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TOP CLASS filantrop
BUFFETT: vĚTŠinY mAJeTKU Se 
vZDAL UŽ PODrUhÉ v ŽivOTĚ

O WARReNU BUffeTToVI, druhém 
nejbohatším muži planety s inves-
tičním majetkem 45 miliard USD 

(850 miliard Kč), je známo, že se v závěti 
zřekl 97 % svého jmění ve prospěch cha-
rity a nedávno přesvědčil padesát světo-
vých miliardářů, aby ještě za života obě-
tovali polovinu svého zajištění na dobro-
činnost. Málokdo ale ví, že se nejuznáva-
nější investor světa už jednou svého ma-
jetku vzdal. „Bylo to někdy před třiceti lety 
a tehdy mě nenapadlo, že se opět prokoušu 
do čela žebříčku,“ prozradil 80letý Buffett, 
který vždy žil maximálně střídmě, a řekl, 
že nepotřebuje nic mít dvakrát nebo dva-
krát tak větší, dražší. Akcie jeho investiční 
společnosti Berkshire Hathaway se dnes 
často kupují jako exkluzivní vstupenka na 
valnou hromadu akcionářů, kde Buffett 
dává investiční rady dle svého instinktu. 
„Názory finančních analytiků čtu, jen když 
v novinách nejsou žádné jiné vtipy,“ usmívá 
se muž, po jehož úmrtí půjde na charitu 
min. 37,4 miliardy USD (710 miliard Kč).

TOP CLASS dobrodruh
SMOLÁK: POLeTÍm nA mArS

Významný galerista MIRo SMoLÁK, 
jehož Galerie MirO prodala originál 
Marka Chagalla za 1 380 000 EUr, 

miluje extrémní cestování a rád je o krok 
napřed. Poté, co roku 2006 stanul na se-
verním pólu a oznámil, že nyní považuje 
za výzvu let do kosmu, teď svůj plán pře-
hodnotil a ještě posunul. „NASA oznámila, 
že za dvacet let bude schopna začít osídlo-
vat Mars a hledá dobrovolníky. Já se hlásím 
jako první,“ šokuje byznysmen, který výlet 
na oběžnou dráhu odmítl jen proto, že se 
z vesmírného zážitku stala turistika. „Chtěl 
jsem letět na ISS a strávit na kosmické stanici 
deset dní,“ připomněl službu, za niž si kali-
fornská kancelář Space Adventures účtuje 
asi půl miliardy korun. „S populární Virgin 
Galactic Richarda Bransona bych na orbitu 
byl jen 10 minut, užil si stav beztíže a zase 
klesal k Zemi. To mě neláká.“ Láká ho Mars, 
tvoření prvních lidských stop, pět měsíců 
dlouhý let z naší planety a nemožnost ná-
vratu. „Za dvacet let mi bude osmdesát, mé 
ženě Aleně padesát. Co by se mnou dělala?“ 
usmívá se. „Hlavní je, že cestu mi schválila.“

TOP CLASS byznysmen
GOLKOVÁ: ODváŽnĚ 
DO PODniKánÍ S mLáDÍm

Málokterý podnikatel se odvažuje 
léčit. O to více imponuje lékařka, 
která podniká. U MUDr. MoNIKY 

GoLKoVÉ to může potenciální zákazníky 
těšit tím spíše, že jde o jediného certifiko-
vaného specialistu „anti-aging“ medicíny 
v Česku s celosvětovou působností. Tato 
prezidentka Asociace medicíny proti stár-
nutí Čr, jež přednáší na sympoziích a kon-
gresech v Monaku, Paříži, Ženevě či Du-
baji, se vydala na vlastní pěst a otevřela 
vůbec jedinou certifikovanou Anti-Aging 
kliniku A2C hned na vysoce exponovaném 
místě – u Staroměstského orloje v Praze. 
Pobočky jsou v nejluxusnějších hotelech 
Karlových Varů Carlsbad Plaza a imperialu. 
Vida, nebojí se. „Být mladý a vypadat tak je 
trend. Ale mnozí se starají jen o zevnějšek. 
Mají pak sice nádherně vyžehlenou pleť, ale 
jsou unavení, bez energie a necítí se dobře. 
A stejně vypadají staře...“ TOP CLASS služ-
by její kliniky prověřil na straně 110.

TOP CLASS diplomacie
ŠTEFÁNKOVÁ: má eDen iSLAnD

Vůbec poprvé může Čech či Slovák 
získat vlastní bydlení za přijatelnou 
cenu na seychelských ostrovech. 

Vděk za to patří JANĚ ŠTefÁNKoVÉ. Dříve 
modelka a dnes úspěšná podnikatelka 
zúročila znalost seychelského prostředí 
k získání zastoupení na prodej vil, duplexů 
a apartmánů na unikátním ostrově Eden. 
„Seychelská vláda se otevírá cizincům. Do-
sud prakticky nebylo možné získat sídlo do 
osobního vlastnictví, jedině na firmu.“ Nová 
investiční příležitost je zajímavá o to více, 
že luxusně zařízené rezidence jsou levnější 
než v Praze a v ceně je molo a elektrický 
clubcart (auta se spalovacími motory sem 
nesmějí). Ostrov s marinou, kde můžete 
kotvit více než stometrovou jachtu, TOP 
CLASS navštívil. Více na stranách 46–51.


