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CHARVÁT GROUP

NADAČNÍ FOND NABÍZÍ
POMOC V PŘÍPADĚ POTŘEBY
Všichni z nás máme v letošním roce nižší příjmy než vloni.
A to i přesto, že jsme na počátku roku 2020 plošně zvyšovali
v každém našem podniku platy o 3–4 %.

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
Máme po celozávodních dovolených a COVID 19 nám pořád dýchá na záda. Člověk
si zvykne na všechno. Takže tohle téma
rychle opustíme, bylo toho v minulém vydání dost. Tentokrát bych vás chtěl všechny
povzbudit k účasti v zaměstnaneckých
soutěžích. Jsou tam pěkné odměny a letos
se nějak nikomu moc soutěžit nechce.
Asi víme proč. Takže jsme protáhli termíny
pro zasílání tipů do soutěže dvouletků
a doplnili jména soutěžících koní (strana
12 až 13). Také jsme zjednodušili pravidla
pro fotosoutěž (strana 11). Tam doposud
nepřišla jediná fotografie a bylo by hloupé,
nepokusit se získat zajímavou finanční
odměnu pouhým zasláním dobré fotky.
Myslím, že naše soutěže vyžadují minimální nasazení a nabízejí maximální odměny.
Když už se majitel rozhodl soutěže finančně podpořit, tak bych mu já osobně ty peníze nenechal. Je to ve vašich rukou, jestli
budeme pokračovat nebo ne.
Aktuální vydání se ovšem nezabývá jenom
soutěžemi. V rekordním čase se podařilo
postavit sklad MODULA ve Zbraslavicích.
Naši učňové v CHARVÁT AXL Semily
a CHARVÁT Strojárne Bardejov doplňují
stavy zaměstnanců – zůstávají po vyučení
v našich fabrikách jako zaměstnanci.
Provozovna Brno se přestěhovala do nových, více jak dvojnásobně velkých prostor,
přitom zůstala na stejné adrese. Kdo umí,
ten umí.
Naplno se rozeběhla dostihová sezóna,
utrpěli jsme první úspěchy jak doma, tak
v zahraničí.
Krásný zbytek léta přeje
Jiří Franc

magazín

Nemáme však žádné přesčasové hodiny a velký (40%)
propad zakázek řešíme i 60–70% náhradou mezd.
Obávám se, že do konce roku nebude situace lepší.
Tato situace je obdobná v celém privátním sektoru.
Proto se někteří z nás mohou dostat do obtížné finanční
situace, zejména samoživitelé, rodiny s dětmi na studiích,
s nemocnými příslušníky rodiny a podobně.
Pokud je někdo z nás v takové situaci nebo znáte ze svého
okolí někoho takového, neostýchejte se požádat o pomoc
z Nadačního fondu. Přesně na tyto případy pamatuje,
a proto byl založen.
Není ostudou něco přijmout, pokud skutečně potřebuju.
Hanbou je nepomoci, když můžu.
Jiří Charvát

V CHARVÁT CTS DOKONČILI KURSY
JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
PROJEKTU POVEZ II
V měsíci červnu proběhly závěrečné zkoušky jazykového
vzdělávání. Kurs obchodní angličtiny byl z velké části hrazen
prostřednictvím projektu POVEZ II – Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců II č. NBA-MN-29/2019/reg.č. proj CZ.0
3.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.
Na začátku se projektu účastnilo 21 zaměstnanců v pěti výukových skupinách.
Pět zaměstnanců ukončilo své vzdělávání v průběhu kurzů.
Závěrečné zkoušky absolvovalo zbylých 16 frekventantů úspěšně a s výbornými výsledky.
Aktualita z webu CHARVÁT CTS, redakčně upraveno
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MODULU JIŽ PLNÍ KONCOVKAMI - SPOLYKÁ JICH 60 TUN

O přípravách stavby nového venkovního skladu a současně zakladače MODULA ve Zbraslavicích jsme
informovali ve druhém vydání Magazínu Charvát (vyšel počátkem dubna letošního roku). Realizací
výstavby venkovního skladu získá výroba hadic ve Zbraslavicích dalších 350 m2 výrobní plochy.

Průběh výstavby ve zkratce

Na konci března začaly přípravné stavební
práce – skrývání asfaltové vrstvy na nádvoří
před halou a příprava na hloubení základů.
Začátkem dubna se rozeběhly práce na základové desce. Jakmile byly důkladně armované základy připraveny, rozeběhla se práce
na vlastní výstavbě, lépe řečeno montáži.
Přes tvrdé termíny se podařilo dílo předat dle
smlouvy 30. června.

Stavbu měl na starosti Pavel Kubín

Pavel Kubín byl jedním z těch, kteří doporučovali výstavbu skladu mimo prostory výrobní
haly, tedy výstavbu skladu venkovního, s halou propojeného skrze obvodový plášť. Tento
záměr byl nakonec realizován. Jeho komentář k průběhu výstavby: „Největším problémem byly opravdu napnuté termíny. Potom
například naplnění požadavku Řízení leteckého provozu ze sousedního letiště na barevnou úpravu horních pater, což znamenalo
lakování již hotových panelů obvodového
pláště. Tak vznikala různá zdržení, které musel dodavatel dohánět. S výsledkem jsem
spokojen, hlavně že je to venku a ne vevnitř.
S tou výškou bychom měli v hale problém,
navíc jsme takto uspořili daleko více místa
a neomezili výrobu.

Můžeš přidat nějakou zajímavost
k Module?

Ta mašina je velmi chytrá. Při váze naskladněných zásob 62 tun a výšce 12 metrů
je důležitá stabilita celého skladu. A ona to
dovede. Neustále vyrovnává levou a pravou

Máme koně do každého dostihu

stranu dvoupolicového systému, aby nedošlo na jedné z nich k přetížení. Takže například naskladnění pěti polic lehkým materiálem vyrovná na druhé straně třeba jednou
policí s těžkým materiálem. Prostě je schopná vyrovnávat balanc a eliminovat tak riziko
nestability.

Aktuální stav

Probíhá naskladňování hadicových koncovek do MODULY. Starý sklad se postupně
vyprazdňuje a současně již proběhlo jeho
vybílení jako první krok k přípravě na rozšíření výroby. Byla zaškolena obsluha MODULY.
Jsou to stávající zaměstnanci expedičního
skladu plus zaměstnanci z výroby. Kája
Nikodýmová, Petr Růžička, Karel Mikeš a Milan Černohlávek. Do budoucna se počítá
s propojením skladu na systém Helios.
Odpadne tak složitost evidence a inventur.
Pokud bude obsluha dostatečně zodpovědná.
Text a foto: Jiří Franc

TECHNICKÉ PARAMETRY A KAPACITA AUTOMATICKÉHO
VERTIKÁLNÍHO SKLADU MODULA LIFT ML75D
Externí vyskladňovací stůl, dvou policový systém
82 kusů polic s nosností 750 kg
Celkové zatížení polic: 61 500 kg / Celková ložná plocha: 288 m²
Výkon = počet vyskladněných plně zatížených polic za hodinu: 52
Výška 11,9 m / šířka 4,517 m / hloubka 4,058 m
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REKAPITULACE POSTUPU VÝSTAVBY VE FOTOGRAFIÍCH

■ Foto: Jiří Franc, Štěpán Mejstřík a Jaroslav Beran (letecké foto)
CHARVÁT magazín • 4 | 2020
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UČIT SE, VYUČIT SE A ZŮSTAT

Skupina Charvát se v posledních letech zaměřila na přímou spolupráci s odbornými učilišti. Ve svých výrobních
společnostech umožnuje učňům absolvovat praktickou část výuky. V CHARVÁT Strojárne Bardejov začali přede
dvěma lety. Ve městě je naše firma jedním z více subjektů, které se o učňovskou praxi uchází. Slovo má výkonný ředitel
Pavol Klimek.

■ Bývaly náš učeň, ktorý sa po ukončení školy zamestnal u nás

K obnovení spolupráce došlo
po začlenění do skupiny CHARVÁT
Škola:

SPOJENÁ ŠKOLA
JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Organizačné zložky:

SOŠ polytechnická
Spolupráca funguje na základe podpísanej
zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2019/2020. Tato obnovená spolupráca na poskytovanie praktického vyučovania na pracoviskách našej spoločnosti je od začlenenia našej spoločnosti
do skupiny Charvát. Žiaci/študenti pracujú
priamo pri danom stroji alebo na danom pracovisku pod dozorom skúsenejšej obsluhy.
V prvom školskom roku (2018–2019) po obnovenej spolupráci sme mali na praxi 7 žiakov a hneď v druhom terajšom školskom
roku sme ich mali 16. V mesiaci august
2020, po celozávodnej dovolenke, sa opäť
stretneme so zástupcami učilišťa, aby sme
si určili počty žiakov pre nový školský rok
2021/22

V školskom roku 2018/2019 sme
mali na praxi:
Študijný odbor mechanik nastavovač:
7 žiakov

Máme koně do každého dostihu

■ Prezentácia firmy Charvat strojárne medzi žiakmi na škole

V školskom roku 2019/2020 sme
mali na praxi žiakov 3. a 4 ročníka:

Naše konkrétna podpora školy
a sociálne slabších žiakov

Brigádnická činnosť

Okrem toho sme aj cez nadačný fond
Dr. Charváta podporili dvoch sociálne
slabších žiakov z tejto školy, v celkovej sume
3 000 eur.

Študijný odbor Mechanik nastavovač:
11 žiakov
Mechanik elektrotechnik: 4 žiaci
Mechanik mechatroník: 1 žiak.

Žiaci majú uzatvorené dohody o brigádnickej
činnosti a vedia si tu zarobiť nejaké peniaze,
čo je pre nich celkom zaujímavé, a majú záujem brigádovať u nás aj cez prázdniny.

Dni otvorených dverí

Už druhý krát sme sa zúčastnili na dni
otvorených dverí, ktorý Spojená škola
J. Henischa usporiada na začiatku školského roka, kde prichádzajú končiace ročníky
všetkých základných škôl v okrese. Tam
máme možnosť prezentovať našu spoločnosť a rozprávať zo žiakmi týchto škôl.

Prvé úspechy sa dostavili

Zatiaľ k nám nastúpil 1 bývalý učeň (viď
foto), ktorý po ukončení školy skúsil prácu
v zahraničí a napokon sa vrátil na Slovensko.
V prvom radu mal záujem sa zamestnať
u nás, čo sa aj udialo.
Po ukončení školy v tomto školskom roku
majú u nás žiadosti do zamestnania 3 bývalí
žiaci, ktorí u nás praxovali, predbežne sme
s nimi dohodnutí s nástupom do práce
od 1. 9. 2020.

V máji 2018 sme cez darovaciu zmluvu
poskytli tejto škole finančný dar 4 000 EUR
na materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

V takejto spolupráci so školou vidíme zmysel nielen z pohľadu zabezpečovania si takto mladých budúcich
pracovníkov ale aj osvetu a šírenie
dobrého mena firmy v meste Bardejov a v jeho okolí.
Nie všetko je ale dobré

Čo podľa nás (laikov v odbore školstva)
chýba v tejto otázke výchovy a vzdelávania je
väčšia a možno cielenejšia podpora kompetentných orgánov na otváranie takých školských odborov, ktoré si vyžaduje priamo trh
práce pre strojárske a automobilové spoločnosti. A tých žiakov je naozaj veľmi málo.
Druhý problém, ktorý je stále aktuálny (aj počas corona krízy) je to, že mnohí mladí ľudia
po ukončení školy odchádzajú za prácou
do zahraničia za lepšími zárobkami.
Připravil a redakčně upravil: Jiří Franc
Zpracoval: Pavol Klimek
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UČILI SE, VYUČILI SE A ZŮSTALI V PODNIKU
V CHARVÁT AXL Semily mají o rok delší zkušenosti, než je tomu V Bardejově. Začali již v roce 2017. Oproti Bardejovu
je v CHARVÁT AXL úplně jiný režim výuky učňů. V Semilech zajišťujeme jako firma přímo praktickou výuku a platíme
mistry odborného výcviku. Letos tam sklízejí první ovoce tříleté spolupráce s ISŠ Semily.

■ Petr Vavřík

AKTUÁLNÍ STAV POPISUJE
MILAN BĚLKA, VEDOUCÍ
ODBORNÉHO VÝCVIKU

Na konci školního roku 2020 bylo na praktické výuce, obor obráběč kovů, přítomno 21
učňů. Z toho všech 9 učňů ze 3. ročníku
úspěšně ukončilo studium. Z těchto 9 vyučených učňů zůstává 5 učňů v naší firmě
CHARVÁT AXL a od září se stanou našimi
zaměstnanci.

Spolupráce se školou

Spolupráce s ISŠ Semily probíhá na velice
dobré úrovni, jak s třídními učiteli jednotlivých ročníků, tak i s vedením školy. Ředitelem školy je Ing. Petr Holubička a obě strany
si vycházejí vstříc. V novém školním roce
2020/2021, tedy od září 2020, nastoupí
do 3. ročníku 5 učňů, do 2. ročníku 7 učňů
a do 1. ročníku 10 učňů.

Má to všechno při ohlédnutí tři roky
zpátky smysl?
Vzhledem k dobré spolupráci se školou a se
stále vzrůstajícím počtem zájemců o tento
obor má jistě smysl dále ve spolupráci s ISŠ
pokračovat. V neposlední řadě tím začínáme
úspěšně pokrývat potřeby firmy, co se týče
nedostatku kvalifikovaných dělníků. Samozřejmě stále je co zlepšovat. V budoucnu
bychom ocenili, kdyby se zlepšila úroveň
vybavení pro praktickou část výuky v oboru
Kovoobráběč. Rovněž bychom potřebovali
větší prostory pro výuku.

PŘI NÁVŠTĚVĚ V SEMILECH
JSME ZASTIHLI DVA
BRIGÁDNÍKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
VE FABRICE ZŮSTAT

JAROSLAV HOUŽVIČKA SI
PRÁCI S UČNI POCHVALUJE

Jaroslav Houžvička je zaměstnanec CHARVÁT AXL a mistr odborného výcviku. který se
do fabriky vrátil po patnáctileté pauze.
Předtím tam pracoval celých dvacet let jako
vedoucí výroby. S učni pracuje již rok
a s ohledem na zkušenosti má co předávat.
Měl na starosti zejména nejstarší učně, třetí
ročníky. Práci s učni si Jaroslav Houžvička
pochvaluje: „Závěrečnou zkoušku dělalo
devět učňů a všichni ji zvládli. Z nich u nás
zůstávají čtyři hned od září a Petr Vavřík se
chce vrátit po nástavbě. Byl jsem příjemně
překvapen, že přes všechny běžné problémy
s docházkou a kázní kluci zkoušky zvládli
a nevzali to na lehkou váhu“
text a foto: Jiří Franc

Jan Antoni nastoupí do práce
po prázdninách.

Nyní je ve fabrice na brigádě. Jako hlavní
důvody svého rozhodnutí zůstat v CHARVÁT
AXL uvádí blízkost od místa bydliště. K tomu
dodává: „Znám tady hodně lidí. Mám to kousek do práce. Je mi vcelku jedno na jaké mašině pracuju, protože mne ta práce baví.“

Petr Vavřík pokračuje na dvouleté
nástavbě, pak se vrátí
■ Jan Antoni
CHARVÁT magazín • 4 | 2020

Nástavbu ukončí maturitou. Pak by se rád
do CHARVÁT AXL vrátil s maturitním vysvědčením v kapse.

■ zleva: Jaroslav Houžvička, Jan Anto
ni,
Petr Vavřík, Martin Bělka

Máme koně do každého dostihu
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KDYŽ VÁM PŘEJE ŠTĚSTÍ, TAK ZDVOJNÁSOBÍTE PROVOZNÍ
PROSTORY BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV A ZŮSTANETE
NA STEJNÉ ADRESE – PROVOZOVNA BRNO
Štěpán Mejstřík, zodpovědný v CHARVÁT GROUP s.r.o. za provozovny mi v druhé polovině července sdělil: „Měl by
ses podívat do Brna, stěhujeme tam provozovnu do nového, většího“. Logická otázka zněla: „A kde je ta nová provozovna“? Méně logická byla jednoduchá odpověďˇ: „Tam, co byla“. A tak začala moje cesta do Brna. O návštěvě ihned
po přestěhování jsem se dohodl s Josefem Šímou, vedoucím provozovny. Byl pátek, 31. července, a já jsem vyrazil
po tankodromu D1 do moravské metropole.

Jak se vám podařilo dostat se
do nových prostor ve stejné budově?

Před námi tady byla firma Varnet, která dělá
zabezpečovací systémy. Byli to naši sousedi
ve stejném objektu. Koupila ji větší firma,
takže oni dostali pokyn přestěhovat se
do svých nových firemních prostor. Ten
nápad jednou obsadit jejich prostory vznikl
již před lety. Nový impuls k tomu dala letošní
jarní porada vedoucích provozoven ve Zbraslavicích za účasti Dr. Charváta. Ten chtěl
zabezpečit v Brně větší prostory a ono
to vlastně okamžitě vyšlo, zcela náhodou –
naši chlapi slyšeli jejich chlapi, jak se baví
o to, že se budou stěhovat. Jakmile jsem se

Máme koně do každého dostihu
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to dozvěděl, kontaktovali jsme správcovou
objektu. Ta ještě nic nevěděla, bylo to pro ni
překvapení, ale hned souhlasila s tím, že tam
můžeme jít po nich. A jsme tady.

Pokud byste měl porovnat provozní
plochy…..

Opustili jsme 160 m2 a obsadili jsme 400 m2.
To je opravdu výrazný rozdíl. Samozřejmě
úměrně tomu vzrostla i cena nájemného.

V čem vidíte hlavní výhody?

Ten prostor je pro naše podnikání mnohem
vhodnější.
- Na prvním místě je samozřejmě velikost
plochy, kterou dokážeme plně využít
- Využijeme veškerý nábytek, který jsme
nedávno pořizovali, hodí se sem
- Předtím jsme byli v mezipatře, teď jsme
v přízemí. Velké urychlení manipulace
s materiálem, odpadá přesun materiálu
výtahem
- Menší dřina při manipulaci s materiálem,
využití paletizačních vozíků, jsou tu tvrzené podlahy
- Zvětšily se prostory na materiál k expedici,
zvětšily se prostory pro sklad a pro výrobu
- Zvýší se plynulost výroby, která zabere
2/3 prostory
- Zvýšíme kusové zásoby prodejního materiálu, který jsme v minulosti neměli kam
dát a museli jsme udržovat minimální
stavy.
- Větší komfort pro naše zákazníky
- Velká změna v každodenním provozu –
ubyde překračování a kličkování mezi
materiálem, ubyde těžká dřina při přesunu
materiálu, přibude místo pro výrobu i sklad.
Dokážeme konečně nastavit plynulost
výroby od naskladnění materiálu přes jeho
přesun do výroby a následný přesun vyrobeného zboží do expedice.

cca před týdnem. V pátek 24. července
ke konci pracovní doby jsme přenesli prvních
pár věcí. V pondělí a v úterý jsme přestěhovali v podstatě všechny hlavní věci. Vlastními silami, ve třech lidech, bez jakékoliv
mechanizace, včetně těžkých strojů. V úterý
mi mobil naměřil za směnu 24 000 kroků.
Tak tolik pro představu. Přitom jsme v podstatě nezavřeli, přijímali jsme objednávky
a se zákazníky se dohodli na jejich výdeji.
Nikoho jsme neposlali jinam. Ke konci
července nám skončila nájemní smlouva,
takže všechno vyšlo podle plánu.

Nové prostory, nové výsledky?

Představa vedení je, že zvýšíme obrat a možná i počet pracovníků o jednoho. To očekávání je v pořádku. Osobně si myslím, že to ale
nebude okamžitá změna a okamžité nárůsty.
Půjde to postupně během příštích měsíců.
Také navýšení ze tří na čtyři zaměstnance
budeme řešit až v návaznosti na to, jak nám
to půjde a kdy pro to bude vhodná doba.
Text a foto: Jiří Franc, Josef Šíma

Kdy otevíráte v novém?

V pondělí 3. srpna. Stěhovat jsme se začali
CHARVÁT magazín • 4 | 2020
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MUZEUM LÁKÁ NA VÝSTAVU FILMOVÝM TRAILEREM

V Muzeu a Pojizerské galerii Semily, p. o. proběhla dne 17. července v 17:00 hodin vernisáž výstavy Bílá místa
konce války 1944–1945. Výstava potrvá do 15. ledna 2021. Na výstavu zve muzeum návštěvníky filmovým trailerem
v hollywoodském stylu vysílaným v místním kině.

„V roce 1944 se do Semil přesunula část
tajné válečné výroby leteckých motorů
Junkers,“ odhaluje nepříliš známou skutečnost autor výstavy Tomáš Chvátal. V továrně
pracovalo několik tisíc nuceně nasazených
českých dělníků. Hledání podrobností
o samotné výrobě a osudech dělníků trvalo
muzejnímu historikovi několik let. Co vyráběla tajemná továrna s krycím jménem
Zittwerke? Na co se soustřeďovalo zdejší taj-

né oddělení? To jsou jen některé z otázek,
na které našel odpověď a všechny jeho
poznatky odhaluje nejen výstava, ale i stejnojmenná kniha.
„Pro muzeum je to jeden z nejvýznamnějších
výstavních počinů nejen v rámci letošního
výstavního plánu,“ dodává ředitel muzea
Miroslav Šnaiberk. Na realizaci výstavy
získalo muzeum grant Ministerstva kultury
ČR, díky kterému se připravuje také doku-

mentární film v režii Jana Chlebouna, který
bude nabídnut k licencování České televizi.
Výstava vznikla ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti a Státním
okresním archivem v Semilech a za podpory
města Semily.
Tolik tisková zpráva muzea, upraveno

SPOLEČNĚ JSME ROZKRYLI
ZÁHADY KOLEM UTAJENÉ
VÝROBY V ZITTWERKE
Historik Tomáš Chvátal poskytl rozhovor Magazínu
Charvát již v minulém vydání při křtu jeho knihy. Důvod
byl zřejmý – historie zachycená v jeho knize konvenuje s pokračováním letecké výroby v CHARVÁT AXL
Semily. Byli jsme rádi, že můžeme v rozhovoru pokračovat při příležitosti vernisáže jeho výstavy.

Máme koně do každého dostihu
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Konečně jsme zjistili, jestli se v Semilech a okolí
vyráběly v přísném utajení smrtonosné rakety V1, V2.
Slovo k výstavě má Tomáš Chvátal:
Snažíme se zapůsobit celkovou atmosférou
výstavy. Podařilo se nám nashromáždit
dostatek artefaktů, využíváme i zvuky z výroby. Dokonce se nám podařilo získat kontakt
na žijící pamětnici. Byla na vernisáži s celou
rodinou. Vzájemně jsme se informovali
o věcech, které s tématem výstavy souvisí.
Na výstavě se dozvíte i to, co bylo tajemstvím výroby v Semilech. K tomu nám rovněž
pomohl rozhovor s pamětnicí paní Síbrovou.
Ona sama v tajném oddělení pracovala a přitom netušila, na jaké výrobě se podílí. Myslela si, že je to raketa V2. Ovšem na výstavě
nalezla přímo výrobek, na kterém pracovala.
A byla to součástka pro první tryskový motor
na světě JUMO 004.

Chvátalův teorém:

Domnívám se, že většina informací o tom,
kde všude se vyráběly rakety V1, V2 je mylná.
Ono se pak při důkladném zkoumání, zjistí,
že tomu tak minimálně v polovině příkladů
nebylo. V Semilech to je stejné. Místní historky vznikly již proto, že tady byl tajný program.
Lidé věděli, že se tu vyrábí jakési stroje doutníkového tvaru. Slyšeli občas ohromný hluk,
který bylo slyšet až 20 km daleko. No a pak
už nebylo daleko k úvahám, že se tu vyrábí
rakety.

Skutečnost byla
jiná. Byl to první
tryskový motor
na světě

Dnes již s jistotou
víme, že tady běžel
tajný program s nutností utajení téměř
stejně velkou, jako
byly V1, V2. Šlo
o první tryskový
letecký motor na
světě, Junkers JUMO 004. Na konci války
byl použit v proudových stíhačkách Me 262
Schwalbe (Messerschmit). Byly nasazeny
v rámci Luftwaffe od r. 1944. Tyto první
proudové stíhací letouny dosahovaly
rychlosti až 1000 km/hod. Nejrychlejší americké či německé stíhačky s klasickými
motory nedokázaly překonat rychlost 700
až 750 km/hod... (Mustangy, Fockewulfy).
Je proto jasné, že výroba byla velmi tajná.

Na výstavě najdete i pozůstatky
havarovaného Messerschmitu

Proč se novým stíhačkám nedařilo? Jednak
v závěru války již chyběli zkušení piloti a mladíci dělali osudové chyby. Jako ten, jehož

letoun byl sestřelen u Plzně. Je dokázáno,
že místo využití rychlosti a možnosti okamžitě zmizet se rotmistr Fritz Namysla snažil manévrovat mezi dvěma Mustangy
a ty ho nekompromisně sestřelily. Druhým
důvodem, proč výroba vázla, nebo byla
poruchová, byl již od roku 1943 zoufalý
nedostatek materiálu potřebného pro výrobu. Chyběly vzácné, legovací kovy (chrom,
mangan), bez kterých výroba nebyla možná.
Z toho důvodu výrobce prováděl konstrukční
kompromisy a motory byly poruchové.
Ptal se: Jiří Franc
Foto Petr Ježek, www.nasepojizeri.cz

VÝZVA PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE ZE SEMIL
A OKOLÍ: NEŽ NĚCO VYHODÍTE DO ŠROTU,
POŘÁDNĚ SI TO PROHLÉDNĚTE!
Na Semilsku nacházejí lidé stále součástky nebo zbytky součástek
z výroby. I naši zaměstnanci či jejich příbuzní mohou mít doma
součástky. Startéry, čerpadla, součástky kapotáže, nádrže. Až budete
uklízet na půdě nebo v garáži či stodole, je možné, že něco podobného
objevíte. Kolikrát ani nemusíte vědět co to je. Tak to prosím nevyhazujte a doručte do muzea v Semilech. Tam už vám pomohou určit, jestli
je to z válečné letecké výroby nebo ne. Je klidně možné, že máte doma
kousek motoru z prvního tryskáče na světě... A to my sbíráme, říká
na závěr Tomáš Chvátal.
CHARVÁT magazín • 4 | 2020
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ZMĚNA PRAVIDEL
3. ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE
PRO ZAMĚSTNANCE
V letošním prvním vydání Magazínu jsme vyhlásili třetí ročník fotosoutěže. Chtěli
jsme k letním foto přidat i foto zimní. O pár týdnů později byl vyhlášen nouzový stav.
Do dnešního dne nepřišla jedna jediná fotografie. Mohli bychom soutěž pro letošek
zrušit. Ovšem rozhodli jsme se jinak. Zásadně změníme letos pravidla, zjednodušíme
je a dáme našim zaměstnancům ještě možnost soutěžit. Nastalo přece jen určité
uvolnění, proběhly celozávodní dovolené a řada z vás má ve svých mobilech
a počítačích uložené fotografie, které mají šanci na úspěch. Takže – tady jsou
upravená pravidla fotosoutěže pro rok 2020.

PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ AŽ DO 31. ŘÍJNA 2020
JEDNA HLAVNÍ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
MŮJ ROK 2020

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 POROTY

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
CENA POROTY: ODMĚNA VE VÝŠI 5 000 Kč
Pro každého z oceněných Pamětní diplom

Členové poroty stanoví, která fotografie je zaujala natolik, že si
rovněž zasluhuje ocenění, protože je něčím výjimečná. Doposud
byla tato cena řešena čestným uznáním.

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. 2020. V předmětu mailu bude uvedeno „Fotosoutěž 2020“.
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.

Připravil: Jiří Franc

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. Žádný z členů komise není zaměstnancem
skupiny CHARVÁT. Vyhlášení výsledků soutěže a vítězné fotografie
zveřejníme v prosincovém vydání CHARVÁT MAGAZÍNU.
Připravil: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu

■ 1. cena v kategorii Prázdniny, rodina,
zajímavosti z cest
Oldřich Blažek: Hrátky u bazénu
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V SOUTĚŽI DVOULETKŮ MÁTE MOŽNOST DO KONCE ZÁŘÍ!
Vážení zaměstnanci skupiny Charvát,
s ohledem na opožděné zahájení dostihové sezóny a komplikace s COVID 19
je zřejmé, že letos se vám do soutěžení o nejlepšího dvouletka nechce
tolik jako v minulých letech. Přišlo doposud velmi málo tipů. Z těchto důvodů
prodlužujeme možnost zaslat váš tip do konce měsíce září 2020. Podařilo
se rovněž zajistit jména koní, kteří byli při vyhlášení soutěže označeni pouze
číslem a NO NAME (doposud neměli zapsané jméno, takže byli defacto
bezejmenní). Pro všechny z Vás zopakujeme pravidla soutěže. Máte také
znovu možnost prohlédnou si naše dvouletky, kteří vyrazí letos poprvé
v životě na dostihovou dráhu.

O SOUTĚŽI

Za tip se nic neplatí, a tak je možno pouze tip pouze včas poslat a čekat, jak to dopadne. Ve hře je osm koní z dostihové stáje Dr. Charvát.
Všichni jsou v tréningu ve Dvorcích, u trenéra Pavla Tůmy.

PRO TY, KTEŘÍ SE SOUTĚŽE ZÚČASTNÍ POPRVÉ A NEVĚDÍ, OČ SE JEDNÁ

Dostihové naděje ve věku dovršených dvou let – dvouletci – absolvují poprvé v životě dostihy. Jsou to nezkušení puberťáci a majitel
s trenérem se mohou pouze dohadovat, jestli naděje a peníze vložené do jejich nákupu, tréningu, ustájení a obživy budou naplněny. Tipařům
– našim zaměstnancům – v této soutěži nejde v podstatě o nic jiného, než zaslat svůj tip a očekávat, zdali se trefí a vyhrají. Ale vybrat svého
koně je třeba hned!!!

JAK TIPOVAT? ŽÁDNÉ RADY A NÁVODY NEFUNGUJÍ.

Může se vám líbit jméno koně, zbarvení, celkový vzhled. Nebo pořadí, v jakém je zveřejněna jeho fotografie, nebo cokoliv jiného. Samozřejmě
může do výsledku promluvit původ koně, úspěšnost rodičů, bratrů, sester, dědečků atd. Ale v těch dvou letech se to ještě nemusí projevit,
nebo se to bohužel neprojeví nikdy. Je to jako s lidmi, každý kůň je jedinečný a když nemá náladu, tak je s ním těžká práce…

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Zašlete jméno svého favorita nejpozději do 30. září 2020.
Své tipy zasílejte již tradičně na email redaktora Jiřího
France: franc@charvat-chs.cz. Do mailu uveďte: Soutěž
dvouletků, jméno dvouletka, svoje celé jméno, svůj telefon a jméno zaměstnavatele. Zasláním tipu současně
projevujete souhlas se zveřejněním v CHARVÁT Magazínu a na firemním Facebooku.
O tom, který dvouletek ze stáje Dr. Charvát
bude nejúspěšnější v sezoně 2020 rozhoduje
získaný handicap. Ten je průběžně zveřejňován na webu Jockey Clubu ČR.

CENA PRO VÍTĚZE

Cenu 10 000 Kč získají až tři zaměstnanci, kteří
zašlou správný tip. Celkem může být tedy rozděleno Dr. Charvátem až 30 000 Kč. V případě souběhu
více úspěšných tipů rozhodne o vítězi los.
Šťastnou volbu přeje Jiří Franc

VYBERTE SI JEDNOHO
Z OSMI A ZAŠLETE TIP
K dispozici máme celkem 16 fotografií. Každý kůň je
vyfotografován z celkového pohledu a k tomu jeho
ušlechtilá hlava. Jsou to angličtí plnokrevníci. Každému
koni je přiděleno startovní číslo a v tomto vydání
i jméno koně, podle kterého můžete ihned tipovat.
Doposud zaslané tipy máme zaevidované a jsou
platné.
Foto: Mgr. Hana Vytopilová

■ Loňský vítěz soutěže dvo
ule

tků Swinging Thomas
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1 | FRENCH CHARDONNAY

2 | BE IN

3 | PETARDA

4 | HAZARDER

5 | KIOTARI

6 | DEVOIR RIEN

7 | DARKA

8 | JEAN BLUE

Chardonney Tcheque - French Quebec
hnědák / hřebec

Free Eagle - Peppard
hnědák / hřebec

Dariyan - Kolymbia
ryzka / klisna

Dariyan - Dentelle
hnědka / klisna

Máme koně do každého dostihu

Intello - Be In Motion
ryzák / hřebec

Harzand - Kitoko
hnědák / hřebec

Olympic Glory - Dumnonia
ryzka / klisna

Blue Coral - Jean Green
hnědka / klisna
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AKTUALITY Z DOSTIHOVÉ STÁJE
– ČESKÁ REPUBLIKA
Dostihová sezóna v Čechách běží na plné obrátky. Po opožděném zahájení
letošní sezóny, způsobeným nouzovým stavem, jsou dostihy v podstatě každý
týden a často formou prodlouženého dostihového víkendu – od pátku do neděle.
Koně z naší dostihové stáje dosáhli několika cenných výsledků.

PARDUBICKÝ MÍTINK 24 AŽ 25. 7: NIGHT MOON A ANAKING
NIGHT MOON byl jedním z hlavních favoritů pátečního zahájení dvoudenního pardubického
mítinku. Čtyřletý svěřenec Pavla Tůmy vyhrál v sedle s Janem Faltejskem velmi lehce o 9 délek
dvojkové proutky Cenu města Pardubic na 3400 metrů. Soupeřům nedal žádnou šanci, byl
o třídu výš.
ANAKING vyhrál v sobotu 25. 7. Zlatý Pohár – Cenu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR., klasická steeplechase (stch NL, 4400 m, 200.000 Kč). ANAKING ve svých deseti
letech vyhrál dostihy v Itálii, Francii, Německu, v Česku pak Stříbrnou trofej i Křišťálový pohár
při dni Velké pardubické. Pardubický Zlatý pohár však ještě nikdy neběžel. Naposled se na
dráze ukázal v únoru, kdy skončil druhý v Pise.
Desetiletý šampion převzal po pádu Dangerous Gleama otěže dostihu a v cílové rovině
pod Janem Faltejskem odešel od zbytku pole zadrženě o 8 délek. Ani ANAKING, tak jako
v pátek NIGHT MOON, neposkytl soupeřům žádnou šanci.
Rovněž favorizovaný stájový kolega AZTEK ztratil v cílové rovince a doběhl na čtvrtém místě.
Tato dvě cenná pardubická vítězství přinesla dohromady do stájové kasičky 160 tisíc korun.

■ NIGHT MOON 24. 7. Pardubice
Foto: Bohumil Křižan

■ ANAKING Pardubice Zlatý pohár
Foto: Bohumil Křižan

CENA TŘÍLETÝCH KLISEN PRO FALIRAKI
FALIRAKI potvrdila že má stoupající formu a vyhrála v sobotu 18. července v Chuchli Cenu
tříletých klisen (Rovina I. kat. - 2200 m). Jan Verner ji tak dovedl k zatím nejcennějšímu vítězství. Ze tří startů dvakrát vyhrála a jednou byla třetí. Trenér Pavel Tůma.
Před Oaks to vypadá nadějně. Výsledek jejího startu v klasické zkoušce tříletých klisen
v Karlových Varech budeme znát v neděli 9. srpna. Po jejím vítězství v Ceně tříletých klisen
se rázem dostala mezi favoritky. Tentokrát bude ovšem v jejím sedle Jiří Chaloupka, protože
Jan Verner, který s ní doposud absolvoval všechny dostihy, v druhém srpnovém víkendu
vstupuje do svazku manželského. Dal svatbě přednost před OAKS...

■ FALIRAKI, Jan Verner a Pavel Tůma
po vítězství v Ceně tříletých klisen
Foto: Bohumil Křižan

AZTEK A TECH JURY DOMINOVALI 4. ČERVENCE
V PARDUBICÍCH
Devítiletý AZTEK zúročil své zkušenosti a s přehledem zvítězil v Steeplechase I. kat. - 3900 m,
cena, 5letí a starší 4. 7. v Pardubicích. V sedle žokej Martin Liška, výrok “Zadrženě”. Soupeřům
nedal šanci a poslední desítky metrů zcela vypustil. AZTEK vydělal svému majiteli již přes
tři miliony korun, z toho téměř dva na překážkách.
Tentýž den vítězí čtyřletý hnědák TECH JURY – ve druhém dostihu, Ceně Arnošta z Pardubic
– Steeplechase crosscountry IV. kat. - 3200 m, cena, 4letí. V závěru dostihu naplnil svou roli
favorita. Jan Faltejsek držel TECH JURY ve středu pole a teprve před posledním steeplechase
skokem šli dopředu a měli nejvíce sil. Krásný závěr dostihu pro naši stáj.

■ AZTEK v Pardubicích
Foto: Bohumil Křižan

RES JUDICATA PODRUHÉ V ŽIVOTĚ NA PROUTKÁCH
A POPRVÉ VÍTĚZNĚ
Pětiletý bělouš RES JUDICATA v sedle s Janem Faltejskem získal vítězství s výrokem “JISTĚ”
6. července v posledním dostihu v Lysé nad Labem: Proutěné překážky společnosti CONSEQ
Proutky V. kat. - 3200 m, cena, 4letí a starší. RES JUDICATA byl podruhé ve svém životě
na proutkách a poprvé vítězně. V minulých letech vydělal na rovinách téměř 950 tis. Kč
Text: Jiří Franc
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■ RES JUDICATA, Karlovy Vary 2019
Foto: Bohumil Křižan
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J. CHARVÁT: TZIGANE VELKOU LETOS ZKUSÍ
Dr. Jiří Charvát poskytl rozhovor pro
Dostihový svět.
Autor Petr Guth, 30. července 2020.
Modrožlutý dres stáje Dr. Charvát v pardubickém Zlatém poháru patří k nejúspěšnějším, od založení dostihu na jeho start tato
stáj přivedla řadu kvalitních steeplerů. Letos
na ně navázal Anaking, který suverénním
stylem dostih ovládl a pod Janem Faltejskem splnil nejvyšší očekávání. Jeho majitel,
Jiří Charvát, byl s výhrou pochopitelně spokojený, nicméně ho Zlatý pohár částečně
i mrzel. Jak jej dnes hodnotí a jak se těší
na prezentaci svých barev ve víkendové Lysé
a příští týden v karlovarském Oaks?
„Anaking v Pardubicích umí, to už ukázal
v minulosti, ale je to kůň, s kterým musíme
opatrně, po operaci už to s ním není na nějaké početné starty. Máme ve stáji dva podobné koně, jeho a Arkalona, s oběma se dá
dnes mířit do podobných dostihů, ale při
jejich zdraví s nimi můžeme letos plánovat
ještě tak s každým dva starty. Anaking by
mohl ještě jednou nastoupit u nás a jednou
asi v Itálii…“

Ve Zlatém poháru jste měl také Azteka, ten ale tentokrát zůstal za očekáváním…

„Měli jsme na startu dva koně, ale každého
od jiného trenéra, takže se tam nedomlouvala nějaká taktika. Myslím, že Aztek ztratil
šance na lepší výsledek tam jak začal na protilehlé straně Anakinga nahánět. Kdyby si
počkal a přišel závěrem, mohlo to dopadnout
pro Azteka líp…“

V Pardubicích jistě potěšil i nadějný
Night Moon…
„Určitě. Nechali jsme ho tam proběhnout
po proutkách, ale myslím, že právě on bude
lepší na těžké skoky. V krosech naše stáj
koně nemá, určitě se tam bude hodit…“

V Krosech ale máte Tzigana du Berlais, předloňského vítěze Velké. Zkusí tu letošní?

„Chtěli bychom. Na druhou stranu ale podmínky pro něj nejsou v létě v kvalifikacích
optimální. Zatím čekáme, jestli počasí v Pardubicích nepomůže v srpnu k lepší dráze.
Nejsme na tom tak, že bychom chtěli běhat
za každou cenu i když by mu půda nesvědčila…“

Uvažovali byste pak nad splněním
kvalifikace v zahraničí?
„I taková možnost by tu asi byla, museli
bychom pořádně nastudovat propozice a vybrat vhodný dostih. Ale prioritu má pro nás
kvalifikace v Pardubicích.“

Pojďme ale nyní na roviny. Do rakouského derby hlášený Swinging
Thomas si odskočil do „exotiky“
v Mnichově. Proč právě tam? Německé dotace letos nejsou nijak závratné…

Příští týden se v Karlových Varech
koná Oaks. Vaše odchovankyně Faliraki vyhrála tradiční předzkoušku,
cítíte se jako favorité?
„To zatím ne. Naše klisna jde s výkonností
nahoru, o tom není sporu, ale Oaks pro ni
přichází celkem brzy. Myslím, že na startu
budou i lepší koně, nemyslím, že by naše
klisna měla být hlavní favoritkou.“

Redakční úpravy Jiří Franc

„To je jednoduché, trenér pro něj chtěl závodiště, kde se běhá na levou ruku. Mnichov
tomu požadavku vyhovoval, i když dotace
za druhé místo tam vážně není nic, o čem
by stálo za to se zmiňovat…“

ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY NAŠÍ DOSTIHOVÉ STÁJE
FIRST OF ALL (PRVNÍ MEZI VŠEMI)

■ TECH JURY ve Vittelu
Foto: Bohumil Křižan

potvrdil 27. června v Italském Meranu opět, že mu vybrali dobré jméno a vrací se jako vítěz.
V šestém dostihu 2096 LXV PREMIO EZIO VANONI Steeplechase Gd-2–3800 m, cena, 4letí
a 5letí nedal soupeřům šanci. Čtyřletý valach, ryzák, je zvyklý vyhrávat. Za svou kariéru absolvoval celkem sedm startů, z toho byl pouze
jednou druhý. Pro svého majitele vyběhal již celkem 1 368 731 Kč, vždy na překážkách. Hlavní úspěchy zaznamenal mladý valach letos, kdy
pravidelně vyhrával v Pise a v Meranu. Z Itálie tak dovezl s Janem Faltejskem od začátku roku celkem 1 284 231 Kč. Letos ještě neprohrál.
Trenér Pavel Tůma.

TECH JURY S JANEM FALTEJSKEM DRUZÍ VE FRANCOUZSKÉM VITTELU

Tech Jury se ve středu 29. července poměřil se soupeři ve francouzském Vittelu. V sedle s Janem Faltejskem získal druhé místo v 2170 PRIX
DU CLUB MEDITERRANEE (PRIX GENERAL LASALLE) Proutky, 3800 m, cena, 4letí. Stalo se tak navzdory kolizi se soupeřem v rozhodující fázi
dostihu. Čtyřletý valach, svěřenec Pavla Tůmy se po rychlém úvodu držel na pátém místě. Na předposlední překážce musel přestát kritický
moment. Kůň cválající vedle něj ztratil jezdce a dostal se s ním do kontaktu. Tech Jury však navzdory nepříjemné srážce zůstal nadále ve hře
o přední příčky a dokázal zachytit nástup nejlepších. Podle Jana Faltejska měl Tech Jury po střetu na chvíli vyražený dech. Přes tyto problémy
chtěl bojovat a bojoval dál. Doběhl si pro cenné druhé místo. Hrdina dostihu přivezl z Francie domů 97 920 Kč.
Text Jiří Franc s využitím podkladů od Martina Cápa, Jezdci CZ
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22. Velká letní cena Ústeckého kraje
98. Vršanská uhelná Svatováclavská ce
Velká mostecká steeplechase 2019
Sobota 31. 8. 2019 od 13.00 hodin

Skvělé dostihy
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ostihy
občerstvení dobré občerstvení
dobré8.
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bčerstvení
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2020
13.30 HODIN – 18.30 HODIN
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