
Každodenní e-mailová dávka vtipu a moudrosti. 

Moneyball a Temelín

Moneyball je kniha (a film) o baseballu, či spíše o byznysu, který 
se kolem něho točí, a mohla by být inspirací i pro ty, kteří se o tento 

sport jinak vůbec nezajímají. Zápletka spočívá v tom, že skauti 
v profesionálním baseballu dříve rektrutovali nové hráče z řad 
amatérů spíše na základě instinktu a hráčovy aury, než podle 

tvrdých dat ze zápasových statistik. Když ale management oak-
landského baseballového klubu začal pracovat s tvrdými daty, tým 

najednou začal vyhrávat tolik zápasů, že to bylo (vzhledem
k jeho jinak nevalným platovým možnostem) až k nevíře. Pokud by 
byl vítěz temelínského tendru vybírán na základě instinktu, tento 

týden by asi vyhráli Rusové, kteří v Praze uspořádali spektakulární 
nukleární fórum; příští týden, po návratu Petra Nečase z USA, by to 

měli být Američané; a až v Evropě převládne pud sebezáchovy
a nacionalismus, budou to Francouzi. Bez znalosti kritérií výběru
a nabídek uchazečů, které by bylo možno analyzovat, je však celá 
debata o Temelínu jen mediální bublinou. Čas, který jí věnujeme, 

bychom mohli strávit účelněji sledováním Brada Pitta v Moneyballu.
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Bridal
Provide the perfect 

backdrop for your special 
day. Come and meet 

wedding planners, chefs, 
designers and more.

Show
Saturday, 22nd October

from 11:00am - 4:00pm at 
The Augustine Hotel

Contact: +420 266 112 233
info.augustine@roccofortehotels.com

celebrate‘Tis the season to

TEL:  +420 266 112 233
EMAIL: info.augustine@roccofortehotels.com

The Augustine Hotel is celebrating the 
holiday season unlike any other! Hold your 
Christmas party, dinner or reception in the 
Augustine’s Christmas oasis, or come by to 
see Bořek Šípek’s one-of a kind Bohemian 

crystal Christmas Tree. You can be sure it is 
worth a visit over the holiday season.

Call today for a copy of our Christmas brochure
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