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Kouzelné Vánoce / str. 4
Zapojte se i vy a pomozte splnit vánoční přání
dětem z náhradních a sociálně slabých rodin,
dětem nemocným či s handicapem.

www.jtbank.cz

Udělejte radost sobě i svým
blízkým / str. 6

Kam na Vánoce a Silvestra? / str. 8

Nechte se inspirovat tipy na dárky, které jsme
pro vás vybrali v klubu Magnus.

Třetí kvartál přinesl čistý zisk
přes 1,5 miliardy korun

Pojďte si letos prosinec opravdu užít.
J&T Concierge přináší hned několik tipů,
kam vyrazit a co podniknout.

Stříbrná pozice v soutěži
Banka roku

J&T Banka uzavřela dle neauditovaných
konsolidovaných výsledků třetí kvartál roku 2015
s čistým ziskem ve výši 1,52 miliardy korun, což
představuje 10% meziroční nárůst. Bilanční suma
za dané období přesáhla hranici 162 miliard, když
v meziročním porovnání vzrostla o 24 %.

V polovině listopadu proběhlo v paláci Žofín slavnostní vyhlášení těch nejlepších bank působících
na českém trhu. Cílem soutěže Fincentrum Banka
roku 2015 je ocenění služeb a produktů bank

Konsolidované výsledky J&T Banky

působících v České republice. Základním kritériem

k 30. 9. 2015, dle IFRS

je zaměření bank na drobnou klientelu. Ocenění
09/2015

09/2014

var. abs.

bylo v roce 2015 uděleno celkem v 15 kategoriích,

162 035

130 197

31 838

jednou z hlavních kategorií byla i Privátní banka

12 572

14 661

–2 089

Cenné papíry

22 969

28 042

–5 073

Pohledávky za klienty

85 306

70 826

14 480

hatších Čechů a Slováků tou nejlepší. Tito před-

Závazky vůči klientům

124 738

104 483

20 255

stavitelé přitom mohli hlasovat i pro jiné bankovní

Vlastní kapitál

15 369

15 777

–408

domy, které nejsou uvedeny v základní nominaci

Kapitálová přiměřenost

10,9%

13,1 %

–2,19

a poskytují služby privátního bankovnictví.

Likvidní aktiva*

49 673

34 340

15 333

Likvidní aktiva / vklady

37,4 %

31,8 %

5,55

L/D ratio

68,4 %

67,8 %

0,60

mil. Kč
Bilanční suma banky
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

* hotovost, pohledávky vůči centrální bance, pohledávky vůči bankám splatné do 3M, státní dluhopisy ČR/SR

roku 2015. V ní bylo nominováno celkem 13 bankovních domů, cenu mohla získat ta banka, která
je podle názoru představitelů žebříčku 300 nejbo-

J&T Banka se soutěže účastnila již popáté
a pokaždé se dostala „na bednu“. V prvních dvou
letech obsadila první příčku, ve třetím a čtvrtém
roce se umístila na bronzové pozici a letos z toho
bylo druhé místo. (Na prvním místě se umístila

K nárůstu bilanční sumy vedlo především navý-

a více tvoří přes 60 % vkladového portfolia. To spolu

ČSOB a na třetím Komerční banka.) Tento skvělý

šení klientských vkladů, které se rovnaly 124,738

s vysokým objemem volné likvidity dává bance silný

výsledek ukazuje, že se J&T Banka umí prosadit

miliardám korun (+19 %). Růst vykázaly také úvěry

potenciál pro růst a financování nových projektů,“

vedle celorepublikových bank, které se v poslední

(85,306 miliard korun), kterých bylo poskytnuto

říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

době zaměřují na masivní kampaně v segmentu

meziročně o 20 % více.

Vlastní kapitál banky činil ke konci září 15,369 miliard

privátního bankovnictví. Zároveň je pro ni závaz-

korun, v průběhu listopadu došlo k navýšení zá-

kem i nadále umět klientům poskytnout jedinečný

„Banka se i nadále může pyšnit stabilní vklado-

kladního kapitálu banky přibližně o jednu miliardu

servis a unikátní produkty tak, jak to velí tradice

vou bází. Termínované vklady se splatností rok

korun.

značky J&T.
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Rok 2016 bude i nadále
pod vlivem centrálních
bank
Dostojí Draghi své rétorice
a zvýší QE, či nikoliv? A stihne Fed
zvednout sazby ještě na svém
prosincovém zasedání? Konec roku
a začátek toho nového budou pro
analytiky plné očekávání.
Absence zasedání centrálních bank USA a EU a končící výsledková sezona
znamenaly relativně klidný listopad alespoň z pohledu amerických akciových
indexů. Ty předvedly meziměsíční růst až o 1,1 %. Evropa prostřednictvím
indexu DAX posílila o 4,9 % v očekávání akce ze strany ECB. Japonský Nikkei
posílil o 3,5 % a Čína si udržela druhý kladný měsíc v řadě s šanghajským
indexem +1,9 %. Domácí index PX zakončil listopad –0,9 %.
Končící výsledková sezona nepředvedla již nic překvapivého. Celkově tedy
z pohledu indexu S&P 500 americké akcie za 3. kvartál 2015 překvapily pozitivně na úrovni zisku ze 75 %, ale na úrovni tržeb jen ze 44 %. Současně však
společnosti v rámci indexu S&P 500 zaznamenaly 3,9% pokles na tržbách
a 4,3% meziroční pokles na čistém zisku. Většinu poklesu zaznamenal samozřejmě sektor ropa a zemní plyn vzhledem k propadu cen ropy.

Končící výsledková sezona nepředvedla již nic překvapivého.
Listopad byl většinou ve znamení vystoupení některých členů Fedu či ECB

holubičí komentář ve smyslu velice pozvolného návratu k ,normálnímuʹ stavu

v rámci pravidelných přednášek na konferencích. Investoři sledovali jakékoliv

úrokových sazeb v návaznosti na stav ekonomiky,“ říká hlavní ekonom J&T

zmínky ohledně měnového výhledu, konkrétně na navýšení měnové expanze

Banky Petr Sklenář.

v rámci ECB a dále na zvýšení sazeb v rámci Fedu.
Celkově jsou analytici J&T Banky na konec roku v rámci akciových investic
ECB zasedala 3. 12. a oznámené avizované uvolnění bylo z pohledu trhu

neutrální. S tím, že predikují jistou deziluzi v rámci evropského trhu, která

slabé. Tedy ECB snížila depozitní úrokovou sazbu více do záporného teri-

bude pramenit z posledního relativně mírného kroku ECB. Naopak očekávají,

toria (–0,3 % z –0,2 %) a základní úrokovou sazbu ponechala beze změny

že akciový trh velmi ladně překoná zasedání Fedu. Konec roku by rovněž měl

na 0,05 %. Prodloužila program QE do března 2017 či déle, pokud bude

přinést sníženou likviditu spojenou s vánočními svátky.

potřeba, ale nedošlo k navýšení měsíčních nákupů (aktuálně 60 mld. EUR/
měsíčně). ECB rovněž uvedla, že začne s reinvestováním. Celkové vyznění

Reakce dluhopisů byla jen mírná

bylo negativní především pro evropský trh (DAX –3,2 % d/d).

Fed během listopadu zopakoval svoje jestřábí komentáře, že je připraven
v prosinci zvyšovat sazby. Trh ve stále větší míře zaceňoval tento krok jako

V prosinci se investoři zaměří ještě na zasedání amerického Fedu (16. 12.),

pravděpodobný (šance 75 %), ale stále připouštěl určitou mírou nejistoty.

které by mělo přinést zvýšení základní úrokové sazby. „Dále očekáváme,

Reakce dluhopisů na rétoriku Fedu byla mírná, lehce se zvýšil kratší konec vý-

že Fed nebude snižovat velikost své rozvahy, tedy bude dále reinvestovat

nosové křivky. Výnos 2letého dluhopisu se dostal na 5leté maximum (0,95 %).

kupony i splatná aktiva. Současně předpokládáme, že Fed poskytne relativně

Naopak delší konec výnosové křivky zůstal beze změny. Kreditní prémie se

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními. Výkonnost v minulosti ani očekávaná
výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní
a není tak zaručena návratnost částky původně investované. Pro kalkulaci čistého výnosu musí investor zohlednit poplatky placené dle platného ceníku. Zdanění závisí na osobních
poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut, klíčové
informace pro investory,…) a informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou.
Vydává J&T Banka, a. s. / editor: Monika Veselá / kontakt: jtnoviny@jtbank.cz / www.jtbank.cz
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Fedu. Široké indexy klesly o 7–9 % a podobné ztráty zaznamenaly i jednotlivé
sektory. Ropa se během listopadu dostala opět na dosah dlouhodobých minim, americká WTI krátce klesla i pod 40 USD. Na konci měsíce došlo k mírné korekci, ale stále měsíční ztráty přesáhly 10 % – Brent (–10 %; 44 USD),
WTI (–11 %; 42 USD). Rostoucí spekulace, že Fed bude v prosinci zvyšovat
sazby, dál srážely ceny drahých kovů (–7 %). Cena zlata se na konci listopadu
dostala poprvé po 6 letech na dosah 1050 USD/oz. a vůči konci října byla níže
o necelých 7 %. Pod velkým tlakem byly také technické kovy (–7 %). Ceny
řady kovů, jako například měď (–10 %), se dostaly na nová minima od jara
2009, ale například u niklu (–12 %) se ceny již dostaly na 12letá minima. Zemědělské plodiny (–4 %) v průměru sice ztrácely nejméně, ale opět všechny
hlavní plodiny skončily ve ztrátě.
„Minimálně začátek příštího roku nemá pro komodity dobrý výhled – pokračující převis nabídky nad poptávkou, vysoký stav zásob u řady komodit
a zpomalující globální růst představují mix negativních faktorů. Tento výhled
může ještě zhoršit další posílení dolaru a růst úrokových sazeb v USA. Z hlediska výhledu trvalejší stabilizace komodit tak leží spíše až v druhé polovině
roku 2016,“ hodnotí situaci Pavel Sklenář.
Jak se daří novým akciím
Z akcií se tentokrát blíže podíváme na dva burzovní benjamínky – na Kofolu
a Pivovary Lobkowicz. Společnost Kofola zahájila svoje IPO v průběhu listopadu. Upisovací období bylo od 20. 11. do 1. 12. s cenovým rozpětím
500–650 Kč/akcii. Hlavní prodávající byl druhý největší investor Enterprise
Investors. Celkově byl plán upsat 1,1–2,2 milionů kusů akcií včetně 275 tisíc
kusů akcií, kterými Kofola navyšovala kapitál. „Náš pohled bylo využít nabídky
s limitem do 550 Kč na akcii,“ říká Pavel Sklenář. Kofola nakonec upsala 1,5 milionů kusů akcií za cenu 510 Kč. S titulem se začalo obchodovat 2. 12. na BCPP.
Analytici J&T Banky aktuálně připravují pro Kofolu fundamentální hodnocení.
Akcie PLG byly celý měsíc ve vyčkávacím módu, když investoři nadále čekali
na zveřejnění povinné nabídky odkupu, ke kterému došlo až začátkem
prosince. Společnost Lapasan, která získala na začátku září 79,4% podíl
ve společnosti Pivovary Lobkowicz, zveřejnila povinnou nabídku odkupu pro
minoritní akcionáře s odkupní cenou 208 Kč za akcii. Akcionáři mohou nabídku využít až do 15. ledna 2016, k vypořádání by pak mělo dojít 1. února.
zvýšily pouze u rizikových dluhopisů (high yield), u kvalitních korporátních
dluhopisů zůstaly beze změny. ECB naopak naznačovala další uvolnění mě-

Podle Pavla Sklenáře bude pro příští rok zásadní, jaká bude další strategie

nové politiky (snížení sazeb do záporu, zvýšení QE). Výnosy německých dlu-

nového majoritního akcionáře po skončení povinné nabídky. Ve hře je stále

hopisů u kratších a středních durací klesly o 10–15 bazických bodů, na delším

jak stažení akcií z burzy prostřednictvím vytěsnění, tak ponechání titulu

konci minimálně. Naopak na periferii (Itálie, Španělsko) klesly výnosy po celé

na pražské burze.

délce křivky a u delších splatností dokonce o 20–30 b. b. Ve střední Evropě
výnosy mírně klesly o 5–10 b. b., česká výnosová křivka do 7 let je záporná.

Výhledy na rok 2016
Z pohledu roku 2016 lze nadále očekávat stěžejní vliv centrálních bank. ECB

O dalším vývoji dluhopisových trhů napoví zasedání
centrálních bank v prosinci.

bude úzce sledována, zda Draghi dostojí své rétorice a potenciálně zvýší QE,
či nikoliv. „Za současné situace jsme velmi opatrní a náš pohled na potenciálně pozitivní výhled na výkon evropských akcií v roce 2016 je značně narušen.
Nicméně situace bude stále vysoce závislá na makroekonomických datech,“
přiznává Sklenář.

„O dalším vývoji dluhopisových trhů napoví zasedání centrálních bank v prosinci. Zvyšování sazeb Fedu v USA bude pravděpodobně velmi pozvolné, tedy

V rámci USA analytici odhadují, že Fed na svém ještě prosincovém zasedání

nečekáme výrazné zvyšování výnosů, spíše jenom na kratším konci. Uvolnění

mírně zvedne sazby o 25 b. b. a dále naznačí velmi pozvolné utahování mě-

měnové politiky ECB je již výrazně zaceněno, pokud nedojde během roku

nové politiky. Toto utahování bude především ve změně úrokové sazby, niko-

2016 k dalšímu uvolnění, očekáváme spíše stagnaci či mírný nárůst výnosů,“

liv snižování velikosti bilance. Trh dle našeho názoru s takovýmto postupem

konstatuje Pavel Sklenář.

již operuje. „Z tohoto důvodu usuzujeme, že by se americké indexy nemusely
výrazně odchýlit od svých startovacích hodnot, tedy mohl by nadále pokra-

Komodity si sáhly na minima

čovat aktuálně nastavený nulový trend po celý příští rok,“ dodává Sklenář.

Listopad byl opět ve znamení prodejního tlaku na celý komoditní sektor, kdy
společným jmenovatelem bylo posilování dolaru a obavy ze zvyšování sazeb

Připraveno analytiky J&T Banky.
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KOUZELNÉ VÁNOCE
PLNÍ DĚTEM PŘÁNÍ

Už podeváté pomáhá Nadační fond dětem
z náhradních a sociálně slabých rodin, dětem nemocným nebo s handicapem splnit jejich vánoční
přání v projektu Kouzelné Vánoce.
Prostřednictvím on-line katalogu, přístupnému na webových stránkách a sociálních sítích,
se do projektu každým rokem zapojí nejenom
zaměstnanci J&T a partnerské firmy, ale i široká
veřejnost v České republice i na Slovensku.
Od roku 2007 jsme splnili téměř 700 dětských
vánočních snů a nadělili dětem dárky v hodnotě
2 865 618 korun.
Podpořit děti můžete i vy. Stačí si prolistovat
katalog dětských přání na stránkách
www.nadacnifondjt.cz/kouzelnevanoce a poslat příspěvek v minimální hodnotě 100 korun
bankovním převodem nebo platební kartou. Je jen
na vás, komu vánoční přání splníte.

Novinky v EPH

TMR rostla o 24 %

K výsledkům přispělo i polské středisko SON,
které mělo uplynulou sezonu premiéru pod naším

TMR zveřejnila průběžné výsledky za tři čtvrtě

vedením, a od května i polský Slezský zábavní

finančního roku 2014/15 a za třetí kvartál. Celkové

park. Ve třetím kvartále jsme zefektivnili zejména

výnosy za devět měsíců narostly o 23,8 % na

management našich středisek, aquaparku a hote-

53,4 mil. eur, přičemž výnosy za třetí kvartál se

lů, čímž se EBITDA za třetí kvartál zlepšila

zlepšily o 24,8 % na 12,9 mil. eur. Ukazatel EBITDA

o 46,1 %,“ komentoval výsledky Bohuš Hlavatý,

Energetický a průmyslový holding (EPH) zveřejnil

za tři čtvrtě roku se meziročně zlepšil o 40,5 %

předseda představenstva a CEO TMR.

záměr začlenit v rámci interní reorganizace

a za třetí kvartál o 46,1 %.

všechna svá infrastrukturní aktiva ve střední
Evropě pod jednu zastřešující entitu, společnost

„Pozitivních výsledků za prvních devět měsíců

EP Infrastructure (EPIF). EPIF bude vlastnit podíly

roku jsme dosáhli díky úspěšné zimní a letní

v řadě předních firem působících především v ob-

sezoně na rozdíl od předchozí historicky extrémně

lasti přepravy plynu a jeho distribuce a skladování

nepříznivé zimě a loňskému chladnému létu.

a rovněž v oblastech distribuce a dodávek tepla
a elektřiny. Stane se nejvýznamnější dceřinou
společností v rámci EPH. Ve spojení s výše
zmíněnou reorganizací zvažuje EPH, jako jediný
akcionář vznikající EPIF, scénáře případného prodeje minoritního podílu v EPIF, včetně možnosti
veřejné nabídky akcií (IPO).
Zároveň EPH přinesl informaci o hospodářských
výsledcích za první pololetí letošního roku. Zisk
před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhl
832 milionů eur, což je o 149 milionů více (+21,8 %)
než za stejné období loni. Vznikající subholding EP
Infrastructure se na tomto výsledku podílel svou
EBITDA ve výši 741 milionů eur (o 154 milionů, resp.
o 26,2 %, více než v prvním pololetí 2014).
Tržby společnosti EPH za období posledních dvanácti měsíců k 30. červnu 2015 vykázaly hodnotu
3 927 milionů eur, tržby EP Infrastructure činily
3 170 milionů eur.
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Tvrdé vystřízlivění trhů
Jako na horské dráze si musí v letošním roce připadat investoři do akcií.
Euforii střídá tvrdé vystřízlivění, úřadují centrální banky se svými
nástroji a k tomu barbarský zločin v Paříži. Těžké časy pro Evropu a celý
civilizovaný svět.
Ale pojďme k akciím. Ty po říjnovém prudkém
růstu naopak v listopadu silně oslabují, když
data z amerického sektoru práce naznačují, že
v prosinci může dojít ke zvednutí sazeb americkým Fedem, i když to tak dříve vůbec nevypadalo.
Tvrdé posilování dolaru a díky Draghimu i rychleji
oslabující euro přinesly opět výplach komodit,
ale po skončení výsledkové sezony i vzetí profitu
na řadě amerických akcií a ústup z vysokých
hodnot amerických i evropských trhů. Jestliže
se v počátečních dnech listopadu evropské trhy
ještě poměrně držely, především exportéři (např.
Daimler, Airbus), tak v minulém týdnu už došla
korekce i na ně.
Zastavení u českých titulů
Erste po lepších výsledcích rostla a opět tak
potvrdila, že pokud někdo chce hrát v českých korunách sentiment západní Evropy, je tou nejlepší
volbou. Ale i zde ke konci týdne nastalo logicky
vybírání zisků. Oproti tomu defenzivní Komerční
banka propadá k 5tisícové úrovni, bez nějaké zásadnější podpory, a sahá tak k cca 6% dividendovému výnosu v Kč. To mně přijde zajímavé a tím
pádem na nákup. ČEZ zklamal na provozním
zisku, odstávka jaderných bloků je prostě průšvih

a pravidelně v příštím roce, domnívám se, že

teroristé jsou schopni se uchýlit k pokračování

managementu, za který firma platí horšími čísly.

i některé komoditní tituly po dosažení svých

v těchto útocích, i pokud by byl podniknut útok

Ještě že díky mimořádným ziskovým položkám

minim v posledních dnech mohou být zajíma-

přímo na Islámský stát. Tomu prostě nezabrá-

drží kurz tam, kde je zajímavý dividendový výnos.

vé – restrukturalizace dluhu, omezení nabídky

níme, ale doufám, že se vyspělé státy sjednotí

Své si odehrála Fortuna a rychlý nárůst k 86 ko-

některých komodit, poměrně silná poptávka

k tomu, aby tento útok podnikly. Takže tu máme

runám bych využil na vybrání zisků, kdo nastoupil

v Evropě a USA díky rostoucím ekonomikám,

další prvek nejistoty, se kterým musí investoři

lehce nad 70. Nejzajímavější story předvedla O2,

myslím, že bychom o nějaké stabilizaci na těchto

na akciových trzích počítat. Co se týká americ-

která bude zařazena do indexu MSCI a v pátek

titulech mluvit mohli, ale uznávám, je to velmi

kého trhu, myslím, že je potřeba sledovat velké

silně posilovala, neuvěřitelný veletoč po vyřazení

riziková sázka. Navíc investoři v těchto titulech

a silné firmy, které potvrdily svoji kvalitu i na kvar-

z indexu ve chvíli plánu na rozdělení společnosti

si v posledních dvou letech prošli peklem, a tak

tálních číslech, a při výkyvech směrem dolů o ně

a teď zpět. Chudáci investoři a tuplem ti zahranič-

na jakékoliv negativní informace budou reagovat

doplnit portfolio – za mě např. právě Apple, Face-

ní. Co si o nás asi pomyslí.

citlivěji než normálně. O to více toto bude opět

book, ale i internetový prodejce Alibaba – ten je

zvedat volatilitu…

nasměřován k tomu, být světovým extrahráčem.

Výsledková sezona se nám chýlí ke konci, ve větši-

A co s tím...

Takže na závěr si musíme uvědomit, že vydě-

ně mnou sledovaných titulů dopadla poměrně

Co tedy dělat ve zbylých týdnech tohoto roku?

lat peníze na akciích bude nadále těžší a těžší,

dobře. Ale výjimky se najdou. V závěru týdne

Jak jsem již zmínil, přestože je výběr evropských

nicméně je to úplně jedno, pokud se podíváme

varoval před nižšími výsledky v 2016 Rolls-Royce,

firem daleko menší než na amerických trzích, díky

na svět optikou tragédie v Paříži. Nevinní zabití

kde jsem sázel na růst díky velké zakázce od Emi-

rétorice ECB budou mít zřejmě investoři i nadále

lidé doplatili na naši svobodu a zaplatili za ni

rates. No, šeredně jsem se zmýlil a akcie padla

apetit otevřený směrem k rizikovějším titulům,

asi o 20 %. V dnešní době silné produkce Boeingů

neboť fixně úročené instrumenty neponesou

i Airbusů jsem toto opravdu nečekal.

téměř nic nebo opravdu nic.

Komodity mohou být zajímavé

Samozřejmě situace, která se udála v Paříži, má

Michal Semotan

Vzhledem k tomu, že si nemyslím, že americ-

negativní vliv na akciové trhy, nicméně zatím

Portfolio manažer

ký FED bude zvyšovat úrokové sazby výrazněji

pouze dočasný. Je však potřeba počítat s tím, že

J&T Investiční společnost

A co výsledková sezona?

cenou nejvyšší.
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Vánoce, Vánoce, přicházejí…
Udělejte radost sobě či svým
blízkým s klubem Magnus

Nechte se inspirovat tipy na dárky, které jsme
pro vás vybrali, nebo navštivte stránky klubu
Magnus, kde naleznete ucelenou nabídku.
www.jtbank.cz/klub-magnus

Voděodolný
chytrý telefon

Zachyťte důležité
okamžiky

Knihy
Kniha vždy potěší
Stálicemi mezi dárky jsou knihy, které vždy potěší
a ocení je jak dospělí, tak děti. Vyberte si tu pravou
na e-shopu www.bux.cz. K dostání jsou nejen populární
povídky či detektivky, ale také knihy naučné, životopisy
a knihy dětské. Knihy lze snadno objednat on-line a zaplatit
body Magnus. Pro nákup knih můžete využít také
Magnus mini e-shop s vybranými tituly:
http://klub-magnus.bux.cz/

Vybitý telefon? S novým prémiovým
smarthphonem Lenovo VIBE P1m
vám baterie jen tak nedojde. Prvotřídní
velkokapacitní baterie se speciálním
manuálním přepínačem pro úsporu
energie nebo funkce quick charge
pro rychlé nabití jsou zárukou, že se
dovoláte kdykoliv. Navíc voděodolná
nanovrstva ochrání telefon nejen
před deštěm, ale i náhodným
politím.

20 184
bodů

Moderní fotoaparát Canon
PowerShot SX610HS dokazuje,
že parametry ultrazoomu lze
vtěsnat do těla kompaktu. Vejde se
do každé kapsy i tašky a pořizování
ostrých snímků vás bude
jednoduše bavit.

21 309
bodů

Elektronika

66 841
bodů

Společník
nejen na cesty

Výkonný a úsporný

11 250
Gurmánský zážitek
ve Zlaté Praze

bodů

Nový tablet APPLE iPAD Air 2, 64 GB
WIFI je nejen tenčí, ale díky novému čipu
také daleko výkonnější. I přes vysoký
výkon, který by se dal srovnat s mnoha
stolními počítači, je velmi úsporný. Jeho
baterie vydrží v provozu až 10 hodin,
máte tak dostatek času na práci, hraní,
brouzdání či nakupování.

Vychutnejte si nové čtyř- nebo šestichodové degustační menu s nádherným
výhledem na panorama historické Prahy.
Voucher na luxusní večeři pro 2
v restauraci Zlatá Praha, hotelu
InterContinental, v hodnotě
3 750 Kč získáte díky klubu
Magnus s 25% slevou.

12 776
bodů

Nedovedete si představit dovolenou či cestu do práce bez
knihy? Elektronická čtečka knih
Amazon Kindle Paperwhite2
4GB WiFi je lehká a nabízí ještě
kvalitnější a kontrastnější displej,
který je jako papír. Navíc díky
podsvícení je dobře čitelný i na
jasném slunci a nenamáhá zrak.
Baterie vydrží až 8 týdnů.

5 600
bodů

Buddha Bar
Zavítejte do legendárního Buddha Baru v Praze a vychutnejte si
dokonalé souznění mystického
prostoru, precizní kuchyně
a vynikajících drinků. Podmanivá
hudba a monumentální socha
Buddhy dodávají restauraci
neobyčejné kouzlo.

Gastronomie
Neomezený brunch

Nedělní brunch v pražském Buddha Baru
představuje 4 hodiny neomezené konzumace
oblíbené asijské kuchyně, snídaňových klasik
a sladkých dobrot. Pro nejmenší je připravený
dětský koutek a animační programy.
Rodina 2 + 2

3 366
bodů
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osoba

10 098
bodů

3 200
bodů

rodina
(2+2)

konzumace
v hodnotě
1 000 Kč

Rozdej s

konzumace
v hodnotě
2 000 Kč

4 800
bodů

Bella Vida Café
Kavárnu na břehu Vltavy s příjemnou
rodinnou atmosférou není třeba dlouze
představovat. S vybranými pokrmy
a lahodnou kávou nabízí všem návštěvníkům Prahy oázu klidu a výhled
na Pražský hrad jako na dlani.

560
bodů

konzumace
v hodnotě
200 Kč

Zažijte jedinečný
větru o síle huriká
gue je jediný větr
V prosklené leto
metrů a celkové
proudí vzduc
Voucher zah
Flight pro

Tatry na dosah
Tatry patří pro Čechy k jedněm
z nejnavštěvovanějších oblastí. Využijte některou z mnoha pobytových
nabídek a ubytujte se s rodinou či
přáteli například v hotelu FIS, Grandhotelu Praha nebo Grandhotelu Starý
Smokovec. Pro aktuální nabídku
pobytových balíčků navštivte
stránky klubu Magnus.

Nadace
Darujte radost
Víte, že můžete svými body pomoci?
Darujte své body Nadačnímu fondu J&T
a podpořte nejen rodiny v nouzi a ohrožené
děti či hendikepované. Nadační fond přispívá
také na hospicovou péči a modernizaci nemocnic.
Každá pomoc se počítá!

4 000
bodů

2 016
bodů

12 000

Vánoce v hotelu
Babylon
Vánoční balíček v hotelu Babylon
v Liberci zahrnuje ubytování
pro celou rodinu (2+2) na 3 noci
s bohatou snídaní a večeří formou
bufetu, slavnostní vánoční večeři
s tradičními českými specialitami
a neomezený vstup do Aquaparku,
Lunaparku, iQparku a IQlandie
po celou dobu pobytu.

8 000
bodů

bodů

ý let a nechte se vznášet ve
ánu. Hurricane Factory Prarný tunel v České republice.
ové komoře o průměru 4,3
é výšce neuvěřitelných 14 m
ch rychlostí až 270 km/h.
hrnuje Single Hurricane
o 1 dospělou osobu.

bodů

Sport & relax
v Ostravici

Z nitra planety
až do vzdálených galaxií

Science centrum iQlandia v Liberci, to jsou hned
čtyři patra chytré zábavy určené pro děti školního
věku. Díky čtyřem stovkám interaktivních exponátů poznáte zábavně a přitom poutavě svět vědy
a techniky. Setkáte se také s jediným humanoidním
robotem v České republice. Centrum nabízí také
bohatý doprovodný program v podobě vědeckých
show, tematických her, laboratorních workshopů,
badatelských aktivit či přednášek.
Voucher na vstup Rodina 2 + 2–3 děti
do 15 let

si to s hurikánem

49 520

Prožijte aktivní zimní dovolenou
v Golf & Ski Resortu Ostravice.
Balíček pro 2 osoby v hotelu GREEN
INN zahrnuje snídani, dvouchodovou
večeři, lahev vína, neomezený vstup
do hotelového wellness, bezplatné
využití osvětleného FIS běžeckého
areálu a 20% slevu na permanentky
díky Beskydy Card.

Pobyty

32 340
bodů

Relax i zábava
ve vodě

Zážitky
1 500
bodů

pobyt
na 5 nocí

Hned 12 bazénů s vodní plochou
3000 m2, rozsáhlou wellness
zónu Forum Romanum, sluneční a římské lázně, Imperium
Restaurant a Café, to vše nabízí
Aqualand Moravia, který se
nachází v Pasohlávkách jen
20 minut jízdy autem z Brna.
Voucher zahrnuje celodenní
vstup pro 1 dospělou osobu
do aquaparku včetně
wellness.

bodů

Móda
Oblek hodný gentlemana

1 472

Oblek musí sedět, jen tak v něm můžete
nechat rozehrát svůj šarm. Nechte si ušít
oblek a košili na míru od krejčovských mistrů
studia Louis Purple. Voucher zahrnuje

bodů

Poznejte svět kolem nás

Originální expozice Svět kolem nás umožňuje dětem i rodičům plnit si své sny – stát se moderátorkou, zpěvačkou, stavbařem či učitelem, zkrátka vším,
čím kdy chtěli být. Liberecký iQpark ocení zejména
děti ve věku do 7 let.
Voucher na vstup Rodina 2 + 2–3 děti
do 15 let.

14 228

pobyt
na 2 noci

na míru šitý oblek kategorie Sellection
a košili kategorie Essentiele.

59 600
bodů
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Vánoce s J&T Concierge
Pojďte si letos prosinec opravdu užít. J&T Concierge má pro vás hned
několik tipů, kam vyrazit. Co pro to musíte udělat? Zavolat nám, že chcete
jet. Všechno ostatní zařídíme.
5 nejlepší vánočních trhů

od roku 1772 ty nejtradičnější trhy vůbec. Kulturní

hudebních vystoupení a koncertů plus jedno velké

trhy před Schönbrunn Palace zase lákají na nákup

překvapení. Tím je gigantický adventní kalen-

Vídeň

vánočních ozdob a dobrot a vánoční koncerty.

dář na fasádě budovy Gerbeaud, na níž je vždy

Vídeňský advent je proslulý. Nasát pravou vá-

Budapešť

a hudební show.

Rathausplatz hostí 150 stánků, v nichž najdete

Předvánoční Budapešť je čím dál populárněj-

vánoční dárky, ozdoby i tradiční sladkosti. Vánoční

ší. Není divu. Trhy na náměstí Vörösmarty jsou

Berlín

vesnička na Maria-Theresien-Platz stojí mezi

jedněmi z nejhezčích v Evropě. Proslulé jsou

V německé metropoli je hned několik trhů, které

Muzeem výtvarného umění a Národním histo-

hlavně díky pestrým doprovodným programům,

byste měli vidět. U Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-

rickým muzeem, takže můžete zajít do muzea

jakými jsou vánoční koncerty a ukázky lidové

kirche vládne vůně pražených mandlí a horké

a pak se vrátit na punč a nákup dárků. Pokud

tvorby ve více než 100 dřevěných stáncích. Kromě

čokolády, zá pár eur si tady koupíte sladké vafle,

máte děti, vezměte je na Old AKH, kde si mohou

tradičního prodeje punčů, svařáků a dalších po-

kandované ovoce i domácí vaječný koňak. Myslí

zahrát curling. Staré vánoční trhy ve Freyungu

chutin, jakými jsou langoš, trdelník nebo tradiční

i na děti, více než stovku stánku doplňují atrakce

se nacházejí v samotném srdci Vídně a jsou to

maďarské pečivo Kürtös kalács, na vás čeká řada

právě pro ně. Trhy na Alexanderplatz se chlubí

noční atmosféru můžete hned na pěti místech.

otevřeno nové okénko za doprovodu světelné

vánoční pyramidou osvícenou 5 000 světly, navíc
je odsud úžasný výhled na celé město. Součástí je
také kluziště, takže brusle s sebou! Nejnavštěvovanějším trhem v Berlíně je Gendarmenmarkt, kde
kromě tradičních dobrot ochutnáte také slavnostní pokrmy z dílny michelinských kuchařů.

Londýn
Londýn není jenom město módy a luxusních obchodů. Je to také město s nádherným vánočním
trhem, kouzelnou výzdobou, nápaditými vánočními výlohami a pohádkovou atmosférou všude,
kam se jen podíváte. Při návštěvě určitě zavítejte
do Hyde Parku na trh s názvem Winter Wonderland. Těšit se můžete na více než 200 dřevěných
chatek s různým jídlem a skvělým pitím, vánoční
dekorace a imitaci bavorské vesničky nebo horské
chaty v Alpách. Abyste si vše důkladně prohlédli,
využijte 60 metrů vysoké vyhlídkové kolo. Součástí
Wonderlandu je také největší kluziště v Londýně,
zábavní hry, kolotoče a tematická hudba.

Kodaň
Trhy v Kodani se konají v nejstarším evropském zábavním parku Tivoli. Více než půl milionu žárovek
tady osvětluje stovky stromů a stánků obložených
tradičními výrobky, jako je kodaňský porcelán
nebo dřevěné panenky. Kromě nespočtu kolotočů,
horských drah a ruských kol je skutečným lákadlem
velké jezero, které slouží jako veřejné kluziště.
O brusle se nemusíte starat, rádi vám je zapůjčí
přímo na místě. A naše doporučení? Jednoznačně
musíte ochutnat tradiční gløgg, což je svařené víno
smíchané s likérem a kořením, pražené mandle
nebo třeba æbleskiver – jablkovou koblihu.
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5 nejlepších Silvestrů

Praha

rok můžete oslavit plaváním v Pacifiku. Teploty

Využijte toho, že Praha je na Silvestra plná kultu-

v Sydney se v tyhle dny pohybují kolem třicítky.

Goa, Indie

ry. Na silvestrovský večer si Prague Philharmonic

Oblast Goa je proslulá nezapomenutelnými párty.

Dvořáka a klavírní koncert L. van Beethovena.

Jižní část má velmi příjemné zázemí, doporuču-

Ve Smetanově síni Obecního domu zazní Dvo-

Edinburgh možná neplní noviny bombastickými

jeme vyzkoušet ubytování třeba v hotelu Leela

řákova 9. symfonie z Nového světa. V Zrcadlové

titulky o největších oslavách a nejzářivějších oh-

Kempinski. Severní Goa je víc do stylu hippie, ale

síni v Klementinu si zase můžete poslechnout

ňostrojích, ale! Ale má hotel The Balmoral, jeden

obě části jsou velmi zábavné a je v nich koncem

gala koncert se skladbami skladatelů Strausse,

z nejslavnějších na světě, jenž už hostil kdejakou

roku opravdu rušno. Protože Goa je bývalou

Lehára, Verdiho, Nedbala a Pucciniho. V divadle

celebritu. Přijeďte oslavit Nový rok právě sem.

portugalskou kolonií, je i jeho atmosféra jiná

ABC se hraje V+W revue a ve Studiu dva Sex pro

Čeká vás michelinská restaurace přímo v ho-

než ve zbytku Indie. Určitě se vydejte podívat

pokročilé o páru, jemuž se po 25 letech manželství

telu, magické město, vynikající lokální suroviny

na večerní trhy, kde nakoupíte stříbrné šperky

ze života vytratila vášeň, v podání Karla Rodena

a mnoho atrakcí včetně místní „fudge“ máslového

a designérské úlety. Odtud pak zamiřte na koktejl

a Jany Krausové. Nevšedním zážitkem jistě může

karamelu, který nemá konkurenci. A když vám

k bazénu v hotelu The Park v Candolimu, kde vám

být oslava na parníku s novoročním přípitkem

bude zima, můžete si zde přikoupit kvalitní kašmí-

k popíjení budou hrát ti nejlepší dýdžejové.

přímo na palubě. Jeden z parníků odplouvá v 19.00

rové šály v prvotřídní kvalitě.

Orchestra připravil nejznámější symfonii Antonína

Edinburgh

z přístaviště na Františku a vrací se 1. ledna hodinu

Monako

po půlnoci.

Od 4. prosince až do 3. ledna můžete v Monaku

Sydney

navštívit vánoční trhy. Skvělou atrakcí je veřejný

Naplánujte si dovolenou
s J&T Concierge

bazén v přístavu, který se každoročně změní

Chcete 31. prosince slavit příchod nového roku

Služby pro vás:

na kluziště. Za pár eur si můžete půjčit vyhříva-

jako jedni z prvních a posílat svým známým po-

– Zajištění cestování na míru po celém světě

né brusle a na Silvestra bruslit třeba až do rána.

zdravy z budoucnosti? Zaleťte se podívat na jeden

Na silvestrovskou večeři doporučujeme udělat si

z nejkrásnějších ohňostrojů na světě v austral-

– Rezervace hotelů po celém světě.

rezervaci v Salle Empire. V poslední den roku jsou

ském Sydney, který každý rok sleduje z nábřeží

– Zajištění letenek.

v menu pochoutky jako kaviár, foie gras, krab,

až 1,5 milionu lidí. J&T Concierge vám zarezervuje

– Pronájem lodí, aut, nemovitostí.

kohoutí prsíčka a několik dezertů. Menu pořídíte

pobyt v hotelu Four Seasons, který má výhled

– Rady a tipy spojené s cestováním.

za 815 eur na osobu včetně půl láhve šampaňské-

na přístav, Harbour Bridge i slavnou budovu

ho. Na stejném místě můžete oslavit i Nový rok.

opery. Nemusíte se nikde tlačit ani přešlapovat už

Více na www.jtconcierge.com nebo

Oběd formou bufetu včetně půl láhve šampaň-

od brzkého odpoledne, stačí jen z pohodlí pokoje

na e-mailu jtconcierge@jtconcierge.com

ského je k dispozici za 202 eur na osobu.

bouchnout šampaňské, až uhodí půlnoc. A nový

podle vašeho rozpočtu.

J&T BANKA NOVINY 09

UMĚNÍ

12/2015

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

Budování státu.
Reprezentace
Československa v umění,
architektuře a designu

Cenu Jindřicha Chalupeckého
má Barbora Kleinhamplová
Letošní ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého
má svoji vítězku. Z pěti výtvarníků mladších
35 let vybrala mezinárodní porota Barboru
Kleinhamplovou.
Mezinárodní porota vyhlásila vítězku soutěže
mladých umělců během slavnostního ceremoniálu v Besedním domě Filharmonie Brno. „Barbora
Kleinhamplová ve své tvorbě reflektuje skupinové
chování a vyjadřuje psychologickou kritiku sociál-

Národní galerie v Praze

ního prostoru v kontrastu s prostorem tradičním,“

Termín: 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016

řekla o vítězce předsedkyně poroty Holly Block.

Adresa: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Podle samotné vítězky, která je loňskou absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, byli

Výstava je postavena na souboru exponátů

finalisté rovnocenní a pro porotu prý muselo být

různých uměleckých médií. Představuje způso-

těžké určit vítěze. O cenu se kromě Kleinhamp-

by, jakými se Československo v letech 1918–1939

lové letos ucházeli také Vojtěch Fröhlich, Lukáš

a 1945–1992 reprezentovalo jako státní celek

Karbus, Pavla Sceranková a Pavel Sterec.

a jak se proměňovala vizuální podoba jednotlivých období. Zajímavý námět je podpořen

Kdo je Barbora Kleinhamplová?

atraktivními exponáty.

Barbora Kleinhamplová má kromě Akademie
výtvarných umění za sebou také studium pražské

Iren Stehli: Libuna a jiné
eseje

FAMU. Na začátku své tvorby v médiích videa,
performace, fotografie či instalace zobrazovala
především sama sebe v nezvyklých pozicích nebo
v interakci s každodenními předměty. V poslední

Galerie hlavního města Prahy

době se však posunula spíš k otázkám postavení

Termín: 29. 9. 2015 – 3. 1. 2016

člověka v současné konzumní společnosti, vedené

Adresa: Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

korporátními pravidly. Pro finálovou výstavu
Ceny Jindřicha Chalupeckého vytvořila sekvence

Švýcarskou fotografku Iren Stehli (*1953) pro-

digitalizovaných vnitřností člověka utvářejících

slavil fotografický časosběrný dokument, který

jedno virtuální tělo a doplnila je desetiminutovým

po třicet let zachycoval život Libuny z pražské

videem z lekce jógy smíchu. „Hledala jsem způsob,

romské komunity až do okamžiku její předčas-

jak mluvit o prekarizované společnosti a věcech,

né smrti. Tuto práci a řadu dalších můžete vidět

které k ní patří: úzkost, strachy, vyhrocené emoce,

na průřezové výstavě v pražské GHMP.

virtuální prostředí, ve kterém se pohybujeme
skoro víc než v realitě. Přirozeně se objevilo téma

Wolfgang Tillmans

Foto: Peter Fabo

těla, potažmo virtuálního těla, ve spojení s určitým
afektem a terapií, která se taktéž stala součástí

si odnesl Lukáš Karbus, který se jako jediný

našeho světa,“ uvedla ke svému dílu. Kromě vítěz-

prezentoval jako malíř. Podle svých slov se snaží

Galerie současného umění České Budějovice

ství si odnesla hmotnou cenu navrženou známým

subjektivně zobrazovat krajinu, a to zejména

Termín: 25. 11. – 27. 12. 2015

designérem Maximem Velčovským, sto tisíc korun

v okolí České Lípy, odkud pochází. Další, v pořadí

Adresa: náměstí Přemysla Otakara II. 38,

na uspořádání výstavy s katalogem a možnost

už 27. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého, byl

České Budějovice

vyjet na šestitýdenní pobyt do New Yorku.

letos poprvé vyhlášen už na začátku září. Na ode-

Premiérová výstava Wolfganga Tillmanse

Ročník 2016 už začal

Pět finalistů pro rok 2016 vyhlásí porota v průběhu

v Čechách se odehrává v Českých Budějovi-

Finálové práce všech finalistů vystavuje od září

ledna 2016. Příští finálovou expozici by měla znovu

cích. Významný německý umělec, který doká-

Moravská galerie v Pražákově paláci. Cenu diváků

hostit Praha.

vzdání přihlášek měli zájemci čas do konce října.

zal zaujmout diváky i mimo galerijní prostor.
Tillmans, německý umělec, dlouhá léta žijící
v Londýně, je považován za jednoho z nejvlivnějších a nejrespektovanějších fotografů své
generace.
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I konec roku lze zvládnout bez stresů
Silvestr v Buddha Baru
Nemáte ještě plán na Silvestra? V Buddha Baru si můžete vychutnat poslední den tohoto roku bez
stresu z příprav. Mají pro vás výtečnou večeři i zábavní program.
Pokud se rozhodnete strávit Silvestra v Buddha Baru, je potřeba si dopředu zarezervovat večeři,
která je zároveň celovečerní vstupenkou do podniku. Silvestr v Buddha Baru začne už v sedm
hodin právě večeří. Menu je skutečně velkolepé. V předkrmech budete mít na výběr mezi foie
gras s liči a piniemi nebo mušlemi Svatého Jakuba s Yuzu a švestkami Ume. Hlavní chod
obstará pečená černá treska s omáčkou z misa a lanýžů s lilkem a smaženou rýží nebo můžete zvolit grilovaný vysoký roštěnec s omáčkou antikutcho a bramborovou kaší s lanýži.
Na závěr vám pak obsluha naservíruje dortík z bílé čokolády a malin s pistáciemi. Celý
večer bude hrát Dj Lumiere, který patří k nejlepším dýdžejům na české scéně. A to
pořád ještě není všechno. V průběhu večera vás v deset hodin a ve dvanáct (tedy už
v novém roce) čekají také dvě vystoupení burlesky. Cena Silvestra je 3 800 Kč na osobu,
rezervace přijímá restaurace na telefonu 221 776 400.

Vánoční cukroví na poslední chvíli
Ještě ho nemáte a nemáte tušení, kdy ho budete péct? Nechte si pomoct
a objednejte si ho.
Vánoční cukroví je hezká tradice, která se dodržuje ve většině českých domácností. Péct ho je ale vzhledem k vyčerpávajícímu prosincovému programu
čím dál náročnější. Nebo možná byste si čas našli, ale recepty nevycházejí
a většina vašeho úsilí stejně nakonec skončí v koši. Než se vydáte koupit
cukroví do supermarketu, kde – ruku na srdce – nechutná většinou nijak,
využijte naši nabídku a nechce si cukroví napéct od profesionálů z Hotelu
InterContinental. V nabídce je jedenáct druhů včetně vánoční klasiky, jako
jsou vanilkovo-ořechové rohlíčky, kokosky, třené linecké a pracny. Cukroví
si můžete objednat buď na e-mailové adrese food@icprague.com nebo
na stránkách restaurace Zlatá Praha – http://zlatapraharestaurant.cz, cena
za kilogram je 810 Kč.

Zimní nápoje v Bella Vida Café
Zima? Přijďte se na procházce vánoční Prahou zahřát do Bella Vida Café. V nabídce je
několik nápojů, které potěší vaše studené ruce i prochladlé tělo.
Zastávka v Bella Vida Café je na cestě zimní Prahou doslova povinnost. Na letošní zimní
sezonu pro vás kavárna připravila čtyři nové nápoje, které si určitě zaslouží ochutnat.
Prvním je Pimm´s punč namixovaný z likérů Pimm´s a Metaxy, doplněný jablečným
džusem, pomerančem, jablkem a skořicí. Vaší pozornosti by ale neměla ujít ani Cascara –
nápoj ze sušených slupek kávových třešní. No a co by to bylo za zimu bez horké čokolády
a svařeného vína? V Bella Vidě ho servírují s mandlemi a rozinkami. Samozřejmostí je také
výtečná výběrová káva z české pražírny Doubleshot. Otevřeno je v Bella Vidě od pondělí
do neděle od 8.30 do 21.00 hodin.
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KOUZELNÉ
VÁNOCE
PŘIDEJTE SE A POMOZTE NÁM
VYKOUZLIT KRÁSNÉ VÁNOCE
DĚTEM, KTERÉ NAŠI POMOC
OPRAVDU POTŘEBUJÍ.
Letos už po deváté budeme plnit vánoční
přání dětem z náhradních a sociálně
slabých rodin, dětem nemocným a dětem
s handicapem. Věnujme jim dárky, které
mají smysl a pomáhají jim při vzdělávání
či objevování sportovního ducha.
Více informací naleznete na stránkách
www.nadacnifondjt.cz. Přečtěte si příběhy
dětí a pomozte jim splnit si svůj sen.

Děkujeme Vám!

