže. Stále 
se to dává za vinu špatnému počasí. 

„Celkově se však dá říci, že se nenaplnilo tradiční pořekadlo s prodejem 
v květnu, alespoň u amerických akcií,“ konstatuje hlavní ekonom J&T 
Banky Petr Sklenář.

Lobkowicz na burze
Z domácích akcií se tentokrát zaměříme na novinku, s níž se začalo 
obchodovat na pražské burze. Společnost Pivovary Lobkowicz Group 
(PLG) vstoupila na burzu ve středu 28. května. Cena akcií v rámci IPO 
byla stanovena na 160 Kč, což byla spodní hranice upisovacího pásma. 
PLG vydala 2,53 mil. nových akcií včetně částečného využití nadalokač-
ní opce manažerem emise, současní akcionáři však oproti původnímu 
záměru žádné další akcie neprodali. Tento krok naznačuje, že zájem 
o IPO nebyl příliš velký, což podle našeho názoru není důsledek nedůvěry 
investorů ve společnost, ale spíše absence větších institucionálních hráčů 
vzhledem k relativně malé velikosti společnosti. 

„Z pohledu budoucích minoritních akcionářů považujeme konečný způsob 
provedení IPO za příznivý jak z pohledu stanovené ceny, tak z pohledu 
toho, že neochota majoritních akcionářů prodat část svých podílů za tuto 
cenu svědčí o jejich důvěře v budoucí hospodaření,“ říká Petr Sklenář. 

V tisku se také objevila informace, že sešlo z dohody o akvizici Měšťan-
ského pivovaru v Havlíčkově Brodě (značka piva Rebel). PLG tuto zprávu 
odmítlo komentovat s tím, že se jejich akviziční politika nemění a že je 
v jednání více příležitostí. 

Samotné akcie zahájily obchodování mírně nad upisovací cenou a pro-
zatím se obchodují bez výraznější volatility. 

Pořekadlo s prodejem v květnu se nenaplnilo
Ještě na začátku května se investoři zaměřovali na ukrajinskou krizi, ta 
však postupně z hledáčku světových trhů zmizela. Nyní spíše vyhlížejí 
rozhodnutí klíčových centrálních bank, zda přistoupí k výraznějšímu 
uvolnění měnové politiky. Novinku zaznamenala pražská burza – své 
IPO tu upsal jeden z pivovarů.
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Dluhopisy dále klesají
I přes pokračující snižování stimulačních nákupů QE ze strany FEDu 
pokračoval v USA překvapivý pokles dlouhodobých výnosů na téměř 
roční minima – 10leté dluhopisy přinesly 2,40 %, 30leté klesly na 3,26 %. 
V Evropě dál sílily spekulace o uvolnění měnové politiky ECB, což stlačilo 
výnosy dluhopisů na nová rekordní minima, v případě Německa na roční 
minima (1,30 % u 10letých), na jihu Evropy dokonce na historická minima 
(Španělsko 10Y – 2,80 %). V regionu klesly výnosy českých a polských 
dluhopisů o 15 až 30 bazických bodů, v Maďarsku výnosy propadly téměř 
o 60 až 80 bazických bodů. 

Nikl se stále drží
V květnu komoditní trhy zpočátku procházely spíše nevýraznou fází, na-
opak závěr měsíce byl ve znamení mírné korekce a široké indexy skončily 
v meziměsíční ztrátě kolem 2–3 %. Nejhlubší propad zaznamenaly 
zemědělské plodiny (–8 %), jež táhly dolů především velmi hluboké ko-
rekce obilovin, které kvůli zlepšenému výhledu na letošní sklizeň prudce 
korigovaly z 1,5letých maxim a během 3 týdnů smazaly růst za předchozí 
3 měsíce. 

Podobně negativní závěr měsíce zaznamenaly i drahé kovy (–4 %). 
Zlato (–3 %) se v posledním týdnu poprvé od konce ledna propadlo zpět 
k úrovni 1 250 USD. Impulzem nebyla žádná konkrétní zpráva, například 
pokles cen zlata paradoxně doprovázel i pokles výnosů dluhopisů. Ceny 
energií (+1 %) naopak po většinu měsíce spíše stagnovaly, když evropský 
Brent i americká WTI pokračovaly v bočním trendu. Technické kovy 
mírně vzrostly (+3 %), nejvíce se opět dařilo niklu (+5 %). 

„Smíšená data z ekonomiky nedávají komoditám jako kovy či ropa 
prostor pro růst, na druhou stranu 2letá stagnace nevytvořila prostor pro 
velký propad. Drahé kovy, zejména zlato, mohou reagovat na případné 
kroky centrálních bank (ECB, FED). Celkově dlouhodobější výhled pro 
komodity zůstává smíšený,“ prohlašuje Petr Sklenář.

Euro na houpačce
ECB sice v květnu k uvolnění měnových podmínek nepřistoupila, což zpo-
čátku vedlo k posílení eura z 1,38 na 2,5leté maximum 1,40 USD/EUR. 
Ovšem slovně ECB výrazně naznačila možnost dalšího uvolnění mě-
nové politiky, což změnilo očekávání trhu a euro oslabilo na 3měsíční 
minimum 1,36 USD/EUR. Koruna k euru dál pokračovala v nevýrazném 
obchodování v pásmu 27,4–27,5 CZK/EUR. 

Centrální banky s otazníkem
Hned na začátku června trh napjatě sledoval zasedání Evropské centrální 
banky. Očekávalo se výraznější uvolnění měnové politiky. Bohužel 
do uzávěrky Novin nebyly výsledky jednání ještě známy, tak přinášíme 
alespoň odhady dalšího vývoje. „Pokud by se naplnil náš scénář, pak by 
mělo euro posílit a vymanit se z dosavadního tlaku díky vysokým očeká-
váním spojeným s ECB. Naopak slabší uvolnění by mohlo být vnímáno 
nepříznivě pro akcie, a to především pro bankovní sektor, který by mohl 
reagovat nepříznivě spolu s dluhopisy,“ popisuje Petr Sklenář. 

Vedle ECB bude 18. června zasedat i FED, který by měl naopak opě-
tovně snížit tempo stimulačních nákupů (QE) o dalších 10 mld. USD. 
Vystoupení šéfky FEDu po zasedání bude sledováno vzhledem k výhledu 
ekonomiky z pohledu samotné centrální banky. Zásadní otázkou bude 
opětovně úvaha o načasování změny v politice nulových úrokových 
sazeb. 

„Celkově se domníváme, že by červen mohl pokračovat v relativně 
pozitivním gardu. Bohužel by na trhu mohla přetrvávat zvýšená volatilita 
spojená s rozhodováním centrálních bank. Nicméně očekáváme, že by 
trh neměl mít na programu výraznější impulzy, které by měly spustit 
korekci,“ hodnotí situaci Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky.
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J&T Banka hlásí nárůst 
bilanční sumy, počtu 
klientů a zisku

J&T Banka uzavřela první čtvrtletí s čistým 
ziskem 536 milionů korun, což je 1,5krát více 
v meziročním porovnání. Provozní zisk za dané 
období činil 1,036 miliardy.

Devětatřicetiprocentní nárůst zaznamenala 
v meziročním porovnání bilanční suma, která 
ke konci března dosáhla výše přes 121 miliard 
korun. Nárůst byl způsoben především opě-
tovným navýšením klientských vkladů, které 

meziročně vzrostly o 36 % na hranici 96 miliard 
korun. Dynamický meziroční růst (+ 33 %) za-
znamenaly v prvním čtvrtletí také úvěry, když 
překročily výši 56 miliard korun a významně 
tak ovlivnily čistý úrokový výnos. Ten na konci 
března činil 730 milionů korun (+ 64 %). Banka 
je tak i nadále připravena na financování 
dalších projektů.

Banka ke konci prvního čtvrtletí vykázala 
kapitálovou přiměřenost na úrovni 13,3 %, čímž 
splňuje i přísnější obezřetnostní požadavky 
v důsledku nové regulace Evropské unie CRR / 
CRD IV platné od 1. 1. 2014. 

Nápad roku 2014 
odhalil vítěze 

Cílem soutěže Nápad roku je pomáhat všem, 
kdo mají na papíře nebo ve fázi rozjezdu za-
jímavý podnikatelský nápad, s jeho uvedením 
na trh. Celkově se do letošního ročníku  
zapojilo 153 projektů, což je o 31 více než loni.  
J&T Banka byla hlavním partnerem soutěže. 
 
Za celkově nejlepší podnikatelský záměr 
nakonec porota vybrala mobilní aplika-
ci BlindShell od Petra Svobodníka, která je 
určena pro zrakově postižené uživatele, jimž 
umožní s pomocí velmi jednoduchých gest 
ovládat dotykové telefony se systémem 
Android. Na druhém místě se umístil bývalý 
reprezentant ČR ve sportovní střelbě Radim 
Novák, který přišel s myšlenkou elektronického 
tréninkového terče pro střelbu ze vzduchové 
pušky Targetron. Třetí místo obsadil projekt 
jednoduchého mobilního telefonu Simphonie 
od Michala Vokrouhleckého a Jana Žítka, který 
může mít jakýkoliv tvar a potisk. Může tak 
například vypadat jako vizitka pro zákazníka, 
mít tvar auta po taxikáře a mnoho dalších. 
Autoři vítězných projektů letošního ročníku si 
mezi sebou rozdělili finanční a věcné odměny 
v celkovém objemu přes 1,4 milionu korun. 
Bez ohledu na své umístění se nyní navíc 
mohou všichni, kteří o to projevili v přihlášce 
zájem, ucházet o investici na rozjezd či další 
rozvoj svého projektu v objemu až 10 milionů 
korun prostřednictvím nově vzniklého fondu 
J&T Ventures. Nejlepší projekty také získají 
mentoring a rady od zkušených podnikatelů 
a investorů.

„Velice mne těší, že oproti předchozím 
ročníkům začali soutěžící přemýšlet o svých 
projektech více globálně. Věřím, že řada ze tři-
ceti semifinalistů má šanci na rozjezd úspěšné 
firmy,“ hodnotí letošní ročník Adam Kočík, člen 
investiční komise J&T Ventures. 

Clear Deal bodoval 
ve Zlaté koruně 
V úterý 10. června byly slavnostně vyhláše-
ny výsledky soutěže Zlatá koruna o nejlepší 
finanční produkty roku. Přes 300 odborníků 
hodnotilo 205 přihlášených produktů  
v 15 kategoriích.

Své želízko v ohni měla také J&T Banka, která 
do soutěže přihlásila produkt Clear Deal. 
Ten nakonec v kategorii účtů pro retailovou 
klientelu obsadil skvělé třetí místo! Potvrdil 
tak dlouhodobé pozitivní hodnocení tohoto 
produktu jak mezi klienty, tak mezi odbornou 
veřejností. 

Exhibice na Spartě. 
Rudý tým – Bílý tým 7:7

Čtrnáct gólů i dobrá nálada. Exhibiční utkání 
sparťanských legend nabídlo parádní branky 
i vtipné situace. Po dvou gólech vstřelili Vrati-
slav Lokvenc, Marek Trval, Matěj Pulkrab i Ivan 
Hašek.

Před samotnou exhibicí proběhlo slavnostní 
zahájení. Na hřiště postupně nastoupili žáčci 
Sparty, kteří měli na rudých dresech letopočty, 
ve kterých Sparta získala dosavadních 36 mis-
trovských titulů. Diváci mohli na velkoplošných 
obrazovkách zároveň sledovat dobové foto-
grafie a moderátoři představovali jednotlivé 
příběhy ligových titulů.

Poté už přišly na řadu sestavy dvou rudých 
a dvou bílých týmů. Zápas hraný dvakrát třicet 
minut zahájili jako kapitáni Zdeněk Svoboda 
a Ivan Hašek. Ještě před výkopem na hřiště 
přišli také zástupci sdružení 12. hráč a legen-
da Sparty Václav Mašek, který převzal obnos 
vybraný mezi fanoušky Sparty, jenž poputuje 
na podporu bývalých hráčů. 

2014
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Záporná depozitní sazba platí samozřejmě jen 
pro banky, ne pro běžné střadatele. V praxi to 
znamená, že banky budou muset Evropské 
centrální bance (ECB) platit za uložení peněz. 
Smyslem tohoto nezvyklého kroku je roz-
proudit poskytování úvěrů, posílit ekonomiku 
a zároveň zabránit deflaci. 

Na rekordní minimum 0,15 % klesla i základní 
úroková sazba. Radost budou mít lidé, kteří 
díky tomu mohou získat úvěry u bank o něco 
levněji, investoři ukládající peníze na spořicí 
účty nebo termínované vklady však potěšeni 
nebudou. Banky musí samozřejmě na chování 
ECB reagovat a postupně tak i ony výnosy 
z vkladů sníží.

Výnos znám dopředu
Nabídka J&T Banky je však mnohem širší 
a poskytuje i další možnosti zhodnocení vašich 
financí s vysokým zúročením. Díky tomu si 
můžete zajistit zajímavou diverzifikaci svého 
investičního portfolia. Už rok například banka 
nabízí podřízený vklad, který je určen investo-
rům, jež věří vizi a managementu J&T Banky 
a chtějí investovat do jejího dalšího rozvoje.

Výhodou podřízeného vkladu je, že po celou 
dobu své šestileté investice přesně víte, jaký 
výnos každý rok získáte. U aktuálně nabíze-
ného podřízeného vkladu činí roční úroková 
sazba 5,1 %, což je několikanásobně více, než 

dosahují běžné termínované vklady na trhu.  
Úroky jsou připisovány ročně na účet stanove-
ný klientem, jistina vkladu je splatná jednorá-
zově po době splatnosti vkladu.

„Tento typ produktu je vhodný pro klien-
ta, který chce zajímavě diverzifikovat své 
investiční portfolio. Protože vklad není možné 

předčasně ukončit, měl by být klient přesvěd-
čen o tom, že vložené peníze nebude během 
šesti let potřebovat na běžné výdaje nebo jiné 
investice,“ vysvětluje finanční ředitel J&T Banky 
Igor Kováč. Zároveň je potřeba upozornit, že 
na podřízené vklady se ze zákona nevztahuje 
žádný systém pojištění vkladů ani jiná ochrana 
návratnosti vložených peněžních prostředků. 

Úroky klesají, je čas porozhlédnout se jinde
I když se zdálo, že úrokové sazby nemůžou klesnout níže, Evropská 
centrální banka v červnu opět překvapila. Depozitní sazbu totiž 
poprvé v historii nastavila na minus 0,1 %, aby rozproudila ekonomiku 
a zabránila deflaci. Pokud chce investor vydělat víc, než mu vezme 
inflace, měl by se porozhlédnout i po dalších možnostech zhodnocení, 
než jsou jen oblíbené termínované vklady.

Srovnání pětiletého termínovaného vkladu a vkladu
s tříměsíční výpovědní lhůtou ve výšI 1 000 000 Kč 
s podřízeným vkladem ve stejné výši.

Období Sazba p. a. Roční výnos Pojištění ve FPV

Termínovaný vklad 5 let 2,60 % 26 000 Kč ano

Vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou 1,80 % 18 000 Kč ano

Podřízený vklad 6 let 5,10 % 51 000 Kč ne

Výhody podřízeného 
vkladu od J&T Banky

‒ Unikátní příležitost  
pro investici v délce 6 let.

‒ Nadstandardní úroková sazba  
5,1 % p. a. vyplácená ročně.

‒ Vklad bez jakýchkoliv poplatků.

‒ Rychlé a snadné založení  
vkladu.
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Nejprve se podívejme, jak se akcie cho-
vají na domácím trhu. Akcie ČEZu atakují 
v posledních dnech úrovně 600 Kč za akcii, 
neboť rozhodné datum pro dividendy se blíží. 
Otázkou však je, jak vysoká ona dividenda 
bude… Z euforie z možnosti 100% výplaty zisku 
už podle mého názoru akcionáři vystřízlivěli. 
Dividendu ve výši 50 Kč bych bral jako úspěch, 
spíš se však obávám standardu cca 40 korun 
na akcii. To by přineslo určité zklamání a mírný 
pokles kurzu s vidinou až budoucích tučnějších 
dividend. 

Také mě znervózňuje spekulace o akvizici 
Slovenských elektráren. Opět by šly peníze 
jinam než akcionářům a se zkušenostmi, které 
máme s akvizicemi ČEZu v minulosti, si žádné 
pozitivní důsledky nějak nemůžu vybavit. 

Erste Bank předvedla pád lehce nad 600 Kč. 
Kdo nakoupil, neprohloupil. Proč to vyklesalo 
tolik, těžko říci – prostě trh s tímto titulem 
je zákeřný. Snad slabá vidina růstu ziskovosti, 
snad obava z expozice na východ Evropy… 
Ale nálada se otočila a rázem jsme nad sedmi 
stovkami. Úžasné pro spekulanty. Nad touto 
cenou jsem ale pozice dost poredukoval, i když 
v horizontu do konce roku může Erste těžit 

z optimismu pro banky od ECB. Věřím, že 
doberu níže.

NWR předvedla plán na restrukturalizaci 
výhodnou jen pro držitele bondů splatných 
v roce 2018. Pro ostatní je to tvrdá „obírač-
ka“, a to se vyjadřuji slušně. Musím to nazvat 
největším zklamáním v mojí investorské 
zkušenosti. Je to poučení pro příště, ovšem 
dost draze vykoupené. Můj osobní odhad je, 
že držitelé bondů 2021 se dostanou tak k 10 až 
15 % původní hodnoty. 

Novinka trhu Pivovary Lobkowicz dvakrát 
nepřesvědčila, svědčí o tom obchodování pod 
IPO cenou. Osobně jsem se neúčastnil, moc 
tomuto byznysu nerozumím. Ale světlé zítřky 
bych u tohoto papíru nevylučoval.

Evropa roste, ruské akcie jsou záhadou
Evropské akcie předvedly pěkný růst na kon-
ci května, DAX zazářil, skoro bych řekl, že je 
teď trochu čas na oddych. Ale je potřeba být 
připraven s hotovostí a odvahou naskočit, 
protože při dlouhodobé snaze o nízké úrokové 
sazby a dostatku volných peněz na trzích se 
budou hledat jiné než pevně úročené instru-
menty. Z toho by mohli profitovat evropští 

exportéři, případně dále banky. Mým osobním 
tipem, na koho by mohla situace působit pozi-
tivně, je Volkswagen. 

Po úpisu akcií se rozjel Peugeot, na mém po-
zitivním náhledu na tento titul se nic nemění. 
Pod 10 EUR podle mě stojí tento titul za posí-
lení pozice. Také španělský ropný koncern Re-
psol prošel růstem a následnou korekcí, okolo 
19 EUR už stojí za zvážení, zvláště v současné 
době při vyhrocené situaci v Iráku.

Ruské akcie umazaly veškeré ztráty pochy-
tané od anexe Krymu. Přes eskalaci napětí 
na hranicích s Ukrajinou trh tento konflikt 
zcela ignoruje, což mně osobně není úplně 
jasné. Mail.ru stouplo z 26 někam přes 35 USD. 
Škoda, že jsem to okolo 30 všechno prodal. 
Pak už jsem jen sledoval, jak pokračují žně 
beze mě… Na těchto cenových úrovních se 
Ruska nedotýkám.

Apple a Facebook jede
Americké trhy pokračovaly v euforii, když 
Apple předváděl v posledních týdnech nesku-
tečnou jízdu zakončenou rozštěpením akcií. 
Na této cenové úrovni už Apple ale nechci 
a počkám si, co dále udělá. Dařilo se i Face-
booku, kde jsem na 64 dolarech poredukoval 
expozici. Dále věřím General Electric, jen mě 
trochu znervózňuje možný souboj o Alstom. 
Zdá se mi, že tady v Evropě GE moc na ruku 
nejde.

A co dál?
Trochu se teď obávám možné korekce, a to 
výběru zisků před prázdninami. Trhy jsou 
přeci jen dost vysoko, a proto jsem posílil cash 
v portfoliu. Na pozitivním výhledu v horizon-
tu do konce letošního roku se nic nemění, 
skoro bych řekl, že se snahou ECB spíše šance 
na růst akcií v Evropě roste. Kdo má hotovost 

a trpělivost, měl by dostat 
příležitost letos ještě 
vydělat. 

Michal Semotan
Portfolio manažer
J&T Banky

Akciové trhy jsou nahoře. Ale co dál? 
„Volatilní rok 2014 pokračuje. Akciové trhy zaznamenaly v druhé 
polovině měsíce května poměrně silný růst, a to to ještě v půlce měsíce 
vypadalo, že se situace klidně může zlomit dolů,“ popisuje aktuální 
situaci na burze Michal Semotan, který se zároveň rozhodl prozradit 
vám něco ze své kuchařky, na základě níž skládá akciové portfolio.
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Dolaroví milionáři jako investoři

Většina dolarových milionářů se považuje za konzervativní investory, 
kteří pokládají za klíčové správné rozložení investičního portfolia. K urči-
tému konzervatismu je vede především životní fáze, ve které se nachází, 
uvědomují si zodpovědnost za rodinu, svou firmu a lidi, které zaměst-
návají. K bezpečnějším investicím je také vede zkušenost z finanční 
krize, která na trzích propukla v roce 2008. Většinu svých prostředků 
tak investují do bezpečných investic. Těmi jsou podle nich nemovitosti, 
pozemky, dluhopisy a termínované vklady. Ty sice vnímají jako bezpeč-
nou investici, ale zároveň jako investici, která přináší minimální výnos. 
Do svého portfolia tak termínované vklady zařazují jen minimálně.

O svých investicích se rozhodují velmi intuitivně, stejně důležitou roli při 
rozhodování o dané investici hrají vedle intuice také emoce, tedy jak blíz-
ká je daná sféra investorovi. Dolaroví milionáři chtějí do značné míry ro-
zumět oboru, do kterého hodlají investovat. Dokonce 69 % českých a 86 % 
slovenských dolarových milionářů důležitost znalosti oboru zdůrazňuje. 

O investicích se dolaroví milionáři často radí v úzkém kruhu známých 
a přátel, jde však o profesionální „reciproční výměnu informací“, kdy oni 
samotní nabízí výměnou svou radu. Mezi dolarovými milionáři je třeba 
rozlišovat „profesionální investory“, kteří investují samostatně a pro své 
rozhodování využívají více zdrojů informací, a mezi podnikateli, kteří 
se investicemi mimo vlastní firmu zabývají jen okrajově. Pro ty je pak 
primárním zdrojem informací jejich privátní bankéř. 

Na špici se dostává půda a pozemky

U dolarových milionářů je patrný odklon od tradičních investičních 
nástrojů, které v současné době, kdy dochází k neustálému snižování 
úrokových sazeb, nenabízejí již tak atraktivní zhodnocení. Za nejzajíma-
vější investici tak platí zemědělská půda (31 % v ČR, 38 % v SR) či stavební 
pozemky (28 % v ČR, 20 % v SR).  Právě pro půdu hraje její cena, která je 
oproti okolním státům velmi nízká, a tedy s největší pravděpodobností se 
dříve či později ceny půdy v Evropě vyrovnají. 

Domácí burza neláká

Stále lukrativní je nákup firem, akcie zahraničních firem či korporát-
ní dluhopisy. Za zajímavé považují také investice do akcií, především 
pak zahraničních firem (24 % v ČR, 23 % v SR). Čeští i slovenští dolaroví 
milionáři (52 % českých a 75 % slovenských) se pak shodují, že pražská 
i bratislavská burza cenných papírů pro ně není investičně zajímavá. To je 
způsobeno především limitovanou nabídkou a minimem příležitostí pro 
raketový růst obchodovaných firem.  

Příležitost nabízejí rozvíjející se trhy

Jako region nabízející nejslibnější zhodnocení investic v příštích 3 až 5 
letech vnímají milionáři dynamicky se rozvíjející trh jihovýchodní Asie. 
Dokonce celých 62 % českých a 57 % slovenských dolarových milionářů 
souhlasí s tím, že rozvíjející se trhy jako Čína, Indie, Rusko, Afrika či Jižní 
Amerika nabízejí skvělé možnosti zhodnocení investic. Velmi dobře si při-
tom uvědomují možná rizika spojená s takovou investicí. Rozvinuté trhy 
západní Evropy, USA a Japonska považují za stabilní a jen 45 % z nich se 
na tyto trhy dívá jako na místo, kam se v současnosti vyplatí investovat.
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NÁKUP FIREM

AKCIE ZAHRANIČNÍCH
FIREM

STAVEBNÍ POZEMKY

START-UPY

KORPORÁTNÍ
DLUHOPISY

REZIDENČNÍ
NEMOVITOSTI

SMĚNKY

ALTERNATIVNÍ INVESTICE
 (OBRAZY, UMĚLECKÉ

PŘEDMĚTY APOD.)

ZLATO

 JINÉ NEMOVITOSTI
(KANCELÁŘE, PRŮMYSL,

OBCHOD APOD.)

OBCHODY S MĚNAMI

STÁTNÍ DLUHOPISY

KOMODITY

DRAHÉ KOVY,
DRAHOKAMY

PODÍLOVÉ FONDY

TERMÍNOVANÉ VKLADY

AKCIE ČESKÝCH FIREM

INTERNETOVÉ MĚNY,
BITCOIN

31 %

41 %

24 %

28 %

21 %

14 %

18 %

10 %

12 %

7 %

7 %

6 %

6 %

7 %

5 %

5 %

1 %

2 %

2 %

38 %

25 %

23 %

20 %

20 %

25 %

20 %

14 %

11 %

11 %

9 %

9 %

9 %

7 %

5 %

2 %

4 %

2 %

2 %

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA

ČR

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

SR

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INVESTICE

OD KTERÝCH TYPŮ INVESTIC LZE V SOUČASNÉ 
DOBĚ OČEKÁVAT NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZHODNOCENÍ?

> Pokračování na straně 8
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JSEM AKTIVNÍM OBČANEM SVÉ ZEMĚ, A ...

ČR

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

ČR

OBECNÁ
POPULACE

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

SR

OBECNÁ
POPULACE

SR

Přispívám
na dobro-

činnost

77 %
56 %

Místní
sportovní
aktivity

podporuji
organizačně
či finančně

54 %
24 %

Trénuji
či vedu

sportovní /
zájmový oddíl

či kroužek 

15 %
13 %

Během
živelních
katastrof
poskytuji
pomoc

62 %
50 %

Působím
v občanském

sdružení či
o. p. s.

35 %
13 %

Podporuji
ekologické
organizace

nebo se
zapojuji do

jejich činnosti 

13 %
25 %

Místní
kulturní
aktivity

podporuji
organizačně
či finančně

57 %
31 %

Organizuji
nebo zřizuji

dobročinnou
nadaci

22 %
6 %

Jsem
aktivní
v místní
politice

10 %
8 %

Přispívám
na dobro-

činnost

66 %
55 %

Místní
sportovní
aktivity

podporuji
organizačně
či finančně

54 %
21 %

Trénuji
či vedu

sportovní /
zájmový oddíl

či kroužek 

18 %
9 %

Během
živelních
katastrof
poskytuji
pomoc

38 %
39 %

Působím
v občanském

sdružení či
o. p. s.

25 %
12 %

Podporuji
ekologické
organizace

nebo se 
zapojuji do

jejich činnosti 

16 %
35 %

Místní
kulturní
aktivity

podporuji
organizačně
či finančně

Organizuji
nebo zřizuji

dobročinnou
nadaci

Jsem
aktivní
v místní
politice

50 %
24 %

11 %
3 %

11 %
7 %
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Propadákem se staly komodity

Největší propad v očekávání zhodnocení investic zažily komodity, které 
se u českých milionářů propadly ze 17 % v roce 2013 na 7 % v letošním 
roce. Na Slovensku zažily propad nejen komodity (11 % v roce 2013 versus 
7 % v roce 2014), ale především obchod s měnami, který propadl z 22 % 
v roce 2013 na 9 %.

Dolaroví milionáři jako ekonomové

Oproti minulému roku je patrná změna v očekávání vývoje domácí 
ekonomiky. Dolaroví milionáři jsou letos mnohem optimističtější. Celých 
80 % českých a 70 % slovenských dolarových milionářů očekává růst HDP 
a opětovné nastartování ekonomiky, což se projevuje i na jejich chuti in-
vestovat do firem. Kladně hodnotí také současnou ekonomickou situaci, 
kterou momentálně vnímají spíše jako příležitost pro své investice. 
Z předchozích výzkumů víme, že v prognózách vývoje ekonomiky jsou 
dolaroví milionáři přesní, tedy jejich odhad dojde naplnění. Dalo by se 
tedy říct, že oproti běžné populaci, u které zlepšení ekonomiky a HDP 
očekává jen 49 % v ČR a 44 % v SR, mají dolaroví milionáři na ekonomické 
dění citlivější senzory. 

Dolaroví milionáři a Evropská unie

Vztah dolarových milionářů k Evropské unii lze popsat jako pragmaticky 
racionální, v členství vidí jedinou možnou a správnou cestu pro takto 
malé země. V drtivé většině by přivítali rychlé přijetí eura v Čechách. 
Pouze 11 % českých dolarových milionářů je pro oslabování kurzu koruny. 
Celkově by se podle nich kurz neměl měnit, a když už, tak spíše posilovat. 

Kritikou při hodnocení domácích krajin v EU nešetří, pouze 25 % českých 
a 29 % slovenských milionářů má pocit, že nás ostatní země evropského 
společenství berou jako plnohodnotného partnera. Navíc pouze 43 % 
českých milionářů hodnotí svou republiku jako spolehlivého partnera pro 
ostatní země EU. Evropské fondy a dotace pak dle jejich názoru (79 % 
v ČR, 93 % v SR) podporují korupci.

Co dolarové milionáře pálí?

Dolaroví milionáři jsou informovaní vysokoškoláci, u kterých se sbíhají 
informace z nejrůznějších zdrojů. V důsledku je tak jejich pohled na spo-
lečnost „napřed“ od pohledu většinové populace. Mnohem častěji jsou 
tedy ochotni připustit, když se nějaký problém zlepší. Oproti předchozím 
rokům tak méně uvádí jako problém korupci (57 % v roce 2014 vs. 67 % 
v roce 2013), mnohem méně uvádí i problém nedostatku lídrů a politické 
vize (31 % v roce 2014 vs. 48 % v roce 2013). Jejich pohled na společnost 
pak není pohledem stěžovatelů, ale je rozvážně kritický.

Dolaroví milionáři se prakticky kromě daňové zátěže neshodnou 
na hlavních problémech země s běžnou populací. Ta za druhý hlavní 
problém označuje zadlužení státu, nevnímá problémy práva a justice 
a častěji označuje za problém fungování zdravotnictví či soužití s ná-
rodnostními menšinami. Naopak pro dolarové milionáře jsou mnohem 
více klíčové zákony a pravidla, protože jsou těmi, kdo plánují. Důraz tedy 
kladou na stabilní a dobré zákony, fungování justice a prosazují stabilitu 
v tom, co se již rozhodlo, jako například dokončení církevní restituce či 
přijetí eura.



Dolaroví milionáři jako občané

Dle sociologů a politologů je občanská společnost nutnou podmínkou 
dlouhodobého fungování demokracie. V tomto ohledu jsou dolaroví 
milionáři mnohem více aktivní než průměrný Čech nebo Slovák. Nejenže 
většina z nich například přispívá na dobročinnost (77 % v ČR, 66 % v SR) či 
podporuje místní sportovní (54 % v ČR i SR) i kulturní aktivity (57 % v ČR, 
50 % v SR), zhruba každý šestý dolarový milionář je zároveň trenérem 
nebo vedoucím zájmového kroužku. 

V Česku se kvůli častým záplavám také vyvinul institut aktivní pomo-
ci během živelních katastrof, celých 62 % českých a 38 % slovenských 
dolarových milionářů tak v těchto případech automaticky poskytuje 
pomoc. Na poli charity jsou dolaroví milionáři mnohem více aktivní než 
běžná populace. 35 % českých dolarových milionářů působí v občanském 
sdružení nebo obecně prospěšné společnosti a dokonce 22 % z řady 
milionářů organizuje či zřizuje dobročinnou nadaci.

Čeští dolaroví milionáři se od běžných Čechů liší především v tom, že 
jsou pro vyšší spoluúčast pacientů na zdravotnické péči, více si sto-
jí za zákazem kouření v restauracích a jsou pro dokončení církevních 
restitucí v nynější podobě. Naopak na rozdíl od obecné populace nejsou 
pro zrušení II. pilíře důchodové reformy, jsou opatrnější při zavádění více 
prvků přímé demokracie do řízení státu a nechtějí dostavět elektrárnu 
Temelín.

Dolarový milionář hledáčkem demografů
Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % SR) 
stojící na prahu padesátky (průměrný věk respondentů v ČR je 51 let, v SR 
pak 49 let). Nejmladšímu respondentovi je 24 let, nejstaršímu pak  
91 let. Svět dolarových milionářů je světem mužů, ženy jsou mezi nimi 
stále ojedinělé. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli firem (48 % v ČR, 
66 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (15 % v ČR, 11 % v SR) 
nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 5 % v SR).

Životní styl dolarových milionářů

Mezi dolarovými milionáři převažují ti méně okázalí, stále více jich nemá 
zapotřebí ukazovat své bohatství. Důvodem je jistě nejen jejich zralost 
a momentální životní fáze, ale také fakt, že v Čechách stále panuje závist 
a nechuť ke skutečně bohatým lidem.

Majetek a disponibilní finanční zdroje předurčují milionáře k vyhledává-
ní společenských událostí a akcí. Mnohem více tak dolarové milionáře 
oproti běžným Čechům potkáte v divadle (73 % v ČR i SR), na koncertě 
(55 % v ČR, 64 % v SR) či na degustacích (59 % v ČR i SR). K bontonu bo-
hatých pak také patří účast na akcích, jako jsou módní přehlídky  
(11 % v ČR), hony (10 % v ČR) či aukce umění (9 % v ČR).

Prakticky každý dolarový milionář sportuje. Sportem číslo jedna je sjez-
dové lyžování následované cyklistikou a turistikou. Pokud bychom měli 
určit typické „milionářské“ sporty, jsou to jednoznačně sjezdové lyžování, 
golf a tenis.

Sport je mezi dolarovými milionáři velmi oblíbeným způsobem relaxace 
a kultivace osobnosti, na druhou stranu i zde vidí příležitost pro navázání 
důvěryhodných partnerství pro obchod. 
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NAŠE ROLE V EVROPSKÉ UNII

SOUHLASÍM S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY 
O PŮSOBENÍ SVÉ ZEMĚ V EVROPSKÉ UNII...

ČR by měla
být aktivnější

při řešení
problémů

EU

81 %
75 %

ČR je pro
ostatní

země EU
spolehlivým
partnerem 

43 %
35 %

ČR se v EU
chová

konstruktivně

13 %
22 %

Evropské
fondy

a dotace
podporují

korupci

79 %
63 %

Ostatní
země EU

berou ČR jako
plnohodnotného

partnera

25 %
21 %

ČR si dokáže
v EU prosadit
své národní

zájmy

9 %
17 %

ČR

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

ČR

OBECNÁ
POPULACE

DOLAROVÍ
MILIONÁŘI

SR

OBECNÁ
POPULACE

SR

77 %
41 %

SR je pro
ostatní

země EU
spolehlivým
partnerem 

84 %
82 %

SR by měla
být aktivnější

při řešení
problémů

EU

39 %
28 %

SR se v EU
chová

konstruktivně

29 %
22 %

Ostatní
země EU

berou SR jako
plnohodnotného

partnera

14 %
19 %

SR si dokáže
v EU prosadit
své národní

zájmy

93 %
68 %

Evropské
fondy

a dotace
podporují

korupci



Přímořská letoviska nabídnou i kulinářské 
zážitky
Když mě kolegyně požádala o tipy na letní dovolenou, teprve jsem si 
uvědomila, že léto a vlastně i prázdniny jsou už tady „co by dup“. Když 
si vzpomenu na svoje prázdniny, vybavím si tajné úkryty, lumpárny, 
první letní lásky a babiččiny buchty. Kdo nejezdil na prázdniny 
k babičce na venkov, neví, o co přišel. Nicméně od té doby jsem dost 
vyrostla a prázdniny se změnily v letní dovolenou, kterou si pečlivě 
střádám a promýšlím, kde ji strávím. 
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Letos ji určitě prožiju u moře, protože několik dní na prosluněné pláži, 
s vychlazeným vínem vedle lehátka a denním přísunem čerstvě vylove-
ných ryb a jiných mořských potvor, je pro mne téměř představa ráje. 

Na dotek moře
Dovolte mi se s vámi podělit o místa, kde tyto „náročné“ aktivity můžete 
vykonávat a navíc se všude dostanete pohodlně přímými lety z Prahy. 
Například do Palmy de Mallorca vám v sezoně létá přímý let s ČSA 
a jedním z naprostých zdejších pokladů je hotel Cap Rocat. Jedná se 
o bývalou vojenskou pevnost, jež se nachází v odlehlé, téměř utajené 
zátoce Palmy de Mallorca. Tato velkolepá pevnost byla zcela zrekon-
struována, aniž by změnila svou jedinečnou architekturou. Cap Rocat je 
all suite hotel, který víceméně visí na skále, tudíž máte garanci fantas-
tického výhledu na záliv Palmy. Všechny pokoje navíc disponují vlastní 
terasou. Je tu i báječný bazén, který se na horizontu téměř až proplétá 
s mořskou hladinou. Křišťálově čisté moře a místní gastronomie, včetně 
tolik na Mallorce oblíbených koktejlů z ginu, vás tady možná zdrží i déle. 

Sardinie archeologická
Další mojí oblíbenou destinací je Sardinie. Do Olbie létá Smartwings 
a například hotel Poltu Quatu určitě stojí za návštěvu. Stejnojmen-
ná vesnička Poltu Quatu (což v sardinském dialektu znamená skrytý 
přístav) existuje od roku 1987 a strukturou připomíná typickou rybářskou 
vesnici. Poltu Quatu se navíc nachází hned vedle archeologického areálu 
Arzachena, velmi dobře známého ruinami vesnice Nuraghic, posvátných 
studní, hrobek „obrů“ a Dómu Jonase (tzv. pohádkového domu). 

Chcete-li prozkoumat archeologickou oblast, můžete se vydat kou-
sek od Poltu Quatu na fascinující cestu. Začněte v Albucciu Nuraghe, 
pokračujte přes chrám Malchittu a návštěvou hrobky Coddu Vecchiu. 
V průběhu historie byl totiž tento úzký vstup, téměř neviditelný z pev-
niny a moře, ideálním útočištěm pirátů a poutníků, a to i díky malému 
pramenu řeky, která teče opodál. 

Hotel není sice přímo u pláže, ale je u moře, respektive několik kroků 
od mariny, kde se před vámi při snídani i večeři pohupují jachty, které 
kotví jen pár metrů od vás. Hotel má výtečnou kuchyni (nabízí program 
polopenze, ale nebojte se, je to na vysoké úrovni, žádné all inclusive), 
perfektní velký bazén, spa, rodinné apartmány, suity i normální pokoje 
a denní shuttle na blízkou pláž. 
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Ráj ve Francii
Mým dalším oblíbeným útočištěm je Côte d'Azur. Do Nice vás přepraví 
několikrát týdně ČSA za pár korun a za necelé dvě hodinky můžete být 
na pláži. Tady bych ráda zmínila nádherný a opět tak trošku utajený 
hotel se jménem Cap Estel, který se nachází v Eze, což je přibližně  
20 minut jízdy z Nice. Hotel je po dlouhá léta útočištěm celebrit. 
Od okamžiku, kdy projedete vstupní branou podél cesty, jež se pomalu 
vine přes zahrady, až k hlavní budově, vám bude jasné, že jste se ocitli 
na unikátním místě. Pohádka pokračuje poté, co projdete chladným 
a prostorným lobby na otevřenou terasu s výhledem na zahradu a ba-
zén, obklopený majestátnými starými stromy, za nimiž prosvítá azurové 
moře. Dorazili jste do ráje. 

Hotel má malou privátní pláž, v blízkosti tenisové kurty, vynikající re-
stauraci i spa a každý pokoj či suite má unikátní dekor. A budete-li chtít 
trošku zábavy, můžete se vydat do nedalekého Monaka za gastronomic-
kým dobrodružstvím. Máte-li rádi kuchyni italskou, perfektním výběrem 
je restaurace Cipriani. Vlastní ji Flavio Briatore, který teď nedávno otevřel 
(nedaleký) Beach Club se jménem Twiga. Dále jsou tu velice příjemné 
italské domácí restaurace, jako je Mazza. Ve Fontvielle zase najdete 
malinkou, ale milou restauraci Constantine, jež se nachází vedle výtečné 
steakové restaurace The Beef Bar (tady si nenechte ujít bramborovou 
kaši s lanýži – v sezoně samozřejmě). 

Horkou novinkou je restaurace s názvem Song Qi. Jedná se čínsý „fine 
dining“ restaurant, který zaštiťuje Alan Yau, jenž se skrývá za úspěchem 
Wagamamy a Hakassanem. Z asijských kuchyní ještě doporučuji Maya 
Bay v hotelu Le Meridien, dále v hotelu Metropole japonskou restauraci 
Yoshi a v hotelu Fairmont relativně nové Nobu a samozřejmě Buddha 
bar. 

Co se týká Michelin star fine dining, tak samozřejmě nesmíme zapo-
menout na ikonickou restauraci v hotelu de Paris, Le Louis XV Alaina 
Ducasse, který je držitelem hned tří michelinských hvězd, restauraci Joela 
Robuchona v hotelu Metropole a taktéž restauraci Elsa v hotelu Monte-
-Carlo Beach. Ta letos rovněž získala michelinskou hvězdu.

Na báječné ústřice a ryby zajděte do Avenue 31, aperitiv si dejte v restau-
race A´Trego, kterou najdete v Cap d´Ail přímo nad mořem. Z Monaka 
je to 5 minut autem a z Cap Estel asi 10 minut. Bar American v Hotelu de 
Paris denně hraje jazz, ale je formální, naopak milé neformální pose-
zeni najdete na pláži Larvotto, kde je podle mne navíc i díky sítím proti 
medúzám v létě nejlepší a nejbezpečnější koupaní. Chcete-li ochutnat 
monacké pivo, tak zavítejte do Brasserie de Monaco v přístavu a dejte si 
jejich nefiltrované.

Bali romantická
Pokud vás nebaví v létě Evropa, vyrazte třeba na Bali. Daleko od šílen-
ství turistických center stojí Villa Tangguntiti, kterou nenajdete téměř 
na žádném serveru, neboť majitelé se snaží svoji klientelu pečlivě vybírat. 
Uprostřed rýžových polí, daleko od všech rušivých elementů, budete osl-
něni čistotou a nadčasovou krásou tohoto mimořádného místa. Navíc tu 
máte jak moře a pláž, tak 20metrový bazén a výhledy na zelené svahy. 
Vila se skládá z hlavní budovy a čtyř samostatných budov, přičemž 
všechny byly postaveny dle přísné indonéské tradice. Jsou to precizně 
a nákladně zrestaurované staré javánské tradiční domy z teakového 
dřeva, které evokují atmosféru vesnice. Místní kuchař má francouzskou 
školu vaření, najdete tu spa, velikou zahradu a servis 5hvězdičkového 
hotelu. Vily v zahradě se dají pronajmout separátně nebo si můžete 
pronajmout rovnou celý komplex. Spojení na Bali je z Evropy relativně 
jednoduché a v létě tu tolik neprší (tedy nemělo by, ale víte, jak to s tím 
počasím momentálně je). 

A preferujete-li radši chladnější klima, zkuste třeba v létě Skandinávii 
nebo Skotsko. Ale o tom zase až příště. Hezké léto! 

Eva Klejmová 
Ředitelka J&T Concierge
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Rekreační areál Lipno Point ubytuje celou 
vaši rodinu. Až do 28. června si můžete vybrat 
z nabídky pěti pobytových balíčků pro čtyři 
osoby od tří do sedmi nocí. Speciální balíček 
pro vás resort připravil i v době letních prázd-
nin. V termínu od 1. 7. do 31. 8. je cena pobytu 
pro čtyři osoby na sedm nocí zvýhodněná  
o 5 %. Rodinné domky resortu leží přímo 
na břehu jezera s písčitou a oblázkovou pláží 
a pochopitelně s výhledem na jezero. Lipno 
Point je ráj pro všechny milovníky sportovních 
aktivit. V létě samozřejmě hraje hlavní roli 
voda. Vyzkoušet si můžete jachting, kromě lodí 

jsou vám však k dispozici i pramice, šlapadla, 
pro odvážné paddleboardy a seakajaky. Dětem 
půjčuje Lipno Point malé jachty, loďky a vodní 
šlapadla, pro nejmenší má pak parníčky a vod-
ní hřiště s mlýnky a korýtky. 

Z široké nabídky indoor i outdoor aktivit si 
vybere opravdu každý, Lipno Point vám navíc 
půjčí vše potřebné. Zahrát si můžete bowling, 
tenis, badminton či plážový volejbal, vyzkoušet 
lezeckou stěnu, případně odpočívat ve wel-
lness centru. Nedaleké okolí můžete poznávat 
na kole nebo na bruslích. 

S Magnusem na Lipno
Plánujete dovolenou u vody? Vydejte se s Magnusem na Lipno, kde vás 
v létě kromě aktivního odpočinku čeká i největší interaktivní výstava 
LEGO modelů v České republice.  

Seznamte se...
Vlastimil Nešetřil 
Výkonný ředitel J&T Banky

Čím jste chtěl být jako malý kluk a jak jste se 
dostal k práci pro J&T?
Co si pamatuju, tak jsem chtěl vždycky praco-
vat v bance. Nikdy jsem nechtěl být kosmo-
nautem, hokejistou nebo popelářem… 

Práce v J&T začala někdy na jaře 2006 několika 
pohovory se Štěpánem (Ašerem). Ti, co ho 
znají, chápou, že tomu prostě nešlo odolat…

Co pro vás znamená práce v J&T?
Splnění přání pracovat v bance – viz první 

otázka. A jako bonus je to práce v živé, mladé 
a rychlé bance, se spoustou chytrých lidí.

Jaký jste šéf?
Snažím se chovat k ostatním tak, jak bych 
chtěl, aby se ostatní chovali ke mně. A to 
i v pozici šéfa.

Co pro vás znamenají peníze?
Použiju staré klišé – více svobody dělat si, co 
chci a jak chci.

Za co utrácíte?
Moje příjmení tomu sice neodpovídá, ale nijak 
zvlášť moc neutrácím. Část peněz jde na ces-
tování, něco na mého koníčka – víno. Zbytek 
šetřím, protože věřím slovům klasika Ing. Fran-
tiška Moravce, že „lepší časy asi nepřijdou“. 

Od 31. května až do konce září je v areálu 
Lipno Point otevřená výstava Ujíždíme 
na kostkách, největší interaktivní pre-
zentace modelů z LEGO kostek. Výstava, 
kterou loni zhlédlo přes 60 000 návštěvní-
ků, je letos co do rozlohy a počtu modelů 
dvojnásobná. Na výstavní ploše 1 300 m2 
jsou k vidění až šestimetrové modely. 
Novinkou letošního ročníku jsou například 
katedrála sv. Víta, Tančící dům či hrad 
Bezděz. Nechybí však ani hitovky z loňska 
v podobě Červené Lhoty, Hluboké či 
Staroměstské radnice. Obdivovat můžete 
vesmírné stanice, metrové sochy, speciální 
rockový festival či zábavní obří park s pou-
tí. Navíc po celou dobu výstavy se můžete 
zapojit do stavby LEGO města, plánova-
ného na plochu 50 m², což by znamenalo 
největší město z LEGO kostek v ČR. 

Více podrobností najdete na 
www.ujizdimenakostkach.cz

www.ujizdimenakostkach.cz

Areál LIPNO Point  Lipno nad Vltavou

výstava modelů z LEGO® kostek

 5.000.000 LEGO kostek na ploše 1.300 m2

 150 modelů
 31 MEGA staveb
 Největší LEGO město u nás: Zapoj se 

do stavby!
 Kino, Xbox koutek a další hraní pro děti 

i dospělé
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Co ochutnat?
Co se předkrmů týká, můžete v Buddha Baru 
nově okusit zeleninovou rolku z rýžového 
papíru s kari pěnou, hovězí rolku z rýžového 
papíru s houbami shitake nebo vietnamskou 
polévku Pho Bo. Jde o silný vývar z hovězí 
oháňky a telecích nožiček, který je vel-
mi aromatický díky černému kardamomu, 
anýzu a skořici. Polévku dostanete s rýžovými 
nudlemi, zeleninou a na tenko nakrájenými 
plátky hovězí svíčkové. Novinkami v sushi jsou 
avokádové sashimi new style (na tenké plátky 
nakrájené avokádo s najemno nasekanou 
šalotkou a vločkami ze sušeného tuňáka 
s wasabi omáčkou), zeleninová maki rolka 
z pečené papriky, chřestu a avokáda obalená 
v jarní cibulce a pikantní spider roll neboli 
futomaki rolka se smaženým krabem, avoká-
dem, salátem Frise, tobiko kaviárem a pikantní 
majonézou. V hlavních chodech představuje 
Buddha Bar hned šest novinek. Z ryb můžete 
ochutnat chilského mořského okouna na způ-
sob Tom Yam připraveného v páře s lehce pi-
kantní omáčkou a kari květákovým pyré, peče-
ného tuňáka s koriandrovým bulghurem a kari 

Nové menu v Buddha Baru vám v Novinách 
představujeme už poněkolikáté. A důvod? 
S gastronomií se to má tak trochu jako 
s módou. I v ní jsou patrné trendy, na které je 
potřeba reagovat, a v Buddha Baru jsou na to 
specialisté. Několikrát do roka tak můžete 
v Praze ochutnat novinky, které odrážejí tren-
dy světových kuchyní. „S trendy v gastronomii 
je to jako s módou, jsou proměnlivé. Trendy 
v gastronomii nicméně ovlivňují především 
sami strávníci,“ říká provozní ředitel Buddha 
Baru Patrik Zdrůbecký a pokračuje: „V tuto 
dobu jsou v oblibě zejména lokální čerstvé su-
roviny od farmářů a vegetariánské nebo jinak 
specializované restaurace. Už i lidé v Česku si 
více začali hledět svého zdraví a troufám si říct, 
že se blíží konec smažených sýrů v Čechách.“ 
To vše se samozřejmě odrazilo i na tvorbě 
nového menu, které je dílem pražského šéf-
kuchaře Lukáše Želechovského. Jako tradičně 
jde o vaření ve stylu Fusion neboli Fúze, které 
znamená kombinaci kultur, chutí a ingrediencí. 
Nové menu vznikalo postupně od ledna letoš-
ního roku, v nabídce Buddha Baru je od 
1. května. 

pěnou a marinovaného lososa tamarindem 
(plod stromu tamarind indický má sladko-
kyselou chuť, která se hodí k rybám – pozn.
red.) s wasabi omáčkou. Dáváte-li před rybami 
přednost kuřecímu masu, na výběr máte ze 
dvou variant, a to buď kuře tandori s fenyklo-
vým salátem nebo kokosové kuře s hráškovým 
ravioli. Poslední novinkou v hlavních chodech 
jsou jehněčí kotletky papadums s wasabi 
bramborou kaší. Pět zbrusu nových lahůdek 
najdete i v dezertním menu. To nabízí cheese-
cake z kozího sýra s fíky, rebarborový crumble, 
krémovou tapioku s tamarindovou omáčkou, 
mangový koláč a mousse z letního ovoce. 

Jak vybírat?
Všechna jídla v novém menu jsou připravena 
z čerstvých lokálních surovin. Pokud vám oči 
přecházejí, jen když o nich čtete, a nemáte 
tušení, co si vybrat, požádejte obsluhující-
ho o radu. Chystáte-li se konzumovat větší 
množství chodů, je dobré držet se podle 
Patrika Zdrůbeckého zásady, že méně výrazná 
jídla by měla předcházet chuťově výraznějším. 
„Obecně platí, že ryby konzumujeme před ja-
tečním masem, méně pálivé před více pikant-
ním a tak dále. V zásadě jde o to, aby se chuť 
postupně stávala intenzivnější,“ říká a dodává: 
„Podobně to ostatně funguje i s vínem, kdy se 
nikdy nezačíná výrazným červeným a nepo-
stupuje k bílému, ale přesně naopak, protože 
v prvním případě byste na konci nemuseli 
poznat rozdíl.“ 

Patrik Zdrůbecký
General Manager
restaurace Buddha Bar

Ochutnejte nové menu v Buddha Baru
Zastavte se během léta v Buddha Baru ochutnat nové lehké letní 
menu. Čekají vás pokrmy připravené z lokálních čerstvých surovin 
i speciality specifických chuťových kombinací.  

Kde nás najdete?

Buddha Bar
Jakubská 8, Praha 1
 www.buddha-bar.cz

Buddha Bar je pro vás otevřen 
od úterý do soboty 
vždy od 18.00 do 3.00 hod. 
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Kulturní tipy
připravil Ondřej Horák, výtvarník a autor 
mnoha výstavních projektů, člen Společnosti 
Jindřicha Chalupeckého

Japonismus v českém umění

Salmovský palác
Termín: 16. 5. – 7. 9. 2014
Adresa: Hradčanské náměstí 2, Praha 1
 
První prezentace zpracovávající toto téma 
u nás. Na výstavě se představí výtvarná díla 
z veřejných a soukromých sbírek v ČR, klade 
důraz na prezentaci českého umění v kontex-
tu moderních dějin umění. Zajímavý „detail“ 
českého výtvarného umění. 

Grey Gold / české 
a slovenské umělkyně 65+

Dům umění města Brna
Termín: 29. 4. – 3. 8. 2014
Adresa: Malinovského náměstí 2, Brno

Další výstava mapující fenomén žen ve světě 
českého výtvarného umění. Doplňuje další 
výstavy, které se v nedávné době odehrály 
v několika významných galeriích. I to je důvod, 
proč výstavu navštívit.  

VII. Nový zlínský salon 2014

Krajská galerie výtvarného umění 
ve Zlíně
Termín: 14. 5. – 31. 8. 2014
Adresa: Soudní 1, Zlín

Zlínský salon si postupně získává respekt jak 
mezi umělci, tak jeho návštěvníky. Také jeho 
sedmá prezentace je zajímavým exkurzem 
do současného umění. A Zlín je čím dál zají-
mavější město.

Nový zlínský salon navazuje na tradici histo-
rických salonů, které probíhaly každoročně 
ve Zlíně v letech 1936–1948 díky pořadatelské 
aktivitě firmy Baťa. Tyto salony jsou dodnes 
inspirativním modelem vztahu mezi kulturou 
a podnikáním. Jejich úspěšné obnovení formou 
jednou za tři roky pořádaného Nového zlín-
ského salonu se uskutečnilo v roce 1996 pod 
záštitou a za přímé účasti prezidenta Václava 
Havla. 
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5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst
Pět finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 
se od května do září představí se svým 
programem široké veřejnosti. Motivem 
letošního doprovodného programu 555, který 
odstartoval v květnu v Praze, je filmová koláž.   

Projekt 555 neboli 5 finalistů,  
5 měsíců, 5 míst je už tradič-
ním doprovodným progra
mem Ceny Jindřicha Chalu-
peckého, které je J&T Banka 
partnerem. Finalisté ceny se 
postupně představí od května 
do září v pěti českých a mo-
ravských městech – Richard 
Loskot v Praze, Martin Kohout 
v Brně, Tereza Velíková v rámci 

Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Lucia Sceranková v rámci Festivalu v ulicích 
v Ostravě a nakonec Roman Štětina v září v Plzni. „Také v letošním roce budeme pokračovat v pre-
zentaci finalistů ve vybraných městech. V mnoha ohledech však dojde ke změnám, které vychází 
ze zkušenosti z předchozích ročníků. Navržený koncept chce ponechat základní motiv „prezentace 
ve vybraných městech“, chce ale nabídnout větší prostor – dramaturgický a finanční, pro samotné 
finalisty,“ říká koordinátor Ceny Jindřicha Chalupeckého Ondřej Horák. 

Umění v kině
Největší letošní novinkou doprovodného projektu 555 je spojení s „art“ kiny v jednotlivých městech. 
Každý z finalistů si připraví filmovou koláž, jež představí zdroje inspirace jeho tvorby. Vznikne tak 
večerní program, který bude v kinech prezentován jako premiéra. „Vybraná kina jsou v centru měst 
a většinou pracují s náročným publikem, které je potenciálním publikem také našich aktivit,“ říká 
Ondřej Horák. 

Prezentace bude mít podobu komponovaného večera tvořeného pozvanými hosty, pásmem 
videoukázek (filmy, klipy, umělecká díla), hudbou a debatou s finalistou. V dopoledních hodinách 
tentýž den doplní program prezentace finalisty na vybrané střední škole nebo gymnáziu, kde před-
staví svoji práci studentům a povede krátký workshop. Odpoledne pak umělce čeká aktivní práce 
v prostoru města, jako jsme byli zvyklí v minulých ročnících. „Umělec zrealizuje svůj projekt v do-
předu vybraném otevřeném prostoru, podobu projektu pak představí médiím. Realizace zůstane 
ve městě jako součást veřejného prostoru,“ dodává k programu Ondřej Horák. 

První ze zastávek se ujal už 13. května v Praze Richard Loskot. Dopoledne se zúčastnil worksho-
pu pro studenty Evangelické akademie v Praze, odpoledne pak představil nový umělecký projekt 
v Planetáriu Praha ve Stromovce. Na něj navázal otevřený ateliér, z něhož si návštěvníci mohli 
odnést vlastní otisk slunce. Večer v kině Bio Oko pak Richard Loskot autorským komentářem 
doprovodil filmovou koláž složenou z vlastních inspiračních zdrojů. 

Na co se těšit?
Lucie Sceranková, věnující se klasické fotografii, Roman Štětina, který se ve své práci zabývá pro-
pojením vizuálního umění se zvukem a Tereza Velíková se svými videi zaměřenými na vzájemnou 
komunikaci plnou míjení se a emocí své prezentace teprve připravují. Konkrétní program Projektu 
555 najdete na internetových stránkách www.cjch.cz. 

Společně se všichni finalisté představí na výstavě s názvem Finále 2014, která se uskuteční od 26. 
září 2014 do 4. ledna 2015 ve Veletržním paláci Národní galerie hlavního města Prahy. Slavnostní 
vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2014 pak proběhne 20. listopadu ve Studiu Hrdinů 
ve Veletržním paláci. 

Místa večerních prezentací:

Praha: Bio OKO, 13. 5., Richard Loskot

Brno: Kino Scala, 10. 6. Martin Kohout

Karlovy Vary: MFF, červenec, Tereza Velíková

Ostrava: Festival v ulicích, červenec, Lucia Sceranková

Plzeň: EMK, září, Roman Štětina
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