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svou rezignaci. Trhy začínají reagovat masivními 
propady.

Jednání o vystoupení z EU
Velká Británie nejprve musí sestavit novou vládu. 
Vzniknout by měla do října letošního roku, teprve 
pak podá oficiální žádost o vystoupení z EU a za-
čne vyjednávat o podmínkách odchodu. Prozatím 
se tedy nic nemění. Velká Británie je i nadále 
plnohodnotným členem EU se všemi pravidly, 
povinnostmi a výhodami. Dokonce ve druhé po-
lovině příštího roku bude právě Británie Evropské 
unii předsedat.

Po podání oficiální žádosti o vystoupení začne dle 
článku 50 Lisabonské smlouvy běžet 2letá lhůta, 
během níž britská vláda bude vyjednávat podmín-
ky svého odchodu z EU. Avšak stále do ukončení 
procesu vystoupení zůstává Británie členem EU se 
všemi podmínkami. Reálný ekonomický brexit tak 
leží až za přelomem roku 2018/2019. 

Makroekonomické dopady
Formálně se v dohledné době nic nemění, hlavní 
makroekonomický a finanční dopad je proto pro 
nejbližší období ze strany očekávání a sentimen-
tu. Riziko brexitu bylo dlouhodobě podceňováno, 
dokonce těsně před hlasováním trhy očekávaly, že 
žádný brexit nebude. Proto finanční reakce trhu 
byla velmi dramatická, ale po týdnu se akciové 
indexy rychle zotavily.
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Brexit a jeho dopad / str. 2
Britové se jasně vyjádřili pro odchod z Evropské 
unie, trhy okamžitě propadly, co bude dál?

Imaginárium / str. 10
Seznamte se s novým projektem fotografky 
Alžběty Jungrové a podívejte se na reálný svět 
trochu jinak. 

Sushi bar v Buddha Baru / str. 8
Jste-li milovníkem sushi, vyzkoušejte nový 
sushi bar, kde si na sushi nejen pochutnáte, ale 
zároveň se jej i naučíte připravovat.
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Brexit, co to všechno znamená?
Dlouhodobě diskutované a s napětím sledované referendum Velké 
Británie o vystoupení z Evropské unie proběhlo na konci června. Jasná 
většina voličů se vyslovila pro opuštění evropského společenství. Co to 
znamená pro trhy a co bude následovat?  

> Pokračování na straně 4

Do historie Evropy se černě zapsal čtvrtek  
23. června 2016, kdy ve Velké Británii proběhlo re-
ferendum o vystoupení z Evropské unie. Obyva-
telé jedné z nejsilnějších evropských ekonomik se 
jasně vyslovili pro opuštění EU. I když byl výsledek 
do poslední chvíle velmi vyrovnaný, nakonec 
v poměru 52:48 bylo rozhodnuto o vystoupení. 
Na první pohled jde o nepatrný či těsný rozdíl, 
v absolutních číslech jde ale téměř o 1,3 milionu 
hlasů. Velká Británie, ale i Evropa nežila poslední 

týdny ničím jiným. Kampaně pro setrvání i pro 
opuštění byly opravdu masivní a jistě se zasloužily 
o enormní účast voličů, kterých se dostavilo hned 
72 %, což je o šestinu více než průměrná účast 
Britů u parlamentních voleb. Referendum je 
oficiálně politicky nezávazné, nicméně všechny 
politické subjekty ihned po ohlášení výsledků 
a účasti jasně deklarovaly, že budou referendum 
plně respektovat. Premiér David Cameron, který 
se vyslovil pro setrvání v EU, oznamuje světu 
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Britské referendum 
otřáslo s trhy
Největší událost poslední doby, 
kterou celá Evropa s napětím 
sledovala, bylo bezesporu britské 
referendum o setrvání v Evropské 
unii. Pro mnoho investorů 
překvapivý výsledek přinesl 
okamžitou negativní odezvu z trhu, 
který bude i nadále ovlivňovat. 
Zasedání centrálních bank pak 
nepřinesla nic nového.

EKONOMIKA

vláda, reprezentovaná státem vlastněnou společností Corvinus, a Evropská  
banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) podepsaly s Erste Group dohodu, v rámci 
které získají každý 15% podíl v Erste Hungary. Podle dohody Erste Group nej-
dříve navýší kapitál Erste Hungary a následně prodá celý 30% podíl  
za 77,78 mld. HUF. Podle společnosti bude tato cena odpovídat ocenění 
podle ukazatele P/BV na úrovni 1,1. Předběžná dohoda byla mezi zmíněný-
mi subjekty podepsána již v únoru minulého roku. Mírně negativní zprávou 
byla nutnost navýšení kapitálu ze strany Erste Group. Cena je pak také nižší 
v porovnání s násobky, za které se obchodují akcie největší maďarské banky 
OTP (P/BV 1,35).

Trhy otřáslo především britské referendum, které bylo evidentně nedoceněno. 
Především finanční sektor byl nejvíce postižen prodejními pokyny. Je nutné si 
uvědomit, že reálně výsledek referenda prozatím nic neznamená. Velká Britá-
nie musí nejprve požádat o vystoupení z EU, dokud tak neučiní, je stále jejím 
platným členem. Posléze budou probíhat jednání o podmínkách budoucího 
fungování země ve vztahu k EU a zřejmě až po dvou letech se Británie faktic-
ky odpojí. S proběhlým referendem čelí navíc Británie vnitropolitické krizi 
a po odstoupení premiéra Camerona hledá nové vedení země. Trhy tedy čeká 
období určité nejistoty.

„Začátek prázdnin bude nadále poznamenán výsledkem britského refe-
renda. Očekáváme, že investoři budou více obezřetní a jejich rozhodování 
bude opatrnější. Nejistota ohledně budoucího vývoje ve Velké Británii je 
jednoznačně aktuálně prioritním faktorem, který bude ovlivňovat investiční 
rozhodování,“ shrnuje situaci na trzích Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. 

Akcie klesaly, výrazně reagovalo Erste
Celkově měl červen především pro evropské akciové indexy negativní vyzně-
ní. Konkrétně za jednotlivé indexy: německý DAX odepsal 6,5 %, domácí index 
PX odepsal 8,9 %, japonský index Nikkei byl v závěsu negativních výsledků 
s -9,6 %. Americké indexy zaznamenaly pokles 0,4–3,5 %. Šanghajský index 
zaznamenal růst o 0,5 % m/m. 

Poměrně výrazně reagovaly na brexit akcie Erste Group, které odepsaly 
za celý měsíc 18 %. Po úvodních panických výprodejích se cena akcie rychle 
stabilizovala a část ztrát umazala. Čtvrtý největší akcionář v Erste, Uniqua 
Foundation, prodal ve zrychleném úpisu institucionálním investorům celý 
svůj podíl 4,1 % (17,4 mil.) akcií. Akcie byly prodány za 22,50 EUR, s přibližně 
5% diskontem vůči závěrečné ceně z předchozího dne (23,71 EUR). Maďarská 

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními, nejsou ani veřejnou nabídkou 
na koupi či úpis investičních nástrojů ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak nepředstavují nabídku k nákupu či 
prodeji investičních nástrojů. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Očekávaná budoucí vý-
konnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě 
náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a finanční situace. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky 
a výnosů z ní a není tak zaručena 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.
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konkrétní akci neočekáváme. To stejné bude patrně komunikovat i Fed  
(27. 7.), tedy ani od něho neočekáváme žádné konkrétní akce, spíše setrvání 
v mlživé komunikaci ohledně možné změny úrokových sazeb.

Nesmíme opomenout výsledkovou sezonu za 2Q 2016. Ta by měla být sice 
opětovně slabá, co se meziročního výkonu týče, ale odhadujeme, že trh bude 
ještě pesimističtější. Pokud tomu tak bude, pak by samotné výsledky vůči 
očekávání nemusely být až tak negativní zprávou. 

„Celkově se domníváme, že začátek prázdnin může být živější, než je tomu 
běžné. Obezřetnost portfolio manažerů může poskytovat zajímavé příležitosti 
na konkrétních titulech. Například defenzivní sektory by mohly být zajímavé. 
Tedy očekáváme, že začátek měsíce se může stále vyznačovat nervozitou, 
a tudíž možnými prodejními příkazy, ale druhá polovina měsíce by mohla být 
podpořena komentáři centrálních bankéřů o případné podpoře trhu, pokud 
tomu bude potřeba,“ uzavírá Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky. 

Připraveno analytiky J&T Banky.

Komodity pozvolně rostly
Většinu června si komoditní trhy připisovaly pozvolné růsty. Relativně větší 
volatilitu přinesl konec měsíce kvůli britskému referendu. I přes výkyvy v po-
sledním týdnu široké indexy za celý červen posílily o 2–5 % m/m. Výrazný růst 
zaznamenaly drahé kovy (+10 % m/m), které naopak těžily z nárůstu nervozity 
a poklesu očekávání, že Fed bude brzy zvyšovat sazby. Cena zlata (+9 % m/m) 
se tak po 2 letech vyhoupla nad hranici 1320 USD/oz. Stříbro (+14 % m/m) se 
vyhouplo nad 18,3 USD. Také se dařilo technickým kovům (+5 % m/m). Na-
opak bez větší změny zůstaly zemědělské plodiny a také energie. Cena ropy 
se od poloviny května drží poblíž úrovně 50 USD a výraznější změnu trendu 
nepřinesla ani volatilita během června.

Případné oslabení dolaru může podpořit růst cen komodit. Drahé kovy budou 
také reagovat na další vývoj sazeb Fedu a sentiment na akciových trzích.

Prázdninové výhledy
Nadcházející zasedání ECB (21. 7.) zřejmě poskytne dodatečné ujištění trhu, že 
ECB může pružně reagovat v případě negativního dopadu brexitu, nicméně 

EKONOMIKA
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NÁZORY

> Pokračování ze strany 1

Brexit, co to všechno 
znamená?

Dokonce akciový index v Londýně (FTSE 100) 
nejen, že odmazal ztráty, ale dostal se i na 
11 měsíční maximum. Na nízkých úrovních zůstala 
jen britská libra.

Krátkodobě může být brexit negativní pro 
britskou ekonomiku, protože zvýšená nejistota 
a obavy z dalšího vývoje asi vyvolají odliv kapitálu, 
utlumí některé investice a domácnosti z opa-
trnosti mohou přiškrtit výdaje. Ale tato slabost 
může být přechodná a ekonomika se s ní může 
rychle vyrovnat. Podporu ekonomice přináší slabší 
kurz libry a také uklidňování ze strany tvůrců 
hospodářské politiky. Centrální banka (Bank of 
England) dokonce již naznačila, že v létě může 
podpořit ekonomiku snížením sazeb. Podobně by 
měly reagovat politici v EU i v Británii. Zbytečné 
vyhrocení situace není v zájmu ani jedné strany.

Co bude ve střednědobém a dlouhém horizontu, 
není jasné. Vše bude záviset na vyjednaných pod-
mínkách. Pro EU a Británii jsou první implikace 
spíše politické než jasně makroekonomické. 
Britská ekonomika vystoupením z EU, které navíc 
nastane asi nejdříve v roce 2019, nezmizí z mapy 
světa, ale měla by dál fungovat jako jiné země 
mimo EU. Očekává se, že se bude Británie snažit 
najít podobné podmínky, jaké má např. Norsko či 
Švýcarsko – tedy zůstat součástí Evropského hos-
podářského prostoru s přístupem na vnitřní trh.

Londýn je nejen evropské finanční centrum, ale 
také jedno z hlavních globálních center. Pokud by 
EU/eurozóna zkoušela zavést omezení či restrikce 
na pohyb kapitálu, bylo by to škodlivé nejen pro 
londýnskou City, ale i celou Evropu. Londýn-
ské finanční centrum nejde jednoduše převést 
na kontinent. Buď tato aktivita zůstane v Londý-
ně, nebo část z ní opustí úplně Evropu ve pro-
spěch pravděpodobně Asie (Singapur, Hongkong). 
Vzájemná dohoda a kooperace se tak ukazuje 
jako nejlepší řešení pro všechny.

Většina britských exportů (cca 55 %) směřuje 
mimo EU. Pro britskou ekonomiku bude důležité 
vyjednání podmínek nejen s EU, ale hlavně i se 
zbytkem světa (hlavní obchodní partner Británie 

je USA). 

Petr Sklenář
Hlavní ekonom 
J&T Banky

Vývoj cen v reakci na brexit

Akciové trhy

Měny

Komodity

45,0

47,5

50,0

52,5

55,0

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1.6.16 6.6.16 11.6.16 16.6.16 21.6.16 26.6.16 1.7.16

Zlato Ropa (Brent)

300

310

320

330

340

350

360

5 500

5 750

6 000

6 250

6 500

01.06.16 06.06.16 11.06.16 16.06.16 21.06.16 26.06.16

FTSE 100 Index Euro Stoxx 600

0,75

0,77

0,79

0,81

0,83

0,85

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1.6.16 6.6.16 11.6.16 16.6.16 21.6.16 26.6.16 1.7.16

USD/GBP GBP/EUR



07/2016 KLUB MAGNUS

Tipy 

Wellness Hotel Babylon, 
Golfový balíček pro 2
Speciální golfový balíček nabízí kombinaci uby-
tování v luxusním Wellness Hotelu Babylon a hry 
na jednom z nejkrásnějších českých přírodních 
hřišť na úpatí Ještědu. V rámci hry si můžete 
vybrat jednu ze tří možností, které jsou součástí 
nabídky: celodenní green fee na hřiště, šestijam-
kovou golfovou akademii nebo adventure golf, 
společenskou hru, co vás naučí základy golfu. Ba-
líček dále zahrnuje také celodenní vstup do well-
-ness centra a neomezené vstupy do Aquaparku, 
Lunaparku, iQLANDIE a iQPARKU. Ubytování 
na jednu noc pro dvě dospělé osoby se snídaní 
v hodnotě 4 700 Kč pořídíte v klubu Magnus se 
slevou 15 %, a to za 15 980 bodů. 

Golf & Ski Resort Ostravice, 
Golfový balík PRO 2
Osmnáctijamkové hřiště mezi Lysou horou 
a Smrkem patří v Česku mezi nejlepší. Titulem 
Hřiště roku se může pochlubit hned čtyřikrát. 
Hrát budete kolem strategicky umístěné vody 
a v zákoutí nádherných listnatých lesů. Ubytování 
v rámci balíčku poskytne čtyřhvězdičkový hotel 
Green Inn, který stojí v resortu a nabízí fantastické 
výhledy na hřiště i Beskydy. Součástí balíčku je 
nocleh se snídaní pro dvě osoby, green fee, masáž 
a neomezené použití vířivky, sauny a parních láz-
ní. Balíček v hodnotě 5 190 Kč získáte se slevou 5 %, 
a to za 19 722 bodů. Nabídka je platná do konce 
srpna. 

S Magnusem na golf 
Golf se letos po dlouhých 112 letech vrací do 
programu olympijských her. Než na kus léta 
usednete k televizi, pojďte si s námi zahrát. 
Klub Magnus má pro vás několik speciálních 
golfových nabídek. 

Ubytování v Amenity  
Resortu Česká Kanada
Prostorné apartmánové vily Amenity Resortu 
Česká Kanada jsou vzdálené jen pár minut jízdy 
od Golfresortu Monachus. V rámci balíčku si 
můžete vybrat z nabídky ubytování hned ve třech 
typech domů podle toho, kolik lidí chcete vzít 
do jižních Čech s sebou. Ve všech domech vám 
bude k dispozici plně vybavená kuchyň a velká 
terasa s grilem a výhledem do přírody. Balíčky 
ubytování na jednu noc pro 2–6 osob v domech 
Wien (2 osoby), Brusel (4 osoby) a Linz (6 osob) 
jsou k dispozici se slevou 5 % až do 30. 9. 2016. 

Green fee 
na hřiště Mnich
Hřiště Mnich má celkový par 73 a délku kolem 
šesti kilometrů. Architekti ho dokázali včlenit mezi 
lesíky a řady vzrostlých stromů tak důmyslně, 
že vypadá, jako by v místě bylo odjakživa. Mnich 
patří mezi nejvyhledávanější hřiště v Česku. Kaž-
doročně se zde pořádají nejen prestižní komerční 
akce, ale také republikové a mezinárodní profe-
sionální turnaje. Voucher na green fee ve dnech 
pátek–neděle v hodnotě 1 700 Kč získáte v klubu 
Magnus se slevou 5 %, a to za 6 460 bodů. 

Green fee 
na hřiště Nová Bystřice
Hřiště Nová Bystřice v oblasti České Kanady je 
ideální pro začátečníky. Patřilo k prvním, které 
měly tzv. veřejný status, může na něm tedy hrát 
i hráč bez golfových zkušeností. Délky jamek jsou 
krátké, jde hlavně o třípary a ferveje, a mají do-
statečnou šířku. Hřiště je na kopci a je z něj dobrý 
výhled do okolí. Voucher na green fee ve dnech 
pátek–neděle v hodnotě 700 Kč u nás získáte se 
slevou 5 %, a to za 2 600 bodů. 

Je léto a golfová sezona je v plném proudu. V České republice je aktuálně přes stovku hřišť, 
kam si můžete přijet otestovat aktuální formu. Váš pobyt v golfovém resortu ale zdaleka 
nemusí končit trefou poslední jamky. Čím dál víc hřišť nabízí doprovodné služby včetně 
ubytování, stravování a relaxu, které si zaslouží stejnou pozornost jako green. Ať už chcete 
jenom hrát, nebo se po náročných hodinách na hřišti nechat hýčkat kvalitními službami, 
v klubu Magnus jsme pro vás vybrali šest nabídek, které byste si neměli nechat ujít. 

Aktuální nabídky a více informací o klubu na: www.jtbank.cz/klub-magnus
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Reálný brexit nakonec skutečností a šokem
Tak britští voliči rozhodli o svém vystoupení z Evropské unie. Mají na to 
svaté právo, od toho tu máme demokracii, pro finanční trhy však bylo toto 
rozhodnutí šokem. 

To americké akcie jsou na tom o něco lépe, výstup 
z EU se jich nedotýká úplně bezprostředně, ale 
sentiment negativní nálady je zasáhne také. 
Na druhou stranu, po tomto rozhodnutí voličů 
Velké Británie je asi jasné, že Fed v nejbližší době 
sazby „nehikne“, a to může být podporou i pro 
akciový trh. Takže vlastně pro americké akcie to 
zase až tak negativní zpráva není. Paradoxně by 
to po počátečním šoku mohlo pomoci i trochu 
komoditním titulům, neboť nebude na dolar tlak 
na růst přes zvyšování úrokových sazeb. Ale to jen 
spekuluji.

Brexit jako příležitost
Takže co dělat? Zkusit vychytat nějaké extrémní 
cenové propady, jako byla cena na Etfku Daxu 
na necelých 81 eurech, a pak trpělivě čekat 
na další poklesy a zkusit doplnit portfolio. Přeci jen 
nějaký pokles už se na trhu odehrál a konec světa 
to není, ale že bych chtěl být nyní úplně long, to 
tedy ne. Čím více cashe mám, tím více dýchám…

Pro mě osobně je rozhodnutí voličů Velké Británie 
zklamáním. Myslím, že podcenili určité dopady 
i na sebe samé v té prvotní fázi, co nyní nasta-
ne. Neříkám, že se z toho v horizontu 5 let (plus 
minus) Velká Británie neoklepe a pak může být 
teoreticky lépe než nyní. Nicméně rozpadnutím 
svazku se zbytkem Evropy ztrácí celý evropský 
kontinent na síle mocnosti, nejednota podkopává 
důvěru Evropy a tím spíše Evropské unie, a to jak 
při jednáních s protistranami přátelštějšími, tak 
i těmi méně přátelskými. Nemusíme rozepisovat 
konkrétně. 

Takže za mě je špatně, co se stalo. Čím více 
máme teď cashe, tím lépe, dokupovat něco budu, 
ale spíše opatrně, není čas na hrdinské kroky. 
Spíše je mi z toho smutno. Pro Českou republiku 
je to podle mě jedna z nejhorších zpráv od roku 
1989, ale třeba se i na vedení Evropské unie 
podrbou za uchem a pokusí se o atraktivnější 
kabát a hlavně základy pro ostatní členy Evropské 
unie, samozřejmě jen za jejich aktivní spoluúčasti. 
Pokud tam někdo nechce být a jen vykřikuje, jak 
je to na prd, tak ať jde radši pryč. 

Michal Semotan
Portfolio manažer
J&T Investiční společnost

A ono to bude ze začátku šokem i pro voliče, 
kteří budou muset chvíli rozdýchávat slabší libru 
a pokles toho, co si naspořili ve svých fondech – 
a jak jsou na obojí zrovna oni hákliví. Ale třeba 
měli většinu v amerických dolarech a vrátí se jim 
to… Podle mě právě velké měnové výkyvy a opět 
nejistota na trzích, co bude následovat, vyvolává 
paniku na trzích. Otevření evropských akcií o ‒10 %  
proti závěru předchozí den opravdu nebylo nic 
hezkého.

Co tedy dál? 
Rozdělme si situaci teritoriálně a začněme 
v Česku. Domácí tituly reálně, tedy fundamen-
tálně, nijak výrazně zasaženy brexitem nebudou. 
Spíše se jedná o všeobecný strach z rizikových 
instrumentů, a to přináší prodejce na trh. Akcie 
ČEZu se tak potopily pod 400 Kč na openu, aby 
se pak vracely lehce zpět. Tomuto titulu může 
nahrávat oživení na cenách elektřiny, na druhé 
straně nadále prodlužované odstávky nejefektiv-
nějších zdrojů výroby budou odstaveny déle, než 
se čekalo. Vzhledem k dobré likviditě budou tyto 
akcie nadále první na odstřel, kterých se zahra-
niční hráči zbaví… Takže počkat si na pokles – čím 
více pod 400 Kč, tím lépe pozici posílit, nehnat se 
do toho bláznivě. To samé se dá říci o Komerční 
bance a Monetě, největší zásah dostala Erste 
Bank, která aktuálně odepisuje –13 %. Vzhledem 
k mírnému dopadu brexitu na výsledky skupiny 
může být tato banka zajímavou alternativou. 
Opět však s upozorněním, že banky budou nadále 
extrémně volatilní.

Také Unipetrol by se po posunutí pod 170 Kč mohl 
stát zajímavou alternativou na českém trhu. 
Důležité pro nás je i to, co brexit způsobí s českou 
korunou. Asi můžeme v tuto chvíli zapomenout 
na debatu o přijetí eura, a tak ČNB může podržet 
intervence na oslabování koruny déle, než říkala, 
a vždy bude mít super argument, resp. výmluvu, 
proč to dělat – konkurenceschopnost exportu, 
inflace atd. Takže je možné, že se silnější koruny 
ani v roce 2017 nedočkáme a opět budeme dále 
chudí příbuzní silnějšího, tolik řadou našich politi-
ků haněného eurového západu.

Západoevropské akcie si připsaly pěkný šok, 
a není se čemu divit, s tímto trhy příliš nepočítaly. 
Na první pohled se toho zkomplikuje docela dost, 
na ten druhý jde podle mého názoru především 
o turbulence v rámci měnových výkyvů libra/euro/
dolar, které mohou smáznout část marží prodá-
vaného zboží nebo snížit zisky bank kvůli ztrátám 
z hedgingu, spekulativních operací a investic, 
a to vzájemně – jak britských, tak evropských 
eurových.

Představíme-li si takový Daimler, který prodává 
Mercedes v Londýně v základní variantě řady 
A za 20 tisíc GBP, tak za něj jeden den utržil  
26 120 eur a druhý dnes již jen 24 782 eur. To je sa-
kra velký rozdíl, takže mu to odmázne jeho marži 
v téměř plné výši, nebo musí lehce zdražit. Ale 
to zase samozřejmě může spotřebitele za British 
Channelem odradit od nákupu. Takže, babo, raď… 
Co má v tu chvíli dělat – asi to bude nějaký kom-
promis, ale může se to v maržích projevit a trh 
Velké Británie není malým trhem, to si řekněme 
na rovinu. Byl to jen jeden konkrétní příklad, třeba 
má Daimler hodnotu libry fixovanou, ale ukazuje 
to přesně to, co hlasování o brexitu způsobilo. To 
samozřejmě investory znervózní, protože nevědí, 
jak a kolik toho dopadne na každou jednotlivou 
firmu a jak tyto měnové pohyby zpomalí vzájem-
né investice. Ale dost povídání, prostě nejistota je 
zpět ve velkém a nepřijde mi, že to dnešních ‒10% 
stačilo. Může to klidně pokračovat, pokud se akcií 
začnou zbavovat i další investoři. Pak bychom si 
měli s klidnou hlavou a cashe na klíně říci, jaké 
papíry tedy koupit, a zkusit načasovat, kdy se 
to už otočí, kdy cena na trhu najde rovnováhu 
a bude více zájemců, kteří budou chtít akcie raději 
vlastnit než prodávat. To samé platí pro banky, 
jen volatilita je ještě větší. Takže nevyhýbám se jít 
long nadále do evropských titulů, ale může to být 
ještě sakra rozlítané a můžeme ceny vidět i níže. 
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J&T BANKA CSI 3*W OLOMOUC

Mezinárodní parkurové závody si za dva roky 
vybudovaly skvělou reputaci, o čemž tento rok 
svědčilo i množství přihlášených jezdců. „Letos 
jsme byli doslova zaskočeni, jelikož nárůst byl 
zhruba o sto koní. Areál má však své omezené 
kapacity a naším cílem je dodržení kvalitní spor-
tovní úrovně. Proto jsme nemohli přijmout všech-

ny,“ uvedla ještě před závody jejich ředitelka Klára 
Damborská. Do Olomouce každopádně dorazila 
nejen početná, ale velmi kvalitní konkurence. Do-
hromady od čtvrtka do neděle startovaly zhruba 
tři stovky koní, většina z nich absolvovala několik 
soutěží. Přijeli jezdci ze zhruba dvou desítek zemí 
a hned tři z nich byli v době konání závodů v první 

stovce žebříčku Mezinárodní jezdecké federace. 
Trasy parkurů navrhl už potřetí jeden z nejlepších 
světových stavitelů Olaf Petersen z Německa. Vel-
ký zájem o závody projevili i diváci. Do olomouc-
kého Equine Sport Centra v Lazcích jich jenom 
na nedělní finále dorazilo přes tři tisíce. 

Mladí jezdci v Olomouci
Důležitou novinkou letošního ročníku byla soutěž 
zařazená do prestižní série pro mladé talentova-
né jezdce European Youngster Cup určené pro 
sportovce ve věku 16 až 25 let. Tento seriál závodů 
se jel na území České republiky vůbec poprvé 
v historii. Jezdců do 25 let se v Olomouci sešly 
čtyři desítky a přivezli s sebou z jedenácti nejen 
evropských zemí celkem 46 koní. Vedle Česka 
byly zastoupeny i Irsko, Jižní Korea, Maďarsko, 
Německo, Rakousko, Polsko, Švédsko, USA a další. 
S nástrahami parkuru si nakonec nejlépe poradila 
Němka Maximiliane Ruppert s koněm Landspiel. 
Z českých jezdců byl v této kategorii nejúspěš-
nějších Václav Staněk v sedle Forever van de 
Noordheuvel, který druhou fázi kurzu překonal 
o tři vteřiny pomaleji než vítězná dvojice. 

Nedělní úspěch Kellnerové
Hlavním magnetem čtyřdenního programu byla 
nedělní prestižní Grand Prix za účasti evropské 
elity, která byla rovněž kvalifikací na evropský 
šampionát 2017 v Göteborgu. Náročný parkur 
absolvovali bez trestného bodu jen čtyři jezdci 
z padesáti, kteří si to nakonec rozdali v přímém 
souboji o vítězství v závěrečném rozeskakování. 
Zvítězila Němka Jörne Sprehe s klisnou Lunou. 
Obhájce loňského prvenství, Němec Maximili-
an Schmid, skončil s koněm Chacon 2 druhý se 
ztrátou 1,8 sekundy. Skvělý výkon nicméně podala 
také česká jezdkyně Anna Kellnerová s valachem 
Classic. Parkur sice odjela bez chyby, ale nakonec 
dostala jeden trestný bod za překročení časového 
limitu a z Olomouce si odvezla celkově páté 
místo. „Byl to každopádně úžasný pocit dojet 
Grand Prix bez chyby a slyšet diváky, jak z toho 
mají také radost. Parkur byl opravdu těžký, což 
se prokázalo i tím, že byli jenom čtyři jezdci čistí. 
Závody jsou tady úžasné a atmosféra neuvěřitel-
ná,“ zhodnotila v cíli česká jezdkyně. Kromě ní se 
Češi na přední umístění neprosadili. Parkurové 
závody v Olomouci pod hlavičkou J&T Banky by 
měly pokračovat i v následujících letech. Banka 
bude jejich hlavním partnerem ještě minimálně 
dva roky. 

V parkuru v Olomouci bodovali i Češi
Poslední víkend v červnu hostila Olomouc už třetí ročník prestižních 
parkurových závodů. Vítězství si nakonec odnesla Němka Jörne Sprehe, 
neztratili se ale ani Češi. 

Vítězka prestižní Grand Prix, Jörne Sprehe s klisnou Lunou z Německa.

Anna Kellnerová se svým valachem Classic skončila ve finále na páté příčce.
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Není žádné tajemství, že sushi v Buddha Baru vždycky mělo jednu z nejvyš-
ších úrovní v celém Česku. Ke klasické nabídce restaurace teď nově přibyl 
sushi bar. Menu se podstatně prodloužilo a navíc jde o skutečný bar, kde 
je důležitý kontakt a komunikace mezi kuchařem připravujícím objednáv-
ku a hostem. „V našem konceptu restaurace bohužel není možné vytvořit 
otevřenou kuchyň, která je teď hodně populární. Tudíž vznikl nápad přiblížit 
se k hostům aspoň tímto způsobem,“ říká Patrik Zdrůbecký, hlavní manažer 
Buddha Baru.  

Co ochutnat?
Na sushi menu, která má na starosti šéfkuchař Lukáš Želechovský, najdete jak 
klasické sushi druhy sashimi a maki, tak několik speciálních kreací. Ty vymys-
lel tým Lukáše Želechovského přímo pro Buddha Bar a neochutnáte je nikde 
jinde v Česku. V Buddha Baru se můžete těšit i na nové možnosti servisu 
sushi, které se k vám dostane třeba na dřevěném boxu a ledové tříšti nebo na 
speciálním podsvíceném podnose. „S doladěním chuťový kreací a originálními 
způsoby servírování nám pomáhal Shigeki Iimura, nový šéf japonské sekce 
Buddha Barů,“ říká Patrik Zdrůbecký. Když k tomu připočtete noblesní interiér 
restaurace a elegantní obsluhu, tohle místo zcela pohltí vaše smysly. Vynikají-
cím gastro zážitkem to ale v Buddha Baru nekončí. 

Naučte se sushi jako profesionálové
Společně se sushi barem pro vás totiž kuchaři otevírají i kurzy, kde vás naučí 
sushi připravovat. Řeknou vám, jaké ingredience jsou nejlepším předpokla-
dem úspěchu, jak správně uvařit rýži, aby byla přiměřeně lepivá, ale zároveň 
správně načechraná, nebo jak správně motat, aby se vám sushi nerozpadlo 
pod rukama. V kurzu si připravíte vlastní kousky, a co si namotáte, to si také 
sníte. V ceně 3 500 Kč na osobu máte kromě konzumace sushi i nealkoho-
lické nápoje. Kurz trvá čtyři hodiny a přihlásit se můžete na telefonním čísle 
+420 221 776 400. Do budoucna plánuje Buddha Bar rozšířit kurzy vaření i o 
další pochoutky pan-asijské kuchyně. 

Sushi v Buddha Baru
Jestli jste v Praze hledali dobrý sushi 
bar, tak už nemusíte. Od letošního 
léta ho najdete v Buddha Baru. 
Můžete se tady dosyta najíst a také 
se naučit sushi připravovat. 

3 tipy, jak správně jíst sushi

Jezte rukama, sushi je k tomu přesně vytvarované a Japonci to nedělají 
jinak. Když ho budete chtít uchopit hůlkami, je větší pravděpodobnost, 
že se vám rozpadne.

Nemíchejte wasabi se sójovou omáčkou, ale potřete nejprve jednu 
stranu sushi malým množstvím wasabi a druhou pak namočte zhruba 
jednou čtvrtinou do sójové omáčky. Tak nejlépe vyniknou všechny chutě 
a kontrasty. 

Nakládaný zázvor je chuťový restart a správně se má jíst mezi 
jednotlivými sousty kvůli pročištění patra, nikoliv společně se sushi. 

07/2016GASTRONOMIE
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Letní koktejlové menu je v Buddha Baru už příjemnou tradicí. Letos se při 
jeho ochutnávání doslova proletíte světem, protože v nabídce jsou drinky 
inspirované zeměmi od Mexika až po Orient. Ať už je vaším oblíbeným nápo-
jem pivo, gin, mexický mezcal nebo Becherovka, letní nápojový lístek uspokojí 
všechny chutě. „Ve všech letních koktejlech je už tradičně použito víc ovoce. 
Letos je trendy mango, rebarbora, také kombinace s levandulí a citronová 
šťáva, které mají hosta příjemně osvěžit,“ popisuje hlavní manažer Buddha 
Baru Patrik Zdrůbecký. 

Jak vzniká letní drink?
Klasické koktejlové menu se v Buddha Baru o nové drinky rozrůstá každé 
léto a člověka tak napadne otázka, kolik jsou toho barmani ještě schopní 
vymyslet nového. Patrik Zdrůbecký říká, že jejich možnosti nemají mantinely, 
kombinovat se dá prakticky donekonečna: „Není to až tolik o velkém expe-
rimentování s alkoholem. Barman je profesionál a zná chuťové kombinace. 
Spíš se drink snaží něčím ozvláštnit. Proto si hodně hraje s bylinkami a snaží 
se macerovat různé druhy koření, které se starají o vonnou stránku koktejlu,“ 
popisuje. Hlavní bází koktejlu je samozřejmě kvalitní alkohol. Právě ten by 
měl být pro vás vodítkem, podle čeho se nejlépe zorientovat, když si ze široké 
nabídky neumíte vybrat. Pokud vám chutná základní alkohol, je velmi prav-
děpodobné, že vám bude chutnat i výsledný drink. Různé sirupy, které jsou 
také součástí drinku, už totiž slouží spíš k vytáhnutí chuti základní ingredi-
ence a koření je pak taková třešnička na drinku. Když barman najde správné 
poměry surovin, koktejl je na světě. 

Co najdete v menu?
Stejně jako loni i letos pro vás headbarman Pavol Kulich připravil osm nových 
drinků na různých základech inspirovaných různými zeměmi světa. Chuť 
Mexika můžete otestovat v drinku nazvaném „The Americas“, jehož zákla-
dem je mezcal. Indií je provoněný „Indian Curry Julep“, ve kterém barman 
zkombinoval rum, kari sirup, mátu a kardamon. Dva drinky z letního menu 

chutnají po Orientu. V „Thai Mule“ najdete rum, liči likér, čerstvý zázvor a do-
konce kapku zázvorového piva. „Matcha Cup“ je pak drink postavený na bázi 
citronové vodky a doplněný matcha práškem a zázvorem. Koktejlové menu 
má i speciální sekci „Prague Summer Experience“, ve které najdete tři drinky 
postavené na ginu (La Terno), kombinaci rumu, černého piva a Becherovky 
(Bea Fashioned) a originálním bylinném nápoji Bentianna pocházejícím ze 
Slovenska (koktejl Bohemian). Koktejlové menu doplňuje „Street White An-
gel“ drink, který je kombinací rumu, levandule, zázvorového sirupu a mango 
džusu. Všechny letní koktejly můžete v nabídce Buddha Baru ochutnat až do 
konce září.  

GASTRONOMIE

Letní drinky v Buddha Baru
Bez osvěžujícího koktejlu se neobejde žádné léto. Přijďte se do Buddha 
Baru zchladit novými drinky z letního menu. Ochutnáte široké spektrum 
alkoholů i trendy suroviny typu matcha prášek. 

Kdy na koktejly?
úterý–čtvrtek / 18.00–2.00 hod.
pátek–sobota / 18.00–3.00 hod.

YUKATAN

LA TERNOMATCHA CUP
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Svou první fotku vyfotila, když jí byly čtyři roky 
a babička jí dala do ruky foťák. „Já si tuhle příhodu 
samozřejmě nepamatuju, ale vím z vyprávění, že 
jsem fotila babičku s dědou, jak sedí na vlakové 
zastávce. Fotka je to každopádně úplně tragic-
ká. Je tam půlka dědy, kousek babičky a nějaké 
křoví,“ vzpomíná se smíchem osmatřicetiletá 
fotografka. První fotka, kterou prý může někomu 
ukázat, vznikla při návštěvě Billa Clintona v České 
republice. Alžbětě bylo třináct a vyfotila tenkrát 
dělníky na lešení, jak stojí a čekají na amerického 
prezidenta. S touhle fotkou šla o pár dní později 
na přijímací zkoušky na Střední grafickou školu 
v Praze, kde ji přijali a kterou pak úspěšně dokon-
čila. Pár měsíců na to sbalila batoh a s kamarád-
kou odcestovala nejdřív do Mexika, pak do Spo-
jených států a nakonec do Londýna, kde se jako 
asistentka renomovaných reklamních a módních 
fotografů učila řemeslo v praxi. Jenže Alžbětu už 
tenkrát lákala víc kreativa, než plnit do puntíku 
přísná zadání z layoutů. 

Když chcete fotit, jezděte sama
První výstavu uspořádala v roce 2000 po návratu 
z Mexika. „Tam jsem pochopila, že když chcete 
fotit, musíte se tomu skutečně věnovat a nedělat 
nic dalšího. Už jenom když přemýšlíte, že partner 
by chtěl jít asi na oběd a že byste teda asi měla jít, 
neuděláte nikdy nic pořádně,“ vysvětlovala tenkrát, 
proč je nejlepší vyjíždět na fotografické výpravy 
bez doprovodu. Přesně to dělala několik následu-
jících let. Vedle práce v novinách vyjížděla do zemí 
a do situací, kam by se mnoho jiných neodvážilo. 
Dokumentovala například pouliční nepokoje 
v pásmu Gazy. Fotografovala v Pákistánu překup-
níky heroinu a děti pracující v cihelnách. Dostala 
se na největší vrakoviště lodí i do zlatých dolů 
v Kolumbii a na mnoho dalších nebezpečných 
míst. Od roku 2000 uspořádala celkem čtrnáct 
výstav a za svou práci posbírala řadu prestižních 
ocenění včetně Czech Press Photo. 

Každý máme svůj svět
V posledních letech se však Alžběta Jungro-
vá od náročných reportáží z válečných zón 
a rozvojových zemí trochu odklonila a zaměřuje 
se spíš na koláže, komerční fotografii, portréty 
a na poslední výstavě také na téma imaginace. 

„Dlouhou dobu jsem dokumentovala věci, které se 
děly bez toho, abych do toho mohla dávat samu 
sebe. Tohle je takový můj vývoj, že se teď snažím 
říkat něco sama ze sebe a ukazovat určité své 
představy,“ říká k nejnovějšímu projektu, který 
pojmenovala Imaginárium. Imaginace je podle ní 

jednou ze základních součástí duševní činnosti. 
Každý člověk si v mysli utváří vlastní představy 
a obrazy, vize budoucnosti a podobně, zkrátka 
každý máme své vlastní imaginárium. Tohle je 
malá ochutnávka z toho, jak vypadá imaginárium 
Alžběty Jungrové. 

Seznamte se: Fotografka Alžběta Jungrová 
Její jméno už vám nejspíš je povědomé z Magnus magazínu, kde se 
Alžběta věnovala tématu ženské krásy. Teď vám přinášíme ukázku z jejího 
nového projektu Imaginárium. Soubor fotografií vychází z reality toho, čím 
jsme všichni denně obklopeni, kombinací odrazů a zrcadlení si však z věcí 
vytváříme často úplně jiný, snový svět.   

UMĚNÍ

Být milovaná, abych mohla být skutečná.



07/2016 

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

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

Neklidná figura – Exprese 
v českém sochařství  
1880–1914
GHMP, Městská knihovna
Termín: 4. 5. – 25. 9. 2016
Adresa: Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Výstava mapuje období, kdy se české umění 
začalo vyrovnávat tehdejšímu evropskému 
standardu. Umělci, kteří jsou na výstavě za-
stoupeni svými díly, se řadí mezi nejvýznamněj-
ší české umělce 20. století.

V období od 80. let 19. století až do 1. světové 
války dosáhlo české figurální sochařství vysoké 
umělecké úrovně, zcela srovnatelné s moderní 
evropskou tvorbou. Připravovaná výstava 
sleduje toto historické dění v charakteristických 
ukázkách z díla jeho předních představitelů. 

27. Bienále Brno
Moravská galerie v Brně 
Uměleckoprůmyslové muzeum
Termín: 16. 6. – 30. 10. 2016
Adresa: Husova 14, Brno

Mezinárodní přehlídka Bienále Brno představu-
je výběr prací z celého světa vytvořených v po-
sledních čtyřech letech. Mimořádná událost 
nejen pro zájemce o grafickou práci.  

Roman Štětina a Miroslav 
Buriánek: Návod k použití 
Jiřího Koláře
PLATO
Termín: 23. 6. – 18. 9. 2016
Adresa: Ruská 2993, Ostrava-Vítkovice

Výstava Návod k použití Jiřího Koláře je 
Štětinovým laureátským projektem, který 
vznikl v produkci galerie PLATO a Společnosti 
Jindřicha Chalupeckého.  

UMĚNÍ
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... bylo, nebylo.

Svět plný otázek a žádných odpovědí.



Jsou situace, které 
zažijete jen v rodině.

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

Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se 
pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem najít domov.

… TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME!


