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Sedm bilionů dolarů se každoročně po celém světě protočí v odvětví, které se 
zaměřuje na výrobky a služby pro seniory. Na takzvanou stříbrnou ekonomiku 
se čím dál více soustředí i čeští a slovenští investoři. Senioři přitom utrácejí více 
než aktivní populace.  TÉMA / str. 4—5

Partaje získají od státu 
o půl miliardy méně
Na státních příspěvcích 
letos vydělají politická usku-
pení zhruba půl miliardy 
korun, tedy asi jen polovinu 
toho co loni. Aby ČSSD 
přežila, bude muset dál řešit 
své fi nancování, problémy 
má i Strana zelených. str. 2

Výrobce Mattoni kupuje 
tři pobočky PepsiCo
Tuzemská jednička v seg-
mentu přírodních a ochuce-
ných balených vod, skupina 
Karlovarské minerální vody, 
významně rozšíří své 
portfolio. Od společnosti 
PepsiCo převezme její akti-
vity v Česku, na Slovensku 
a v Maďarsku. str. 7

Evropské banky 
zažily dobrý rok
Banky stojí na prahu nové 
éry byznysu. Ke konci se 
totiž chýlí letité období 
nulových úroků brzdících 
zisky fi nanční sféry. Akcie 
evropských bank tak jen 
za poslední rok podražily 
takřka o pětinu a experti 
očekávají další růst. str. 8
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Lego jako investice
Nejhodnotnější stavebnicí 

současnosti je přes 
deset let starý model 

lodi Millennium Falcon 
z Hvězdných válek.
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JÁN SIMKANIČ:

Konečně jsem to prokoukl! 
Krnáčová našla nejefektivnější 
cestu, jak udělat z Prahy Smart 
city! Když zruší mosty, výlezy 
z metra a tramvaje, lidi budou 
muset pracovat jenom z domo-
va! Ať žije digitální ekonomika!
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