
číslo 3  /  ročník XV  /  únor 2022

Zklamání za nevydařenou jízdu ve sjezdu. Páté místo za super-G.

Ester Ledecká
Narodila se 23. března v roce 1995 v Praze. Vyrůstala ve slavné rodině, 
jejím otcem je populární zpěvák a skladatel Janek Ledecký, dědečkem 
hokejista Jan Klapáč a starší bratr Jonáš Ledecký je úspěšný umělec. 
Ten mimo jiné své sestře vymyslel superhrdinskou identitu a navrhl de-
sign pro její kombinézu a snowboard. Ester Ledecká jako jediný sporto-
vec na světě vyhrála na jedné zimní olympiádě ve dvou různých spor-
tech. Letos do své sbírky přidala už třetí zlatou olympijskou medaili. 

Fenomenální 
Ester Ledecká

Snowboardistka a alpská lyžařka Ester Ledecká opět dokázala,  
že patří mezi absolutní světovou špičku. Na Zimních olympijských hrách 
v Pchjongčchangu  obhájila zlatou medaili ve své parádní disciplíně 
paralelní obří slalom na snowboardu na ZOH v Pekingu a v alpské 
kombinaci obsadila čtvrtou příčku, jen osm desetin sekundy za vítězkou.  
Kdo ji na cestě k jedinečným výsledkům podporuje?

Jak šel čas
Prvních závodů se Ester zúčastni-
la v pouhých pěti letech. Absolvovala 
je na lyžích a vyhrála. Nenavštěvova-
la základní školu a s bratrem Jonášem 
se učila doma s rodiči, kteří chtěli mít 
vývoj svých dětí ve vlastních rukou.  
Rozvíjení jejich talentu se vyplatilo. 
Když v Krkonoších napadl sníh, odjela 
celá rodina  z Prahy za ním, a pobyla 
v horách do doby, než slezl. Zlom na-
stal v době, kdy Ester vyhrála junior-
ské mistrovství světa ve snowboardin-
gu a začali se ozývat první sponzoři. 
Svému otci tehdy oznámila, že si jeho 
podpory váží, ale že si na sport vydělá 
sama. „V rodině to máme tak, že se ni-
jak neomezujeme. Naopak se podporuje-
me a máme se rádi. Jsem ráda, když tá-
ta přijde fandit a mamka se mnou všu-
de cestuje. Pro mne je obrovská podpora, 
že mám rodinu u sebe,“ řekla olympio-
nička v jednom z rozhovorů. Její okolí 
čekalo, že se rozhodne buď pouze pro 
lyže, nebo snowboard, ona ale chtěla 
dělat obojí. „Dělat vrcholově dva spor-
ty najednou je úplná blbost, jenže mě 
to prostě baví. Vypadá to, že jsem nevy-
chovaný spratek, ale musíte být trochu 
sobec, když chcete něčeho dosáhnout,“ 
prohlásila.  

Řekli o ní
Jiří Šindelář, bývalý snowboardista 
a český olympionik: „Nikdy jsem nepo-
znal větší talent. Už před závodem v pa-
ralelním obřím slalomu vyprávěl, že by 
se muselo stát něco mimořádného, aby 

Ester Ledecká neobhájila zlato z Pchjon-
gčchangu.“ A  nemýlil se. Česká sněho-
vá hvězda podle něj hraje jinou ligu 
než všechny soupeřky. 
Jan Klapáč, dědeček Ester a bývalý vyni-
kající hokejista: „Způsob, jakým to zvlád-
la, byl ohromný“.  Na pekingský závod se 
s manželkou dívali od noci v televizi“. 
Po vítězném finále  cítili radost i úlevu, 
jak jejich 26letá vnučka ustála tlak a po-
třetí se stala šampionkou olympijských 
her. „Oslavy necháváme, až bude po olym-
piádě a Esterka přijede. S manželkou víme, 
jak to měla složité. Obhajovat je vždycky 
těžší, než vyhrát poprvé. Všichni čekali, 
že to bude samozřejmost. Jenže tak to ne-
ní. Máme ohromnou radost, že to zvlád-
la,“ svěřil se dědeček staronové olympij-
ské šampionky.

Nic nevzdává
Po skvělé jízdě v super-G na lyžích, 
kde byla pátá, absolvovala Ester ještě 
sjezd. Na úvodních mezičasech patřila 
k nejlepším a prala se o jednu z me-
dailí.  Ve druhé třetině olympijské 
trati udělala chybu v pravotočivé za-
táčce a bylo po nadějích. „Nezvládla 
jsem to tam ukorigovat,“ řekla v cíli 
závodu. Sen o další lyžařské medai-
li byl v tu chvíli pryč, ztratila 6,31 
sekundy a skončila sedmadvacá-
tá. Pozici světové špičky znovu 
potvrdila v závěrečné kombina-
ci alpských disciplín (sjezd a sla-
lom), kde skončila, i přes zraně-
ní, těsně za medailovým umístě-
ním čtvrtá. 

Poděkování 
fanouškům

Po každém závodě Ester Ledec-
ká děkuje na sociálních sítích fa-
nouškům za podporu. Po sjez-
du jí bylo líto lidí, kteří si kvů-
li ní v Česku přivstali. „Já nevím, sna-
žím se je potěšit každým závodem a když 
už vstávají, tak jim něco předvést. Samo-
zřejmě byste se museli zeptat jich, jestli 
už mají pocit, že mám splněno, nebo ne, 
ale snažila jsem se něco dokázat i na ly-
žích. V super-G jsem zajela výbornou jíz-
du, tentokrát se to prostě nepovedlo, což 
je mi líto“.

Ze sportovního zpravodajství Zimních 
olympijských her připravila redakce 
Metropolu, Titulní foto Ondřej Pýcha

Zlatá medaile za jízdu na snowboardu.
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Knauf opět podpořil místní komunitu
Krupka | Počátkem každého kalendářního roku rozděluje Knaufinsulation Krupka peníze na podporu 
mladých sportovců, dobrovolníků a samosprávy, působících v sídle společnosti a blízkém okolí. Tuto 
tradici neporušil ani letos ve ztížených podmínkách. Mezi 12 organizací rozdělil celkem 736 165 korun. 

Pokud znáte lidi, kteří bez ohle-
du na svůj volný čas a odměnu po-
máhají potřebným a přinášejí hod-
noty ve prospěch celé společnosti,  
napište nám jejich jméno, město či 
obec, kde žijí a kategorii, do které 
podle vašeho názoru spadají s vel-
mi stručným odůvodněním na ad-
resu: richterova@e-metropol.eu, a to 
do 10. března 2022. Za vaše tipy 

předem děkujeme. Laureáty tohoto 
morálního ocenění zveřejníme v břez-
novém vydání novin Metropol a na FB 
Osobnost roku a zároveň spustíme 
elektronické hlasování o pořadí. Ceny 
vítězům předáme na slavnostním ve-
čeru s kulturním vystoupením a ob-
čerstvením v první polovině května. 
Nad projektem převzal záštitu hejt-
man Ústeckého kraje Jan Schiller. (red.)

Nominujte Osobnosti roku 2021 Ústeckého kraje
Vážení a milí čtenáři, už po jedenácté máte možnost nominovat další občany ze svého okolí do čte-
nářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje, tentokrát za rok 2021, a to v obvyklých kategoriích 
podnikání a management, veřejná sféra (do které spadá zdravotnictví, školství a samospráva), kultu-
ra, sport a dobrý skutek. 

Jak uvedl ředitel závodu Ing. Jan 
Brázda, mezinárodní firma dosahu-
je i přes epidemii, která působí výpad-
ky v dodavatelsko-odběratelských vzta-
zích, nepřetržitě velmi dobrých hos-
podářských výsledků a patří mezi vlaj-
kové lodi celosvětové rodinné firmy 
Knauf. Se souhlasem a podporou maji-
telů tak činí již od roku 2008. Do Krup-
ky letos putovaly prostředky do oddí-
lu stolního tenisu, atletického a fotba-
lového klubu, plaveckého oddílu, SK 

HBC MD a ZŠ Masarykova, kde je vy-
užijí především pro rozšíření maso-
vého sportu mladé generace. Podob-
ně tomu bude i ve fotbalovém klubu 
TJ Soběchleby, u raketových modelá-
řů Krupka, či v TJ zdravotně postiže-
ných NOLA Teplice. Městu Krupka  pe-
níze pomohou k zajištění operativního 
leasingu na služební automobil. Dobro-
volnické centrum Ústí nad Labem za ně 
uspořádá Křesadlo 2021 jako poděko-
vání řadě aktivních dobrovolníků za je-

jich nezištnou a obětavou práci v prů-
běhu loňského roku. Podobně tomu 
bude i u vydavatelství Metropol, kte-
ré v rámci oblíbené čtenářské ankety 
Osobnost roku Ústeckého kraje vyhlá-
sí a ocení nominanty v kategoriích pod-
nikání a management, veřejná správa, 
kultura, sport a dobrý skutek. Sečteno 
a podtrženo, pro firmu Knaufinsulation 
neznamená společenská odpovědnost 
pouhou frázi, ale konkrétní činy. Za to 
si zaslouží velké poděkování. (lar)

Firma MALFINI 
získala mezinárodní 
certifikát  
Ústí nad Labem | Prestižní mezi-
národní certifikát vyjadřující úro-
veň plnění témat společenské od-
povědnosti získal ústecký produ-
cent reklamního textilu, společ-
nost MALFINI. 
Ocenění obdržela firma v rámci 
Národní ceny ČR za společenskou 
odpovědnost v roce 2021, a jak 
uvádí Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR, které tuto významnou 
akci spoluorganizuje už víc než 20 
let, mezinárodní certifikát vydaný 
EFQM „Committed to Sustainabili-
ty“ vyjadřuje úroveň plnění témat 
společenské odpovědnosti a udrži-
telného rozvoje dle kritérií Mode-
lu excelence EFQM na základě zís-
kaného bodového hodnocení.
„Dosaženého uznání si naše spo-
lečnost opravnu nesmírně váží a je 
pro nás povzbuzením v našem dal-
ším úsilí a potvrzením, že jdeme 
správnou cestou,“ říká předseda 
správní rady MALFINI Radek Ve-
selý. Jak jedním dechem dodá-
vá, všichni zaměstnanci si nicmé-
ně uvědomují, jak velký závazek 
do budoucna to pro firmu zname-
ná. Proto už dnes pracují v MAL-
FINI na projektech, kterými chtějí 
podpořit udržitelný rozvoj napří-
klad svým zaměřením na cirku-
lární ekonomiku. (od dop.)

Nová observatoř v Kadani 
Kadaň | Po několika letech plánování a příprav se podařilo v Kadani začát-
kem února otevřít Astronomicko-přírodovědnou observatoř. Den otevřených 
dveří přilákal přes 200 zájemců. Observatoř slouží technickému klubu v Ka-
dani, který má za cíl rozvíjet u dětí zájem o techniku, robotiku a zvyšovat je-
jich gramotnost v technických vědách. Hlavním partnerem klubu a garantem 
v oblasti polytechniky je DDM Šuplík, dalšími partnery jsou všechny školy 
v Kadani a jedna ve Vilémově. (od dop.)

Most | Po dvou letech provizo-
ria se profesionální hasiči v mo-
steckých Velebudicích dočkali 
zbrusu nové centrální hasičské 
stanice. Sídlo hasičů nahradi-
lo původní, které sloužilo přes 
45 let. Zbojnice je připravena 
i k zásahům při olejových ha-
váriích, dopravních nehodách 
a velkých mimořádných udá-
lostech, například železničních 
haváriích či při zřícení objektu.

Kompletně vybavená stanice má vý-
jezdové garáže, místnost pro che-
micko-technické služby, šatny, učeb-
nu a kanceláře. Disponuje cvičnou vě-
ží, místností pro fyzickou přípravu, tě-
locvičnou i hřištěm. Pro mimořádné 
události je zbrojnice vybavena speci-
álním technickým kontejnerem ke sta-
bilizaci budov a pro zásahy u hromad-
ných dopravních nehod. O nutnos-

ti postavit hasičům nové zázemí kvů-
li nevyhovujícímu technickému stavu 
objektů, se začalo hovořit už v ro-
ce 2010. Výstavba stanice za více než 
168 milionů korun ale začala až v po-
lovině roku 2020. Část nákladů pokry-
la i dotace z Evropské unie. V Ústec-
kém kraji mají hasiči novou stanici ta-
ké v Bítozevsi a v Lovosicích.  

„V současné době se zpracovává projek-
tová dokumentace na stanici v Klášter-
ci nad Ohří,“ uvedl ředitel krajských 
hasičů Roman Vyskočil. Slavnostní-
ho otevření stanice HZS v Mostě by-
li i místopředseda vlády a ministr vni-
tra Vít Rakušan, poslanec a předse-
da výboru pro bezpečnost poslanecké 
sněmovny Pavel Žáček, generální ře-
ditel HZS ČR Vladimír Vlček, hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor 
města Most Jan Paparega a další hos-
té. Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Hasiči v Mostě mají novou stanici

Ústí nad Labem | Ochrana indonéských 
pralesů má smysl. Po patnácti letech 
úsilí konečně zpomaluje ubývání prale-
sů na Borneu.

V Balikpapanském zálivu na pobřeží indonéského 
ostrova Borneo probíhá již patnáctým rokem in-
-situ projekt Zoo Ústí nad Labem s názvem Pesisir 
Balikpapan. Projekt se pod vedením Mgr. Stanisla-
va Lhoty, Ph.D. zabývá především ochranou ohro-
žených opic kahau nosatých. „Analýza satelitních 
snímků této oblasti ukazuje, že se za uplynulé roky 

díky intenzivním ochranářským činnostem podaři-
lo zmírnit tempo úbytku životního prostředí kahau 
nosatých do té míry, že by se už kolem roku 2030 
mohlo zcela zastavit“, říká Stanislav Lhota. V do-
bě, kdy pobřežní lesy Indonésie mizí nebývalým 
tempem, jde o velký úspěch. Zpomalilo se přede-
vším šíření plantáží palmy olejné. Velkou měrou 
se na tomto pokroku podílí spotřebitelská kam-
paň, probíhající v řadě zemí včetně České republi-
ky. Kampaň požaduje přísnější a důkladnější kon-
trolu ekologických dopadů produkce této mimo-
řádně kontroverzní suroviny. (od dop.)

ZOO Ústí nad Labem se podílí na záchraně pralesů

Rozšiřující se průmysl postihuje nejen pobřežní pra-
lesy, ale i vodní ekosystémy, kde žijí například delfíni 
či dugongové. Na snímku Víta Lukáše je ropná ha-
várie v Balikpapanském zálivu v roce 2018.

OSOBNOST 
ROKU 

2014

Pranostiky  
s ručením  
omezeným
V pranostikách se odráží lido-
vé moudro našich předků. Tedy, 
alespoň se to říká. Jenomže čas-
to s nimi bývá potíž. Některé bý-
vají dost těžko srozumitelné. Co 
například znamená takové: 
„V dubnu čas a panský kvas“? 
Panský kvas lze ještě pochopit, 
ale to, že je v dubnu čas, není 
ničím výjimečným. Čas je i v ji-
ných měsících. Kvas si lze na-
víc připravit kdykoliv. Takže pra-
nostika by klidně mohla znít: 
„V lednu až prosinci čas a pan-
ský kvas.“
Jisté tajemno obklopuje rovněž 
třeba „Kdo se v máji ožení, při-
vodí si soužení“. Pokud už za-
znívá tak pochmurné varování, 
mělo by být alespoň naznače-
no proč. Květen, lásky čas, bývá 
zrovna jedním z nejoblíbeněj-
ších měsíců na vstup do man-
želského chomoutu. Ti nešťast-
níci si skutečně zaslouží přinej-
menším maličké vysvětlení, co 
a proč jim hrozí.

Některé pranostiky se zas mo-
hou setkat s nepochopením 
s ohledem na sociální podmínky. 
Známé „březen, za kamna vle-
zem, duben, ještě tam budem“ 
pravděpodobně u lidí žijících 
v panelových domech vyvolá 
údiv. Představa, že se v březnu 
soukají za radiátor, za kterým 
mají navíc setrvat cirka třicet 
dní, u nich nadšení jistě nevzbu-
dí. Ale mohl by jim být bližší no-
vodobější doplněk zmíněné pra-
nostiky, který zní: „Květen, to-
pím jako kretén.“
U pranostik se setkáváme i s oči-
vidnými rozpory. Zatímco v úno-
ru je nám raděno „o svaté Juliá-
ně připrav vůz a schovej sáně“, 
tak se záhy dozvídáme, že „sníh 
dubnový jako mrva pohnojí“, 
což je nahlíženo jako cosi žá-
doucího a my jsme sáně schová-
vali zbytečně.
O vrtkavosti podobných lidových 
moudrostí svědčí třebas i pro-
roctví: „Hřmí-li v březnu, sněží 
v květnu.“ Osobně si pamatuji jen 
na sníh v květnu 2011, přičemž si 
nevzpomínám, že by v březnu ně-
jak výjimečně hřmělo. Možná pro-
to nebyl tenkrát nikdo na sníh do-
statečně připraven.
Spolehlivost pranostik si letos 
patrně budeme moci ověřit sa-
mi, prý „v únoru když zima má-
lo doléhá, o Velikonocích tě 
za to vyšlehá“. Uvidíme.

Ervín Sládek
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Ortopedický tým v  ústecké Masarykově nemocnici

provedl totální náhradu stehenní kosti
Lékaři Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(FZS UJEP) a Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) se mo-
hou pochlubit unikátním operačním výkonem. Pacientovi s rozsáhlou destrukcí stehenní kosti pro-
vedli její kompletní náhradu titanovým implantátem, včetně kolenního a kyčelního kloubu. Výkon 
patří mezi nejrozsáhlejší ortopedické operace.

Doposud byly takových operací prove-
deny v rámci středoevropského regio-
nu pouze jednotky. „Ve chvíli, kdy paci-
ent vyhledal naše pracoviště, měl za sebou 
již mnoho revizních výkonů na endoproté-
ze kyčelního kloubu. Vzhledem k rozsáhlé 
destrukci struktury stehenní kosti se stal 
jeho stav postupně téměř neřešitelný. Náš 
tým se rozhodl u pacienta využít nejmo-
dernějších možností, které současný tech-
nologický pokrok nabízí, a které jsme pa-
cientovi mohli nabídnout. Po odstranění 
předchozího implantátu a zaléčení zbylé-
ho skeletu stehenní kosti jsme pacientovi 

implantovali rozsáhlou revizní endopro-
tézu, která nahradila defekt pánve, kyčel-
ní kloub, destruovanou stehenní kost a ko-
lenní kloub,“ uvádí MUDr. Tomáš Novot-
ný, Ph.D., MBA, přednosta Ortopedické 
kliniky FZS UJEP a MNUL. 
Pacient se po této rozsáhlé operaci 
zotavil dobře a po další špičkové léč-
bě na Rehabilitačním oddělení ústec-
ké Masarykovy nemocnice byl propuš-
těn do domácího ošetřování. V součas-
né době chodí samostatně o francouz-
ských holích a je v dobré kondici. 
Krajská zdravotní, a.s., provozuje 
v rámci svých 7 odštěpných závodů 5 

ortopedických pracovišť. Tím zajišťu-
je páteřní síť ortopedické péče o oby-
vatele Ústeckého kraje. V rámci této 
struktury se s podporou vedení Kraj-
ské zdravotní v jednotlivých nemocni-
cích rozvíjejí také některé ortopedické 
subspecializace, kterými je zajištěna 
komplexnost péče. „Operacemi, jako je 
ta, kterou jsme provedli u našeho pacien-
ta, posouváme další možnosti ortopedic-
ké terapie na úroveň srovnatelnou s glo-
bálními měřítky,“ dodává MUDr. To-
máš Novotný, Ph.D., MBA, který je zá-
roveň koordinátorem ortopedické péče 
v Krajské zdravotní, a.s.

Operační tým pod vedením přednosty Ortopedické kliniky MUDr. Tomáše 
Novotného, Ph.D., MBA.

Implantát k totální náhradě  
stehenní kosti.

Jednou z nejnadějnějších alternativ 
jsou automobily s využitím vodíku. 
Povětšinou se ovšem nejedná o spa-
lování vodíku přímo v pístovém mo-
toru, nýbrž o využití vodíku v palivo-
vých článcích. Ačkoliv první přístup 
je staršího data. Se snahou vyvinout 
motor, který by dokázal spalovat zá-
palnou směs vodíku, se setkáváme už 
ve dvacátých letech minulého století. 
Tehdy byly takové motory zvažovány 
zejména pro pohon vzducholodí a po-
koušeli se o ně například britský vý-
robce motorů Ricardo nebo německá 
firma Maybach. Od roku 1978 u nás 
zkoumala možnosti využití vodíkové-
ho pohonu Fakulta strojní ČVUT. Poz-
ději našel vodík jakožto palivo své vy-
užití v kosmonautice.
Většina současných automobilů 
„na vodík“ nicméně volí cestu palivo-
vých článků. Jedná se vlastně o svého 
druhu elektromobily, kdy je vůz pohá-
něn elektromotorem napájeným elek-
trickou energií ze zmíněného palivo-
vého článku. Sám palivového článku 
princip není ničím novým, byl obje-
ven už v první polovině devatenác-
tého století. Jde v podstatě o to, že 
se elektrická energie získává přímo 
z chemické energie. Jeho větší rozšíře-
ní ale dosud bránila a stále brání jistá 
technologická omezení.
Pro širokou veřejnost se může stát jis-
tou psychologickou překážkou sku-
tečnost, že při kontaktu vodíku s kys-

líkem může dojít k explozi, což už se 
ostatně stalo na jedné čerpací stani-
ci v Norsku (naštěstí při tom nikdo ne-
zemřel). Ale vzhledem k tomu, že vo-
dík je silně těkavý, je pravděpodob-
nější, že se rychle rozptýlí v ovzduší, 
aniž by vytvořil zápalnou směs. Z vý-
še uvedených důvodů je ovšem tře-
ba používat nejrůznější zabezpeče-
ní, ať už při samém tankování, nebo 
při konstrukci automobilu. Jeho ná-
drže se vyrábějí z uhlíkového vlákna 

a jiných kompozitních materiálů, kte-
ré vydrží i střelbu z lehkých zbraní. 
I v případě protržení nádrže by nemě-
lo dojít k rozšíření vzniklého otvoru 
a vodík by měl nanejvýš unikat v po-
době elegantního namodralého pla-
mínku. Obecně lze tedy říci, že vodík 
není při nehodě rizikovější než benzin 
nebo zemní plyn.
Jistou potíž představuje i distribuce 
a uskladnění vodíku, protože i při vel-
kém tlaku zabírá desetkrát více mís-

ta než benzin a kapalného stavu do-
sahuje teprve při teplotě -240 °C. Nut-
no ale dodat, že nádrž na vodík je 
na druhou stranu velmi lehká, jelikož 
přes sto dvacet litrů vodíku má, samo-
zřejmě v závislosti na tlaku, jen kolem 
pěti kilogramů.
Prozatím citelnou překážku předsta-
vuje i nedostatek čerpacích stanic, 
u kterých by mohli majitelé takových 
automobilů vodík doplnit. U nás jsou 
zatím v provozu dvě vodíkové plničky, 

ale ani jedna z nich není veřejně pří-
stupná a slouží výhradně k testová-
ní. I když některé společnosti zvažu-
jí provoz vlastních plniček, tak proza-
tím jich je podle všeho jistých jen šest 
v největších městech.
Brzdou většího rozšíření automobi-
lů „na vodík“ jsou v neposlední řa-
dě i náklady spojené s jejich poříze-
ním i samotným provozem. Napří-
klad cena „vodíkového“ sedanu Toyo-
ta Mirai začíná na 1 700 000 korun 
a ostatní automobily, které se chystají 
do prodeje, na tom nebudou lépe. Na-
víc kilogram vodíku se pohybuje ko-
lem devadesáti korun, což při zohled-
nění průměrné spotřeby činí zhruba 
něco kolem koruny na kilometr. Podle 
Vodíkové strategie ČR přijaté vládou 
by ovšem mohla do roku 2027 kles-
nout cena vodíku na takovou úroveň, 
aby byly náklady srovnatelné s jízdou 
na motorovou naftu.
Výhodou zmíněných automobilů 
oproti klasickým elektromobilům ov-
šem bezesporu je rychlé tanková-
ní, v ideálním případě za pět minut, 
a dlouhý dojezd dosahující až 666 km.
I přes nesporné možnosti, které pali-
vové články přinášejí, je zatím před-
časné hádat, jestli se stanou pohonem 
budoucnosti. Konec konců, někdo si 
může vzpomenout, že výroba vodíku 
není, alespoň v této chvíli, příliš eko-
logická.

Zdenek Zazdil

Zvítězí v budoucnosti automobily
na vodík, nebo je čeká výbuch?
Různé ekologické předpisy a normy můžeme na jednu stranu vnímat jako omezení či, lidově ře-
čeno, byrokratický „vopruz“ a důkaz vlivu zeleného lobby. Zároveň ale představují pro vývojáře, 
techniky i samé výrobce výzvu, které je třeba dostát a která poněkud nuceně posouvá jejich pro-
dukci technologicky kupředu. Nejinak je tomu v automobilovém průmyslu. Klasické elektromo-
bily se už pomalu stávají součástí každodenního života a setkáváme se s nimi stále častěji na na-
šich silnicích. Ale vzhledem k jejich nedostatkům, především častokrát výrazně kratšímu dojezdu, 
se stále hledají jiné možnosti.

Kamarád Radomír se nám léta 
smál. Jako ostřílený obchodník ne-
jen na trhu s dodavateli energií do-
kázal vždy najít toho nejlacinější-
ho a pak si ve svém řádně zatep-
leném polystyrénovém domě topil 
doslova za hubičku. Nyní na něj do-
šlo. Nepomohly mu jeho inženýr-
ské a doktorské tituly, spadl do reži-
mu posledního dodavatele. Jak zní 
apokalypticky název, tak zněl po-
dobně i nový účet za plyn. Radomír 
to vyřešil šalamounsky, chvíli ne-
topil, což jeho za miliony zateple-
ný dům nějaký čas unesl a poté za-
koupil v ceně jedné měsíční zálohy 
nejluxusnější sporák na pevná pali-
va i s výměníkem tepla. Jeho vzděla-
ná a distingovaná manželka se ny-
ní učí přikládat. Objevila krom jiné-
ho, že zástěra je pro hospo-
dyňku velmi praktická 
věc. Možná časem 
do prašného dřev-
níku či uhelny 
i ten šátek nasa-
dí. Mám ovšem 
z posledních 
hovorů temné 
tušení, že přá-
tele tato nově 
nabytá zkuše-
nost začíná smýš-
lením silně posou-
vat na Východ. 
Zcela jinak se posta-
vil k věci strýc Karel. Měl jsem 
v rozhovoru s ním rouhačskou ná-
mitku, že až příští zimu dojde záso-
ba lužickosrbských briket v našem 
sklepě a zároveň skončí i povolení 
topit s nimi ve starém kotli, tak po-
šleme děti patrně na klestí namísto 
do školy. Příbuzný bez rozmýšlení 
vypálil s podivnou září v očích a až 
fanaticky odhodlaným výrazem: 
„Budoucnost patří vodíku!“ Vzne-
sl jsem opatrný dotaz, došlo-li k ně-
jakému novému fyzikálnímu objevu 
na poli výroby vzácného plynu. Ka-
rel odtušil s vědoucím výrazem ne 
nepodobným postavě kolaborující-
ho inspektora z filmu Ostře sledova-

né vlaky: „Němci to maj vymyšlený. 
Budou nový technologie. Ty vědí, co 
dělaj. To jen my tu budeme zase sto let 
za opicema.“ Vybavil se mi kouzel-
ný Vlastimil Brodský, zázračné zbra-
ně a kultovní výrok: „Situace našich 
armád je kromobyčejně příznivá“. 
Došlo mi, že o výrobě a skladová-
ní vodíku toho ví Karel zhruba stej-
ně jako já, tj. málo. Zato se ale opírá 
ve svých úvahách pevně o svou pro-
západní orientaci a nedá se zviklat 
proruskými dezinformačními weby. 
Konečné vítězství a laciné teplo je 
na dosah.
Praktický přístup k životu vykazu-
jí tradičně venkované. Nejinak je 
tomu v našem okolí. Rozepisovat 
technické finesy vedoucí k obejití 
nových přísných norem by zaváně-

lo udavačstvím a rizikem, že 
můj vlastní dům jedno-

ho dne například ne-
čekaně lehne pope-

lem. Jisté ovšem 
je, že způsoby 
existují. Pokud 
se někdo do-
mnívá, že mí-
ra indoktrina-
ce pokročila na-

tolik, že lze po-
sílat vesnického 

člověka na trh del-
ší cestou, pěšky a přes 

hory, když to jde přímo, 
z kopce a vozem, žije takový do-

tyčný, mírně řečeno, v bublině. Co 
jsem letmo zahlédl, učinili někteří 
opatření natolik sofistikovaná, že by 
udrželi při životě ve svých domech 
rodinu ilegálů po dobu pěti let. A to 
aniž by nejbližší sousedé cokoli zpo-
zorovali. Někteří jen naznačili, jiní 
ani nenaznačovali. Z jejich odhodla-
ných výrazů bylo ovšem zřejmé, že 
děsivé historky z kraje, jenž díky se-
riálovému zpracování získal niko-
li nepřiléhavé přízvisko Divoká ze-
mě, dosud z pohraničních hvozdů 
tak zcela nevyvanuly. Nevím jak po-
liticky, ale pragmaticky to tu myslí 
všem. Petr Voženílek

Dopisy ze země zubatých žab: Topení

Topná sezóna letos rozdělila mé okolí v již tak rozděleném náro-
dě s razancí tornáda. Tomu vzalo střechu nad hlavou, toho minu-
lo. Podobně jako brněnští vědci stran výzkumu ochoty očkovat se, 
zjistil jsem i já, že způsob přístupu k vytápění jasně vypovídá o po-
litické orientaci. A stejně jako řádná zaočkovanost značí demokra-
tické smýšlení a vazby na Západ, tak druh paliva ve vašem domá-
cím krbu hovoří jednoznačně, kdo kam politicky patří právě tak.
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Číšníci dříve pivo roznášeli, dnes jej rozvážejí

Mnohým domácnostem se také zve-
dají třeba splátky hypotéky, a to doce-
la běžně o čtyři nebo pět tisíc korun 
měsíčně. Je pak jasné, že první, co lidé 
omezí, je návštěva restaurace. Vařit si 
mohou doma, a to třeba i jídlo do prá-
ce. Navíc stále mnozí zaměstnavatelé 
tolerují, nebo dokonce vyžadují práci 
na bázi „home office“. Tedy i bez kon-
zumace „poledního meníčka“.
Není to ale jen o strachu z inflace. Na-
vzdory poměrně vysoké úrovni prooč-
kovanosti přetrvává strach z covidové 
nákazy omikronem. Neočkovaní do re-
staurací nemohou. A ti očkovaní často 
„ze solidarity“ s očkovanými zajdou 
místo do hospody popít pivo ke ka-
marádovi do bytu nebo do garáže. Pi-
vo koupené v hypermarketu je levněj-
ší než to v hospodě či restauraci, což 
se hodí zvláště v době rapidní infla-
ce, jež letos může být nejvýraznější 
od 90. let. Navíc v bytě či garáži niko-
ho nečeká kontrola očkování – kterou 

někteří vnímají za „buzeraci“ – a rizi-
ko nákazy je rovněž slabší. Za večer se 
v bytě či garáži prostě tolik lidí jako 
v hospodě „neprotočí“.
A když lidé nechodí do restaurace ani 
hospody, ať už kvůli inflaci či omik-
ronu, nevyužijí pochopitelně ani ta-
xi. A pokud by se snad přesto měli ně-
kam dopravovat, volí MHD. To, že ze-
jména v turisticky vyhledávaných 
místech chybí hlavně zahraniční kli-
entela, je pak už „evergreenem“ ce-
lých posledních dvou let.
Gastropodniky zaměřené převážně 
na českou klientelu tak, co se se tr-
žeb týče, paběrkují na úrovni 40 až 
60 procent posledního předpande-
mického roku 2019. Ty orientující se 
na zahraniční turisty jsou na tom 
ještě hůře.
Zhruba třetině podnikatelů v gast-
ronomii hrozí krach. Na ten dojde 
hlavně tehdy, bude-li vláda skoupá 
s podpůrnými programy. V lednu už 

neběží program Antivirus B, který 
pomáhal i gastropodnikům udržovat 
si zaměstnance. Takže propouštění 
hrozí zhruba třiceti procentům za-
městnancům gastra.
To, že hrozí propouštění, by moh-
lo znít jako alespoň trochu dobrá 
zpráva. Protože gastropodnikům se 
vhodné pracovní síly stále nedostá-
vá v uspokojivé míře. Nejsou kvalit-
ní kuchaři, provozní, servírky… Řa-
da z těchto lidí, pokud dostane vy-
hazov z restaurace, už ale míří zcela 

mimo obor. Třeba do rapidně rostou-
cího segmentu e-commerce a souvi-
sející logistiky.
Z kuchařů se tak stávají třeba pracov-
níci ve skladech. Bývalí číšníci zase 
rozvážejí potraviny nebo piva v ple-
chovkách pro platformy typu Rohlík či 
Košík. Jejich práce se tedy zrovna zase 
tolik nezměnila. Místo piva čepované-
ho, jež roznášeli hostům, kteří jej vy-
pili v hospodě u stolu, nyní rozvážejí 
pivo plechovkové, jejž zákazník zkon-
zumuje na „párty“ v garáži.

Propuštění pracovníci z gastropodni-
ků odcházejí mimo obor, neboť už ne-
chtějí dále snášet trýznivou nejistotu 
v gastru, danou uzávěrami posledních 
dvou let. E-commerce je v tomto ohle-
du mnohem jistější.
Když ale bývalí číšníci nyní místo roz-
nášení pivo rozváží a nehodlají na tom 
nic měnit, hovoří ekonom o trvalé 
změně struktury trhu práce. Může se 
zkrátka stát, že lidé už se do hospod 
a restaurací nikdy nevrátí v předpande-
mické míře. Zvláště ne po tom, co letos 
budou muset gastropodniky do svých 
cen výrazněji než loni promítnout kro-
mě rapidně zdražujících energií také 
citelně rostoucí ceny potravin.
Pokud se ale lidé už nikdy do restau-
rací a hospod nevrátí, nemá cenu je 
podporovat dalšími vládními pro-
gramy. Proč udržovat – na dluh nás 
všech, z daní nás všech – lidi, o jejichž 
práci vlastně už není a nebude zá-
jem? Proč si ze svých daní máme pla-
tit prázdné restaurace?
Restaurací a hospod sice možná ubude, 
ale ty kvalitní bezesporu zůstanou.

Lukáš Kovanda, Ph.D.  
je členem Národní ekonomické  

rady vlády (NERV) a hlavním  
ekonomem Trinity Bank.

Nikola Spurná, 30 let, prodavačka
Do restaurací moc často nechodim, i když bych ráda. 
Takže je mi vlastně dost jedno, jak to s nima dopadne. 
Vlastně, kdyby třeba skončil ten pajzl u nás, tak by to 

bylo skvělý. Dežo by byl častějc doma a věnoval by mi a dětem víc 
času. Jenomže, jak píše ten pán, scházel by se pak se svejma kámo-
šema z mokrý čtvrti někde v garáži. Teď nevim, co je horší. Bojim se, 
že v garáži by už uplně ztratili všecky zábrany a chlastali jako pro-
tržený. Nakonec bude ta hospoda ještě lepší, jenom kdyby se tam 
nevochomejtala ta namalovaná flundra, co roznáší pivo a pomrkává 
na každýho chlapa.

Josef Kalina, 67 let,  
strojní inženýr 
Je to zvláštní svět. Kozel 
je vlastně Prazdroj, petka 

není obal na pinpongové míčky či olej, 
ale na pivo, jenže neekologický, zatím-
co k životnímu prostředí snad nejprase-
čtější technologie tj. výroba hliníku, je to 
pravé enviromentální terno atd. Nějak 
tomu přestávám rozumět. Písek na výro-
bu skla se k nám dováží prosím, odkud? 
Ze Sahary a nebo rovnou z Austrálie ja-
ko uhlí? Těží ho tam domorodci v nelid-
ských podmínkách? Bez wi-fi a zdravot-
ního pojištění? A co na to Evropská unie? 
Není pivo, minimálně to hořké a bez 
cherry příchuti znakem mužské nadřa-
zenosti? Neměl by na každé plechovce 
nebo lahvi být vyobrazen mrtvý pijan pi-
va na patologii s cedulkou na palci? A co 
Hliník, jak se mu daří v Humpolci?

Jindřich Kadavý, 51 let,  
hudební pedagog  
a začínající politik 
Moudré rozhodnutí, jsem 

za ně rád. Pominu-li naprostou plebej-
skost konzumace piva v plastu, znám-
ku to pokleslé čecháčkovské kultury, kte-
rá lemtáním laciného piva z petky zabí-
jí v sobě poslední rezidua něčeho krásné-
ho a vznešeného, pomůžeme zejména 
planetě, a to se počítá. Po plastových brč-
kách a příborech je to další pěkný úspěch 
na cestě k enviromentální udržitelnos-
ti. Slyšel jsem teď už i jinde ten zcela hlou-
pý a nepřípadný aforismus, který článek 
hloupě opakuje o tom, že vymýcení brček 
zcela převáží produkce respirátorů a plas-
tových antigenních testů, ale to je přece 
zcela neporovnatelné! Zatímco testy a re-
spirátory zachraňují lidské životy, tako-
vé brčka zachraňují nějakému zapšklému 
pseudokonzervativci tak maximálně jeho 
pocit ze života plného zášti a lpění na pře-
konaných principech. 

Milan Šáda, 46 let,  
posunovač u dráhy 
Tak jasně, petky asi nebyly 
to, co by si jeden dal na vá-

noční stůl, že jo? Jenže cenově to bylo 
fakt výhodný a navíc byl i rozdíl váhově 
hodit do tašky po šichtě jednu, dvě pe-
tky a nebo šest, osm lahváčů. Notabe-
ne se pak tahat s padesáti zpátky do sá-
mošky! To zas nějakej přiteplenej trouba 
zachraňoval matičku Zemi a cucal u to-
ho svoje Frisko papírovým brčkem ze 
sklenice na stopce a zakuckal se citrón-
kem. Fakt to jde celý do…, no však víte 
kam. Asi si začnu vařit pivo doma.

Plzeňský Prazdroj se rozhodl skoncovat 
s PET lahvemi. Nově do nich přestal pl-
nit už i poslední ze svých mnoha zna-
ček a to Velkopovický Kozel a Primus. 
Ukončení stáčení proběhlo během pro-
since, v obchodech se ještě je možno 
setkat s doprodejem posledních kusů. 
Už více než 70 procent veškeré své pro-
dukce teď společnost plní do vratných 
obalů, tedy sudů a skleněných lahví, 
sdělil mluvčí společnosti Zdeněk Kovář.
Ředitelka komunikace Pavlína Kalouso-
vá k tomu dále ještě uvedla, že:  „Roz-
hodnutí skončit s PET lahvemi souvisí 
s dlouhodobou snahou minimalizovat do-
pad našeho podnikání na životní prostře-
dí,“ a dodala, že mezi významnými cíli 
společnosti je co nejvyšší možné opako-
vané používání obalů a nebo jejich výro-
ba z použitého obalu, recyklátu. Zde by 
se sice právě využítí PET lahví zdánlivě 
nabízelo jako vhodné řešení, ale zrov-
na pivní PET lahve nelze znovu využít 

na výrobu nových pivních lahví. Hlavní 
překážkou je vnitřní ochranná membrá-
na nezbytná pro zachování kvality pi-
va. Právě to bylo důvodem, proč se fir-
ma rozhodla od jejich využití upustit. 
Postupný zánik plnění piva do PET lah-
ví začal přitom již před dvěma lety, kdy 
používání tohoto  obalu přestalo u piv 
Gambrinus, Radegast a Klasik.
A jaký bude reálně vyčíslitelný  přínos 
pro ekologii? „Ukončením stáčení piva 
do plastových obalů ušetříme ročně přes 
1300 tun plastu,“ řekla Kalousová. Nově 
tak Prazdroj nabízí pivo už jen v tradič-
nějších obalech jako jsou skleněné lah-
ve, sudy, tanky a nebo plechovky.
Poměrně krátká historie plzeňské stá-
čecí linky na PET lahve se tak datu-
je od rokue 2011. „Poslední naplněnou 
lahví byla loni 10. prosince lahev Primu-
su, čímž byl provoz linky ukončen. Za tu 
dobu se na ní naplnilo 3,8 milionu hek-
tolitrů piva. Stáčecí linku na PET lahve 

nyní budeme demontovat,“ řekl Kovář. 
Už tak nijak závratný podíl podíl piva 
v PET lahvích, který byl zhruba sedm 
procent, měl Prazdroj přitom v letech 
2014 a 2015. Poslední roky se pak podíl 
pohyboval pouze mezi třemi až čtyř-
mi procenty.
Prazdroj nyní uvádí, že asi dvě třetiny 
jeho spotřebitelů přešly od piva v PET 
lahvích ke skleněným vratným lah-
vím a další třetina namísto PET kupu-
je plechovky. „Výhodou hliníku je, že jej 
lze recyklovat v podstatě donekonečna, 
přičemž kvalita materiálu zůstává stej-
ná. V případě zavedení zálohového systé-
mu bude možné ze starých plechovek té-
měř beze zbytku vyrábět nové,“ řekla Ka-
lousová.
Zásadní výhodou plechovek z recyklátu 
má být podle až o 80 procent nižší uh-
líková stopa. Zároveň samotný proces 
výroby takovéhoto obalu spotřebuje 
o pět procent méně energie oproti ple-

To víte, doba plastová je doba plastová…

Strach z inflace je podle Českého statistického úřadu momentálně 
mezi Čechy největší v historii měření. Na vlastní kůži to pociťují tře-
ba hostinští nebo taxikáři. Lidé totiž omezují zbytné výdaje, neboť 
se bojí, že by třeba kvůli růstu cen energií nemuseli „vyjít“. Firmy 
jsou zase rády, že šetří za novoroční večírky – a ještě přitom mají 
po ruce zdůvodnění: omikron.

Tak nějak by zřejmě glosoval pan Huml z Macha a Šebestové současné počínání lidstva v boji za záchranu planety. Na jedné straně nová 
produkce miliard plastových testů a respirátorů, na straně druhé odstraňování plastových lahví, brček, nádobí. Svou trochou do mlýna no-
vě přispěl i plzeňský Prazdroj.

Michal Babinec, 46 let, byznysmen
Četl jsem nedávno knihu Klause Schwaba „Covid-19: Velký 
reset“ a plán je podle mě jasný: vytvořit souručenství nad-
národních korporací a států, nebo ještě lépe globalistických 

institucí. Pro střední třídu v tom plánu není místo. Prostě jen velký kapi-
tál a proletariát, tedy lidé závislí na vlastnictví výrobních prostředků dru-
hých, jak by řekl Marx. Časem se vyjasní, jak tomu posloužila tzv. pande-
mie. Ale něco lze už pozorovat nyní. Jsem ze zásady proti různým stát-
ním podporám, ale stát svými rozhodnutími nese za současný stav zod-
povědnost. Chápu, že by se jí rád zřekl. Nikdo ty naše tatrmany nenutil 
přijímat tak drakonická opatření, která ničila lidem živnosti. Švédsko to 
třeba neudělalo a žádná covidová apokalypsa nenastala.

Milan Šáda, 46 let, posunovač u dráhy
Kvalitní podniky určitě zůstanou, proto jsem necho-
dil do hospod, kde po mě chtěli nějaký průkazy slušný-
ho občánka a kde se nesmí kouřit, jinak paničkám na-

čuchne jejich boá a manažerům kravatky. Znám pár slušnejch, lid-
skejch podniků, který sem rád podpořil. Jinak se mi zdá, že pán je 
asi amatér. To, že někdo pije doma, neznamená, že nemůže pít ta-
ky v hospodě. Záleží na tom, jestli je to pořádnej chlap, nebo něja-
ký měký prso, co nic nevydrží. Všechno je to otázka vůle. Já si my-
slim, že hlavně krachnou ty podniky, který sou zaměřený na takový 
ty ucmrdávače. Chlapi zvýšenou výkonností pomohou svým hospo-
dám dohnat ztráty.

Erik Hrachovec, 27 let,  
vedoucí oddělení datové 
analýzy 
Pro mě pivo v PET lahvi 

bylo stejně zcela nepřijatelné už dáv-
no. Potkávat takové ty různé existence 
například ve veřejné dopravě, u kterých 
je k vidění kromě pomočeného rozkro-
ku ještě pokaždé i pomačkaná petka se 
zvětralým pivem v potrhané igelitce, to 
i při veškerém vcítění pro často obtíž-
né sociální situace, jimž bývají tito lidé 
vystaveni, není nic příjemného na po-
hled a většinou ani pro nos. O nějakých 
hygienických standardech ani nemlu-
vě. Naučil jsem se už před lety pít růz-
né pivní speciality zejména ze zahrani-
čí a musím říci, že taková zajímavě tva-
rovaná třetinka vyhovuje mému vkusu 
i potřebám zdaleka nejvíce.

chovkám z hliníku, který je nutno tepr-
ve standardně těžit. Snahou firmy spo-
lečně s dodavateli je nadále navyšovat 
podíl recyklovaného hliníku. V součas-
né době je tento podíl zhruba padesáti-
procentní byznysvcesku.cz
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Milan Šáda, 46 let, posunovač u dráhy 
Italové z toho sice udělaj vědu, ale pi-
tí kafe není žádná extra kultura, to do-
vede každej. Co ale taky Italům zbej-

vá, když nic jinýho neuměj. No, ještě fotbal a pizzu, 
abych byl spravedlivej. Já vám řeknu, co je umění, 
vypít deset piv a nedotknout se jich rukama, jak to 
dělal starej Friš. Prostě vzal půlitr zubama a naklopil 
ho do sebe. Ukažte mi jedinýho Itala, kterej to sve-
de! Na seznam UNESCO by měli zapsat Friše a ne 
nějaký expreso pro holčičky. A když kafe, proč ne 
turka? Co je na turkovi špatnýho? Hošánkům moc 
nevoní, co?

Karla Bernášková, 38 let, učitelka 
Když jsem byla v Bibione, tak jsem si 
nevšimla, že by Italové nějak zvlášť ob-
řadně konzumovali kávu. Zdálo se mi, 

že ji pijí stejně jako ostatní. Ale očividně jsem se 
mýlila. Pokud přikládají pití espressa takovou váhu 
a považují jej za kulturní projev, jistě nic nebrání to-
mu, aby bylo zapsáno na seznam nehmotného dě-
dictví UNESCO. My sami máme takových památek 
sedm. Schválně, kdo je dokáže všechny vyjmeno-
vat… Dobře, jsou to: slovácký tanec verbuňk, maso-
pustní průvody s maskami na Hlinecku, sokolnictví, 
jízda králů, loutkářství, modrotisk a ruční výroba vá-
nočních ozdob z foukaných skleněných perel.

Erik Hrachovec, 27 let, vedoucí oddělení 
datové analýzy 
Jak se mohou křupani, kteří místo es-
presso říkají expreso, vůbec vyjadřo-

vat k pití kávy? Já si svůj život bez kávy nedovedu 
představit, a to ať v podobě rychlého espressa, když 
potřebuji tak říkajíc nakopnout, nebo pohodovější-
ho cappuccina, které mám nejraději Flat white. Tak 
zvaného turka bych mezi civilizované podoby kávy 
vůbec nepočítal. Za prvé, není to žádná pravá turec-
ká káva, ta se totiž vaří s cukrem v džezvě, a za dru-
hé se při delším louhování uvolňují nejen třísloviny, 
které škodí žaludku, ale také látky kazící samu chuť 
kávy. Ale jinak souhlasím, že se Italové tak trochu, 
jak je jejich zvykem, vytahují, protože jejich pití kávy 
není žádný japonský čajový obřad.

Itálie bude o tento zápis usilovat již podruhé poté, co první pokus byl díky spo-
ru dvou žádost iniciujících organizací v prvním kole neúspěšný. Podle zástupců 
vládní administrativy jde o typicky italský zvyk, kdy si lidé často v rychlosti u ba-
ru vypijí malý šálek tradičně připravené kávy a jde přitom podle italského mini-
sterstva zemědělství nikoli o prostou konzumaci, ale o „autentický rituál“ a „ne-
dílnou součástí národní identity“.
„Šálek espressa je pro všechny Italy společenským a kulturním rituálem, který se od-
ráží i v literatuře a fascinuje celou zemi od Neapole přes Řím a Milán až po Benátky 
a Terst,“ řekl náměstek ministerstva zemědělství Gian Marco Centinaio při ozna-
mování kandidatury. „Je to nedílná součást národní identity a vyjádření našich spo-
lečenských vztahů, díky němuž nás zná celý svět,“ dodal ještě.
Pokud by někomu avizovaná snaha přišla přes veškerou serióznost přece jen po-
někud úsměvná, je nutno dodat, že právě kulturní zvyky spojené s gastronomií, 
výrobou potravin a konzumací jídla a nápojů jsou častým typem zápisu na se-
znamu nehmotného dědictví UNESCO. Kupříkladu Turecko v minulosti uspělo ta-
ké již se zápisem své vlastní kávové kultury, zmiňovaná Itálie má na seznamu 
například už výrobu tradiční neapolské pizzy a nebo sběr lanýžů.
Původní spor dvou organizací se navíc už podařilo odstranit a Italové tak ny-
ní nikoli bez šancí očekávají svůj další zářez na pažbě mezinárodně zaštítěné-
ho uznání své svébytnosti a jedinečnosti. Každý znalec a milovník italské kultu-
ry přitom může jen potvrdit, že je to jednak objektivní a v neposlední řadě v Itá-
lii vysoce prožívanou záležitostí.
„Tato kandidatura je ještě mnohem důležitější v tuto konkrétní historickou chvíli, kdy 
pandemie poznamenala společenské kontakty, přičemž v Itálii je často jejich kulisou 
bar, kde si lidé objednají kvalitní espresso,“ řekl Centinaio.
Kdo by přes vše vyřčené ještě stále váhal nad tím, jestli je byť jakkoli 
dobrý kafe přece jen hodno této mezinárodní cti, měl by vědět, že Svaz 
na ochranu tradičního italského espressa dbá důsledně na podrobné před-
pisy ohledně toho, jak se má kvalitní káva připravovat, jak má vypadat 
a chutnat. Promyšlené a přísně vyžadované regule jdou do velkých podrob-

ností a stanovují například, jakou barvu má mít pěna na espressu a také 
to, že musí vydržet nejméně dvě minuty.
Pro Itálii je káva nicméně i důležitým hospodářským artiklem. Na trhu s espre-
ssem se totiž celosvětově ročně protočí asi čtyři biliony eur (98 bilionů korun). 
Na druhou stranu je ovšem italská kávová kultura spojená s velmi nízkou cenou 
kávy - šálek typicky stojí jedno euro (25 korun) a každé zdražení vyvolá v zemi 
velký nepříznivý ohlas. Paradoxně tak dochází k tomu, že někteří si myslí, že tlak 
na nízkou cenu způsobuje, že italské espresso má v průměru stále nižší kvalitu. 
Nikoli náhodou to pak někomu může připomínat obdobné diskuse u nás nad již 
zmiňovaným pivem. Něco na těch národních nápojích asi přece jen bude.
„Italské espresso, jak ho všichni známe, není moc dobré, i když ho máme rádi,“ na-
psala Nunzia Clementeová na gastronomické blogu Dissapore už v roce 2019, 
kdy Itálie rozhodovala o první žádosti o zápis na seznam UNESCO.

byznysvcesku.cz

Kafe nad zlato!

Michal Babinec, 46 let, byznysmen 
Churchill prý prohlásil: „Nevěřím žád-
né statistice, kterou jsem sám nezfalšo-
val.“ Někteří sice namítají, že to neřekl 

a že se pravděpodobně jedná o německou propa-
gandu, ale ať je to tak nebo tak, má to něco do se-
be. Platí to i o různých studiích, u kterých záleží, ja-
kou metodiku zvolíme. Myslím, že často jsou vý-
sledky takových studií už předem dány a hledá se 
jen způsob, jak všechno správně zaonačit. Ačkoliv 
není těžké zjistit přímou uhlíkovou stopu, tak s urče-
ním sekundární stopy bývá problém a můžou se ta-
dy dělat učiněné divy. Jestli jsem to dobře pochopil, 
tak u velkých společností jde právě o míru nepřímé 
uhlíkové stopy. V tom případě se mohou obě strany 
přít až do aleluja a obě budou mít svou pravdu.

Jindřich Kadavý, 51 let, hudební  
pedagog a začínající politik 
Jsem samozřejmě velkým stoupencem 
boje proti klimatu, ale vyvaroval bych se 

zde, ostatně jako vždy, extrémismu. Pravidlem by 
měly být směrnice stanovené evropskými a mezi-
národními institucemi, nikoliv názory dílčích orga-
nizací. To samozřejmě neznamená, že bych snižo-
val význam neziskových organizací pro svobodnou 
společnost. Naopak, jsou to hlídací psi demokracie. 
O nezávislé činnosti New Climate Institute a Carbon 
Market Watch si mohou na východě nechat jenom 
zdát. Je třeba určitě jejich výstupy a podněty zvážit, 
což bezesporu patřiční úředníci udělají a podle toho 
případně navrhnou vhodné změny. Jak jsem už ale 
naznačil, je nutné zachovávat balanc a brát napří-
klad v potaz , kolik toho nadnárodní korporace dě-
lají pro klimatickou osvětu, čímž celkově snižují uh-
líkovou stopu.

Nikola Spurná, 30 let, prodavačka 
Vždycky je to tak, že si mocní dělaj, 
co chtěj, a chudák to za ně oddře. Maj 
správný lidi, který jim vypočítaj hezký 

číslíčka. Zdá se mi, že v tý ekologii je pěknej zma-
tek. Jednou něco ekologický je, podruhý neni. Jako, 
já žádnou uhlíkovou stopu nezanechávám, máme 
doma vafky. Ale jestli chtěj ty organizace najít něja-
kou hezkou stopu, tak ať se přijedou podivat na to-
ho starýho dědka, co bydlí v tý barabizně za zatáč-
kou. Ten hulí jako vzteklej. Zajímalo by mě, co tam 
pálí. Nic pěknýho to nebude.

Snaha zejména velkých firem se nějak 
zapojit či alespoň vykazovat svoji dnes 
tolik žádanou enviromentalitu, vede 
často k tomu, že podniky podávají pře-
hnané či zkreslené informace o svém 
chování v této oblasti. Vyzněly tak závě-
ry studie, ve které organizace New Cli-
mate Institute a Carbon Market Watch, 
zkoumaly 25 velkých korporací.
 
Jako příklady podniků s nedostatečným „tahem 
na bránu“ byly označeny ve studii například in-
ternetový vyhledávač Google, internetový ob-
chod Amazon, výrobce nábytku IKEA, techno-
logický gigant Apple či potravinářská společ-
nost Nestlé. Některé z firem ovšem protestovaly 
a ohradily se, že nesouhlasí s částí metod, kte-
ré byly ve studii použity. Prohlásily, že jsou pev-
ně odhodlány podnikat opatření k omezení kli-
matických změn.
Studie uvádí, že právě dotyčné velké zkoumané 
podniky se podílejí zhruba pěti procenty na glo-
bálních emisích skleníkových plynů. Jejich ma-
sivní uhlíková stopa, globální rozměr a v nepo-
slední řadě i značné zdroje by je pak měla zava-
zovat k příkladnému přístupu v boji s klimatic-
kou změnou.
Thomas Day, jeden z tvůrců studie, uvedl, že 
ve skutečnosti bylo původním záměrem jeho tý-
mu objevit co nejvíce přínosných praktik v kor-
porátní sektoru hodných následování, skuteč-
ným výsledkem ale bylo zklamání. „Zatímco tlak 
na podniky, aby řešily klimatické změny, se zvyšuje, 

jejich ambiciózně znějící prohlášení často postráda-
jí skutečný obsah, což může být zavádějící pro spo-
třebitele i regulátory,“ prohlásil. „Dokonce i firmy, 
které si vedou relativně dobře, svá opatření zveliču-
jí,“ dodal.
Zástupce společnosti Carbon Market Watch, 
pan Gilles Dufrasne dokonce vyzval reguláto-
ry k opatřením, která by podobné způsoby de 

facto klamavé reklamy zarazila. „Zavádějící re-
klamy podniků mají reálný dopad na spotřebitele 
i politiky. Vytváří v nás falešnou představu, že ty-
to firmy podnikají dostatečné kroky, ačkoliv sku-
tečnost je tomu velmi vzdálená,“ prohlásil. „Bez 
větší regulace to bude pokračovat,“ dodal k to-
mu ještě.

byznysvcesku.cz

Zelené pokrytectví

Italská vláda doufá, že na další pokus bude úspěšná se žádostí o zapsání kultury pití espressa na seznam nehmotného 
dědictví UNESCO. Leckoho by mohlo ovšem poněkud neuctivě napadnout, jestli by Češi a Bavoři neměli zkusit totéž s pi-
tím piva, Rusové vodky a tak podobně.
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Co skutečně zapálilo v roce 2007
požár na finančních trzích?
Hlavní spouštěč finanční krize v le-
tech 2007-2009? Ekonomové uvádě-
jí jako hlavního viníka zhroucení trhu 
s rizikovými hypotékami – nespláce-
ní vysoce rizikových úvěrů na bydlení, 
které vedlo k úvěrové krizi v globál-
ním bankovním systému a prudkému 
poklesu hodnoty cenných papírů kry-
tých hypotékami. Ve skutečnosti jsou 
však příčiny složitější. Podle zprávy 
Komise pro vyšetřování finanční kri-
ze z roku 2011 byla recese katastro-
fou, které se dalo předejít, přičemž 
byla způsobena rozsáhlými nedostat-
ky, včetně vládní regulace a riskantní-
ho chování Wall Street. 
I když se o relativním vlivu jednotli-
vých příčin dodnes diskutuje, tato re-
cese je varovným příběhem o riziku, 
investování do toho, co znáte, a o ne-
bezpečí plné důvěry ve finanční ex-
perty a instituce. 

Nepřiměřené investice 
a deregulace

Dvě desetiletí před Velkou recesí byla 
do značné míry prosperující, s růstem 
HDP, nízkou inflací a dvěma relativně 
mírnými recesemi. Panovalo dokon-
ce optimistické přesvědčení, že tradič-
ní hospodářský cyklus spojený se stří-
dáním nafukujících se tržních bublin 
a jejich následným praskáním byl pře-
konán ve prospěch mírného, ale sta-
bilního hospodářského růstu.
Bezbřehý optimismus však vedl k ne-
smírně rizikovému chování u investo-
rů. Všichni, od majitelů domů po ban-
kéře, věřili, že ekonomika poroste do-
nekonečna. Díky tomu se tradičně 
rizikové chování investorů typu využí-
vání finanční páky a nadměrného za-
dlužování zdálo být bezpečné. Před-
poklady o hospodářském růstu také 
přispěly k období deregulace, přede-
vším ke zrušení Glass-Steagallova zá-
kona v roce 1999, přelomového zá-
kona z doby meziválečné krize, který 
odděloval komerční a investiční ban-
kovnictví. 
Zrušení klíčových ustanovení Glass-
-Steagallova zákona umožnilo ban-
kám a makléřským společnostem vý-
razně se zvětšit a otevřelo brány pro 
obří fúze. Změny Glass-Steagallova zá-
kona sice byly jen jedním z faktorů, 
které přispěly k recesi v letech 2007-
2009, ale zároveň přinesly období ex-
panze korporací a pohlcování malých 
nezávislých institucí, čímž vznikly 
subjekty, které byly „příliš velké na to, 
aby padly“ – nebo si to alespoň všich-
ni mysleli. 

Uvolněné úvěrové standardy
na trhu s bydlením

V desetiletí předcházející roku 2007 
hodnoty nemovitostí v USA neustále 
rostly, což lidi povzbuzovalo k inves-
ticím do nemovitostí a ke koupi do-
mů. Trh s rezidenčním bydlením byl 
na vzestupu. S cílem využít tohoto bo-
omu hypoteční věřitelé spěchali, aby 
schválili co nejvíce úvěrů na bydlení, 
a to i dlužníkům s horšími úvěrovými 
podmínkami. 
Tyto rizikové úvěry, tzv. subprime hy-
potéky, se později staly jednou z hlav-
ních příčin velké recese. Protože sub-
prime hypotéky byly poskytovány li-
dem, kteří se dříve nemohli kvalifiko-
vat pro běžné hypotéky, otevřel se trh 
záplavě nových zájemců o bydlení. 
Snadné úvěrování bydlení mělo za ná-
sledek vyšší poptávku po bydlení. To 
přispělo k prudkému růstu cen nemo-
vitostí, který vedl k rychlému vzniku 
(a nakonec splasknutí) bubliny na rea-
litním trhu. 
Úrokové sazby byly v té době nízké, 
subprime hypotéky však byly hypoté-

ky s nastavitelnou úrokovou sazbou, 
které byly zpočátku spojeny s nízký-
mi a přijatelnými splátkami, po nichž 
v pozdějších letech následovaly splát-
ky vyšší. Výsledek? Dlužníci, jejichž 
finanční situace již byla nejistá, mě-
li velkou šanci, že nebudou schop-
ni splácet svou hypotéku, až se v ná-
sledujících letech zvýší úroková saz-
ba. Ve spěchu, kdy chtěli využít výhod 
horkého trhu a nízkých úrokových sa-
zeb, si mnozí kupující vzali úvěr, aniž 
by znali rizika s tím spojená. Obecně 
se však věřilo, že rizikové úvěry jsou 
bezpečné, protože ceny nemovitostí 
určitě porostou.

Rizikové chování 
na Wall Street 

Vedle poskytování hypoték našli věři-
telé další způsob, jak vydělávat na re-
alitním průmyslu: V procesu zvaném 
sekuritizace sestavovali rizikové hy-
poteční úvěry dohromady a dále je 
prodávali. Prostřednictvím sekuritiza-
ce věřitelé rizikových hypoték sdružo-
vali úvěry a prodávali je investičním 
bankám, které je následně prodávaly 
investorům po celém světě jako cenné 
papíry kryté hypotékami (MBS). 
Nakonec investiční banky začaly cen-
né papíry kryté hypotékami přebalo-
vat a prodávat na sekundárním trhu 
jako zajištěné dluhové obligace (colla-
teralized debt obligations – CDO). Ty-
to finanční nástroje spojovaly více 
úvěrů různé kvality do jednoho pro-
duktu rozděleného do segmentů ne-
boli tranší, z nichž každá měla vlastní 
úroveň rizika vhodnou pro různé ty-
py investorů.
Teorie, podpořená propracovanými 
matematickými modely Wall Street, 
spočívala v tom, že různorodost růz-
ných hypoték snižuje riziko CDO. Sku-
tečnost však byla taková, že mnoho 
tranší obsahovalo hypotéky špatné 
kvality, což by snižovalo výnosy celé-
ho portfolia. Investiční banky a insti-
tucionální investoři po celém světě si 
na nákup CDO půjčovali značné část-
ky za nízké krátkodobé sazby. A pro-
tože se finanční trhy zdály být celkově 
stabilní, investoři se cítili bezpečně, 
když se chtěli zadlužit.
Aby to bylo ještě složitější, banky 
používaly swapy úvěrového selhá-

ní (CDS), další finanční derivát, aby 
se pojistily proti selhání CDO. Ban-
ky a hedgeové fondy začaly nakupo-
vat a prodávat swapy na CDO v nere-
gulovaných transakcích. Také proto, 
že transakce s CDS se nezobrazovaly 
v rozvahách institucí, nemohli inves-
toři posoudit skutečná rizika, která ty-
to podniky přijaly. 

Slabé kontrolní orgány
Stejně jako korporátní dluhopi-
sy a další formy dluhopisů vyžado-
valy MBS a CDO požehnání ratingo-
vých agentur, aby mohly být uvedeny 
na trh. Mezi tři velké ratingové agen-
tury patří Moody's, S&P a Fitch Group, 
přičemž tyto agentury udělily mnoha 
cenným papírům rating AAA, který je 
obvykle vyhrazen pro nejbezpečnější 
investice, přestože obsahovaly značný 
podíl rizikových hypoték. 
Stojí za zmínku, že ratingové agentu-
ry mají být nezávislé. Zdá se však, že 
zde existoval přirozený střet zájmů, 
protože banky, které cenné papíry vy-
dávaly, agenturám za jejich hodnoce-
ní platily.

Krize rizikových hypoték 
Poté, co se úrokové sazby po celý po-
čátek roku 2000 držely na nízké úrov-
ni, začaly od roku 2004 růst v reakci 
na přehřívající se ekonomiku a obavy 
z inflace. V polovině roku 2004 činila 
základní úroková sazba americké cen-
trální banky 1,25 %. O dva roky poz-
ději se vyšplhala na 5,25 %.
Zvýšení sazeb nemohlo přijít v hor-
ší dobu. V polovině roku 2006 dosa-
hovaly ceny domů svého vrcholu a trh 
zpomaloval. Když nabídka začala pře-
vyšovat poptávku, ceny domů prud-
ce vzrostly. Kombinace vysokých úro-
kových sazeb a klesajících cen domů 
způsobila, že pro kupující bylo velmi 
obtížné splácet své domy. V důsled-
ku toho prudce vzrostl počet nesplá-
cených hypotečních úvěrů. Jeden úvěr 
za druhým se stávaly bezcennými. 
V dubnu 2007 vyhlásila společnost 
New Century Financial, největší nezá-
vislý poskytovatel rizikových hypoték, 
bankrot a krize rizikových hypoték za-
čala. A díky CDO se kolaps brzy proje-
vil i mimo realitní průmysl.
Nesplácení úvěrů znamenalo, že vel-

cí investoři do CDO, jako jsou manaže-
ři hedgeových fondů, investiční banky 
a penzijní fondy, zaznamenali pokles 
hodnoty investic. Jelikož se s CDO ne-
obchodovalo na žádné burze, neexis-
toval způsob, jak se jich zbavit, takže 
ti, kdo je drželi, museli odepsat znač-
nou část jejich hodnoty. 
Ti, kteří nakupovali CDOs ve velkém, 
nyní viděli své zdecimované rozvahy, 
jako například jedna z největších in-
vestiční bank Bear Stearns. Poté, co 
banka utrpěla obrovské ztráty na zá-
kladě svých investic do CDO, ztratila 
důvěru investorů – a tím i schopnost 
půjčovat si peníze. V březnu 2008 se 
tak tato úctyhodná firma prodala JP 
Morgan Chase, aby nezbankrotovala. 

Krach na akciovém trhu 
v roce 2008

Na jaře roku 2008 se debakl CDO změ-
nil v plnohodnotnou úvěrovou krizi. 
Protože nebylo jasné, kde se všechny 
tyto toxické cenné papíry nacházejí – 
vzhledem ke všem těm balením a pře-
balováním – a čí rozvahy je ukrývají, 
začaly banky účtovat vysoké úrokové 
sazby za půjčky jiným bankám a in-
stitucím. 
Obzvlášť katastrofální to bylo pro in-
vestiční banku Lehman Brothers. 
Ve skutečnosti mělo být z dluhu této 
společnosti ve výši 600 miliard dolarů 
400 miliard dolarů kryto CDS. Bohužel 
v té době už tyto dluhy neměly téměř 
žádnou hodnotu. Když se Lehman 
zhroutil a 15. září 2008 vyhlásil ban-
krot, banky v panice přestaly téměř 
úplně poskytovat úvěry a celý globál-
ní bankovní systém postihl nedosta-
tek likvidity. 
Akciový trh reagoval prudce. 
Od 19. září do 10. října 2008 se in-
dex Dow Jones dostal do volného pá-
du a klesl o 3 600 bodů. V té době se 
začaly dít velké události ve finančním 
sektoru. Bank of America oznámila, 
že kupuje Merrill Lynch. FDIC (regu-
lační orgán odpovědný za dohled nad 
pojištěním bankovních vkladů ve Spo-
jených státech) zastavil činnost Wa-
shington Mutual, největší spořitelny 
v zemi, a převedl její aktiva na JP Mor-
gan Chase. Goldman Sachs a Morgan 
Stanley, poslední dvě velké investiční 
banky, které ještě zůstaly v provozu, 

se přeměnily na bankovní holdingové 
společnosti, aby mohly získat federál-
ní finanční pomoc.
S poklesem světové ekonomiky klesal 
mezinárodní obchod a průmyslová vý-
roba ještě rychleji než během Velké 
hospodářské krize z 30. let 20. stole-
tí. Důvěra spotřebitelů a podniků by-
la narušena, podniky začaly masivně 
propouštět a nezaměstnanost na ce-
lém světě prudce vzrostla. 
Velká recese byla v plné síle. Reak-
ce federálních úřadů na velkou rece-
si – rozhodná opatření Federálního re-
zervního systému spolu s masivními 
vládními výdaji uchránila americkou 
ekonomiku před úplným kolapsem. 
S cílem podpořit půjčky a kapitálo-
vé investice snížil Fed poprvé v his-
torii úrokové sazby na nulu a zahá-
jil program kvantitativního uvolňová-
ní, v jehož rámci nakupoval finanční 
aktiva, aby do ekonomiky dodal ví-
ce peněz.
Co se týče federální vlády, ta vytvo-
řila dva klíčové programy zaměřené 
na poskytnutí mimořádné pomoci:
• Program na pomoc problémovým 
aktivům (Troubled Asset Relief Pro-
gram, TARP): Tato iniciativa pomoh-
la stabilizovat ekonomiku tím, že vlá-
da nakoupila toxická aktiva v hodnotě 
až 700 miliard dolarů, přičemž většina 
peněz byla použita na záchranu pro-
blémových bank. 
• American Recovery and Rein-
vestment Act (ARRA): Tento stimulač-
ní balíček, který byl přijat v roce 2009, 
zavedl řadu daňových škrtů, vládních 
výdajových mandátů, úvěrových zá-
ruk a podpor v nezaměstnanosti, aby 
pomohl nastartovat ekonomiku. 
Tato opatření byla účinná a zabránila 
tomu, aby recese přerostla v desetile-
tou záležitost, jakou byla Velká hospo-
dářská krize. V roce 2009 se akciový 
trh začal zotavovat. Přesto trvalo ně-
kolik let, než se ostatní aspekty eko-
nomiky zotavily, což ekonomové cha-
rakterizují jako oživení ve tvaru pís-
mene L.   

Slovo závěrem 
V roce 2007 byly úrokové sazby 
na úrovni 5,25 %. Do konce roku 2008 
je však Fed snížil na nulu. Tyto níz-
ké úrokové sazby a rychlá a rázná 
opatření k udržení ekonomiky v cho-
du jsou charakteristickými znaky Fe-
du i dnes. Rychle například přistoupil 
ke snížení úrokových sazeb v reakci 
na hospodářské otřesy způsobené ko-
ronavirovou krizí.
Generace mileniálů, která dospě-
la v USA v době nejhorší krize, stá-
le pociťuje důsledky velké recese. Ma-
jí menší úspory a velké dluhy ze stu-
dentských půjček. Nechtějí si poři-
zovat bydlení a celkově mají menší 
majetek než předchozí generace 
ve srovnatelném věku. Průzkum spo-
lečnosti Country Financial z roku 
2019 ukázal, že polovina (50 %) mi-
leniálů hodnotí úroveň svého finanč-
ního zabezpečení jako dostatečnou 
nebo špatnou, zatímco celkově je to 
44 % Američanů.
Finanční krize z let 2007-2009 platí 
za jeden z nejhorších ekonomických 
krachů v historii USA. Ačkoli bezpro-
střední příčinou byla krize rizikových 
hypoték, splasknutí bubliny speciali-
zovaného odvětví způsobilo více vzá-
jemně propojených finančních fakto-
rů, které vedly k bankrotu firem, pádu 
akciového trhu a ochromení celé eko-
nomiky.

Ing. Patrik Kudláček 
je aktivním investorem a novinářem 
dlouhodobě se věnující investičním 

a ekonomickým tématům.

K recesi, jež se odehrála v letech 2007 až 2009, přispělo mnoho faktorů a proměnných. Jedno je jisté, 
jednalo se o druhou nejhorší hospodářskou krizi v historii USA. Co způsobilo tehdejší chaos v hospo-
dářství? Jak se ho podařilo vyřešit?  
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Petr Hubáček: 
Z cest
MUDr. Petr Hubáček (9. 7. 1952 – 
14. 8. 2019), teplický rodák, nadše-
ný zpěvák a organizátor hudební-
ho života ve městě. Vedle lékařské 
profese gynekologa zanícený ces-
tovatel a amatérský fotograf, který 
se vlastní pílí vypracoval na profe-
sionální úroveň. 

Svoji tvorbu vystavoval v Tepli-
cích, Bílině, Děčíně, Ústí nad La-
bem i v Praze. Kurátor Galerie Za-
hradní dům Teplice doc. Vladimír 
Šavel připravil se svolením rodiny 
fotografickou expozici z jeho po-
zůstalosti pod názvem Z cest. Zvá-
ni jste i vy, kteří máte zájem na-
hlédnout do přírodních krás a ži-
vota domorodců v Evropě, Africe, 
nebo Jižní a Středí Americe. Výsta-
va potrvá do 12. března, otevřeno 
je od úterý do neděle od 11 do 17 
hodin.  (red.)

S roční přestávkou, způsobe-
nou epidemií, se první úno-
rovou neděli na Benedik-
tu v Mostě opět sešli hosté 
na akci Svatba nanečisto, kte-
rou již tradičně pořádá Sva-
tební salon Delta. 

K vidění nebyly jen krásné róby, 
o kterých se starší generaci ani 
nesnilo, ale všechny služby, kte-
ré k tomuto slavnostnímu dni pa-
tří. Na Benedikt zavítalo na 300 li-
dí, modely předvedly známé tvá-
ře z přehlídkových mol a řada párů, 
které svatba teprve čeká, byla vděč-
ná za cenné rady koordinátorky 
Pavly Vyoralové. Její maminka Pet-
ra měla radost, že se akce vydařila 
a splnila očekávání. Do salonu Del-
ta si můžete přijít vyzkoušet, za-
koupit či vypůjčit i oblečení do ta-
nečních a na maturitní plesy. To vše 
pod heslem „Luxus, který si můžete 
dovolit“.  (red.), Foto: Daniel Šeiner

A tohle jsou šťastné pořadatelky Petra 
a Pavla Vyoralovy s modelkou Valerií 
Hlinovskou, dívkou roku 2018.

Slavnostní tabule, jak má být.

Jaroslav Kubera
Novomanželé se mohou svézt nazdobenou limuzínou.

Ve Svatebním salonu Delta v Mostě a v Chomutově si vybere každá budoucí ne-
věsta. Obléknou v něm ale i ženicha a svatebčany. 

K nedožitým 
narozeninám
Před 75 lety, 16. února 1947, se 
v Lounech narodil Jaroslav Kube-
ra – český pravicový politik, dlou-
holetý primátor města Teplice 
a od listopadu 2018 do náhlého 
úmrtí v lednu 2020 předseda Sená-
tu Parlamentu ČR. 

Při příležitosti nedožitých naroze-
nin mu v rodném městě odhalili 
pamětní desku.
Umístěna je ve Vladislavově ulici 
na domě čp. 653. Slavnostního od-
halení se zúčastnila manželka Věra  
Kuberová s rodinou. Starosta Loun 
Pavel Janda jí předal doklad o uděle-
ní čestného občanství města, a vel-
mi milé bylo setkání paní Kubero-
vé s Bohumilou Ipserovou, která za-
vzpomínala, jak v Lounech vozila 
malého Jaroslava v kočárku.  (red.)
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Už jste navštívili naše 
internetové portály?

www.tydeniky.cz

www.byznysvcesku.cz

Vedoucí produkce Ji-
ří Morštadt se v mi-
nulých dnech sešel 
s Hynkem Hanzou, se-
nátorem a primáto-
rem statutárního měs-
ta Teplice, kde tato 
ojedinělá celospole-
čenská událost před 
šesti lety odstartova-
la a stále se těší znač-
nému zájmu fanoušků i partnerů. Oba 
pánové společně probrali vzájemnou 
spolupráci včetně pozvání význam-

ných hostů a návrhá-
řů do lázeňského měs-
ta, dohodli se na spo-
lupráci i předběžném 
termínu konání. Ten 
je stanoven na sobotu 
17. září 2022. 
Kromě Teplic se letos 
Czech Fashion Weeek 
uskuteční také v hote-
lu Imperial v Karlových 

Varech a na hradě Špilberk v Brně.
Fotografie Daniela Šeinera jsou z loňské-
ho ročníku Czech Fashion Week. (red.)

Produkce módní show 
Czech Fashion Week 2022 
zahajuje přípravy
Po loňském skvělém úspěchu v Teplicích a Karlových Varech byly 
zahájeny přípravy na velkolepou módní show Czech Fashion Week 
pro letošní rok.

Nikol a Jakub Ponerovi v Karlových Varech.

Czech Fashion Week 2021 - Teplice.


