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CHARVÁT GROUP

NADAČNÍ FOND JUDR. JIŘÍHO CHARVÁTA

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně
řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů již 17 let.
Aby však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm
lidem, kteří ji skutečně potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační
fond.

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
není jednoduché v této době pronášet
na počátku roku nějaká moudra. Vypůjčil
jsem si proto text přítele. Loni v létě fotografoval průlet komety Neowise. A pak,
na podzim, prodělal ne úplně lehké onemocnění COVIDEM 19. Tyto dvě události
v průběhu jednoho roku a probíhající změny
ve společnosti ho přiměly k malému zamyšlení:
„Kometa se jmenuje Neowise, což se dá
volně přeložit jako nová vize, nový pohled.
Někteří říkají nová moudrost. Nemalé
množství lidí, včetně významných vědců,
matematiků či filosofů se domnívá, že kometa může být symbolem změny, přerodu,
nového pohledu. Snad i jiného způsobu
vnímání světa, lepšího chápání souvislostí.
Já si to myslím také. Pocitově vnímám tento rok jako přelomový, vedoucí ke změně.
Je evidentní, že události uplynulého roku se
dotýkají skutečně každého z nás. A už nikdy
to nebude stejné, jako dřív. Přitom platí, že
nejlepší okamžik odrazu je ode dna.
Přichází doba, kdy je třeba opustit stará
dogmata a hledat nové možnosti, nové
(Neo)vize. Poslední lidé, kteří kometu
Neowise mohli pozorovat před námi, ji spatřili před 4 500 lety. Celý svět se tehdy dal
do pohybu. Počátek doby bronzové. Nové
technologie, způsob hospodaření a odlišný
styl života. Rozmach nových kultur, které
daly základ dnešní moderní civilizaci.
Její další průlet bude možné pozorovat
za 7000 let. A já věřím, že lidstvo ji znovu
spatří, a že bude opět symbolem změn.
Věřím, že i současné změny povedou k lepšímu, byť se to dnes nemusí tak zřetelně
jevit. Tak do toho nového období, nové moudrosti a pohledu na svět přeju nám všem,
ať to zvládneme co nejlíp.“

ÚČELEM NADAČNÍHO FONDU JE PODPOROVAT:

• sociálně potřebné a nadané studující
• sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně
postižené osoby
• osoby v tíživé životní situaci
• projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného
rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury
a sportu a projekty humanitární a projekty sociální pomoci

VÝZVA PRO ROK 2021
Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží. Svá doporučení nám zasílejte do 30. 07. 2021 a to buď
e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu
Nadační Fond JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21
Zbraslavice. Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu, na našich webových stránkách.
V roce 2021, tak jako v roce minulém, je možno obrátit se
na Nadační fond i v případě stavů nouze (tíživé životní situace)
vzniklých v souvislosti s pandemií coronaviru.
Diana Charvátová

Autor Roman Němec,
redakčně upravil Jiří Franc
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HYDRO-FLEX S.R.O. - AKVIZICE ROKU 2020

Je prosinec roku 2020 a Dr. Charvát vede intenzivní jednání o koupi dalšího přírůstku do skupiny – firmy HYDRO-FLEX
s.r.o. Poslední akvírovanou firmou byly CHARVÁT STROJÁRNE v r. 2017. Skupině se daří a Dr. Jiří Charvát mluví
o možné nové akvizici celý rok 2020. Pod dlouhé době nekupujeme výrobní firmu. Kupujeme společnost, zabývající
se v oblasti průmyslové hydrauliky prodejem a servisem základních komponentů, podobně jako naše provozovny.
Kupujeme ještě v roce 2020. Smlouvy jsou
podepsány 11. prosince. A my jsme stihli
ještě oznámit koupi na titulní straně minulého vydání Magazínu. Teď nastal čas na to,
podívat se na HYDRO-FLEX podrobněji.
Požádali jsme o rozhovor Štěpána Mejstříka,
pracovníka dlouhodobě zodpovědného za
obchodní aktivity CHARVÁT Group. Jak poznáte z obsahu, je to chodící encyklopedie.

■ Štěpán Mejstřík

Na úvod prosím o popis kupovaného
subjektu. Co jsme to vlastně koupili?

Co bylo dál?

Dnes má Hydro-flex po celé republice 8 provozoven. Prodělal řadu změn. Bohužel, zakladatel pan Bahník, vášnivý fanda a guru
létání, před jedenácti lety nešťastně zahynul.
Firmu převzal jeho syn, pan Bahník mladší.

Proč jsme takovou firmu vlastně
koupili? Co s ní budeme dělat?

Náš původní záměr byla pouze nová provozovna v Hradci Králové, případně v okolí.
Chtěli jsme expandovat do východních Čech.
Hledali jsme vhodného člověka, vhodnou
lokalitu. Tehdy jsem se byl také podívat
pobočkách HYDRO-FLEXU v Novém Městě,
v Hradci Králové. Byl jsem tam zcela otevřeně za naši firmu, nijak utajeně. To by ani nebylo možné, ty lidi tam dobře znám. Ovšem
tehdy jsem vůbec netušil, jak to skončí. A to
sice tak, že se pan Charvát po určitých úvahách vyhecoval k tomu HYDRO-FLEX přímo
oslovit. Že se nám líbí jejich obchodní strategie, jejich provozovny, že jejich provozovny
zapadají do naší sítě a jestli by firmu nechtěli prodat. Následovala přibližně půlroční jednání, která jsme dotáhli do zdárného konce
a 11. prosince jsme podepsali smlouvu.

■ provozovna Sokolov

Kde se naše obchodní záměry
a strategie liší a v čem ne?

Jejich provozovny jsou velmi, velmi podobné
těm našim. Co se týče sortimentu, mají dvě
výjimky. Jednak mají vlastní výrobu celokovových hadic. A pak, protože měl jejich provozovny doposud na starosti Luboš Sedlák,
který je kovaný odborník v průmyslových
hadicích, tak se některé pobočky HYDRO-FLEXU specializují na jejich prodej. Pokud
jsme my někdy tento sortiment dělali, tak
vždy pouze okrajově, nikdy ne cíleně. Ovšem
v HYDRO-FLEXU je prodej průmyslových
hadic v některých pobočkách historicky převažující prodejní artikl a tvoří většinu tržeb.

HYDRO-FLEX je síť osmi provozoven v České
republice. Zahájení jejich podnikání se datuje do roku 1995. Zakládal ji pan Bahník, který
pracoval jako konstruktér ve společnosti
STAVOSTROJ. Byl to šikovný a houževnatý
člověk. Po revoluci si jako řada dalších
založil vlastní firmu. Dostal se k německému
výrobci HANSAFLEXU a vznikla firma
HYDRO-FLEX.

Z názvu společnosti je patrný vliv
německého výrobce…

Nám není dnes zcela jasné, jak v začátcích
při zakládání firmy detailně všechno probíhalo. Je to dvacet let stará historie. V každém
případě Bahník založil HYDRO-FLEX. Záměr
HYDRO-FLEXU byl tehdy jednoznačný. Využít
úzké vztahy s HANSAFLEXEM. A ty byly pro
novou českou firmu v jejích prvopočátcích
přínosem. Promítalo se to do všech oblastí
činnosti. Image firmy, nákup materiálu ve
skladu HANSAFLEXU v německých Brémách,
veškerý nakupovaný materiál od dominantního hlavního partnera. Po určité době se však
jejich cesty rozešly na osobní i obchodní
úrovni a HYDRO-FLEX se osamostatnil.

Máme koně do každého dostihu

■ Nové Město nad Metují, provozovna

a sídlo společnosti HYDRO-FLEX
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S novou firmou přichází noví
zaměstnanci – kolik jich je?

Je třeba zdůraznit, že zaměstnanci HYDRO-FLEXU zůstávají zaměstnanci HYDRO-FLEXU, kupovaná společnost si zachovala
právní subjektivitu, je samostatná. Je tam
23 zaměstnanců plus vedení společnosti.
V příštích měsících to tak zůstane, nebudeme do toho nějak zasahovat. Náš záměr je
více společnost poznat, porovnat si ceny,
promítnout rozšíření provozoven do prodejů
našim stěžejním zákazníkům atd. V tomto
období cca 6 ti měsíců nebudeme měnit ani
vzhled provozoven, jméno společnosti atd.
Čeká nás dost jiné práce.

Kdo to bude mít na starosti,
ty první měsíce?

■ provozovna Jihlava

Dostáváme se ke konkrétnímu
rozmístění provozoven

Jejich provozovny nám do naší dosavadní
sítě vhodně zapadají tam, kde my žádné
nemáme. Jsou to tato prodejní místa: Liberec, Jihlava, Nové Město, Hradec Králové
a Sokolov. Těchto pět provozoven je pro nás
stěžejních, ty nám umožňují zvýšit plošné
pokrytí ČR.
Pak jsou provozovny, kde my už jsme, takže
jsme tam aktuálně na dvou místech. Jsou to
Plzeň, České Budějovice a Praha. K těmto

■ provozovna Praha
CHARVÁT magazín • 1 | 2021

provozovnám budeme přistupovat individuálně. V Českých Budějovicích jsem již byl
a tam je jisté, že se obě provozovny sestěhují do jedné, do naší stávající, nedávno nově
otevřené provozovny. V Plzni bychom naopak chtěli ponechat provozovny obě,
protože jednak je Plzeň průmyslové město
s velkým potenciálem a jednak jsou tyto
dvě provozovny na opačných koncích města.
Nu a co se týče pražské provozovny HYDRO-FLEXU, tam jsme teprve na počátku úvah,
jak dál. Zatím zůstávají obě.

Obchodní činnost budu muset převzít já,
včetně rozhodovacích pravomocí v této oblasti. Postupně zapojíme vybrané pracovníky
(pracovníka) provozoven do našich porad
ve Zbraslavicích Kristýna Kindlová (naše
personální ředitelka), žije ve Východních
Čechách. Má to tudíž blízko do Nového
Města nad Metují, kde je sídlo společnosti.
Odtud bude firmu HYDRO-FLEX monitorovat
z pozice jednatelky po organizační a technické stránce.

■ provozovna Praha

Máme koně do každého dostihu
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Slovo má Kristýna Kindlová,
personální ředitelka CHARVÁT Group
a současně nová jednatelka
společnosti HYDRO-FLEX

Po akvizici společnosti HYDRO-FLEX jsem
se stala její jednatelkou. Druhým jednatelem
společnosti je Ing. Zdeněk Pernica, MBA.
V tuto chvíli je naším společným cílem zajištění bezproblémového chodu společnosti
a plynulého začlenění poboček společnosti
HYDRO-FLEX do skupiny CHARVÁT
Aktuálně se nacházíme ve fázi vzájemného
poznávání. Probíhá především výměna dat
a informací mezi HYDRO-FLEXEM a CHARVÁT GROUP, tak aby bylo možné tyto podklady využít pro zhodnocení provozoven.
V druhé polovině roku 2021 plánujeme začít
s implementací případných změn. Cíl je jasný – vzájemně se od sebe učit a inspirovat,
tak abychom společně ještě více zlepšili
naše postavení na českém trhu a posílili tak
naši pozici vůči konkurenci.
Rozhovor na straně 3 až 4 vedl: Jiří Franc
Foto provozoven na straně 3 až 5:
archiv společnosti HYDRO-FLEX
Vlastní osobní foto a text na straně 5:
Kristýna Kindlová

■ Kristýna Kindlová

■ provozovna Plzeň

■ provozovna Liberec

■ provozovna České Budějovice

■ provozovna Hradec Králové

Máme koně do každého dostihu
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CHARVÁTSTROJÁRNE
STROJÁRNE

CIELENÉ INVESTÍCIE V CHARVÁT STROJÁRNE BARDEJOV
POKRAČUJÚ AJ V ROKU 2021
Sme radi, že Vás môžeme informovať, že aj napriek korona
pandémií a ťažším hospodárskym časom, sa spoločnosť
Charvát Strojárne Bardejov rozhodla, že tento hospodársky
útlm využije na dokončenie ďalších investícií do modernizácie
strojných a technologických zariadení.

ROK 2020 - REKAPITULÁCIA
Len krátko zhrniem, že v roku 2020 sme inštalovali do prevádzky nasledovné strojné zariadenia:
• 1 nová lakovacia linka pre veľké hydraulické valce v celkovej hodnote
750 000 Eur
• 1 horizontálne obrábacie centrum
• 1 CNC sústruh
• 1 CNC obrábacie centrum
Tieto investície za rok 2020 v celkovej hodnote 1 173 500 Eur sú už
v plnej prevádzke.

V ROKU 2021 POKRAČUJEME
V NÁKUPOCH A INVESTÍCIÁCH
NASLEDOVNE
• 4 ks malé CNC sústruhy
• 2 ks stredné CNC sústruhy
• 2 ks vertikálne CNC obrábacie centrá
• Monitoring strojov
Tieto investície máme vysúťažené cez NFP z Eurofondov.
Postupná inštalácia týchto 8 strojov bude prebiehať od 2. Q. 2021.
Vo fáze výberu a cenových ponúk sú tieto investície:
• 1 ks veľký CNC sústruh na obrábanie rúr a piestnych tyčí do 3 metrov
• 2 ks lakovací robot
• 1 ks veľký zvárací robot
Celkový objem týchto naplánovaných a už schválených investícií na rok
2021 činí teda 1 461 000 Eur.
Dlhodobý zámer našej spoločnosti Charvát Strojárne Bardejov vybudovať okamžitú výrobnú kapacitu na ročný objem 15 mil. Eur bol teda
naplnený a uvedenými investíciami v roku 2021 vybudujeme okamžitú
ročnú výrobnú kapacitu v objeme 18 mil. Eur.
Pre lepší celkový obraz si dovolím zhrnúť, že okrem vyššie uvedených
investícií v rokoch 2020 a 2021, odkedy bola naša spoločnosť začlenená
do skupiny Charvát Group koncom roku 2017, sme ešte v prvej fáze celkovo
nakúpili nasledovný počet nových strojov:
•
•
•
•

15 CNC obrábacích sústruhov
1 CNC obrábacie centrum
1 ks veľký zvárací robot
2 ks píl na delenie materiálu

Tieto informácie sme sa rozhodli zdieľať v predstihu aj s našimi váženými zákazníkmi a preto v týchto dňoch odosielame tento list, samozrejme
v AJ, našim strategických odberateľom.
To preto, aby sa naši zákazníci vedeli lepšie rozhodnúť pri umiestňovaní
svojich budúcich nových projektov a mali stálu informáciu a istotu,
že na našu spoločnosť sa môžu spoľahnúť.
text a ilustrační fotografie: Pavol Klimek
CHARVÁT magazín • 1 | 2021
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V BARDĚJOVĚ UVEDLI DO PROVOZU NOVOU LAKOVNU
Výstavbu nové lakovny v CHARVÁT Strojárne, a.s. jsme trpělivě sledovali od počátku. Naposledy v posledním, prosincovém
vydání Magazínu. Nyní je dlouho očekávané dílo hotovo. Stručné informace o posledních týdnech před spuštením a bohatou
fotodokumentaci přináší výkonný ředitel Pavol Klimek.
Nová lakovacia linka bola po montážnej stránke ukončená
v nedeľu 20. 12. 2020. Potom nasledovali Vianočné a Novoročné sviatky, takže bolo veľmi komplikované pokračovať
v oživovaní. Situáciu ešte viac skomplikovala aj nepriaznivá
situácia ohľadne pandemickej situácie s Covid19.

ŠKOLENIE A OŽIVOVANIE

Samotné oživovanie lakovne teda začalo 4. 1. 2021 a bolo úspešne ukončené 19. 1. 2021.
V rámci oživovania linky prebehli aj prvé školenia obsluhy linky, samotných
lakovačov, elektrikárov, údržbárov ako aj majstra lakovne.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

Osobitná časť sa venovala samotnému procesu zneškodňovania odpadov,
ktorá je časovo veľmi náročná. Len riadne zabehnutie do prevádzky a určitá
prax ukáže ako veľmi.

ZKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Nova lakovňa bola dňa 22.1.2021 za účasti zástupcov Kovolak a našej spoločnosti prevzatá do skúšobnej prevádzky. Táto skúšobná
prevádzka bude trvať podľa zmluvy 3 mesiace.
Pri prebierke linky neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by bránili v začatí skúšobnej prevádzky.
V snahe vylepšiť proces a produktivitu práce na linke sme ale požiadali zástupcov dodávateľa linky o doriešenie niekoľkých malých vylepšení
ako napr. zavedenie monitorov pre obsluhu na sledovanie zostávajúceho času pri kabínkach, optimalizácia priechodu hydraulických valcov
cez oplachovú komoru u valcov s vyššou váhou, kde sú nutné špeciálne prípravky na manipuláciu a pod.
Vo vybavovaní sú všetky potrebné náležitosti potrebné na neskoršie uvedenie linky do trvalej prevádzky napr. ohľadne životného prostredia,
emisií a rôznych iných povolení.
Text a foto: Pavol Klimek, redakční úpravy: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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TECHNICKY NÁROČNÁ STAVBA MODULY BYLA ZKOLAUDOVÁNA

O Module jsme toho letos napsali už docela dost. Venkovní přístavba tohoto automatizovaného velkokapacitního
skladu změnila poměrně razantně život ve výrobě hadic, zejména u pracovníků expedice.
• vyklidili jsme téměř celý dosavadní sklad koncovek a nastěhovali jej do MODULY
• získali jsme tak perspektivně navazující výrobní plochu pro výrobu hadic
• zlepšili jsme každodenní manipulaci s materiálem pro výrobu hadic
• v neposlední řadě jsme se postarali o nový panoramatický pohled na náš areál

Bez kolaudace by MODULA neexistovala

Kolaudace byla završena potvrzením stavebního úřadu 30. prosince 2020. „Dalo nám to dost starostí,
na datu je vidět, jak to bylo časově našponované, je to hodně papírování,“ říká k tomu Pavel Kubín a pokračuje: „Samozřejmě na nás tlačil i Milan Neprášek, ekonom, který potřeboval ještě v roce 2020 mít stavbu
v účetnictví, aby mohl uplatnit odpisy. Byli jsme po celou dobu výstavby pod časovým tlakem, vždyť jsme začali loni v létě a v prosinci jsme
zkolaudovali. Stavbu, která je technicky složitá a do které zasahují omezení blízkého leteckého provozu. A tak si myslím, že to všechno
dopadlo velice dobře, včetně té kolaudace.“

EXPEDIČNÍ TÝM MODULA: KÁJA NIKODÝMOVÁ, PETR RŮŽIČKA A MILAN ČERNOHLÁVEK

Pracovníci oddělení expedice se logicky stali
nositeli úkolu přestěhovat z dosavadního
skladu všechny součástky do MODULY, naučit se ji obsluhovat a zvládnout počítačový
systém, kterým je MODULA řízena. Na stěhování se podílela řada spolupracovníků z výroby hadic, včetně vedení, kterým patří veliký
dík. Hlavní zodpovědnost nesli Kája Nikodýmová, vedoucí expedice a její pravá ruka, jak
sama říká, Petr Růžička. Patří k nim neodmyslitelně i Milan Černohlávek, aby byla expediční sestava úplná. Museli se také naučit
novým způsobům uvažování, jak ve výdeji
součástek do výroby hadic, tak externím zákazníkům mimo firmu. Následující rozhovor
obsahuje názory Káji Nikodýmové a Petra
Růžičky, dvou hlavních aktérů, kteří se při odpovědích na otázky doplňovali.

Jak probíhal proces zprovoznění
MODULY z vašeho pohledu?

Stěhování skladových zásob do MODULY
probíhalo hlavně přes prázdniny. V té době
bylo vše rozeseté po hale a měli jsme často
problém najít rychle, co jsme potřebovali.
Dohledat některý specifický typ koncovek

nebylo vždy jednoduché, ale řídili jsme se
heslem „Kdo hledá najde“. Tento řízený chaos probíhal pár týdnů. Postupně jsme většinu materiálu naskladnili. Od podzimu v tom
začal být trochu pořádek.

V čem MODULA pomohla a v čem
ubližuje?
Ze začátku byl problém se zasekáváním
polic. To nás zdržovalo, nedalo se nic v tu
chvíli dělat vůbec nic a pořád jsme volali
servis. Naštěstí se tento problém podařilo
vyřešit. Někdy od září, od října jedeme vcelku
bez problémů. Nejtěžším obdobím bylo
rozhodně stěhování. Zajímavé je, že si oba
do dneška pamatujeme, kde, v které polici,
ve které krabici byly konkrétní skladové položky dříve. MODULA přinesla přehledné,
perfektní uspořádání. V tom je jedinečná.
A pak, samozřejmě, to hlavní – při tom všem
obrovské množství materiálu na malém
prostoru, úžasná úspora provozní plochy.
Trochu s ní bojujeme ohledně rychlosti
obsluhy. Ve starém skladu si každý z nás,
pracovníků expedice došel pro to, co bylo
zrovna potřeba. Na MODULU občas stojíme
frontu, protože u ní může být jenom jeden,
který má vyjetý jeden konkrétní regál a k ničemu jinému se ten druhý nedostane. Proto
máme nejvíce požadované, základní položky
ještě ve starém skladu v krabicích. Je to pojistka pro rychlou obsluhu zákazníka

Zopakujte prosím váš sortiment

Jsou to veškeré druhy koncovek, objímek
a matic

Co je aktuálně před vámi, co vás čeká
nového?
MODULA se bude napojovat na firemní
ekonomicko – informační systém Helios.
Ten už známe z původního skladu, nyní bude
propojen s MODULOU. Přípravy se již rozeběhly.

A že byste nám na závěr prozradili
něco o sobě?
„Jsme dobrý tým“, říká Kája Nikodýmová.
„Na Petra se mohu absolutně ve všem
spolehnout, je zodpovědný a stejné platí
pro Milana. Máme smysl pro humor, takže se
i v tom fofru dokážeme zasmát. S Petrem
máme oba stejnou školu, zemědělku v Čáslavi. A oba jsme ve firmě přibližně stejnou
dobu, já tu budu v březnu čtyři roky a Petr
v květnu třetí rok. Nastupovala jsem po Helče Prchalové, ta mě zaučovala, to byla moje
učitelka. (Helena Prchalová obdržela od
Dr. Charváta významné ocenění „Zaměstnanec roku 2016“ - pozn. redakce).
ptal se Jiří Franc, foto Jiří Franc

Jak máte rozdělené role?

Nikodýmová
■ Vedoucí expedice Kája
a
a Petr Růžička, její pravá ruk
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Od ledna zodpovídáme jenom my tři (Nikodýmová, Růžička, Černohlávek) za vychystávání do výroby. Kromě toho zodpovídá naše
oddělení za veškerý prodej sortimentu všem
zákazníkům, včetně provozoven. Nyní nám
přibylo osm nových provozoven HYDRO-FLEXU, což je výrazné navýšení objemu. Kromě
nás tří umí MODULU obsluhovat také další
vybraní pracovníci. Bez toho by to nešlo.

■ Petr Růžička před MODULOU
se svou „mobilní kanceláří“

Máme koně do každého dostihu
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NOVOU KOTELNU PROVĚŘUJÍ LETOŠNÍ MRAZY

O pár slov k provozu zánovní kotelny ve Zbraslavicích jsme požádali Pavla Kubína. Ten měl celou rekonstrukci v roce
2019 na starosti. Již tehdy jsme mluvili o tom, že skutečnou prověrkou bude „normální česká zima“ kdy je v noci
deset stupňů mrazu a k tomu mrzne celý den. V roce 2020 byla zima mírná. Až letos v lednu jsme se mrazu a sněhu
dočkali a jak to vypadá, zima bude i v únoru.
Tak jak to vypadá s topením v mrazech?

Spotřeba uhlí se prakticky nezměnila, ale komfort je podstatně vyšší.
Ve dnech, kdy jsou vyšší mrazy, topíme nonstop. Kotelník, případně jiná
poučená osoba, to dojde večer pouze zkontrolovat a kotel pracuje vesele
celou noc. Tím, že topíme nyní v podstatě nepřetržitě, šetříme výrazně elektrickou energii na sušárně lakovny válců, kde byla dříve vysoká spotřeba.
Já osobně jsem spokojený a jsem rád, že nám to vyšlo. Pořídili jsme v roce
2019 nový kotel s nižším výkonem a letos jsme si díky tužší zimě potvrdili,
že jsme se trefili. Tu absolutní jistotu jsme tehdy neměli

Lidem nesmí být zima, ale také nesmí trpět pocitem přetopení

Výkon kotle i navazující příslušenství vyhovují, pokrývá to bez problémů
potřeby celého areálu, a ještě máme rezervy. Kotel a jeho výkon se dají
spolehlivě regulovat. Lidé pracují v optimálních tepelných podmínkách.
Nesmí jim být ani moc teplo a určitě ne zima. A to funguje.
Ptal se: Jiří Franc, foto Jiří Franc

ÚSPĚCHY A PROBLÉMY UČŇOVSKÉ PRAXE V SEMILECH

• V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo do 1. ročníku učebního oboru obráběč kovů 9 nových učňů.
• Ve 2.ročníku pokračuje 8 učňů a ve 3. ročníku máme 6 učňů.
• Celkem se ve všech ročnících účastní praktické výuky 23 učňů, z toho v roce 2020 přibylo zmiňovaných 9 nových.
První odchovanci

V roce 2020 se vyučilo 9 učňů, všichni složili zkoušky. Z toho 4
učni po prázdninách nastoupili do pracovního poměru u Charvát
– AXL. To považujeme za první úspěch a reálný výsledek naší
náročné práce.

Pandemie nás brzdí

Vzhledem k současné covidové pandemii nemohla v listopadu ani
v lednu probíhat praktická výuka. To samozřejmě zbrzdilo rozvoj
praktických dovedností našich učňů v minulém i v tomto roce.
Žáci našeho učebního oboru přišli i o praktickou výuku, kterou lze
velmi těžko nahradit distančním vzděláváním. U učebního oboru
obráběč kovů tvoří praktická výuka až polovinu celkové vyučovací
doby. Žáci tohoto oboru tráví jeden týden ve škole při výuce a druhý týden v dílnách naší firmy a praktických provozech.

Pokračuje situace z roku 2020

Již v minulém školním roce takto žáci přišli o čtyři měsíce odborné praxe bez náhrady. Podle dosud navržených pravidel pro uzavírání škol je zřejmé, že se situace bude opakovat. Praktické dovednosti, které žáci v praxi získávají, přitom není možné předávat
žádným jiným způsobem. Je potřebné, aby byla praktická výuka
na středních odborných školách a učilištích zachována, alespoň
v rámci početně uzavřené skupiny žáků či realizovatelného časového harmonogramu v rámci osobního přístupu k učňům nebo
individuální praxe.
Věříme, že se situace uklidní, budeme moci již pravidelně
provádět praxi a naše učně odborně připravit k závěrečným praktickým zkouškám.
Milan Bělka, redakčně upravil Jiří Franc, foto Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu

■ Takhle to všechno začalo
– první ročník oboru obráběč kovů v Semilech 2017/2018

■ Naši odchovanci v r. 2020 se svými mistry odborného výcviku
1 | 2021 • CHARVÁT magazín

10 | CHARVÁT GROUP

FOTOSOUTĚŽ PRO ZAMĚSTNANCE 2021
Vyhlašujeme v pořadí čtvrtý ročník zaměstnanecké
fotosoutěže. Bohužel, i tento rok je ve znamení pandemie coronaviru. Proto ponecháme zjednodušená
pravidla z minulého roku, která se osvědčila. Proto
také startujeme již v únoru, abychom nepřišli o zimní
snímky z dovolených a podobně. Tak se na ta letošní
pravidla podívejme.

Příjem soutěžních snímků až do 31. října 2021
Jedna hlavní soutěžní kategorie: Můj rok 2021
V takto zjednodušené soutěži očekáváme fotografie zaměřené zejména na přírodu, náladové fotografie k zamyšlení, emotivní zážitky, rodina,
děti, prázdniny, rodinná atmosféra, zajímavosti z cest, atmosféra prázdnin a volného času. Ale tentokrát nemusí chybět ani roušky, ani fotky
z pracovišť. Dobré fotky.

CENA ZA NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII

Členové poroty vyhodnotí tři nejlepší snímky, zaslané do soutěže.

CENA POROTY

Členové poroty stanoví, která fotografie je zaujala natolik, že si rovněž zasluhuje ocenění, protože je něčím výjimečná.

CENA ZA FOTOSÉRII

Doposud nám každý rok zaslali někteří soutěžící tématicky propojenou sérii snímků, které si zaslouží ocenění. Obvykle jsme dodatečně vyhlašovali tuto speciální cenu. Letos to uděláme hned.

ZASÍLÁNÍ SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ

Do soutěže budou zařazeni všichni zaměstnanci, kteří zašlou své snímky v digitální podobě, ve formátu jpg. na mailovou adresu
franc@charvat-chs.cz. Každý účastník soutěže může zaslat maximálně čtyři fotografie. Fotografie musí být pořízeny letos, tj. v r. 2021.
V předmětu mailu bude uvedeno „Fotosoutěž 2021“. V textu mailu musí být uvedeno jméno autora, telefon, zaměstnavatel a souhlas autora
se zveřejněním fotografie v CHARVÁT MAGAZÍNU a na firemním Facebooku. Mail doprovodí odesílatel stručným textem, ve kterém uvede,
kdy a kde fotografie vznikla, případně je možné a velmi vítané doplnit příběh, který se ke vzniku fotografie váže.

POŽADOVANÁ KVALITA SNÍMKŮ

Jedná se o amatérskou soutěž. Nejdůležitější je před odesláním zkontrolovat rozlišení, které by nemělo být pod 300 kilobitů (kb).
V případě nižšího rozlišení může být fotografie ze soutěže vyřazena, případně nebude moci být vytištěna.

ZPŮSOB HODNOCENÍ

O vítězích soutěže rozhodne tříčlenná hodnotící komise, složená ze zkušených fotografů. Pro zajištění objektivity hodnocení nebude žádný z členů komise zaměstnancem
skupiny CHARVÁT. Vyhlášení výsledků soutěže a vítězné fotografie zveřejníme v prosincovém vydání CHARVÁT MAGAZÍNU.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE

1. místo: odměna ve výši 10 000 Kč
2. místo: odměna ve výši 8 000 Kč
3. místo: odměna ve výši 5 000 Kč
Pro každého z oceněných Pamětní diplom

CENA POROTY:
odměna ve výši 5 000 Kč
CENA ZA MINISÉRII:
odměna ve výši 5 000 Kč
Připravil: Jiří Franc

BYLI SKVĚLÍ, ALE ZŮSTALI POD PÓDIEM

Tak bychom mohli nazvat autory řady soutěžních snímků z roku 2020,
které měla porota v hledáčku, ale při závěrečném hodnocení se na ně
nedostalo. Vyhrát prostě nemohou všichni. Trochu to napravíme zveřejněním těchto snímků, které můžeme považovat za čtvrtfinalisty soutěže.
Postoupili sice ze základní skupiny, ale do finále se nedostali – pokud
použijeme sportovní výrazivo.
CHARVÁT magazín • 1 | 2021

■ Tomáš Peterka, Charvát CTS, Západ slunce

Máme koně do každého dostihu
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■ David Huska, AVHB Opava, Rybník Dehtáře

■ Ing. Jozef Šepitka, CHARVÁT Strojárne, Dovolená na Slovensku

■ Ing. Sandra Sýkorová, CHARVÁT CTS, Srpnová Sněžka

■ Ing. Václav Patočka, CHARVÁT AXL, Hluboké šumavské lesy

■ Marek Janouch, CHARVÁT CTS, Cesta na dovolenou 2020

■ Kája Nikodýmová, Zbraslavice, Měsíc

■ Patrik Jíra, CHARVÁT AXL, Ezekiel a jeho volný let

■ Tomáš Nechvíl, CHARVÁT CTS, Cyklistův západ Slunce

Máme koně do každého dostihu
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SKST CHARVÁT HAVÍŘOV MÁ ZAJIŠTĚNOU BUDOUCNOST
O stolních tenistech v Havířově, nesoucích hrdě jméno CHARVÁT v názvu klubu,
jsme psali v našem Magazínu v roce 2017. Již tehdy bylo, čím se chlubit.
V tomto vydání přinášíme aktuální informace. Věru, v Havířově během minulých let
rozhodně nezaháleli.

Už sedmašedesát let působí v Havířově klub stolního tenisu. Klub s bohatou historií, úspěšnou
současností a snad také optimistickou budoucností. Patří mezi vůbec největší v rámci České
republiky a nemalou zásluhu na tom mají také jeho partneři, mezi nimiž má své stále místo
společnost CHARVÁT Group s.r.o. Své jméno s havířovským klubem spojila už před více než
dvaceti lety, bez její podpory si klub svoji činnost snad ani nedovede představit.

Nejen tento úvodní vstup, ale také veškeré následující informace pro nás připravil
manažer SKST Havířov a současně i místopředseda České asociace stolního
tenisu, Nikolas Endal.

DOSAHUJEME PRAVIDELNĚ VÝZNAMNÝCH
SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

Do roku 2021 vstoupil klub s početnou členskou základnou. Má 178 členů ve věku od šesti
■ Medailistky dorost
do pětasedmdesáti let. Jeho družstva působí prakticky ve všech v soutěžích, od nejvyšší Extraligy mužů (v ní hrají pod názvem SKST Charvát Havířov) i žen, až po Okresní přebor.
Každoročně se rozrůstá bohatá sbírka medailí ve všech věkových kategoriích. Za všechny v posledních let stojí možná nejvýš bronz z mistrovství Evropy juniorek 2019 v Ostravě, kde byly členkami českého národního týmu Gabriela Štěpánová a Klára Hrabicová. Obě mladé havířovské
hráčky navíc v roce 2020 vybojovaly bronz ve dvouhře na mistrovství republiky žen do 21 let. Úspěšný rok pak Klára Hrabicová zakončila
ziskem juniorského titulu ve dvouhře, když ve finále porazila svoji oddílovou kolegyni Nelu Hanákovou.

Mají na co navazovat….

Tyto mladé naděje by určitě chtěly v budoucnu navázat na úspěchy svých předchůdců. Teprve nedávno ukončila svoji úspěšnou kariéru
odchovankyně havířovského klubu Renáta Štrbíková, mistryně Evropy ve smíšené čtyřhře a dvojnásobná bronzová medailistka v soutěži
družstev. Odchovancem klubu je také trojnásobný mistr republiky ve dvouhře Pavel Širuček, aktuálně nejlepší český hráč a jedenapadesátý
hráč světového žebříčku. A do třetice vůbec nejúspěšnější hráč historie klubu, Ivan Karabec. Čtvrt století hájil barvy Havířova. Paralympijský
vítěz ze Sydney 2000, mistr světa i Evropy a účastník šesti paralympiád. V minulém roce se s klubem rozloučil, ale byl živoucím dokladem
toho, že také hendikepovaní sportovci mají v klubu své místo.

MÁME NEMODERNĚJŠÍ HALU PRO STOLNÍ TENIS VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Od druhé poloviny roku 2020 mají všichni členové klubu ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Po dlouhých osmatřiceti letech se z herny
v areálu Středního odborného učiliště technického v Šumbarku klub přestěhoval do nejmodernější haly pro stolní tenis ve střední Evropě.
Národní sportovní centrum na ulici Opletalova v Šumbarku bylo slavnostně otevřeno v polovině září. O vybudování tohoto centra jsme hovořili ve vedení asociace už mnoho let. Je nezbytné pro další zkvalitňování přípravy sportovců nejen havířovského klubu, ale také pro kempy
reprezentačních složek všech kategorií. Centrum navíc nabízí i možnost sportování pro veřejnost. Má regulérní florbalové hřiště, je zde
možnost hrát futsal, tenis, badminton a řadu dalších halových sportů. Plocha sportovišť je 2000 metrů čtverečních a je možno na ní rozmístit
až dvaatřicet stolů. Zázemí nabízí dalších 1500 metrů čtverečních,” vysvětluje manažer SKST Havířov a současně i místopředseda České
asociace stolního tenisu Nikolas Endal.

■ Klára Hrabicová
CHARVÁT magazín • 1 | 2021

■ Petr David

Máme koně do každého dostihu
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HAVÍŘOV SE STÁVÁ VÝZNAMNÝM MEZINÁRODNÍM
CENTREM STOLNÍHO TENISU

V červenci minulého roku již v hale trénovaly například ženské reprezentační týmy Polska a Maďarska, které přijely na společné soustředění,
v srpnu se konaly první turnaje. Například již zmiňovaný juniorský šampionát, na němž Klára Hrabicová vybojovala zlatou medaili. Národní
tréninkové centrum bude v letošním roce hostit také mistrovství republiky mužů a žen, pokud vše dobře dopadne, v červnu se do Havířova sjede
světová špička v kategorii juniorů a kadetů. „Požádali jsme Světovou federaci stolního tenisu o pořádání turnaje Czech Junior & Cadet Open.
Pokud to situace kolem pandemie coronaviru dovolí, přijede přes tři sta mladých hráčů a hráček z mnoha zemí světa. Tento seriál patří
k nejprestižnějším podnikům pro mladé talenty a pravidelně na něm hrávají junioři a kadeti z Číny, Japonska a další velmocí našeho sportu,”
dodává Nikolas Endal.

PANDEMIE SE NÁM NEVYHNULA, ALE BUDOUCNOST VIDÍME OPTIMISTICKY

Podobně jako ve většině oblastí celé společnosti, nevyhnuly se opatření proti šíření coronaviru ani sportu. Sezona 2020/2021 sice byla v září
rozehrána, ovšem po několika týdnech následně přerušena a restart se na začátku roku týká pouze obou nejvyšší soutěží družstev. Moderní
tréninkové centrum tak zdaleka není vytížené na sto procent. Jeho budoucnost však vedení klubu vidí optimisticky. Snahou a cílem je
vytvoření kvalitních tréninkových skupin mužů i žen, v nichž by působili nejlepší čeští hráči a hráčky. Pochopitelně pod vedením nejlepších
trenérů. Vydělat by na tom měli pochopitelně také samotní členové havířovského klubu. Společná příprava s českými reprezentanty se
postupem času musí projevit a fanoušci se pak budou opět moci těšit na to, že na domácí, a snad i mezinárodní scéně budou do bojů
o medaile stále častěji zasahovat právě hráči a hráčky Havířova.
Text a foto: Nikolas Endal, redakční úpravy: Jiří Franc
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NAŠE BARVY PROZÁŘILY ITALSKÁ KOLBIŠTĚ

Modrožluté dresy naší stáje jsme si v posledních dvou měsících zvykli vídat na „cílové pásce“ jako první. Takovou sérii
úspěchů naše stáj dlouho nezaznamenala. Vypovídá to o skvěle připravených koních, dobrém týmu všech, co se starají,
a hlavně o vysoké úrovni práce a zkušeností dvojice trenér – žokej, v tomto případě Pavel Tůma a Jan Faltejsek. Náš
přehled úspěchů je definován daty od 10. prosince 2020 do 4. února 2021.

NIGHT MOON, CHEMINÉE A HAZARDER ODSTARTOVALI
V PROSINCI 2020 SÉRII VÍTĚZSTVÍ, KTERÁ NEMÁ OBDOBY
NIGHT MOON vítězí v PISE 10. prosince 2020

V dostihu začal opatrně, ale v závěru všem utekl, v cíli měl pře ostatními sedm délek.
V sedle tentokrát Ondra Velek. NIGHT MOON tak ovládl nejbohatší dostih dne. Vlastní
český odchovanec zvítězil již v pěti ze šesti startů na překážkách. Tentokrát to byla jeho premiéra ve steeplechase – Premio Balorain (stch,
4+, 3500 m, 17.000 €). Prokázal již nepochybně dostatek talentu. Zisk Pavlem Tůmou trénovaného ryzáka tímto úspěchem překročil hranici
1,2 miliónu korun. Ve stejný den se prosadil na překážkách debutující SWINGING THOMAS. Účastník Českého derby 2020. V proutěnkách
pro tříleté Premio Thilborgh (pp, 3, 3500 m, 13.200 € doběhl na druhém místě. V sedle opět Ondra Velek.

CHEMINÉE nadělovala pod stromeček

Treviso, 24. prosince 2020. Vítězný návrat Cheminée. Vrcholem dostihového dne byly proutěnky Premio XVII Corsa Siepi di Treviso (4+,
3500 m, 22.000 €,). Pětiletá krasavice, černá hnědka CHEMINÉE se po zdravotní pauze a druhém místě v Křišťálovém poháru vrátila ve skvělé
formě. Získala šesté vítězství ze sedmi překážkových startů. Podobně jako NIGHT MOONOVI 14 dní předtím se jí podařilo překonat hranici
jednoho milionu korun v dosavadní kariéře. Svěřenkyni Pavla Tůmy úspěšně asistoval žokej Jan Faltejsek.

HAZARDER – poslední vítěz roku 2020

Na Hazardera jsme byli zvědaví. Nemá rád startovací boxy, umí být rapl, však je to také dvouletý pubescent. Tentokrát šel do boxů jako
poslední, což bylo v nabitém startovním poli velmi moudré. V ceně Premio Polifemo Orsini (2, 2000 m, 13.200 €) se sešel s důstojnými
protivníky. Více jak dvě třetiny dostihu to vypadalo, že ho vůbec nezajímá, co se děje vepředu. Začal až v náběhu do cílové rovinky. Vepředu
o něm vůbec nevěděli, šel vnější stopou, s nikým se nemusel strkat. A přišel famózní finiš. Cca dva metry před cílem odskočil cca o půl délky
a mohli jsme slavit. Nikdo na něj neměl. Nádherné vítězství nadějného dvouletka na závěr roku, veliká radost. Při svém druhém životním
startu naprosto exceloval v poli dvanácti dalších silných soupeřů. Že by kandidát do letošního Derby? V sedle Hazardera seděl tentokrát
italský žokej Maniezzi Luca, trenér Pavel Tůma.

V SEZONĚ 2021 VÍTĚZNÁ SÉRIE POKRAČUJE. HLAVNÍMI PROTAGONISTY
JSOU NIGHT MOON, DOMINIQUE, HONEY SEXY A SWINGING THOMAS
Pisa 7. ledna 2021 – dvě vítězství, jedno druhé místo
NIGHT MOON

Night Moon je jedním ze svěřenců trenéra Pavla Tůmy, který odstartoval italskou sérii vítězství stáje Dr. Charvát
10. prosince 2020. Do Pisy se vrátil hned počátkem nového roku, 7. ledna 2021. Pětiletého ryzáka připravili
tentokrát pod sedlo Janu Faltejskovi. A vyrazili na start PREMIO MON RAVEL – Steeplechase na 3200 m
pro pětileté a starší koně o 13.200 EUR. Faltejsek měl stále plné ruce, ale když za poslední překážkou Night
Moona pobídl, vlastní odchovanec Jiřího Charváta okamžitě akceleroval. Se svým soupeřem First Daum
bojovali až do cílové pásky, kde ho Night Moon o nos udolal. Třetí v pořadí ztrácel jedenáct délek! Pro Night
Moona to bylo šesté překážkové vítězství ze sedmi startů a bylo to vůbec první české vítezství v tomto roce.

DOMINIQUE

Druhý úspěch dne 7. ledna přidal v proutěných překážkách Premio Belbuk na 3500 metrů Dominique.
Po prosincovém návratu na dráhu potvrdil dobrou formu a v cíli dominoval o 7 délek.

SWINGING THOMAS

Modro-žlutým barvám ve čtvrtek 7. ledna vycházelo prakticky všechno a nebyly daleko od hattricku a stoprocentní bilance, ale účastník loňských derby Swinging Thomas při svém druhém překážkovém startu
ve dvoumílových proutkách Premio Narni nakonec bral druhé místo.

PISA 14. ledna 2021 – HONEY SEXY řádí jak na pastvě a pak nikomu nedá šanci

Naši čtyřletci ovládli 14. ledna 2021 steeplechase 2020 PREMIO LEXOU na 3 500 m. Jeden dostih, jedna stáj, jeden trenér, dva jezdci a první
dvě místa. Říká se tomu vítězství RAZ – DVA. Tentokrát se o to postarali HONEY SEXY a GATSBY. Jan Faltejsek to s vítěznou HONEY SEXY
neměl po startu vůbec jednoduché. Polokrevná hnědka řádila jak na pastvě a snažila se skotačit mezi jednotlivými překážkami, takže toho
naskákala dvakrát víc, než musela. Ovšem když ji Faltejsek po tvrdém poolování pustil dopředu, prodloužila krok a neměla soupeře. Skvěle jí
v závěru sekundoval druhý v pořadí GATSBY v sedle s Pavlem Složilem jr., který běžel podruhé v životě a běžel velmi dobře. Za HONEY SEXY
zaostal pouze o půl délky. Začátek roku přinesl v Itálii naší stáji a trenéru Pavlovi Tůmovi nevídanou sérii úspěchů, komentovanou pochvalně
odbornou veřejností.
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PISA 24. LEDNA 2021 – DOMINIQUE VÍTĚZÍ S PŘEHLEDEM V GR3 – PROUTKY NA 3500 M
DOMINIQUE, FALTEJSEK, TŮMA – SUPER SQADRA AZURA, tak se začíná hovořit o týmu stáje Dr. Charvát. Sedmiletý hnědák předvedl úžasné
zrychlení za poslední překážkou v cílové rovince a zopakoval svůj úspěch z letošního sedmého ledna. Z celé série úspěchů od prosince
do začátku února byl tento závod pro stáj svým významem nejdůležitější, nejcennější. Gr3 v silné konkurenci se nevyhrává každý den. Vítězná
série Dr. Charváta pokračuje. Však se také běželo o 30 000 EUR a Dominique si za své vítězství připsal 331 500 Kč, doposud nejvíce ve své
bohaté dostihové kariéře. Bylo to také první jedničkové vítězství českých stájí na překážkách v tomto roce. Sedmiletý hnědák patří k největším
překážkovým nadějím naší stáje. V prosinci i v lednu zvítězil hravě, dalo by se říci lehce, s odstupem. Vyroste z něj hvězda? Pro Pavla Tůmu
je toto vítězství již čtvrtým letošním triumfem v Pise, kde vyhrál polovinu z dosavadních 8 startů, přičemž v jednom z nich skončili jeho
svěřenci raz-dva.

PISA 4. února – Opět SWINGING THOMAS, tentokrát vítězně

Proutěnky pro čtyřleté Premio Feltre (3500 m, 13.200 €). Swinging Thomas přivezl Pavlu Tůmovi již páté vítězství stáje od začátku roku.
A obdivuhodné je to, že to bylo na překážkách. Dvojnásobný účastník Derby v roce 2020 si na ně postupně zvyká. V sedle nové překážkové
naděje Dr. Charváta byl Jan Faltejsek. Čtyřletý ryzák se dlouho držel uprostřed pole. V cílové rovině se vyvezl podél vnitřní bariéry. Za poslední překážkou Swinging Thomas pohodlně odskočil a při třetím překážkovém startu kariéry dominoval o 9 délek!!!

DEVOIR RIEN „SLOVENSKOU KRÁLOVNOU“
Na Slovensku již proběhlo vyhlášení nejlepších koní minulé sezóny. Kvůli coronaviru to bylo pouze prostřednictvím internetových stránek,
nikoliv na Galavečeru slovenského turfu, jako obvykle. Suverénní vítězkou hlasování o Nejlepší dvouletou klisnu se stala ve dvou startech
neporažená zimní královna Devoir Rien (Olympic Glory) trenéra Tůmy, reprezentující stáj i chov Jiřího Charváta. Připomeňme, že Devoir Rien
byla také nejlepším dvouletkem naší stáje, což rozhodlo o vítězích soutěže dvouletků pro zaměstnance.
Text: Jiří Franc
Foto: Archiv redakce

KDO STOJÍ ZA PÉČÍ O KONĚ VE ZBRASLAVICKÉ STÁJI?
Václava Boušková je vedoucí stájník, nebo lépe řečeno má na starosti chod stáje ve Zbraslavicích. Když jsme byli fotit
Anakinga a De Roberta (vyšlo v minulém vydání), ochotně nám se vším pomáhala a sama také ještě fotila. Využili jsme
této příležitosti a požádali ji o rozhovor.
Jak to tady vlastně začalo?

Pan Charvát si pořídil první koně na přelomu let 2000–2001, kterým nechal
vybudovat zázemí za areálem firmy Charvát Group. V té době, zde našli
domov pouze tři koně, mezi nimi byla i legendární a všemi oblíbená
polokrevná klisna pana Charváta Elizabetha (zvaná Eliška), na které velice
rád jezdíval a která mu ostatně dala i dceru, narozenou právě zde
ve Zbraslavicích, dnes již šestnáctiletou klisnu Evitu, v jejímž sedle si
doteď užívá vyjížděk. V podstatě prvotní myšlenka vybudovat stáje
ve Zbraslavicích byla jednoznačně za účelem rekreace a relaxace pana
Charváta a jeho rodinných příslušníků od pracovních a všedních povinností. Koní se zde vystřídalo mnoho, dnes už je ani nepočítáme, ale jistě jich
už může být k dobré stovce. Takže kapacita stáje (šest boxů), obvykle
bývá neustále plně obsazena. K tomu je koním poskytována perfektní
péče po všech stránkách. Snažíme se, aby koně měli komfortní welfare.
A to nejen z důvodu, že majitel na nás vidí v podstatě z kanceláře.

Jaký mají koně na odpočinku denní režim?

Režim je spíše uvolněnější, ale bez práce to nejde. I koně v odpočinkovém režimu potřebují pravidelný pohyb. Mají více
volnočasového využití, tráví každý den ve výběhu. Pětkrát týdně se s nimi chodí pracovat do terénu, občas toho hodně nachodí, třeba i dvanáct
kilometrů za den. Toto je v péči mladé paní Vlasty Dobiášovské – Svobodové, mojí zástupkyně, která koním plánuje práci pod sedlem, dle
jejich zdravotního stavu, kondice a následného využití (tím mám na mysli, zda se kůň bude vracet na dráhu či je připravován na prodej).
S koňmi v rekonvalescenci či čerstvě po zranění, bývá náročnější práce, která se neobejde bez zodpovědného přístupu, trpělivosti a pečlivosti,
kterou jim bezesporu poskytujeme. U koní na prodej, jde hlavně o přiježdění koně (tzv. transformace dostihového koně na hobby koně) pro
budoucí majitele, které pečlivě vybíráme. Naše priorita je koni sehnat odpovídajícího majitele a kvalitní nový domov.

Kdo na koních ve Zbraslavicích jezdí?

Tak kromě Vlasty jsou to děvčata, dobrovolnice, které nám chodí pomáhat. Často se do těch koní zamilují a pak je velmi těžké, když jim
musíme říci, že kůň bude odcházet. Ovšem toto Anakinga ani De Roberta nečeká. De Roberto tady bude už skoro 10 let a společně s Evitou
jsou živým inventářem stáje.
Pokračování na straně 16
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Jak je na tom Anaking dnes?

Anaking je tady zatím krátce. Byl hodně unavený. Podstoupil fyzioterapii a nechali jsme ho odpočinout. Je na něm vidět, že se hodně zlepšil,
už má opět jiskru v očích. Dokonce paní veterinářka říkala, že za ní je to kůň, který by mohl příští sezónu ještě vyrazit na dráhu. Což se už
doufám nestane.

Vy ale nemáte na starosti jenom koně ve Zbraslavicích…

To máte pravdu. U sebe doma ve Šlechtíně (cca 4 km od Zbraslavic) mám malou chovnou stáj, tak maximálně pro 12 koní, plnokrevného
i teplokrevného chovu. Plnokrevné klisny patří většinou Dr. Charvátovi. Ze Šlechtína pochází i několik hvězd dostihového světa. Třeba klisně
Nostalgii se zde v roce 2016 narodil Night Moon (úspěšný tříletek dostihové stáje), odchován zde byl i vítěz Českého Derby Joseph. To jen tak
namátkou, doufám, že k nim ještě pár jmen přibyde.

Jak to všechno stíháte?

Je to časově náročné a toho volna také moc není, ale to je takto všude u koní. A když máte skvělé pomocnice jako já, dá se to zvládnout
(Eliško, Míšo I a II. díky). Práce se zvířaty je všeobecně krásná, jste na čerstvém vzduchu, v přírodě, a když vidíte za sebou výsledky v podobě
vyléčeného a zároveň úspěšného koně na dráze, nebo spokojenost budoucích majitelů koní, či můžete být u zrodu možného koňského
šampiona nebo jenom spokojené a veselé oči koní, kterým nic nechybí, tak pak je to právě to ono, pro co i zapomenete, že vám v zimě mrzne
celé tělo, že vám někdy prší za krk, že nikdy nejedete na dovolenou, atd.

Poděkování na závěr

Využívám této příležitosti, že vychází článek o naší malé stáji. Děkuji všem, co se svědomitě starají o každého koně ve stáji
a neváhají kdykoliv nezištně přiložit ruku k dílu a pomoci. Veliké díky patří především mé kolegyni Vlastě Dobiášovské – Svobodové.
Díky za pečlivě odvedenou práci a starostlivost nejen o koně, ale i o celý areál stáje. Dále bych chtěla poděkovat panu Charvátovi,
že tuto malou stáj stále udržuje při životě a nejsou mu lhostejné osudy koní, kteří již nereprezentují jeho dostihovou stáj a stali se
tzv. vysloužilci, že se dokáže postarat o každého takového koně a neváhá vložit někdy nemalou finanční částku na jejich záchranu
při komplikovaných zranění či onemocnění, což je velice obdivuhodné.
Václava Boušková, Jiří Franc
Foto: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu

