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Magnus Art pokračuje druhým 
ročníkem / str. 14
Propojení světů a představení současného 
umění v netradičních prostorech, to je cíl 
projektu Magnus Art.

Georgij Grečko: Chtěl bych se 
setkat s mimozemšťany / str. 7
Známý ruský kosmonaut na společném 
setkání v Praze prozradil, jaký má sen.

Světový pohár v parkuru je  
za námi / str. 10
Poohlédněte se s námi za mezinárodními 
závody, které se po 5 letech opět uskutečni-
ly v České republice.

Klienti si rozeberou certifikáty během pár 
týdnů, hlásí J&T Banka 
J&T Banka přistoupila k unikátnímu způsobu navýšení kapitálu. Začala 
prodávat výnosové certifikáty bez data splatnosti s desetiprocentním 
ročním úrokem. Zájem o ně je obrovský. Podrobnosti prozradil 
generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer.  

> Více informací na straně  5

Proč jste se rozhodli přistoupit k poměrně 
netradičnímu způsobu navýšení kapitálu?
Nechceme už zatěžovat naše akcionáře, chce-
me být samostatní. Bankovní skupina by měla 
získávat kapitál buď z vlastních zisků, nebo 
na trhu od klientů. 

S jakým instrumentem jste na konci června 
vstoupili na trh?
Cílem emise je nabídnout investorům podíl 
na výnosech J&T Banky. Připravili jsme unikátní 
výnosové certifikáty bez data splatnosti. Jejich 
první držitelé budou teoreticky nekonečně 

dlouhou dobu dostávat desetiprocentní roční 
úrok. Od 15. července zvyšujeme emisní kurs 
certifikátu na 105,26 %, což investorům může 
přinést běžný výnos 9,5 % ročně. Jedná se 
vlastně o takovou čtvrtletní rentu. Investici 
s tímto mechanismem nabízíme jako jedna 
z prvních společností v Evropě. 

Klient potřebuje znát i případná rizika. S čím 
by měl tedy počítat?
Jedná se o takzvaně podřízené certifikáty, 
které nejsou ze zákona pojištěny. Pokud by 
banka spadla do insolvence, budou investoři 

sice vyplaceni před akcionáři, ale až po vyřízení 
ostatních pohledávek. Jistina certifikátu může 
být také dočasně nebo i po delší dobu snížena.

Jaký je o nový typ investice zájem? 
Síla poptávky nás samotné překvapila. Před-
pokládám, že brzy budeme hlásit, že máme 
vyprodáno. Po necelých dvou týdnech od za-
hájení nabídky totiž nakoupili investoři přes 
polovinu emise kapitálového certifikátu.

Kdo si certifikáty nejčastěji zařazuje do své-
ho portfolia?
Mezi dosavadními investory dominují zejména 
privátní klienti, jejich objednávky představují 
přes 80 % upsaného objemu. Zbytek zájemců 
tvořili právnické osoby a obchodníci s cennými 
papíry.

Máte už rozmyšlené další kroky, když je tato 
emise certifikátů tak úspěšná?
Máme v plánu přistoupit k další emisi. Stejný 
produkt chceme letos připravit i pro Slovensko, 
samozřejmě v eurech.

Na co banka navýšený kapitál použije?
Naši klienti rostou, rozjíždějí stále větší a větší 
projekty, a pokud pro ně chceme být oporou 
ve světě financí, musíme růst také. Získaný 
kapitál tedy chceme klientům nabídnout 
ve formě úvěrů. 
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Jak už bylo naznačeno, akciová spanilá jízda pokračovala i v červnu 
a nová maxima na některých zámořských indexech byla překonána. 
Investoři se opětovně zaměřili na centrální banky, kdy ECB zveřejnila 
očekávané uvolnění a poslala euro lehce níže. Nicméně absence bližší 
specifikace výraznější propad eura vůči dolaru nedovolila. Akcie a dluho-
pisové trhy v Evropě byly zasedáním ECB dle očekávání podpořeny. 
FED naopak jen zopakoval snižování stimulačních nákupů (QE), ale 
tiskovka s šéfkou Janet Yellen byla spíše v holubičím tónu vzhledem 
k absenci bližší specifikace případného zvyšování sazeb a opatrného 
popsání současného výhledu FEDu na ekonomiku. Následná makrodata 
(HDP za první kvartál a průmyslové zakázky) navíc způsobila další tlak 
na spekulace ohledně budoucí měnové politiky. 

Lehké vlnky na trhu působil i geopolitický efekt. Situaci na Ukrajině již 
trhy relativně přecházejí, ale vyostření střetů v Iráku opětovně poukázalo 
na daný problém. Nicméně ani toto riziko nedokázalo překonat pozitivní 
náhled akciových investorů.

Dluhopisy dále klesají
V USA se zastavil předchozí propad výnosů, a i když se výnosy stabilizo-
valy, přesto zůstaly na nízkých úrovních (10Y – 2,55 %, 30Y – 3,40 %). Další 
snížení QE ze strany FEDu nemělo dopad, naopak naznačení pomalej-
šího růstu sazeb výnosy dokonce stlačovalo. I když oznámené uvolnění 
měnové politiky ze strany ECB nemělo zásadní dopad, přesto v Evropě 
dál pokračoval pokles výnosů dluhopisů na nová rekordní minima, v pří-
padě Německa na roční minima (10Y – 1,26 %), na jihu Evropy historická 
minima (Španělsko 10Y – 2,60 %). V regionu klesly výnosy českých, 
polských a maďarských dluhopisů o 10–30 bazických bodů.

Výše dividendy prozrazena
Z akcií se tentokrát zaměříme hlavně na ČEZ. Valná hromada schválila 
dividendu v navrhované výši 40 Kč na akcii (6,6 % hrubý výnos) a akcie se 
od úterý 1. července obchodují bez nároku na tuto dividendu. Současný 
management společnosti zůstává beze změn, změny jsou v dozorčí radě. 

„Nadále však spekulujeme na to, že vedení ČEZu přehodnotí svou 
dividendovou politiku a rozšíří výplatní poměr ze současných 50–60 % 
čistého zisku třeba na 50–70, možná i 80 %. K tomu by mohlo dojít v létě 
nebo na začátku podzimu, kdy o tom budou jednat,“ vysvětluje hlavní 
ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Spory s Albánií ČEZ už vyřešil a měl by od ní dostat zpět 100 mil. EUR  
(5,1 Kč na akcii) v ročních splátkách (do roku 2018). Připomeňme si, že 
ČEZ koupil albánskou distribuci Shpërndarje za 102 mil. EUR a celkové 
investice dosáhly cca 4,8 mld. Kč (8,9 Kč na akcii). Na začátku roku 2013 
přišel ČEZ o licenci na distribuci elektřiny a tuto distribuční společnost 
ovládla Albánie. Dohodu musí schválit albánská vláda a parlament, dále 
ji musí schválit statutární orgány ČEZu a musí být vystaveny bankovní 
garance. 

Podle Petra Sklenáře je pozitivní samotný fakt, že by ČEZ vůbec něco 
z investice v Albánii mohl dostat zpět. „ČEZ se dohodl na ukončení sporu, 
což je dle našeho názoru lepší než mezinárodní arbitráž, kde nikdo ne-
dokáže odhadnout výsledek a délku trvání.“ 

V příštích dvou letech plánuje ČEZ snížit náklady o 16 %. Nejvíce by 
se mělo šetřit v centrále, kde by mělo dojít k úspoře 21 %. „V prostředí 
nízkých cen elektřiny, které by měly spíše stagnovat, vítáme snahu 
společnosti snižovat náklady a chránit své marže. Zmíněné snížení 
nákladů je vyšší, než počítáme v našich projekcích,“ konstatuje Petr 
Sklenář a doplňuje: „Zisky společnosti v roce 2014 poklesnou, tak jak 

Kdo vsadil na akcie  
či komodity, mohl  
vydělat
V červnu pokračovala spanilá 
jízda akcií a na některých 
zámořských indexech byla 
překonána nová maxima. 
Naopak u evropských dluhopisů 
pokračoval pokles výnosů 
na nová rekordní minima, 
v USA alespoň došlo k zastavení 
propadu výnosů. Výhledy 
na červenec jsou zatím 
relativně pozitivní.
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klesala cena předprodané elektřiny. V případě ČEZu je třeba zdůraznit 
dividendu. To je pro investory základním kotevním lanem. Po zrušení 
soutěže na dostavbu Temelína vidíme prostor pro udržitelnou vyšší 
dividendu.“

Komodity připisují růsty
Na komoditních trzích se červen nesl spíše v pozitivním duchu a i přes 
mírnou korekci v posledním týdnu si široké indexy připsaly růsty 12 %. 
Nejvíce se dařilo drahým kovům (+ 7 % m/m), které reagovaly jak na vy-
hrocení napětí na Středním východě, tak na holubičí vyznění červnového 
zasedání FEDu. Ceny zlata (+6 % m/m; 1 325 USD) a stříbra (+12 % m/m; 
21 USD) se dokonce vrátily na nejvyšší úrovně od poloviny března. 

Vyhrocení bezpečnostní situace v Iráku vedlo k jednorázovému skoku 
ceny ropy o 3 až 4 dolary, ale na závěr měsíce došlo k částečnému 
odeznění tohoto rizika a ropa zaznamenala za červen jenom mírný růst. 
Technické kovy zůstaly bez významnějších pohybů, přesto si v souhrnu 
připsaly meziměsíční růst přes 2 %. Výraznější propad zaznamenaly ze-
mědělské plodiny (–7 % m/m) především kvůli hluboké korekci u obilovin 
(pšenice klesla o 10 %, kukuřice o 9 %).

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

Červencové výhledy
V červenci by mělo dojít k upřesnění technického procesu některých 
faktorů samotného procesu měnové expanze tak, jak byla prezento-
vána na předešlém zasedání. Investoři se rovněž zaměří na upřesnění 
formulace Maria Draghiho o tom, že měnová expanze není ještě u konce 
a že hodlá uvést další kroky k měnovému uvolnění. Lze také očekávat, že 
kvůli negativním výsledkům HDP za první kvartál FED přistoupí ke sníže-
ní svého výhledu na růst USA. 

Červenec bude rovněž měsícem první poloviny výsledkové sezony 
za druhý kvartál. „Obecně jsme na výsledkovou sezonu mírně pozitivní 
vzhledem k tomu, že očekávání nejsou vysoká a postupná stabilizace 
ekonomického vývoje by mohla být na výsledcích znát,“ říká Petr Sklenář. 

Pohled analytiků se zaměří také na Čínu, která v posledních datech dala 
lehce pozitivní náznak na stabilizaci, kdy předstihové ukazatele PMI 
průmyslu vzrostly nad 50bodovou úroveň. Tato data by mohla pomoci 
k všeobecně pozitivní náladě. 

„Celkově se domníváme, že by červenec mohl pokračovat v relativně 
pozitivním gardu. Respektive vnímáme, že ani například geopolitická rizika 
nemají dostatečnou sílu, aby způsobila výraznější korekci trhu. Přetrvávající 
měnová expanze a potenciál zlepšení ekonomického růstu, nebo alespoň 
jeho očekávání, mohou vést trhy k novým rekordům,“ uzavírá Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky.
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Nadační fond a Nadácia J&T 
oslavily desáté výročí
 

Během své existence Nadační fond J&T a slovenská Nadácia J&T finančně pomohly celkem 3 366 
fyzickým osobám a společně podpořily 423 neziskových organizací  částkou 209 920 242 Kč v České 
republice a 3 980 901 EUR na Slovensku.  

V roce 2013 poskytly nadace J&T na dobročinné účely více než 40,5 milionů korun, tato částka je 
řadí k dlouhodobě nejštědřejším organizacím v obou zemích. „Vloni putovaly finanční prostředky 
především na pomoc ohroženým rodinám a dětem, na rozvoj pěstounské péče a pomoc lidem 
těžce nemocným a s handicapem. Kromě finanční podpory fyzických i právnických osob realizovaly 
nadace – ať už samostatně, nebo s partnerskými organizacemi – řadu vlastních projektů,“ říká 
předsedkyně správní rady Gabriela Lachoutová. 

plná kontrola státu nad obchodníkem s ener-
giemi – a tedy i ovládnutí společnosti SPP – 
logickým řešením, které eliminuje riziko sporů 
obou akcionářů,“ uvedl Daniel Křetínský, před-
seda představenstva EPH, a dodal: „SPP pře-
dáváme státu s dobrým pocitem a v podstatně 
lepším stavu, než jsme převzali od původních 
akcionářů. Podařilo se nám renegociovat 
parametry kontraktu s Gazpromem, výrazně 
snížit provozní náklady a vylepšit strategické 
postavení společnosti na trhu.“

Slovenská republika získala spolu s SPP také 
kontrolu nad dalšími dceřinými společnostmi, 
jako je například  obchodník působící v Česku 
SPP CZ nebo SPP CNG  – dodavatel stlačené-
ho zemního plynu a provozovatel sítě plnících 
stanic CNG, a také nad rozsáhlým nemovitým 
majetkem SPP. Rovněž dlouhodobý kontrakt 
na dodávky zemního plynu se společností 
Gazprom Export zůstal pod kontrolou SPP. 

Magazín Magnus představí 
všechny podoby Ria 

I když se sedmé číslo magazínu Magnus za-
měřilo na Rio de Janeiro, nejedná se o průvod-
ce. Spíše bychom ho označili za kaleidoskop, 

kterým se můžete dívat na svět, jenž stojí za to 
poznávat. 

Magazín Magnus na svých stránkách již čtvr-
tým rokem hledá způsob, jak kreativně vnímat 
odlišnost, jak se inspirovat a jak využívat 
vlastní energie ke konání – i když to zní nad-
neseně – dobra. Letní číslo se trochu odklonilo 
od tradičních „vznosných“ témat a ukáže vám 
všechny podoby Rio de Janeira – pláže, léto, 
koktejly, plavky i sex. Zaměří se také na ros-
toucí ekonomiku nebo české stopy V Brazílii. 

PPF se s partnery v EPH 
dohodla na prodeji svého 
podílu v holdingu

V druhé polovině června byla uzavřena 
dohoda o transakci, kterou PPF odprodá své 
akcie Energetického a průmyslového holdingu 
(EPH). Nabyvatelem těchto akcií je přímo 
společnost EPH. Vlastní akcie, které získá EPH, 
budou následně zrušeny. Tím dojde ke změ-
nám vlastnické struktury EPH. Daniel Křetínský 
a Patrik Tkáč budou kontrolovat každý po 37 % 
a budou společně ovládat skupinu EPH. Zbytek 
akcií bude v držení private equity struktur J&T. 

Reorganizace skupiny SPP 
byla dokončena

Společnost Slovensky plynarensky priemysel 
(SPP)  je od 4. června 100% kontrolovaná Fon-
dem národního majetku Slovenské republiky. 
V SPP dosud Energeticky a průmyslový holding 
(EPH) držel 49 % akcii a vykonával manažer-
skou kontrolu. 

EPH dál kontroluje klíčové společnosti původní 
skupiny, tedy eustream (mezinárodní tranzit 
plynu), SPP Distribucia (distribuce zemního 
plynu na Slovensku) a skladovací společnosti 
na Slovensku a v České republice (Nafta, Po-
zagas, SPP Storage), a to prostřednictvím spo-
lečnosti SPP Infrastructure (SPP-I). SPP-I je tak 
novou mateřskou firmou skupiny s 51% účastí 
slovenského státu a 49% podílem spojeným 
s manažerskou kontrolou ze strany EPH. V SPP 
zůstaly soustředěny obchodní aktivity, zejména 
prodej zemního plynu a elektřiny domácnos-
tem, podnikatelům a velkým odběratelům.

Stát tímto krokem získal plnou kontrolu nad 
nejvýznamnějším dodavatelem energií a jeho 
prostřednictvím i vliv na cenotvorbu zem-
ního plynu na Slovensku. „Regulovaná cena 
zemního plynu pro domácnosti na Slovensku 
dlouhodobě nepokrývá náklady a zachová-
ní nízkých cen pro segment domácností je 
politickou prioritou současné slovenské vlády, 
kterou EPH respektuje.  V takovém případě je 
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Cílem emise je nabídnout investorům podíl 
na ziscích J&T Banky. Vysoký nabízený výnos 
v sobě zahrnuje i kompenzaci za nevýhody, 
které certifikát má oproti běžným dluhopisům 
nebo bankovním vkladům. Kromě nekonečné, 
resp. na emitentovi závislé splatnosti, jsou 
držitelé certifikátů podřízeni všem ostatním 
věřitelům banky. Zároveň je potřeba upozornit, 
že tyto certifikáty nejsou ze zákona pojištěny.

Výplata výnosu může být odložena či zrušena 
a jistina certifikátu dočasně nebo i po delší 
dobu snížena. Na rozdíl od akcionářů banky 
držitelé certifikátů nemůžou rozhodovat 
na valné hromadě. Odměnou za to je právě 
výnos, který i v hospodářsky slabších letech 
může být i výrazně vyšší než zisk akcionářů.

Nekonečná renta
Certifikát nemá pevně stanovené datum 
splatnosti, tzn. že nerozhodne-li se J&T Banka 
se souhlasem ČNB splatit jistinu, investor 
bude při dodržování požadované kapitálové 
přiměřenosti banky nadále dostávat pouze 
pravidelné výnosy. 

Svou povahou je certifikát blízký dividendovým 
akciím. S ohledem na podobnost investice 
s nekonečnou rentou je vhodný jako součást 
dlouhodobého smíšeného portfolia zaměřené-
ho na pravidelný příjem.

Z pohledu legislativy
Certifikáty J&T Banky lze převádět, darovat či 
dědit stejně jako jakékoli jiné volně převoditelné 
cenné papíry. Evidenci držitelů certifikátů vede 
Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) 
a J&T Banka nebo i většina jiných obchodníků 
s cennými papíry zajistí veškeré služby spojené 
s převody, darováním a dědictvím. 

Podobný akciím nebo dluhopisům českých 
emitentů je i daňový režim. Fyzickým osobám 
– nepodnikatelům bude při výplatě čtvrtletní-
ho úroku odečtena srážková daň ve výši 15 % 
z výnosu. Příjem z prodeje certifikátu je pro 
fyzické osoby po 3 letech osvobozen od daně 
z příjmů. Při prodeji certifikátu do 3 let od ná-
kupu se ziskem by fyzická osoba měla podat 
daňové přiznání a přiznat příjem z prodeje 
snížený o pořizovací náklady. 

Odpovídá 
Daniel Drahotský 
Ředitel úseku 
Finanční trhy

Pro jaké investory je certifikát vhodný?
Do certifikátů J&T Banky můžou kromě 
profesionálů a finančních institucí investovat 
pouze fyzické osoby, jejichž likvidní majetek 
ve vkladech a cenných papírech převyšuje 
částku ekvivalentu 100 tisíc eur. Určen je tedy 
pro kvalifikované investory.

Jak je to s obchodováním certifikátů?
Certifikáty se již od 30. června obchodují 
na pražské burze cenných papírů. J&T Banka 
certifikáty neodkupuje na vlastní účet, ale 
pro klienty obchody aktivně zprostředkovává. 
S ohledem na unikátnost cenného papíru je 
možné, že jejich budoucí likvidita ve velkých 
objemech může být nižší než u akcií nebo 
dluhopisů. Investor by proto měl počítat s tím, 
že prodej za jím požadovanou cenu může 
trvat delší dobu.

Jak probíhá úpis certifikátu?
Zájem je nad očekávání vysoký. Po prvních 
dvou týdnech nabídky investoři upsali certifi-
káty za více než půl miliardy korun. Po dal-
ším týdnu překročily objednávky dvě třetiny 
nabízeného objemu. K datu vydání J&T Banka 
Novin zbývaly poslední certifikáty v objemu 
necelých 300 milionů korun. 

Nové certifikáty J&T Banky 
nabízejí vysoký výnos
J&T Banka jako jedna z prvních evropských 
bank vydává cenné papíry, které umožní 
investovat do kapitálu banky s pravidelným 
výnosem. Podřízený nezajištěný výnosový 
certifikát J&T Bank 10% PERP s nominální 
hodnotou 100 tisíc korun byl vydán s výnosem 
10% vypláceným čtvrtletně. 

Upozornění: Toto sdělení není analýzou 
investičních příležitostí, investičním doporu-
čením nebo investičním poradenstvím a při 
jeho tvorbě nebyla vzata v úvahu zákonem 
předepsaná pravidla pro jejich tvorbu a distri-
buci. Banka vyzývá investory, aby se seznámili 
s prospektem certifkátu, který je k dispozici 
na www.jtbank.cz a v papírové podobě  
v centrále a pobočkách banky. Výroční zprávy 
a finanční výkazy Banky jsou k dispozici 
na www.jtbank.cz. Zdanění závisí na osobních 
poměrech investora a může se měnit.
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Aqualand Moravia slavnostně otevřel loni 
v létě a pro jižní Moravu to byla událost. Není 
divu. Bude i pro vás. Areál se prezentuje jako 
nejmodernější zábavní centrum v České re-
publice a nutno říct, že nudit se tady rozhodně 
nebudete. Děti i dospělí se mohou vyřádit 
na dvaceti tobogánech a skluzavkách s cel-
kovou délkou více než 1,7 kilometrů. Venkovní 
vodní atrakce Abyss a Boomerango určené 
pro třímístné rafty si můžete vyzkoušet vůbec 
poprvé v České republice. Bazény mají celko-
vou plochu 3 000 metrů čtverečních a je v nich 
voda buď upravená přímo z přilehlého jezera, 
nebo voda z místního geotermálního vrtu. Ta 
má osvědčení, že pomáhá na ženské, urolo-
gické, kloubní a kožní onemocnění. Mamutí 
areál navíc najdete hned vedle autokempu 
Merkur, pokud v této oblasti uvažujete o delší 
dovolené. 

Aqualand Moravia se snaží dotknout i místní 
starověké historie. Nedaleko Pasohlávek se 
nachází archeologické naleziště s pozůstat-
ky tábora římského vojska z konce druhého 
století, kdy vládl císař Marcus Aurelius. Maskoti 
nového vodního díla proto dostali jméno Mar-
kus a Aurelia a odkazy na starý Řím se prolínají 
celým areálem. Ten samozřejmě není jen 

o řádění na atrakcích, ale i o relaxaci. Rozsáhlá 
wellness zóna Forum Romanum nabízí mož-
nost užít si až 24 saun a procedur. Zrelaxovat 
se můžete mimo jiné i v tureckých lázních 
hammam nebo naopak v kryokomoře, ve kte-
ré jsou zdraví prospěšné reakce organismu 
vyvolány extrémně nízkou teplotou. V Klubu 
Magnus vám v termínu od 20. června do  

S Magnusem do aquaparku!
Zařádit si na nejlepších vodních atrakcích a odpočinout si v rozsáhlé 
relaxační zóně? Za tím už dávno nemusíte do zahraničí. Vydejte se 
s Magnusem do Aqualandu Moravia v moravských Pasohlávkách. 

Seznamte se...
Pavel Němec
Ředitel Retailového 
bankovnictví
Čím jste chtěl být jako malý kluk a jak jste se 
dostal k práci pro J&T?
Těch snů a představ bylo mnoho a s věkem se 
samozřejmě vyvíjely. Chtěl jsem být například 

celníkem. Když nyní projíždím přes hranice 
a vidím vybydlené celnice, tak jsem rád, že 
jsem se jím nestal. 

K práci v J&T jsem se dostal před čtyřmi roky jako 
mnoho mých kolegů, koupí Atlantiku, kde jsem 
pracoval. Začátky nebyly jednoduché, ale čas 
ukázal, že to byl správný krok pro obě strany.

Co pro vás znamená práce v J&T?
Měl jsem možnost v minulosti pracovat pro 
zahraniční i české finanční skupiny, ale nikde 
jsem nezažil takový tah na bránu jako zde. 
Jsem sportovec, a asi i proto mně rychlé tem-
po této skupiny naprosto vyhovuje. 

Jaký jste šéf?
Když jsem pár let po revoluci nastoupil do své-
ho prvního zaměstnání, začal jsem velmi brzy 
řídit tým. „Nezkažených“ manažerů bylo málo 
a mladí lidé po vysoké škole měli důvěru začí-
najících podnikatelů. Byla to úplně jiná doba, 

vše fungovalo na kamarádské bázi. Od té doby 
se mnohé změnilo a i já jsem se mnohému 
naučil. Důležité je lidem kolem sebe především 
důvěřovat, dát jim prostor pro samostatnost, 
iniciativu a vlastní nápady. Pak se mohou 
rychleji učit, růst a prosadit se. 

Co pro vás znamenají peníze?
S časem se mění jejich hodnota a tím ne-
myslím inflaci. Dříve to byl pro mě nástroj 
pro budování zázemí, dnes již mnohem více 
přemýšlím nad jejich smyslem v horizontu 
20–30 let. 

Za co utrácíte?
Dám jeden příklad. Zrovna včera jsem „in-
vestoval“ do několika lahví vynikajícího vína. 
A možná se budete divit, není to ani Francie, 
ani Itálie, ale víno z Maďarska. Můj děda 
byl napůl Slovák a napůl Maďar, takže je to 
investice nejenom do vína, ale také trochu 
do kořenů mojí rodiny. 

14. září nabízíme hned tři balíčky se zvýhod-
něním až 21 %. Využít můžete buď balíčku 
obsahujícího celodenní jednorázový vstup 
do aquaparku, vstup kombinovaný s pobytem 
ve wellness zóně Forum Romanum, nebo ba-
líček obsahující vstup, pobyt ve wellness zóně 
a hodinovou masáž k tomu. Ceny za balíčky 
začínají na 1 864 bodech. 



Na pozvání ruského 
konzula zavítal do České 
republiky bývalý ruský 
kosmonaut Georgij 
Michajlovič Grečko. 
Kolega našeho Vladimíra 
Remka navštívil nejen 
Prahu, ale i Karlovy 
Vary a naše redakce 
získala za podpory J&T 
Banky unikátní možnost 
udělat s touto legendou 
exkluzivní rozhovor.

Chtěl bych se potkat 
s mimozemšťany,  
říká ruský  
kosmonaut
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Je to vaše první návštěva Prahy? Jak se vám tady líbí?
Kdo nebyl v Praze, ten nebyl v Evropě. V Praze jsem navštívil katedrálu 
sv. Víta, již dříve jsem ale pobýval v Karlových Varech. Dodnes mám 
doma lahvičku ze „třináctého pramene“. Také jsem si přivezl růži, která 
se nacházela v minerální vodě a obrostla minerální solí. Po dvaceti třiceti 
letech si zachovává stále stejnou podobu. Dříve to byl typický suvenýr, 
teď už prý tomu tak není.

Do Karlových Varů se prý znovu chystáte. Jaký vás tam čeká program?
Byli jsme pozvaní naším kamarádem z Petrohradu, který koupil a zre-
konstruoval zámek Lužec. Nyní je z něj spa hotel, který se oficiálně 
otevřel na začátku června. A právě tady budeme odpočívat.

Mnozí kluci sní o tom, být kosmonautem. I vy jste měl takové sny?
Já jsem se načetl jako dítě hodně fantasy knih. Chtěl jsem se stát 
hrdinou, ale v reálném životě. Už čínský císař chtěl letět do vesmíru 
na orlech. Cyrano z Bergeracu toužil letět do vesmíru na parním stroji. 
Jules Verne se chtěl nechat vystřelit do vesmíru na kouli. I já jsem sníval 
o tom, že bych chtěl do vesmíru, ale tenkrát ještě neexistovaly rakety. 
Proto jsem si nejprve vybral univerzitu, na které bylo možné získat vzdě-
lání ve stavění raket. Zúčastnil jsem se v Rusku vzniku toho, čemu se říká 
„sedmička“. Byl to druh rakety, které se obávali Američané, neboť byla 
konstruovaná jako bojová hlavice. Vlastně jsem se toho účastnil, protože 
jsem věděl, že se stane kosmickou raketou. 

Nejprve jsem tedy snil o raketě, pak jsem byl na univerzitě, kde se 
konstruuje, a pak jsem si zaletěl třikrát do kosmu. Létal jsem i s českým 
kosmonautem Remkem. Jak jste se ptali na Prahu, tak musím říci, že 
nejkrásnější pohled na ni byl z kosmu. Jestli mi nevěříte, tak si tam zaleť-
te –  potřebujete jen 20–30 milionů dolarů.

Kdy jste se setkal poprvé s českým kosmonautem Vladimírem Rem-
kem?
Bylo to během příprav a pak na orbitální stanici, kam za námi přiletěl. 
Remek se připravoval jen několik měsíců a my několik let. Udělali jsme 
spolu rekord v délce nepřetržitého pobytu ve vesmíru.

134 dní, 20 hodin a 32 minut – co se vám vybaví, když se řeknou tato 
čísla?
134 dní jsem opravdu strávil ve vesmíru. Remek tam s námi pobyl 96 dní. 
Američani měli rekord 83 dní. Na nový světový rekord jsme museli mít 
o 10 % víc než Američané.

Ve své bývalé profesi kosmonauta máte určitě nějaké zajímavé his-
torky i s Vladimírem Remkem. Podělíte se s námi o nějakou?
Zmíním třeba naše diplomatické setkání v kosmu. Na stěnách visely 
portréty tehdejších vůdců našich stran, na stolech jsme měli vlaječky – 
panovala tam opravdu diplomatická atmosféra. Nechyběly ani konfety, 
dopisy, obálky či medaile. Celá ceremonie se natáčela, pak se ale vypnuly 
všechny kamery a zvuková zařízení. Následovalo vytáhnutí malé lahvičky 
koňaku, kterou jsme vypili na rusko-české přátelství.

Jak se povedlo propašovat alkohol do kosmu? 
To byla hotová věda. Alkohol jsme zamaskovali jako palubní deník a po-
ložili jsme ho k opravdové dokumentaci. Tak jsme ho pronesli kontrolami 
až na loď. Stalo se ale, že kontrolor nejprve jednoho muže pustil a pak 
za ním běžel. Něco kosmonautovi řekl, oba dva se zasmáli a kontrolor 
se vrátil na místo. Všichni jsme si oddechli, že to prošlo. Ten kosmonaut 
jsem nebyl ani já, ani Remek. Až po návratu z vesmíru jsme se ho ptali: 
„Co ti říkal ten důstojník?“ Řekl prý tehdy: „Příště ten svůj palubní deník 
musíš naplnit až po okraj, protože jinak žbluňká.“ 

Georgij Michajlovič Grečko

Bývalý ruský kosmonaut, který se 
do kosmu dostal celkem třikrát 
na lodích Sojuz jako palubní inženýr. 
Pracoval mimo jiné jako člen základ-
ní dlouhodobé posádky na orbitální 
stanici Saljut 6, kam v té době přiletěl 
i Vladimír Remek. Mimo Zemi strá-
vil tři měsíce, což byl tehdy světový 
rekord. Naposledy letěl do kosmu  
v 54 letech. 

V roce 1984 obhájil disertaci o optic-
kých výzkumech zemské atmosféry 
a získal titul doktora fyzikálně-ma-
tematických věd. Nyní pracuje jako 
viceprezident ruské banky. Je ženatý 
a má dvě děti. 
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Již 36 let jste držitelem Zlaté hvězdy hrdiny ČSSR. Co to pro vás takto 
po letech znamená?
Já mám dvě Zlaté hvězdy hrdiny ČSSR a velkou medaili z Akademie věd. 
Pyšním se těmito oceněními, protože jsem je nedostal jako jubilejní. 
Dostal jsem je za vědeckou práci, kterou jsem vykonal, a za kvalifikace, 
které mám. A hlavně za nebezpečí, protože jsem samozřejmě riskoval 
život. 

Jak se v současnosti cítíte?
Je mi 83 let a jsem rád, že se můžu spolehnout sám na sebe a nejsem 
na nikom závislý. Svůj život jsem neprožil zbytečně a dokázal jsem 
hodně důležitých a statečných věcí. Nejdůležitější pro mě je, že můžu 
dál říkat svůj názor, protože to hodně lidí dodnes nemůže. Mnozí si to 
nedovolí, protože se bojí svých nadřízených. Já žádné nadřízené nemám 
– kromě své ženy. 

Zastáváte post viceprezidenta banky. Co to například obnáší?
Je to už hodně dávno, co jsem byl pozván do dozorčí rady. Jsem rád, že 
mi lidé důvěřují a právě kvůli mé osobě chtějí s bankou spolupracovat. 
Myslím si, že není lepší práce než koukat a radit...

Na mé doporučení například v bance před několika lety vzniklo oddělení 
zlata. U nás byla před pár lety složitá finanční situace, mnoho oddělení 

nesplnilo plán, zatímco oddělení, které pracovalo se zlatem, ho dokonce 
překročilo. 

Máte ještě nějaký nesplněný životní sen či cíl?
Mám. Jak víte, snil jsem o tom, letět do kosmu. To se mi splnilo a udělal 
jsem tam spoustu práce. První jsem vyšel v pracovním skafandru do ote-
vřeného vesmíru. Vlastně jsem udělal hodně věcí jako první. Opravil jsem 
například teleskop, o kterém ze Země prohlásili, že to nepůjde. Jedno se 
mi ale ještě nevyplnilo. Chtěl bych se potkat s mimozemšťany. 

V Rusku nyní panuje složitá situace. Někdo říká, že se Rusko rozpadne 
jako Československo, ale já věřím, že pro Rusko existuje dobré východis-
ko z této situace. A dokonce možná i dvě. Jedno je reálné – a to, že naše 
problémy přiletí vyřešit mimozemšťané, a druhé fantastické  – v něm si 
vše vyřešíme sami. (smích) 

Vladimír Remek

Byl prvním kosmonautem z jiné země než Sovětského svazu nebo 
USA. Do vesmíru vstoupil jako 87. člověk v pořadí. Nyní působí 
na postu velvyslance v Rusku.
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Po dobu čtyř dnů mohli diváci a fanoušci 
jezdeckého sportu sledovat v areálu ESC 
Olomouc na 250 koní a 150 jezdců ze 13 zemí 
světa, kteří se představili na mezinárodních 
závodech v parkurovém skákání J&T Banka 
CSI3*-W Olomouc. Po několika letech se tak 
na českou jezdeckou scénu vrátily soutěže za-
řazené do Světového poháru, a to s celkovou 
finanční dotací přes 130 tisíc eur. Tři soutěže 
v programu závodů se započítávaly do světo-
vého žebříčku Longines Jumping Ranking a vr-
chol celého programu, nedělní Velká cena, pak 
byla zařazena do kvalifikací na letošní světový 
šampionát v Normandii a Mistrovství Evropy 
2015 v Cáchách. Jejím vítězem se stal italský 
jezdec Federico Ciriesi s koněm Calida 46. 

„Mezinárodní parkur nebyl v České republice 
pět let a my jsme rádi, že se nám společně 
s týmem ESC Olomouc podařilo závody opět 
obnovit a snad i vytvořit novou tradici,“ uvedl 
ředitel ostravské pobočky J&T Banky Ivo Enekl. 

V Olomouci se představila řada známých zá-
vodníků, mezi nimi například Slovinec Tomaž 
Laufer s koněm Heart Stealer, který nedávno 
dosáhl skvělého úspěchu na závodech v Mni-

chově, kde vybojoval druhou příčku, Maďar 
Sandor Szasz, Němci Jan Sprehe, Tobias Meyer, 
Poláci Krzysztof Prasek, Jaroslaw Skrzyczynski 
a u nás dříve působící Lukazs Koza. Nechyběla 
ani téměř kompletní česká seniorská repre-
zentace v čele s Alešem Opatrným. 

Ohlédnutí za Světovým pohárem v parkuru
Po pěti letech se díky J&T Bance vrátily do České republiky mezinárodní 
závody Světového poháru v parkurovém skákání. Velký jezdecký svátek 
se uskutečnil začátkem června v Olomouci a my vám přinášíme malé 
ohlédnutí.

Náročný parkur
Stavitelem parkuru pro závody v Olomouci byl 
Němec Olaf Petersen, který už řadu let patří 
mezi nejuznávanější osobnosti jezdeckého 
sportu. Hvězdný stavitel nechyběl na žádné 
jezdecké olympiádě od roku 1988 a své bohaté 
zkušenosti nezapřel ani na Moravě. „Obtíž-
nost kurzu není jen o výšce a šířce skoků, ale 
především o vzdálenosti mezi nimi. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o kvalifikaci na Světové hry 
WEG 2014 a Mistrovství Evropy 2015, má tento 
kurz daná přísná pravidla, co se obtížnosti týká. 
Dva ze skoků musí dosahovat výšky 160 centi-
metrů, ty jsem umístil v závěru trasy parkuru,“ 
okomentoval, co pro závodníky připravil. 

Když stavitel před závody předpokládal, že 
pouze čtyři jezdci dokončí závod bez trestných 
bodů, nebyl daleko od pravdy. Z jedenačtyřiceti 
závodníků se nakonec jenom třem podařilo 
překonat kurz s čistým kontem a ve stanove-
ném čase. Byli to dva němečtí jezdci Jan Spre-
he s Burberry 9 a Maximilian Schmid s koněm 
Quebs a teprve třiadvacetiletý Ital Federico 
Ciriesi s klisnou Calida 46, který později celou 
soutěž vyhrál. „Kurz parkuru byl velmi tech-
nický a obtížný, ovšem to se dalo očekávat. 
Některé pasáže byly skutečně velmi složité, ale 
Calida si vedla dobře a podařilo se nám parkur 
překonat podle mých představ. Musím říct, že 

Celkový vítěz klání Ital Federico Ciriesi na svém koni Calida 46

Vítězka druhé kvalifikace Slovenka Jana Miklošová na svém koni Nourejev N Z
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se mi na olomouckém kolbišti moc líbilo a zá-
vody byly skvěle zorganizované. Moc rád bych 
se sem v příštím roce vrátil,“ prohlásil. 

Čeští závodníci
Z českých závodníků v hlavním programu 
nedělní Velké ceny měla nejsložitější situaci 
Zuzana Zelinková, jelikož s koněm Calerim II 
se jí ještě nepodařilo dosáhnout na žádný 
kvalifikační limit. Potřebovala proto dokončit 
základní kolo bez chyby, v což také všich-
ni doufali. Protože její kůň je velmi citlivý 
na vnější vlivy, požádala jezdkyně prostřed-
nictvím komentátora diváky o absolutní klid 
v aréně. Bohužel po trojskoku se přesto někteří 

neudrželi a zatleskali, zatímco jiní je zasyčením 
chtěli usměrnit. Výsledek byl takový, že Caleri 
hned na následující překážce udělal chybu, 
což v důsledku znamenalo nejen nesplnění 
kvalifikačního výsledku, ale také až třinácté 
místo, první bez finanční dotace. Zuzana Ze-
linková byla i tak nejúspěšnější českou jezdkyní 
ve Velké ceně. 

Aleš Opatrný startující v sedle Zandira chy-
boval dvakrát a skončil devatenáctý. Ondřej 
Závara, jenž má stejně jako Opatrný kvalifikaci 
do Normandie již splněnou, a to dokonce hned 
se dvěma koňmi, inkasoval hned 12 trestných 
bodů za tři chyby a skončil pětadvacátý. Lépe 
dopadli Jiří Papoušek s Falcem Union a Josef 
Kincl s Cascarem. Ti po dvou chybách obsadili 
20. a 21. řádek výsledkové listiny. Oba přitom 
měli pomalejší čas a kvůli němu si Josef Kincl 
připsal ještě navíc dva trestné body. 

Návrat příští rok?
Závody v Olomouci si pochvalovali nejen jezd-
ci, ale i organizátoři. Tribuny nově otevřeného 
Equine Sport Centre Olomouc, který je jedním 
z nejmodernějších areálů ve střední Evropě, 

kde se dá provozovat jezdecký sport na nej-
vyšší úrovni, se hlavně v neděli zaplnily téměř 
do posledního místa a zájem o závody měli i ti, 
kteří do Olomouce osobně dorazit nemohli. 

Závody bylo možné sledovat prostřednictvím 
přímého přenosu České televize a internetové 
televize Equi TV, která přinesla i záznamy a vi-
deo rozhovory ze zákulisí. Celkem se odvysílalo 
42 hodin a on-line přenos zaznamenal přes 
10 tisíc návštěvníků, kteří se připojili z 31 zemí 
světa. „Skvělá atmosféra, nádherní koně a no-
blesní sport, tak bych shrnul tyto mezinárodní 
parkurové závody, které, jak pevně věřím, 
byly zahájením novodobé tradice," uzavírá Ivo 
Enenkl, ředitel J&T Banky Ostrava. 

„Mezinárodní parkur nebyl 
v České republice pět let a my 
jsme rádi, že se nám společně 
s týmem ESC Olomouc poda-
řilo závody opět obnovit a snad 
i vytvořit novou tradici,“ uvedl 
ředitel ostravské pobočky  
J&T Banky Ivo Enekl. 

„Skvělá atmosféra, nádherní 
koně a noblesní sport, tak bych 
shrnul tyto mezinárodní par-
kurové závody, které, jak pevně 
věřím, byly zahájením novodo-
bé tradice," uzavírá Ivo Enenkl, 
ředitel J&T Banky Ostrava.

Vítěz nedělního klání Čech Jiří Hruška s koněm Aristo Z



V Londýně můžete začít u milionu skvělých restauraci, jako je například 
Lima Flores, nová peruánská kuchyně v Covent Garden. Ano, peruánská 
kuchyně si užívá v Londýně nebetyčné slávy. Chcete-li být trendy, je to 
„must“, tak jako třeba členství v jednom z mnoha cool members clubů, 
například v The Arts Clubu nebo Home House. 

Ubytujte se například v The Ampersand, což je malý boutigue hotel 
s překrásnými tapetami ptáků, patřící do sítě Small Luxury Hotels. Sídlí 
ve velké viktoriánské budově, jen pár minut chůze od stanice metra 
South Kensington. 

Chladné, ale krásné
Za mořem si zajeďte do Brightonu. Vlakem, který sem z Londýna jezdí 
zhruba každých 15 minut, jste tam za necelou hodinku. Brighton má 
rovněž přímé vlakové spojení na dvě londýnská letiště, a to Gatwick 
a Luton. 

Přímo ve městě se nachází zhruba tříkilometrová dlouhá oblázková pláž, 
kterou uprostřed dělí historické molo Brighton Pier. Na něm se rozkládá 
zábavní park, který žije zejména v pátek a v sobotu večer. 

Anglie a festivaly jedno jsou
Anglie si celé léto užívá festivalovou sezonu, proto vám přináším několik 
ověřených tipů, které byste si neměli nechat ujít. Jeden z nejlepších 
festivalů v Londýně je bezesporu Lovebox, který je zaměřen na cool 
kids a party monsters. Očekávejte tu nejlepší UK bass, nejnovější DJs, 
partytastic elektronický živý akt, rappery, popové divy a to nejlepší, co 
londýnská party scéna může nabídnout. Festival se koná ve Victoria 
Parku 18. a 19. července. 

K nejúspěšnějším festivalům patří Latitude, jenž letos už devátým rokem 
nabízí dobrodružnou pop a alt rock line-up muziku. Těšit se můžete 
i na Bangor indie pop kapely Two Door Cinema Club (TDCC). Festival je 
velice přátelský k rodinám a mají tu i literární salon. Probíhá na Henham 
Park Southwoldu od 17. do 20. července. 

Na Secret Garden Party se pohádka setkává s hippy stylem, hedonismus 
s butikem a chic s divokou dravostí. DJ tu hraje z domku na stromě, 
najdete tu workshopy, divadelní kulisy i akční kemp. Tato událost se 
odehrává na Grange farmě Abbots Ripton poblíž Huntingdonu od 24. 
do 27. července. 

Wilderness byl vytvořený k poctě Shakespearovského divadla Globe 
a bývá považován za festival všech šampionů umění. Konají se zde deba-
ty, můžete se projet na koních, užít si spa u jezera a dlouhé stoly banketu, 
kde se prezentují nejlepší kuchaři. Samozřejmě je tu také velice zajímavá 
hudba. Kromě textaře a muzikanta Burta Bacharacha si vychutnáte i pop 
trio London Grammar a bláznivé elektronicisty Metronomy. Zapište si 
adresu Cornbury Park Charlbury, festival běží od 7. do 10. srpna. 
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Tentokrát vám píši tipy z Londýna 
a představte si – prší! Ale mne 
to nijak nerozhází, vlastně déšť 
k Londýnu patří. I v takovém 
deštivém dni se dá mnoho zažít 
a prozkoumat. Pokud však toužíte 
hlavně po teple, doporučuji vám 
ostrůvky ve Středozemí.

Co si zařadit 
do letošního 
dovolenkového 
programu i hudební 
festival?



Třešničkou na dortu londýnské festivalové sezony by měl být nový dvou-
denní festival Jabberwocky, na němž zazní indie rockoví králové Neutral 
Milk Hotel, elektronická hudba od Jamese Blaka, Caribou, Vatican Sha-
dow, Kode9, Darkside a I Break Horses. Festival se koná v ExCeL Centre 1 
Western Gateway 15. a 16. srpna. 

A jaké by to bylo léto bez Zeleného muže! Green Man je opakovaně 
oceněný festival za nejlepší lokalitu a úroveň uspořádání, který má navíc 
i eco-friendly ethos. Uslyšíte tu převážně elektro, ale takové uzemněné. 
Spíše balady, folk a pohodu. Jestli je to váš šálek kávy, zajeďte si do Gla-
nusk Parku Crickhowell od 14. do 18. srpna. 

Tradiční Reading Festival je velmi profesionálně organizovaný, a proto 
velmi populární. Najdete tu všechno od gurmánských po divadelní zážit-
ky, taneční stany i pop punkovou hudbu. Festival proběhne na Richfield 
Avenue, Reading od 22. do 24. srpna. 

Na Bestivalu, tedy best party festivalu, vás čeká jak živá hudba, tak DJové 
ligy mistrů. Navíc Isle of Wight je krásný ostrov a téma letošního řádění 
zní Desert Island Disco, takže tu můžete očekávat program ala club Tro-
picana celý víkend. Do Robin Hill Country Parku se vypravte v termínu 
od 4. do 7. září. Doporučuji!

Posledním tipem je Welsh Festival No 6, který se koná na břehu moře 
v resortu Portmeirion. Těšte se na únik z reality! Do diáře si zapište 
termín 5. až 8. září. 

Za sluncem musíte na jih

Pokud vám však hudba nic moc neříká a milujete slunce a moře, tak si 
zaleťte třeba na Krétu, kde se veliké popularitě těší Elounda s prvotřídními 
hotely jako Elounda Beach, nebo na ostrov Santorini třeba do Canaves 
Oia Hotel and Suites nebo do romantického exkluzivního hotelu Grace. 

Že je to moc na váš budget? I tady máme řešení – Portugalsko. Hotel 
Oitavos je výhra po všech stránkách! Inspirován je nadčasovou krásou 
pobřeží Atlantiku, design je odvážný, elegantní s čistými liniemi a plný 
soch a obrazů portugalských umělců. Disponuje 142 pokoji, všechny mají 
vlastní balkon s výhledem na moře nebo na golfové hřiště. Navrch jsou 
tu vynikající restaurace a bary, spa, bazén s mořskou vodou a velké pri-
vátní parkoviště. Ubytujete se tu kolem 200 eur za noc včetně snídaně. 

Další moje doporučení představují ostrovy Korsika, Capri a ostrov For-
mentera vedle Ibizy či malé utajené ostrůvky Středozemního moře. Ale 
o tom zase příště. Hezké léto! 

Velká Británie vás zve 
na své festivaly

Lovebox
Kdy: 18.–19. července
Kde: Victoria Park Rd, E3 5SN
www.loveboxfestival.com

Latitude Festival
Kdy: 17.–20. července
Kde:  Henham Park Southwold, Suffolk, NR34 8AN 
www.latitudefestival.com

Secret Garden Party
Kdy: 24.–27. července
Kde: Grange farma Abbots Ripton (poblíž Huntingdonu), PE28 2PH 
www.secretgardenparty.com

Wilderness Festival
Kdy: 7.–10. srpna
Kde: Cornbury Park Charlbury, OX7 3EH 
www.wildernessfestival.com

Jabberwocky
Kdy: 15.–16. srpna
Kde: ExCeL Centre 1 Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL
www.jabberwockyfestival.com
 

Green Man
Kdy: 14.–18. srpna
Kde: Glanusk Park Crickhowell, NP8 1LP
www.greenman.net

Reading Festival
Kdy: 22.–24. srpna
Kde: Richfield Avenue, Reading, RG1 8EQ
www.readingfestival.com

Bestival
Kdy: 4.–7. září
Kde: Robin Hill Country Park, Isle of Wight, PO30 2NU
www.bestival.net

Festival No 6
Kdy: 5.–8. září
Kde: Portmeirion resort, Welsh, LL48 6ER
www.festivalnumber6.com
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zvýraznit na kulturní mapě světa. A netají se 
tím, že Magnus Art vnímá jako jeden z nich. 
Cíl druhého ročníku projektu přitom zůstává 
stejný jako v loňském roce: vytvořit prostor 
pro nečekaná setkání osobností, které nemají 
možnost setkat se jinde, a podpořit z toho vze-
šlé nové nápady a souvislosti. Prostor dostanou 
všichni zúčastnění poslední víkend v září. 

Na co se těšit?
V rámci Magnus Artu se v letošním ročníku 
představí čtyři progresivní galerie – Galerie 
Svit, Polansky Gallery, Drdova Gallery a Hunt 
Kastner Artworks, které zastupují řadu před-
ních umělců věnujících se malbě, fotografii 
a konceptuálnímu umění. 

Součástí víkendové akce budou kromě prezen-
tací jednotlivých galerií a autorů děl i ko-
mentované prohlídky, umělecké intervence, 
hudební vstupy a umělecké workshopy pro 
nejmenší. Komentované prohlídky budou mít 
v letošním ročníku dva okruhy. První, sestáva-
jící z prohlídky vystavených děl s průvodcem, 

Magnus Art vznikl v loňském roce jako projekt, 
který představuje současné umění v netradič-
ním prostoru a propojuje svět umění, galerií 
a umělců se světem úspěšných, zajímavých 
osobností. „Jde o dlouhodobý koncept, jehož 
snahou je představovat podoby současného 
umění, jeho tvůrce a výjimečné osobnosti, 
které utvářejí současné umělecké prostředí,“ 
říká k projektu generální ředitel J&T Banky 
Štěpán Ašer. 

Banka se dlouhodobě věnuje podpoře umělec-
kých projektů, které mohou Českou republiku 

galeristy a zastoupenými umělci, obsáhne 
i moderovanou debatu s umělci nad jejich 
pracemi. Potrvá pětačtyřicet minut a bude se 
opakovat několikrát během celého víkendu. 
Druhý okruh komentované prohlídky představí 
prostory Živnostenské banky, architekturu, 
malby a plastiky. Přizvané osobnosti z dalších 
oborů umění představí umělecká díla, jejich 
historii a společenskou kontinuitu. I druhá 
komentovaná prohlídka potrvá pětačtyřicet 
minut, přičemž nahlédnout při ní můžete 
do všech pater budovy. 

Novinkou letošního ročníku je dílna pro 
nejmenší, kde v rámci workshopů budou mít 
možnost poznat prostory bývalého bankovního 
domu a příběhy umělců i děti. Dílna zároveň 
poslouží i jako možnost vidět různé výtvarné 
techniky uplatňované v současném umění, 
například videoart nebo konceptuální umění. 

Na projektu Magnus Art spolupracují s J&T 
Bankou kromě oslovených galerijních institucí 
také osobnosti spjaté se Společností Jindřicha 
Chalupeckého a časopisem Magnus. 

Magnus Art pokračuje druhým ročníkem
Po loňské úspěšné premiéře chystá J&T Banka na září pokračování 
uměleckého projektu Magnus Art. Ten má za cíl propojit světy galerií 
a umělců s úspěšnými a zajímavými osobnostmi z komerčního či 
běžného světa.  

Magnus Art 

Termín / sobota a neděle, 27.–28. září

Místo / bývalá budova Živnobanky, 
Na Příkopě, Praha 1

Účastníci / Galerie Svit, Polansky Gallery, 
Drdova Gallery a Hunt Kastner Artworks
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Kulturní tipy
připravil Ondřej Horák, výtvarník a autor 
mnoha výstavních projektů, člen Společnosti 
Jindřicha Chalupeckého

Josef Šíma: Ztracený ráj

Národní galerie, Veletržní palác
Termín: 29. 4. – 17. 8. 2014
Adresa: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7
 
Malá výstavka grafických prací představu-
je soubor přípravných kreseb a výsledných 
grafických listů Josefa Šímy ke sbírce Ztracený 
ráj. Některá díla můžete znát z rozměrnějších 
olejomaleb. 

Orbis Pictus 
Františka Kupky. 
Mezi symbolismem 
a reportáží

Výstavní síň „13“
Termín: 30. 5. – 7. 9. 2014
Adresa: Pražská 83/13, Plzeň

Výstava představující menší soubor prací 
zásadního českého umělce Františka Kupky. 
Narazíte zde především na grafické práce 
a ilustrace z raného období Kupkovy  
tvorby. 

26. mezinárodní bienále 
grafického designu 
Brno 2014

Moravská galerie v Brně
Termín: 19. 6. – 26. 10. 2014
Adresa: Místodržitelský palác, Brno

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást biená-
le Brno, je letos v mnoha ohledech výjimečná. 
Věnuje se tvorbě studentů a způsobům práce 
s nimi. Tahle akce stojí za vaši pozornost.

Mezinárodní bienále grafického designu Brno 
se již více než padesát let snaží reflektovat 
dění a proměny grafického designu a vizuální 
kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznam-
nější akce tohoto druhu na světě. Tématem 
26. ročníku bienále Brno je vzdělávání v oblasti 
grafického designu a vizuální komunikace. 
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V druhém ročníku Magnus Art vám 
představíme tyto umělecké galerie

Drdova Gallery
Privátní komerční galerie se současným uměním sídlící v Praze. Galeristka Lucie Drdová zastupuje 
výrazné umělecké osobnosti mladé a střední generace a podporuje jejich trvalý rozvoj. Galerie také 
poskytuje profesionální poradenství v oblasti investic do současného umění. 

Kde ji najdete: Křížkovského 10, Praha 3

Hunt Kastner Artworks
Galerie Hunt Kastner byla otevřena v prosinci 2005. Její ambicí je stát se soukromou komerční 
galerií výtvarného umění, která bude úzce spolupracovat s vybranou skupinou místních talento-
vaných umělců mladší generace, jimž bude zároveň sloužit jako profesionální platforma pro rozvoj 
a propagaci jejich díla. 

Kde ji najdete: Bořivojova 85, Praha 3 

Polansky Gallery
Galerie se soustředí na zajímavou skladbu programu zahrnující mladé i zavedené, české i zahra-
niční umělce a usiluje o aktivní přítomnost v mezinárodním uměleckém prostředí, včetně účasti 
na významných veletrzích umění. Umělci zastoupení galerií jsou Quirin Bäumler, Milena Dopitová, 
Adam Holý nebo Vladimír Houdek a pro tento rok plánuje samostatné výstavy například Romanu 
Štětinovi nebo vídeňskému umělci Tillmanu Kaiserovi. 

Kde ji najdete: Štefánikova 43a, Praha 5 – první patro

Galerie Svit
Galerie Svit se rychle zařadila mezi nejzajímavější soukromé galerie u nás. Soustředí se jak na čes-
kou, tak také na zahraniční výtvarnou scénu. Galerie je častým účastníkem významných zahra-
ničních veletrhů umění. Mezi umělce, které zastupuje, patří Habima Fuchs, Andrew Gilbert, Marek 
Meduna nebo Markus Selg. 

Kde ji najdete: Štefánikova 43a, Praha 5 – druhé patro 
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