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ZAJÍMAVOSTI 
DO NOVÉHO ROKU S NOVOU PERSONÁLNÍ ŘEDITELKOU
2. prosince 2019 nastoupila do nové pozice ředitele personálního úseku  
skupiny CHARVÁT paní Bc. Kristýna Hrubešová. Podobně jako ředitelka  
ekonomického úseku skupiny Ing. Andrea Jiráková, má i nová ředitelka  
personálního úseku svou kancelář v CHARVÁT CTS, tedy v Okřínku u Poděbrad. 

PLÁN NA FB DODRŽEN A PŘEKROČEN
Tak bychom mohli komentovat nepřetržitý růst přátel našich facebookových  
stránek. Na počátku roku 2019 a ještě v minulém vydání jsme opatrně  
předpokládali dosažení tisícovky na přelomu letošního roku. Skutečnost však 
překonala očekávání a na začátku listopadu jsme se přes plánovaný stav  
plynule přehoupli. Na začátku prosince máme již 1037 fanoušků. 

100 MIL. KČ UŽ JE HISTORIÍ
Dostihová stáj Dr. Charvát překonala hranici 100 mil. Kč vyběhaných dotací  
8. září 2019 a Edita Hálová díky svému tipu vyhrála 30 000,- Kč. Jak je na tom 
dostihová stáj dnes? Začátkem prosince 2019, tj. cca tři měsíce po překonání 
bájné hranice, eviduje dostihová stáj Dr. Charváta objem dotací ve výši  
102 961 174 Kč. 

CHARVÁT Group s.r.o. 
Zbraslavice

CHARVÁT AXL, a.s. 
Semily

CHARVÁT Strojárne a.s.
Bardejov

CHARVÁT HYKOM s.r.o. 
Rakovník

CHARVÁT CTS a.s. 
Okřínek

Radostné Vánoce a úspěšný nový rok 2020
Merry Christmas and successful New Year 2020

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2020

pf 2020

SLOVO REDAKTORA
Vážení a milí, 
dovolte mi, abych Vám, našim čtenářům, 
popřál klidné prožití svátků vánočních, bo-
hatého Ježíška a hodně sil, zdraví a štěstí  
v roce 2020. Všem, kteří letos přispěli k na-
plnění CHARVÁT Magazínu ať už duchovní 
podporou, účastí v soutěžích nebo přímo 
dodanými materiály, děkuji za spolupráci. 

 Jiří Franc
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V tomto textu navazuji na svůj článek zveřejněný na str. 3 našeho 
Magazínu z června 2019 pod názvem „Pololetní zamyšlení“.  
Vzhledem k tomu, že jsme na počátku prosince, lze uvést před-
pokládané výsledky za celou skupinu v roce 2019.

Zisk před zdaněním bude kolem 130 Mio Kč, EBITDA by mohla 
přesáhnout 200 Mio Kč. 
Oproti roku 2018 je to o 10 Mio Kč korun více, tedy jen nepatrné 
zlepšení. I přesto je rok 2019 po této stránce pro celou skupinu 
prozatím historicky nejlepší. 

Je dobré, že jsme tohoto nárůstu opět dosáhli bez zvýšení  
počtu zaměstnanců, pochopitelně však za cenu větších inves-
tic do výroby, zejména v Bardejově.

Ve svém zamyšlení z června tohoto roku jsem vyjádřil obavu nad vývojem 
zakázek v druhém pololetí tohoto roku.
K tomuto poklesu přijatých zakázek skutečně dochází.
V prodejním obratu za druhé pololetí se to však zatím neprojevilo nijak výrazně, a to ze tří důvodů:

1) Získali jsme nové projekty, kupř. armované hadice Amman.
2) Naplno se rozběhly již dříve zahájené projekty, kupř. letecké podvozky Tecnam v Semilech.
3) Výrobně jsme dokončovali obrovský převis zakázek z prvního pololetí, zejména u hydraulických válců ve Zbraslavicích a Semilech.

Příjem nových zakázek v posledním čtvrtletí poklesl o desítky procent. 
Všem zaměstnancům naší skupiny chci vyslovit jasný názor, že na přicházející období jsme připraveni – vybaveni lépe, než konkurence  
a jistě se s tímto poklesem i lépe vyrovnáme. 

Tolik na úvod. 

Jistou překážkou efektivnějšího řízení naší firemní skupiny je roztříštěnost do 6-ti výrobních firem, které jsou  
geograficky od sebe vzdáleny a částečně se navíc překrývají v sortimentu. Tato roztříštěnost je dána historickou 
snahou o zkompletování sortimentu, nutností některé firmy koupit a žádnou z nich nezavřít. 
Hydraulické válce vyrábíme kupříkladu ve třech podnicích – ve Zbraslavicích, Semilech a Bardejově. Ostatní  
sortiment hydrauliky – hadice šroubení atd. ve Zbraslavicích a v Opavě. Hydraulické agregáty v Rakovníku a v Opavě. 

ZAVEDENÍ PRODUKTOVÉHO ŘÍZENÍ
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To zjednodušeně znamená, že za další  
rozvoj každé „skupiny produktů“ zodpovídá 
jeden člověk bez ohledu na to, kde se pro-
dukt vyrábí.
Pro tyto účely jsme naše výrobní portfolio 
rozdělili do těchto produktových skupin:

1) HYDRAULICKÉ VÁLCE
produktový manager 
Ing. Lukáš Novotný

Hydraulické válce jsou náš nejsilnější výro-
bek. Vyrábíme jich 150 tis. kusů ročně  
při obratu 750 Mio Kč a máme zde největší 
volné kapacity pro další růst. 

2) HADICE, TRUBKY, ŠROUBENÍ
produktový manager 
Štěpán Mejstřík

Jedná se o náš tradiční sortiment, se kterým 
jsme začínali. Výroba probíhá ve Zbraslavi-
cích, v Opavě, na pobočkách v Trenčíně  
a v Daruvaru. 

3) KONSTRUKCE A VÝROBA 
HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ
produktový manager 
Vojtěch Řezáč

V tomto případě se jedná u nás o nově defi-
novaný produkt skládající se z hydraulického 
agregátu, válců a řídícího systému. Typic-
kým příkladem aplikace je ovládání klapek 
turbín, malá vodní díla atd. Doposud jsme 
vyráběli a dodávali jen komponenty systé-
movým dodavatelům, teď se stáváme systé-
movým dodavatelem s marží i za enginee-
ring. 

4) VÝROBA LETECKÝCH 
PODVOZKŮ
produktový manager
Ing. Michal Dolejš 

Leteckou výrobu máme v Semilech. Máme  
3 stálé projekty. Právě zde čekáme počát-
kem roku 2020 mimořádnou vývojově výrob-
ní zakázku, na jejíž získání pracujeme inten-
zivně rok a půl. Současně v Semilech 
investujeme do tepelných a zušlechťovacích 
procesů a strojního zařízení.  

V roce 2020 bychom měli obrat v „letecké“ 
zdvojnásobit. 

5) VÝROBA A PRODEJ OLEJŮ 
K OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ  
Prodej procesních kapalin byla vůbec  
moje první aktivita. Víc než 20 let jsme  
prodávali oleje zahraničních výrobců. V roce 
2015 jsme zavedli vlastní výrobu – značku 
CHARVÁT Oil. Dnes dosahujeme obratu  
120 Mio Kč a uzavřeli jsme dohodu o TFM 
(total fluid management) pro společnost 
Škoda auto a.s. Plnění této smlouvy nám 
zvýší obrat minimálně o 90 Mio Kč ročně. 

6) NOSIČE KONTEJNERŮ
produktový manager 
Jan Outlý

Tento produkt vyrábíme pouze v podniku  
v Okřínku. Zde mohu zopakovat pouze větu  
z červnového vydání našeho časopisu:  
„Podnik se 100 zaměstnanci dosahuje výbor-
ných výsledků, obrat je kolem 250 Mio Kč, 
ziskovost téměř 15 %“. U tohoto produktu jde 
o jediné. Výrazně zvýšit export i za cenu sní-
žení marže. 

Pochopitelně, že toto produktové řízení 
rozvoje skupiny se střetává s každodenním 
řízením jednotlivých firem skupiny. Při po-
suzování všech případných střetů platí  
jednoduché pravidlo: Produktový manager 
zodpovídá za růst produktu bez ohledu  
na to, ve které firmě se vyrábí. Statutární 
zástupci každé firmy odpovídají za její  
hospodářský výsledek. 

Každý produkt manager si stanovil svůj cíl  
v horizontu 3, 6 a 12 měsíců. Na setkání  
s nimi se v těchto termínech upřímně těším.

Jiří Charvát

PROTO JSME SE ROZHODLI POČÍNAJE 1. 1. 2020 ZAVÉST 
PRODUKTOVÉ ŘÍZENÍ



Od kdy zastupujete jednatele společ-
nosti?
Od letošního července. Tehdy mi tu práci  
a zodpovědnost nabídl Dr. Charvát. Přitom 
se pořád cítím více jako projektant než jako 
vedoucí kolektivu. Ale důvěru ve mně vlože-
nou nechci zklamat. 

Co se tehdy stalo, že odešel ředitel 
Fojtek a rozeběhly se další změny?
Myslím, že základem pro změny byla dlouho-
dobá nespokojenost majitele. S výkonností, 
efektivitou a souvisejícími výsledky. Ředitel 
Fojtek odešel sám.

V čem vidíte svou úlohu? 
Definovat každému úlohu ve firmě. Aby kaž-
dý pochopil a věděl co má dělat, sepsat to, 
mít jasné cíle, úkoly a rozdělení rolí. V pod-
statě jde o vytvoření systému řízení s vyšší 
efektivitou. Ve výsledku se pak doufám do-
staví požadované snížení nákladů, zvýšení 
produktivity a lepší hospodářský výsledek. 
Zrovna oblast nákladů je jedním ze stěžej-
ních témat současnosti.

Co se změnilo v oblasti výroby? 
Z rozhodnutí majitele jsme ukončili výrobu 
válců a předali ji do skupiny. Do CHARVÁT 
AXL, do CHARVÁT Group ve Zbraslavicích, 
do CHARVÁT Strojárne v Bardejově. To zna-
menalo také vystěhování strojů a propouště-
ní. V první vlně odešlo cca 10 lidí, pak někteří 
další. Z původního počtu 43 jsme nyní na 
počtu 31 zaměstnanců. Nepočítáme do toho 
jednatele Michala Dolejše a nepočítáme do 
toho paní Andreu Jirákovou, která má nad 
námi finanční dohled. 

Nahradili jste něčím výrobu válců?
V podstatě ne. Pokud chtějí naši zákazníci 
od nás nadále válce, prodáme jim válce od 
našich partnerů ve skupině. Hlavní je spoko-
jenost zákazníka. Jednou částí našeho sna-

žení je, že se se zaměřujeme na návrhy hyd-
raulických systémů, projekční a konstrukční 
činnost. V oblasti konstrukční kooperujeme 
například s CHARVÁT AXL. Naší hlavní čin-
ností je dnes obchod. Obchodní oddělení 
jsme posílili a je to v současnosti náš pilíř.  
Dá se říci, že měřeno našimi možnostmi se 
nám daří, máme výsledky. V poslední době 
jsme například navázali spolupráci s firmou 
Ferrit z Frýdku Místku. Ovšem máme spous-
tu malých zákazníků, kteří vyžadují pravidel-
nou péči. Poslední částí našeho portfolia je 
výroba objímek a koncovek. Na ni navazuje 
zavedená výroba hadic.

V čem vidíte další možnosti úspor  
a zvýšení efektivity? 
Snažím se využít možností skupiny CHAR-
VÁT. Získávat ve skupině levnější a kvalitněj-
ší materiály. V poslední době nám vypomá-
hají kromě jiných například olejáři. Při využití 
synergie skupiny jsme schopni dodat kvalit-
nější výrobky. V současnosti se ale stále ješ-
tě potýkám s likvidací věcí z minula. Rád 
bych je podchytil a vyřešil co nejdříve. A sou-
časně se zaměřuji na kvalitu a její kontrolu. 

Hodně se ve skupině hovoří o kvali-
tě...
Kvalitu vidím osobně na prvním místě. Jsem 
na to ve svém životě zvyklý, a tak se na to  
v nové pozici intenzivně zaměřuji. Dnes již 
máme v AVHB čtyřstupňovou kontrolu kvali-
ty. Ne každý to vnímá pozitivně, lidé na to 
nebyli vůbec připravení. Ale je to nezbytné. 

Jak byste shrnul závěrem shrnul 
vaše úkoly?
AVHB musí vydělávat. Podařilo se nám snížit 
ceny vstupů. Nastavujeme nový systém říze-
ní. Zvyšujeme nároky na kvalitu výroby.  
Zaměřujeme se na obchod. Vnímáme potře-
bu zákazníků v servisu, ve vzájemné komuni-
kaci. Vsázíme na spolupráci v rámci skupiny. 

Nabízíme skupině to, co umíme a snažíme 
se ze skupiny dostat to, co potřebujeme.

A úplně na závěr: Jak funguje tan-
dem Michal Dolejš jednatel – Milan 
Kirnig jeho zástupce?
Já s tím žádné problémy nemám. Jsem 
technik, jsem zaměřený na úkoly, na přes-
nost, na konkrétní řešení problémů, mám 
zatím své limity. Řeším konkrétní, čitelné 
úkoly. Michal má širší nadhled nejen v rámci 
CHARVÁT skupiny. On je ve svém uvažování 
o něco dál než já. A v tom se doplňujeme.

Ptal se Jiří Franc, 
foto dodal Milan Kirnig
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Tak trochu ticho po pěšině bylo letos o AVHB Hydraulika Opava v našem 
Magazínu. Účastníci porad ve Zbraslavicích a přímo zainteresovaní věděli  
o probíhajících změnách, ale běžný zaměstnanec zprávy nemá. Tak se to  
v posledním letošním vydání pokusíme napravit. Navštívili jsme Ing. Milana  
Kirniga, současného zástupce jednatele společnosti, de facto provozního 
ředitele a požádali ho o rozhovor. Milan Kirnig nastoupil do AVHB před čtyřmi 
lety jako projektant hydrauliky. Zkušený, účastí na montážích v zahraničí 
zocelený strojní inženýr.

AVHB HYDRAULIKA OPAVA 
PRODĚLALO V R. 2019 ŘADU ZMĚN

■ Ing. Milan Kirnig, 
     zástupce jednatele společnosti



Již potřetí jsme prezentovali naše výrobky na mezinárodním veletrhu Solutrans. Veletrh se konal tradičně  
ve francouzském Lyonu na výstavišti Euroexpo ve dnech 19. až 23. listopadu 2019. Veletrh odborníků v oblasti 
nákladní a městské dopravy je pořádán každé dva roky. Je místem, kde se dle pořadatelů setkávají inovace  
a informace v odvětví těžkých nákladních vozidel pro všechna dopravní odvětví. Letos to byl již 15.ročník, 
kterého se účastnilo 610 vystavovatelů.

CHARVÁT CTS POTŘETÍ V LYONU

6  |  CHARVÁT CTS
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Účasti na veletrhu předcházela 
náročná příprava
Naše expozice představila s výjimkou nejtěž-
ších dvacetitunových mechanismů všechny 
základní zástupce jednotlivých kategorií  
od 3 do 12 tun. Přípravy na letošní ročník 
jsme proto rozhodně nechtěli podcenit.  
V první polovině roku jsme oslovili agenturu 
CzechTrade. Požádali jsme o vyhledání spo-
lečností, které se zabývají montážemi nosičů 
kontejnerů na podvozky. Ze 160 nalezených 
společností jsme vybrali 30, u kterých jsme 
viděli největší potenciál ke spolupráci. Tyto 
společnosti byly v rámci celkem čtyř týden-
ních cest po Francii navštíveny našimi ob-
chodními zástupci. Představitelé potenciál-

ních partnerů byli seznámení s naší nabídkou 
a byli pozvání na návštěvu našeho stánku  
na výstavišti. Stejně tak jsme navštívili naše 
partnery, kteří od nás již v minulosti naše vý-
robky nakoupili. 

Špatný začátek, dobrý konec
První dva dny po zahájení výstavy naše oče-
kávání počtu návštěvníků rozhodně nenapl-
nily. Dokonce jsme první den hodnotili jako 
jeden z nejslabších za celé tři ročníky naší 
účasti. Třetí den však přišel obrat, takže  
z hlediska návštěvnosti naší expozice  
můžeme výstavu hodnotit jako úspěšnou.  
Z hlediska obchodního jsme nepředpokláda-
li, že bychom přivezli několik objednávek, 

nebo že by se podařilo nějaký výrobek přímo 
z výstavy prodat, i když i to se nakonec stalo. 
Naším cílem bylo nabídnout výrobky  
potencionálním zájemcům. A prezentovat, 
že Charvát CTS a.s. je společností, která  
se portfoliem svých výrobků, jejich provede-
ním, kvalitou, cenou a roční produkcí  
cca 850 kusů může nejen na francouzském 
trhu plně měřit s největšími hráči na trhu.  
Naším dlouhodobým cílem je najít ve Francii 
partnery, kteří budou aktivně prodávat  
a servisovat naše výrobky. To je po někte-
rých jednáních na dobré cestě, ale bude po-
třeba se usilovně věnovat rozvíjení spoluprá-
ce.
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Vracíme se bohatší o nové kontakty 
a zkušenosti
O tom, že naše výrobky jsou na velmi dobré 
úrovni svědčí i návštěvy zástupců takových 
výrobců nosičů kontejnerů jako je Multilift/
Hiab nebo Palfinger, kteří se o kvalitě zpraco-
vání vyjadřovali velice pozitivně. Osobně 
jsem hovořil s vedoucím prodeje Multilift/
Hiab pro Francii a prodejcem Palfinger, který 
nás navštívil již v minulosti na výstavě IFAT  
v Mnichově. Samozřejmostí bylo setkání se 
zástupci našeho partnera společnosti HYVA 
Intl. na kterém nám kromě jiného bylo sděle-
no několik podnětů pro zlepšení našich ma-
lých nosičů. Mezi naše postřehy z veletrhu 
patří zjištění, že dále pokračuje trend děrova-
ných rámů, na které je již dnes možné na-
montovat prakticky všechna příslušenství. 
Ze strany výrobců nástaveb je tak pro ná-
slednou montáž kladen požadavek na co 
nejkratší čas montáže, její jednoduchost  
a univerzálnost příslušenství. Více se hledí 
na samotnou hmotnost nosiče s vazbou  
na vyšší možnou hmotnost přepravovaného 
nákladu. Rovněž je zřetelný důraz na intuitiv-
ní a bezpečné ovládání nosiče a poskytování 
informací o stavu a provozu nosiče prostřed-
nictvím informačních obrazovek. V expozi-
cích předních evropských výrobců je zřejmý 
trend užšího spojování výrobce nosiče kon-
tejnerů s výrobcem hydraulických jeřábů.

Závěrem
Letošní účast na veletrhu Solutrans nám 
dává solidní šanci na rozšíření prodejů  
ve Francii. Je jenom na našich schopnos-
tech a dovednostech, jak s příležitostmi  

naložíme a zda budeme i za dva roky v Lyonu 
opět vystavovat.
Poděkování za přípravu a účast na veletrhu 
patří Mgr. Markovi Košnářovi, Ing. Luďkovi 
Týčemu, Ing. Sandře Sýkorové, Aleši Jeřáb-
kovi a hosteskám Iloně a Báře. Zvláštní po-
děkování potom náleží JUDr. Ing. Jiřímu 
Charvátovi.

Připravil Jan Outlý, 
redakční úpravy Jiří Franc, 
foto Ing. Sandra Sýkorová

SPOLEČNOST CHARVÁT CTS A.S. 
ZÍSKALA DOTACI NA JAZYKOVÉ KURZY 
PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE
Na základě zkušeností a zájmu z minulých let společnost CHARVÁT CTS a.s. začala opět 
organizovat vzdělávací jazykové kurzy pro své zaměstnance.

V období roku 2019–2020 budou realizovány kurzy anglického a německého jazyka.  
V anglickém jazyce je otevřeno dokonce pět skupin kurzů. Do těchto kurzů jsou vybírání 
pracovníci napříč horizontální a vertikální strukturou podniku tak, aby v každém útvaru  
či úseku byl zaměstnanec, který bude umět komunikovat s naším zahraničním zákazníkem. 
V jazykových kurzech se vzdělává celkem 24 zaměstnanců. Zastoupeni jsou obchodníci, 
pracovníci nákupu, mistři, servisní technici, účetní, konstruktéři. Tyto kurzy jsou oblíbeným 
benefitem našich zaměstnanců. Nicméně na konci každého semestru je povinnost řádného ukončení 
složením jazykové zkoušky. Každý zájemce o studium musí prokázat růst znalostí, aby vzdělávání mělo cílený efekt.
Naše společnost CHARVÁT CTS a.s. na tyto kurzy získala dotaci v rámci projektu Úřadu práce ČR: Podpora odborného vzdělávání  
zaměstnanců II, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/15_021/0000053, POVEZ II.
Projekt jazykového vzdělávání je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu  
Zaměstnanost a z prostředků státní rozpočtu České republiky. Celková výše dotace činí přibližně půl milionu korun.

Andrea Jiráková

Odborný rozvoj zaměstnanců
CHARVÁT CTS a.s.

probíhá v rámci projektu Úřadu práce ČR
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Název vzdělávací aktivity
Jazykové kurzy - odborná angličtina

Termín:
4. 11. 2019 – 30. 4. 2020

Číslo dohody uzavřené s ÚP ČR
NBA-MN-29/2019

Projekt podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, registrační čísloCZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancovaný z prostředkůEvropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programuZaměstnanost
a z prostředků státního rozpočtu České republiky
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Tak Pavle, jak jsme na tom? 
Kotel je nainstalovaný a plně funkční. Dokon-
čili jsme drobné dokončovací práce, napří-
klad zateplení cyklonových odlučovačů ne-
čistot. Stálá teplota dosažená díky zateplení 
umožňuje optimalizaci odlučování. Topit 
jsme začínali dle plánu v závěru září. Nejprve 
čtyři dny jenom dřevem, abychom postupně 
vysušili všechny vyzdívky, kterých je v kotli 
zhruba dvě tuny a bylo v nich cca 150 litrů 
vody. Bylo nutné postupovat velmi opatrně. 
Začínali jsme někde kolem padesáti stupňů 
a postupně jsme navyšovali teplotu, aby ne-
došlo k popraskání vyzdívek. Od třetího října 
topíme standardně uhlím.  

Podařilo se dodržet termíny dodáv-
ky? 
Měli jsme termín pro uvedení kotle do provo-
zu 30. září, což se podařilo. Nechtěli jsem nic 
uspěchat, nic pokazit, proto to pomalé roztá-
pění dřevem. Kotel je osazen od počátku říj-
na softwarovým vybavením. Fabrika je pěk-
ně vyhřátá. 

První dojmy? 
Zatím není žádná velká zima, tak si ještě po-
čkáme na plný provoz. Věřím, že jsme zvolili 
správné řešení a že zvládneme vytápění  
celého areálu i v silných mrazech, pokud  
přijdou. Na kotel je záruční lhůta 36 měsíců. 
Perfektní také je, že jsme využili rekonstruk-
ce k tomu, abychom v kotelně udělali kom-
pletně novou elektroinstalaci, a to bylo 
opravdu hodně potřeba. Navíc jsem spokoje-
ný, že během rekonstrukce nevznikly žádné 
vícepráce, vícenáklady. Rozpočet byl dodr-
žen.

Mění se nějak práce kotelníka? 
V podstatě ne. Náš dlouholetý kotelník Karel 
Sechovec musí, tak jako předtím, brzy ráno 
přijít do práce, všechno zkontrolovat a pustit 
kotel. Uhlí přisunuje na dopravník nadále  
ručně, kolečkem. Pokud nejsou silné mrazy, 
stráví kotelník v práci cca 9 hodin, pak vypne 
kotel a jde domů. Kotel je po dobu nepřítom-
nosti kotelníka v pohotovostním režimu.  
V případě silných mrazů doplňujeme službu 

u kotle o dalšího člověka a doba topení se 
prodlužuje dle potřeby. Co se změnilo je  
skutečnost, že obsluha má snazší sledování 
všech funkcí kotle, bude se mu snadněji  
regulovat a nemůže se stát, že by došlo  
k přetopení kotle. Další významnou změnou 
je to, že kotelna je opatřena čidly na obsah 
CO2. Pokud by začalo v kotelně ubývat  
kyslíku a přibývat CO2, kotel se automaticky 
vypne. Tím je zvýšená ochrana všech osob, 
které se v kotelně nacházejí. 

Pavla Kubína se ptal: Jiří Franc
Foto: Jiří Franc

Denní teploty začaly atakovat hranici mrazu, přichází neodvratně zima. Je 28. listopadu 2019 a my si s Pavlem Kubínem 
povídáme v příjemně vytopené kanceláři o tom, jak dopadla rekonstrukce kotelny. 

NOVÁ KOTELNA VE ZBRASLAVICÍCH JEDE NAPLNO

Krajský úřad Středočeského kraje, 
Odbor životního prostředí 

a zemědělství, 
vydal dne 26. listopadu 2019 

pro teplovodní středotlaký kotel 
„NOX TV 800 U“, umístěný v areálu 

CHARVÁT Group s.r.o. ve Zbraslavicích, 
závazné 

„Rozhodnutí o povolení provozu“.
Bez výhrad a dalších opatření
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Porota se sešla 15. listopadu 2019 ve složení: Jan Šmok, Miloš Truhlář, Lucie Römer. Jedná se vesměs  
o zkušené fotografy žijící v Kutné Hoře. Krátce ke každému z nich.
Jan Šmok: Fotograf, novinář a editor. Více jak třicet let se věnuje dokumentu, reportáži a portrétu. K oblíbeným 
tématům patří fotografování koncertů a festivalů vážné hudby a street fotografie. Jeho snímky najdete v novi-
nách, časopisech, na zpravodajských webech, v knížkách i na plakátech. 
Miloš Truhlář: Od osmdesátých let mapoval dění kolem folk-country-world music (20 let jako fotograf časopisu Folk & Country). Více jak  
10 let se věnoval intenzivně fotografování zvířat ve volné přírodě (wildlifephoto), kdy za svými fotografiemi cestoval pravidelně po střední  
a především severní Evropě. V poslední době fotí především portréty, modeling a v různé podobě i inscenovanou fotografii. Má za sebou  
i bohatou výstavní a publikační činnost. Je členem Svazu českých fotografů.
Lucie Römer je redaktorka týdeníku Respekt. V médiích pracuje 15 let. Je nositelkou novinářské ceny Johnyho Kleina. Žije v Kutné Hoře.  
V současností je na rodičovské dovolené, kterou využila mimo jiné k tříměsíčnímu cestování po Balkánu s manželem a ročním dítětem.  
Na základě zážitků z nepochybně náročné cesty vydala aktuálně knihu „BALKÁN, BEJBY“ s bohatou fotodokumentací. Není profesionální  
fotograf v pravém slova smyslu. Ovšem fotografování ji baví, patří k její práci a díky bohaté praxi má na dobrou fotografii „nos“.

2. LETNÍ FOTOSOUTĚŽ PRO ZAMĚSTNANCE 
Do druhého ročníku letní fotosoutěže pro zaměstnance se přihlásilo celkem devět  
soutěžících z pěti firem ve skupině, kteří zaslali celkem 45 snímků. Nejvíce fotografií  
dorazilo pár dní před uzávěrkou, tedy před datem 30.9. 2019. Soutěžící se soustředili na dvě 
hlavní letní témata, kterými byly: 

1. romantika a příroda  |  2. prázdniny, rodina, zajímavosti z cest

Tříčlenná porota v částečně obměněné sestavě neměla rozhodně ani letos jednoduchou roli. Fotek bylo sice o něco 
méně než loni, ale třídění bylo složité. Přesto, že se jednalo výhradně o amatérské, většinou zcela neupravené foto-
grafie, do užšího výběru prošlo cca 10 snímků. Podobně jako v roce 2018 nechtěli členové poroty nechat bez oceně-
ní dobré, zajímavé fotografie, které se nedostaly na první místa. Proto podobně jako loni i letos došlo na doplnění  
o čestné ceny. Jsou jimi Cena poroty a Cena za nejlepší tématickou fotosérii. A nyní již ke konkrétním výsledkům: 

VÍTĚZ KATEGORIE ROMANTIKA: 
Jozef Mačejovský, CHARVÁT Strojárne Bardejov, 
za snímek „Piknik pod Kalváriou“ 
Se svolením autora zveřejňujeme poněkud obsáhlejší komentář 
k fotografii: „26. 8. 2019 sme oslávili s manželkou 30. výročie svadby 
romantickým pobytom na zámočku Vígľaš a fotografia vznikla 
na pikniku pod Kalváriou v Banskej Štiavnici...“ Gratulujeme

VÍTĚZ KATEGORIE PRÁZDNINY, RODINA: 
Oldřich Blažek, Charvát AXL Semily za snímek „Hrátky u bazénu“

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY: 
Marek Janouch z CHARVÁT CTS za snímek „Sluníčko“

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA FOTOSÉRII: 
Sandra Sýkorová z CHARVÁT CTS za sérii fotografií s motivy 
vysokohorské přírody z červencové dovolené v Rakousku a Německu 

Organizační informace: Vítězové soutěže v kategoriích Romantika  
a Prázdniny obdrží každý částku 10 000,- Kč, které vložil do soutěže 
JUDr. Charvát. Po zkušenostech z minulého roku nejsou výherci nijak 
omezeni tím, co si za výhru mohou zakoupit. Pro všechny vítěze  
připraví redakce Magazínu Diplom. Děkujeme všem účastníkům  
mezinárodní soutěže za zaslané fotografie. Pokud jsme loni použili pro první ročník termín „zahřívací 
kolo“, tak letos můžeme s klidem prohlásit, že druhý ročník potvrdil smysluplnost soutěže. Objevili se noví účastníci. Porota ocenila, že i letos 
bylo z čeho vybírat a můžeme se proto těšit na třetí ročník. Jak prohlásil jeden z členů poroty: „Kdybych věděl, že mohu vyhrát deset tisíc  
za jednu jedinou fotku, tak neváhám ani minutu. Kdykoliv zaměstnavatel nabízí něco v podstatě zadarmo, tak je potřeba po tom skočit“ 
Pro Vás, amatérské fotografy z řad více jak 800 zaměstnanců ve skupině, další komentář netřeba...

Jiří Franc

VÝSLEDKY HODNOCENÍ POROTY

■ 1. cena v kategorii Romantika a příroda     Jozef Mačejovský: Piknik pod Kalváriou
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■ 1. cena v kategorii Prázdniny, rodina, zajímavosti z cest
     Oldřich Blažek: Hrátky u bazénu

■  Čestné uznání - Cena za fotosérii, Sandra Sýkorová: Vysokohorská příroda z červencové dovolené v Rakousku a Německu

■  Cena Poroty
      Marek Janouch: Sluníčko
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■  Swinging Thomas

Letos máme v zaměstnanecké soutěži dvouletků zcela jinou situaci než  
v minulém roce. V roce 2019 byli tři dvouletci z naší dostihové stáje v první 
desítce a s přehledem zvítězil King Archie, a to nejenom v naší soutěži,  
ale v celé ČR. Následovali Filip a Astoria. Letos nastoupilo do soutěže dokonce 
devět dvouletků, zatím nejvíce v historii soutěže. Tipování bylo o to obtížnější 
a výsledky méně předvídatelné.

Rok 2019 vejde do historie soutěže dvouletků. Poprvé nebylo nutno losovat vítěze. Swinging Thomas byl našimi zaměst-
nanci považován spíše za outsidera. Dostal pouze dva tipy ze všech třiceti sedmi. Těmi šťastnými se stali:
Martin Klimeš, CHARVÁT HYKOM a Miroslav Vait, CHARVÁT HYKOM, Gratulujeme!
 

SWINGING THOMAS (GER) je dvouletý ryzák, hřebec. V březnu 2020 mu budou tři roky. Jeho dostihová kariéra započala 
na Hipodromu v Mostě 20. října 2019.

1. SWINGING THOMAS 14. místo celkem handicap 68
2. HUNTER’S RULES 19. místo celkem handicap 66,5
3. KATHY AMES  22. místo celkem handicap 64,0
4. RONCAL 31. místo celkem handicap 60,5

O POŘADÍ DVOULETKŮ ROZHODNUTO

POUZE DVA VÍTĚZNÉ TIPY, POUZE DVĚ VÝHRY!!!

SWINGING THOMAS: dva starty, jedno druhé a jedno třetí místo

Zaměstnanci ve skupině zaslali celkem 37 tipů. Naši dvouletci se tentokrát do první desítky 
nedostali. Naším nejlepším dvouletým koněm dle handicapu se stal SWINGING THOMAS, 
celkově na 14. místě v ČR. Za ním se umístili HUNTER’S RULES na místě devatenáctém  
a KATHY AMES obsadila celkově 22. místo. Posledním hodnoceným koněm je RONCAL  
na 31. místě. Věříme, že o co máme horší pořadí dvouletků, o to lepší budou v příští sezóně 
jako tříletí! Pořadí našich dvouletků dle handicapu vypadá na konci sezóny 2019 takto: 

S oběma vítězi se spojíme bezprostředně po 6. vydání Magazínu a dohodneme způsob předání odměny. Oba obdrží rovněž diplom pro vítěze. 

Text a foto: Jiří Franc

V ceně EBF doběhl druhý z deseti. V sedle byl zkušený Jan Verner a závěrečný finiš byl skutečně dramatický. Druhým startem byl 9. listopadu 
Pražský Zimní Favorit, kde se umístil na pěkném třetím místě z deseti startujících. V sedle opět Jan Verner. SWINGING THOMAS je v tréninku 
u Pavla Tůmy. Za svou kratičkou podzimní kariéru vyběhal pro svou stáj 28 800,- Kč. Jen tak pro zajímavost – překladač vybral několik význa-
mů slova swinging v češtině: swingový, houpavý, svižný, módní. Tak si můžete vybrat. Může to být třeba Svižný Tomáš...

Hodnoceno bylo celkem 81 koní chovaných v České republice, zatímco v roce minulém to bylo 101. Připomínáme, že aby se dvouletý kůň  
do hodnocení vůbec dostal, musí absolvovat minimálně dva dostihy nebo jeden vyhrát. 

■  Swinging Thomas, Most 20. října před cenou EBF, foto: Jiří Franc



Je neděle 20. října a v Mostě končí dostihová sezóna. Na programu je kromě jiného Cena Zimního favorita a Česko-
moravská cena. Dr. Charvát, majitel Hipodromu Most a současně majitel dostihové stáje Dr. Charvát je jako vždy lehce 
nervózní. Je všechno dobře připraveno? Jsou naši přihlášení koně v pořádku. Naplní očekávání? Mezitím vítá hosty  
v Dostihovém klubu a věnuje se společenským povinnostem. Mezi pozvanými je tentokrát i Edita Hálová se skupinou 
přátel. Edita je vítězkou soutěže o 30 000,- Kč. Jako jediná z 86 tipujících se strefila do data, kdy Dostihová stáj  
Dr. Charvát překročí hranici 100 mil. dotací získaných od jejího vzniku. Vítězce byla odměna již vyplacena a teď se 
těší společně se svými přáteli na první dostihový den na Hipodromu Most ve svém životě. Tož jsme ji trochu  
vyzpovídali….

EDITA HÁLOVÁ V MOSTĚ

Jak jste se dozvěděla o soutěži? 
Na Facebooku. Zrovna jsem ležela doma  
a vyskočilo to na mně. Trochu jsem si to  
rozmýšlela, trochu jsem počítala a zkusila 
jsem to. 

Jak jste to počítala? Váš tip byl jedi-
nečný…
Po pravdě řečeno moc ne. Věděla jsem,  
že Dr. Charvát má dobré výsledky a na zákla-
dě toho jsem odhadovala, kdy té hranice  
100 mil. Kč dosáhne.
 
Vaše první dojmy po výhře? 
Když přišel ten mail od vás, tak jsem tomu 
nevěřila. Zhruba týden mi trvalo, než mi to 
doopravdy došlo a pak jsem se rozbrečela. 
Žiju sama, jsem na všechno sama, starám se 
o koně, a tak mi ta výhra udělala ohromnou 
radost. 

Povězte nám něco o Vás, z Vaší foto-
grafii víme že se staráte o koně...
Já mám ale svého koně! A o něj se starám. 
Je to osmiletý anglický plnokrevník, po do-
stihové kariéře. Jmenuje se CARADAN,  
pro mě Matýsek. Byla jsem tenkrát na Velké 
Pardubické a viděla jsem, jak tam na dráze 
uspávají zraněné koně. A v té době vyšel  
na Facebooku inzerát, že se prodává do-
stihový kůň po zlomenině sezamské kosti 
(noha). Jeli jsme se na něj podívat a když 
jsem ho uviděla, tak to bylo jasné. Koupila 
jsem ho. Dnes je to již pět let od doby,  
kdy měl tu nohu zlomenou. Srovnalo se to, 
letos jsme se spolu zúčastnili dvou hobby 
drezur. Vypadá to, že je v pořádku. 
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■ MR RIGHT zvítězil 20. října v Mostě v Českomoravské ceně. 
Po slavnostním ceremoniálu vznikla tato fotografie 

s Editou Hálovou uprostřed mezi JUDr. Jiřím Charvátem 
a Jiřím Charvátem mladším. Vpravo od nich MR RIGHT se zástupcem trenéra.

■ CARADAN – „Matýsek“
Foto: Gabrielle Loudová
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Kde a jak vznikla Vaše láska ke ko-
ním? 
Jezdím od malička, od šesti let. Tenkrát jsem 
byla ve školní družině a kamarádka z družiny 
měla doma poníky. Začala jsem jezdit na po-
nících a pak už to jenom pokračovalo a rozvi-
nulo se to. 

Čemu se speciálně u koní věnujete? 
Jezdím spíše rekreačně a občas bereme  
tréninky pod drezurovým trenérem. Je to ně-
kolikanásobný mistr republiky v drezurním 
ježdění Daniel Komenda. 

Ustájení pro CARADANA mám u rodiny  
Košťálových, kde občas vypomáhám i ve stá-
ji, ale jenom o víkendech. 

Co děláte, když nejezdíte na koni? 
Pracuji na plný úvazek ve fabrice. Dělám 
kontrolorku u firmy Daikin (klimatizace).  
Je to dobrá práce a navíc mi vyhovuje to,  
že odpracuji svých osm hodin a mám čas 
pro sebe a na koně. 

Ptal se: Jiří Franc 
Foto: Jiří Franc, Edita Hálová

  HOSTÉ VE SKUPINĚ S EDITOU HÁLOVOU
• VĚRA KOŠŤÁLOVÁ, matka majitele stáje v Dobřanech, bývalá majitelka stáje. Žena bývalého žokeje Jana Košťála. 
 Celý život strávila u koní, je od rána do večera ve stáji. Chtěli jsme ji prostě vyvézt na dostihy a udělat jí radost.
• JAK KOŠŤÁL mladší, syn Věry Košťálové, řidič celé skupiny a současný majitel stáje v Dobřanech.
• DOMINIKA LOKINGOVÁ, má také svého ustájeného koně a je to moje stájová parťačka, jezdíme spolu na vyjížďky.
• TEREZA ECKERTOVÁ, moje nejlepší kamarádka. Nikdy na dostizích nebyla, tak jsem ji vzala s sebou.
• KAROLÍNA SOUKUPOVÁ, také stájová parťačka. Tak ta by nám prostě neodpustila, kdybychom ji s sebou nevzali.
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Zatímco v Čechách skončila dostihová sezóna 9. listopadu posledním dostihovým dnem sezóny ve Velké Chuchli, 
v zahraničí se běhá vesele dál. Přinášíme stručné informace o tom, co se naší dostihové stáji podařilo jak v ČR,  
tak v zahraničí. A začneme posledním dostihovým dnem v Mostě, v neděli 20. října 2019. 

20. listopadu 2019, PRIX Leopold Bara, proutky, 3600 m, čtyřletí. Poněkud 
šokující překvapení. Kůň trénovaný v ČR o dvacet délek zdemoluje soupeře  
v Auteuil. Černá hnědka Cheminée si po středečním startu v pařížském  
Auteuil drží neporazitelnost na překážkách. Čtyřletá klisna stáje Dr. Charvát, 
kterou ve Dvorcích na Bruntálsku trénuje Pavel Tůma, ve velkém stylu  
ovládla 3 600 metrů dlouhé Prix Leopold Bara, dotované částkou 45 000 eur.

Den po fantastickém vítězství Cheminée vítězí Anaking ve francouzském Angers. Zrovna tak jako Cheminée den předtím 
o 20 délek. Anaking tak nedal soupeřům v Angers vůbec šanci. 

Sobota 9. listopadu – Ve Velké Chuchli obsadili naši dva dvouletci dvě třetí místa. 

DOSTIHOVÝ PODZIM SE VYDAŘIL

MR. RIGHT POTŘETÍ VÍTĚZEM ČESKOMORAVSKÉ CENY

CHEMINÉE V PAŘÍŽSKÉM AUTEUIL 
O DVACET DÉLEK

KONĚ PADALI JAKO MOUCHY, ALE FAVORIZOVANÝ ANAKING ZVÍTĚZIL 

SWINKING THOMAS A FALIRAKI 

Vítězství v Českomoravské ceně obhájil po roce sprinterský šampion Mr. Right. Poprvé se v jeho sedle objevil Jan Verner. Podal skvělý výkon! 
V ceně Zimního favorita náš HUNTER`S RULES na své dvouleté soupeře neměl a doběhl na šestém místě. Zato jeho dvouletý kolega  
SWINGING THOMAS doběhl na pěkném druhém místě v ceně EBF, v sedle opět Jan Verner. 

Žokej Jan Faltejsek klisnu zpočátku držel v zadní části osmičlenného startovního pole, 
které se na měkké dráze záhy roztáhlo. V jednu chvíli odpadl na poslední příčku,  
ale v posledním kilometru si začal zlepšovat pozici. Do cílové roviny už točil vedle  
vedoucích koní a až do posledního skoku seděl na rozdíl od soupeřů v naprostém klidu.  
Za distancí bez větších problémů odskočil a triumfoval zadrženě o 20 délek před druhou 
Foudre d’Ainay.

MIMOŘÁDNÝ ROK PRO ČTYŘLETOU CHEMINÉE
Sezonu zahájila ještě na rovině druhým místem ve IV. kategorii v Karlových Varech.  
Při překážkovém debutu v Topoľčiankách o hlavu porazila někdejšího klasického vítěze 
Mediciho. V létě se lehkým vítězstvím ve Světlé Hoře ještě naposled vrátila do rovinového 
provozu. Pak už následovala trojice překážkových úspěchů na české půdě, přičemž  
ani jednou nemusela bojovat!
Jedničkovou vítězkou se stala na začátku září, když v proutkách na 3400 metrů velmi 
lehce o 5 délek porazila Black Barda a Icara. Den před Velkou pardubickou pak nadělila  
12 délek stájovému kolegovi Aztekovi v Křišťálovém poháru města Pardubic.

Jiří Franc, www.jezdci.cz

Region des Pays de la Loire (5+, prout. přek., 4100 m, 20.000 €) získal při svém desátém startu pro úspěšné modrožluté barvy stáje  
Jiřího Charváta osmé vítězství, z toho čtvrté pod taktovkou Jana Faltejska. Svěřenec Pavla Tůmy byl favoritem dostihu v kurzu 3:1. Náročný 
terén dráhy způsobil to, že se z deseti startujících dostali do cíle jen čtyři koně. Jan Faltejsek až do poloviny dostihu vedl nejvíce v dostihu 
zatíženého (72 kg) Anakinga okolo středu pole, a poté sledoval vedoucího koně ze čtvrtého místa. Tři překážky před cílem se Anaking posunul 
do čela, a když na předposlední překážce přišel o jediného možného soupeře, pohodlně zvítězil o 20 délek před druhým favoritem Derby  
des Pictons (Khalkevi).

Jiří Franc, Fitmin and Turf

SWINGING THOMAS (GER) třetí v Pražském Zimním Favoritovi a hnědka FALIRAKI doběhla třetí v Ceně spol. Dibaq a.s., výrobce značky Fitmin

■ Českomoravská cena, vítězné podium
     foto Jiří Franc

■ Českomoravská cena, MR. RIGHT v sedle 
    s Janem Vernerem na cílové fotografii
    foto Marek Sekáč, www. jezdci.cz
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V ROCE 2019 JSME Z NADAČNÍHO FONDU ROZDĚLILI CELKEM 848 000 Kč
Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně řadu sportovních, kulturních a sociálních  
projektů už 15 let. Aby však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm lidem, kteří ji skutečně  
potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační fond.

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

Název příjemce daru účel Částka
Pavla Niederlová, Kutná Hora příspěvek na vzdělání dětí 18 000 Kč
Zuzana Kolenikova, Praha příspěvek na vozík pro dceru 15 000 Kč
MAS Lípa pro Venkov akce Čistá řeka Sázava 2 000 Kč
SDH Heřmánky podpora sboru 6 500 Kč
VÚ Kutná Hora turnaj v malé kopané 15 000 Kč
SDH Dobrovítov 100 let založení sboru 4 000 Kč
Charvát Baník Havířov, příspěvek na činnost klubu 150 000 Kč
DD Sázava celoroční terapie, tábory 70 000 Kč
Rostislav Vicher, Kolín příspěvek na kompenzační pomůcky a rehabilitaci 20 000 Kč
Ivana Cabrnochová podpora dcery 17 000 Kč
Podkrkonošská společnost přátel dětí festival Patříme k sobě 25 000 Kč
Focus Semily výměna osvětlení, psychoterapie, výlety 50 000 Kč
SONS Semily podpora sdružení pro nevidomé 25 000 Kč
Sociální služby Semily kulturní akce v areálu 36 000 Kč
Atletický klub Semily podpora nově vzniklého klubu 10 000 Kč
DD Semily pobyt na horách 50 000 Kč
Zuzana Benková příspěvek na studium 400 €
Daniel Kukľa příspěvek pro handicapovaného sportovce 200 €
Lukáš Zamborský příspěvek na léčbu 1 500 €
Dominik Majcher, Bardejov příspěvek na rehabilitace ‐ syn bývalého zaměstnance 500 €
Marek Kaščák příspěvek na léčbu a kompenzační pomůcky 500 €
Jana Molčanová příspěvek pro hendikepovaného syna 500 €
Miriam Novotná příspěvek na rehabilitace pro dceru 500 €
Jozef Šivec příspěvek na studium dcery 1 000 €
Jozef Novák příspěvek pro postiženého syna 500 €
Kristián Polaček příspěvek na studium 1 000 €
Renáta Tokarčíková příspěvek na studium 2 000 €
Zuzana Ďurinová příspěvek pro postiženého syna 500 €
Vladimír Prubský příspěvek na rehabilitaci 400 €
Mária Richterová příspěvek na léčbu 500 €
Gaba Cinová příspěvek pro postiženého syna 500 €
Spojená škola pod papierňou Bardejovprojekt “Malá knižnica pre všetkých” 300 €
Maria Labancová příspěvek na rehabilitační pobyt 500 €
Darujme seba OZ Mihaľov rekonstrukce hojdálky Mihaľov 100 €
Viktória Drotarovská příspěvek na lieky 500 €
Mária Šárossyová speciální kolo pro syna 500 €
OZ Radosť vranovských detí projekt “Korčuľovanie bez barier” 200 €
Renáta Petrikovičová Kunovská příspěvek na rehabilitace pro syna 500 €

Nadační fond v roce 2019 podpořil: 

Název společnosti Částka v Kč

CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice 280 500 

CHARVÁT AXL a.s., Semily 196 000

CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek 37 000

CHARVÁT STROJÁRNE a.s, Bardejov 334 500 

CELKEM 848 000

Do Nadačního fondu 
přispěly tyto společnosti: 

Diana Charvátová
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HIPODROM MOST BILANCUJE
Dostihová sezona 2019 je za námi. Uspořádali jsme celkem 7 dostihových dnů, během kterých jste mohli vidět  
52 dostihů. Mimo jiné také tři dostihy nejvyšší kategorie Listed s dotací 550 000,- Kč. Byla to Jarní cena klisen,  
Svatováclavská cena a Cena zimního favorita. Mezi účastníky dostihů bylo rozděleno celkem 5 311 500,- Kč, což je 
nejvíce od roku 2013. Vážíme si Vaší přízně a jsme rádi, že v našem areálu rádi trávíte čas během dostihových dní  
i mimo ně.

Děkujeme za podporu také našim partnerům, mezi kterými jsou Charvát Group, Ústecký kraj, Statutární město Most  
a další.

Jakub Šimůnek, předseda představenstva

magazín


