
Čistý zisk J&T Banky meziročně vzrostl o 26 % 
J&T Banka zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulý rok. Rok 2014 
znamenal pro banku více než 20% meziroční nárůst bilanční sumy. 
Ta ke konci sledovaného období přesáhla úroveň 133,8 miliard korun.

J&T Banka uzavřela dle auditovaných konsoli-
dovaných výsledků loňský rok s bilanční sumou 
ve výši 133,801 miliard korun, což představuje 21% 
meziroční nárůst. Provozní zisk za dané období 
činil 1,686 miliard korun a zaznamenal tak v mezi-
ročním porovnání téměř 40% růst.

K nárůstu bilanční sumy vedlo především navýšení 
klientských vkladů, které dosáhly hranice 106,9 
miliard korun, což představovalo navýšení o 25 %. 
Růst vykázaly také úvěry, kterých bylo poskytnu-
to 71,1 miliard korun, tedy meziročně o 19 % více. 
Nárůst objemu vkladů spolu s kapitálovým vyba-
vením banky umožnil rozvoj úvěrových obchodů, 
což se pozitivně projevilo i na 35% meziročním 
růstu úrokových výnosů (5,796 miliard korun).

„Růst banky byl tažený zájmem o investiční 
příležitosti, které jsme klientům v průběhu roku 
přinesli. Vedle vkladových produktů, jsme rozšířili 

nabídku dluhopisů o emise společností CPI, J&T 
Finance Group či J&T Securities. Velký zájem jsme 
zaznamenali u perpetiutních certifikátů, které jsme 
nabídli v České republice jako první. Na podzim 
jsme pak rozšířili úspěšnou rodinu J&T fondů o fon-
dy životního cyklu s názvem J&T LIFE,“ doplňuje 
výsledky Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

J&T Banka na konci roku 2014 vykázala čistý zisk 
ve výši 1,342 miliard korun, což představuje 26% 
meziroční nárůst. Vlastní kapitál pak činil 15,34 
miliard korun. Kapitálová přiměřenost na konsoli-
dované bázi dosáhla úrovně 13,4 %. 
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Nemovitost je základ majetku / str. 4
Využijte nově nabízené hypoteční poradenství 
pro financování nemovitostí ve vašem portfo-
liu. Poradíme s vhodným výběrem hypotéky či 
refinancováním stávající.

Tenisový turnaj WTA 
zdarma pro všechny / str. 8
Velký tenisový svátek se blíží, nenechte si ujít 
příležitost vidět nejlepší světové tenistky na 
kurtech pražské Sparty.

J&T Ventures rozdal první 
investice / str. 7
Fond zaměřený na podporu start-upů vidí 
budoucnost v chytrých městech či zdravotní  
a prenatální péči.
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Datum vydání 10. 4. 2015 www.jtbank.cz

Konsolidované výsledky J&T Banky, a. s., ke 31. 12. 2014 
Hlavní položky bilance

mil. Kč 12/2014 12/2013 var. abs. %

Bilanční suma banky 133 801 110 237 23 564 21 %

Pohledávky za klienty 71 170 60 004 11 166 19 %

Závazky vůči klientům 106 946 85 823 21 123 25 %

Vlastní kapitál 15 343 14 046 1 297 9 %

Kapitálová přiměřenost 13,4 % 15,8 % –2,40 – 

Provozní výnosy 3 975 2 987 988 33 %

Provozní náklady –2 289 –1 770 –519 –29 %

Zisk před tvorbou opr. položek k úvěrům a zdaněním 1 686 1 217 469 39 %

Zisk za účetní období po zdanění 1 342 1 069 273 26 %
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Březen byl hlavně o centrálních bankách
Evropská centrální banka začala s nákupy pro plnění programu měnové 
expanze, americký FED naopak nepřekvapil vypuštěním slova „opatrný“ 
v zápisu. Zajímavá čísla by pak mohla přinést nadcházející výsledková 
sezona. 

Evropská ECB začala 9. 3. s nákupy pro plnění programu měnové expanze, 
kde se zavázala nakoupit aktiva za 60 mld. EUR měsíčně. Spuštěný program 
všeobecně napomáhá evropským aktivům a například akcie jsou na nových 
historických maximech. Měřeno německým indexem DAX jsme nad histo-
rickou úrovní 12 000 bodů. Za březen DAX přidal 5,0 %, opakem je společná 
měna euro, která je pod tlakem a k dolaru se dostala na dvanáctiletá minima 
k úrovni 1,05 USD/EUR. 

Americký FED naopak nepřekvapil vypuštěním slova „opatrný“ v zápisu, což 
byl poměrně jestřábí krok, ale výrazně snížil ekonomický výhled spolu s vý-
hledem na úroveň sazeb v letošním a příštím roce. Druhá část zápisu a ná-
sledný komentář byly naopak velmi holubičí a tržní očekávání na potenciální 
zvyšování sazeb se opětovně oddálilo. Navíc se významně umírnil i náhled 
na prudkost případného zvyšování sazeb. Toto jednání FEDu přineslo krátkou 
korekci především na měnovém trhu, kde euro posílilo k úrovni 1,1 USD/EUR, 
ale do konce měsíce se vrátil tlak na euro kvůli Řecku (1,07 USD/EUR).

Americké indexy i přes relativně holubičí FED zaznamenaly v březnu lehké 
ztráty, a to v rozpětí 1,3–2,0 %. „Důvodem jsou především slabé makroekono-
mické výsledky z počátku roku a sílící dolar. Oba faktory mohou naznačovat, 
že blížící se výsledková sezona za 1. kvartál letošního roku může znamenat 
pokles zisku na akcii, který by byl první od roku 2009,“ říká hlavní ekonom  
J&T Banky Petr Sklenář. Japonský index Nikkei přidal 2,2 % za březen a domá-
cí index PX přidal 1,1 %.

Ve středu zájmu dividenda
Z akcií se opět podíváme na O2 CR, protože byla zveřejněna překvapivá 
informace o návrhu managementu na hrubou dividendu 13 Kč za akcii, což 
představuje 6,5% hrubý dividendový výnos. Poslední obchodní den s nárokem 
na dividendu je 24. 4. „Naše očekávání bylo více konzervativní – 5 až 10 korun 
za akcii či žádná dividenda. Po oznámení rozdělení se náš pohled ještě více 
posunul směrem k očekávání nulové dividendy,“ popisuje Sklenář. 

Ke konci měsíce společnost zveřejnila pozvánku na valnou hromadu (VH), 
která se bude konat 28. 4. Poslední obchodní den s nárokem na účast 
na valnou hromadu je 17. 4. Na valné hromadě se bude mimo jiné rozhodovat 
o rozdělení zisku, resp. dividendě, a o rozdělení společnosti. Kdo bude na val-
né hromadě hlasovat proti rozdělení společnosti, bude mít nárok na účast 
na odkupu oddělené části CETIN. 

Zajímavé bude období mezi 17. a 24. 4., kdy se bude akcie obchodovat bez 
nároku na účast na VH a zároveň s nárokem na dividendu. Investoři prav-
děpodobně nebudou chtít kupovat akcii bez nároku na odkup, tedy prodejní 
zájem bude poměrně těžké uspokojit. Na druhou stranu prodejců zřejmě 
rovněž moc nebude, protože ti budou chtít uplatnit svůj nárok na odkup 
a potenciálně dividendu. Z toho vyplývá, že pokud nebude někdo chtít pod-
stupovat účast na VH, bude zřejmě prodejcem ještě před 17. 4. 

Sledované bude rovněž rozhodování investorů, jak se postaví k tomu, že se 
titul bude obchodovat bez nároku na účast na VH, potažmo přímou mož-
nost účasti odkupu CETINu. Z tohoto podnětu by mohl na trhu vzniknout 
prodejní tlak, který by však nebyl opodstatněný, protože O2 CR se stále bude 
obchodovat s nárokem na obě budoucí části společnosti. Tedy s určitou hod-
notou. Nelze vyloučit, že CETIN po očekávaném odkupu vykoná vytěsnění 
minorit nebo že bude minoritami požádán o odkup (tzv. „freeze-out“).

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními. Výkonnost v minulosti ani očekávaná 
výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní 
a není tak zaručena návratnost částky původně investované. Pro kalkulaci čistého výnosu musí investor zohlednit poplatky placené dle platného ceníku. Zdanění závisí na osobních 
poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut, klíčové 
informace pro investory,…) a informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou. 
Upozornění / Produkt obsahuje doložku podřízenosti a nevztahuje se na něj zákonné pojištění. Výroční zprávy a finanční výkazy Banky jsou k dispozici na www.jtbank.cz.  
Upozornění / Článek není propagačním sdělením a obsahuje pouze osobní úvahy makléře banky. Sdělení není komunikací se zákazníkem ve smyslu ust. § 17 vyhlášky č. 303/2010 Sb. 
Informace o výhodách a rizicích spojených s investováním naleznete na www.jtbank.cz. 

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

Americký FED naopak nepřekvapil vypuštěním slova 
„opatrný“ v zápisu, což byl poměrně jestřábí krok, ...
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obavy ze zvyšování sazeb v USA, což udrželo zlato těsně pod hranici 1 200 
USD za unci. Zemědělské plodiny ztrácely v průměru kolem 6 %.

„Smíšená data z ekonomiky a vysoký stav zásob nedávají komoditám, zejmé-
na kovům a ropě, prostor pro růst,“ hodnotí situaci Petr Sklenář. 

Dubnové výhledy
Celkový výhled zhoršuje silný dolar. „V dubnu budeme sledovat řešení kolem 
Řecka a výsledkovou sezonu za 1. čtvrtletí. Řecko stále může přinést pře-
kvapivé řešení, které se může přinejmenším psychologicky projevit alespoň 
do směnného kurzu,“ popisuje Petr Sklenář. 

Výsledková sezona podle něj může přinést zajímavá čísla, která bychom 
si rozdělili na americkou a evropskou část. V případě amerických akcií se 
může již negativně projevit tlak sílícího dolaru. Navíc složité makroekono-
mické prostředí v USA na začátku roku může rovněž přinést negativní vlivy 
do hospodaření některých firem. Na druhou stranu by tyto vlivy měly být již 
zaceněny do očekávání, a proto se nedá vyloučit celkově pozitivní vyznění 
výsledků vůči odhadům, ale ty budou pravděpodobně velmi nízké. 

„Celkově jsme vůči výsledkové sezoně protentokrát velmi opatrní a spíše 
bychom se jí raději vyhnuli v rámci pozicování,“ konstatuje Sklenář a dodává: 
„Evropská část by mohla naopak překvapit pozitivně vzhledem k posledním 
makroekonomickým datům a potenciálu oslabení eura. Rizikem je měnové 
zajištění u některých společností. Celkově jsme na evropskou výsledkovou 
sezonu po delší době relativně pozitivní.“ 

Připraveno analytiky J&T Banky.

Ti, kteří kupují titul jen pro dividendu, resp. daňový štít, budou pravděpodob-
ně obtížně získávat protistranu při následném prodeji při datu bez nároku 
na dividendu (27. 4.). Zde lze očekávat, že by mohl titul poklesnout více, než 
je samotná dividenda. 

„Jako minimum hodnoty současného O2 tedy aktuálně vidíme 150 Kč za akcii 
plus hrubá dividenda plus prozatím nespecifikovaná hodnota pokračující 
O2, kde v tuto chvíli chybí data. Kromě samotných čísel například i pro-
vozní smlouva mezi nástupnickým O2 a CETIN. Pro nadcházející období 
bychom vnímali riziko prodejního tlaku vzhledem k tomu, že očekáváme, že 
zahraniční účty nebudou ochotny podstupovat riziko administrativy spojené 
s nárokem pro odkup odštěpené CETIN. Na druhou stranu výraznější tlak 
především mezi daty 17. a 24. 4. může přinést spekulativní příležitost,“ uvádí 
Petr Sklenář.

Propad opět táhly energie
Březen byl pro komoditní trhy opět velmi negativní a široké indexy mezi-
měsíčně propadly o 5–7 %. Ztráty zaznamenaly všechny sektory, ale celkový 
propad opět táhly energie (–10 %) na čele s ropou. Rostoucí zásoby ropy, 
utlumená poptávka a naopak stále silná nabídka znova obnovily prodejní 
tlak u ropy, stabilizace v únoru se ukázala jako krátkodobý výkyv a cena ropy 

typu WTI v polovině března dokonce propadla na 6leté minimum  
(42 USD za barel). V druhé polovině měsíce cenu ropy sice zvýšil nárůst 
napětí na Arabském poloostrově (Jemen), ale pouze to vedlo ke snížení 
celkových ztrát – Brent klesl o 12 % a WTI o 4 %. I přes velké výkyvy během 
měsíce nakonec v mírné ztrátě skončily drahé kovy (–2 %), když převážily 

Březen byl pro komoditní trhy opět velmi negativní 
a široké indexy meziměsíčně propadly o 5–7 %.
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Ceny nemovitostí dosáhly svého dna a začí-
nají opět pomalu růst. Výše úrokových sazeb 
u hypotečních úvěrů se zatím drží na historických 
minimech, takže kdo uvažuje o koupi nemovitosti, 
neměl by dlouho váhat. Investice do nemovitostí 
je poměrně bezpečná a odolává inflaci. Nemusí se 
přitom jednat o pořízení si nemovitosti pro vlastní 
bydlení, ale o zajímavou formu výdělku. Zakou-
pený byt lze totiž pronajmout a z inkasovaného 
nájmu hradit splátky hypotéky. V optimálním pří-
padě nájemné pokryje veškeré náklady a po spla-
cení hypotéku generuje nemovitost další příjmy, 
lze ji prodat nebo dát k dispozici potomkům.

Vaše starosti na naše bedra 
J&T Banka nemá hypotéku zařazenu do port-
folia svých vlastních produktů, ale na základě 
vašich individuálních požadavků a potřeb pro vás 
navrhneme nejvýhodnější hypotéku vybranou ze 
široké škály 13 bank nabízejích na českém trhu 
hypoteční úvěry. Hypotéka se může vztahovat 
na koupi nemovitosti, výstavbu, rekonstrukci, kou-
pi družstevního podílu, vypořádání vlastnických 
vztahů týkajících se nemovitosti, refinancování 

dříve poskytnuté hypotéky nebo se může jednat 
o neúčelový úvěr.

K dispozici budete mít bankéře, který je odborní-
kem a specialistou na oblast hypoték, takže vám 
doporučí a průběžně s vámi bude konzultovat 
to nejvhodnější řešení reflektující vaše možnosti 
a potřeby. Poradenství vám poskytneme bez-
platně a zároveň pro vás zajistíme nadstandardní 
a komplexní služby tak, abyste s vyřízením hypo-
téky neměli žádné starosti. Obstaráme vám výpisy 
z katastru a odhad nemovitosti, budeme za vás 

komunikovat s hypoteční bankou, prodávajícím, 
realitním makléřem i advokátem při přípravě bu-
doucí kupní smlouvy. Naší snahou je snížit veškeré 
náklady spojené s vaší hypotékou na minimum.

I po čerpání hypotéky vám budeme partnerem 
pro další řešení vašich potřeb a pomůžeme vám 
dosáhnout významného zhodnocení vašich 
finančních prostředků díky kombinaci bankou 
nabízených nadstandardních výnosů a vhodného 
hypotečního úvěru. 
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J&T Banka nabízí nově i hypoteční poradenství
Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, 
ochránit a předat dalším generacím. Proto jsme do nabídky služeb zařadili 
i hypoteční poradenství. Nemovitost totiž tvoří základ majetku každé 
rodiny.

Hypotéka na koupi 
nemovitosti na pronájem

V posledních letech je oblíbenou formou in-
vestice pořízení nemovitosti určené k proná-
jmu. Financování takové nemovitosti lze řešit 
hypotékou, kterou následně splácíte z výnosu 
získaného pronájmem nemovitosti. 

Americká hypotéka

Potřebujete si půjčit větší částku peněz 
a vlastníte nemovitost? Můžete využít 
neúčelovou hypotéku, kterou můžete čerpat 
na cokoliv.

Flexibilní hypotéka

Hledáte možnost předčasného splacení 
nebo změny splátek v průběhu splácení? 
Můžete využít flexibilní variantu nabízených 
hypoték.
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Oblast start-upů v sobě skrývá mnoho zají-
mavých investičních příležitostí se zajímavým 
zhodnocením. J&T Banka se rozhodla podporovat 
a rozvíjet potenciál výjimečných lidí, kteří budují 
firmy s realistickou vizí a mezinárodním přesa-
hem, a pro tento účel vytvořila fond J&T Ventures. 

„Po necelém roce existence fondu jsme rádi, že 
jsme z více než 400 projektů, se kterými jsme 
se za ten čas setkali, vybrali společnosti, které 
mají profesionální zázemí, skvělý tým a ověřený 
inovativní produkt s velkým potenciálem,“ uvedl 
investiční ředitel J&T Ventures Adam Kočík. 

Chytré ovládání lamp
První zainvestovaná firma ICE Gateway je 
společnost sídlící v Berlíně. Jejich hardwarové 
a softwarové řešení umožňuje městům jednoduše 
ovlivňovat intenzitu osvětlení nebo monitorovat 
a kontrolovat provoz.

„Během tří let bude na základě regulací v Evrop-
ské unii vyměněno 30 % neefektivních a toxických 
světel a chytré ovládání pouličních lamp bude 
jednou z možností, jak mohou města ušetřit,“ 
zmiňuje Adam Kočík jeden z argumentů, proč se 
fond rozhodl podpořit právě tuto společnost.

Podle Ramina L. Mokhtariho, zakladatele a CEO 
ICE Gateway, lze aplikaci snadno a bez problémů 

instalovat na již existující veřejné osvětlení, které 
se tak stává instantním přenašečem důležitých 
informací – aktuální dopravní situace a zpra-
vodajství, alokace volných parkovacích míst, 
navigace či video služby. Využitelná je na všech 
smart osobních zařízeních (telefony, tablety) a je 
tak prostředkem komunikace města s veřejností. 
„Navíc jakmile je jednou infrastruktura vytvořena, 
lze služby libovolně přidávat bez jakýchkoli doda-
tečných nákladů,“ vypichuje další výhody. 

Aplikace pro maminky i lékaře
Druhým podpořeným projektem je FetView, 
v Praze sídlící start-up se silným zázemím v Ně-
mecku a zkušeným mezinárodním týmem z ob-
lasti zdravotnictví. Nová aplikace své využití najde 
především v oblasti gynekologické a prenatální 
péče, neboť lékařům i pacientkám nabízí snadný 
přístup ke všem dokumentům, výsledkům testů, 
ultrazvukům, měřením plodu včetně vývojového 
diagramu, a to vše s možností sdílet informace 
s ostatními ošetřujícími lékaři či přáteli pacientky. 

„Naše aplikace by měla v budoucnu umožnit také 
automatické měření a vyhodnocování výsledků 
včetně jejich porovnání s historickými daty a již 
známými fakty. Díky tomu dojde k přesnějším 

vyhodnocením, o která se lékaři mohou ve své 
praxi opřít. V neposlední řadě FetView procesu-
je velké množství dat, jež mohou být přínosem 
pro vědecké účely,“ říká David Dostal, zakladatel 
a CEO FetView. 

Firma má už službu hotovou a teď se chce 
soustředit především na prodej. Zatím ji využívá 
osmnáct lékařů po celém světě, kteří platí za její 
použití měsíční poplatky ve výši od 38 do 148 eur. 
 Do dvou let by se však FetView měl rozšířit 
do více ordinací, například v Americe má start-up 
fungovat v roce 2016. Do černých provozních 
čísel by se tak podle odhadů měla firma dostat 
do osmnácti měsíců.

Hledáme další příležitosti
Kapitálový fond bude i nadále hledat zajímavé 
projekty, které potřebují a ocení nejen investiční, 
ale i smart money podporu. Dokonce se uvažuje 
o otevření druhého venture kapitálového fondu, 
který by se zaměřoval nejen na již existující 
zainvestované projekty, jejich rozvoj a kapitálové 
posílení, ale zejména na zcela nové a inovativní 
myšlenky, které potřebují kapitál pro svůj rozjezd. 
„Tedy řekněme, že by zcela pomohl zafinancovat 
první část rozvoje,“ dodává Adam Kočík. 

J&T Ventures rozdal start-upům první desítky 
milionů korun
Po necelém roce své existence rozdal J&T Ventures první investice 
start-upům. Podporu získaly projekty FetView se svým zdravotnickým 
softwarem a ICE Gateway s řešením využívajícím veřejného osvětlení 
k vytvoření páteřní infrastruktury pro koncept Smart City.

J&T Ventures

Venture kapitálový fond nabízí nejen finanční 
prostředky pro růst a rozvoj, ale také pomoc 
s nastavením obchodní strategie a firemních 
procesů, podporu expanze na zahraniční 
trhy a manažerské zkušenosti a kontakty.  
S investičním kapitálem 65 milionů korun 
vyhledává nadějné podnikatelské nápady, 
investuje do nových technologií především 
z oblasti IT, vzdělávání, zdravotnictví, finanč-
ních technologií, zpracování Big Data, Smart 
City či IoE (Internet of Everything). Orientuje 
se především na region střední a východní 
Evropy. 
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Tipy  

Do sedla na Lipně
Na vodu je možná ještě trochu brzy, ale 
Lipno zdaleka není jen o vodě. Na jaře je 
okolí přehrady rájem cyklistů. Jaro je ideální 
čas také na in-liny. Na Lipně vás čeká jedna 
z nejkrásnějších tratí v Česku vůbec – dva-
náctikilometrová stezka vedoucí z Frym-
burku do Lipna nad Vltavou. Ubytovat se 
můžete ve čtyřhvězdičkovém Amenity Hote-
lu Lipno se čtyřiadvaceti pokoji, snídaňovou 
restaurací, dvacetimetrovým vyhřívaným 
bazénem se slanou vodou a s výhledem 
na břeh lipenského jezera. Cenově zvýhod-
něné vouchery na ubytování koupíte v klubu 
Magnus až do 25. června. Vybrat si můžete 
například Double Room pro 2 osoby na jed-
nu noc se snídaní  a vstupem do bazénu 
za 7 980 bodů. 

Vylezte na Ještěd
Dejte si do těla při výstupu na vrchol 
Ještěd (1012 metrů), kde stojí slavný horský 
hotel s vysílačem. Ubytovat se na výletě 
na Liberecku můžete v Hotelu Babylon, 
do kterého patří také Aquapark, Wellness, 
IQpark a Lunapark. Výhodné ceny voucherů 
kombinujících ubytování a vstup do parků 
získáte v klubu Magnus do 30. června. Pořídit 
si můžete například dvoulůžkový pokoj se 
20% zvýhodněním za 9 560 bodů. 

Voda a relax v Aqualandu 
Moravia
Zařádit si na nejlepších vodních atrakcích 
a odpočinout v rozsáhlé relaxační zóně? 
Za tím už dávno nemusíte do zahraničí, stačí 
se vydat do moravských Pasohlávek. Děti 
i dospělí se mohou vyřádit na dvaceti tobo-
gánech a skluzavkách s celkovou délkou více 
než 1,7 kilometrů. Součástí areálu je i rozsáhlá 
wellness zóna Forum Romanum nabíze-
jící možnost užít si až 24 saun a procedur. 
Celodenní vstup do vodního světa včetně 
wellness zóny získáte v klubu Magnus se 
zvýhodněním 27 % za 1 298 bodů. 

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

Bystřice od pondělí do pátku v hodnotě 500 Kč 
pořídíte po slevě pro klub Magnus za 1 900 bodů, 
víkendové fee pak zakoupíte za 2 660 bodů. 
Za zvýhodněných podmínek si díky Magnusu mů-
žete v klubu Monachus koupit i členství. Na výběr 
je ze členství Play (běžně 4 900 Kč) za 18 620 bodů, 
díky kterému můžete hrát na obou hřištích se 
slevou nebo Resort (běžně 20 700 Kč) za 78 660 
bodů, které nabízí neomezenou hru na obou hři-
štích. Jestliže jste si ještě nenašli čas na to, udělat 
si zelenou kartu, a přesto chcete zkusit golf hrát, 
pak máte možnost si přímo v resortu za zvýhod-
něnou cenu zaplatit intenzivní třídenní kurz (pro 
členy klubu Magnus za 18 997 bodů). 

Druhý tip, kam si na jaře vyrazit protáhnout 
tělo a provětrat golfové hole, je rozmanité 
hřiště Golf Clubu Ostravice. Hřiště je zasaze-
no v překrásné přírodě, kdy na prvních třech 
jamkách klesáte do údolí, abyste pak už jen 
stoupali. Přitom narazíte na množství překážek, 
bunkerů i vodních ploch, které vás dokážou dost 
potrápit. Pro trénink je k dispozici krytý driving 
range a tréninkové plochy pro nácvik krátké hry. 
V klubu Magnus dostanete voucher na osmnácti 
jamkovou hru v hodnotě 1 390 Kč se zvýhodněním 
o 20 % za 4 448 bodů. Klub nabízí rovněž možnost 
členství, které pořídíte za 12 000 bodů. Kromě gol-
fu můžete v okolí Ostravice vyzkoušet turistiku, 
hippoturistiku, nordic walking či koupání. Nechybí 
ani adrenalinové vyžití a k dispozici je pochopitel-
ně wellness i dobré jídlo. 

Protože golf je vyhledávaným koníčkem mnohých 
z našich klientů i přátel, je i nabídka klubu Magnus 
opravdu rozsáhlá. 

První tip, kam vás budeme lákat, je Golfresort 
Monachus. Ten se na základě ankety už čtyřikrát 
dostal do TOP 10 nejlepších hřišť v České repub-
lice a v roce 2012 ho americká verze časopisu 
GolfDigest zařadila dokonce mezi pět nejlepších 
hřišť v Česku. Není divu: areál nabízí hned dvě 
hřiště přirozeně se rozprostírající mezi lesy a ryb-
níky, díky čemuž poskytuje výjimečnou atmosféru 
pro hru i relax. Osmnáctijamkové hřiště Mnich 
patří mezi absolutní libůstky. Každoročně se tu 
pořádají nejen prestižní komerční akce, ale také 
republikové a mezinárodní profesionální turnaje. 
Architekti toto hřiště dokonale zasadili do přírodní 
krajiny. Jamky jsou od sebe odděleny lesíky nebo 
řadami stromů a do hry jsou tu zakomponovány 
i kameny. Druhým hřištěm je pak Nová Bystřice. 
Není příliš náročné a je oblíbené zejména mezi 
začínajícími golfisty. Hřiště je zasazeno do mírně 
zvlněné krajiny a nabízí hráčům ideální podmínky 
pro trénink. 

Díky klubu Magnus si teď za zvýhodněných pod-
mínek můžete zahrát na obou. Voucher na green 
fee na 18 jamek na hřišti Mnich od pondělí 
do čtvrtka za cenu v hodnotě 1 200 Kč pořídíte 
s 5% zvýhodněním za 4 560 bodů. Stejná sleva 
platí i o víkendu, kdy vás fee vyjde na 6 460 bodů. 
Voucher na green fee na 18 jamek na hřišti Nová 

S Magnusem na golf  
Už nemusíte do indoorů! Golfová hřiště už se 
zase zelenají a klub Magnus má pro vás hned 
dva zajímavé tipy, kde si v letošní sezoně zahrát 
jako první.
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Nejpreferovanější formou péče o cizí dítě je jeho 
osvojení (adopce) uváděná 51 % dotázaných, více 
než třetina osob (35 %) by zvažovala dlouhodobou 
pěstounskou péči. Nejméně preferovanou formou 
péče je pěstounská péče na přechodnou dobu 
zmiňovaná pouze osminou dotázaných, 17 % dotá-
zaných by zvolilo hostitelskou péči. 

„V reálném životě je cesta od nezávazné úvahy 
k přijetí dítěte dlouhá a spousta faktorů ovlivní 
konečné rozhodnutí zájemce. V současné době 
roste zájem o pěstounskou péči na úkor osvojení, 
což určitě souvisí i s přijetím novely zákona o so-
ciálněprávní ochraně dětí, jež uzákonila možnost 
větší podpory pěstounských rodin v oblasti služeb 
a upřednostnila jednoznačně pěstounskou péči 
před péčí ústavní. Tím výrazně vzrostla poptávka 
po nových pěstounech, včetně pěstounů na pře-
chodnou dobu,“ vysvětluje ředitelka Nadačního 
fondu J&T Marie Oktábcová.

Mýty o pěstounské péči přetrvávají
Zatímco počet lidí, kteří o náhradní rodinné péči 
vážně uvažují, oproti roku 2012 dvojnásobně 
vzrostl, počet lidí, kterým by nevadilo přijmout 
dítě s tělesným či mentálním handicapem, 
případně dítě jiného etnika, se nezvýšil. „Výsledky 
průzkumu bohužel potvrzuje i praxe. V ústavní 
péči je celá řada dětí menšinového etnika nebo 
dětí s různým stupněm postižení a komplikované 
případy těchto dětí se neshodují s představami 
zájemců o pěstounskou péči. Proto se snaží-
me prostřednictvím kampaně Hledáme rodiče 
o osvětu v této oblasti s cílem najít vhodné 
náhradní rodiče pro děti, které v tuto chvíli na po-
moc pěstounů zatím marně čekají,“ říká Marie 
Oktábcová.  

Průzkum také ukázal, že Češi nemají příliš jasno 
v tom, co která z forem náhradní péče obnáší, 
a tápou i v základních otázkách jako například, 
kdo se může stát pěstounem. Potvrzují to i statis-
tiky zelené linky kampaně Hledáme rodiče, kde se 
zájemci často dotazují na to, zda se pěstounskou 
může stát žena bez partnera, zda je věk pro výkon 
pěstounské péče nějak omezen nebo jestli může 

mít pěstoun hypotéku. Jako hlavní motivaci pro 
pěstounskou péči uváděli respondenti pomoc dí-
těti a lásku k dětem (52 %), jen zanedbatelné pro-
cento vnímá pěstounskou péči jako možnost, jak 
získat zaměstnání, vydělat peníze. Naopak strach 
z finanční nouze uvádí respondenti jako hlavní 
bariéru, proč by se k péči o cizí dítě neodhodlali. 

Nad 50 % lidí si myslí, že se lidé stávají pěstouny, 
protože nemohou mít vlastní děti. „Mnoho lidí 
bohužel nechápe pěstounskou péči jako službu 

dítěti, ale jako způsob, jak naplnit vlastní rodičov-
ské ambice. Takoví lidé by ale měli uvažovat spíše 
o adopci,“ vysvětluje Marie Oktábcová. „Pokud 
chceme dětem, které z vážných důvodů nemohou 
vyrůstat ve své původní rodině, opravdu pomoct, 
měli bychom být připraveni přijmout dítě takové, 
jaké je, s celou jeho minulostí a se všemi možnými 
traumaty, kterými si prošlo. V současné době má 
každá pěstounská rodina právo využít řady služeb, 
jež pomáhají tuto náročnou roli zvládnout,“ dodá-
vá Marie Oktábcová. 

Zájemci o pěstounství se bojí finanční nouze  
a selhání ve výchově
Průzkum Nadačního fondu J&T z letošního března ukazuje, že zhruba 
polovina populace někdy uvažovala o přijetí cizího dítěte do péče. Lidé se 
v souvislosti s pěstounskou péčí nebo adopcí nejvíce obávají finančních 
problémů, na druhém místě uvádějí obavy z náročné přípravy a dlouhého 
čekání na přidělení dítěte do péče.
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Srovnání zájmu o různé typy péče 
v ČR 2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)

  Počet podaných žádostí o osvojení v ČR
  Počet podaných žádostí o pěstounskou péči celkem 

 (PP+PPPD) v ČR

2012 2013 2014

627

544 553

982

1121

523
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české tenistky – Lucie Šafářová, Karolína Plíšková, 
Barbora Záhlavová Strýcová a Tereza Smitková. 
Česká jednička Petra Kvitová letos do Prahy ne-
dorazí, protože má i s ohledem na omezení WTA 
(hráčka světové desítky může podle pravidel WTA 
každý půl rok odehrát jen jeden turnaj kategorie 
International a Kvitová už letos hrála v čínském 
Šen-čenu – pozn. red.), každopádně s Prahou 
počítá v roce 2016. Navíc v pavouku může být jen 
jedna hráčka z Top 10. „S Petrou i trenérem Da-
videm Kotyzou máme dohodu, že tady bude na-
pevno hrát příští rok,“ říká Miroslav Černošek. I bez 
Kvitové se však fanoušci mohou těšit na kvalitní 
hráčky. Nejznámějšími jmény ze zahraničí budou 
vynikající antukářka Carla Suárezová, dvojnásobná 
grandslamová vítězka Světlana Kuzněcovová nebo 
nebezpečná Francouzka Alizé Cornetová.

J&T Banka Prague Open je oficiální název teniso-
vého turnaje WTA, který se uskuteční v tenisovém 
areálu pražské Sparty od 27. dubna do 2. května. 
„Jde o mimořádnou sportovní událost, do Česka 
se totiž po letech vrací velký tenisový podnik. 
S ohledem na výsledky českých hráček ve Fed 
Cupu a na světových turnajích je to logické a pro 
domácí fandy zasloužené. Financování organiza-
ce tak významné sportovní akce je mimořádně 
náročné. Vždyť jen cena licence se blíží milionu 
dolarů. Proto jsem velmi rád, že jsme uzavřeli 
dohodu s J&T Bankou o titulárním partnerství,“ 
uvedl Miroslav Černošek, majitel akciové společ-
nosti Česká sportovní, která turnaj marketingově 
zajišťuje, a dodal: „Jdeme do toho s tím, aby to 
byla dlouhodobě špičková tenisová akce v Česku, 
protože u Fed Cupu a Davis Cupu vždycky záleží 

na losu. Jsme rádi, že k mužskému turnaji v Pros-
tějově teď přibyl tento.“ 

J&T Banka se stala jeho partnerem na tři roky. 
Také díky tomu bude vstupné pro diváky na celý 
turnaj včetně finále zdarma. „Podporujeme talent 
a rádi spolupracujeme s těmi nejlepšími, s těmi, 
kteří dokážou vybočit z řady. To vše český tenis 
dlouhodobě naplňuje a úspěchy českých hráček 
v posledních letech to jen podtrhují. Být u návratu 
tak významného tenisového turnaje do Prahy 
proto byla příležitost, kterou jsme si nechtěli 
nechat ujít,“ uvedl k partnerství Igor Kováč, člen 
představenstva J&T Banky.

Na koho se těšit?
Prestižního ženského podniku se zúčastní nejlepší 

J&T Banka partnerem špičkového tenisového 
turnaje
Česko čeká velký tenisový svátek. Díky J&T Bance se do hlavního města 
po pěti letech vrací tenisový turnaj pod hlavičkou WTA. Na antukových 
kurtech pražské Sparty uvidíte nejen nejlepší české ženské tenistky. 
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Jak náročné je dostat do Česka tenisový 
turnaj WTA? 
Byly to stovky a stovky mailů, telefonátů 
a zpráv. Klíčové bylo partnery přesvědčit, že 
jsme připraveni a schopni turnaj v požadova-
ných dimenzích realizovat. Moc nám pomohly 
reference, kterými jsme se mohli pochlubit. 
Díky pražským finále Davis Cupu i Fed Cupu, 
ale třeba i pražským zahajovacím finále NHL, 
partneři rychle pochopili, že jsme velmi zku-
šení organizátoři a promotéři. A to nemluvím 
o referencích, které byli připraveni poskytnout 
světoví hráči v čele s Ivanem Lendlem či Han-
kou Mandlíkovou. 

Jak složité je přesvědčit hráčky, aby se tur-
naje zúčastnily? 
Máme skvělý termín a vynikající místo, Praha 
je pro tenisty atraktivní a skvěle zapadá 
do kalendáře, je to vynikající startovací turnaj 
do evropské antukové části sezony. Díky tomu 
jsme nikoho nepřemlouvali, jen se zájmem 
čekali, kdo se přihlásí.

V prosinci padala jména Dánky Caroline 
Wozniacké, Polky Agnieszky Radwaňské 
či Slovenky Dominiky Cibulkové. Proč se je 
nakonec nepodařilo ulovit?
První dvě daly přednost jiné skladbě sezony 
a my ani nijak o jejich start nebojovali, protože 
jsme vsadili na česká jména pro české fanouš-
ky. Dominika Cibulková v Praze hrát chtěla, 
v březnu ale podstoupila operaci achilovky 
a z tohoto důvodu se nakonec nezúčastní. 

Má Česko potenciál, možnosti a chuť 
uspořádat někdy takový turnaj jako třeba 
v Indian Wells? Co nám k tomu chybí?
Naleziště ropy či diamantů. Milionové turnaje 
si mohou dovolit pouze tam, kde mají grand-
slamovou tradici, anebo tam, kde se někdo 
rozhodl otevřít pro organizátory penězovod 
z neomezeného zdroje. Ale takový turnaj ani 
není naším cílem. K němu je třeba taková 
infrastruktura, která by byla využita jen jeden 
týden v roce, to mi přijde škoda a zbytečné. 
Turnaj, který nás čeká, má přesně rozměry 
a parametry pro Českou republiku a Prahu.  

Co si slibujete od pořádání takového tur-
naje, jakým je J&T Banka Open v Česku? Jak 
prospěje ženskému tenisu?
Pro hráčky vysoko v žebříčku je to možnost 
uhrát další body a v domácím prostředí se 
představit kamarádům, rodinným přísluš-
níkům, známým. Pro hráčky, které stoupají 
žebříčkem, je to skvělá šance zkusit probo-
jovat se do hlavní soutěže tam, kde to znají, 
bez nákladů na cestování, s podporou svých 
fandů. 

Kterou světovou hráčku byste si přáli vidět 
v Praze kromě Petry Kvitové v některém 
z následujících ročníků? 
Nechci, aby to vypadalo neambiciózně, ale 
jsem přesvědčena, že české hráčky jsou 
pro náš turnaj nejvíc. A kdo říká, že kromě 
zmiňované Petry některá nebude také hodně 
vysoko? Počkejme si za rok! 

Přijďte fandit
Prestižní tenisový turnaj se do Česka vrací po pěti 
letech. Poslední turnaj WTA se odehrál na Štvanici 
jako Prague Open v roce 2010, kdy pořadatelé přišli 
o titulárního partnera. Od té doby se hrál na Spartě 
ženský turnaj ITF s dotací 100 tisíc dolarů. O po-
výšení na okruh WTA začali organizátoři jednat 
v polovině loňského roku i díky Lucii Šafářové, která 
jako členka komise WTA za hráčky věděla, že jsou 
volné termíny, a do Česka to dala vědět. Organizá-
toři podali žádost v říjnu, v polovině listopadu jim 
pak WTA sdělila, že jsou v užším výběru. Podepsa-
nou smlouvu dostali v polovině prosince. 

V areálu pražské Sparty bude pro turnaj k dispo-
zici centrkurt s kapacitou 2 500 míst, dva hrací 
kurty a pět tréninkových. Kvalifikace se uskuteční  
od 25. do 27. dubna, hlavní soutěž pak od 27. dubna 
 s finálovým kláním 2. května. Začátky zápa-
sů v hlavní soutěži jsou stanoveny na 11 hodin. 
Praha přivítá 32 hráček v hlavní soutěži a 16 párů 
ve čtyřhře. Vstupné bude po celou dobu turnaje 
včetně finále zdarma. Pro nejmenší návštěvníky 
bude v areálu připraven sportovní a tenisový 
program. Program a další informace budou těsně 
před turnajem k dispozici na webových stránkách 
www.jtbopen.cz 

Rozhovor s Petrou Černoškovou, 
ředitelkou turnaje
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Kulturní tipy
připravil 
Ondřej Horák, 
výtvarník a autor 
mnoha výstavních 
projektů, člen Společnosti 
Jindřicha Chalupeckého

ART BRUT LIVE – sbírka 
abcd | Bruno Decharme

Centrum současného umění DOX
Termín: 27. 3. – 17. 8. 2015
Adresa: Poupětova 1,  Praha 7
 
Výstava v DOX nazvaná ART BRUT LIVE 
zahrnuje více než tři sta převážně současných 
děl art brut ze sbírky abcd, kterou francouzský 
sběratel Bruno Decharme shromažďuje přes 
třicet let. Jde o díla těsně spjatá se svými tvůrci 
a výstava ve svých dvou částech zachycuje obě 
tyto roviny. Jde o mimořádnou událost. 

Kolekce obsahuje na tři a půl tisíce prací tří 
stovek umělců z celého světa a patří mezi 
nejvýznamnější sbírky svého druhu. Art brut 
je výtvarným projevem, který neoddělitelně 
souvisí s osudem svých autorů. 

Dalibor Chatrný: 
Vidět svět jinak

GHMP, Dům U Kamenného zvonu
Termín: 30. 1. – 26. 4. 2015
Adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Těžko uchopitelný umělec, kterého charakte-
rizuje právě tato neuchopitelnost, umělecká 
nepolapitelnost. Ve své tvorbě vystřídal desítky 
přístupů a stylů. Výjimečná osobnost v pražské 
GHMP stojí za váš zájem. 

JIří Šalamoun: Troufalost 
v úplňku

GASK – Galerie Středočeského kraje
Termín: 8. 3. – 7. 6. 2015
Adresa: Barborská 51–53, Kutná Hora

V tomto roce oslaví Jiří Šalamoun osmdesáté 
narozeniny. Jeho dílo zná každý, ale možná 
budete překvapeni rozsahem jeho jedinečné 
tvorby. Je to skvělá příležitost na výlet pro 
celou rodinu. Šalamoun ani Kutná Hora vás 
nezklamou. 

Už v počátcích své tvorby se brněnský výtvar-
ník a pedagog Petr Veselý dobral minimalisticky 
úsporně formulovaného výrazu. Obrazy vynikají 
maximální redukcí a eliminací všeho zavádějícího 
na cestě k jejich podstatě. Hlavní barvou je u Petra 
Veselého už tradičně šedá, která se objevuje prak-
ticky na všech obrazech. „Už ve svých začátcích 
jsem viděl spoustu černobílých reprodukcí. Navíc 
jsem v ateliéru začínal při umělém světle,“ vysvětlil 
umělec šedou barevnost svých obrazů před pěti 
lety v České televizi. Ta ho ale podle všeho nijak 
neomezuje a naopak pro něj znamená obrovský 
prostor, o který se může opírat. Náměty děl Petra 
Veselého vycházejí převážně z důvěrně známých, 
všedních a zdánlivě bezvýznamných věcí, témat 
a situací. Na obrazech uvidíte množství dveří, 
stropů, interiérů i předmětů. „Neustálé pochyb-
nosti a hledání, redukce obrazových prostředků, 
rezignace na barvu, to vše je výrazem snahy 
proniknout nánosy nepotřebného a zavádějícího 
balastu k zářící perle. Podstatné je, že ji autor pou-

ze tuší a není zcela přesvědčen o její existenci,“ říká 
k umělcově práci kurátor výstavy  Petr Nedoma. 

Kromě obrazů vystavuje Petr Veselý i závěsné 
objekty bez malířského zásahu, které představují 
určitý materiál, například sklo. „Sklo odrážející 
proměnlivou skutečnost v závislosti na umístění 
je metaforou nekonečné mnohosti viditelného 
světa a zároveň poukazem na zásadní výběr, který 
provádí umělec při volbě a zpracování obrazové-
ho motivu. Petr Veselý tento princip volby obrátil 
a je jen na tom, kdo zrovna „obraz“ drží v rukou, 
co bude sklo odrážet, nebude-li dílo umístěno 
třeba ve tmě,“ říká Petr Nedoma s tím, že i z to-
hoto důvodu nutí obrazy Petra Veselého diváka 
přemýšlet spíš než ulpívat na lesklém povrchu. „Ze 
své podstaty navozují širší čtení. Jednoduše řeče-
no, Petr Veselý se vydal cestou referenční malby, 
nikoliv směrem popisu viděného,“ dodává kurátor. 
Výstava Petra Veselého bude v Galerii Rudolfinum 
k vidění až do 12. července. 

Anděl, stín v Rudolfinu
Průřez svým dílem vystaví od 30. dubna v  Galerii 
Rudolfinum (malé galerii) brněnský malíř Petr 
Veselý. Jak je u autora už zvykem, i u této 
výstavy je leitmotivem minimální barevnost 
a snaha oprostit se od mnohosti. 

04/2015 

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

UMĚNÍ

Odpočinek 2, 2013, olej, email a acryl na plátně, 75x100cm
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Do většiny českých kaváren se ještě pořád chodí 
primárně na kávu nebo na sladkosti. Teprve 
posledních pár let se Češi učí v kavárnách také 
snídat nebo si stejně jako třeba ve Francii dát 
místo kávy při schůzce skleničku dobrého vína. 
Inspirovat se je k tomu snaží i naše brněnská ka-
várna Triniti, která v březnu představila nový vinný 
lístek. Vybrat si můžete z nabídky osmi bílých, 
sedmi červených, tří růžových a pěti šumivých vín. 
„Nabídkou se snažíme uspokojit klientelu všech 
kategorií. Máme vína od jednoduchých, svěžích až 
po plná a opulentní. Nabídka je rozmanitá a vybí-
rali jsme tak, že každá odrůda má zástupce z pro 
ni typické vinařské oblasti, tedy Grüner Veltliner 
z Rakouska, Riesling z Německa, Chardonnay 
z Francie, Soave a Pinot Grigio z Itálie a tak dále,“ 
říká manažer kavárny Triniti Zdeněk Adamec.   

Kdo a jak vám předvybral víno?
Dobrých vín je na světě spousta a vybrat pro 
zákazníky to nejlepší dá práci. Zvlášť když prostory 
kavárny Triniti jsou omezené a restaurace si 
nemůže dovolit velký výběr. „Hlavním kritériem 
výběru bylo, aby každé naše víno bylo něčím 
originální, a pokud možno nebylo jinde v Brně 
dostupné. I proto celá příprava aktuální podoby 
vinného lístku trvala čtyři měsíce,“ vysvětluje Zde-
něk Adamec. Při tvorbě vinného lístku měl kromě 
manažera hlavní slovo sommeliér Lukáš Januška, 
který aktuálně studuje na rakouské vinařské aka-
demii a je jedním z předních českých sommeliérů 
se zkušenostmi z podniků a restaurací, jako jsou 
Buddha Bar, Aromi, La Finestra, Augustin Hotel 
a další. „Část našeho výběru proběhla na nej-
větším vinařském veletrhu v Evropě – ProWein 
Düsseldorf. Všechna vína jsme osobně degus-
tovali a zhruba padesát procent vinařů v Evropě 
navštívili osobně. Na našem vinném lístku jsou 
tato vína z toho důvodu, že v dané oblasti se řadí 
mezi absolutní špičku. Co se týká vín domácích, 
osobně jsem navštívil všechna moravská vinařství, 
s nimiž dlouhodobě spolupracujeme,“ dodává 
Zdeněk Adamec. Do finále, tedy na aktuální vinný 
lístek, se nakonec dostalo třiadvacet ze zhruba 
200 vzorků vín, které manažer se sommeliérem 
měli možnost degustovat. 

Jak číst vinný lístek v Triniti?
A co u nás v kavárně ochutnat, pokud při pohledu 
do vinného lístku naprosto nemáte tušení? Z bí-
lých vín doporučuje Zdeněk Adamec Grüner Velt-
liner z vinařství Ingrid Groiss z Rakouska. Ingrid 

Groiss je úspěšná mladá vinařka vlastnící podnik 
kousek od Vídně. Její veltlínské zelené je známé 
po celém světě a svou prací skvěle reprezentuje 
Rakousko. Vynikající volbou je i Riesling Hugel 
z vinařství Wittmann, které bylo loni vyhlášeno 
jako nejlepší vinařství v Německu. Z červených vín 
stojí za zmínku hlavně francouzské Châteauneuf 
du Pape od Vieux Télégraphe a italská dvojice 
Greppicante a Rosso di Montalcino. První je plné, 
kořenité víno z kultovního vinařství I Greppi. Patří 
do kategorie supertoskánských vín, což zname-
ná, že je označováno za italské, ale vyrobeno 

je z francouzských odrůd. Rosso di Montalcino 
z vinařství Pian dell´Orino zase bylo v roce 2014 
oceněno jako nejlepší rosso v Itálii. Co se týká 
růžových, všechna tři vína v nabídce pocházejí 
z Francie. Novinkou mezi šumivými víny je italské 
prosecco z vinařství Borgoluce, jinak si můžete 
vybrat z nabídky čtyř francouzských šampaňských 
v různých cenových hladinách. Zdeněk Adamec 
doporučuje ochutnat Dom Pérignon Vintage 
z roku 2002, absolutním luxusem je pak Louis 
Roederer Cristal Brut z roku 2004 v ceně 9 900 Kč 
za láhev. 

Na skleničku? Do Triniti!
Že u nás pořád pijete jen kávu? Možná je na čase to změnit a konečně 
zkusit něco jiného. Brněnská kavárna Triniti má pro vás nový vinný lístek 
s nabídkou toho nejlepšího z českých i evropských vinných sklepů. 



Rád bych si zarezervoval ten pokoj 
s nejlepším výhledem. Na 25. září 2025.
Nebo byste rádi poslali svoje děti v roce 2030 na zahraniční univerzitu? 
A nebo byste chtěli v roce 2035 na cestu kolem světa?

Díky klientům. Díky výnosům.     www.jtbank.cz

Pokud si chcete užívat za několik let stejně jako 
dneska, je důležité pravidelně investovat do 
budoucnosti. Investiční fondy J&T LIFE 2025, 
J&T LIFE 2030 a J&T LIFE 2035 jsou ideálním 
nástrojem pro postupné vytvoření fi nančních 
rezerv, zejména na penzi, pro děti, pořízení nového 
bydlení nebo třeba na cestu kolem světa.

Uvedené informace nepředstavují analýzu investičních 
příležitostí, investiční doporučení ani investiční poradenství. 
Minulý nebo současný výnos nezaručuje výnos budoucí. 
Statut fondu a sdělení klíčových informací naleznete na 
www.jtbank.cz/fondy.
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