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DĚDO, TAK JÁ TO OPRAVÍM

#editorial #JanVlček

Pokračující válka na Ukrajině, 
extrémně drahé energie, vyso-
ké úrokové sazby, to jsou hlav-
ní témata, která silně rezonují 
v médiích. Když k tomu přidáme 
nastupující podzim, sychravější 
počasí a  konec dovolené, nála-
du to opravdu nezvedne niko-
mu. Když jsme ale u  té dovole-
né, vzpomněl jsem si, jak jsme 
byli s  rodinou letos na chalupě 
u tchýně a tchána. Pro děti to je 
skvělé místo, kde mají spoustu 

zábavy a  hodně hraček. Hrát si 
s  nimi? Nuda. Když jsem tedy 
uslyšel, a  během chvíle uviděl, 
hartusícího tchána, mokrého, 
jako by se sprchoval a  jen se 
u  toho zapomněl svléct, zbyst-
řil jsem. Něco bylo špatně. Můj 
tříletý syn se totiž rozhodl, že 
jako hračka mu poslouží bide-
tová sprcha. Nenapadlo ho nic 
lepšího než prozkoumat, jak 
to celé funguje, co všechno se 
dá povolit, odmontovat a  jak ji 

uvést do stavu spíše zavlažovače 
trávníku. S  výrazem vraždícího 
maniaka se tchán obrátil na to 
nebohé dítko, které zachovalo 
stoický klid a s trochu dotčeným 
výrazem oznámilo: „Dědo, jestli 
teda chceš, tak já ti to opravím.“ 
Jak řeklo, tak udělalo. A  tchán? 
Ten byl odzbrojen rychleji než 
ruská okupační vojska u Izjumu.

Škoda, že všechno nejde opravit 
tak hladce.

NOVĚ VZNIKLÁ AKCENTA.DIGITAL BUDE MÍT NOVÉ PROSTORY

#AKCENTA.DIGITAL #IT #kariéra

V  rámci plánů na další expan-
zi jsme se rozhodli významně 
posunout v  oblasti digitalizace 
a  technologií. Proto v  AKCENTĚ 
rozšiřujeme náš IT tým, v  jehož 
čele stojí Petr Beťák, o nové ko-
legy. Pro ně v Praze vzniká nový, 
skvělý a inspirativní prostor.

Zajímá Vás práce v IT? Podívejte 
se na www.akcenta.digital, tře-
ba Vás některá pracovní pozice 
zaujme nebo budete znát něko-
ho, koho by zaujmout mohla.

AKCENTA 
PODPORUJE 
HRADECKÉ 
DOBRÉ DIVADLO

#podporujeme #DobréDivadlo

Neziskové sdružení Dobré diva-
dlo z  Hradce Králové se věnuje 
rozvoji místního divadla, hudby, 
historie a  tradicím. Díky svým 
kulturním a  uměleckým akcím 
nejenom pro děti potěší duši 
nejednoho diváka. Již před pan-
demií covid-19 jsme Dobré diva-
dlo podpořili a rádi v tom pokra-
čujeme i  letos. Smích a  potlesk 
dětských diváků je tou nejlepší 
odměnou.

https://www.akcenta.digital/


MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V GOLFU HENDIKEPOVANÝCH – 
CZECH DISABLED OPEN 2022 MÁ SVÉHO VÍTĚZE

ZÁVODILI JSME A POMÁHALI 
NA VELKÉ CENĚ HRADCE KRÁLOVÉ

GOLFOVÁ AKADEMIE NA 
SLOVENSKU

#golf #CzechDisabledOpen

#cyklistika #VelkáCenaHK #golf #Slovensko #RedOakGolfClub

V  Golf Resort Česká Lípa se ve 
dnech 26.–28.  8.  2022 odehrá-
lo Mezinárodní mistrovství ČR 
v golfu hendikepovaných – Czech 
Disabled Open 2022, jehož je 
AKCENTA CZ hrdým partnerem. 
Mezinárodním mistrem ČR v gol-
fu hendikepovaných se po velmi 
vyrovnaném boji stal Klaus Main-
berger z  Německa. O  pouhou 
jednu ránu více zahrál stříbrný 
Mehmet Kazan z Turecka, bronz 
zůstává v Česku zásluhou Luká-
še Šnobla. V kategorii Czech Na-
tional Strokeplay Champion se 
o  vítězi rozhodovalo v  play-off, 
které ve svůj prospěch zvrátil 
Filip Rataj a  vybojoval tak v  15 
letech svůj první titul mistra ČR. 
Na druhém místě skončil Lukáš 
Šnobl, bronz si z České Lípy od-
váží Zbyněk Kotek.

Poslední prázdninový víkend 
se konal tradiční cyklistický zá-
vod Velká cena Hradce Králové, 
který vyhrál Tomáš Bárta z  ATT 
Investments. Akce se konala 
28.  srpna  2022 v  centru města 
na Masarykově náměstí, kde si 
diváci užili závody v  koloběhu, 
skládacích kolech Brompto-
nech, charitativní závod Závodí-
me a  pomáháme s  AKCENTOU  
a  ForActiv.cz, exhibičního ELI-

V  žhavém červenci se v  golfo-
vém klubu RED OAK Golf Club 
v Lužiankách sešli naši slovenští 
klienti, kteří chtěli nakouknout 
do tajů golfu. Uspořádali jsme 
pro ně další Golfovou akademii 
AKCENTA 2022. Základní údery, 
pravidla a  golfovou etiketu vy-
světlovali profesionální trenéři 
klubu. Jak dobře se vše nauči-
li, si mohli účastníci vyzkoušet 
v  závěrečných dvou soutěžích. 

MINÁTORA s  olympionikem 
Tomášem Bábkem a  hlavně 
městské kritérium v  kategoriích 
HOBBY a  ELITE. Na startovním 
poli se sešlo přes 200 závodníků 
a  závodnic. Skvělou atmosféru 
celé akce doprovázela hradec-
ká kapela Electrophonix. Barvy 
AKCENTY hájil Aleš Zídka, který 
skončil na parádním 7. místě 
v kategorii HOBBY!

Tou první byla klasická puttovací 
soutěž, ve které dominoval pan 
Fekete. Druhá soutěž byla pod-
statně náročnější a  obsahovala 
hru na třech jamkách klasického 
hřiště. S jeho nástrahami si nej-
lépe poradil pan Budaj. Velký zá-
jem slovenských klientů ukazuje, 
že pro příští rok můžeme uva-
žovat už o  klasickém golfovém 
turnaji pod Tatrami.



MERIDA, PŘEDNÍ DODAVATEL SANITÁRNÍCH DOPLŇKŮ 
A HYGIENICKÝCH POTŘEB

3. TURNAJ AKCENTA GRAND SLAM 2022 S RADKEM ŠTĚPÁNKEM

#MERIDA #business #export #rozhovor

#GrandSlam #Praha #RadekŠtěpánek

Merida Hradec Králové patří 
v  České republice k  nejvýznam-
nějším dodavatelům sanitárních 
doplňků a  hygienických potřeb. 
O  tom jak společnost ovlivnil 
covid-19, ale i  současné vysoké 
ceny energií jsme se bavili s jed-
natelem Petrem Hrobařem.

Celý rozhovor najdete na webu 
aexport.cz.

SPOLEČNOST MERIDA HRA-
DEC KRÁLOVÉ SE ZABÝVÁ 
VÝROBOU A  DODÁVKAMI SA-
NITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ, HYGIE-
NICKÝCH POTŘEB, ÚKLIDOVÉ 
TECHNIKY A  PROFESIONÁL-
NÍ CHEMIE. JAK ROZSÁHLÝ JE 
NABÍZENÝ SORTIMENT A  CO 
VŠECHNO SI U  VÁS VAŠI ZÁ-
KAZNÍCI MOHOU OBJEDNAT 
A ZAKOUPIT?
Náš sortiment je celkem široký, 
většinu sortimentu vyrábíme 
a  nabízíme ve více kvalitativních 
úrovních, abychom vyhověli růz-
norodosti požadavků našich kli-
entů. Základ sortimentu najdete 
na našem e-shopu www.merida.
cz, ale našim zákazníkům (mezi 
nejvýznamnější patří společnos-
ti zajišťující facility managment 
a  úklidové společnosti) musíme 
být schopni zajistit i zboží mimo 
náš běžný sortiment.

JAK VELKOU ČÁST VAŠEHO 
SORTIMENTU SI SAMI VYRÁ-
BÍTE? KDE SE VYRÁBÍ ZBYTEK 
A O JAKÉ PRODUKTY SE JEDNÁ?
Naše společnost patří do nad-
národní skupiny Merida, která 
má centrálu v  Polsku ve Vrati-
slavi. Tam je umístěna i  výroba 
hygienického papírového mate-
riálu jako jsou papírové ručníky, 

V  pátek 22.  července  2022 se 
uskutečnilo v  areálu tenisových 
kurtů TJ Spoje Praha letošní již 
3. kolo deblové tenisové túry 
AKCENTA GRAND SLAM 2022, 
kterého se zúčastnilo 16 párů. 
Velkým zpestřením byla účast 
bývalého profesionálního teni-
sty a  také velkého baviče Radka 
Štěpánka, který sledoval finálové 
zápasy a na konci si zahrál exhi-
biční zápas s vítězi turnaje.

Turnaj nakonec ovládla deblo-
vá dvojice Václav Freylich a  Dan 
Truhlář, kterým se podařilo ve 

finále porazit pár Jan Frolík a Petr 
Vlk. Třetí místo obsadil pár ve 
složení Filip Vondruška a  Dušan 
Vilímek a cenu útěchy získali deb-
listé Vladimír Drachovský a  Jan 
Holas. V rámci exhibičního zápa-
su se proti Radkovi Štěpánkovi, 
který hrál s  Petrem Matyášem, 
postavili dvojice Freylich  – Truh-
lář. Z vítězství se nakonec mohli 
radovat Radek Štěpánek a  Petr 
Matyáš.

O  celkovém vítězi se rozhodne 
už v pátek 16. 9. v Hradci Králové 
na posledním turnaji.

toaletní papír, papírová čistiva, 
produkce pěnových a  tekutých 
mýdel a  také zde vyrábíme zá-
sobníky a dávkovače mýdla z ne-
rezové oceli. Vlastní produkcí 
pokryjeme více než 50 procent 
našeho nákupu. Většinu ostat-
ního sortimentu si necháváme 
vyrábět pod naší značkou Meri-
da od různých evropských firem 
a část zboží vozíme z Číny.

JAK VNÍMÁTE SOUČASNOU 
VLNU ZDRAŽOVÁNÍ SURO-
VIN A  ENERGIÍ? JAK ZÁSAD-
NĚ OVLIVŇUJE VAŠI SPOLEČ-
NOST?
Zdražování surovin a energií jde 
ruku v ruce a u „papíroviny“, kte-
rá nás živí nejvíce, se ceny zvýšily 
meziročně o  50 až 70 procent. 
Nárůst cen je ale napříč celým 
sortimentem. Takové navýšení 

z větší části musíme promítnout 
do cen našim zákazníkům. Je to 
jak jízda na horské dráze a  je 
jasné, že až se situace zklidní, 
stejným tempem pojedeme dolů 
i když to asi už nebude do výcho-
zího bodu. Vzhledem k tomu, že 
sám připravuji ceníky, tak už se 
těším na dobu, kdy se opět bu-
dou měnit ceny maximálně je-
denkrát za rok…

https://www.aexport.cz/petr-hrobar-ceny-surovin-a-energii-to-je-jizda-na-horske-draze/
https://www.merida.cz/


FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák#stalose #stanese #rizika #příležitosti

EVROPA A USA

EVROPSKÁ UNIE

EVROPA A USA

SVĚT

EVROPSKÁ UNIE

ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodování na eurodolaru se 
v létě dostalo pod hranici 1 USD/
EUR, tj. pod paritu. Naposledy byl 
americký dolar dražší než euro 
v roce 2002. K oslabení eura při-
spěla prohlubující se energetická 
krize v Evropě a zvyšující se prav-
děpodobnost hospodářské rece-
se v eurozóně.

Země Evropské unie jednají 
o  společném postupu při řeše-
ní energetické krize. Zvyšuje se 
pravděpodobnost zastropování 
cen energií pro domácnosti, pod-
niky i veřejné instituce.

Centrální banky v  USA i  v  eu-
rozóně budou i  ve 4. čtvrtletí 
zvyšovat úrokové sazby a  tzv. 
utahovat měnovou politiku kvůli 
obavám z ukotvenosti inflačních 
očekávání.

Indexy podnikatelských nálad 
PMI ukazují, že se sice začíná 
stabilizovat situace ve výrobních 
řetězcích, ale zároveň zřetelně 
oslabuje poptávka. Specifikem 
jsou poté extrémní ceny energií. 
PMI navíc jasně signalizují přichá-
zející hospodářskou recesi.

Česká i evropská ekonomika smě-
řují do technické hospodářské 
recese, když již ve 3. čtvrtletí je 
reálný mezikvartální pokles HDP. 
Otázka tedy není o tom, jestli k re-
cesi dojde, ale o tom jak bude hlu-
boká a jak dlouho bude trvat.

Česká národní banka povolí „otě-
že“ devizových intervencí a  do-
volí koruně mírně oslabit. Pro  
4. čtvrtletí se tak rýsuje scénář 
slabšího kurzu koruny k euru ko-
lem hladiny 25 CZK/EUR a výše.
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/ akcentacz

E-mail 
info@akcenta.eu

Infolinka 
+420 498 777 770

USDCZK
22,40-26,00

Pro vývoj koruny vůči americ-
kému dolaru zůstává i  nadále 
klíčová situace na eurodolaru. 
Rizikem je omezení intervencí ze 
strany ČNB na podporu koruny.

EURCZK
24,30-24,80

Nejpravděpodobnějším scéná-
řem minimálně do zářijového 
zasedání bankovní rady České 
národní banky (ČNB) je obcho-
dování koruny v  rozmezí cca 
24,40 – 24,80 CZK/EUR a to s po-
kračující pomocí ČNB, která zů-
stává aktivní na devizovém trhu 
a intervenuje proti oslabení čes-
ké měny. Rizikem pro konec září 
a  říjen je oslabení koruny nad 
hladinu 25 CZK/EUR a  to v  pří-
padě, že ČNB omezí intervenční 
aktivitu na podporu koruny.

EURUSD
0,95–1,05

Rychlá normalizace měnové po-
litiky v  USA v  kombinaci s  pro-
hlubující se energetickou krizí 
v  eurozóně zapříčinily oslabení 
eura vůči americkému dolaru 
pod hranici 1 USD/EUR, pod tzv. 
paritu. Další oslabování eura 
může zpomalit Evropská cent-
rální banka razantním zvyšová-
ním úrokových sazeb.

https://www.akcenta.eu/
https://www.facebook.com/akcentacz/
mailto:info@akcenta.eu
tel:00420498777770

