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TRADIČNÍ ZÁVĚR ROKU VE ZBRASLAVICÍCH - VÁNOČNÍ VEČÍREK
A PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ „ZAMĚSTNANEC ROKU 2018“.
TENTOKRÁT OPĚT S VELKÝM PŘEKVAPENÍM. OCENĚNÍ PŘEVZAL DĚLNÍK Z MONTÁŽE VÁLCŮ, VÁCLAV
JANATA ZE ZBRASLAVIC (na snímku) A MANAŽER S KRÁTKOU HISTORIÍ VE SKUPINĚ – PAVOL KLIMEK,
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÝ ŘEDITEL CHARVÁT STROJÁRNE BARDEJOV.

Máme koně do každého dostihu

CHARVÁT GROUP

SÁZKOVÁ KANCELÁŘ RADKA DVOŘÁKA

Vánoční večírek ve Zbraslavicích obohatilo vystoupení Radka Dvořáka
s výsledky sázek na nejlepšího pracovníka roku 2019. Předcházel tomu
Radkův nápad na oživení slavnostního večera něčím novým. „Chtěl
jsem, aby to nebylo jenom o jídle, pití a tancování“ říká k tomu Radek.

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
začínáme třetí ročník vydávání firemního
časopisu CHARVÁT Magazín. Za tu dobu
jsme zaznamenali a zdokumentovali stovky
událostí a životních příběhů ze života našeho firemního uskupení. Pevně věřím,
že tomu tak bude i v letech následujících.
Jaký novoroční koktejl jsme namíchali tentokrát? Musím říci, že jsou vydání, kdy je
skutečný problém obsah šestnácti stran
naplnit. Tentokrát tomu tak rozhodně není.
Dokonce jsme si něco schovali i napříště.
Zřejmě největší část věnujeme uzavření
roku 2018 ve Zbraslavicích tradičním Vánočním večírkem. Pohovořili jsme s oceněnými zaměstnanci, zaznamenali sázkovou
kancelář Radka Dvořáka. Stihli jsme také
ještě reprezentační ples CHARVÁT AXL.
Nahlédneme do nových vstupních prostor
CHARVÁT CTS v Okřínku a prožijeme
i jedinečný životní příběh Josefa Gavendy
v CHARVÁT Slovakia. V Mostě zasedalo
představenstvo Hipodromu Most. Díky
tomu se nám podařilo v krátkosti vyzpovídat primátora Jana Paparegu. Prezentujeme rozdělení příspěvků Nadačního fondu.
Začínáme s novým seriálem, který věnujeme nejlepšímu koni v historii dostihového
sportu v České republice. Je jím TRIP TO
RHODOS. Před Vánocemi se odebral na zasloužený odpočinek na Vysočinu ke své přítelkyni Evě Kopečné. Jeho životní příběh je
natolik unikátní, že zaujal předního znalce
dostihového sportu Martina Cápa. Sepsal
životní historii šampióna. Využil k tomu
rozhovory s Dr. Jiřím Charvátem (majitel),
Evou Kopečnou (ošetřovatelka u které Trip
nyní žije), Pavlem Tůmou (trenér) a dalšími
osobnostmi dostihového sportu.

Nejprve si udělal „průzkum trhu“, to znamená obešel spoluzaměstnance
ve Zbraslavicích, jestli by měli zájem si vsadit. Podmínky byly jednoduché
– dát do sázkové kanceláře u Radka Dvořáka tip, kdo bude vyhodnocen
nejlepším zaměstnancem a vložit do banku (kasičky) dvacet korun. První
ročník sázek dopadl nad očekávání. Celkem 62 zaměstnanců si tiplo, vypukla
sázková euforie. V banku bylo něco přes 1200 Kč a ve hře bylo neuvěřitelných
30 favoritů. Naštěstí včetně těch dvou skutečně oceněných na základě
osobního rozhodnutí Dr. Charváta. Očekávání výsledku výběru pana
Dr. Charváta prožívalo 62 lidí jinak než v jiných letech. Václava Janatu a Pavla
Klimeka „trefili“ pouze dva z celkem šedesáti účastníků – Lenka Ahnová
a Martin Sýkora.

PŘEKVAPENÍ NEJEN PRO DIANU CHARVÁTOVOU

Dva výherci sázkové euforie u Radka Dvořáka obdrželi celkem 1200 Kč.
Měli mnoho možností, jak s nimi naložit. Bylo před Vánocemi. Mohli si koupit
něco pod stromeček. Mohli si zajít na perfektní večeři s dobrým vínem.
Mohli pozvat přátele na pivo a výhru prostě prolít hrdlem. Těch možností bylo
nepřeberně. Ale oni dva si vybrali řešení, které opravdu nikdo nečekal.
Vložili vyhrané peníze do Nadačního fondu Dr. Jiřího Charváta a pomohli
tak potřebným. Lenka Ahnová a Martin Sýkora. Komu čest, tomu čest.
Text a foto: Jiří Franc

Jiří Franc

magazín

■ Lenka Ahnová a Martin Sýkora
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KONEC ROKU 2018 OSLAVILI VE ZBRASLAVICKÉ SOKOLOVNĚ
Již tradičně se zaměstnanci CHARVÁT Group s.r.o. a hosté z dalších firem ve skupině sešli na konci roku 2018
ve Zbraslavicích na Vánočním večírku. A jako obvykle to byl večer plný dobrého jídla a pití, zábavy a tance.

V předvečer setkání stoupalo napětí. Kdo bude letos vyhlášen nejlepším zaměstnancem
roku ve skupině? Dokonce vznikla sázková kancelář, kde bylo možno podat tip. O tom se
více rozepisujeme na sousední stránce. Dr. Charvát a jeho manželka Diana neprozradili
nikomu nic předem. Majitel firmy si stále udržuje výsadní právo rozhodnout, kdo to bude.
Kdo obdrží náramkové hodinky zn. Longines. Dohadů přibývalo a pak to bylo konečně
venku! Většina sázkařů splakala nad výdělkem, tohle opravdu čekal málokdo. Na pódium
vystoupil nejprve dělník, Václav Janata z montáže válců ve Zbraslavicích. A poprvé
v historii skupiny byl oceněn „krátce sloužící“, tedy člověk, který je ve firmě teprve
necelé dva roky. O to větší uznání to je. Tím mužem se stal výkonný ředitel a člen
představenstva dceřiné společnosti CHARVÁT STROJÁRNE BARDEJOV, Pavol Klimek.
Oběma oceněným se patří ještě jednou poděkovat za odvedenou práci. Více se
o každém z nich dočtete na následujících stranách.
Text a foto: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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VÁCLAV JANATA JE NENÁPADNÝ PRACANT
Jako každoročně očekávali zaměstnanci skupiny CHARVÁT s napětím, kdo bude na vánočním večírku v r. 2018
jmenován nejlepším pracovníkem a převezme z rukou majitele náramkové hodinky zn. Longines. Ve Zbraslavicích
dokonce vznikla přechodně i malá sázková kancelář, o které píšeme na jiném místě. Dovolím si tvrdit, že jméno Václav
Janata bylo pro většinu přítomných i pro něj samotného překvapením.

Narodil se v dubnu r. 1971, pochází z Čestína. Do školy chodil v Kácově. Po vyučení
opravářem zemědělských strojů v Ledči
nad Sázavou nastoupil v Čestíně do zemědělského družstva. Přes léto jezdil se vším,
s čím bylo potřeba, včetně kombajnu. Zimu
trávil na dílně, kde se opravovalo všechno
možné. Po absolvování vojenské služby se
v r. 1995 oženil a nastoupil do ČKD Kutná
Hora jako svářeč. Tam strávil na den přesně
jedenáct let. V r. 2006 hledal práci, za kterou
by nemusel dojíždět. V CHARVÁT Group se
právě v té době rozjížděla výroba hydraulických válců. Václav Janata byl první, koho
přijali na jejich montáž. Ovšem tehdejší
měsíční objem výroby válců je dnes otázkou
několika dnů. Aktuálně je Václav u Charváta
ve Zbraslavicích již třináctý rok. Za tu dobu
prošel všechny profese, které výroba válců
obnáší.
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Ocenění přišlo nečekaně, je to tak?

Absolutně! Byl jsem opravdu moc překvapený a ani jsem nečekal, že bude oceněn
obyčejný dělník. Je to pro mě velká pocta,
a ještě jednou za ni p. Charvátovi děkuji.

V čem vidíte důvod, že si vás Dr. Charvát vybral?

To by měl říct spíše on. Asi za ty roky odvedené práce a proto, že se snažím odvádět
ji dobře. To, co dělám, mne pořád baví
a dělám tu práci opravdu rád. Už jako kluka
mě bavilo něco montovat, rozdělat a zase
skládat. Proto jsem šel také do učení
na opraváře. Na montáži válců jsem dělal
za ty roky už úplně všechno, od A až do Z.

A na čem jste pracoval dnes?

Když jste přišel, tak jsem dělal povrchovou
opravu pístní tyče. Pokud je tam kaz nebo
sekanec, tak se to musí opravit. Používám

k tomu mini svářečku – bodovačku. Do povrchového škrábance navařím kousíček nerezového plechu, díru tím vyrovnám a poté následuje zabrušování, zahlazování drobných
nerovností a leštění. Nikdo jiný to tady na montáži zatím nedělá. Kdysi jsem se na tento
způsob opravy byl podívat v CHARVÁT AXL,
pak jsme objednali stejný nástroj a začal
jsem. Nikdo jiný se k tomu zrovna nehrne.
Závěrem nutno dodat, že Václav Janata je
šťastný otec dvou dětí. Syn Václav pracuje
také v CHARVÁT Group na CNC soustruhu,
dcera Eliška pracuje v Praze v oboru polygrafie. Volné chvíle doma po práci tráví pan
Janata během zimy s oblibou na gauči
a u televize. Občas vyrazí na procházku nebo
na běžky. Od jara do podzimu se rád projede
na kole. Na dovolenou zamíří například
do termálních lázní. Takový normální chlapík.
Text a foto: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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PAVOL KLIMEK PŘEVZAL OCENĚNÍ PRACOVNÍK ROKU
Redakce CHARVÁT Magazínu požádala ředitele Klimka o vyjádření k několika tématům, která se váží k jeho osobě
a uplynulému roku 2018.

Vaše osobní pocity z převzetí ocenění?

Moje osobní pocity? Je to skutečná vděčnost. Ať mi to věříte nebo ne, vůbec jsem
nepředpokládal, že bych mohl být zaměstnanec roku 2018. Protože ne všechny věci,
které jsme si dali za cíl dosáhnout, se podařily. Pokud mne paměť neklame, tak na začátku prvního hospodářského roku jsme
měli za cíl dosáhnout pod značkou CHARVÁT roční hospodářský výsledek za naši společnost v Bardějově při všech těch plánovaných investicích a změnách 0,800 mil. EUR.
Skutečnost bude cca 0,700 mil. EUR, takže
těsně pod laťkou, jak se říkává...
A také jsem již slyšel o tradici vyhlašování
zaměstnanců roku. Většinou připadají
do úvahy dlouholetí zaměstnanci, kteří si už
něco ve firmě odpracovali a určitě toho také
více dokázali, než já. My ( CHARVÁT Strojárně) jsme byli v roce 2018 nejnovější přírůstek
ve skupině a měli jsme před sebou mnoho,
mnoho práce. Takže si tak pro sebe říkám,
že na ocenění bylo ještě času dost.
Tak či tak, děkuji ještě jednou za toto ocenění. Ve vší skromnosti, ale zcela zaslouženě,
bych ho chtěl alespoň symbolicky věnovat
všem zaměstnancům v Bardejově. Protože
to byla týmová práce. Někdy skřípali zuby,
bylo třeba i zvýšit hlas, ale nakonec se přece
jenom něco povedlo. Děkuji ještě jednou
za důvěru pana majitele. Vážím si toho.

Máme koně do každého dostihu

PAVOL KLIMEK A JEHO OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

Pracuji v naší firmě od r. 2001. Myslím, že je to dostatečně dlouhá doba na to,
abych mohl posoudit náš vývoj z dlouhodobějšího hlediska. Rok 2018 vnímám
proto jako velký milník v historii této strojírenské společnosti. Poté, co došlo
v říjnu 2017 k začlenění SBAJ INMART, a.s. do skupiny CHARVÁT Group,
nasledovalo v červenci 2018 její přejmenování na CHARVÁT Strojárne, a.s.
Začali jsme při dodavatelsko-odběratelských jednání vystupovat pod značkou
CHARVÁT. A snažili jsme se přitom jako nejmladší přírůstek do rodiny přinést
také něco pozitivního značce CHARVÁT na trhu.

■ Nová tradice - vánoční punč s chutnou klobásou pro zaměstnance 20. 12. 2018
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NASTAL KOLOBĚH ZMĚN SNAD VE VŠECH OBLASTECH

Postupně jsme se snažili přebudovat naši společnost z neziskové, respective málo ziskové, na pravidelně ziskovou.
Nebylo to lehké a myslím si, že pro každého. Ovšem pokud jsme chtěli přemýšlet o nové budoucnosti, jinou cestu
jsme neměli. Slovenština pro to má moc hezký výraz – inej cesty neboľo. V tomto článku se nedá popsat vše, co se
odehrálo. Tak si alespoň v krátkosti připomeňme to, které změny považuji za nejdůležitější:
1.
2.
3.
4.
5.

V personální a řídící oblasti změny vedoucí k lepšímu poměru nevýrobních vůči výrobním pracovníkům ( z poměru cca 1:1 na 0,6:1)
Poměrně velké investice do nových strojů a technologií – celkově 15 nových strojů a zařízení v objemu cca 1,3 mil.
Určité posuny a změny nastaly v chápání a organizaci výrobního procesu
V obchodní oblasti se též podařil první malý krůček ke zlepšení marže a ziskovosti, tolik potřebný pro další rozvoj
V oblasti nákupu sa zlepšila platební disciplína, což nám umožnilo společně pod značkou CHARVÁT dosáhnout lepší ceny vstupních
materiálů – polotovarů.

A VÝSLEDKY
SE DOSTAVILY
Pokud jsme měli v roce 2017 průměrné
měsíční tržby za vlastní výrobky v objemu
cca 0,750 mil. EUR, tak v roce 2018 to bylo již
1200 mil. EUR. Celkové výkony byly samozřejmě o něco vyšší. V každé oblasti je ještě
mnohé, co se dá zlepšit. Toto byly jen první
kroky k nastolení správného trendu. Nakolik
se nám to daří, to ponechám na hodnocení
majitele, JUDr. Charváta. Bez něj a bez
podpory Michaely Mikitové by se to ale určitě
nepodařilo.
Za veké pozitivum považuji rozšíření působnosti Nadačního fondu JUDr. Charváta
i k nám, na „daleký východ“, kde to není
pro běžné obyvatelstvo až takovou samozřejmostí, že jim někdo nabízí pomoc v těžké
životní situaci. Na posílení vztahů v kolektivu
stojí za zmínku také uskutečnění našeho prvního „strojárského“ plesu v lednu 2018, který
se potkal s velkým ohlasem. A proto se těšíme na další ročník, který by se měl konat
prvního února 2019.

Rok 2018 a soukromý život Pavola
Klimka

V soukromém životě mohu vzpomenout to,
že se nejvíc těším ze zdraví své rodiny, které
do jisté míry vděčím za to, čeho jsem v životě

noucí barva na la■ Hydraulické válce - sch
rr
bhe
Lie
kovně pro odběratele
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■ Pohled do výrobní haly na nové stroje investované v roce 2018
dosáhl. Neodmyslitelně ke mně patří i velká
záliba ve fotografování. Zaměřuji se především na volně žijící zvěř, ptáky a hmyz.
Mou výhodou je to, že Bardejov a slovensko-polské pohraničí poskytují mnoho možností
pro dobré fotografie z přírody. Je však třeba
konstatovat, že času je na to velmi málo,
při všech pracovních povinnostech.

Plány a vize 2019

Pokud se týká nás v Bardejove, tak cíle
pro rok 2019 tady určitě jsou. Asi jako každý
manažer chci ve firmě dosáhnout vytýčeného hospodářského výsledku. Na konci roku
2019 bychom měli narůst v objemu výroby
oproti roku 2018 přibližně o 15 % a dále
pokračovat v nastoleném trendu hospodaření a vylepšovat jej. Máme také naplánované
investice do strojů a technologických zařízení v objemu cca 1 mil. EUR. První z nich,
CNC Leaddwell soustruh jsme instalovali již
začátkem ledna 2019 a další přijde také ještě
v lednu. Ceny hlavních hutních materiálů
se zdají být zatím stabilizované. Čeho se
trochu obávám, to jsou dlouhé dodací doby.
U některých strategických položek je to
v této době 6 až 8 měsíců. Již delší dobu se
všude hovoří a píše o nové krizi, která má
přijít. Nikdo ale přesně neví kdy a v jaké síle.

Přijde vůbec? Proto si myslím a řeknu to
snad za více lidí, že si společně budeme přát
dobré hospodářské výsledky v roce 2019
i v případě případné krize.

Přejme si do roku 2019 především
pevné zdraví, neboť bez něj je velmi
těžké dosahovat úspěchy v pracovním nebo v rodinném životě. To přeji
všem zaměstnancům skupiny CHARVÁT.
Text a foto: Pavol Klimek

■ Specificky prodloužená
svářená zadní víka
pro odběratele Caterpillar
USA

Máme koně do každého dostihu

CHARVÁT CTS | 7

V CHARVÁT CTS INVESTUJÍ DO INFRASTRUKTURY
V předcházejících vydáních magazínu jsme často informovali o investicích především do výrobních zařízení a technologií. V Okřínku jsme však nezapomněli ani na investice do infrastruktury, které přinesou lepší pracovní prostředí
pro zaměstnance a zákazníky. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti je v současnosti nově zrekonstruované přízemí
administrativní budovy, kde sídlí obchodní oddělení. Původní prostory, sloužící pro jednání se zákazníky a jako
sociální zázemí našich zaměstnanců, již byly nevyhovující. Jednak nepůsobily dobře esteticky a jednak nevyhovovaly
dispozičně. Zkrátka prostory byly zastaralé, špatně prosvětlené a svou velikostí nedostatečné. Proto jsme se rozhodli
pro kompletní rekonstrukci s cílem změnit vše, co nám nevyhovovalo.

Rekonstrukci předcházela spolupráce s architektem

Vědomi si významu vhodného pracovního
prostředí jsme ve spolupráci s architektem
definovali zadání. Předložený návrh interiéru
respektoval veškeré naše potřeby a požadavky včetně dispozičního řešení, návrhu nábytku, jednotlivých prvků a detailů interieru.
Na jaře minulého roku jsme tak mohli zahájit
za plného provozu stavební práce. Nebylo to
vždy jednoduché, vždyť zůstaly prakticky
pouze obvodové zdi. Vybouráno bylo například schodiště do prvního patra, kde jsou
kanceláře ekonomického a technického
úseku. Během půl roku se však všechno
podařilo dokončit.
Od podzimu 2018 tak můžeme naše zákazníky a návštěvníky přivítat v moderních prostorách, s dostatkem komfortního místa pro
jednání. A naši zaměstnanci využívají zázemí přispívající k pracovní pohodě a příznivému sociálnímu klimatu, což přímo ovlivňuje
produktivitu a prosperitu společnosti.

Máme koně do každého dostihu

Nové prostory nám přinášejí užitek
a radost
Výsledek rekonstrukce rozhodně stojí za vynaložené úsilí a finanční prostředky. Svědčí
o tom kladné reakce zákazníků a návštěvníků, kteří společnost Charvát CTS a.s. již
navštívili. Nakonec posuďte sami z fotografií
nebo se přijďte podívat.

Další etapa budování infrastruktury
je na obzoru

Pro období 2019–2020 připravujeme další
významnou investici. Jedná se o výstavbu
nové budovy na místě bývalé kotelny,
kde vzniknou nové kanceláře, šatny a denní
místnost pro zaměstnance.
Text a foto: Jan Outlý, ředitel společnosti
Redakčně upravil: Jiří Franc
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NĚKTERÉ INVESTICE JSME SI SCHOVALI
NA PODZIM, ŘÍKÁ JAN OUTLÝ (pokračování ze strany 7)
Nakonec bych chtěl zmínit ještě dvě akce, které jsme realizovali na podzim
loňského roku. V říjnu 2018 jsme uvedli do zkušebního provozu tryskací zařízení typu TZNP 6 od českého výrobce KOVO Staněk.
Toto zařízení je určeno pro tryskání kovových
součástí ocelovým granulátem (kuličky)
a umožňuje tryskat materiály a díly o maximálních rozměrech 1500 x 600 x 7000 mm
s maximální celkovou hmotností do 650 kg/m.
Zařízení je osazeno šesti tryskacími jednotkami o výkonu 11 kW s možností plynulé
regulace výkonu. Automatický režim zajišťuje vysokou produktivitu tryskání dle nastavených parametrů. Obsluha zařízení je jednoduchá a intuitivní, takže je prováděna pouze
jedním pracovníkem. Po zahájení běžného
provozu této technologie, která je nezbytná
pro následné kvalitní lakování, dojde nejen
k výrazné úspoře nákladů na dopravu svařenců k externím dodavatelům tryskání,
ale také ke zvýšení kvality předúpravy lakovaných dílců. Současně se tímto krokem stává společnost Charvát CTS a.s. plně
soběstačná z pohledu hlavních technologií
používaných pro výrobu nosičů kontejnerů.

■ Tryskací zařízení bylo spolufinancováno z dotací EU v rámci projektu OPPIK „INOVACE
TRAKTOROVÝCH NÁVĚSŮ VE SPOLEČNOSTI CHARVÁT CTS“.

BESMONT – NOVÝ JEŘÁB, KTERÝ JSME NUTNĚ POTŘEBOVALI
Poslední loňskou investiční akcí bylo pořízení nového mostového jeřábu BESMONT, který byl v prosinci instalován
ve výrobní hale pro zpracování ocelových polotovarů.
Nahrazuje původní, který již neodpovídal současným standardům. Nový
jeřáb má nosnost 5 tun, rozpon 13,5 m, je vybaven kočkou se sníženou
stavební výškou, dálkovým ovládáním a zařízením proti kolizi.
V lednu 2019, kdy vzniká tento článek, jsou všechny nové technologie
a zařízení již plně využívány a je tedy čas zabývat se jejich optimálním
využitím a efektivitou. V některém z příštích čísel magazínu Vás tedy
budeme informovat, jaké přínosy nám významné investice posledních dvou
let přinesly.
Text a foto: Jan Outlý
Redakčně upravil: Jiří Franc
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A TAK DOŠLO I NA SLOVÁKY
Tento článek do Magazínu měl jednoduchý začátek a složitý konec. V přehledu našich dceřiných společností jsme
v Magazínu po dvou letech stále ještě nenapsali nic o CHARVÁT Slovakia. Josef Gavenda, zakladatel a dlouholetý
jednatel společnosti, zprvu se spoluprací na vytvoření článku váhal. Zaslaná témata jej přesvědčila, že by bylo
vhodné něco vytvořit. Ovšem jeho osobní zpověď byla nakonec natolik dlouhá, že bylo nutno článek rozdělit do dvou
vydání. Obdržený materiál jsem sám za sebe odmítl předělávat, měnit. Josef Gavenda píše všechno v první osobě
a velmi poutavě, s humorem jemu vlastním. Takže jsem se pouze pokusil o překlad do češtiny a dělal jsem to nerad
– ve slovenštině to vyzní daleko líp. Josef Gavenda je i autorem titulku.
Co k tomu dodat...

Příběh začíná

Teď možná překvapím více našich zahraničních spolupracovníků tím, že umím psát.
Totiž na jedné poradě ve Zbraslavicích,
po mnohaleté práci ve firmě, kde si na poradě všichni kromě mě stále něco zapisovali,
se mě pan Charvát najednou zeptal: „Josefe,
umíš ty vůbec psát? Už jsi u nás možná
deset let a já tě ještě psát neviděl!“ Po této
příhodě jsem se začal učit psát.

Začátky

Je ale těžké popsat ve zkratce něco, co trvá
již dvacet let. Jak jsme začínali, jak jsme
obcházeli a navštěvovali první zákazníky
a co všechno jsme při tom zažili. V první řadě
si musíme uvědomit, že byla jiná doba.
Tehdy fungoval jiný způsob získávání zákazníků. Museli jsme za nimi osobně. Neúčinkovali žádné telefonáty ani faxy, ale osobní
setkání. Vždy to byly několikadenní výjezdy
k zákazníkům a ty podstatné věci, jako
objednávky a dodávky, se dohadovaly při

Máme koně do každého dostihu

obědech, které většinou končily večeří.
No a na to musel být silný charakter. Myslím,
že my jsme ho měli, protože ve většině
případů jsme se i dohodli. Tyto společné
cesty a jednání s panem Charvátem byly
pro mě velkou školou. Velmi mnoho jsem
se od něho přiučil a velmi mi to pomohlo
při mých samostatných cestách za zákazníky.

Rozvoj

Firma se rozeběhla a náš zisk každým rokem
rostl. Byly roky, kdy jsem zůstal sám na prodej hydrauliky i olejů. Jednou mi pan Charvát
zavolal a povídá: „Hele, Josefe, ta hydraulika
se už na Slovensku prodává sama. Začni
prodávat ty voleje!“ A tak jsem začal prodávat oleje, i když jsem o nich vůbec nic nevěděl.
Prvním zákazníkem byla velká německo-slovenská společnost v Dubnici. Potřebovali
doplnit 600 kg oleje na broušení do centrální
nádrže. Protože jsme měli na skladě pouze
olej typu Dascolene, tak jsme ho tam dovezli.

■ Josef Gavenda na veletr
hu v Budapešti
- leden 2019
1 | 2019 • CHARVÁT magazín
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Jejich ředitel se mě ptal, co se může stát,
když to smícháme s tím jejich Shellem.
Povídám mu: „pane řediteli, buď to vyjde,
nebo vám dám číslo na společnost,
která tento odpad likviduje...“. Ale měli jsme
štěstí a vyšlo to. V dnešních podmínkách se
již takto pracovat nedá. Globalizace udělala
své a na všechno je potřeba mít audity,
envirodůvody a různá (často nesmyslná)
doporučení.

A teď něco k doporučené osnově
pana redaktora: stručný životopis

Narodil jsem se v Trenčíně 19. března 1960.
Stále žiju v Trenčíně a stále slavím narozeniny i jmeniny 19. března. Tady jsem vychodil
I základní školu a jako 15ti letý jsem v r. 1975
nastoupil do ZTS Dubnica nad Váhom,
kde právě otevřeli nový typ učňovského
vzdělávání. Čtyřletá učňovská škola s maturitou – univerzální obráběč kovů. Po čtyřech
letech jsem odmaturoval a získal výuční
listy: frézař, soustružník, zámečník a svářeč.
Poté jsem v létě roku 1979 nastoupil do práce v ZTS Dubnica n/V, protože jsem odmítl
dát si přihlášku na Slovenskou vysokou
školu technickou (SVŠT) do Bratislavy.
K mému překvapení mi někdy koncem
července přišla velká obálka z SVŠT Bratislava – Strojnická fakulta, kde bylo rozhodnutí
o mém přijetí na vysokou školu bez přijímacích rozhovorů, pouze na základě výsledků
ze střední školy. Podklady tam zaslala moje
třídní učitelka bez mého vědomí. Tak jsem
tedy nastoupil na SVŠT Bratislava, SjF. Školu
jsem nějakým zázrakem dokončil. V roce
1984 jsem tedy nastoupil do ZTS Dubnica
n/V jako konstruktér jednoúčelových strojů.
V letech 1988–90 jsem absolvoval dvouleté
postgraduální studium na Vysoké škole
technické v Košicích. Až do roku 1994 jsem
pracoval v ZTS Dubnica – Závod 2 (nyní
Matador) jako vedoucí výrobní konstrukce.

První setkání s CHARVÁT Slovakia
a s Dr. Charvátem
V roce 1994 mne oslovili zakladatelé první
soukromé společnosti v dubnické ZTS
a nabídli mi práci v nově založené firmě ZTS
Dimex s.r.o. Měla se zaobírat výrobou rypadel a servisem civilní a speciální techniky.
Taková nabídka se neodmítá. Od r. 1998
jsem tam ve výborných pracovních podmínkách pracoval jako výrobně technický ředitel.
Pak se ale společnost dostala do nesprávných rukou a já jsem odešel do nové firmy
ZTS – OTS a.s. Tam jsme nakoupili kromě
jiného i technologii na výrobu armovaných
hadic a začal jsem spolupracovat s nově
založenou firmou CHARVÁT Slovakia s.r.o.
Nu a samozřejmě jsem se setkal i s panem
Dr. Jiřím Charvátem, který mě hned po naCHARVÁT magazín • 1 | 2019

šem prvním setkání v jedné trenčínské hospodě poctil osobní návštěvou u nás doma.
Samozřejmě jsme k nám přišli v pozdních
večerních hodinách a neohlášeně. Moje žena
a tři dcery dodnes vzpomínají na jeho noční
školení, jak se musíme všichni „zmátožit“.
V roce 2002 jsme byli spolu ve Francii
ve firmě Techmaflex a pak, na podzim mi
pan Charvát zavolal na cestě z Vysokých
Tater, jestli se můžeme potkat a nevrhl
mi, abych nastoupil do jeho firmy CHARVÁT
Slovakia jako jednatel společnosti. V prosinci 2002 jsem byl zapsán do obchodního rejstříku a od té doby tu pracuji.

Výstavba vlastní firmy

V roce 2005 padlo první rozhodnutí postavit
si vlastní firmu, protože do té doby jsme byli
v pronájmu, v prostorách bývalého Milexu.
Už to bylo nedůstojné. Našli jsme dobré místo v Trenčianské Turné, kde je jednoduchý
příjezd ze všech stran. Jednak od Brna,
kvůli dodávkám mateřské firmy a také
od Bratislavy, od Žiliny i ze středního Slovenska. V červnu 2006 jsme začali stavět a koncem roku byla stavba hotová, na klíč. Celou
stavbu za 20 milionů korun jsme si profinancovali sami, protože pan Charvát si za všechny ty roky nebral žádný zisk, takže všechny
nahospodařené peníze šly na výstavbu firmy.
V posledních letech máme čistý zisk mezi
300 až 500 tisíc EUR. Jediný rok, kdy jsme
měli zisk menší, byl rok 2017. Asi to bylo
málo, protože si toho na jedné velké poradě
všiml i pan Mejstřík. Tehdy to bylo „jenom“
150 tisíc EUR. To mě upozornilo na to,
že musím začít (opět) pracovat. V roce 2018
byl zisk již 350 tisíc EUR. Jsem přesvědčený
o tom, že tento rok to horší nebude, protože
potřebuji nové auto...

Nyní něco k mojí rodině

Moje žena má velké pochopení pro mou
náročnou práci, protože už více jak 30 let
pracuje v nemocnici v Trenčíně na Psychiatrické klinice. Nejstarší dcera je novinářka,
pracuje v Hospodářských novinách, kde má
na starosti oddělení techniky. Testuje mobilní telefony, různé technologie i auta. Druhá
dcera pracuje v Trenčínské fakultní nemocnici na chirurgii, na oddělení JIS, po česky JIP.
Po uzavření náročných obchodních setkání
se tedy nemusím ničeho bát. V lepším případě skončím u dcery, v horším případě u manželky. Nejmladší dcera studuje na univerzitě
Komenského střídavě na Slovensku a v Číně
čínštinu, arabštinu a ruštinu.

Jak trávím dovolenou?

Víckrát jsem byl u moře, ale nebaví mne jen
tak ležet na pláži. Proto jsme se dohodli
s Dariem Hanzlem na plavbě. Na plachetnici,
na katamaránu, tři letní sezóny po sobě.
Jednou tam byl s námi i Pavel Kubín a Míla
Neprášek. O těchto našich plavbách by se
dala napsat kniha. Proto je dobré, že neumím psát. Jinak – návod na trávení volného
času mám jednoduchý: hory, houby, zahrada,
pivo Plzeň, domácí slivovice, klobása a slanina. K našemu domu patří velká zahrada,
kde si pěstujeme všechnu zeleninu i ovoce.
Máme štěstí na mnoho dobrých přátel
a kamarádů, kteří s námi přežijí pár dní
v tomto prostředí, u bazénu a při grilovačce.
Mým největším štěstím v životě je ale to,
že mám dobrou manželku, která se mnou
všechno vydrží a sdílí.
Text a foto: Josef Gavenda

PÁN ŠÉFREDAKTOR CHCEL ODO MŇA AJ NEJAKÉ ZAUJÍMAVOSTI PRE ČITATEĽOV.
Tak napríklad, raz pri niekoľkodňovej ceste na východné Slovensko (vymáhanie
pohľadávok) chceli občania tmavšej pleti v Spišskej Novej Vsi voliť pána Charváta
za prezidenta. Pretože prispel neveľkým objemom peňazí ich deťom na mliečko. Táto
prezidentská kampaň sa skončila v okamihu, keď pani Matka zistila, že jej dvaja malí
synovia dostali po stovke a dievčatko len päťdesiat korún. Väčšiu hotovosť sme
pri sebe totiž nemali.
Do pamäti sa mi vrylo aj jedno náročné jednaní u výrobcu na Ďalekom Východe
za Prešovom, ohľadom dodávok desaťtisícov kusov objímok na hadice. Začali sme
jednať viacerí, ale pri záverečnej dohode som bol už iba ja a výrobca - Východniar.
Jednanie bolo také náročné, že po príjazde na hotel v Košiciach mi pán Charvát oznámil
jedinú vetu: “Já chci zemřít!” Keď som mu na druhý deň poslal na firmu do Zbraslavíc,
vtedy ešte faxom, túto zmluvu, kde bol aj on uvedený ako zástupca jednej zo zúčastnených strán, túto zmluvu mi obratom poslal naspäť, kde bol on vyškrtnutý s poznámkou:
“U téhle smlouvy nechci být uveden ani jako svědek!”

V istý mesiac mi pri nižšej marži zavolal: CH: Hele, Jozefe, jak jde měsíc?
Já: Dobře. CH: Prodáváš? Já: Prodávám. CH: A proč to nefakturuješ?

Máme koně do každého dostihu
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V CHARVÁT AXL
SE UMĚJÍ BAVIT
IX. REPREZENTAČNÍ PLES CHARVÁT AXL byl
svěřen do rukou obchodního úseku, konkrétně
Kateřině Šaldové a Anetě Mórové. „Pojaly jsme
ho ve znamení inovace‘. Chtěly jsme ples
pozvednout, přijít s něčím jiným, novým, a to se
nám myslím podařilo.
První novinkou byl Fotokoutek, který měl velký úspěch.
Druhá novinka byl Simply bar s míchanými koktejly
a třetí byla nástěnka s aktivitami firmy Charvát AXL.
K tanci hrála kapela Caroline Band. Jako host večera
vystoupila zpěvačka Olga Lounová, která byla skvělá.
V tombole bylo tradičně 10 cen, například kamera
do auta, čistič oken. Hlavní cena: Poukaz na pobyt ve Špindlerově Mlýně v hodnotě 5 tis. Kč. Účast byla hojná, na ples přišlo cca 350 lidí.
Já jsem byla na plese poprvé a dojmy jsou velice kladné. Kdybychom nemuseli domů, tak tam piju a tančím dodnes... Všichni se výborně
bavili, tančilo se od prvního tónu až do ranních hodin. Poslední zúčastnění odcházeli kolem páté hodiny ranní. Těšíme se na příští ples, který
bude v pořadí již desátý, jubilejní. Už nyní začínáme plánovat, aby byl X. Reprezentační ples CHARVÁT AXL opět úspěšný a něčím výjimečný!“
Aneta Mórová

Po vyvěšení fotek z plesu na firemním Facebooku potvrdil slova Anety Mórové v komentářích jeden z účastníků, Ota Rezler: „Jako vždy
výborný ples, dobrá nálada, hudba, sympatický host v podobě Olgy Lounové a nadstandard – pochutiny pro tanečníky v rámci vstupného,
díky a třeba zas za rok.“ Spokojen byl i Dr. Charvát s chotí, která komentovala hlavní dojmy po návratu z plesu slovy: „Velmi příjemné a velmi
veselé!“
Foto z plesu: agentura Jamreklamka.cz, které za bohatou zásobu fotografií děkujeme!

Máme koně do každého dostihu
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V ROCE 2018 JSME Z NADAČNÍHO FONDU ROZDĚLILI CELKEM 785 000 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.
Do Nadačního fondu
přispěly tyto společnosti:

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 společnosti

Částka v Kč

CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice

366 700

CHARVÁT AXL a.s., Semily

124 000

CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek

143 000

CHARVÁT STROJÁRNE a.s, Bardejov

150 000

LENKA AHNOVÁ a MARTIN SÝKORA

1 200

Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží.
Svá doporučení nám zasílejte do 30. 07. 2019 a to buď e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu Nadační Fond
JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice. Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu,
na našich webových stránkách.

Nadační fond v roce 2018 podpořil:
Částka

Název příjemce daru

účel

Pavla Niederlová, Kutná Hora

lyžařský výcvik pro syna, školní potřeby pro děti

29 000 Kč

Prostor plus, Kolín

kurs mediální gramotnosti pro seniory

20 000 Kč

MAS Lípa pro Venkov

akce Čistá řeka Sázava

2 000 Kč

Martina Pospíšilová

příspěvek na vzdělání a asistenční služby

30 000 Kč

Petra Vášová

příspěvek na vzdělání a speciální pomůcky

30 000 Kč

VÚ Kutná Hora

Liga v malé kopané výchovných ústavů

15 000 Kč

Diakonie Čáslav

pomůcky pro klienty s autismem a těžkým mentálním postižením

20 700 Kč

Dětský domov Sázava

příspěvek na terapie, letní tábory

70 000 Kč

CHARVÁT BANÍK Havířov

příspěvek na činnost klubu

150 000 Kč

FOKUS

příspěvek na sociální automobil, volnočasové aktivity

50 000 Kč

Sociální Služby Semily

kulturní akce v areálu

24 000 Kč

Městská knihovna, Semily

projekt „Teenzone“ v knihovně

5 000 Kč

ZŠ Speciální Semily

příspěvek na výlety pro děti

20 000 Kč

Podkrkonošská společnost přátel dětí

festival Patříme sobě

25 000 Kč

Jana Kubinová, Kolín

pronájem rehabilitačního přístroje

66 000 Kč

Ivanna Gurmus, Poděbrady

příspěvek v nouzi

30 000 Kč

Iva Cabrnochová

podpora dcer

17 000Kč

Tomáš Bártů, Nalžovice

příspěvek na schodolez

30 000 Kč

Mateřská škola Gorkého, Bardejov

na vybavení školy

1 000 EUR

Sportovní klub Marušin

podpora klubu

1 000 EUR

Dětský domov Podolinec

pořízení nábytku

1 440 EUR

Dominik Majcher, Bardejov

příspěvek na rehabilitace

770 EUR

Marek Kaščák, Bardejov

příspěvek na léčbu

700 EUR

Klára Oprondeková

příspěvek na léčbu a pomůcky

1 000 EUR

Autor: Diana Charvátová
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MOSTEČANÉ MAJÍ ZÁVODIŠTĚ RÁDI, ŘÍKÁ PRIMÁTOR
Ve středu 16. ledna 2019 zasedalo představenstvo akciové společnosti Hipodrom Most, a.s. Jednání se odehrálo
v kanceláři primátora Statutárního Města Most, Jana Paparegy. Při této příležitosti jsme ho požádali o krátký rozhovor.
Vaše pocity po znovuzvolení v r. 2018
My (ProMOST) jsme vyhráli ve volbách
docela výrazně. Ovšem jednání o složení
koalice byla složitá, bylo to velmi vyrovnané,
takže výsledek - menšinová vláda, byl pro
mnohé překvapením. Vznikla z toho jednobarevná rada ProMOST, podporovaná ODS
a KSČM.

Jak vidíte vývoj Hipodromu Most
po převzetí majority firmou CHARVÁT Group v r. 2016?

Já vnímám pozitivně to, že se nám podařilo
nastavit dobré vztahy, dobrou komunikaci.
Řekli jsme si, že provoz areálu není v zásadě
otázka businessu. Je to zejména otázka
prestiže jak pro Město, tak prestiže pro
CHARVÁT Group a pro Dr. Charváta, jako
prezidenta Jockey Clubu. Máme skvělé
závodiště, které si zaslouží pozornost.
Je fajn, že se nám podařilo snížit kumulovanou ztrátu, která tam byla, a nastavit
podmínky pro její odbourání do budoucna,
ve vztahu k podílům obou akcionářů.
To je věc, která se v minulosti vůbec neřešila.

Zahajeni_sezony_Hipodrom_Most_A5_sirka.indd 1

Máme koně do každého dostihu

Pokud se nám podaří očistit společnost,
a já věřím, že ano, tak to tak musí fungovat
i do budoucna. Lidi v Mostě mají to závodiště
rádi, takže bychom je pro ně rádi udrželi.
Nové investice do budoucna zůstávají stále
otevřenou otázkou. Teď musíme primárně
vyřešit úniky vody, které na hipodromu
máme, respektive špatný stav vodovodního
řádu. Budeme žádat o dotaci z ekoprogramů,
řešíme to s příslušným ministerstvem
a doufáme, že se nám prostředky podaří
získat a vodu přivedeme na hipodrom novým
potrubím.

V Mostě bylo vody dost i v r. 2018?

Co říkáte novému seriálu MOST,
který běží na ČT 1?

Komunikovali jsme s filmaři od počátku
natáčení, řešili jsme s nimi různé zábory
prostranství a ubytování. Já to beru tak,
že je to humoristický seriál, který je potřeba
brát s nadsázkou. Od mostečanů zatím
převažují pozitivní komentáře. Těch negativních komentářů je podstatně méně a jsou
to lidé, kteří to berou příliš osobně. Je jistě
poněkud zvláštní, mít název svého města
v názvu televizního seriálu, přitahuje to různou pozornost.
Text a foto: Jiří Franc

Máme jednu z nejkvalitnějších vod v České
republice. Co se týče jejího množství, máme
výhodu čerpání pitné vody z Vodní nádrže
Fláje, která je dostatečným zdrojem. V parném létě jsme sice přijali některá opatření na
úsporu pitné vody, která se týkala například
zalévání zahrádek, ale to se netýkalo běžné
spotřeby. Myslím, že z pohledu dostatku kvalitní vody může být naše město a jeho obyvatelé v klidu.

18.01.2019 0:09:08
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Z MALÉHO POTÍŽISTY ŠAMPIÓNEM

ŽIVOT A DOBA TRIP TO RHODOSE V 5000 SLOVECH
Využíváme laskavosti Martina Cápa, autora příběhu Trip to Rhodose, který souhlasil s použitím jeho práce. S ohledem
na rozsah autorova článku budeme v následujících vydáních CHARVÁT Magazínu postupně uvádět jednotlivé
kapitoly příběhu na pokračování. Tak se těšte, milí čtenáři. Je to silný příběh o koních a lidech. Řada pasáží vznikala
při rozhovorech s Dr. Jiřím Charvátem, v příběhu vystupují rovněž trenér Pavel Tůma nebo největší životní opora Trip
to Rhodose Eva Kopečná, u které aktuálně tráví Trip svůj zasloužený důchod.

9letý hnědák valach (nar. 20. 3. 2009) • Původ: Rail Link - Tropical Mark (Mark Of Esteem)
Chovatel: E.A.R.L. Haras Saint James, Y. Elliot • Majitel: Dr. Charvát • Trenér: Pavel Tůma, Dvorce
Podle počtu blacktype vítězství (6) i umístění (13) nejúspěšnější kůň české historie.
Kůň roku 2017, šampión starších koní (2014, 2015, 2017) a vytrvalců (2015–2017).

Kariéra: 32 startů, 11 vítězství (2000–3200 m)
Vyběhané dotace: 7 840 560 Kč (bez fr. prémií)
Největší úspěchy: 1. St. Leger Italiano (Gr.3); Premio Coppa D‘Oro (L) – 3x, Mercedes Benz Steherpreis (L), Langer Hamburger (L),

32. Velká cena Slovenska (Gd3), Velká cena města Pardubic (I), Veľká májová cena (I); 2. Prix du Carrousel (L) - 2x, Starohájske kritérium;
3. Qatar Prix du Cadran (Gr.1), Darley Prix Kergorlay (Gr.2), Qatar Prix Gladiateur (Gr.3), Prix de Barbeville (Gr.3), Langer Hamburger (L),
Cena prezidenta republiky (I); 4. Qatar Prix du Cadran (Gr.1) – 2x, Prix la Moskowa (L), 4. Prix Right Royal (L).
Startoval na deseti závodištích v pěti různých zemích (Baden Baden, Bratislava, Deauville, Hamburk, Chantilly, Longchamp, Maisons-Laffitte,
Miláno, Pardubice, Praha).
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A nyní se pohodlně usaďte, příběh
začíná...

Za normálních okolností se pastviny táhnou
až k horizontu, ale dnes ne. Je pošmourno,
povětřím poletuje směs mokrého sněhu
a deště, která studí za límcem. Zbytek kraje
za kopcem Borek v samém srdci Vysočiny se
choulí za neprodyšnou vrstvou mlhy a šedi.
Stádo chlupatých koní a poníků všech
plemen přešlapuje nedaleko hradby z balíků
sena. Jen jeden z nich stojí opodál a nehnutě
se dívá do dálky. Vytáhlý hnědák s bílým
kvítkem na rozdíl od ostatních obyvatel
statku zná potlesk i obdiv ve světle ramp.
Mohl by vyprávět, jaké to je závodit s koňmi
dubajských šejků a evropských miliardářů.
Jak voní vzduch na pobřeží Normandie, kudy
vedou koňské cestičky v Chantilly a jakou
chuť má voda z hamburského jezírka.
Ale Trip To Rhodos si to nechává pro sebe.
Je mu devět let a právě začíná druhou,
klidnější část svého života. Tu, ve které
nehraje žádnou roli, že vyběhal bezmála osm
milionů korun a že na tratích kolem tří
kilometrů patříval k nejrychlejším v Evropě.
Když v teple svého nového boxu dostává
oběd, netrpělivě vyhlíží, kdy se bude moci
vrátit do výběhu. Tohle je jeho nový domov.
A nejúspěšnější plnokrevník české historie
podle počtu blacktype umístění si ho užívá
plnými doušky. Ale co všechno tomu vlastně
předcházelo?

„Ten kůň je úplný blázen,“ odtušil svým

přímočarým stylem majitel Jiří Charvát
někdy v létě 2011 do telefonu. Mladý trenér
Pavel Tůma na druhé straně linky zalapal
po dechu. Na okamžik se snažil odhadnout
míru bodrosti v šéfově hlase. „Šéfe, jestli je
zlej, tak já ho nechci. Chodí mi sem do stáje
pomáhat děcka, přece nechcete, aby se někomu něco stalo.“ Spolupráce obou mužů se
teprve rozbíhala. Majitel největší stáje v zemi
koupil v předešlém roce druhého z Českého
derby Ulana a ponechal ho v Tůmově péči
na Bruntálsku. Bývalý překážkový jezdec
z Opavy, který se svého času mihl v sedlech
koní jako Masini, Kolorado, Red Dancer nebo
Hastaven, v té době trénoval ve Dvorcích
už šest let. Mezi trenérskou elitou se uvedl
prostřednictvím klasického vítěze Urodose.
Když Charvát o něco později převzal po insolvenci původního majitele celou centrálu,
začal Tůma fungovat více méně jako jeho
soukromý trenér.

A pověst malého potížisty. Mohl za to incident na jeho první štaci u Heleny Blažkové
v Lysé nad Labem, kde při obsedání těžce
zranil populárního koňského zubaře Josefa
Duška. „Byl na všechny moc hodný, o to větší
překvapení byla jeho reakce, jakmile jsem
při obsedání přehodila nohu. Po tom incidentu jsem mu nasadila stínidla a bylo po problému,“ vzpomíná dnes Helena Blažková.
Hnědáka z chovu Haras St. James a Y. Elliota vydražil pro Charváta ve Francii agent
Chris Richner za 40 000 eur. Nová akvizice
pocházela z prvního ročníku vítěze Prix
de l‘ Arc de Triomphe a šampióna evropských tříletých Rail Linka, matka Tropical
Mark patřila do rodiny výborné klisny
Tropicaro a v tréninku Francoise Rohauta se
umístila druhá v listed na 2300 metrů. Její
první hříbata se ve Francii uvedla jako solidní
provozní koně. Když Richner 19. října 2010
podepisoval v Deauville dražební protokol,
nemohl vědět, že Tropical Mark dá v příštích
dvou letech mezinárodní hvězdy - vítěze
Polar Cupu (Gr.3) Brownieho (Sunday Break)
a v USA úspěšnou klisnu Danza Cavallo
(Sunday Break), která bude v grupě 1 Flower
Bowl Stakes honit pozdější vítězku Breeders‘
Cupu Stephanie‘s Kitten. A že pro stejného
majitele bude za pár let kupovat pravého
bratra zmíněných koní Trip To Sydney, jehož
krátká kariéra bude poznamenána sledem
zranění a nepřízně okolností.
„Rail Link vyhrál Arc a já s oblibou říkám,
že ty koně kupuji perspektivně tak, abych
jednou vyhrál Cenu vítězného oblouku. Chci
třídové koně, kteří prostojí 2400 metrů. Tohle
byl Rail Linkův první ročník a tenkrát se

věřilo, že bude lepším plemeníkem, než
se nakonec ukázalo. A další důvod byl, že
máma byla z dobré rodiny,“ snaží se Charvát
rekonstruovat tehdejší myšlenkové pochody.
Přírůstek dostal jméno Trip To Rhodos.
„Tehdy jsme hodně dávali koním jména
po řeckých destinacích, kde jsme trávili
dovolené. Na Rhodos jsem jezdíval pravidelně. Teď už nejezdím, protože děti chodí
do školy a v létě tam nemá smysl jet.
V té době jsme ale takhle nazvali pár koní.
Třeba Kolymbia, to je ta vesnice, kam jsme
jezdili. Nebo Malona. Další kůň se jmenoval
Charaki. Ten stál 60 000 eur a nakonec
vyběhl jen dvakrát...“

Lysá nad Labem, Velká Chuchle, Dvorce

Od začátku cestoval i Trip To Rhodos. Nejprve po českých stájích. Od Heleny Blažkové
byl přesunut do Prahy, kde doyen tuzemských trenérů Tomáš Šatra rozpoznal,
že pozdní valach potřebuje hlavně čas a trpělivost, a tak na něj nijak zvlášť netlačil.
„Hodný, ale nedůvěřivý. Někdy je s ním těžké
pořízení,“ zněl verdikt zkušeného Šatry na
adresu hnědáka, který se po chuchelském
oválu proháněl v temně černých stínidlech
Tandem Charvát – Šatra toho roku slavil velké úspěchy s klasickým vítězem Chardonney
Tcheque, který na sklonku sezóny vyhrál
italské listed a posléze finišoval na milánském San Siru pátý v grupě 3. Majitel se
ale nakonec přece jen rozhodl dát obtížnému
juniorovi nový impuls a přesunout ho z centrálního závodiště do bruntálských kopců.

pokračování příště

Dvouletek, o němž dvojice mužů rozdílných

povah a názorů rozmlouvala, v tu chvíli stál
ve Velké Chuchli u trenéra Tomáše Šatry
a čekal na svůj dostihový debut. Zatímco
širší veřejnosti zůstával stále neznámý,
v zákulisí si už stihl vybudovat jistý věhlas.
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