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Co nás čeká a kde vidí příležitost? Seznamte se
s názory našich odborníků a jejich předpovědí
na letošní rok.

Ženské klání v alpských disciplínách se do Tater
vrací po více než 30 letech. Nenechte si to ujít.

Buddha Bar je plný novinek / str. 11
V lednu si pro vás Buddha Bar přichystal nejen
nové kulinářské pochoutky, ale také speciální
drinky a zajímavé akce. Inspirujte se a prožijte
večer plný zážitků.

Investiční příležitosti pro rok 2016
Ve vývoji na trzích hrály a stále hrají značnou roli centrální banky a jejich
monetární politika. Úrokové sazby dosahují záporných hodnot, výnosy
státních dluhopisů a všech standardních depozitních produktů jsou
prakticky nulové. Mnoho investorů si nyní klade otázku, kam s penězi.
Oslovili jsme tedy odborníky J&T Banky, aby nám prozradili, kde vidí
potenciál pro růst.
investory můžou i akcie ČEZu, které i přes stále
padající ceny elektřiny nabízejí následující 2 až
3 roky velice slušnou dividendu a případná cena
pod 400 korun je určitě lákavá,“ říká šéf tradingu
J&T Banky Jan Pavlík.
V Evropě se podle něj vyplatí sledovat energetické společnosti typu E.ON a RWE, podle vývoje
ekonomiky může být zajímavý také automobilový průmysl a banky. V USA se jeví perspektivně
menší společnosti, které jsou nějakým způsobem
inovativní a přicházejí s novými nápady. Ceny
některých komodit se v roce 2016 možná dostanou na svá dna a bude dobré nakupovat akcie
navázané na komodity nebo těžaře.
Investovat se dá i kolektivně
Investice do fondů přinášejí potenciál velmi
zajímavého výnosu. Oproti termínovaným vkladům mají investoři navíc své finanční prostředky
k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je na trhu
Pro akcie nebyl loňský rok moc příznivý, v srpnu

s ohledem na přílišnou nervozitu, na straně druhé

dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci

jsme byli dokonce svědky největšího propadu

to může být zdrojem nákupních příležitostí u vy-

výnosu a kolísavosti investice. Z portfolia

na akciových trzích od roku 2009. V J&T Bance

braných titulů.

J&T Banky nejvíce investorů využívá fondy

ekonomové očekávají, že i v roce 2016 budou

J&T Money a J&T Bond, které jsou ideálním nasta-

akciové trhy hodně volatilní bez jasného trendu

„V České republice se myslím zvýší obliba tzv.

s náhlými propady a rychlými návraty. To samo-

bezpečných dividendových titulů, jako je Komerční

zřejmě může investory na jedné straně odrazovat

banka, Philip Morris nebo nově i O2. Přilákat nové

vením atraktivního výnosu a malé kolísavosti.
> Pokračování na straně 4
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Stěžejní vliv je stále v rukou centrálních bank
Tzv. „lednový efekt“ se tentokrát nějak nedostavil. Výsledek obchodování
v Číně hned první obchodní den nového roku předznamenal, že
s jednoznačně kladným směrem v lednu se pro rok 2016 počítat nedá.
Prosinec byl měsícem, kdy mezi hlavní tržní faktory patřilo rozhodování

nižší uvolnění měnové politiky, než se čekalo, což přineslo krátkodobou vo-

centrálních bank ECB a Fedu. V první řadě došlo na zklamání v případě ECB,

latilitu, přesto výnosové křivky v Evropě klesly o 5–10 bazických bodů po celé

která sice dále uvolnila svoji politiku, ale pro trhy to bylo nedostatečné. Trh

délce. Ve střední Evropě výnosy skončily bez jednoznačné změny, česká

očekával navýšení programu QE na měsíční bázi, k čemuž nakonec nedošlo.

výnosová křivka do 7 let je nadále záporná.

Evropské trhy se kvůli tomuto rozhodnutí dostaly pod prodejní tlak. Německý
index DAX za prosinec odepsal 5,6 %, což výrazně snížilo roční výkonnost

„Zvyšování sazeb Fedu v USA bude pravděpodobně velmi pozvolné, tedy

na i tak zajímavých +9,6 % meziročně.

nečekáme výrazný nárůst výnosů, spíše jenom na kratším konci. Uvolněná
měnová politika ECB by měla dál pokračovat, pokud nedojde během roku

Trh očekával navýšení programu QE na měsíční
bázi, k čemuž nakonec nedošlo.

2016 k další změně, očekáváme spíše stagnaci či mírný nárůst výnosů,“ říká
hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.
Komodity stále padají

Americký Fed přinesl očekávané zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a relativ-

I poslední měsíc v roce byl pro komoditní trhy negativní a přinesl další propad

ně holubičí komentář, což trh přijal pozitivně. Fed se zavázal, že sazby bude

širokých indexů o 4–9 % meziměsíčně v závislosti na zastoupení ropy v in-

zvyšovat rozvážně a s ohledem na makroekonomické prostředí. Současně

dexu. Stále pokračuje velký převis nabídky nad poptávkou, navíc prosincové

dodal, že nehodlá prozatím upravovat svoji rozvahu a k tomuto kroku by

zasedání organizace OPEC skončilo rozkolem a dál klesly šance, že dojde

mělo docházet jen velmi pozvolně. I přes tento relativně kladný tržní signál

k rychlému omezení globální nabídky ropy. Před Vánocemi se ropa typu

si poslední dny roku vybrali prodejci pro realizaci svých pozic, což znamenalo

Brent propadla na své 11leté minimum (36 USD za /barel) a po 4 letech její

měsíční ztráty na hlavních indexech v rozmezí 1,7–2,0 % meziměsíčně. Cel-

cena byla nižší než ropy WTI. Na konci roku se cena ropy Brent (–16 % m/m)

kově tak americké indexy za rok 2015 vykázaly výkonnost: Dow Jones –2,2 %,

i WTI (–11 % m/m) stabilizovala kolem úrovně 37 dolarů.

S&P 500 –0,7 % a Nasdaq +5,7 %. Za rok 2015 pak japonský Nikkei přidal 9,1 %,
čínský Šanghaj 9,4 % a domácí index PX 1,0 % meziročně.

Zvýšení sazeb Fedu v polovině prosince bylo zaceněno a nemělo výraznější
dopad na ceny drahých kovů (–1 % m/m), zlato nakonec celý prosinec kolísalo
kolem úrovně 1 070 USD. Technické kovy mírně korigovaly velký propad
z listopadu a v prosinci skončily s růstem v průměru kolem 3%. Naopak zemědělské plodiny (–1 % m/m) skončily v záporu kvůli obilovinám.
Za celý rok 2015 široké komoditní indexy propadly o 25–33 %, tedy podobně
jako předchozí rok, a v novodobé historii jde o nejhorší 2letý propad komodit.
Cena ropy klesla o třetinu a skončila na 37 dolarech. Zlato uzavřelo rok
na 1 060 USD za trojskou unci a celoroční ztráta dosáhla 10 %. Technické kovy
vloni ztratily 25 % a zemědělské plodiny 17 %.
„Minimálně začátek roku nemá pro komodity dobrý výhled – pokračující převis nabídky nad poptávkou, vysoký stav zásob a zpomalující globální růst nedává dobrý mix faktorů. Rizikovým faktorem je další posílení dolaru a rychlejší
růst úrokových sazeb v USA. Z hlediska výhledu trvalejší stabilizace komodit

Reakce dluhopisů jen minimální

tak leží spíše až v druhé polovině roku 2016,“ konstatuje Petr Sklenář.

Reakce peněžního a dluhopisového trhu na zvýšení sazeb Fed byla minimální.
Výnos 2letého dluhopisu se zvýšil na 1,1 % (maximum od roku 2010), naopak

NWR nečekají dobré časy

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

Z akcií se po delší době podíváme na NWR. Kvůli velmi nepříznivým tržním

pouze u rizikových dluhopisů (high yield), kde hlavně druhá polovina měsíce

podmínkám a navzdory restrukturalizaci spaluje NWR hotovost. Samo NWR

přinesla velké výprodeje. U kvalitních korporátních dluhopisů zůstaly prémie

přiznává, že tato situace může trvat i několik let. Navíc v tomto roce bude

beze změny, ale nadále zvýšeny. I když ECB na začátku prosince představila

muset refinancovat super seniorní kreditní linku (35 mil. EUR).

Upozornění / Informace a propagační sdělení uvedená v J&T NOVINÁCH nejsou analýzami investičních příležitostí ani investičními doporučeními, nejsou ani veřejnou nabídkou
na koupi či úpis investičních nástrojů ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak nepředstavují nabídku k nákupu či
prodeji investičních nástrojů. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost v budoucnosti nejsou spolehlivým ukazatelem skutečné budoucí výkonnosti. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. Investoři jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě
náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a finanční situace. S investováním je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky
a výnosů z ní a není tak zaručena návratnost částky původně investované. Pro kalkulaci čistého výnosu musí investor zohlednit poplatky placené dle platného ceníku. Zdanění závisí
na osobních poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut,
klíčové informace pro investory,…) a informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou.
Vydává J&T Banka, a. s. / editor: Monika Veselá / kontakt: jtnoviny@jtbank.cz / www.jtbank.cz
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S největší pravděpodobností bude nezbytné zavřít nejen důl Paskov, ale i Lazy

Dále budou investoři v lednu sledovat zasedání centrálních bank. ECB zasedá

(2017). Personální náklady spojené s tímto krokem se odhadují na 85–100 mil.

21. 1., avšak trh nečeká nové reálné kroky. Komentáře budou zřejmě velmi ho-

EUR. Odhady cen koksovatelného uhlí společností NWR jsou na příští dva

lubičí vzhledem k posledním velmi nízkým inflačním datům v EU. Fed zasedá

roky 81 EUR/t (letos 93 EUR/t). EBITDA by měla být v následujících letech

27. 1. a ani zde se nepočítá s reálnou akcí, jako tomu bylo v prosinci. Zasedání

záporná: –51 mil. EUR (2016), –60 mil. EUR (2017).

by mělo obsahovat jen prohlášení bez tiskové zprávy a nové ekonomické
projekce.

„Připomeňme, že na konci září reportovalo NWR hotovost ve výši 57 mil. EUR.
Úbytek hotovosti byl podle NWR způsoben jednorázovým negativním

„Celkově jsme pro leden velmi opatrní a neočekáváme výraznější trend

efektem v pracovním kapitálu a podle vedení byla hotovost na konci října již

v rámci akcií. Odhadujeme, že propad z počátku roku by se měl v druhé

na úrovni 77 mil. EUR. Hotovostní pozice je pro NWR zásadní. Pokud by klesla

polovině měsíce stabilizovat. Zasedání centrálních bank by neměla přinést

pod 40 mil. EUR, vyvolalo by to splacení super seniorní kreditní linky (35 mil.

výraznější impulzy, jako tomu bylo v prosinci. Nadále čekáme spíše holubičí

EUR) a s největší pravděpodobností i ostatních závazků. To by mohlo zname-

vyznění jakýchkoliv komentářů v ECB díky nízké inflaci a u Fedu kvůli průběž-

nat, že NWR začne prodávat aktiva,“ uvádí Petr Sklenář.

nému vývoji ekonomiky,“ hodnotí výhledy Petr Sklenář.

Na velmi složitou situaci v NWR upozorňují analytici J&T Banky několik

Z pohledu celého roku 2016 analytici nadále očekávají stěžejní vliv centrálních

měsíců. Situace je velmi vážná a výhled je nejasný. Rozhodující faktor, cena

bank. ECB bude úzce sledována, zda Draghi dostojí své rétorice a potenci-

koksovatelného uhlí, v tomto roce klesne na asi 81 EUR/t (loni cca 93 EUR/t).

álně zvýší QE, či nikoliv. Za současné situace jsou však velmi opatrní a jejich

NWR není schopno za těchto podmínek generovat hotovost, hotovost by

pohled na potenciálně pozitivní výhled na výkon evropských akcií v roce 2016

NWR měla vyschnout během několika měsíců.

je značně narušen. Nicméně situace bude stále vysoce závislá na makroekonomických datech.

„Po proběhlé restrukturalizaci v roce 2014 bude nutné dojít k nějaké další
dohodě s věřiteli a akcionáři NWR, a to v řádu týdnů. Investici do NWR nedo-

V rámci USA odhadují, že Fed může provést v roce 2016 další jedno až tři

poručujeme. Nadále vnímáme vysokou pravděpodobnost úpadku společnosti

zvýšení o 25 bazických bodů, ale stále se domnívají, že jakýkoliv pohyb

či dalšího výrazného ředění současných akcionářů,“ konstatuje Petr Sklenář.

v rámci bilance bude velmi omezený nebo žádný. Pokud se naplní očekávání
především o neměnné bilanci, pak by se americké indexy na konci roku moh-

Výhledy 2016

ly pohybovat na podobných úrovních jako na konci roku 2015. Domácí trh se

Na začátku roku se většinou vyčkává na tzv. „lednový efekt“. Bohužel výsledek

bude zřejmě nadále pohybovat ve stínu evropských trhů, především bankovní

obchodování v Číně hned první obchodní den nového roku (–7,0 % d/d)

tituly budou navázány na rozhodování ECB.

předznamenal, že s jednoznačně kladným směrem v lednu se pro rok 2016
počítat nedá. Čína a tamní dění (vliv regulace a zásahy státu) budou nadále

Připraveno analytiky J&T Banky.

v hledáčku investorů.
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dosáhl velmi dobrého výsledku, když jeho roční

a nejinak tomu bude i v příštím roce. Čistý výno-

Investiční příležitosti
pro rok 2016

sový potenciál fondu v roce 2016 se dá očekávat

zhodnocení přesáhlo 5 %. „Pro rok 2016 předpoklá-

maximálně na úrovni 1 %.

dám obdobný, jen mírně nižší výnos, který bude

Velice zajímavého výnosu (7,7 %) dosáhl v roce

korporátními směnkami. Korporátní dluhopisy

Fond J&T Money CZK se navíc stal investicí roku

2015 fond kvalifikovaných investorů J&T Credit

zajišťující likviditu fondu tvoří 21 % portfolia fondu,“

2013. Investoři začínají také využívat novinku v na-

Opportunities, a to mimo jiné díky zastoupení

říká. Fond je určen klientům, kteří akceptují vyšší

bídce – fondy určené pro pravidelné investování

ruských investic, kterým se v loňském roce dařilo.

riziko koncentrace (směnky jsou emitovány 4

a tvorbu budoucích rezerv – J&T Life.

Pro výhled platí stejně jako pro J&T Bond vyšší ko-

emitenty, dluhopisy 8 emitenty) a kteří se chtějí

generován z portfolia fondu tvořeného ze 76 %

podílet na investičních nápadech skupiny J&T.
Investice na dlouhou trať
Fondy životního cyklu J&T Life představují
vhodnou alternativu k dlouhodobým spořicím či
penzijním investičním produktům. Platí to zejména v současné době, kdy vláda zrušila druhý pilíř
penzijního systému a tradiční fondy penzijního
připojištění nabízejí vzhledem k investičním omezením jen slabý růstový potenciál.
V současnosti fondy J&T Life představují zajímavou investiční příležitost pro jednorázové
investice vzhledem ke korekci, kterou si procházejí riziková aktiva. Stejně tak jsou vhodným investičním nástrojem pro pravidelné investování,
které eliminuje nevhodné načasování investice
průměrováním pořizovací ceny. „Fondy J&T Life
navzdory současné tržní korekci nabízejí zajímavý výnos, který by se měl pohybovat při dodržení
dlouhodobého investičního horizontu na úrovni
4 až 6 % ročně,“ uvádí portfolio manažer Marek
Janečka.
Fond J&T Money přinesl v loňském roce výnos

lísavost ovšem s tím, že J&T Credit Opportunities

Investiční strategie těchto fondů spočívá v po-

4,08 %, což bylo v zásadě dle očekávání při velkém

cílí na vyšší výnos, a investor tudíž musí akcepto-

stupné a řízené změně složení portfolia od dy-

nárůstu objemu spravovaných aktiv z 1,4 na

vat i vyšší riziko než u J&T Bondu.

namických a potenciálně vysoce výnosných aktiv
k investicím výrazně konzervativnějším, zaměře-

3,27 mld. Příští rok lze čekat od fondu výnos kolem
3 %. „Investičních příležitostí s vyšším výnosem

Tipem Miloslava Zábojníka, ředitele J&T Investiční

ným na minimalizaci rizik. V portfoliu se tak objeví

ubývá, a to i na finančních trzích obecně. Nepří-

společnosti, je fond J&T High Yield, který je určen

akcie, dluhopisy, reality či komodity včetně zlata.

mým důsledkem intervencí České národní banky

pro kvalifikované investory a jenž umožňuje

Na konci deklarovaného období budou portfolio

proti posílení koruny je totiž také výrazný pokles

jednodušší způsob investování do korporát-

fondu tvořit převážně nástroje peněžního trhu

tržních úrokových sazeb,“ hodnotí aktuální situaci

ních směnek a dluhopisů. V průběhu roku 2015

a dluhopisy.

portfolio manažer Martin Kujal.
Výnos 4,77 % u J&T Bond lze v poměrně složitém investičním prostředí považovat za úspěch.

Veřejné fondy J&T

Potenciál fondu pro příští rok se může pohybovat kolem 4 %. Investoři se budou muset smířit
s vyšší mírou kolísavosti high yield dluhopisů
i jiných aktiv v příštím roce. Podle Martina Kujala

Fond
J&T Money CZK

Minimální
investiční
horizont

Výnos
od založení
v % p. a.

Výnos
za 2015
v % p. a.

Výkonnost
k datu

1 rok

4,84

4,08

11. 1. 2016

dodává nejistotu na finanční trhy situace v Číně,

J&T Bond CZK

3 roky

4,94

4,77

11. 1. 2016

s tím spojený pokles cen ropy a dalších komodit,

J&T Flexibilní

2 roky

4,17

0,68

11. 1. 2016

a současně americká centrální banka, která začala

J&T Komoditní

5 let

-14,17

-21,36

18. 1. 2016

J&T Opportunity CZK

3 roky

3,73

2,99

18. 1. 2016

„Výnos fondu J&T Flexibilní dluhopisový na úrov-

J&T Bond EUR

3 roky

5,28

4,6

11. 1. 2016

ni 0,68 % hodnotím jako lehké zklamání, i když

J&T Life 2025

do roku 2025

0,53

0,25

31. 12. 2015

J&T Life 2030

do roku 2030

0,06

-0,3

31. 12. 2015

J&T Life 2035

do roku 2035

-0,24

-0,59

31. 12. 2015

po mnoha letech zvedat úrokové sazby.

výnos 0,68 % je srovnatelný např. se spořicími
účty,“ přiznává Martin Kujal. V konzervativní části
peněžního a dluhopisového trhu není „kde brát“
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Máme se bát roku 2016? Ne, jen být trpěliví
Akciové trhy dokážou člověka potěšit, ale také umí být tvrdé a bolestivé.
Jak tomu bude letos, to samozřejmě nevím, ale podle posledních
zkušeností z roku 2015 nás nečeká opět nic jednoduchého. Velké výkyvy
cen nám dávají možnost nastoupit v pravý čas, ale také se pěkně spálit.
A právě o načasování investic to bude i v roce letošním.
Začátek roku nám přinesl velmi nemilé zahájení
pro akciové trhy. Panický výprodej hned první
den obchodování v Číně s poklesem –7 % se přelil
do Evropy a pak i do Spojených států a máme
zde pokles, jaký já osobně na začátku roku snad
nepamatuji. Ale opět bych řekl, že je to více
o sentimentu než o nějakém zásadním fundamentu. O Číně si můžeme myslet, co chceme,
nicméně realitu z Prahy stejně těžko zjistíme. To
si spíše udělá člověk názor o regionu, ve kterém
se pohybuje. Nejideálnější by samozřejmě bylo,
kdybychom našli vhodnou investici přímo v Česku,
protože by nám odpadlo riziko měnového kurzu
– a že s přibývajícím časem se koruna proti euru
i dolaru zhoupnout může, záleží na tom, jak nás
ČNB bude držet u „úst“… Po pravdě ale žádnou
super pecku tady v Česku nevidím. Ano, Komerční
banka je zajímavá dividendově, ČEZ také, ale že by
obě společnosti vymrskly zásadně lepší hospodaření, to nečekám. Může překvapit Unipetrol, kde
se marže zásadně zvyšují, nicméně je tu nadále
odstávka části provozu po požáru v létě loňského
roku. A s Kofolou to bude běh na delší trať, navíc
Porozhlížím se po jihu

nikdy nezklamal na finančních číslech, většinou

Pokud zůstaneme v eurozóně a mrkneme se více

odhady trhu překonal, ale nedaří se mu výrazně

Německý index je na nákup

na jih, uvidíme, že po volbách ve Španělsku nastal

zvýšit právě počet uživatelů – a to je to, co je

A tak se musíme rozhlédnout chtě nechtě za hra-

pokles akciového trhu a i některé společnosti

zde klíčové. Pokud se mu to povede, akcie odpálí

nice. Pokud investičně omrkneme Německo, tak

na tomto trhu by mohly být zajímavé – španěl-

výrazně výše a může zažít podobnou jízdu, resp.

po poklesu na začátku roku je při všech souvislos-

ská ekonomika přeci jen také oživuje – zde jsem

vývoj kurzu, jako Facebook. Ten také nejdříve

tech, které vidím, německý index na nákup.

dlouhodobě sledoval banku BBVA a lehce nad

na trhu výrazně propadl, aby pak po zlepšených

6 eury mně přijde zajímavá. V Itálii mám naopak

číslech předvedl megarallye nahoru. Ale je tady

Čísla společností, co sleduji (Allianz, Daimler,

v hledáčku internetového prodejce luxusního

ten důležitý předpoklad růstu uživatelů. Lze však

HeidelbergCement, Sixt Leasing), za 2015 a jejich

zboží Yoox Net-a-Porter Group (YNAP), který je

počkat na výsledky za poslední kvartál 2015 a pak

predikce na 2016 by měla být velmi dobrá a tak

leaderem na trhu online prodejů luxusního zboží

se teprve rozhodnout, protože takto je to opravdu

po fundamentální stránce zde žádný problém

– a i zde se poptávka bude přesouvat na inter-

nadále rizikové, případně zaspekulovat přes long

nevidím. Pravda, neviděl jsem ho ani u Volks-

net. Při troše odvahy stojí za úvahu mrknout se

opční instrumenty, kde máte svoji maximální ztrá-

wagenu, a jak nás pěkně podvedli. Ale od toho

na restrukturalizované řecké banky, tam mám

tu předem jasnou, a naopak pokud to vyjde, zisk

se oprostím. Zdá se mi, že výprodej je na ně-

vysledovanou Alpha Bank, spíše tedy dle komen-

může růst neomezeně (teoreticky samozřejmě).

meckém trhu přehnaný, pokud se tedy „nepri-

tářů analytiků ze světových investičních bank mně

cuje“ do trhu příchod dalších milionů uprchlíků

přišla nejlepší po načtení analýz, ale samozřejmě

Přeji vám nakonec úspěšné rozhodování

do Německa, to by už ani tak rozjetá mašina,

se zde bavíme o daleko více rizikové pozici.

a správné načasování, ať již zůstanete při našich

likvidita je zoufale nízká…

skupinových produktech, nebo zabrousíte do trhu

jako je Německo, asi neutáhla. Dalším negativním faktorem, který investoři zřejmě zvažují, je

Twitter může kopírovat Facebook

rizikovějších instrumentů typu

dopad čínské poptávky po německém zboží, ale

Na americkém trhu zmíním jednu společnost –

akcie nebo komodity.

zde si myslím, že poptávka v Číně po finálních

Twitter. Twitter je sociální síť, nadále silně ve stínu

výrobcích ala auta, ale i třeba některé high-tech

Facebooku, co se týká počtu uživatelů, ale za mě

komponenty a zařízení vyráběné v Německu,

osobně s velmi dobrým produktem. V podstatě

Michal Semotan

zůstane, oslabovat spíše bude čínská chuť na zá-

jde o takové online zpravodajství, kde si nasta-

Portfolio manažer

kladní prostředky k výrobě.

víte, co vás zajímá. Po vstupu na burzu Twitter

J&T Investiční společnost
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I díky vám
prožily děti
Kouzelné
Vánoce
V 9. ročníku projektu Kouzelné Vánoce mohl Nadační fond J&T díky vám i dalším štědrým dárcům
udělat všem 47 přihlášeným dětem ještě krásnější
Vánoce. Částka, kterou se podařilo vybrat, činí
250 190 Kč.
Už tradičně děti dostávaly dárky, které mají smysl
a jsou zaměřeny na jejich rozvoj. A co si děti z náhradních a sociálně slabých rodin, děti nemocné
a s handicapem nejvíce přály? Převažovaly počítače, CD přehrávače, kola, kolečkové brusle a další
sportovní potřeby.

EPH je plná novinek
EP Energy prostřednictvím své dceřiné společnosti

BHP přistoupila
k prodeji hotelů

hotel Crowne Plaza Bratislava a Hotel Baltschug
Kempinski Moscow,“ vysvětlil předseda představenstva BHP Branislav Babík. Hodnota transakce

EP Hungary dokončila převzetí majoritního podílu,

Skupina Best Hotel Properties (BHP) na zákla-

prodeje Hotelu Crowne Plaza Bratislava a Grand

který držela E.D.F. International (EDF) v maďar-

dě rozhodnutí akcionářů na mimořádné valné

Hotelu Kempinski High Tatras představuje částku

ské společnosti Budapesti Erőmű. Definitivně

hromadě společnosti přistoupila k prodeji hotelů

56 milionů EUR. Jednání o prodeji moskevského

tak získala více než 95 % akcií ve společnosti,

ze svého portfolia. Hotely Crowne Plaza Bratislava

hotelu Baltschug v současnosti ještě probíhají.

která sdružuje tři kogenerační plynové teplárny:

a Grand Hotel Kempinski High Tatras odprodá

Kelenföld, Újpest a Kispest. Tyto teplárny pokrývají

skupina BHP hotelovému fondu NOVA Hotels

Pro klienty hotelů se tímto rozhodnutím nic

téměř 60 % spotřeby tepla v Budapešti a podílejí

otevřený podílových fond REDSIDE investiční

nemění. Hotely budou i nadále poskytovat služby

se zhruba 3 % na výrobě elektřiny v Maďarsku.

společnost, který je spravován správcem REDSIDE

na nejvyšší úrovni jako dosud. „Hotel Crowne

investiční společnost.

Plaza Bratislava společnost BHP velmi úspěšně

EPH také prostřednictvím své dceřiné společ-

spravuje od dubna loňského roku na základě

nosti EP UK Investments Ltd. získal od německé

Tato transakce směřuje k naplnění rozhodnutí

smlouvy o franšíze a bude v takto nastavené

společnosti RWE Supply & Trading GMBH (RWE)

akcionářů z dubna 2015 o snížení a vyplacení

spolupráci pokračovat. V případě Grand Hotelu

společnost Lynemouth Power Limited, která

základního kapitálu. „Za účelem získání likvidity

Kempinski High Tatras bude společnost BHP díky

provozuje stejnojmennou elektrárnu. Lynemouth

na vyplacení akcionářů v důsledku snížení základ-

dlouholetým zkušenostem a výborným výsled-

byl historicky uhelnou elektrárnou s instalova-

ního kapitálu bylo představenstvo pověřeno pro-

kům nového majitele vystupovat vůči manažerovi

ným výkonem 420MW, nyní se však připravuje

dat hotely, resp. podíly v dceřiných společnostech

hotelu stejným způsobem jako dosud,“ doplnil

přechod na spalování biomasy. Koncem minulého

vlastnících Grand Hotel Kempinski High Tatras,

Branislav Babík.

roku elektrárna obdržela ze strany Evropské unie
povolení na uzavření tzv. Contract for Difference
s britskou vládou.
Další novinkou v rámci holdingu je podpis smlouvy dceřiné společnosti EP Slovakia BV s firmou
Enel Produzione SpA, dceřinou společností firmy
Enel SpA, o prodeji podílu, který Enel Produzione
drží ve společnosti Slovenské elektrárne. Technicky bude prodej proveden formou převodu celého
66% podílu v držení Enel Produzione na nově
vzniklou společnost („HoldCo“). Následně může
EP Slovakia získat až 100 % základního kapitálu
HoldCo.
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Odpočinek s Magnusem

Taky je pro vás leden takové smutné období, kdy máte pocit, že není na co
se těšit? Klub Magnus vám díky novému partnerovi CPI Hotels nabízí několik
možností, jak si leden zpříjemnit a nenechat si ho zkazit zimní depresí.
Clarion Špindlerův Mlýn (viz nabídka v boxu)
a nově zrekonstruovaného Clarion Olomouc.
V Praze a v Olomouci se těšte na komfortní
ubytování a snadnou dostupnost do centra obou

Tipy

měst, ve Špindlu můžete zase hned před hotelem
naskočit na lyže.
Luxusní pražská specialita
Co byste řekli tomu, kdybychom vás za výhodné

Pokud byste se v hlavním městě chtěli ubytovat

ceny pozvali na víkend do několika českých měst

v samotném centru, tady má pro vás společnost

a zajistili vám v nich to nejlepší možné ubytování?

CPI Hotels jednu lahůdku. Tou je pobyt v pětihvěz-

Klub Magnus vám teď díky novému partnerovi

dičkovém butikovém Buddha Bar Hotelu. Hotel

CPI Hotels, který patří mezi největší poskytovatele

stojí v secesním domě zapsaném na Seznamu svě-

ubytování v republice, nabízí pobyt v Praze, Olo-

tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

mouci a Špindlerově Mlýně se slevami 10–13%.

jen pár kroků od Staroměstského náměstí. Interiér
hotelu je kombinací české secese s honosným

Kam na víkend?

koloniálním a orientálním nábytkem a osvětlením.

CPI Hotels je od roku 1997 výhradním zástupcem

V hotelové lobby vás uvítá bílá socha Buddhy v ži-

mezinárodní značky Clarion v Česku a na Slo-

votní velikosti. Druhého velkého Buddhu a dalších

vensku. Síť čtyřhvězdičkových Clarion hotelů

72 křišťálových sošek pak můžete obdivovat při

nabízí špičkové služby, které zahrnují parkování

pohledu na strop při posezení v baru restaurace

v garážích, wifi připojení na internet, snídaně

Siddharta. V klubu Magnus teď můžete využít na-

formou bufetu a neomezený vstup do fitness

bídku ubytování v termínu od 3. 1. do 24. 3. na jednu

a wellness center. Aktuální nabídka klubu Magnus

noc včetně snídaně a tříchodové večeře v hodnotě

se týká hotelů Clarion Congress Vysočany v Praze,

8 750 Kč se slevou 10 %.

Clarion Špindlerův Mlýn
Lyžování ve Špindlu patří k tomu nejlepšímu
v Česku. Pojďte si ho užít na sjezdovku Labská v nadmořské výšce 740 metrů. Sjezdovka
se nachází hned u hotelu Clarion, který má
pro vás v klubu Magnus speciální balíček
ubytování na dvě noci se snídaní v hodnotě
5 060 Kč se slevou 13 %. Kromě ubytování
se můžete těšit také na neomezený vstup
do bazénu, vířivky, sauny a fitness, 20 % slevu
do restaurace Benada a ŠpindlCard s dalšími
čtyřiapadesáti slevami.

Ranní lyžování ve Špindlu
Buďte na sjezdovce dříve než ostatní a užijte
si ty nejlepší sněhové podmínky! V klubu
Magnus vám teď nabízíme voucher na ranní
lyžování od 7.30 do 9.30 hodin na sjezdovce
Sv. Petr nebo Medvědín a celodenní skipas
v termínu 5. 1. – 22. 3. k tomu. Po ranním
lyžování si pak můžete užít skvělou horskou
snídani v panoramatické restauraci Na Pláni.
Voucher pro jednu dospělou osobu v hodnotě 1 760 Kč od nás získáte se slevou 10 %.

Lyžování a relax
v Babylonu
Centrum Babylon má světovou úroveň a nudit se tady nebudete ani vteřinu. Obzvlášť
když se sem vypravíte v rámci speciálního
balíčku, v němž vám nabízíme ubytování
na čtyři noci pro dvě dospělé osoby ve Wellness hotelu Babylon s dokonalou kombinací lyžování ve Ski areálu Ještěd a relaxem
v Centru Babylon. Těšte se na bohaté snídaně, skipasy, vstupenky do wellness centra,
masáže, lístky do XD kina a na bowling plus
neomezený vstup do dalších atrakcí centra.
Balíček v hodnotě 16 360 Kč je k dispozici
od 3. 1. do 19. 3. se slevou 31,9 %.

Aktuální nabídky a více informací
o klubu na: www.jtbank.cz/klub-magnus
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Do Jasné se v březnu vrátí nejlepší lyžařky světa
Na slovenském Chopku se po 32 letech opět bude konat Světový pohár
žen v alpských disciplínách v obřím slalomu a speciálním slalomu.
Hostitelské lyžařské středisko Jasná Nízké Tatry patří do portfolia
společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR).
tedy o tom, co bychom ještě mohli udělat a vyladit. Jasná je nové moderní
středisko a nám záleží na tom, aby to byla velká lyžařská událost. Zároveň
se budeme snažit prezentovat i ženskost v alpském lyžování. Uvědomujeme
si, že do střediska přijde velké množství lidí, a věříme, že si do Jasné najdou
cestu lidé z celého Slovenska. Slíbit můžeme, že během víkendu o ně bude
dobře postaráno,“ popisuje Bohuš Hlavatý, předseda organizačního výboru SP
Jasná 2016.
Jak už naznačili organizátoři SP, na východ od Alp by měla vzniknout místa,
kde se bude pohár pravidelně organizovat, neboť z této části Evropy pochází
hodně lyžařů a ti chtějí mít pocit, že dění se odehrává v jejich domovském
středisku. „Chceme, aby Světový pohár v Jasné nebyl první a zároveň poslední,
vše ale závisí na tom, jak se tento závod podaří a kolik lidí na něj přijde.
Současně to bude signál pro FIS, že diváci ze Slovenska mají o tyto závody
zájem,“ dodává Bohuš Hlavatý.
Pravda se ukáže už v březnu
Organizační výbor Jasná 2016 začal svou práci vloni na jaře. V rámci přípravy
na SP proběhla na Chopku generálka v podobě Mistrovství světa juniorů
v alpských disciplínách 2014 (MSJ) nebo evropských pohárů. Tyto akce ukázaly, že i Slováci dokážou zorganizovat velké světové akce. Ve čtvrtek 11. června
pak organizační výbor Světového poháru v Jasné představil inspekční delegaci
z FISU trati obřího slalomu (GS) a slalomu (SL), na kterých se bude jezdit Světový pohár žen, dále je seznámil se stavem příprav akce, s podmínkami práce
novinářů, s infrastrukturou, technickým zabezpečením celé akce i doprovodnými akcemi a eventy i s netradičním veřejným losováním závodníků.
Lyžařské středisko Jasná Nízké Tatry navštívili už vloni v červnu inspektoři

Světový pohár žen se na Chopku uskuteční 5. a 6. března. V Jasné se konaly

z Mezinárodní lyžařské federace FIS v čele s hlavním ředitelem Světového

závody Světového poháru už celkem třikrát. V letech 1979 a 1982 soutěžili

poháru žen Atle Skaardalomem, ředitelem pro technické disciplíny Markusem

v rámci Velké ceny Demänovských jeskyní o body do celosezonního seriálu

Mayrem a operativním manažerem Andreasem Kronnerem a prověřovali

muži, v roce 1984 ženy. Na Slovensku se závody Světového poháru konaly

připravenost střediska na Chopku na uspořádání tohoto významného spor-

naposledy v roce 1986 v rámci Velké ceny Slovenska ve Vysokých Tatrách

tovního podniku.

na Hrebienku. Poslední generálka světové úrovně byla na Chopku v únoru
2014, kdy se v Jasné konalo Mistrovství světa juniorů v alpských disciplínách.

V přísné kontrole obstáli
FIS provádí pravidelné kontroly ve všech střediscích, kde se bude v příští sezoně jezdit Světový pohár (SP). Jasná se připravovala podle plánu, což ocenili
i zástupci FIS. „Jasná je velice zajímavý lyžařský resort s velkým potenciálem.
Z geografického pohledu chceme rozšířit působiště Světového poháru ze
západu na východ. Sjezdovky, na kterých se v Jasné bude závodit, hodnotíme
velmi dobře, je tu snaha uspořádat závody co nejlépe. S tím, jak probíhají
přípravy, jsme velmi spokojeni. Bylo sice třeba dořešit pár drobných úprav,
v tom jsme se ale spolehli na kvalitu organizačního výboru, kterému jsme
v případě potřeby nabídli pomocnou ruku. Co se týče sjezdovek, tak je těžké
je porovnávat s jinými. Každá trať má svá specifika a v Jasné jsme našli vše
potřebné,“ komentoval přípravy na SP Atle Skaardal.
„Inspekce FIS má bohaté zkušenosti ze Světového poháru, a proto byl pro nás
důležitý každý podnět a vodítko. Pravidla byla nastavena už předloni a bylo
definováno, co všechno se musí zajistit. Pak už to bylo spíš o fine tuningu,
8 J&T BANKA NOVINY

Společnost Tatry Mountain Resorts je největším subjektem v oblasti cestovního ruchu na Slovensku, vlastní a provozuje už přes 20 let
nejatraktivnější lyžařská střediska a hotely v oblasti Nízkých a Vysokých
Tater. V Nízkých Tatrách se jedná o střediska Jasná Nízké Tatry, hotely
Grand, Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky. Ve Vysokých Tatrách provozuje areály Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička, hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec
a Hotel FIS Štrbské pleso.
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Správné zasněžování
je věda
Suchý, vlhký nebo mokrý? Zatímco
v minulosti neměli organizátoři
jinou možnost, než přijmout
jakýkoliv „dar z nebe“, dnes si umějí
sníh vyrobit sami. Namíchat ten
správný koktejl z vody a vzduchu,
který potěší stále náročnějšího
lyžaře, však není vůbec jednoduché.
Výroba technického sněhu je
totiž alchymie. Své o tom ví
jeden z nejlepších „šéfkuchařů“
na Slovensku Maroš Kupčo, který
se podílí i na úpravě sněhu pro
Světový pohár.

Zima v Jasné je světová
Největší lyžařská aréna na Slovensku Jasná Nízké Tatry poskytuje 49 km
perfektně upravených sjezdovek různých obtížností, vhodných pro
začátečníky, rodiny s dětmi, pokročilé lyžaře i na uspořádání závodů
světové úrovně. 446 moderních zasněžovacích děl poskytuje garanci
sněhu minimálně 5 měsíců v roce. Na Chopku jezdí 29 lanovek a vleků
s přepravní kapacitou více než 30 000 osob za hodinu. Chloubou
střediska jsou nové lanovky funitel, twinliner a 15místní gondola, které
výrazně zkvalitňují přepravu na Chopok a usnadňují propojení severního
a jižního lyžařského svahu.

Liší se sníh na svazích podle typu sjezdovky?
Platí zásada, že čím strmější sjezdovka, tím by měl být sníh tvrdší, na turistických tratích je vhodný spíše přírodní sníh. Ideální je ale mix obou, neboť šetří
náklady a zároveň zlepšuje kvalitu pokrývky na sjezdovce.
Kolik sjezdovek zvládáte technicky zasněžovat?
V Jasné máme 93 procent všech sjezdovek s technickým zasněžováním a toto
číslo stále roste. Největší rozmach zaznamenalo středisko po roce 2006, kdy
začal prudce růst počet sněžných tyčí, kvalita zařízení i výkon koncových
bodů. Přitom ještě na začátku 90. let jsme v Nízkých Tatrách o tomto systému ani nesnili. Dnes si neumím představit, že bychom fungovali bez zasněžování. Obávám se, že bychom většinu sezon vůbec nelyžovali.
Jak náročné je připravit trať pro světový šampionát?
Je to nesmírně náročné. Podklad musíme napustit vodou, aby byl přemrzlý,
tvrdý a kompaktní, povrch pak je potřeba upravovat bez použití těžké mechaniky, jen ušlapáváním. Abych si byl jistý, že je konzistence vody a sněhu
správná, chodím po sjezdovce s malou váhou a měřím poměr. Nejrazantněji

Kdy se začíná v lyžařském centru s přípravou na sezonu?

se jezdí mužský slalom, při kterém musí být v jednom decimetru kubickém

Na to, aby byly lyžařské svahy bílé již na konci listopadu, je třeba začít myslet

téměř 900 gramů vody, u žen „stačí“ 750 gramů. Jen pro představu – běžný

už v dubnu. Sotva jedna sezona skončí, začínáme se chystat na tu další. Nej-

lyžař nedokáže na takto upravené trati udělat ani jeden oblouk.

dříve musíme vyčistit sjezdovky po stékajícím sněhu a zároveň odpojit celý
systém, zkontrolovat ventily, hadice a trysky, přezkoušet a dát vše do stoprocentního stavu. V létě se tedy rozhodně nenudíme, jak by se mohlo zdát.
Jen odpojit a svézt dolů techniku dá poměrně zabrat. Kromě toho se každý
rok snažíme rozšiřovat sjezdovky a přidávat nová zařízení, která musí být
začátkem listopadu připravena ke spuštění.
A kdy spouštíte samotné zasněžování?
Pokyn nám obvykle dává vyšší moc, což nápadně připomíná start závodu
formule 1. Jezdci žhaví motory, pneumatiky jsou zahřáté, noha nervózně sešlapává plynový pedál a čeká na zelenou. Musíme pozorně sledovat
předpovědi počasí, které nám ukážou, zda a kdy se zasněžováním začít. Když
vidíme, že by následujících pět až osm dní mělo mrznout, jdeme na to. Hodně
však závisí na vlhkosti a směru větru.
Nakolik obstará zasněžení technika a nakolik je potřeba zásahu lidské
ruky?
Je sice pravda, že moderní technologie si sama určuje, kdy a kolik je třeba
pracovat, ale vstupní údaje do ní musí stále zadávat člověk. Základem je, aby
podkladová vrstva sněhu byla mokrá, aby se přilepila na skály a podložku. Tím
zabráníme jejímu sesouvání a na povrch se nedostanou kameny. Pak si můžeme zvolit některou z deseti škál kvality sněhu, která nám právě vyhovuje.
Každou sjezdovku máme přepočtenou na hektary a víme, že na ni je potřeba
nastříkat alespoň 40 cm sněhu. Počítač nám následně přesně určí, jak dlouho
musíme sněžit. Například na FISce v Jasné potřebujeme při optimálních
povětrnostních podmínkách čtyři až pět dní. Aby byl svah dokonalý, měl by
několik dní odstát, ale to se nám pod tlakem veřejnosti podaří málokdy.
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Kulturní tipy
připravil
Ondřej Horák,
výtvarník a autor
mnoha výstavních
projektů, člen Společnosti
Jindřicha Chalupeckého

Divoký sny v Rudolfinu
Zima je ideální období k návštěvě galerie. Nevíte,
kam a na jakou výstavu zajít? Pak vás zveme do
Rudolfina, které koncem ledna otevírá přehlídku
Jiřího Černického.

Jiří David:
Apoteóza z očí do očí
Národní galerie v Praze
Termín: 9. 12. 2015 – 17. 1. 2016
Adresa: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7
Jiří David nás reprezentoval na benátském
bienále v loňském roce. Jak jeho práce vypadala, máte možnost vidět ve Veletržním paláci.
David parafrázoval dílo Alfonse Muchy, a tak je
i jeho dílo umístěno přímo mezi ta mistrova.
Prezentace fragmentu instalace z pavilonu
České a Slovenské republiky na 56. mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách.

Pokud sledujete umělecké aktivity banky, jméno

stávající svět a člověka samotného? Umělec vás

Dílo Jiřího Davida Apoteóza je k vidění v expo-

Jiřího Černického vám bude připadat povědomé.

prostřednictvím svých děl nechá nahlédnout

zici Alfons Mucha: Slovanská epopej.

Díla tohoto laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého

do hlavy a pracovny přírodovědce, pozorovatele

z roku 1998 jsou totiž součástí sbírky Magnus Art,

i šíleného vědce, který se nebojí zkoumat třeba

kterou jsme vám blíže představili v podzimních

živé lidské tělo. Jeho utopické projekty navazují

novinách. Jiří Černický je výraznou postavou české

na různé architektonické i parapsychologické

výtvarné scény od počátku 90. let. Mezi díla, která

vize objevující se prakticky od začátku 20. století.

se výrazně zapsala do povědomí odborné i laické

„Ať jsou sny Jiřího Černického jakkoliv příjemné,

veřejnosti, patří hlavně jeho sériově vyráběná

temné nebo divoké, můžeme jen spekulovat, co

Tranzitdisplay

schizofrenie, což je sochařská transformace slav-

vlastně znamenají,“ říká k výstavě kurátor David

Termín: 17. 12. 2015 – 14. 2. 2016

ného Výkřiku norského malíře Edvarda Muncha.

Korecký z Galerie Rudolfinum. Ačkoliv občas jsou

Adresa: Dittrichova 337/9, Praha, Praha 2

Loni se o autorovi zase hodně mluvilo v souvislosti

jeho díla velmi temná, nechybí jim velká dávka

s výstavou v brněnské Adam Gallery, pro kterou

humoru a sebereflexe. A odborníci oceňují i to,

Svoboda se posledních několik let zabývá médi-

připravil díla s využitím nezvyklých postupů

že ať už zvolí Jiří Černický jakoukoliv formu, spo-

em filmu v jeho nejrůznějších podobách. Jeho

a materiálů. Některé práce bylo možné si osahat,

jovacím motivem bývá vždy dokonalá řemeslná

výstavu tvoří starší díla i zcela nový snímek,

na jiné dokonce vyšplhat. Teď jeho nejnovější

preciznost provedení jeho artefaktů. Přesvědčit se

který je jakousi úvahou nad nejčastějšími otáz-

výstavu otevírá Galerie Rudolfinum. Exhibici s ná-

o tom můžete na vlastní oči až do 10. dubna. Křest

kami nad podobami současného filmu.

zvem Divoký sny si v galerii můžete prohlédnout

katalogu se záběry z instalace spolu s performací

od 27. ledna. A co vás čeká?

umělce uvidíte v Galerii Rudolfinum 25. února.

Tomáš Svoboda:
Like a Movie

Josef Lada

Exhibice pro Rudolfinum
Jiří Černický připravil pro Galerii Rudolfinum specifický projekt, vycházející z cyklu padesáti kreseb

Severočeská galerie výtvarného umění

a čítající stejný počet objektů a instalací. Z nich víc

v Litoměřicích

než polovina vznikla přímo pro výstavu. Projekt

Termín: 4. 12. 2015 – 10. 4. 2016

zahrnuje všechna média: kresby, malby, skulptury,

Adresa: náměstí Přemysla Otakara II. 38,

video, instalace i mobily prezentující Černické-

České Budějovice

ho klasické téma – jaké jsou možnosti zlepšit

Lada a zima. To je skoro synonymum. Takže
si zajeďte do Litoměřic a znovu se pokochejte
slavnými obrázky a ilustracemi. To se nedá
odmítnout.
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J&T Banka, a. s.
je generálním partnerem:

Výstava Jiřího Černického
27. 1. – 10. 4. 2016
Galerie Rudolfinum
úterý, středa, pátek, neděle: 10–18 hodin
čtvrtek: 10–20 hodin
pondělí: zavřeno
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Omakase v Buddha Baru
Co byste řekli novoročnímu předsevzetí ochutnat každý týden či měsíc
aspoň jedno nové jídlo? Nejen že to nezní špatně, ale je to i celkem lehce
splnitelné, zejména pokud zavítáte do Buddha Baru.
Možná patříte mezi pravidelné návštěvníky a už

chuťové smysly. I druhý předkrm – foie gras s liči,

na způsob teriyaki. Tohle slovo znamená v pře-

jste tady z klasického jídelního lístku všechno

vinným želé a karamelizovanými piniemi – zní

kladu lesknoucí se, zářící, což plně charakterizuje

otestovali. Nevadí. Buddha Bar má od ledna

velmi exoticky. Co budete jíst v tomhle případě?

podstatu tohoto jídla.

ke klasickému menu ještě jedno. Jde o invenci

Základem je foie gras, tedy marinovaná kachní

šéfkuchaře Lukáše Želechovského, který ji pojme-

játra. S těmi Lukáš Želechovský pracuje tak, že

Menu šéfkuchaře doplnil svou vizí i šéfbarman

noval jako „Omakase“, což ve volném překladu

je zabalí do gázy, ve které nechá játra zmrazit,

Pavol Kulich. Jeho tým připravil speciální nabídku,

z japonštiny znamená „věřte šéfkuchaři“. Není to

a poté na jemno nastrouhá. „Vzniknou z toho

která obsahuje čtyři nové nebo v minulosti

úplně tak, že byste dostali na talíř, co má Lukáš

jakési vločky, kterými se posype liči, vinné želé

oblíbené koktejly. Každý týden v průběhu ledna

Želechovský zrovna na pánvi, i tady si můžete

a karamelizované pinie,“ říká. Sluší se dodat, že liči

se v Buddha Baru můžete těšit na jeden nový al-

vybrat. Ve speciálním menu Omakase ale jen ze

je ovoce původem z Asie, které má mimořádně

koholický drink, jeden teplý drink a jeden moctail

čtyř položek, dvou předkrmů a dvou hlavních jídel.

šťavnatou a sladkou dužinu. Hodí se výborně

neboli nealkoholickou verzi právě nabízeného

Jak už je v Buddha Baru zvykem, všechny jsou

do salátů nebo i na sladko k masu.

nápoje. Jednu novinku pak najdete i v programu.

inspirované asijskou kuchyní.

V pátek 15. ledna a poté znovu v pátek 19. února
Omakase hlavní chody

můžete po večeři v rámci Music Fusion tančit

Omakase předkrmy

Hlavní chody ve speciálním menu Omakase

na hity ze 70. a 80. let.

První na seznamu předkrmů jsou smažené tygří

začínají nabídkou pečených mušlí sv. Jakuba

krevety v těstě kadaif s kokosovo-bazalkovou

s omáčkou satay a houbami shitake. V omáčce

omáčkou. „Jedná se o tygří krevety, které jsou

satay zkombinoval Lukáš Želechovský kokoso-

obaleny v těstě kadif. To je na tenké nudle nakrá-

vé mléko, čerstvý kořen kurkumy, římský kmín

jené filo těsto, které se používá hlavně k přípra-

a arašídy. Mušle pak podává s houbami orestova-

vě různých dezertů. Krevetám dodá křupavost

nými v pánvi wok a zauzenými před servírováním

a hlavně díky těstu absorbují víc omáčky,“ vysvět-

na talíř. Druhý pokrm je pečený hovězí pupek

luje Lukáš Želechovský, na co se mohou těšit vaše

s omáčkou z černého pepře. Pupek je připravený
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Jsou situace, které
zažijete jen v rodině.
Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se
pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem najít domov.

… TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME!

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

