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KDYŽ ANI DÉŠŤ NEPOKAZÍ SKVĚLOU NÁLADU

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Asi to taky znáte: Ráno se probudíte a při pohledu z okna si říkáte, že vyhnat ven psa je 

v takovém počasí úkol hodný tak maximálně Chucka Norrise. To jsem si říkal i já na začátku října, 

když jsem vyhřátou postel musel vyměnit za golfové oblečení a vyrazit do deštivého a větrného 

počasí směr Česká Lípa. Hrálo se tam mistrovství republiky v paragolfu a vzhledem k tomu, že 

AKCENTA je partnerem asociace hendikepovaných golfistů, rádi jsme přijali pozvání být u tohoto 

vrcholu sezóny. Nálada v autě kolísala podle frekvence cyklu stěračů, a když kousek od cíle 

začaly kapky hrát na střechu staccato v rychlém tempu, dostala se na bod mrazu.

To vše se ale změnilo při příchodu do klubovny golfového areálu. Všem golfistům hrál na tváři 

úsměv a to se nezměnilo ani po pěti hodinách na hřišti. Přitom všichni hráči museli bojovat nejenom s osmnácti 

jamkami, větrem a deštěm, ale také každý se svým zdravotním hendikepem. Nic z toho ale ani na chvilku nezkazilo 

skvělou atmosféru, která provázela všechny tři dny turnaje. Skvělá parta lidí ukázala, že hendikep je jenom číslo 

a žádný déšť nemůže pokazit skvělou náladu ze sportu, který je bez bariér.

Ať Vám (nejenom) déšť nezkazí náladu.

NOVĚ OTEVŘENÝ ÚČET V RUB

Na konci října jsme otevřeli nový účet v Komerční 

bance v ruských rublech. Ještě více se tak pro naše 

klienty zjednoduší provádění plateb v této měně nebo 
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FAIVE

Konec října patřil v Bratislavě investiční konferenci 

FaIVe. Tato akce, která navazovala na finanční veletrh 

FINEX, byla rozdělena do dvou částí. První den byl 

určen odborné veřejnosti a v jeho rámci vystoupil také 

hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák. Druhý, 

sobotní den potom patřil široké veřejnosti. 

15 LET TYFLOCENTRA A PŘEDÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Královéhradecká obecně prospěšná společnost 

TyfloCentrum oslavila již 15 let své existence. Tato 

organizace poskytuje v rámci Královéhradeckého kraje 

sociální služby lidem se zrakovým postižením, například 

poradenství pro zrakově postižené, průvodcovskou 

a předčitatelskou službu, aktivizační služby nebo sociální 

rehabilitace.

AKCENTA CZ je dlouhodobým hrdým podporovatelem 

TyfloCentra, proto jsme i letos předávali potřebné 

kompenzační pomůcky, které, věříme, klientům této 

společnosti ulehčí běžný život. 



DEN S GOLFEM

Po velkém úspěchu v loňském roce jsme i letos 

uspořádali Den s golfem, tentokrát v Golf Resortu 

Olomouc. Pro téměř 60 hráčů byl připraven klasický 

turnaj AKCENTA CUP, kde si v jednotlivých kategoriích 

nejlépe vedli vítězové Dalibor Maňas, Jiří Štefl a Marek 

Friedl. Nádech PRO golfu do turnaje přinesla svou 

hrou neustále usměvavá profesionální hráčka Lucie 

Hinnerová. 

Ti, kteří zatím golfu nepropadli nebo s ním teprve 

začínají, mohli zkusit golfovou akademii pod vedením 

profesionálů. Přes 20 účastníků si potom zahrálo i 

miniturnaj Texas Scramble. 

DEŠTIVÉ MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY

V Golf Resortu Česká Lípa se 7. a 8. října odehrálo 

dvoukolové MMČR, které bylo zároveň finálovým 

turnajem Českého poháru CZDGA Golf Tour 2017. 

Kromě českých paragolfistů se premiérově otevřela 

možnost účasti i zahraničním hráčům, kteří v kategorii 

Internat ional  Strokeplay  Champion bojoval i 

o absolutního vítěze turnaje. Hráči museli čelit 

nejenom nástrahám hřiště, ale také počasí, které bylo 

celý víkend deštivé a větrné. I přesto se podařilo celé 

mistrovství odehrát v dobré náladě.

V národním hodnocení se stal Mistrem ČR 2017 

Miroslav Lidinský, vicemistrem Zbyněk Kotek a třetí 

pozici obsadil Tomáš Prouza. 

PÉEFKA PRO TENTO ROK

Letošní péefka budou tak trochu jiná. Připravují je pro 

nás totiž zrakově postižení klienti královéhradeckého 

TyfloCentra. Věříme, že se Vám letošní vánoční přání 

budou líbit.



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE

Rychlejší zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou zvyšuje pravděpodobnost dalšího posílení koruny vůči 
dolaru v závěru letošního roku. 

USDCZK 20,80 – 22,60 CZK
USD

EURUSD 1,15 – 1,20 USD
EUR

Měnová politika Evropské centrální banky zůstává i přes snížení objemu nakupovaných cenných papírů velmi 
uvolněná. Zvyšování úrokových sazeb za strany Americké centrální banky je trhem započteno. Nejpravděpodob-
nějším scénářem po zbytek letošního roku je tak obchodování v rozmezí 1,15 – 1,20 USD/EUR.

S ohledem na velmi silný růst české ekonomiky a zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky nelze 
vyloučit, že koruna do konce letošního roku vůči euru dále posílí a přiblíží se k hladině 25 CZK/EUR. 

EURCZK 25,00 – 26,00 CZK
EUR

uzávěrka: 8. 11. 2017

AKCENTA GRAND SLAM TOUR 2017

Začátek září patřil již tradičně tenisu. Po turnajích v Praze 

a Táboře se deblová tenisová túra AKCENTA GRAND SLAM 

TOUR 2017 přesunula k finálovému klání na kurty LTC 

Pardubice. Do té doby neporažený deblový pár a lídr 

žebříčku Zeman – Drachovský se tohoto finále, kde se 

hrálo navíc o bonusové body, nemohl zúčastnit, čímž 

otevřel prostor především pro pár Lhota – Musílek. Ten 

šanci nepustil a vítězstvím v pardubickém turnaji si zajistil 

i celkové prvenství v celé sérii. Gratulujeme!

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

Česká republika

Končí období velmi nízkých 
úrokových sazeb pro české firmy 
i domácnosti. Česká národní 
banka v l istopadu letos j iž 
podruhé zvýšila úrokové sazby a 
hlavní úroková sazba se tak již 
posunula na úroveň 0,50 %. 

Svět

Cena ropy se v závěru října vyšplhala 
nad hranici 60 dolarů za barel a je tak 
nejdražší za poslední dva a čtvrt roku. 
Dražší ropa sice momentálně přispívá 
k vyššímu růstu spotřebitelských cen, 
avšak na výraznější vzedmutí inflace 
to zatím stačit nebude.

Eurozóna

Evropská centrální banka na říjnovém 
zasedání  prodlouži la  program 
výkupu cenných papírů (tzv. QE) do 
konce září roku 2018, když zároveň 
snížila měsíční objem nakupovaných 
cenných papírů na 30 mld. eur ze 
současných 60 mld. eur.

Česká republika

Zvýší Česká národní banka v závěru 
letošního roku ještě jednou úrokové 
sazby? Nahrává jí k tomu rychlý růst 
domácí ekonomiky, spotřebitelská 
inflace nad 2 % a výsledně i nijak 
extrémně posilující česká měna.

Střední Evropa

Nedostatek zaměstnanců a akcelerují-
cí růst mezd není pouze doménou ČR, 
ale v podstatě celého středoevropské-
ho regionu. Promítne se tak v brzké 
době napjatá situace na pracovním 
trhu do rostoucích inflačních tlaků ve 
středoevropském regionu?

USA

Úrokové sazby se budou v závěru roku 
velmi pravděpodobně zvyšovat i v USA. 
Americká centrální banka na listopado-
vém zasedání uvedla, že tamní ekono-
mika roste solidním tempem, což je 
zřejmá indicie toho, že úrokové sazby 
budou v prosinci zvýšeny.
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