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Obrázek devítileté Elišky oběhl hned po konání Velké Pardubické sociální sítě. Pochlubila se s ním
na facebooku její maminka, dostihová rozhodčí Silvie Blažková. Eliška věnovala obrázek žokeji Janu
Faltejskovi. Jeho zkušenosti, cit a geniální vedení koně v průběhu celého dostihu zanechaly ve všech
divácích obrovský dojem. Eliška vystihla štěstí a radost z vítězství našich barev. Jak konstatovala
maminka na facebooku, Eliška je úžasná!

Máme koně do každého dostihu

CHARVÁT GROUP

ČEŠI A SLOVÁCI SLAVÍ OBČAS JINDY A JINAK
Začlenění SBAJ INMART a.s. v Bardějově do skupiny Charvát Group
přináší možnost poznávat rozdílné skutečnosti v řadě oblastí.
Jednou z nich je i počet státních svátků a dnů pracovního klidu.
Tentokrát se budeme věnovat čtvrtému čtvrtletí, tedy období
od 1. října do 31. prosince, které právě probíhá.

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVO REDAKTORA
Milí čtenáři,
Neúprosně se na nás řítí vánoční svátky.
Blíží se konec starého roku 2018 a začátek
roku nového. Od narození Ježíše Krista je to
již podvoutisícídevatenácté, co to 1. ledna
zase vypukne. Dovolte mi konstatování,
že to s lidmi ani nehnulo, těch více jak dva
tisíce let našeho letopočtu. Pořád jsme
v podstatě stejní, jako naši předkové,
co běhali po stepích, jenom máme nová
božstva. Zatím nevíme, jak pojmenovat
současnost. Devatenácté století bylo stoletím páry. Dvacáté století bylo stoletím
dobývání kosmu, ale také stoletím rozbití
atomu, stoletím jaderné energie. O dvou
světových válkách, které naši předkové
stihli během prvního půlstoletí ani nemluvě.
A co teď. V jaké době to žijeme? Je to století umělé inteligence? Století konzumu?
Nebo století sociálních sítí, století globalizace, století světového terorismu? Nevím.
Vyzkoušejte si to, doporučuji. Vymyslet
název pro dobu, ve které žijeme. Chytré
mozky zatím dospěly k jedinému názoru:
Informační a hodnotový chaos, to je začátek třetího tisíciletí. Vraťme se však zpátky
ke svým každodenním životům, zpátky
na zem. Ten minulý rok nebyl špatný.
Ekonomika zatím svůj růst nezastavila.
Máme co vyrábět a komu dodávat, platební
morálka je dobrá. Skupina našich firem
stále roste a troufnu si tvrdit, že je stabilizovaná. To je dobrá zpráva pro všechny
zaměstnance a dobrá zpráva pro naše obchodní partnery. Všichni hledáme životní
jistoty a tohle je jedna z nich.
Vážení a milí, přeji Vám všem pohodové
Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém
roce 2019.
Jiří Franc

magazín

Letošní vůbec nejvýznamnější svátek byl v neděli 28. října: Vznik samostatného československého státu. Letos je tomu 100 let od vzniku první samostatné, tehdy ještě Československé republiky. Skončilo tak 300 let trvající
období v područí Rakousko – Uherské monarchie. Následoval 17. listopad,
Den boje za svobodu a demokracii. Tento den je také Mezinárodním dnem
studenstva. Studenti se shodou okolností stali hrdiny právě 17. listopadu hned
dvakrát. 17. listopadu 1939 popravili nacističtí okupanti 9 představitelů
českého studentského hnutí. Nacistům se totiž hrubě nelíbily oslavy 28. října,
kde byli právě studenti velice aktivní. Došlo ke střelbě, byli mrtví. Následně byly
pozavírány všechny vysoké školy v protektorátě a do týdne došlo ke zmiňované popravě. Světová veřejnost byla natolik pohoršena, že zvolila tento den
za Mezinárodní den studenstva. Padesát let poté, 17. listopadu 1989, odstartovali, kdo jiní než opět studenti, tzv. Sametovou revoluci, která vedla k pádu
totalitního komunistického režimu.
Nyní se můžeme přenést přes období adventu ke svátkům Vánočním
– 24. prosince Štědrý den, 25. prosince 1. svátek vánoční (Boží hod)
a 26. prosince 2. svátek vánoční (Štěpána). Vánoční svátky začínají letos
v pondělí, takže to bude hezký závěr roku s mnoha dny volna za sebou.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Na Slovensku neslaví 28. říjen. Ze společného státu Čechů a Slováků prostě
takovou radost neměli a daleko cennější je pro ně vznik samostatného Slovenska po rozdělení Československé federace v r. 1993. V letošním roce byl však
zcela mimořádně a pouze pro tento rok zařazen mezi státní svátky 30. říjen,
kdy byla podepsána Martinská deklarace, také zvaná Deklarace slovenského národa. Ta byla přijata před 100 lety na zakládajícím shromáždění Slovenské národní rady (SNR) 30. října 1918 v Martině a je přes různé spory označována jako vůle Slováků k vytvoření společného státu – Československé
republiky. Deklaraci podepsalo na dvě stě zástupců z celého Slovenska.
Na rozdíl od České republiky slaví na Slovensku 1. listopadu církevní Svátek
všech svatých (den pracovního klidu). Svátek všech svatých připomíná
všechny svaté, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek
slaví všichni křesťané. Západní křesťanství slaví svátek všech svatých v tento
den, tj. 1. listopadu, východní křesťané, kteří užívají většinou Juliánský kalendář
slaví první neděli po letnicích. Většina západních křesťanů i Římsko-katolická
církev navazují na tento svátek 2. listopadu, na který připadá památka zesnulých, neboli „Dušičky“. Společně s Čechy si na Slovensku připomínají
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Následují tak jako v ČR svátky vánoční a tak jako v Čechách je i na Slovensku Silvestr dnem pracovním.

Dušičky - Památka všech zemřelých

Dušičky, 2. listopadu, nejsou sice oficiálním státním svátkem, nebo dnem pracovního klidu ani na Slovensku, ani v Čechách, ale dá se říci, že je to svátek
všech občanů. Den, kdy vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. Podle tradic zdobí rodinné hroby věnci a květinami, rozsvěcují svíčky a připomínají si ty, kteří už tady nejsou.
Jiří Franc
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VÝROBA VÁLCŮ
NEJVĚTŠÍ DIVIZE VE ZBRASLAVICÍCH
Všímavý čtenář si povšiml, že postupně představujeme jednotlivé typy výrob
v mateřské firmě CHARVÁT Group Zbraslavice. V minulých vydáních jsme
představili výrobu olejů, ohýbaných trubek a hydraulických hadic. Doposud
se nedostalo na největší výrobní divizi co do počtu zaměstnanců a výrobní
plochy, na divizi „válce“. V tomto předvánočním vydání to napravujeme.
Průvodcem nám bude Václav Dvořáček, vedoucí výroby hydraulických válců.
K čemu je dobrý hydraulický válec?

Leckterý posluchač či čtenář vůbec netuší,
co znamená sousloví ″hydraulický válec″.
Václav Dvořáček to zkusil zjednodušeně
vysvětlit. „Správně řečeno přímočarý hydromotor. Je možné ho využít všude tam, kde je
třeba obrovskou silou rozpohybovat jakýko-

liv mechanismus. Tím zvedat těžká břemena
do menších či větších výšek, lisovat, drtit,
posouvat, vyklápět… V podstatě přenášíme
tlak hydraulického oleje z čerpadla do přímočarého pohybu pístu. Napouštěním oleje
do válce píst buď zasouvá nebo vysouvá
chromovanou pístní tyč a pevné spojení se

strojem vyvolá jeho pohyb. Hydraulický válec
se skládá zhruba z těchto komponentů: Víko,
píst, pístní tyč, trubka (obal), těsnění, uchycení a řada dalších doplňků podle způsobu
využití. Jsou oblasti v každodenním životě
lidském, kde se hydraulický válec nedá ničím
jiným nahradit“.

VÁCLAV DVOŘÁČEK

Narodil se v listopadu r. 1983 v Čáslavi. Po absolvování čáslavského gymnázia vystudoval Technickou universitu v Liberci. Vždy ho zajímala technika, již na základce měl
rád matematiku, fyziku, na gymnáziu z nich maturoval. V Liberci vystudoval bakaláře
na Katedře technologie tváření kovů a plastů. Po studiu šel hned do práce. Nastoupil
v Golčově Jeníkově, kde pracoval jako přípravář, technolog. Vydržel tam tři roky a začal
hledat jinde, protože zaměstnavatel v době krize začal snižovat platy. V r. 2010 našel
inzerát Charvát Group, kde sháněli člověka na pozici konstruktér. To viděl jako velkou
příležitost, protože konstrukce je v podstatě jeho koníček. A zadařilo se. Po vstupních
pohovorech nastoupil v květnu 2010 jako konstruktér do Charvát Group s.r.o.

Máme koně do každého dostihu
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Postup výroby – jednotlivá pracoviště

Nejprve je třeba mít výkres. Buď máme vše
od zákazníka, nebo jej vypracuje naše konstrukční kancelář. Při vývoji má jednu z rozhodujících rolí také technolog, který musí
vypracovat pracovní postupy, programy. Základem je materiál, který je buď předřezaný,
nebo ho nařežeme přímo u nás. Opracování
probíhá na CNC soustruzích, na frézkách.
Máme 26 CNC strojů, z toho 6 frézovacích.
Obrobená oka, pístní tyče a trubky putují dále
na svařovnu. Navaří se rovněž vstupy.

Svařence se očistí a převezeme je na montáž, kde se osadí víka a písty těsněním.
Pak se vše smontuje. Každý válec se testuje
na zkušebně na 125 % pracovního tlaku, a to
jak na výsuv, tak na zasunutí. Následně se
komora válce vypláchne, orazíme ji logem
výrobce, registračním číslem válce, sériovým
číslem a datem výroby. Pokud je požadavek
na lakování, musí se válec ještě odmastit
a opatřit barvou, lakem.

Výroba válců 2010 až 2018

V době mého nástupu bylo všechno
jinak. Podstatně méně strojů, podstatně méně lidí. Postupně se dokončovala druhá nová hala. Vedoucím byl
pan Kos, šéfem konstrukce byl Lukáš
Novotný. Ten pak vystřídal pana
Kose a já jsem se zničehožnic stal
vedoucím konstrukce. V r. 2014
odešel tzv. „na letní dovolenou“
Lukáš Novotný do CHARVÁT AXL
a já jsem se posunul (původně
dočasně) na jeho místo vedoucího
výroby. Ta dočasnost trvá dodnes.
Upřímně řečeno jsem o to tehdy
moc nestál, protože mám raději samostatnou práci než práci s lidmi.

Historicky započala výroba válců ve Zbraslavicích v letech 2005 až 2006. Nejprve se
jenom opravovalo, postupně se rozbíhala
výroba. V době mého nástupu se vyráběla
asi tak čtvrtina toho, co dnes, kdy vyrábíme
cca 800 ks válců týdně.

Divize výroba válců aktuálně v číslech

Vyrábíme zhruba 800 válců týdně, což je
za rok kolem 40 000 kusů. Máme 65 zaměstnanců včetně deseti lidí v kanceláři. Jsou to
hlavně konstruktéři a technologové + vedení.
Ve skupině došlo k rozdělení výroby. My dnes
vyrábíme válce od průměru pístu 25 mm
do 110 mm a pokud možno větší série.
V CHARVÁT AXL dělají válce nad 110 mm,
malé i větší série. V Opavě (AVHB) dělají
stejné průměry jako my ve Zbraslavicích,
ovšem specializují se na menší série. Tím
umožňují nám ve Zbraslavicích větší sériovost, na kterou jsme strojově vybaveni. Naše
sériovost je průměrně 15 kusů na zakázku.
Přestože jsme menší série předali do AVHB,
sériovost zůstala u nás v podstatě stejná,
protože současný trend směřuje u našich zákazníků ke specifickým zakázkám.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBY HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ VE SKUPINĚ CHARVÁT GROUP
Firma

CHARVÁT Group
Zbraslavice

AVHB Opava

CHARVÁT AXL Semily

CHARVÁT Strojárne
Bardejov

specifikace výroby
hydraulických válců

Střední série
mezi 5–50 kusy

Menší série
do 5 kusů

Individuální zakázky s vyššími
nároky, složitější atypické
válce, kusovky

Velká sériovost, čtyři
stěžejní zákazníci

rozměry pístů v mm

25–110

25–110

nad 110

dle požadavku
zákazníka
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Kde najdete naše výrobky ze Zbraslavic?

Stěžejním odběratelem je Anglie, konkrétně
firma NIFTYLIFT (vysokozdvižné plošiny).
Dále firmy vyrábějící stavební stroje, drtiče,
třídiče materiálu, lisy, obráběcí stroje. Dodáváme také do dceřiné společnosti CHARVÁT
CTS a pro spousty výrobců zemědělské techniky.

Zakázek mnoho, horší je to s lidmi

V posledních dvou letech jede výroba v celé
republice naplno. Ekonomika nepřetržitě
roste a nezaměstnanost v ČR je nejnižší
v Evropě. Odráží se to samozřejmě i v průmyslové hydraulice. V divizi válce je to podobné.
V průběhu roku 2018 se ve spolupráci s personálním úsekem zvýšila intenzita náboru
nových zaměstnanců, zejména na pozice
svářeč a obsluha CNC strojů. Výroba válců
jede na dvě směny.

Kdo je vaší největší oporou?

Myslím, že výroba válců se nejvíce opírá
o zkušenosti Pavla Trnky. Bez něho si naši
práci dovedu dost těžko představit. Samozřejmě je v našem týmu více dobrých lidí,
na které se mohu spolehnout, ale Pavel
Trnka, to je s ohledem na jeho znalost firmy,
zkušenosti a nápady něco trochu jiného.

Dokážete po příchodu domů relaxovat?

Hodinu trávím na cestě do práce a z práce.
Samozřejmě si nosím práci domů, minimálně ve své hlavě. Bydlím v Okřesanči, v rodin-

Máme koně do každého dostihu

ném domku. Dům sám o sobě potřebuje
pravidelně péči a už šest let ho postupně
rekonstruujeme. Tak to je jeden z mých vynucených koníčků. Ale největším koníčkem je
v současnosti náš dvouletý syn Jan. V těch
dvou letech je úžasný, je s ním sranda,
už dokáže na leccos reagovat a sdělit své
myšlenky. Na nic jiného mi čas nezbývá.
A pokud vyjde chvilka, dám sluchátka na uši
a poslouchám hudbu.
Text a foto: Jiří Franc
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■ Charvát d.o.o., Chorvatsko

VZAL JSEM SI ZA ÚKOL OBSADIT BALKÁN,
ŘÍKÁ DARIO HANZL
Pro záměr proniknout postupně na „balkánský“ trh si
společnost CHARVÁT Group zvolila jako východisko
chorvatské město Daruvar, kde byla v r. 2003 založena
dceřiná společnost CHARVÁT d.o.o. Než se pustíme do
rozhovoru s Dariem Hanzlem, ředitelem této dceřiné
společnosti, povězme si základní informace o městě,
kde se nachází její sídlo. Pro nás, občany České a Slovenské republiky, je to město obzvlášť zajímavé.

ČESKÉ „HLAVNÍ” MĚSTO
CHORVATSKA
Daruvar je chorvatské město ležící ve Slavonii
známé jako místo s nejpočetnějším zastoupením české menšiny v Chorvatsku. Nachází
se 130 km jihovýchodně od Záhřebu,
a 150 km západně od Osijeku. Žije tam
celkem 12 878 obyvatel. Z toho jenom
v Daruvaru žije 9 811 lidí. Město existuje již
od 4. století př. n. l. a nachází se v oblasti
s dlouhou historií. Údolí, v němž leží město
a léčebné lázně bylo podle archeologických
nálezů osídleno již v době kamenné. Místní
termální prameny mají teplotu 42–46 °C.
Z dostupných zdrojů vyplývá, že již v dobách
římských byl tento přírodní unikát hojně
využíván. Dnešní lázně jsou tedy postaveny
na antických základech. Současný název
nese město až od roku 1771. Daruvar, jak již
CHARVÁT magazín • 6 | 2018

■ Marko Jurišič u svého CNC soustruhu

bylo zmíněno v úvodu, je město s největším
počtem českých krajanů v Chorvatsku. První
Češi přišli na Daruvarsko už v polovině
18. století a systematické stěhování trvalo
více než 150 let. Dnešní čeští obyvatelé jsou
vesměs potomci drobných zemědělců,
kteří získali v západní Slavonii zanedbané
pozemky a znovu je zúrodnili.
Další krajané přišli do Daruvaru v první polovině 19. století na pozvání hraběcí rodiny
Jankovičů v souvislosti s udělením tržního
práva. Daruvar tak získal statut tržního města a řemeslníci z Čech, Maďarska a Německa práci. Již koncem 19. století však tvoří
příslušníci těchto národností ve městě většinu (74 %) z celkového počtu 2566 obyvatel.
Jen pro zajímavost uveďme údaj z roku

1900, který vypovídá o tom, že na přelomu
století žilo na území dnešního Chorvatska
31588 obyvatel hlásících se k české národnosti. V této době však také doznívá poslední přistěhovalecká vlna z Čech a počet krajanů se rok od roku snižuje. Dnes žije na území
Chorvatska podle údajů z roku 1991 kolem
13.000 krajanů. Právě Daruvar se díky početné české komunitě stal českým „hlavním“
městem Chorvatska. Je zde česká školka,
škola i české třídy gymnázia. Aktuální
složení obyvatelstva: Chorvaté 58,36 %
(7729 obyv.), Češi 18,91 % (2504 obyv.),
Srbové 14,07 % (1863 obyv.), Ostatní 8,66 %
(1147). Město vede starosta s typicky chorvatským jménem: Damir Lneniček.

Máme koně do každého dostihu
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■ Charvát d.o.o., pobočka Srbsko

Charvát d.o.o. v r. 2018

Firmu Charvát d.o.o založil Dr. Charvát
v r. 2003. Několik let působila v nájemních
prostorách. V r. 2006 započala výstavba budovy s výrobními a skladovacími prostorami,
včetně administrativního zázemí. Novostavba byla dokončena o rok později, v r. 2007.
Dnes je přímo v Daruvaru zaměstnáno deset
zaměstnanců. Dariovou náplní práce je
kromě řízení firmy hlavně obchod. Kromě
prodeje se v chorvatské dceřiné společnosti
také vyrábí na pěti CNC strojích šroubení
pro mateřskou společnost ve Zbraslavicích.
Hlavními prodejními artikly jsou pak hadice
a koncovky. Společnost Charvát d.o.o. neposkytuje v zásadě žádné servisní služby,
v tom se liší od našich provozoven. Prodej
hadic a koncovek je směřován právě
k servismanům, přímý prodej pro finální
výrobce představuje jenom asi 5 %. Společnost vykazuje pravidelný nárůst zisku a tržeb.

„Expanze” na Balkán

V roce 2015 založila společnost Charvát d.o.o
pobočku v Srbsku a po pozitivních výsledcích přibyla v r. 2017 pobočka v Bosně. Dario
Hanzl se tak pustil do „obsazování Balkánu“.
V každé pobočce jsou zaměstnáni dva
zaměstnanci – vždy jeden skladník a jeden

■ Charvát d.o.o., pobočka Bosna
prodejce. Provoz obou poboček funguje
v pronajatých prostorách. Díky součinnosti
všech tří obchodních míst přibývají noví
zákazníci také v Makedonii a Slovinsku.

Bude to stačit?

Při rozhovoru s Dariem Hanzlem samozřejmě musela zaznít otázka, zdali už má dost,
nebo se chystá na další posun v obsazování
balkánských států, tedy států bývalé Jugoslávie. Dario s odpovědí hodně váhal,
protože se o tom ve spolupráci s vedením
mateřské společnosti rozhoduje právě v této
době. Dario je velký cestovatel, jeho obchodní úspěchy jsou kromě jiného založeny
na znalostech trhu, osobním jednání se zákazníky. Na otázku, jak velký objíždí region,
odpověděl stručně: „Jezdím všude“. Ovšem
v další části rozhovoru prozradil, že v poslední době je často ve Slovinsku a tam že by to
bylo zajímavé. Tak si počkáme, co z toho
bude...

tem, tam to má nejraději. K takové výpravě
patří samozřejmě dobré jídlo a pití. Druhou
část dovolené věnuje rodině. Opět moře, ale
tentokrát ze břehu, z pláže. Zbývá jediná
otázka: Proč není v Čechách moře?
Text: Dario Hanzl, Jiří Franc
Foto: Dario Hanzl, archiv CHARVÁT Group

Dovolená s Dariem? Jedině u moře!

Obvykle se všech, kteří poskytli CHARVÁT
Magazínu rozhovor ptáme, jak tráví svůj volný čas, například co dělají o dovolené. Dario
to má dobře zařízené. Vyráží s partou pravidelně na moře. Půjčí si plachetnici a týden
se potulují v oblasti mezi Zadarem a Spli-

DARIO HANZL

Narodil se v chorvatské Virovitici, přibližně 50 km od Daruvaru. Je mu 39 let. Za studijní obor si vybral elektrotechniku, ale té se prakticky nikdy v profesním životě nevěnoval. Ze stručného životopisu je patrné, že ho to vždy táhlo k obchodování, k prodeji.
Nejprve pracoval ve velkoobchodu s textilem. Po deseti měsících základní vojenské
služby se věnoval velkoobchodu v oboru železářství, aby se nakonec opět vrátil
k textilu. Vyzkoušel si také profesi skladníka ve velkoskladu. Do firmy Charvát d.o.o.
nastoupil v r. 2005. Dr. Charvát tehdy sháněl zdatného obchodníka. V tom se oba
potkali, protože Dario Hanzl má obchod jako životní poslání, nic ho tak v životě nebaví.
Při svých cestách po Balkáně zvládá ještě rodinu. Je ženatý a má dva syny ve věku
osmi a třinácti let. Jmenují se Fran a Dorian.

Máme koně do každého dostihu
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ZAJÍMAVOSTI PODRUHÉ

Již v minulém vydání jste mohli zaregistrovat novou rubriku s názvem ZAJÍMAVOSTI. Zdá se, že tuto stránku jsme
pro náš Magazín potřebovali. Za dva měsíce se toho v našich firmách stane skutečně dost. Na facebooku a v Magazínu je toho jenom zlomek, protože nejsme naučení sdílet informace a většina našich firem ve skupině, zcela vytížených obchodem, výrobou a s tím spojenými problémy, nemá dostatek energie a personálu, aby se třeba každý týden
nebo alespoň měsíc zajímala o to, co by bylo vhodné zveřejnit na webu, na facebooku, nebo třeba v Magazínu. A tak
z nich ty informace musíme dolovat. Děkujeme všem těm, kteří pravidelně komunikují na webových stránkách. Ne vše
si však zaslouží celostránkovou reportáž. A k tomu máme rubriku zajímavostí. Doufáme, že ji naši čtenáři ocení pro
stručnost textů a rychlou orientaci.

MÁME NOVÝ
BILLBOARD!
Dobrá zpráva. Na okraji Zbraslavic, u příjezdové krajské komunikace směrem od Kutné
Hory, se objevil náš nový firemní billboard.
Námět Dr. Charvát, technické zabezpečení
Pavel Kubín, grafickou úpravu a potisk zajistil
Jiří Franc. Naše fabrika je ukryta za stromy
za billboardem. Málokdo o ní při průjezdu
Zbraslavicemi věděl. Nový billboard zlepší
orientaci a informovanost nejen autodopravců, ale také běžné veřejnosti.
Text a foto: Jiří Franc

CHARVÁT CTS - NOVÉ PLECHOVÉ
BLATNÍKY TRAKTOROVÝCH NÁVĚSŮ ŘADY TN CTS 12-45-S
Zpráva z webu: Do příplatkové výbavy traktorových návěsů
TN CTS 10-45-S a TN CTS 12-45-S byly zařazeny nové
plechové blatníky. Řešení bylo zpracováno pro zákazníky,
kteří požadují prodlouženou životnost blatníků ve ztížených terénních podmínkách.

www.charvat-cts.cz
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TÉMĚŘ 700 PŘÁTEL NA FACEBOOKU

V závěru listopadu se počet příznivců našich facebookových stránek vyšplhal
na číslo 683 (k datu 28. 11. 2018.) Významný vliv na tento prudký nárůst
za poslední čtvrtletí mělo několik faktorů:
1.
2.
3.
4.

Zveřejnění úvah JUDr. Charváta o dvacetiletém výročí firmy a jeho komentáře ke 100 výročí republiky
Zveřejnění fotoreportáže z naší účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2018
Vítězství Tzigane du Barlais ve Velké Pardubické
Pravidelné zveřejňování fotografií z Letní zaměstnanecké soutěže

Mezi koncem srpna a koncem listopadu narostl počet našich příznivců z 562 na zmiňovaných 683, což je za tři měsíce 121 nových lidí, kterým
se líbí stránky Charvát Group. Kdyby se jednalo o nové zákazníky, znamenalo by to kolaps ve výrobě. Připomínáme, že facebookové stránky
naší firmy byly založeny v závěru dubna 2017. Cíl pro rok 2019 je jasný: 1000 fanoušků!
Můžete nám pomoci i Vy, naši zaměstnanci se svými rodinnými příslušníky. Proč? Protože veškeré námi zveřejňované informace mají pak
několikanásobně větší dosah. Nejvíce sledovaná témata se dnes dostanou cca ke 2 až 3 tisícům uživatelů facebooku. Rekord zaznamenala
fotoreportáž o vítězství ve Velké Pardubické, to bylo 4 700 uživatelů!!!
Je třeba zmínit, že naše firma nepoužívá na facebooku pro svou propagaci placenou reklamu. Proč? Protože realita je taková, že facebook
pro výrobu průmyslové hydrauliky nebyl, není a nebude hlavním zdrojem pro nárůst zákazníků, tržeb a zisku. Prostě o sobě dáváme vědět
a vstupujeme do povědomí, že existujeme. A to zas v dnešním zasíťovaném světě není tak málo.
Jiří Franc, správce facebookových stránek Charvát Group

CHARVÁT HYKOM

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY
aktuálně
Foto: Jiří Hubáček,
správce facebookových
stránek Charvát Hykom
z výroby
HIPODROM MOST - DOSTIHOVÁ SEZONA 2018 JE ZA NÁMI
Během sezony 2018 se na mosteckém hipodromu uskutečnilo celkem 6 dostihových dnů, během kterých mohli
diváci vidět celkem 44 dostihů. Na výhrách bylo rozděleno více než 4 000 000,- Kč a na dráze se představilo
387 startujících koní.
Mezi vrcholy sezony patřil dostihový den CHARVÁT AXL Velká mostecká steeplechase 2018, kdy se kromě stejnojmenného dostihu konala také 21. Velká letní cena
Ústeckého kraje a 97. VRŠANSKÁ UHELNÁ Svatováclavská cena. Během tohoto
dostihového dne byl souhrn výher vyšší než 1 000 000,- Kč. Zapomenout
nesmíme ani na jubilejní 80. Cenu zimního favorita DS Pegas, která se
uskutečnila 20. října. Nejvýznamnější dostih pro dvouleté koně v České
republice ovládl hřebec KING ARCHIE ze stáje Dr. Charvát v sedle s Václavem Janáčkem.
Zajistit kvalitní dostihovou dráhu odpovídající kvalitě závodiště kategorie A
bylo tento rok nadmíru náročné. Celkový úhrn srážek v měsících červnu,
červenci a srpu byl 190 milimetrů, tj. o 55 % méně než je dvacetiletý průměr v Ústeckém kraji.
Kromě dostihů se v našem areálu uskutečnilo také několik parkurových
dnů, letní tábor, setkání seniorů, několik firemních akcí nebo čtyři svatby.
Areál hipodromu je celoročně přístupný veřejnosti. V letní sezoně (březen
až říjen) je možné navštívit nově zrekonstruované dětské hřiště s přilehlými grilovišti nebo vyzkoušet unikátní sport fotbalgolf.
Těšíme se na Vás opět v roce 2019, kdy je na programu celkem 7 dostihových dnů.
Text a foto: Jakub Šimůnek

Máme koně do každého dostihu
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CHARVÁT GROUP NA RUN TOUR 2018
Neúnavný Radek Dvořák dokázal opět sestavit adrenalinový tým CHARVÁT
Group. Tříčlenná sestava ve složení Radek Dvořák, (Zbraslavice) Aneta
Mórová a Kateřina Šaldová (obě Semily) absolvovala populární RUN TOUR
Pardubice. Nejnáročnější, desetikilometrová trať po trati Velké Pardubické, dala všem maximálně zabrat, ale dokázali to. Ve startovním poli dospěláků, čítajícím více než 700 běžců z celé republiky, se všichni naši vešli
do první šestistovky. Radek doběhl na skvělém 157. místě v parádním čase
46 minut 48 sekund. Aneta s Kateřinou to celý závod táhly společně
ve dvou, závod dokončily na 519. a 520. místě ve stejném čase 59 minut
25 vteřin. Dokázaly tak pokořit své osobní cíle – obě plánovaly před startem časy přesahující výrazně jednu hodinu.
Našinec si to nedovede představit, běžet po mokré trávě a v blátě, v klouzajícím a bojujícím davu běžců téměř hodinu
a přitom klouzat po Irské lavici či překonávat vodní překážky. Sláva jim!!!

A JAK TO VIDĚLI POŘADATELÉ?

Děkujeme všem, které neodradilo sobotní sychravější počasí a dorazili za námi na dostihové závodiště. O pardubické RunTour říkáme,
že je takovou naší třešničkou na závěr sezóny, a že jejím hlavním cílem je si den pořádně užít. Přece jenom běháme po dostihovém závodišti
a překonáváme spoustu překážek, které normálně zdolávají koni, takže je jasné, že nejde o „obyčejnou“ trasu. Místy to sice stálo spoustu sil.
Na trase se vytvářelo hluboké bahýnko a u některých překážek byla zapotřebí pomocná ruka vedle běžícího závodníka. RunTour na dostihovém závodišti Velké pardubické měla všechno - adrenalin, soudržnost běžců, příjemně
deštivé počasí i rekordní účast.
Sešlo se vás na závodě skutečně hodně (téměř dva tisíce lidí), a i přes nějaké ty teplotní neduhy jste opět dokázali, že jste nejlepší! Na trávě to kvůli dešti trochu klouzalo,
ale o to to bylo dobrodružnější! A jak říkal Lukáš Petrusek „lepší než ta vedra, dneska se
hezky dýchalo a běželo se dobře“. Nebyl jediný. Čekali jsme, že se bude víc lidí zlobit,
že jim trasa klouže, ale nikdo nepřišel, nikdo se nehněval. Naopak! Všichni jste se usmívali a dodávali si mezi sebou síly a radili si, jak na jednotlivé překážky nejlíp...
Z náhodného výběru reakcí účastníků je zřejmé, že Irská lavice je překážkou náročnou nejen pro koně:
• Irská lavice byla v tomhle počasí bezkonkurenční...doběhla jsem špinavá jako čuník,
zničená, ale šťastná a pyšná na sebe, že i v tomhle věku dokážu takhle blbnout.
Děkuji za skvělý zážitek.
• I přes špatné počasí se běželo skvěle, zaběhla jsem osobák!
• RunTour v Pardubicích mě hodně bavila. Počasí to ještě umocnilo. Nebýt plůtku
na irské lavici, tak ji sjedu po zadku. Takhle jsem ji překonala visením na plotu
a skluzem. Bylo to skvělé. Těším se na příští rok
• Irská lavice mi dala zabrat a celkově jsem trpěl jak pes, ale doběhl šťastný
Děkujeme, že jste u toho všeho byli s námi! Těšíme se na vás zase v sezóně 2019.
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1. LETNÍ FOTOSOUTĚŽ PRO
ZAMĚSTNANCE
Do prvního ročníku letní fotosoutěže pro zaměstnance se přihlásilo
celkem 21 soutěžících ze sedmi firem ve skupině. Kvalitní fotografie
dorazily ještě v průběhu října. Soutěžící se soustředili na dvě hlavní
letní témata, kterými byly:

1. romantika a příroda | 2. prázdniny, rodina, zajímavosti z cest
Porota se sešla 16. listopadu 2018 ve složení: Jan Šmok, Miloš Truhlář, Naďa Štálová. 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 novinách, 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.
Naďa Štálová: Jedna ze zakladatelů a předsedkyně Fotoklubu Kutná Hora. Ve své tvorbě se nejčastěji zabývá přírodou a městskou krajinou,
sází na bezprostřednost. V roce 2013 vyhrála fotografickou soutěž „Kutná Hora romantická“.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ POROTY
Tříčlenná porota neměla rozhodně jednoduchou roli. Fotek bylo více než dost a přestože se jednalo výhradně
o amatérské, většinou zcela neupravené fotografie, do užšího výběru prošlo cca 10 snímků. Proto se porota společně
s pořadatelem soutěže dohodla na dodatečném zařazení dalších tří čestných cen. Jsou jimi Cena poroty, Cena
za nejlepší tématickou fotosérii a Cena přátel facebooku. A nyní již ke konkrétním výsledkům:
VÍTĚZ KATEGORIE ROMANTIKA:

Sandra Sýkorová z CHARVÁT CTS za snímek „Západ slunce z mostu Ponte de Dom Luís I“ z červnové dovolené v Portugalsku

VÍTĚZ KATEGORIE PRÁZDNINY:

Pavel Kubín ze Zbraslavic za snímek své vnučky „Cesta na prázdniny“

ČESTNÉ UZNÁNÍ
CENA POROTY:

Pavel Pícha ze Zbraslavic za snímek
„Kmochův Kolín 2030“, foceno
v Zoologické zahradě Dvůr Králové
nad Labem s podtitulkem
„Kluci z Afriky“

ČESTNÉ UZNÁNÍ
CENA ZA FOTOSÉRII:

Vojtěch Moša z AVHB Opava za
snímky z cest po severním Vietnamu

ČESTNÉ UZNÁNÍ
CENA PŘÁTEL FACEBOOKU:

Kája Nikodýmová ze Zbraslavic
za snímek „Broučci“

Organizační informace:
Vítězové soutěže v kategoriích
Romantika a Prázdniny obdrží věcná
ocenění, které vložil do soutěže
JUDr. Charvát. Mohou si vybrat mezi
mobilním telefonem nebo fotoaparátem, obojí v hodnotě do 10 000,- Kč.
Pro všechny vítěze připraví redakce
Magazínu Diplom.

Máme koně do každého dostihu

■ 1. cena v kategorii Romantika a příro
da
Sandra Sýkorová: Západ slunce z mos
tu Ponte de Dom Luís
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■ 1. cena v kategorii Prázdniny, rodina, zajímavosti z cest
Pavel Kubín: Cesta na prázdniny

■ Cena Poroty
Pavel Pícha: Kmochův Kolín 2030 aneb Kluci z Afriky

■ Čestné uznání - Cena za fotosérii
Vojtěch Moša: Z cest po Severním Vietnamu

■ Čestné uznání - Cena za fotosérii
Vojtěch Moša: Z cest po Severním Vietnamu

■ Čestné uznání - Cena za fotosérii
Vojtěch Moša: Z cest po Severním Vietnamu

■ Čestné uznání - Cena přátel Facebooku
Kája Nikodýmová: Broučci
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O POŘADÍ DVOULETKŮ ROZHODNUTO
Zaměstnanecká soutěž dvouletků je u konce. V minulém vydání jsme tak trochu předpovídali, jak to dopadne. Jasným
favoritem byl King Archie, který byl k v polovině října na druhém místě. Dokázal se ještě posunout o jedno místo
a obsadil s přehledem první stupínek mezi všemi hodnocenými dvouletky v České republice. Polepšil si i Filip,
z desátého místa poskočil na šesté, zatímco Astoria skončila na místě devátém. Tři dvouletí koně Dr. Charváta
v první desítce! To je neuvěřitelný výsledek, kterého žádná jiná dostihová stáj nedosáhla.

Pořadí našich dvouletků dle handicapu
vypadá na konci sezóny 2018 takto:
1.

KING ARCHIE

1. místo celkem

handicap 74,5

2.

FILIP

6. místo celkem

handicap 71,0

3.

ASTORIA

9. místo celkem

handicap 69,5

4.

TECH JURY

28. místo celkem

handicap 61,5

5.

JOSEPHA

33. místo celkem

handicap 60,5

6.

REINE D´ ARGENT

34. místo celkem

handicap 60,5

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

KING ARCHIE A CENA ZIMNÍHO FAVORITA

Ryzák, hřebec, v tréninku u Pavla Tůmy. Poprvé vyběhl 18. srpna v Karlových Varech, kde skončil druhý z jedenácti. Vydělal svých prvních
13 800 Kč. Své kvality pak významně předvedl 22. září na Evropském Poháru žokejů ve Velké Chuchli, kde dovedl do cíle na prvním místě
jedenáctičlenné pole startujících. Tentokrát, s ohledem na úroveň prestižního dostihu a jeho dotaci ( EJC PEMAT TRADING) vydělal již
240 000 Kč. Toto vítězství jej svou vysokou hodnotou posunulo na 2. místo v ČR. Na své největší vítězství v letošním roce však KING ARCHIE
ještě čekal a doběhl si pro něj 20. října na „ domácí“ dráze v Mostě, kde zvítězil s přehledem v populárním dostihu pro dvouleté koně – jubilejní 80. Ceně zimního favorita na 1600m. V sedle s žokejem Václavem Janáčkem tak potvrdil dobré předpoklady pro příští sezonu, kdy na něj,
zrovna tak jako na ostatní letošní úspěšné dvouletky, čekají klasické zkoušky tříletých koní. KING ARCHIE se v prvním roce své dostihové
kariéry zúčastnil tří dostihů, z nichž dva stěžejní vyhrál a jednou se umístil na druhém místě. S trochou nadsázky můžeme konstatovat,
že se ještě pořádně nerozkoukal a již vydělal 473 800,- Kč. Kéž by se mu tak pěkně dařilo i v letech dalších.
O losování vítězné trojice účastníků zaměstnanecké soutěže se dočtete na poslední straně CHARVÁT Magazínu.

Máme koně do každého dostihu

Text: Jiří Franc
Foto: Bohumil Křižan
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ZÁVĚR DOSTIHOVÉ SEZÓNY 2018 – PŘEHLÍDKA ÚSPĚCHŮ
Na tuto stránku se pokusíme vměstnat hlavní úspěchy letošního podzimu dosažených v dostihovém dresu stáje
Dr. Charvát. Dvouletkům a Velké Pardubické se věnujeme samostatně. Ovšem pořád ještě toho zbývá dost, o čem
je třeba se rozepsat.

VELKÁ CHUCHLE: CENA
PREZIDENTA PRO PREZIDENTA

V neděli 28. října, v den oslav stého výročí založení samostatného
Československa, se s letošní dostihovou sezónou rozloučilo centrální rovinové závodiště v Praze – Velké Chuchli. Tradičním vrcholem
závěrečného chuchelského odpoledne je super vytrvalecká Cena
prezidenta republiky, jejíž historie je jen o dva roky kratší než historie
samostatné republiky. V letošním ročníku dominoval tříletý Be Master
(ž. Verner), kterého ve Dvorcích na Bruntálsku pro stáj prezidenta
Jockey Clubu ČR Dr. Charváta připravuje trenér Pavel Tůma.
Be Master nedal v závěru dostihu stejně starému Sapientimu
(ž. Šafář) šanci prodloužit jeho vítěznou sérii a zvítězil lehce o tři
a půl délky. Připomeňme si, že Be Master zvítězil na jaře v Mostě
v předzkoušce na DERBY - Memoriálu Dr. Frankenbergra. Ani toto
vítězství mu však pro nízký handicap neumožnilo účast v českém
Derby. Ve startovní listině zůstal pod čarou. Vše si vynahradil
23. září druhým místem ve slovenském St. Leger a následně vítězstvím v Ceně Prezidenta republiky. Potvrdil tak svou kvalitu tříletého
koně – vytrvalce na počátku kariéry.
Zdroj: www.dostihovy-svet.cz, kráceno a doplněno redakcí
Foto: Bohumil Křižan

ČESKOMORAVSKÁ CENA
ÚSTECKÉHO KRAJE
Mostecké defilé Mr. Righta

Mr. Right, šestiletý svěřenec Františka Holčáka začal uprostřed
pole. Před cílovou rovinkou ho Václav Janáček posunul k čelu
a rovinku seběhl daleko před soupeři. Výsledný náskok byl pět délek.
Mr Right absolvoval 12. start v českém tréninku a pošesté vyhrál.
Vždy dosáhl na dotovaný doběh. Jediným dostihem, ve kterém se
mu méně daří je EJC Million, kde obsadil páté a šesté místo. Jinak
je nejhorším umístěním třetí příčka.
Mr. Right je šestiletý hnědák, valach, vynikající sprinter. Svou pozici
ve sprintu potvrdil mimo jiné i tím, že byl na Slovensku vyhlášen
nejlepším sprinterem sezóny 2018 a obsadil tam třetí místo v kategorii Kůň roku 2018. Uvidíme, jak dopadne hodnocení v ČR.

Galapředstavení Václava Janáčka

Letošní dostihové loučení na mostecké dráze se změnilo v galapředstavení žokeje Václava Janáčka. Pětkrát se vyšvihl do sedla a pětkrát si přišel na pódium pro čestné ceny pro vítěze. Vyrovnal tak svůj
kousek z 2. října 2010 v Lysé nad Labem. Tam také absolvoval pět
startů a všechny vyhrál. Od roku 2000 se takovou bilancí může
pochlubit ještě Jaroslav Donoval, který vyhrál pět dostihů při pěti
příležitostech 1. září 2002 ve Slušovicích. Tím se šestý letošní mostecký den zapsal do historie. Dva z pěti koní, které dovedl Janáček
k vítězství v Mostě, jsou z dostihové stáje Dr. Charváta. O King
Archiem a Ceně Zimního favorita informujeme na předchozí straně.
Zdroj: Dostihy.cz, redakčně kráceno, doplněno a upraveno
Foto: Bohumil Křižan
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TZIGANE DU BERLAIS A VELKÁ PARDUBICKÁ 2018
Neděle 14. října 2018. Na sluncem zalitém pardubickém závodišti vrcholí letošní sezóna dostihovým dnem, jehož
zlatým hřebem je 128. ročník Velké pardubické s Českou pojišťovnou. V dramatickém závěru měl nejvíce sil sedmiletý Tzigane du Berlais, v jehož sedle se z pátého triumfu ve Velké radoval žokej Jan Faltejsek. Tzigane du Berlais
je reprezentant stáje prezidenta Jockey Clubu ČR Dr. Charváta, kterého ve Dvorcích na Bruntálsku připravuje trenér
Pavel Tůma. Díky nejsilnější koncovce zvítězil jistě o tři délky před Hegnusem (ž. Stromský), jenž o hlavu přetlačil
Strettona (ž. Garner), čtvrtý s odstupem dvou a půl délky finišoval Zarif (ž. Romano) a pětici nejlepších se ztrátou
o čtvrtinu délky menší uzavřel obhájce loňského vítězství No Time to Loose (ž. Váňa ml.) Pro stáj Dr. Charváta
je to druhé vítězství v historii tohoto dostihu, dvanáct let po premiérovém triumfu s Decent Fellowem. Trenér Pavel
Tůma loni poprvé dovedl Charvátova koně k vítězství v Českém Derby (JOSEPH). Letos okusil poprvé pocit vítězství
v nejznámějším tuzemském dostihu.
Stručně k průběhu dostihu:

Na startu letošního ročníku Velké Pardubické
(steeplechase cross country L, 6+, 6 900 m,
5 000 000 Kč) se sešlo dvacet koní. Odstartovat se podařilo hned na první pokus.
Na čele se podle očekávání objevil Bridgeur
(ž. Myška), kterému asistoval jeden z dvojice
nejstarších účastníků dostihu, třináctiletý
Universe of Gracie (Sloup). První tři překážky
celé pole absolvovalo bez chyb. Obávaná,
ze všech nejtěžší 4. překážka Taxisův příkop
vystavil stopku oběma vyslancům trenéra
Antonína Nováka v dostihu Ter Millovi (Odložil) i Templářovi (ž. de Gilles), veteránovi
Universe of Gracie a také jednomu z širšího
okruhu favoritů, loňskému vítězi Ceny Labe
Vicodymu (ž. Bartoš), který vzhledem k charakteru zranění musel být následně uspán.
Na Irské lavici skončil dostih pro jediného
zahraničního účastníka, slovenského Vajgarose (ž. Aspell). Popkovický skok vyřadil loni
třetí Delight my Fire (ž. Lovén), která přišla
o jezdce a také druhého z třináctiletých veteránů Kasima (ž. Liška), který ho odmítl skočit. V dostihu tak pokračovalo třináct koní.
Tempo na čele stále udával Bridgeur, kterého
sledovali především Hegnus (ž. Stromský),
Nikas (ž. Glassonbury) a Stretton (ž. Garner).
Z hlavního pole začala postupně odpadat
trojice outsiderů Mileryt (Kubík), Artistmontot (Velek) a Pareto (S. Ferhanov)., první
Bridgeur zavedl pole ještě na travnatý ovál,
těsně sledovaný Zarifem (ž. Romano)
a Strettonem. Ve vrcholu závěrečného oblouku po absolvování předposledního skoku
však již přišel nástup Ange Guardiana
(ž. Kousek), který zachytil Stretton. Společně
přivedli startovní pole do cílové roviny.

Drama až do konce

Po absolvování posledního skoku se na čele
vyrovnala pětice koní, od bariéry Zarif,
Hegnus, Stretton, Ange Guardian a Tzigane
du Berlais. Nejsilnější koncovku vnějškem
dráhy předvedl Tzigane du Berlais, který zvítězil o tři délky (!!!!) před Hegnusem. Ten
v souboji o druhé místo těsně o krk porazil

Máme koně do každého dostihu

Strettona. dvě a půl délky v cíli na čtvrtém
místě ztrácel po bariéře jdoucí Zarif, který byl
překvapivě nejlepším z tria Váňovců, neboť
No Time to Lose svou pověstnou koncovkou
na trávě tentokrát nestihl více než dvě a čtvrt
délky vzdálené páté místo, další čtyři délky
ztrácel Ange Guardian a poslední dotaci se
ztrátou třinácti délek získal lídr většiny dostihu Bridgeur. Dostih s velkými odstupy
dokončili ještě Vandual (ž. Matuský), Nikas,
Pareto a jako poslední vítěz z roku 2015
Ribelino (ž. Best).
Zdoj: Dostihy.cz, Otakar Nový, kráceno

Kdo je Tzigane du Berlais

Zakoupený Chrisem Richner na dražbě společnosti Arqana za 26.000 €. Je synem plemeníka Poliglote (Sadler’s Wells) a jistě stojí
za pozornost, že tři nejlépe dotované dostihy
pardubického mítinku v neděli 14. října
vyhráli potomci Sadler’s Wellsových synů.
Jeho matka Boheme du Berlais (Simon
Du Desert), třikrát umístěná na překážkách,
je matkou výborné překážkářky Gitane
du Berlais (Balko), vítězky Gd1 Scilly Isles
Novices Chase v Sandown Parku či Gd3
proutěnek v Auteuil, či úspěšného francouz-

ského handicapového koně Poeme du Berlais (Great Pretender), který v kariéře vydělal
téměř 230 tisíc euro.
Zdroj: www.dostihy.fitmin.cz
Foto: Bohumil Křižan

Zraje jako dobré víno!

Tzigane du Berlais letos svým vítězstvím
ve Velké určitě překvapil. Ve své dosavadní
kariéře má sedmiletý hnědák, valach, za sebou
dvacet startů, z toho pouze jednou rovina
na začátku karéry. Dosáhl čtyř vítězství a doposud vydělal svému majiteli 2 504 700 Kč,
z toho letošní zisk činí 2 066 000 Kč. Specializace na cross country v posledních letech
vyšla dokonale. S ohledem na nízký věk
(sedm let) toho může ještě hodně dokázat.
Údajně k tomu má i povahové předpoklady
– je tak trochu flegmatik, jen tak něco ho
nerozhází. Mohutný kůň a dobrý skokan
svou sílu skrývá. Probudit ji dokázal trenér
Pavel Tůma a žokej par excelance Jan
Faltejsek. Pokud zdraví vydrží, má Tzigane
du Berlais dostihovou kariéru ještě z valné
části před sebou.
Zdroj: www.dostihy.cz, doplněno redakcí
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LOS URČIL VÍTĚZE TIPOVACÍ SOUTĚŽE DVOULETKŮ
Druhý ročník tipovací soutěže zaměstnanců skupiny CHARVÁT o nejlepšího dvouletka je u konce. Do soutěže zaslalo
svůj tip celkem 36 zaměstnanců. Třicetšest tipů, třicetšest nadějí. Na počátku dostihové sezóny vybírali soutěžící
z celkového počtu sedmi dvouletých koní dostihové stáje Dr. Charvát. Do celkového hodnocení se nakonec dostalo
koní šest, vypadl BE MAN. Nejlepším dvouletkem nejen dostihové stáje Dr. Charváta, ale také v celé České republice
se stal KING ARCHIE. Podrobné vyhodnocení pořadí koní dle handicapů naleznete na straně 13 tohoto vydání. Nyní již
k průběhu losování.

ŠEST SPRÁVNÝCH
TIPŮ, TŘI ŠŤASTNÍ
VÝHERCI
Dobrý odhad či spíše šťastnou ruku při tipování mělo celkem šest zaměstnanců.
Dle abecedy to jsou Buldrová, Kubín,
Muchynská, Petrů, Ruprecht a Votroubek.
Do slosování šlo tedy těchto šest jmen,
označených čísly. Objektivitu losování
16. listopadu jsme zabezpečili přítomností dvou losujících, konkrétně asistentky
jednatele Kateřiny Kyselé a účetní Zuzany
Bělské. Vše jistil ještě redaktor a fotograf
Jiří Franc. Nejprve jsme losovali vítěze,
poté druhé a třetí místo.

1. Patrik Ruprecht, CHARVÁT Hykom
vyhrává víkendový lázeňský pobyt pro dvě osoby
2. Roman Votroubek, CHARVÁT Group, provozovna Rakovník
vyhrává fotoaparát v hodnotě do 10 000,- Kč
3

Kristýna Petrů, CHARVÁT Hykom
vyhrává mobil v hodnotě do 10 000,- Kč

Blahopřejeme šťastným výhercům
a děkujeme všem účastníkům
soutěže, že si s námi zahráli.
Vyřizuji poděkování i od všech
dvouletků, kterým jste dali svůj hlas!
Informace pro vítěze

Všichni vítězové budou do týdne po vydání Magazínu osloveni redaktorem. Následně bude dohodnut postup pro výběr a předání cen.

Informace k soutěži pro zaměstnance

Pokud tomu bude majitel firmy nakloněn, vyhlásíme na jaře 2019 další, v pořadí již třetí ročník.
Můžete spojit síly, jako to dělají v CHARVÁT
Hykom a dát hromadný tip (letos poslali v jedné
tabulce celkem 19 tipů). Výsledky se dostavují.
V Hykomu jim to vychází již druhým rokem.
Jednu z cen vyhráli loni, letos dokonce ceny
dvě a pokud bychom připočetli i Romana
Votroubka, který si vsadil individuálně, tak jdou
letos všechny výhry do Rakovníka! Ovšem
pokud si tuto radu vezmou všichni k srdci,
kouzlo úspěchu týmového sázení se vytratí.
Text: Jiří Franc
Foto: Jiří Franc, Bohumil Křižan
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