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Česká ekonomika si už sedla na dno  
a začíná stoupat
Čísla za první čtvrtletí ještě nevypadají tak růžově. HDP se meziročně 
propadlo o 2,4 %, což je kromě roku 2009 historicky nejhlubší propad 
ekonomiky na mezikvartální i meziroční bázi. Spotřeba domácností, 
fixní investice firem, ale i vládní výdaje už ovšem rostou, takže příští 
rok by se růst mohl přehoupnout přes 1 %.
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Trusty dobývají české právo / str. 13
Už nejen v anglosaských zemích, ale 
i u nás bude možné založit svěřenské 
fondy, které umožní vyčlenit část svého 
majetku a svěřit ji určitému správci. 

Partnerství s TeeTime přináší 
výhody / str. 5
Jste-li milovníkem golfu, využijte speciální 
5% slevu na fee na vybraných hřištích, stačí 
být mezi přáteli J&T Banky.

V Čechách je taky krásně! / str. 8
Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet nebo 
prodloužený víkend? Je libo poznávání, relax 
nebo sport? Eva klejmová, ředitelka J&T  
Concierge, má připraveno hned několik tipů. 

> Pokračování na straně 2

Za mohutným propadem stál technický faktor v podobě likvidace 
zásob, nebýt něho, HDP by meziročně vzrostlo o 0,6 %. Ostatní složky 
ale vykázaly obrat a ukazují na nárůst ekonomické aktivity. Dosavadní 
mohutnou likvidaci zásob střídá jejich tvorba, neboť firmy přehodnocují 
svůj výhled na ekonomiku nebo kompenzují předchozí odstávky. Proto 
v nejbližších čtvrtletích nelze vyloučit pozitivní vliv zásob na růst HDP. 

„Data naznačují, že česká ekonomika by se v následujících čtvrtletích 
měla po dvou letech vrátit k růstu, vzhledem k utlumené zahraniční 
poptávce by měl být ale mírný. Letošní rok ještě očekáváme pokles 
HDP o 0,8 % kvůli mohutnému propadu v prvním čtvrtletí, příští rok by 
se ovšem růst mohl přehoupnout přes 1 %,“ vysvětluje hlavní ekonom 
J&T Banky Petr Sklenář. Poslední měsíce přinášejí soustavné zlepšo-
vání sentimentu domácností a firem, například index spotřebitelské 
důvěry se v červnu dostal na 2leté maximum, s čímž začínají kore-
spondovat i tvrdá čísla z ekonomiky (HDP, maloobchodní tržby).

Úroky se stále blíží nule 
V krátkosti se ještě podívejme, jak se chová Česká národní banka 
(ČnB). Ta vloni srazila sazby na faktickou nulu (0,05 %) a slibuje je tu 
ponechat ještě delší dobu. následně si jako další nástroj zvolila kurz 
koruny, která vůči euru kolísá kolem hranice 26 CZk/EUR a párkrát 
dokonce oslabila až na 2letá minima 26,2 CZk/EUR. „kvůli postoji ČnB 
se poslední rok a půl úplně zastavil předchozí 10letý trend posilující 
koruny. Pokud nedojde ke zpomalení inflace směrem k 0 % nebo 
posílení koruny, podle našeho názoru ČnB k reálným devizovým 
intervencím nesáhne a zůstane u současných slovních prohlášení,“ 
konstatuje Petr Sklenář.
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hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Investoři začali odhadovat prv-
ní možné snížení monetárního stimulu již na zářijovém zasedání. 
Potenciál redukce likvidity v systému měl rychlou a poměrně prudkou 
odezvu trhu, přitom právě likvidita je aktuálně považována za strůjce 
současného růstu. k nejvíce patrné odezvě došlo na dluhopisovém 
trhu. Výnosy na americké desetileté státní dluhopisy přidaly na 2,7 % 
z 2,2 % před zasedáním Fedu a z 1,65 % z konce dubna. ke konci června 
se situace mírně stabilizovala na 2,5 %. 

„Je zřejmé, že pro budoucí vývoj bude rozhodující sledovat makro-
ekonomické údaje v USa, které budou určovat, jestli bude docházet 
k utahování amerického monetárního stimulu. Tedy paradoxně horší 
makrodata budou podpůrná pro stimul, a tudíž pro trhy. Z tohoto 
pohledu upíráme pohledy k měsíčním údajům ze zaměstnanosti, kde 
trh očekává nárůst nových pracovních míst o 165 tisíc, když v květnu 
vzniklo 175 tisíc míst,“ uvádí Petr Sklenář. 

Evropa pokračuje v propadu
Ohlédneme-li se za prvním čtvrtletím v Evropě, musíme konstatovat, 
že se dále otevíraly nůžky mezi jednotlivými státy eurozóny. Z hlavních 
ekonomik mírný růst vykázalo pouze německo (+0,1), naopak Francie 
(–0,2 %), Itálie (–0,5 %) a Španělsko (–0,5 %) pokračovaly ve znatelném 
poklesu. Stejně jako předchozí čtvrtletí pokračoval i výrazný propad všech 
částí domácí poptávky. „nižší spotřeba domácností a další omezení in-

EkOnOmIka

> Pokračování ze strany 1

Investoři čekají, jaký rytmus do tance udá Fed
každé zasedání americké centrální banky vyvolává v investorech na-
pětí. Dojde ke snižování monetárního stimulu ještě letos? Spojené stá-
ty nutně potřebují snižovat nezaměstnanost a utlumení monetárního 
stimulu by jim v tom moc nepomohlo, na druhou stranu stimulovat 
trh nelze do nekonečna.

Taktovku v tuto chvíli drží pevně v ruce americká centrální banka 
(Fed). Investoři v červnu bedlivě sledovali tiskovku Bena Bernanke-
ho, na níž uvedl, že za určitých podmínek je Fed připraven přistoupit 
k postupnému snižování monetárního stimulu již v roce 2013. Ty 
určité podmínky znamenají zlepšení hospodářské situace, především 
zaměstnanost, dle projekcí Fedu. 

„Je vhodné podotknout, že projekce Fedu se nám jeví jako poměrně 
optimistické i vzhledem k tomu, že byly mírně navýšeny. To jde v kon-
tradikci nedávných snížení výhledů hospodářského růstu USa jinými 
institucemi včetně mezinárodních organizací i investičních bank,“ říká 

Investoři začali odhadovat první možné snížení 
monetárního stimulu již na zářijovém zasedání.
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vestic jsou důsledkem zadrhnutí úvěrů a rozpočtových škrtů ve veřejném 
sektoru. Jedinou růstovou položkou tak zůstal export, přitom pozitivní 
příspěvek se poslední kvartály snižuje,“ vysvětluje Petr Sklenář. 

Eurozóna = zóna nezaměstnanosti 
Prohlubování recese se nejvíce odráží v rostoucí nezaměstnanosti, 
která na úrovni celé eurozóny poprvé v historii přesáhla hranicí 12 %. 
Jen pro srovnání – v létě 2008 bylo bez práce mírně přes 7 % lidí. Za-
tímco německá nezaměstnanost ale atakuje historická minima (5,3 %), 
jižní Evropa včetně Francie a Irska vykazuje naopak rekordní maxima. 
„Pokračující recese však nedává vyhlídky na zlepšení, což může dále 
zhoršit společensko-politické dopady,“ konstatuje Petr Sklenář. 

Výnosy z dluhopisů rostou
Šestý měsíc přinesl nejen pokračovaní dluhopisové korekce, ale i její 
výrazné vyhrocení na konci měsíce po zasedání Fedu a spekulace 
o utažení měnové politiky. Výnosové křivky bezpečných zemí, jako 
jsou německo, USa a Británie, ale i evropské periferie (Španělsko, 
Itálie), se shodně posunuly výše o 30 až 50 procentních bodů. Výnos 

u amerických 10letých dluhopisů se po dvou letech krátce dostal i nad 
2,6 %, přitom na konci dubna byl 1,6 %. Dluhopisové výprodeje se nevy-
hnuly ani střední Evropě (ČR, Polsko, maďarsko), kde se výnosy zvýšily 
o 30 a 80 procentních bodů, a to i přes snižování sazeb v maďarsku. 

Komodity stále ztrácejí
na komoditní trhy přinesl červen další ztráty, a to především kvůli vý-
voji po zasedání Fedu. kromě ropy (+3 % m/m) všechny ostatní sektory 
výrazně ztrácely – drahé kovy o 12 %, technické kovy o 7 % a zeměděl-
ské plodiny o 5 % –, výkonnost širokých indexů byla mezi –5 % až 0 % 
v závislosti na váze energií v indexu. Technické kovy srážely obavy ze 
zpomalení čínské ekonomiky a přebytek nabídky, proto se měď mezi-
měsíčně propadla o 8 % na 2leté minimum, cena niklu (–8 %) dokonce 
klesla nejníže od léta 2009. 

Rostoucí výnosy dluhopisů a posilující dolar spustily další vlny výpro-
dejů u zlata, které bylo na 1 230 USD za trojskou unci, a stříbra  
(19,5 USD za trojskou unci), jejichž ceny se propadly na svá 3letá 
minima. „Zlato dokonce zaznamenalo nejhorší čtvrtletní výsledek 
za posledních 40 let, když za druhý kvartál spadlo o 23 %,“ konstatuje 
Petr Sklenář. V bočním trendu pokračovala pouze ropa – WT (kolem 
95 USD), Brent (kolem 103 USD) – a vykázaný meziměsíční růst je dán 
pouze posílením v posledních dnech měsíce. 

„na jedné straně smíšená makrodata nedávají komoditám impulz 
k růstu, podobně ale působí i spekulace o utahování měnových 
podmínek ze strany Fedu. Spekulace u těchto faktorů bude určovat 
nejbližší vývoj na komoditních trzích,“ dodává Petr Sklenář. 

Připraveno analytiky J&T Banky.

„Zlato dokonce zaznamenalo nejhorší čtvrtletní  
výsledek za posledních 40 let, když za druhý 
kvartál spadlo o 23 %.“

„nižší spotřeba domácností a další omezení 
investic jsou důsledkem zadrhnutí úvěrů  
a rozpočtových škrtů ve veřejném sektoru.“
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Provozní zisk 
J&T Banky dosáhl
téměř 338 milionů korun

První čtvrtletí letošního roku uzavřela J&T 
Banka s čistým ziskem ve výši 214 milionů 
korun a provozním ziskem na úrovni  
337,7 milionů korun. „meziroční pokles čisté-
ho zisku byl způsoben mimořádně vysokým 
ziskem z obchodování v prvním kvartálu 
2012,“ vysvětluje Igor kováč, finanční ředitel 
J&T Banky.

Za první tři měsíce letošního roku došlo 
k více než 13% nárůstu čistých úrokových 
výnosů. Banka rostla také bilanční sumou, 

která ke konci března činila přes 87 miliard 
korun, v meziročním porovnání tak došlo 
k navýšení o 12,7 %. „Tento nárůst byl způso-
ben především nárůstem klientských vkladů, 
které dosáhly úrovně přes 70 mld. korun 
a v meziročním porovnání vzrostly o 25 %,“ 
komentuje výsledky kováč.

První čtvrtletí se neslo v duchu investic 
do personálního a technického rozvoje, který 
je potřebný pro obsloužení stále narůsta-
jícího počtu klientů. Provozní náklady tak 
za toto období v meziročním porovnání 
vzrostly o 34 %.

ke konci roku 2013 J&T Banka očekává kon-
solidovaný zisk ve výši 800 milionů korun.

EP Industries 
realizovala akvizici 
v oblasti odpadového 
hospodářství

Průmyslové uskupení EP Industries podalo 
nejvyšší nabídku a od hornorakouské společ-
nosti Energie aG odkoupilo skupiny aVE ČR, 
aVE SR, aVE maďarsko, aVE Rumunsko, aVE 
Ukrajina a aVE moldávie (aVE CEE).

aVE CEE je poskytovatelem komplexního 
odpadového hospodářství v regionu střední 
a východní Evropy, který disponuje potřeb-
ným know-how pro úspěšnou adaptaci 
na měnící se regulatorní podmínky v této 
oblasti. majoritním akcionářem EP Industries 
je s 60% podílem Daniel křetínský, když 40 % 
akcií v EP Industries drží společně private 
equity struktury a fondy J&T. 

kampaň nadačního 
fondu J&T ve finále 
Cannes Lions

„V prestižní reklamní soutěži Cannes Lions 
zabodovala kampaň Hledáme rodiče nadač-
ního fondu J&T, která má za cíl získat nové 
pěstouny pro ohrožené děti, zvýšit povědomí 
o pěstounské péči a s ním i prestiž pěstounů 
ve společnosti.

Česká republika patří dlouhodobě mezi evrop-
ské země s nejvyšším procentem dětí, které 
vyrůstají v ústavní péči, především v dětských 
domovech a kojeneckých ústavech. Díky 
kampani se podařilo získat podporu odborníků 
i zákonodárců pro nezbytné kroky v transfor-
maci systému péče o ohrožené děti, především 
legislativní změnu zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí. Právě novela, která vešla v plat-
nost tento rok, klade velký důraz na potřebu 
dítěte vyrůstat v rodině. Pěstounů, kteří by byli 
schopni postarat se o ohrožené děti, ale u nás 
stále není dostatek. kampaň Hledáme rodiče 
chce tento nepříznivý stav zvrátit a najít pro 
tyto děti náhradní rodiče. 

Výsledky projektu na podporu pěstounské 
péče přesvědčily porotu prestižní soutěže 
v Cannes natolik, že v silné mezinárodní 
konkurenci poslala kampaň Hledáme rodiče 
do finále v kategorii Public relations. Díky větší 
podpoře pěstounství a medializaci tématu 
pěstounské péče se od začátku roku podařilo 
proškolit na 600 nových pěstounů. 

TmR investuje do Tater 
dalších 45 milionů eur 
Společnost Tatry mountain resorts, a. s., 
(TmR) investuje ve fiskálním roce 2012/13 
dalších 45 milionů eur na rozvoj cestovního 
ruchu v Tatrách. Po více než 144 milionech 
eur, které do konce roku 2012 proinvestovala 
ve svých střediscích, tak přichází nová fi-
nanční injekce v podobě rekonstrukce, rozší-
ření objektů a výstavby lanovek ve Vysokých 
a nízkých Tatrách.

„klíčovou investicí v roce 2013 bude výměna 
lanovky Štart – Skalnaté pleso ve středisku 
Tatranská Lomnica,“ uvedl generální ředitel 
TmR Bohuš Hlavatý. Povětrnostním podmín-
kám nevyhovující 4místnou lanovku nahradí 
moderní 15místná kabinka. 

„Od tohoto kroku očekáváme nárůst počtu 
návštěvníků, vyšší průměrné útraty, zvýšení 
obsazenosti hotelů a následné vyšší tržby,“ 
doplnil Bohuš Hlavatý. 



J&T Banka myslí na golfisty. 
Při rezervaci přes TeeTime 
mohou získat slevy
Golfová sezóna je v plném proudu, greeny 
jsou pečlivě posekány a už jen čekají na vaši 
návštěvu. Protože mezi klienty J&T Banky 
je hodně aktivních hráčů tohoto sportu, 
rozhodli jsme se navázat partnerství se 
známým rezervační portálem TeeTime a díky 
tomu nabízíme našim klientům a přátelům 
5% slevu na fee na vybraných hřištích.

Kdo je  
TeeTime SE
Společnost TeeTime SE se transformovala 
v roce 2013 ze společnosti TeeTime, a. s. Její 
zakladatel Jan Loužecký, sám vášnivý golfis-
ta, vybudoval první verzi serveru ČGF. O šest 
let později začala tvorba a vývoj rezervačního 
a odbavovacího systému pro golfová hřiště, 
který dnes používá více než 85 % golfových 
hřišť a subjektů v ČR a na Slovensku. 

na konci roku 2012 odstartovala realizace 
nového prodejního a rezervačního por-
tálu TeeTime.cz, a to za přispění Tomáše 
Prauseho, který do společnosti vstoupil jak 
technologicky, tak majetkově. 

Společnost TeeTime SE je dnes vlastně-
na soukromými akcionáři, pocházejícími 
z asociace majitelů golfových hřišť (amGH), 
kteří jsou zastupováni Janem Loužeckým 
a Tomášem Prausem osobně. 

Výhody golfu jsou nesporné – člověk se pohybuje na čerstvém vzduchu, trochu se protáhne, 
potká se s přáteli a občas k tomu mezi odpaly uzavře i nějaký ten obchod. Není tedy divu, že 
obliba tohoto sportu roste. Zatímco před deseti lety u nás podle údajů České golfové federace 
existovalo jen 39 „znormovaných“ hřišť, nyní si můžeme zahrát už téměř na stovce resor-
tů. Počet klubů se za toto období ztrojnásobil a počet registrovaných členů stoupl více než 
čtyřnásobně.

Rezervujte si hrací čas přes TeeTime
Protože stále platí, že čas jsou peníze, preferují golfisté možnost rezervovat si svůj hrací čas 
rychle, jednoduše a nejlépe odkudkoliv. Vstříc jim v tom vychází nový webový portál TeeTime 
(www.teetime.cz), který byl spuštěn 1. června a jenž nabízí mnoho nových funkcí a možností. 
Při rezervaci a objednávce hracích časů uživatel hned vidí, s kým bude hrát, zda je to žena, muž 
nebo dítě a jaký má handicap. Po přihlášení na Osobní stránku se mu pak zobrazuje vývoj han-
dicapu a přehled odehraných her v přehledných grafech. Portál má i své facebookové stránky, 
které fanoušky informují o všech aktuálních akčních nabídkách hřišť a novinkách v systému 
TeeTime.

majitelé iPhonů si mohou zdarma stáhnout zcela novou aplikaci TeeTime v app Store, pro 
uživatele telefonů se systémem android je obdobná aplikace vystavena v Google Play. Díky ní si 
lze rezervovat volná místa na většině českých i slovenských hřišť třeba při čekání v koloně nebo 
mezi jednáními. Zároveň uživatel aplikace neztrácí možnost obsluhovat svůj účet a využívat 
akční nabídky.

> Pokračování na straně  6
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3  Golf Club Ostravice
 www.ostravice-golf.cz

Dvě nejvyšší hory Beskyd „svírají“ mistrovské 
osmnáctijamkové hřiště na úpatí kopce Žár, které 
se okamžitě zařadilo mezi top areály v Česku. 
Oficiálně je hřiště s parem 72 zařazeno do kategorie 
parkland, ale jedná se především o velice rozmanité 
hřiště v překrásné přírodě. na kopcovitém hřišti 
sice na prvních třech jamkách klesáte do údolí, ale 
pak už v podstatě jen stoupáte a občas se i slušně 
zadýcháte. Přitom narazíte na množství překážek, 
bunkerů i vodních ploch, které vás dokážou dost 
potrápit. na jamce číslo osmnáct na hráče ale čeká 
odměna v podobě nádherného výhledu na protější 
Lysou horu, masiv Smrku a údolí řeky Ostravice.

4  Park Golf Club 
Ostrava (Šilheřovice)

 www.golf-ostrava.cz

Golf se ve zdejším parku, jehož dominantou je 
Rotschildův zámek, hrál poprvé už v roce 1970. 
Velkým dílem k jeho výstavbě přispělo tehdejší 
vedení nové Hutě. Paradoxně v názvu firmy tehdy 
figurovalo jméno komunistického prezidenta 
klementa Gottwalda. Osmnáctijamkové hřiště 
vyžaduje promyšlenou strategii a přesnou hru. 
Jednou z největších překážek jsou vzrostlé a vzácné 
stromy svezené do šilheřovického parku z celého 
světa, které mnohdy stojí ve směru hry. někdy je 
mnohem lepší a uvážlivější nechat driver odpočívat 
v bagu. Díky mnohaleté existenci hřiště už jsou dnes 
fairwaye i greeny přirozenou součástí parku.

1  Golf Club Beřovice
 www.gcbr.cz

Severně od města Slaný a na dohled bájné hory Říp 
leží u obce Beřovice hřiště se zajímavými osmnácti 
jamkami. Hřiště linksového typu s parem 72 ozna-
čení mistrovské nese právem. nabízí jamky, které si 
podle tvrzení místních nespletete a které poskytují 
hráčům maximální míru soukromí při hře. Hráči 
mají možnost výběru z pěti sad odpališť, a i proto 
si v Beřovicích zahrají hráči všech kategorií. Samo-
zřejmostí je i kompletní zázemí – veřejná devítka, 
driving range či restaurace.

2  Golfový resort 
kaskáda

 www.golfbrno.cz

Golfový areál kaskáda je podle amerického ma-
gazínu Golf Digest druhým nejlepším golfovým 
areálem v Česku a může být tak trochu prototypem 
golfového ráje. Proč? nabízí totiž tři samostat-
né devítky o celkové délce 9 655 metrů, které lze 
různě kombinovat, k tomu šestijamkovou akademii 
a špičkové tréninkové i ubytovací zázemí. Hřiště 
postavené podle projektu renomované anglické 
firmy Gaunt & marnoch ctí zásadu přehlednosti, 
viditelnosti všech překážek a vylučuje neoblíbenou 
hru „naslepo“. kombinace kamenná/Dřevěná má 
par 72 a ze žlutých měří 6 009 metrů. kombinace 
Železná/kamenná má par 72 a ze žlutých má délku 
5 760 metrů.

1

6

8

9
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5  kořenec Golf Resort
 www.korenec-golf.cz

mistrovské osmnáctijamkové hřiště o rozloze 
60 hektarů je citlivě zasazené do pastevních luk 
a remízků Drahanské vrchoviny. Působí jako oáza 
klidu a pohody, ale jen do okamžiku prvního odpalu. 
Zažijete tu i adrenalin, protože terénní členitost 
a spousta překážek, přírodních i umělých, vyžadují 
od hráčů širokou škálu golfových úderů, dobře zvo-
lenou strategii i slušnou fyzickou kondici. nadchne 
vás i příjemná a přátelská atmosféra v klubovně, 
která je mimochodem architektonickým unikátem.

6  Golf Resort  
Black Bridge
www.grcm.cz

nové osmnáctijamkové hřiště přímo v Praze je 
rovinaté s modelovanými fairwayemi a velkými, 
lehce zvlněnými greeny. Z hřiště je vidět nedaleké 
sídliště Černý most, ale panorama není nijak rušivé. 
Golfový resort splňuje veškeré požadavky nároč-
ného golfisty – má komfortní zázemí s obchodem, 
restaurací a indoor centrem, prostorný driving 
range s vyhřívanými odpališti a osvětlené plochy pro 
trénink krátké hry.

10  Prosper Golf  
Resort Čeladná

 www.prosper-golf.cz

Sportovně-rekreační areál Prosper Golf Resort Če-
ladná se nachází na rozloze 140 hektarů v malebné 
obci Čeladná na severovýchodě České republiky 
v samotném srdci beskydských kopců. Součástí 
největšího středoevropského resortu jsou kromě 
klubovny a bohatého zázemí pro golfisty, dvě 
mistrovská osmnáctijamková hřiště: Old Course, 
špičkové hřiště, kde je každá jamka originál, prošlo 
opravdovým testem při profesionálních turnajích 
European PGa Tour.  Toto rafinované hřiště nutí 
hráče k preciznímu výběru holí i zapojení mozku. 
new Course je hřištěm dvou tváří a dvou odlišných 
charakterů. Zatímco první devítka působí dojmem 
klasického linksového hřiště, je ta druhá více 
položená do krajiny a kopíruje původní reliéf. Četná 
jezírka a rokle činí tuto část nejen psychicky nároč-
nější, ale i více lahodící oku pozorovatele. Ostatně 
každého hráče jistě potěší i výhledy do okolní 
beskydské krajiny.

7   austerlitz  
Golf Resort
www.agrt.cz

Golfové hřiště ve Slavkově bylo projektováno 
renomovanou rakouskou golfovou architektonic-
kou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru, 
který je jedním z předních evropských golfových 
architektů. Zavlažované hřiště je obtížné a zajímavé 
přírodními překážkami, hlubokými bunkry a uměle 
vybudovanými vodními plochami. Jeho součástí jsou 
také velmi kvalitní tréninkové plochy a veřejné hřiš-
tě par 3 umístěné přímo v zahradě zdejšího zámku, 
který je spojen s významnou bitvou tří císařů 
a vítězstvím císaře napoleona I. roku 1805.

8  Golf Club Sokolov
 www.golf-sokolov.cz

nedaleko rychlostní komunikace R6 spojující Cheb 
a karlovy Vary se v blízkosti měst Sokolov, Dolní 
Rychnov a Březové u Sokolova nachází osmnácti-
jamkové mistrovské hřiště, které dlouhodobě patří 
k těm nejlepším u nás. na prostranství o rozloze 100 
hektarů bylo vybudováno 6 288 metrů dlouhé hřiště, 
které proměnilo místní „měsíční krajinu“ v oázu gol-
fového ráje. Tu dotvářejí remízky a rákosy lemující 
místní vodní plochy. koho by napadlo, že se zde 
v minulosti těžilo uhlí. Po sportovní stránce náročné 
hřiště s mnoha bunkery a častým převýšením klade 
mimořádný důraz na strategii a preciznost úderů.

9  Royal Golf Club 
mariánské Lázně

 www.golfml.cz

nejstarší hřiště na českém území otvíral už v roce 
1905 britský panovník Edward VII., který byl také 
prvním členem místního klubu. Tomu pak v roce 
2003 udělila britská královna alžběta II. titul Royal, 
tedy královské. V mariánských Lázních se rozpro-
stírá osmnáctijamkové rovinaté hřiště skotského 
a irského typu začátku dvacátého století, které svou 
finální podobu dostalo v roce 1978. Jeho specia-
litou jsou malé greeny, které jsou však chráněny 
množstvím bunkerů. V nadmořské výšce kolem 
800 metrů je dnes k mání kompaktní areál, jehož 
součástí je kromě tradičních tréninkových ploch 
také devítijamkové cvičné hřiště pitch & putt, které 
se nachází za pátou jamkou.
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Hřiště, kde získají 
členové J&T Banka  
TeeTime slevu 
na každou hru
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Je červen a momentálně, i s nepřízní počasí a deštěm, zažíváme nej-
delší dny v roce. a i když není zrovna 35 °C, je příjemné vyrazit na výlet 
a změnit rajón, prostě ujet z místa bydliště a hlavně z práce. někdy 
se jedná o „last minute rozhodnutí“, a tak volíme něco přijatelně 
vzdáleného – mohou to být pravě Čechy a Slovensko, které jsou v létě 
prostě báječné. 

Český Krumlov si s Římem nezadá
Přiznám se, že já jsem vždy milovala víkendové úniky do jižních Čech. 
Víkend v Českém krumlově může být stejně kouzelný jako toulky Ří-
mem. Vltava, která se vine kolem města, místní středověké hospůdky 
a malinké penziony, otáčivé hlediště na zámku, bujaří vodáci a pofla-
kování se po galeriích starého města je zkrátka kouzelné. 

místní restaurace Šatlava, kde vám ugrilují něco „očouzeného“, ale 
velice chutného, funguje v krumlově snad od nepaměti, hotel a re-
staurace konvice, pension na Louži v kájovské ulici s pár roztomilými 

pokojíčky či Babylon a jeho nezapomenutelná majitelka, která maluje 
a vystavuje svoje díla ve vinárně. nebo třeba taková Cikánská jizba, 
v níž vám zahrají místní Romové na housle a celá hospoda u toho 
zpívá, může být zábavou i pro vaše děti. navíc procházky po Latránu 
a potulování se malými uličkami kolem kostela je velmi romantické. 

Penzion a restaurace u Dvou marií nebo starý mlýn... I když kuchyně 
tu neposkytuje zrovna nejlepší gastronomický zážitek, strhne vás in-
teriér, ale hlavně výhled a středověká, až strašidelná atmosféra města. 
nicméně krumlov se vylepšil i o řadu asijských (thajských a vietnam-
ských) a italských restaurací, které jsou na místní „turistické poměry“ 
kvalitní. 

Je potřeba brát také v potaz, že města, která jsou součástí dědictví 
UnESCO, jsou jedinečná a každý je chce vidět (stejně jako Prahu), při-
pravte se tedy na neustálou přítomnost turistů z celého světa. Zkuste 
je vnímat jako přidanou hodnotu a místo rozčilování se snažte užít si 

V Čechách je taky krásně
Přemýšlíte, kam vyrazit na výlet nebo prodloužený víkend? V Paříži 
už jste byli, v Londýně bude zima a v Benátkách moc lidí? a co zůstat 
v Česku či na Slovensku, vždyť i tady je spousta památek, restaurací 
a hospůdek, kde se dají strávit příjemné dny. kdyby tomu tak nebylo, 
nejezdily by k nám každoročně miliony turistů z celého světa. 

Český krumlov
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pocit, že se potulujete na kousku světa, který je unikátní (na mne to 
funguje). Je to celé jen o vnímání reality. 

Kde žily princezny
Pokud ale chcete být víc sami, vyrazte třeba na zámek kačina u kutné 
Hory, klasicistní skvost určitě stojí za návštěvu a nebudete se prodírat 
davy. Česká republika je protkána hrady a zámky, jako je třeba Pern- 
štejn, kde se vám hned vybaví mnoho českých pohádek, které se tu 
natáčely. navštivte sídla nejenom karla IV., Heralta z kunštátu nebo 
anny marie Toskánské, ale také prince miroslava, Zlatovlásky i Sluneč-
níka, měsíčníka a Větrníka. malebná krajina České republiky je doslova 

poseta stovkami hradů, zámků a zřícenin, které vyzývají k výletu. Frýd-
štejn, Choustník, Sloup v Čechách, Točník, Trosky, krašov, andělská 
Hora, Bezděz, Okoř, Hukvaldy, Helfštýn anebo třeba Rabí...

Za krásami Slovenska
na Slovensku obdivujte Vysoké a nízké Tatry... Stavte se v hotelu Tri 
Studničky na báječnou domácí houbovou polévku nebo se nechte 
hýčkat v hotelu kempinski na Štrbském Plese ve spa. Tento hotel je 
podle mne jedním z nejúžasnějších „zážitkových“ hotelů v Evropě. 
a ráno, když se probudíte do křupavého horského vzduchu a sytých 
barev a uvidíte z okna pokoje jezero, které v sobě odráží okolní kopce, 
určitě nebudete litovat. 

Jsou-li pro vás Tatry daleko, zajeďte si na víkend třeba jen do Bra-
tislavy a vydejte se na blízký Děvín. Je to magické místo s krásným 
výhledem a zelenými trávníky jako stvořenými na piknik. Po cestě 
z Bratislavy si můžete udělat „lunch break“ v penzionu Onyx v Lednici, 

dát si dobré české jídlo a po obědě se projit v zámeckém parku. mají 
tu i spa a všelijaké báječné procedury, kam za deštivých dní můžete 
elegantně uniknout. 

Luxus ve středu Čech
Jestliže ale chcete zažít víkendový luxus jen kousek od Prahy, tak se 
zastavte na zámku mcely. majitelka Ines a její manžel George vám 
namíchají báječný koktejl, uloží vás do luxusního pokoje a poradí, kam 
jít druhý den s dětmi na borůvky (tedy to spíš koncem léta). a pokud 
máte čas, běžte se třeba jen projít do lesa, lehnout si na louku, anebo 
si zajděte do spa. mají tu i biotop, v kterém se v létě můžete zchladit. 

Pokud cestujete třeba z Brna do Prahy, co takhle zastávka v Průho-
nickém parku? Pro mne je návštěva parku vždy celodenním výletem, 
zakončeným dobrým jídlem a orosenou skleničkou vína. anebo zkuste 
toulky Prahou… jako turista. Já když mám den volna, většinou je to 
neděle, tak si nazuji pohodlné boty a prostě se jen tak procházím 
po Starém městě. a když se vám poštěstí a teplota se vyhoupne nad 
25 °C, zastavte se na Grébovce a dejte si místní víno ve Viničním pa-
vilonu. Výhled na Prahu, který vám terasa naskýtá, je jedinečný. Vane 
tu příjemný svěží vánek a za horkého letního dne nebudete ani chtít 
odejít. Být chvilku jako turista ve vlastním městě vám třeba otevře 

nové obzory a možná najdete i někdy „ztracenou“ 
lásku k vlasti.

Eva klejmová 
Ředitelka J&T Concierge

Bratislava



10 / J&T BANKA NoviNy     06 / 2013 CESTOVání

Tipy na místa, 
která byste neměli  
během svých výletů  
vynechat

Sloupsko-šošůvské jeskyně
Jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti moravský kras a jsou významnou speleologickou 
a archeologickou lokalitou. Patří mezi největší zpřístupněné jeskyně v České republice. ná-
vštěvníci si mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů. krátký okruh o délce 890 metrů 
prochází sloupskou částí jeskyně a končí v jeskyni kůlna s archeologickou expozicí. Dlouhý okruh 
o délce 1 760 metrů vede sloupskou i šošůvskou částí a rovněž ústí do kůlny. 

Pravčická brána a zámek Sokolí hnízdo
Pravčická brána je největší přirozenou skalní branou na našem kontinentu, je považována 
za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. neodmyslitelně 
k ní patří výletní zámek Sokolí hnízdo, který byl původně využívaný pro významné hosty z rodu 
Clary-aldringenů. Součástí areálu je několik vyhlídek – jedna se nachází při úpatí samotné brány, 
další jsou o pár desítek metrů výše na okolních skalách. Ze všech je krásný pohled na dominanty 
blízkého i vzdálenějšího okolí.

Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm, nazývaný také perlou Valašska, je městem s bohatou historií osíd-
lení. V 19. století se Rožnov změnil na lázně a mezi jeho hosty patřili například psychoanalytik 
Sigmund Freud či zakladatel genetiky Johann Gregor mendel. V současnosti je Rožnov pod 
Radhoštěm významným turistickým a rekreačním centrem moravskoslezských Beskyd. 

Dřevěné městečko je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě. 
Během hlavní sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy, areál je také 
dějištěm několika folklorních festivalů. naopak nejmladším areálem je mlýnská dolina, v níž jsou 
sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Hospodářské usedlosti, 
salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou pak umístěny ve Valašské dědině, která svou členitostí 
připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.

areál Lipno Point
Lipno je vyhledávanou destinací, jejíž hlavní předností je bohatá nabídka volnočasových aktivit 
v průběhu celého roku. areál je situovaný na břehu jezera v klidné lokalitě u obce Lipno nad 
Vltavou. Ubytování s krásným výhledem na jezero a zalesněné kopce je vhodné jak pro aktivní 
sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Během léta areál nabízí kromě koupání i bobovou dráhu, 
lanový park, cyklo a in-line trasu, horské turistické chodníky, golf v Českém krumlově či výlety 
lodí po Vltavě. 

Ranč u Bobiho
Ranč v blízkosti slovenských Levíc nabízí možnost aktivního využití volného času pro milovníky 
koní, sportu, relaxace, dobrého jídla a překrásné přírody. Děti ocení blízký kontakt se zvířaty 
a hřiště, dospělí zase koupání na břehu řeky Hron. Hosté si pobyt mohou zpestřit i výlety do blíz-
kého okolí a využít všechny možnosti, které kraj poskytuje,

Valašské muzeum

Pravčická brána / Sokolí hnízdo 

Lipno Point

Pravčická brána 
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Golfový balíček – Jak již název napovídá, 
je tím pravým pro milovníky golfu. Zahrnu-
je dvě noci pro dva v hotelu Green Inn se 
snídaní, neomezenou hru golfu od pátku 
do neděle se vším, co je k ní třeba, a také 
masáž dle vlastního výběru, neomezené po-
užití vířivky a sauny plus speciálně připravený 
program Golf Jógy. 

Turistika ostravice – Pokud před golfem 
dáváte přednost turistice, můžete využít 
víkendový balíček pro dva, který zahrnuje 
ubytování na dvě noci se snídaní a wellnes. 
Za vyzkoušení stojí nordic walking, na kte-
ré vám tu velmi rádi zdarma zapůjčí hole. 
můžete tak vyrazit například na pětikilome-
trovou túru z hotelu Green Inn po vrstevnici 
na náměstí v Čeladné a zpátky. V nejbližším 

okolí hotelu také najdete několik možností 
koupání a za pozornost stojí i zdejší hippotu-
ristika, kdy se pod Lysou horou můžete pro-
jet na huculských koních ze společenského 
a ekologického centra muchovice. místo je 
vhodné i pro výlety na kolech a pochopitelně 
nechybí ani adrenalinové vyžití, například 
v lanovém centru Opičárna. Ze všech míst 
budete mít fascinující výhledy na beskydské 
údolí a budete neustále obklopeni přírodou. 

Zima na ostravici – I v létě myslíme na mi-
lovníky zimních sportů, nezapomeňte si tak 
pobyt na Ostravici včas zamluvit a vyzkou-
šejte krásně upravenou běžkařskou trať. 
Zimní balíček obsahuje ubytování na dvě 
noci pro dva se snídaní a vstupem do well- 
ness. V místech, kde se od jara do podzimu 

S Magnusem do ostravice 
za golfem a horami!
nové balíčky Golf a Ski Resortu Ostravice 
v klubu magnus ocení nejen vášniví golfisté, 
ale také milovníci turistiky a hor. můžete si 
vybrat hned z několika variant, jak aktivního, 
tak i pasivního odpočinku.  

Seznamte se...
Vratislav Svoboda, 
zástupce ředitele 
privátního bankovnictví

Čím jste chtěl být jako malý kluk a jak jste 
se dostal k práci pro J&T?
Přál jsem si být letcem, ale to nebylo možné 
kvůli brýlím. Letectví, astrofyzika a kosmo-
nautika mě dlouho fascinovaly, ale ačkoliv 

jsem si celé mládí myslel, že mám vztah k in-
ženýrským oborům, stal se ze mě nakonec 
programátor. Víc než elektronická schémata 
mi vyhovovalo abstraktní myšlení a analy-
tická činnost. na počátku devadesátých let 
jsem coby programátor napsal jedno z prv-
ních podvojných účetnictví, ovšem vadilo mi, 
že ekonomice a financím vlastně pořádně 
nerozumím. Po revoluci jsem se proto roz-
hodl využít příležitost a přihlásil se na jeden 
z vůbec prvních mBa kurzů v Česku. Poté 
jsem odjel studovat finance a bankovnictví 
do Velké Británie, což se mi nakonec stalo 
osudným. k programování jsem se už nevrá-
til a zakotvil jsem v investičním bankovnictví. 
Pracoval jsem na první emisi státních dluho-
pisů, obchodoval s akciemi, byl analytikem 
telekomunikačního sektoru a mnoho dalšího, 
ale hlavně jsem se posledních osmnáct let 
zabýval správou finančních aktiv, tedy asset 
managementem. Přes akvizice jsem nakonec 
našel přístav v J&T Bance. 

Co pro vás znamená práce v J&T?
Dobrá a zajímavá práce, která mě baví, navíc 
většinou s moudrými lidmi. Lze se mnoho na-

učit, mnoho pochopit, získat inspiraci z celého 
světa a různých oborů lidské činnosti. 

Jaký jste šéf?
nemám rád autoritářství, mlácení do stolu 
a projevy siláctví. Věřím v týmového ducha 
a v osobní příklad nadřízeného. Samozřejmě 
nutnou podmínkou je disciplína, profesio-
nální přístup a respekt lidí navzájem. V tom 
jsem velmi konzervativní. 

Co pro vás znamenají peníze?
když jsem byl malý kluk, myslel jsem si, že 
jsou velmi důležité. Teď, když začínám stár-
nout, zjišťuji, že je to pravda. Peníze mohou 
znamenat zdroj svobody a nezávislosti 
a můžete s nimi udělat hodně dobrého. 

Za co utrácíte?
nejsem dobrý spotřebitel, protože nerad 
kupuji nové věci, když staré ještě slouží. když 
mám vydat větší částku, přemýšlím, zda se 
s ní nedá udělat něco užitečnějšího. Takže 
vlastně utrácím, v pravém slova smyslu, jen 
jednou nebo dvakrát do roka za cestování. 
a občas koupím nějaké akcie nebo fond.  

trénuje golf, najdete mechanicky uprave-
nou běžeckou trať a otevření dalších dvou 
běžeckých okruhů se chystá ještě na letošní 
rok. Součástí areálu bude i půjčovna lyží se 
servisním centrem pro běžkaře všech věko-
vých i výkonnostních kategorií.  
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Jak ukázaly vědecké výzkumy, ovce ve sku-
tečnosti zdaleka nejsou tak hloupé, jak by se 
z jejich primitivního chování zdálo. Ovce si 
vysloužily řadu pejorativních narážek a pří-
domků, většina z nich má však základ v jejich 
chování ve stádu. Ovce, toho času ve stádu, 
se bojí a lekají prakticky všeho. Jako jedinci 
však zvládají věci, které obtížně plní i jinak 
vychvalovaní primáti. na vině je právě ono 
stádo. Stádo na jednu stranu chrání, ale zá-
roveň také mění jednotlivce v tupá stvoření, 
náchylná k manipulaci.

V první polovině 17. století francouzský filozof 
René Descartes napsal svoji Rozpravu o me-
todě. Soustavným zpochybňováním smys-
lového poznání došel k jediné jistotě, kterou 
vyjádřil ve větě myslím, tedy jsem. (Cogito 
ergo sum, pro latiníky :o). Jeho nový směr, 
založený na nezpochybnitelné sebejistotě 
myslícího subjektu, významně ovlivnil evrop-
ské myšlení té doby.  Připomeňme, co se dělo 
v té době na našem kontinentu. V Evropě 
zuřila třicetiletá válka. Boj probíhal v několika 
rovinách, kromě soupeření o politickou moc 
se bojovalo o svobodu. Poplatně té době 

tedy především o svobodu náboženskou 
(jiné nesvobody, převážně ekonomické, jako 
robota a poddanství, byly zrušeny na našem 
území až o 200 let později). Za oběť padla 
třetina tehdejší populace. Bylo to obdo-
bí plné bolesti, utrpení, skepse a deprese. 
Přesto v tomto období filozof a matematik 
Descartes dal vzniknout převratnému dílu, 
postavenému na použití rozumu. Prokázal 
tak, že i v přetěžké chvíli má lidský jedi-
nec, myslící bytost, schopnost nejen přežít, 
ale najít nezpochybnitelné jistoty, o něž je 
schopen se opřít. Právě schopnost uvažovat, 
myslet, třídit informace, rozhodovat se a při 
tom všem používat vlastní rozum, nás řadí 
na vrchol mezi pozemskými tvory.

Žijeme v míru. my, Středoevropané, a většina 
lidí na planetě. Přesto řada lidí zažívá zkla-
mání, deziluzi, bolest, upadá do skepse, de-
presí. Z vývoje ekonomiky i politiky. na rozdíl 
od vrstevníků Descarta jsme však zcela 
svobodní. a díky demokracii můžeme dělat 
a říkat (téměř) vše, co se nám zamane. Jako 
ekonomické subjekty – spotřebitelé a firmy 
– máme obrovskou moc. Je jen na nás, jak 

ji využijeme. Jestli jako samostatně uvažující 
jednotlivci, nebo jako příslušníci stáda, které 
chrání, ale degraduje. Podporujme konku-
renci. Je zdravá. každý máme možnost volby. 
Zda podporovat velké molochy, finanční, 
energetické či telekomunikační. Zda dát 
peníze do banky, která nám účtuje nesmysl-
né poplatky, nebo tam, kde je stejná služba 
zdarma. Zda jezdit vlakem s monopolistou 
nebo s konkurencí, která donutila monopo-
listu snížit ceny. Zda spořit na stáří se státem 
v jediném pilíři nebo si připustit nevyhnutel-
nost stárnutí populace a o svém osudu roz-
hodnout alternativním spořením. navzdory 
ujištěním, že stát, ten všudypřítomný bača, 
se o nás postará. Descartes odmítal běžnou 
skepsi, „pochybování pro pochybování“, 
a pochybnost užíval jen proto, aby se dobral 
pravdy. „naproti tomu v životě je třeba jed-

nat, i když naše poznání 
není jisté.“ 

Petr Holínský
Portfolio manažer
J&T Banky

Myslím, tedy jsem
Panuje všeobecné mínění, že ovce nepatří mezi inteligentní tvory. 
V živočišné říši člověk nachází mnoho společných, příbuzenských 
znaků u primátů, ale také např. u delfínů, které řadí mezi zvířata 
s nejvyšší inteligencí. 
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V zahraničí jsou svěřenské fondy neboli 
trusty běžným institutem, Česká republika 
však zatím bude jednou z mála evropských 
zemí, která je bude mít ve svém právním 
systému ukotveny. naši zákonodárci se při 
implementaci inspirovali občanským záko-
níkem kanadského Québecu, který je české 
kontinentální právní úpravě blízký. 

návrh novely doslova říká: „Podstata svě-
řenského fondu je v tom, že jeho zakladatel 
vyčlení ze svého majetku určitou část a svěří 
ji nějakému účelu. Tím vzniká oddělené 
vlastnictví, k němuž původní vlastník žádná 
vlastnická práva již nemá. Tato práva vy-
konává svěřenský správce, ale ani ten není 
vlastníkem svěřenského fondu, protože není 
nadán vlastnickou svobodou (ve smyslu  
§ 951) – naopak, je povinen šetřit a rozmno-
žovat podstatu svěřenského fondu, dbát 
o naplňování jeho účelu a respektovat práva 
beneficientů (neboli obmyšlených).“

abychom pochopili úlohu trustů, je nejprve 
nutné si vysvětlit klíčové pojmy. Zakladate-
lem je buď fyzická, nebo právnická osoba, 
která se rozhodne vyčlenit část svého ma-
jetku a svěřit ji do správy předem vybranému 
správci. Svěřenským správcem může být 
každý svéprávný člověk, případně i právnic-
ká osoba, například banka. Obmyšleným je 
pak ten, komu náleží plnění ze svěřenského 
fondu (užitek i vlastní majetek při zániku), 
tím může být jak právnická, tak zletilá či ne-
zletilá fyzická osoba, české či jiné příslušnosti, 
dokonce jím může být i nenarozený. 

Diskrétnost především
Leckoho jistě napadne otázka, proč by se měl 
vlastník tímto způsobem vzdát rozhodování 
o svém majetku? Důvodů může být hned 
několik. Trusty umožňují vyčlenit a anony-
mizovat jakýkoli majetek a stanovit mu libo-
volný účel, přičemž obmyšlená osoba není 
dohledatelná v žádném veřejně dostupném 
rejstříku. Toho lze využít například pro za-
bezpečení nemanželských potomků, o nichž 
se nemá nikdo dozvědět, apod. 

Budeš dědit, ale...
Svěřenské fondy ale také umožňují stanovit 
přesné podmínky, za nichž obmyšlená osoba 
na majetek dosáhne. Pokud se zakladatel 
fondu obává, že by jeho dědicové „rozfof-
rovali” získané bohatství, založí svěřenský 
fond a stanoví podmínky, za kterých mohou 
dědicové peníze získat. Tento druh fondů 
může vzniknout i pořízením pro případ smrti, 
takže samotný vznik fondu a vložení majetku 
proběhne až po smrti zakladatele. 

Trusty přinášejí další  
možnosti, jak naložit se 
svým majetkem
Připravovaný občanský zákoník, který 
by měl vstoupit v účinnost od roku 2014, 
přinese jednu výraznou novinku v oblasti 
privátní správy majetku. Jakmile vstoupí 
nový zákoník v platnost, bude i u nás 
možné po vzoru anglosaských zemí zřizovat 
svěřenské fondy. Ty svým zakladatelům 
umožňují vyčlenit ze svého majetku určitou 
část a svěřit ji zvolenému správci.

Odpovídá ředitelka  
J&T Family Office  
Gabriela Lachoutová
Uvažuje J&T Banka, že svěřenské fondy 
zpřístupní i svým klientům?
V rámci segmentu Family Office se na majetek 
díváme nejen z hlediska současných potřeb 
našich klientů, ale zohledňujeme i širší rodinné 
vztahy a delší časový horizont. Zakládání a sprá-
vu svěřenských fondů tak již svým klientům 
nabízíme. Do té doby, než bude nový občanský 
zákoník účinný, což je vzhledem k současné 
politické situaci neznámo kdy, lze pro tyto 
účely využít zahraniční právní jurisdikce.

Jak mohou vypadat podmínky, které sta-
noví zakladatel v případě dědictví?
Všichni si jistě vybavíme scénku z nějakého 
amerického filmu, kde starý rodinný právník 
oznamuje nespoutanému potomkovi, že 
pokud nebude kouřit a brát drogy, vystuduje 
s vyznamenáním, nebude se „poflakovat“ 
a nejpozději do svých 35 let založí rodinu, získá 
neuvěřitelný rodinný majetek. Svěřenské fondy 
pak tyto scénky přenáší do reality. Tedy v pod-
mínkách může být zařazena jak povinnost 
dědiců starat se o klidné dožití zakladatele či 
dovršení jisté věkové hranice, tak dostudování 
nebo dosažení jistého kariérního postu atd. 

Lze svěřenský fond založit i za účelem 
investování?
Svěřenské fondy je možné využít pro mnoho 
účelů od těch charitativních přes rodinné 
a dědické až po ty investiční. každý nabízí své 
výhody, například při založení fondu za účelem 
investování se nemusí zakladatel obávat, že 
v případě neúspěchu by si věřitelé dělali nárok 
na jeho zbývající majetek nebo dokonce že by 
nalezli jeho jméno. Vznikem fondu totiž oddělí 
svůj majetek od majetku fondu, o který se mu 
podle přesně nastavených pravidel a jeho přá-
ní stará správce či skupina správců. aby měl 
jistotu, že správci dělají vše, jak si přál, může si 
zřizovatel fondu určit tzv. protektora. Většinou 
se jedná o velmi blízkou osobu zřizovatele, 
který kromě správce může kontrolovat také 
obmyšlené a plnění myšlenky či poslání fondu. 
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Kulturní tipy
připravil Ondřej Horák, výtvarník a autor 
mnoha výstavních projektů, člen Společnosti 
Ceny Jindřicha Chalupeckého

Jan křížek a umělecká 
Paříž 50. let

Národní galerie v Praze
Termín: 31. 5. – 29. 9. 2013
adresa: Valdštejnská jízdárna, Praha 1       
                                            
Jan křížek se řadí mezi pozapomenuté české 
umělce, kteří se svého „objevení“ u nás do-
čkali až po roce 1989. Přesto až nyní dochází 
k opravdu reprezentativnímu představení jeho 
díla. autor, který se především v 50. a 60. 
letech řadil mezi nejzásadnější světové uměl-
ce oceňovaného „art brut“. Tohle se vám bude 
určitě líbit. 

Postiženi normalitou

DoX
Termín: 23. 5. – 16. 9. 2013
adresa: Poupětova 1, Praha 7                                             

Co je „postižení“? a co je „normální“? Tak se 
ptají organizátoři této výstavy. na meziná-
rodně zastoupené výstavě nabízí současné 
i historické odpovědi na běžné i extrémní 
otázky po „normalitě“. DOX znovu potvrzuje 
své výsadní postavení v prostoru, kde se prolí-
ná výtvarné umění a témata naší společnosti. 
Tahle výstava by neměla nikomu ujít. 

magdalena Jetelová: 
(DES) ORIEnTaTIOn? / 
Projekty z let 1982–2013

Muzeum moderního umění 
Termín: 31. 5. – 27. 10. 2013
adresa: Denisova 47, Olomouc

Jestli si vybavíte rozměrnou dřevěnou židli 
stojící před pražskými Sovovými mlýny (která 
pravidelně během povodní odplave), pak zná-
te i práci naší nejznámější sochařky. Její dílo 
je již nyní součástí naší kulturní historie, proto 
neváhejte, a pokud budete mít možnost, urči-
tě galerii v Olomouci navštivte. Retrospektiva 
vás seznámí s nejaktuálnějšími podobami 
současného sochařství. 

Jak porozumět současnému 
umění?
Celorepublikový doprovodný program Ceny 
Jindřicha Chalupeckého 5 finalistů 5 měsíců  
5 míst letos ukáže současné umění veřejnosti 
zcela novým interaktivním způsobem. 

Organizátoři doprovodného programu největší tuzemské výtvarné ceny, které je J&T Banka 
partnerem, letos ukazují současné umění veřejnosti zcela novým interaktivním způsobem. 
Ve speciálním modulu Stavebnice, který se skládá ze sta metrů lešenářských trubek, se finalisté 
ceny postupně představují od května do října v pěti městech – Richard nikl v Praze, Daniela 
Baráčková v Brně, aleš Čermák v Ostravě, Dominik Lang v Českých Budějovicích a Václav magid 
v Plzni. První tři zmiňovaní už mají své prezentace za sebou, zbylé dva teprve čekají, a to 4. září 
v Českých Budějovicích a 5. října v Plzni. každý z finalistů si mohl pro účely své prezentace 
navrhnout konstrukci Stavebnice odpovídající vlastním potřebám. kromě prezentace umělců je 
součástí také program pro střední a vysoké umělecké školy, debata se studenty ateliéru archi-
tektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a diskuze ve spolupráci s Českou televizí 
na téma Proč současnému umění tak málo rozumíme?

První prezentovaný finalista Richard nikl je podle pořadatelů typickým „umělcem budoucnosti“. 
Svůj modul sestavil jako dva pavilony představující symbol duality. V každém pavilonu se pak 
konala jedna výstava. První, jejímž kurátorem byl sám nikl, ukázala díla českých i zahraničních 
současných autorů, druhá pak představila jeho vlastní výtvory – sérii asambláží z hlíny, plexiskla 
a ocelových komponent. Richard nikl v rámci své prezentace uskutečnil také vůbec první  
„dražbu“ autorského tweetu umělce v České republice. Druhá finalistka, Daniela Baráčková, 
která se ve své tvorbě věnuje zejména krátkým videím, představila veřejnosti své dílo v Brně 
před budovou moravské galerie, vzniklo tu tak díky její originální konstrukci nejmenší kino 
na světě. k vidění byla videa na různá společenská témata, jako je vyrovnávání se s vlast-
ní a společnou minulostí, smrt, česká malost, současné muzejnictví nebo národní identita. 
V Ostravě pak představil svůj program editor a zakladatel nezávislého nakladatelství ausdruck 
Books aleš Čermák, který se ve své práci zaobírá mezilidskou interakcí. V jeho práci je patrný 
zájem o společenské dění, o něž se opřel i při přípravě své prezentace, ve formě veřejného fóra 
zaměřeného na problémy týkající se nezaměstnanosti, individualizace a s ní spojené vytráce-
ní se střední třídy, neopomenul ani otázku menšin či rozvoje sociálního bydlení. Poslední dva 
finalisté, Domink Lang a Václav magid, se veřejnosti teprve představí. Tradiční výstava finalistů 
nazvaná Finále 2013, pro kterou finalisté právě vytvářejí nová díla, se letos bude konat od 27. září  
do 1. prosince v prostorách 5. patra národní galerie ve Veletržním paláci. Vítěz pak bude vyhlá-
šen 15. listopadu v rámci slavnostního ceremoniálu v režii Davida Jařaba v národní galerii. 

4. září – České Budějovice, 
Dominik Lang
Dominik Lang je ve finále Ceny Jindřicha 
Chalupeckého už potřetí. Podle poroty 
je jedním z nejslibnějších mladých 
umělců v Česku i na mezinárodní 
scéně. Ve svých instalacích uvažuje nad 
modernistickou tradicí a kombinuje ji se 
současnými způsoby prezentace.

5. října – Plzeň, Václav Magid 
Václav magid se dostal do finále 
podruhé. Porota ho vybrala především 
na základě posledních projektů, v nichž 
analyticky zkoumal vzájemné pozice 
umění, filozofie, estetiky a sociální sféry. 
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máte-li rádi zelený čaj, vyzkoušejte Or-
ganic Bangkok, který je v thajském duchu 
ochucený zázvorem a kokosem. Jste-li spíše 
milovníky ovoce, zkuste čaj Red Raspberry, 
lehký malinový čaj bez kofeinu, nebo Tropic 
Berry, který vás doslova zaplaví příjemnou 
chutí tropického ovoce. Všechny ledové čaje 
jsou připravovány ze světoznámé značky 
Harney & Sons.

Její zakladatel, John Harney, se již od počát-
ku zaměřil na kvalitu a razil heslo: „Pro-
dávat výborný čaj za cenu, která z něj činí 
každodenní luxus.“ Úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat, gurmáni tuto značku velmi 
rychle objevili a v roce 2005 byl dokonce John 
Harney zvolen časopisem Bon appetit nej-
lepším umělcem v oboru potravin. Zejména 
byl oceněn jeho přínos pro čajovou kulturu 
v USa a „umělecká“ kvalita nabízených čajů.

Harney & Sons je v čajovém světě skutečným 
pojmem s několikaletou tradicí. Ochutnejte 
jeden z nabízených ledových čajů, které se 
servírují i v Buckinghamském paláci. Za 3 
decilitry kteréhokoliv z čajů zaplatíte 50 kč.  

Patrik Zdrůbecký
J&T Banka Café

Příjemné letní osvěžení!  
ochutnejte vynikající  
ledové čaje v kavárnách  
J&T Banka Café
není nic lepšího, než se v parnu ochladit 
chutným drinkem. Zkuste nové ledové čaje 
špičkové kvality Harney & Sons, na výběr 
máte hned ze tří exotických druhů.

Benefiční zápas marka Jankulovského přilákal 
do hlediště ostravského stadionu Bazaly téměř 
20 tisíc diváků. Po devíti letech se totiž znovu 
sešel kompletní bronzový tým z evropského 
šampionátu v Portugalsku: nedvěd, Baroš, 
Poborský, koller, Rosický a také kouč karel 
Brückner. na fotbalovém hřišti ale velký večer 
marka Jankulovského rozhodně neskončil. 

Všichni aktéři se i se svými nejbližšími sešli 
po zápase na slavnostní večeři v kavárně 

Elektra, kde se o příjemnou a pohodovou 
atmosféru starala také jazzová kapela s vý-
borným ostravským saxofonistou michalem 
Žáčkem. Gólman Petr Čech v naší kavárně 
potvrdil velkou zálibu ve hře na bicí, když se 
v průběhu večera přidal k ostravským jazz-
manům. a hudební vlohy potvrdil zpěvem 
i sudí Pavlín Jirků. na rozlučku s fotbalistou 
dorazil i vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek 
a několik špičkových fotbalistů z Itálie, kde 
marek Jankulovski působil.  

Čeští fotbalisté navštívili  
kavárnu Elektra
Fotbalový záložník a obránce marek Jankulovski 
se v šestatřiceti rozloučil s profesionálním 
fotbalem. Část jeho benefice se odehrávala  
v kavárně Elektra. 



Zapojit se můžete i vy! Podpořte pěstounské rodiny a pomozte ohroženým dětem 
v České republice. Pomozte nám uzavřít kruh rodiny! 

Za příspěvek v minimální částce 499 Kč navíc získáte jako poděkování unikátní šperk 
od českých designérek Báry Nussbaum a Terezy Šmahové.

Náramky jsou k dostání v kavárnách ze sítě J&T Banka Café nebo v e-shopu.

Jsou situace, které 
zažijete jen v rodině.

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


