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Dolarový milionář jako občan / str. 2
Jsou naši bohatí zodpovědnými občany? Co 
řeší ve společnosti a jak přistupují k výchově 
svých dětí? Seznamte se s dalšími závěry J&T 
BANKA Wealth Report 2017.

Magnus pro gurmány / str. 10
Projezte se svými body v klubu Magnus. Máte 
rádi dobré jídlo? Ochutnejte novinky v letních 
menu známých restaurací, které najdete  
v našem klubu.

Češi mají hned několik medailí / str. 8
Mezinárodní závody J&T BANKA CSI Olomouc 
jsou za námi. Poohlédněte se za skvělou atmo-
sférou, odvážnými jezdci a nádhernými koni.
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Červenec bude hlavně o výsledcích
Zatímco v červnu sledovali investoři hlavně výsledky parlamentních voleb ve 
Velké Británii a Francii, v červenci se zaměří zejména na výsledkovou sezonu, 
která vždy může přinést konkrétní impulsy pro konkrétní společnosti.

V průběhu června proběhly ve Francii parlamentní 
volby. Trh sledoval, jak se povede hnutí pod vede-
ním nového prezidenta Macrona, které podle prů-
zkumů získávalo na síle. Již první kolo ukázalo, že 
Macronovo prezidentské vítězství zmobilizovalo 
voliče a jeho hnutí dosáhlo na překvapivě vysoké 
vítězství. Druhé kolo jej již jen potvrdilo. Macron 
získal nejen prezidentské křeslo, ale jeho strana 
získala i většinu v parlamentu.  

Ještě před těmi francouzskými se konaly parla-
mentní volby ve Velké Británii. Zde se čekalo, jestli 
Mayová ztrácí svůj vliv, či nikoliv. Přinejmenším 
na snížení oblíbenosti poukazovaly předvolební 
průzkumy. Výsledkem bylo sice vítězství Mayové, 
ale ne dostatečné na to, aby měla většinu v Dolní 
sněmovně. Nakonec došlo ke spojení s Demo-
kratickou unionistickou stranou, která zajišťuje 
většinu nutnou pro hladké odhlasování postupu 
při jednání země o vystoupení z EU. 

Čeká se další zvýšení sazeb
Fed dle očekávání zvýšil sazby o 25 bazických 
bodů. Investoři vyčkávali na slovní zhodnocení ze 
strany šéfky Fedu Yellenové. To přineslo překva-
pení v podobě jestřábího vyznění, když současný 
pokles makroekonomických ukazatelů byl ozna-
čen za dočasný, navíc došlo k dalšímu zpřesnění 
uvažovaného snížení bilance Fedu. Současně 
Yellenová potvrdila, že do konce roku zřejmě 
dojde ještě k jednomu zvýšení úrokových sazeb. 
Trh nejprve reagoval negativně, ale prodejní 
nálada nevydržela příliš dlouho. Navíc dluhopisový 

trh jakoby dalšímu měnovému utahování nevěřil. 
„Možným znakem je fakt, že v případě dalšího 
zvýšení úroků se již sazba na peněžním trhu 
dostane nad úroveň výnosu dvouletých státních 
dluhopisů země, pokud se situace na trhu do té 
doby nezmění,“ vysvětluje hlavní ekonom J&T 
Banky Petr Sklenář.  

Řecko bez prostředků nezůstane
Poslední setkání Eurogroup přineslo Řecku 
očekávanou úlevu v podobě uzavření druhé 
revize postupu země v reformách nutných pro 
obdržení další finanční pomoci. Věřitelé v čele 
s MMF sice uvolnili prostředky pro Řecko, ale 
stále nedošlo k finální dohodě ohledně budoucího 
dluhového obrazu země. Tyto úvahy se odložily 
na později. ECB rovněž uvedla, že prozatím zemi 
nezařadí do svého programu QE, ale údajně tak 
učiní až po ukončení dohody ohledně bu-

doucího dluhového zatížení. „Tato poslední zpráva 
byla sice mírným zklamáním, ale jinak se jedná 
o pozitivní vyznění,“ konstatuje Petr Sklenář. 

Prázdninové výhledy
Od centrálních bank ECB a Fedu se přes prázd-
niny nic nečeká, sledovat se budou samozřejmě 
jakékoliv zmínky o případných změnách v QE 
programech. 

„Červenec bude hlavně o výsledkové sezoně, 
která vždy může přinést konkrétní impulsy pro 
konkrétní společnosti. Nicméně z pohledu celého 
trhu vnímáme jako rizikový faktor vývoj na ce-
nách ropy. Pokud se udrží pásmo 40 až 50 dolarů 
za barel, pak máme i na červenec nadále pozitivní 
výhled,“ dodává Petr Sklenář. 
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Dolarový milionář  
jako občan a rodič
J&T Banka připravila již posedmé 
unikátní studii, která přináší pohled 
na investiční myšlení a chování 
dolarových milionářů. V červnových 
Novinách jsme vám prozradili, 
jak dolarový milionář nahlíží 
na ekonomiku a kam investuje, 
nyní vám ho ukážeme jako občana 
a rodiče. 

Dolarový milionář jako občan a rodič
Ve světě je zcela běžné, že bohatí přispívají na dobročinnost. Podle Wealth-X 
and Arton Capital Philanthropy Report 2014, který se věnuje dobročinné čin-
nosti bohatých, své finanční prostředky nejčastěji věnují na vzdělání, zdravot-
nictví a kulturu. Ani čeští a slovenští dolaroví milionáři nejsou vůči dobročin-
nosti lhostejní, a jak ukázal loňský Wealth Report, část jich dokonce uvažuje 
(v ČR 26 %, v SR 22 %), že při převodu svého majetku na další generaci by jeho 
část věnovali na dobročinnost.  

Jak čeští (67 %), tak slovenští (61 %) milionáři preferují spíše přímou adresnou 
pomoc potřebným než příspěvek neziskovým organizacím. Z velké míry je 
to dáno tím, že je pro ně obtížné se v množství neziskovek orientovat (v ČR 
78 %, v SR 80 %). Někteří bohatí mají k neziskovkám spíše zdrženlivý postoj 
a ne vždy jim důvěřují. Z jejich strany totiž cítí vzrůstající tlak až agresi, když 
se je snaží přesvědčit, že je jejich povinností přispět.

Pokud už přispějí některým organizacím, tak preferují takové neziskovky, 
o kterých něco vědí a kde mají jistotu, že prostředky půjdou opravdu na dob-
ročinné účely. Dobročinnost však nemusí mít jenom podobu finančních darů, 
ale může jít i o vytváření specifických pracovních míst nebo nákup výrobků 
od chráněných dílen.
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MILIONÁŘI – ZAČLEŇUJETE RŮZNÉ GENERACE DO ČINNOSTI FIRMY POMOCÍ NĚKTERÉ Z NÁSLEDUJICÍCH AKTIVIT (%)?
POPULACE – KTERÉ Z TĚCHTO AKTIVIT BY MĚLY VYVÍJET FIRMY PŮSOBÍCÍ V ČR/SR (%)? 
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S tvrzením, že raději své peníze nebo čas věnuji na řešení lokálních problé-
mů a pomoc v okolí než na řešení těch celosvětových, souhlasí 77 % českých 
a dokonce 85 % slovenských dolarových milionářů.

Firmy hledají zaměstnance i mezi znevýhodněnými skupinami 
Letošní J&T Banka Wealth Report potvrdil, že většina dolarových milionářů 
vyvíjí dobročinné aktivity přímo ve své firmě (60 % v ČR, 55 % v SR). Nejčas-
těji se jedná o zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů, např. starších 
zaměstnanců (26 % v ČR, 15 % v SR), kteří změnili obor nebo prošli rekvalifi-
kací, zaučení mladých bez praxe (23 % v ČR, 25 % v SR) a podporu zkrácených 
úvazků pro matky s dětmi (25 % v ČR, 15 % v SR). Spolupráci s učilištěm nebo 
střední školou, kde si hlídají kvalitu vzdělávání, v průzkumu uvedlo 11 % čes-
kých a 10 % slovenských milionářů.

Většina zmiňovaných aktivit vyplývá ze snahy najít pro firmu vhodné zaměst-
nance. Aktivity jsou přitom častější v Česku, kde je nezaměstnanost nižší než 
na Slovensku.   

Firmy a populace nejsou v rozporu 
Průzkum se zeptal také obecné populace, které aktivity by podle nich měly 
úspěšné firmy vyvíjet. Většina české i slovenské populace si přeje, aby firmy 
zaměstnávaly i starší pracovníky, kteří změnili obor nebo prošli rekvalifikací 
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Je mu 52‒53 let, vystudoval vysokou školu a je majitelem firmy. 
Není to žádný restituent ani svůj majetek nezdědil, ale vydělal si 

jej dlouhodobým rozvojem svého podnikání.

JAK DOLAROVÝ MILIONÁŘ VYPADÁ?
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Evropské unii vyčítají neschopnost řešit problémy, považují ji za slabou 
a nemocnou. Důsledkem této slabosti je dle jejich názoru neschopnost čelit 
migrační krizi, za jednoznačnou bezpečnostní hrozbu považují právě migraci 
do Evropy (v ČR 84 %, v SR 85 %). Na druhou stranu jsou si vědomi ekonomic-
ké užitečnosti Evropské unie zejména pro jejich podnikání.  

Milionáře rozděluje Trump, EET a dotace
Z aktuálních společenských problémů jsou čeští milionáři pro zákaz kouření 
v restauracích (78 %), souhlasí s plánovaným zvyšováním výdajů na armádu 
(61 %), dotacemi na kotle (60 %) či zákazem prodeje sladkostí ve školách  
(56 %). Nesouhlasí s pozitivní diskriminací žen ve vedení firem (68 %) a zvyšo-
váním sazby daně pro vyšší příjmové skupiny (91 %). Jinak vcelku homogenní 
skupinu milionářů tak rozdělují dva problémy –  EET a Trump. Zavedení EET 
vnímá 49 % respondentů jako pozitivní událost a 41 % naopak jako negativ-
ní. Zvolení Trumpa a nástup jeho administrativy považuje za pozitivní 43 % 
českých milionářů a 31 % za negativní.

„Osobně nepovažuju Trumpa za nebezpečí pro světovou ekonomiku. Nemusím 
s ním souhlasit, ale člověk s ním alespoň ví, na čem je. Za daleko větší problém 
považuji brexit, a to z hlediska toho, že může spustit dominový efekt v Evropě,“ 
prohlásil jeden z respondentů. „Kdybych byl v Americe, tak bych Trumpa taky 
volil. Je to rozhodně lepší alternativa než Clintonová,“ prohlásil další. 

(59 % v ČR, 48 % v SR), aby podporovaly zkrácené úvazky (55 % v ČR, 49 % 
v SR), nabízely zaučení mladým bez praxe (63 % v ČR, 56 % v SR) a spolupra-
covaly se školami (57 % v ČR, 59 % v SR).   

Nejvíce se pohled milionářů a obecné populace (a to v obou zemích) rozchází 
v názoru na podporu nadaných studentů, které obecná populace tolik neoce-
ňuje, naopak by ale více uvítala spolupráci firem s učilišti.  

Dolaroví milionáři a společnost
Z výsledků předchozího ročníku Wealth Reportu víme, že bohatí lidé oceňují 
zejména předvídatelnost a neměnnost podmínek. Výrazné společenské 
změny nejsou tím, co by je lákalo. Naopak možnost výrazných společenských 
změn v nich vytváří napětí. Oni jsou totiž těmi, kdo může hodně ztratit. 

Od státu tedy očekávají jak v Česku (81 %), tak na Slovensku (96 %) především 
dlouhodobou koncepci rozvoje, dále bezpečnost, dobré podmínky pro život 
a podnikání. Přitom však zůstávají liberální, pravicově orientovaní a čekají, 
že stát nebude zbytečně utrácet. Byli by pro zvýšení spoluúčasti pacientů 
na zdravotnické péči (v ČR 68 %, v SR 58 %), ale zároveň si uvědomují, že ne 
všichni lidé jsou schopni se o sebe postarat a že existuje část populace, která 
potřebuje pomoc.  
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HODNOTÍTE NÁSLEDUJÍCÍ UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE SPÍŠE POZITIVNĚ (%)?
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I na Slovensku dolaroví milionáři souhlasí se zákazem kouření (86 %), oproti 
Čechům si silněji stojí za zrušením stravenek (70 %) a zákazem prodeje 
sladkostí ve školách (79 %). Zvyšování výdajů na armádu by podpořilo jen 
34 % z nich. Slováky rozděluje hlavně názor na dotace na obnovitelné zdroje 
energie – 45 % respondentů je vnímá pozitivně, 46 % naopak negativně.   

Největší rozdíl mezi českou populací a českými milionáři lze jednoznačně 
vysledovat u zvýšení sazby daně pro vyšší příjmové skupiny. Zatímco 46 % 
populace by ji vnímalo jako pozitivní událost, mezi milionáři by to byla jen 
4 %. 

Na Slovensku najdeme nejvyšší rozdíl u zrušení stravenek – 70 % milionářů by 
s tímto krokem souhlasilo, zatímco u obecné populace by tento krok považo-
valo za pozitivní pouze 23 % respondentů. 

Dolarový milionář jako rodič  
Jsou výrazné rozdíly v tom, jak vychovávají děti bohatí a jak běžná populace? 
Průzkum ukázal, že nejsou. Milionáři při výchově svých dětí jen o něco více 
akcentují disciplínu, cílevědomost a samostatnost a jejich nároky na děti jsou 
o něco vyšší. Celkově je z výchovy patrný důraz na vnitřní motivaci místo 
vnější kontroly. 

Druhou rodinu si užívají
Velká část milionářů zakládá ve středním věku druhou rodinu, tento trend je 
o něco méně výrazný na Slovensku, kde několik respondentů tvrdilo, že jejich 
(první a jediná) rodina je jim „vším“ a že by jim v rozvodu bránila i katolická víra.

Respondenti prožívající období druhé rodiny mají přímé srovnání s výchovou 
„prvních“ a „druhých“ dětí. Mnozí tvrdí, že litují toho, že si na své starší děti 
neudělali dostatek času. Proto se věnují svým mladším dětem z druhých 
rodin více, tráví s nimi více „kvalitního času“ a jsou při jejich výchově méně 
autoritativní. 

„Dcera se narodila ještě za hlubokého socialismu, zatímco syn z druhé rodiny 
je produkt kapitalismu. Je to, jako kdybych měl každé dítě na jiné planetě. 
A upřímně mě mrzí, že jsem se dceři nevěnoval tolik, jako se teď věnuju syno-
vi. Možná působím ve srovnání s otci jeho vrstevníků spíš jako dědeček, ale 
pořád si dokážu čas s ním užít,“ prohlásil jeden z respondentů.

Své děti drží zkrátka
Většina dolarových milionářů chce, aby z jejich dětí vyrostly skutečné 
osobnosti, tzn. aby v nich autoritativní výchova nezadusila jejich jedinečnost 
a schopnost formovat vlastní názory a vize. K tomuto pohledu na výchovu 
však došli často až ve zmíněném stádiu „druhých rodin“. 
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Dobré vzdělání je prioritou
Dolaroví milionáři dbají na vzdělání svých dětí a jsou ochotni je podporovat 
na studiích v zahraničí. Velmi skeptičtí však jsou ohledně přínosu ško-
ly – zejména střední školy – z hlediska formování jedinečných osobností 
dětí. V tomto kontextu vzpomínají na své vlastní zkušenosti a často tvrdí, 
že jim „škola vlastně nic nedala“, spíše se v nich ve škole „snažili zabít jejich 
osobnost“. To, co je formovalo, bylo daleko častěji cestování, klíčoví lidé, 
které potkali (rodina, výjimeční učitelé, trenéři), sport, jazyky a první pracovní 
zkušenosti. 

Přibližně polovina účastníků průzkumu posílá své děti do státní školy, druhá 
polovina volila soukromé školy. Volbu soukromé školy zdůvodňovali respon-
denti zejména kvalitou učitelů (např. rodilých mluvčí, pokud šlo o výuku 
jazyka), státní školu volili dotazovaní proto, aby děti „vedly normální život, 
v kolektivu normálních dětí“ a aby tak potlačili jejich privilegovanost. Na-
prostá většina respondentů se shodla na tom, že klíčové pro jejich děti bude 
v budoucnosti cestování, často ve spojení se studiem na zahraniční škole.
Škola je obecně ztráta času, určitě ta střední. Místo toho, aby tam děti učili 
třeba právě to, jak správně investovat a jak být dobrý partner a rodič, nutí je 
pamatovat si věci, které pak v životě už nebudou potřebovat,“ soudí jeden 
z rodičů.

Respondenti (otcové) se tak snaží být s dětmi spíše kamarádi, vést je pří-
kladem i jasně stanovenými pravidly. Uvědomují si ovšem fakt, že jejich děti 
jsou materiálně privilegované, a tak kladou důraz na pravidla, která mají za-
bezpečit, aby děti svého privilegovaného postavení nezneužívali, např. pevně 
stanovené kapesné, nutnost vykonávat domácí práce za odměnu, odmítnutí 
koupě nejnovějšího iPhonu apod. 

Sami však přiznávají, že se jim ale ne vždy daří tato pravidla plně dodržet a že 
se s dětmi dostávají do občasných konfliktů. Uvědomují si, že dětem často 
„chybí tah na branku“, který měli oni sami jako děti, často z chudších poměrů. 
Nicméně tento fakt akceptují spíše fatalisticky jako nezbytnou daň, kterou 
platí za to, že se mají možná až moc dobře, jak sami přiznávají. 

„Nemůžete před dětmi předstírat, že nemáte peníze, na druhou stranu jim 
nemůžete dát všechno, na co si vzpomenou. To by pro vás možná bylo nej-
jednodušší, ale nakonec byste jim ublížil. Je nutné hledat zlatou střední cestu 
a zavést pravidla, která určí to, co dětem dáte, a to, o co se musí zasloužit 
nebo si na to vydělat. Ale není to jednoduché,“ prohlásil účastník průzkumu. 
„Syn se na gymnáziu oblékal záměrně do neznačkového oblečení a vůbec mu 
nevadilo, když si ho kvůli tomu spolužáci dobírali. Ovšem i mně došlo, že si syn 
může tenhle postoj dovolit, protože ví, že si může koupit cokoli. Tenhle pocit, 
když víte, že můžete, je silný zdroj sebedůvěry,“ zaznělo také v průzkumu. 

PODLE KTERÝCH Z TĚCHTO ZÁSAD VYCHOVÁVÁTE SVÉ DĚTI? VEDU SVÉ DĚTI K TOMU, ABY... (%) 

Dobře znaly 
cenu peněz.

Naučily se 
disciplíně 

a sebeovládání.

Věděly, 
co chtějí.

Dobře 
znaly pevné 
mantinely 
a hranice 
chování.

Nebály se 
projevit svou 
jedinečnou 
osobnost 

a vůli.

58 52 52 45 42

49 48 34 34 45

56 44 43 54 46

43 44 44 41 42
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Na předání majetku jsou připraveni
Loňský průzkum ukázal, že většina českých i slovenských dolarových milio-
nářů už někdy uvažovala o tom, jak převede svůj majetek na další generaci. 
Dokonce necelá čtvrtina (v ČR 23 %, v SR 23 %) již přesně ví, kdo jejich majetek 
jednou převezme a jak to bude vše fungovat. Většina jich však vzhledem 
ke svému věku nemusí akutně řešit předávání majetku další generaci, tuší 
však, že se tomuto problému v budoucnu nevyhne.  

V otázkách převodu majetku 
na další generaci mají obavy hlavně 
z toho, jestli budou potomci připra-
veni na převzetí majetku, zda ro-
dina majetek „neprošustruje“ nebo 
jestli nezpůsobí konflikty v rodině. 
Při převodu je pro ně důležité, aby 
se správně rozhodli a byli ke všem 
spravedliví.

Jako nástupce si dolaroví milionáři 
nejčastěji (v ČR 43 %, v SR 46 %) připravují některé ze svých dětí. Za děti již 
není náhrada, jen minimum jich uvažuje, že majetek bude spravovat najatý 
profesionální manažer (v ČR 6 %, v SR 8 %). 

PODLE KTERÝCH Z TĚCHTO ZÁSAD VYCHOVÁVÁTE SVÉ DĚTI? VEDU SVÉ DĚTI K TOMU, ABY... (%) 

Řídily si svůj 
režim a čas 
podle sebe.

Využily 
volnost, 

kterou jim 
dávám.

Mě braly 
spíše jako 
kamaráda.

Na vše 
nad rámec 
základních 

potřeb si samy 
vydělaly.

K ničemu 
z uvedeného.

Nemám
děti.

Nechci 
odpovídat.

21 18 18 14 4100

15 13 13 8 180

2014 13 12 17 10

2413 14 14 19 30

  – Milionáři ČR/SR  |   – Populace ČR/SR  |   – Česká republika  |   – Slovenská republika

ZAJÍMÁ SE O INVESTICE 
DO STAVEBNÍCH POZEMKŮ, 
REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 
A START-UPŮ. OD TĚCHTO 
INVESTIC PAK OČEKÁVÁ NEJVĚTŠÍ 
ZHODNOCENÍ.

ŽIL NĚKDY V ZAHRANIČÍ.

EKONOMICKOU SITUACI V ČESKÉ 
REPUBLICE VIDÍ POZITIVNĚ, A TO JIŽ 
5 LET V ŘADĚ.

VĚŘÍ V SÍLU KORUNY A OČEKÁVÁ 
OSOBNÍ PŘÍNOSY OD UKONČENÍ 
INTERVENCÍ ČNB.

JE PRO ZÁKAZ KOUŘENÍ 
V RESTAURACÍCH, SOUHLASÍ 
S PLÁNOVANÝM ZVYŠOVÁNÍM 
VÝDAJŮ NA ARMÁDU, DOTACEMI 
NA KOTLE A ZÁKAZEM PRODEJE 
SLADKOSTÍ VE ŠKOLÁCH. 

ZAMĚSTNÁVÁ ZNEVÝHODNĚNÉ 
SKUPINY OBČANŮ, SPOLUPRACUJE 
S UČILIŠTI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 
A PODPORUJE NADANÉ STUDENTY.

JE OPATRNÝ INVESTOR. RIZIKOVÉ 
INVESTICE TVOŘÍ 20 % JEHO 
PORTFOLIA.

INVESTUJE DO TECHNOLOGICKÝCH 
INOVACÍ A VÝZKUMU.

ČÁST INVESTICE MÁ V ZAHRANIČÍ.

PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ VÍCE AKCENTUJE 
DISCIPLÍNU, CÍLEVĚDOMOST 
A SAMOSTATNOST. KLADE DŮRAZ 
NA VNITŘNÍ MOTIVACI MÍSTO VNĚJŠÍ 
KONTROLY.

DOBROČINNOST MU NENÍ CIZÍ. 
V OTÁZCE POMOCI PAK PREFERUJE 
LOKÁLNÍ PŘED TOU GLOBÁLNÍ.

NEMÁ JEDNOZNAČNÝ POSTOJ K EET.

Dolaroví milionáři 
v kostce
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Nejtěžším čtvrtečním parkurem byla při meziná-
rodních závodech CSI úvodní soutěž Gold Tour. 
Suverénní a velmi rychlá jízda v čase 58,32 vteřiny 
zajistila vítězství švýcarskému reprezentantovi 
Adrianu Schmidovi v sedle koně Alcazar Sitte. To 
znamenalo náskok více než tři vteřiny na nej-
bližší soupeře. K velké radosti se do elitní trojice 
probojovaly i dvě dvojice reprezentující Českou 
republiku. Pro druhé místo si dojela Zuzana Zelin-
ková s Evitou R před třetím Kamilem Papouškem 
s Qentinem Donth-M. Tato dvojice navíc poměr-
ně dlouho v soutěži vedla. 

V této třetí zkoušce závodního dne nastoupi-
lo na start více než 70 dvojic, přičemž pouze 
třiadvacet dokončilo soutěž bez trestných bodů. 
Několik dvojic pak inkasovalo trestné body pouze 
za překročený čas.

Mladí Češi o sobě dali vědět
Poprvé se olomouckým areálem rozezněla 
česká hymna v pátek, zasloužila se o ni juniorská 
jezdkyně Sára Vingrálková s koněm Dollar Look. 
V uzavřené soutěži pro juniorské jezdce se velmi 
dařilo více českým reprezentantům. Překáž-
ky dosahovaly výšky 130 centimetrů a o pořadí 
rozhodoval dosažený čas. Ten měla Vingrálko-
vá o téměř dvě vteřiny nejrychlejší. I na druhé 
místo se dostala česká zástupkyně, a to Michaela 
Rodová. V soutěži sedlala dva koně, přičemž lépe 

dokončila s Aurenou, a to právě na druhé pozici. 
Elitní trio pak uzavřela Virág Weinhardt s koněm 
Equest Cha Cha, reprezentantka Maďarska.

Páteční Diamond Tour nejvíce sedla Rakušanovi
V Olomouci se v rámci CSI závodilo v pátek již 
i v nejnáročnější Diamond Tour, což byla zároveň 
první kvalifikace do nedělní Grand Prix. S parku-
rem 145 centimetrů vysokým si nejlépe poradila 
rakouská dvojice Gerfried Puck a Bionda 3. Druhé 
místo získala švédská dvojice Alexandra Eriksson 
a Liss Royal. O další zhruba vteřinu pomalejší vý-
kon stačil německému jezdci Andreasu Brennero-
vi s koněm Trebox Acorada na třetí místo.

Cenu města Olomouc si odnesl Juan C. Garcia
Třetí závodní den mezinárodních skokových zá-
vodů CSI v Olomouci přinesl dvě důležité soutěže. 
V sobotu se nejprve z vítězství ve finále EY-Cupu 
radovala Švédka Antonia Andersson, posléze zví-
tězil v Diamond Tour Juan Carlos Garcia z Itálie. 
Sobotní soutěž v rámci Diamond Tour byla 
vypsaná jako Cena města Olomouc. Jednalo se 
současně o druhou kvalifikaci do nedělní Grand 
Prix a výsledky se navíc započítávaly do Longines 
žebříčku Mezinárodní jezdecké federace. 
Jezdci překonávali parkur s výškou překážek 
150 centimetrů a bezchybných dvaadvacet jezdců 
se probojovalo do druhého kola. V něm kraloval 
Ital Juan Carlos Garcia, který provedl svého koně 

Gitano V Berkenbroeck přichystanou trasou nejen 
bezchybně, ale také velmi rychle. Nikdo ze soupe-
řů nedokázal jeho čas 40,79 překonat.  

Druhé místo obsadil německý jezdec Tobias Meyer 
s koněm Eagel a elitní trio uzavřel polský jezdec 
Maksymilian Wechta, a to s koněm Celtia II. V této 
náročné soutěži jsme měli také čtyři české zástup-
ce v druhém kole. V něm zopakovali bezchybné 
výkony Aleš Opatrný s Idariem Van Het Netehof 
a Ondřej Zvára s Quimerem-M. V konečných 
součtech se umístili na čtvrté, resp. šesté příčce. 

Švédka Antonia Andersson se radovala z vítěz-
ství v druhém sobotním vrcholu, kterým byla 
soutěž pro jezdce do 25 let zařazená do European 
Youngster Cup. Jela se jako Grand Prix Czech 

Ohlédnutí za J&T Banka CSI3*W Olomouc 2017
Mezinárodní závody J&T Banka CSI3*W Olomouc 2017 se letos uskutečnily 
v Equine Sport Centru od 22. do 25. června. Vypsáno bylo celkem 18 soutěží, 
Češi na medaili dosáhli hned několikrát.

J&T BANKA CSI 3*W OLOMOUC

Aleš Opatrný dominoval v Grand Prix
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Equestrian Teamu. V rozeskakování jedenácti 
dvojic nenašla Andersson přemožitele s koněm  
Ic Magic van de Bien a navázala tak na třetí příčku 
z páteční části této túry.  

Sobota zároveň přinesla i dvě česká prvenství. 
Nejprve se i po svém druhém startu radovala z ví-

tězství Sára Vingrálková v juniorské túře. Zatímco 
napoprvé triumfovala s koněm Dollar Look Van´t 
A, tentokrát jí to vyšlo s Chieanem. Vpodvečer 
pak nenašel přemožitele Kamil Papoušek v sedle 
Cartana K ve finále Youngster Tour pro mladé 
koně ve věku šesti a sedmi let.  

V Grand Prix dominoval Aleš Opatrný
Aleš Opatrný se opět zapsal tučným písmem 
do historie českého jezdectví. V neděli se mu 
v náročné konkurenci podařilo s Dimarem V D 
Looise Heide vyhrát Grand Prix J&T Banka CSI3*W 
Olomouc, která je součástí Světového poháru. 
Základní část soutěže s výškou překážek  
160 centimetrů překonalo šest dvojic bez penali-
zace a postoupilo tak do rozeskakování. Mezi nimi 
byla i loňská vítězka olomoucké Grand Prix Jörne 

Sprehe na koni Stakki´s Jumper. Aleš Opatrný 
měl výhodu, že nastupoval do závěrečné části 
jako poslední a znal tak výsledky svých soupeřů. 
Rozhodl se jít do maximálního rizika a to se mu 
vyplatilo, neboť jeho čas byl v cíli bezmála o dvě 
sekundy lepší než v případě zmíněné německé 
reprezentantky Jörne Sprehe, která se tak letos 

musela spokojit s druhým místem. Na třetím 
místě skončil její krajan Tobias Meyer v sedle 
Cannary.

Jörne Sprehe se přece jen dočkala
Mezinárodní závody CSI v Olomouci v neděli 
vrcholily finálovou soutěží Gold Tour na parkuru 
150 centimetrů vysokém. V rozeskakování nikdo 
nestačil na německou reprezentantku Jörne Spre-
he s koněm Clueso 5 z Německa. 

V základním kole uspělo bezchybně jedenáct 
soutěžících. V rozeskakování se šestici podaři-
lo navázat na bezchybný výkon ze základního 
kola a i napodruhé dokončit bez trestných bodů. 
Jednalo se o velmi napínavý závod, neboť elitní 
trojice měla mezi sebou rozdíly desetin a setin 

sekundy. Nakonec si s trasou nejrychleji poradila 
Němka Jörne Sprehe s koněm Clueso 5. Pouhých 
pár desetin však na ni ztratil nakonec druhý 
umístěný, reprezentant Rakouska GerfriedPuck 
s koněm Bo. Dvě setiny sekundy pomalejší jízda 
znamenala třetí pozici pro dalšího Němce, a to 
Tobiase Meyera s koněm Eagel. V rozeskakování 

jsme měly také čtyři české dvojice. Na dekorování 
elitní osmičky se představili na pátém místě Kamil 
Papoušek s koněm Flying a sedmá Zuzana Zelin-
ková a Kleiner Lord 16.

Silver Tour CSI Olomouc pro Koziarowského
Posledním vítězem závodů J&T Banka CSI3*W 
Olomouc se stal Jaroslaw Koziarowski na koni 
Chenet, který za sebou nechal na medailo-
vých pozicích dvojici českých jezdců – Zuzanu 
Zelinkovou s klisnou Evitou R a Jiřího Hrušku 
s Oridou-M. V soutěži se dařilo i dalším domá-
cím závodníkům. Ladislav Vachutka s Vanillou 
Rose-H se umístil na páté dekorované pozici 
za lotyšskou dvojicí Kristapas Neretnieks – 
Christmass 2. Šesté místo vybojoval Aleš Opatrný 
se Santorinem. 

J&T BANKA CSI 3*W OLOMOUC

Polka Dalia Lehmann vyhrála Junior Grand Prix
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MAGNUS

Nové menu v Buddha Baru
Kdo ještě nenavštívil Buddha Bar na Starém 
Městě, rozhodně by tak měl učinit. Důvodem 
může být třeba nové menu pro sezonu jaro–léto, 
které pro vás přichystal zdejší šéfkuchař Lukáš 
Želechovský.

Restaurace Buddha Bar Prague nabízí mystický 
dvoupodlažní prostor s monumentální sochou 
Buddhy, která v kombinaci se světelnými efekty 
a podmanivými tóny hudby dodává restauraci 
neobyčejné kouzlo. Na jídelním lístku se snoubí 
vlivy Asie a Pacifiku významně inspirované dnes 
už legendárními pokrmy z Buddha Baru v Paříži.  
Voucher na libovolnou konzumaci jídla a pití 

v hodnotě 2 000 Kč získáte se slevou 20 %, a to 
za 6 400 bodů, voucher na 1 000 Kč vás vyjde 
přesně na polovinu bodů. 

Máte rádi sushi? Pak přijďte ochutnat různé kom-
binace do nově otevřeného Sushi baru v Buddha 
Baru Prague. Díky konceptu otevřené kuchyně 
se navíc můžete sushi mistrům při jeho přípravě 
dívat přímo pod ruce a třeba se něco přiučit. Vou-
cher na welcome drink pro dvě osoby a výběr  
28 kusů sushi v hodnotě 2 200 Kč obdržíte se 
slevou  15 % za  7 480 bodů.

Rádi byste se naučili rolovat sushi jako profesio- 
nální sushimaster? Přijďte na kurz Sushi Class 

S Magnusem za gastronomií
Vyměňte své Magnus body za kulinářský 
zážitek. Vychutnejte si tříchodové polední 
menu v Siddharte Café, zajděte si na večeři 
do Zlaté Prahy, absolvujte kurs přípravy sushi 
nebo si pořiďte voucher na volnou konzumaci, 
který můžete někomu věnovat třeba jako 
dárek. S klubem Magnus se dostanete 
do gastronomického ráje jednoduše.

Tipy 

Kam za gastronomií 
mimo Prahu
Restaurace La Brasserie v  Imperial Hotelu 
Ostrava nabízí příjemnou kombinaci přá-
telské atmosféry a moderního stylu. Denní 
nabídka obsahuje sezonní pokrmy české 
i mezinárodní kuchyně, stále menu osvěžují 
tematické gastronomické akce. Rovněž je 
zde od pondělí do pátku servírováno obědo-
vé menu a v neděli oblíbený rodinný brunch. 

Voucher na libovolnou konzumaci à la carte 
dle vlastního výběru v restauraci La Brasserie 
v hodnotě 1 500 Kč získáte se slevou 10 %, a to 
za 5 400 bodů. 

Delikatesy šéfkuchaře 
Otty Kokoszynského
Benada Restaurant je síť restaurací zalo-
žených na zážitku z jídel, která připravují 
šéfkuchaři dle tradiční české gastronomie 
v moderním pojetí s doteky mezinárodních 
kuchyní a ohledem na požadavky zdravé 
výživy. Hosté se mohou těšit na přátelskou 
atmosférou a vysokou úroveň gastronomie 
i servisu. 

Zvláštní péče je věnována jak výběru surovin 
a přípravě jídel, tak i standardům profe-
sionálního osobního přístupu. Pozornosti 
neuniknou ani ti nejmenší, kteří se mohou 
těšit na speciální dětské menu. Voucher 
na libovolnou konzumaci dle vlastního 
výběru v restauraci Benada v hotelu Clarion 
Congress Hotel Ostrava v hodnotě 1 000 Kč 
může být váš (sleva 15 %) za 3 400 bodů. 

Kde uplatnit body 
v Bratislavě
Chystáte se na výlet či služební cestu 
do Bratislavy? Hned ve třech restauracích tu 
můžete platit Magnus body nebo si nechat 
Magnus body připsat za útratu v restau-
raci (15 %). Tuto možnost nabízí Kolkovna 
River Park, Massimo Ristorante a Wabi Sabi 
Restaurant. 

Aktuální nabídky a více informací 
o klubu na: www.jtbank.cz/klub-magnus

Restaurant Zlatá Praha, InterContinental



a perfektním servisem. Nabízí něco pro každou 
příležitost – výtečné snídaně, speciální obědovou 
nabídku nebo degustační večerní menu. 

Přijďte si užít třeba vynikající snídani formou 
bufetu nebo à la carte každý den od 6.30 hodin 
do 11.00 hodin. Voucher na snídani pro 1 osobu 
v hodnotě 590 Kč získáte se slevou 10 %, a to 
za 2 124 bodů.

Sofistikovaně členitý interiér restaurace a lounge 
ve stylu pop artu jsou ale i ideálním místem pro 
posezení s přáteli u vynikajícího poledního menu. 
Voucher na tříchodové polední menu dle vlast-
ního výběru pro 1 osobu v restauraci v hodnotě 
450 Kč získáte se slevou 10 % už za 1 620 bodů.

Co nabízí InterContinental Praha
Restaurace Zlatá Praha spolu s venkovní terasou 
se nachází v devátém patře hotelu InterContinen-
tal Prague a řadí se k nejlepším požitkům, které 
může naše hlavní město v oblasti gastronomie 
nabídnout. Hosté zde mohou ochutnat z nabíd-
ky jak české, tak i mezinárodní kuchyně spojené 
s magickou atmosférou pohledu na panoramata 
pražského Starého Města, jež jsou zejména v noci 
opravdu nezapomenutelná.

Zárukou spokojenosti je také vysoce profesionální 
a zkušený personál, který svým hostům připraví 
neopakovatelný gastronomický zážitek. Tým ku-
chařů pod taktovkou šéfkuchaře Romana Dolejše 
připravuje bohatou nabídku jídel, která vychází 
vstříc vašim požadavkům z pečlivě vybraných 
surovin, jež vám zaručí neopakovatelný kulinářský 
zážitek.

Voucher na večeři dle libovolného výběru  
v hodnotě 3 750 Kč můžete mít se slevou 25 % 
za 11 250 bodů.

Duke´s Bar & Cafe se nachází v hotelové hale 
s výhledem na Pařížskou ulici a nabízí bohatou 
nabídku míchaných nápojů, destilátů, voňavých 
doutníků a čerstvých pokrmů.  

Voucher na konzumaci jídla a pití dle libovolného 
výběru v Duke´s Bar & Cafe si vyměňte za  
4 500 bodů (sleva  25 %). 
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do Buddha-Bar Prague, kde se přesvědčíte, 
že tuto japonskou specialitu dokáže připravit 
opravdu každý! V ceně kurzu je  školení v trvání tří 
hodin a hodina oběda, použité suroviny, občerst-
vení a nealko nápoje po celou dobu kurzu. Navíc 
si každý z kurzu odnese desky s recepty a vlastní 
bambusovou rohož na motání maki, BB hůlky 
a certifikát o absolvování Sushi Class kurzu.
Voucher na kurz Sushi Class pro 1 osobu v praž-
ském Buddha-Baru v hodnotě 3 500 Kč získáte se 
slevou  10 % za  12 600 bodů.

Na snídani i oběd s přáteli
Kouzlo konceptu „eatmosphere“ restaurace Sidd-
harta Café, která se ukrývá v prostorách luxusního 
butikového Buddha-Bar Hotelu Prague, spočívá 

ve spojení vynikající gastronomie, inspirativního 
designu a jedinečné polohy v srdci historické Pra-
hy. Místní kuchyně je vyhlášená kosmopolitním 
spojením světové gastronomie s dotekem Asie 

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

Marian Palla: 
Retrospektiva o 7 dějstvích                                          

Moravská galerie, Pražákův palác 
Termín: 21. 4. – 6. 8. 2017
Adresa: Husova 18, Brno

V Moravské galerii nejde o tradičně pojatou 
prezentaci autorových prací, nýbrž o rekon-
strukci jeho performancí z období 70. až 90. let. 
Výstava, která potvrzuje, že proces práce může 
být leckdy zábavnější než výsledek.  

Sochy v ulicích – Brno Art 
Open 2017 / Dichtung und 
Wahrheit
Termín: 6. 6. – 27. 8. 2017
Adresa: brněnské ulice

Další ročník přehlídky Sochy v ulicích je ten-
tokrát vymezený mottem „Báseň a pravda“. 
Navazuje znovu na záměr předchozích ročníků 
rozvíjet téma „výtvarné umění a jeho funkce 
ve veřejném prostoru“. Autoři: Vasil Artamonov 
/ Alexey Klyuykov; Ján Gašparovič /SK/; Barbora 
Zentková / Julia Gryboś /SK, PL/; Tomáš Hlavina; 
Pavel Karous; Krištof Kintera a další.  

Otto Gutfreund. 
Od kresby k soše

Západočeská galerie v Plzni
Termín: 23. 6. – 17. 9. 2017
Adresa:  Zámecký park 226, Ostrov

Sochař Otto Gutfreund (1889–1927) patří 
k nejvýznamnějším evropským umělcům první 
třetiny 20. století a jeho cesta k moderní soše 
je výjimečná svou originalitou a důsledností. 
Je označován jako kubista, ale toto zařazení je 
třeba chápat velmi volně. Neměl totiž žádný 
konkrétní předobraz jako např. čeští kubističtí 
malíři, postupoval samostatně, s oporou 
v dobové filozofii, výtvarných koncepcích i úctě 
k tradici.  

UMĚNÍ
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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 výkonnost 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 návrat-
nost 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.
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