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JIŘÍ KRCHO: VZPOMÍNÁME...
Zbraslavice, Červené Janovice: Smutná zpráva ze dne 2. ledna
2020. Ve věku 41 let zemřel po krátké těžké nemoci zaměstnanec CHARVÁT Group Zbraslavice, Jiří Krcho. Skladník, šermíř,
historik a velmi dobrý člověk. Poslední rozloučení se odehrálo
za významné účasti všech přátel a našich zaměstnanců v chrámu
Páně v Červených Janovicích dne 9. ledna 2020.

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
zdravím Vás všechny v novém roce 2020.
Právě jsme odstartovali čtvrtý rok vydávání
CHARVÁT magazínu. Většina z nás již přivykla tomu, že při psaní datumu je na konci
letopočtu místo devatenáctky kulatá dvacítka. Většina z nás si také již zvykla na to,
že zima vypadá spíše jako podzim nebo
předjaří. A většina z nás chápe, že nový rok
neznamená, že bude všechno nové. Lidé se
nezměnili a jsou stále příčinou chaosu,
který současný svět ovládá. Hned na začátku roku bylo potřeba hodit bombu na íránského generála, pak přišel Korona virus a na
konci ledna po několikaletých tahanicích
BREXIT. Nu a co takhle něco pozitivního?
Rok 2020 je rokem přestupným, což znamená nejenom to, že únor bude mít 29 dní,
ale také to, že se konají Letní olympijské
hry. Letos to bude podruhé v historii
v japonském Tokiu. Poprvé to bylo v r. 1964.
To mi bylo osm let a chodil jsem se koukat
na televizi k sousedům, protože my jsme
doma žádnou neměli. Ve dnech 24. července – 9. srpna budou sportovci soutěžit
v celkem 38 sportovních odvětvích na mnoha sportovištích. Oproti Riu budou k vidění
4 úplně nové sporty – sportovní lezení,
karate, surfing a skateboarding. Již nyní
je možné si v sázkových kancelářích oficiálně vsadit, jestli se za Českou republiku
zúčastní v některé z 38 disciplín také Ester
Ledecká.
Pro naše firemní uskupení je rok 2020 také
plný očekávání. Začínáme soutěžit ve dvou
zcela nových disciplínách. Uzavřeli jsme
kontrakt se Škodou Mladá Boleslav a čeká
nás vývoj a výroba zcela nového leteckého
podvozku. Obávám se však, že našich
soutěží se Ester Ledecká nezúčastní. Na to
bych si vsadil.
Jiří Franc

Naše kancelář je v sousedství skladu hadicoviny, kde Jiří pracoval. Takže jsme
se denně zdravili, denně jsem slyšel jeho občas velmi hlasité komentáře
k pracovnímu úsilí a často jsem s ním hovořil. Téměř vždy to bylo o historii,
nebo o práci pro veřejnost (hasiči, Včela Čáslavská atd.) V r. 2018 jsem s ním
dělal rozhovor pro Magazín CHARVÁT – rubrika „ Žijí mezi námi“, protože
ve svých znalostech historie, historických zbraní a historického šermu to byl
výjimečný člověk. Byl tehdy plný energie a plánů, mimo jiné se v r. 2018
také zasnoubil. V průběhu přípravy rozhovoru se podařilo nashromáždit pár
fotografií, které nyní vydal archiv redaktora. Díky tomu si můžeme s odstupem
času připomenout, jak jsme Jiřího Krcha znali při jeho každodenní práci.
Zavzpomínal: Jiří Franc
Foto: Jiří Franc
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V PROSINCI 2019 UZAVŘELA NAŠE SPOLEČNOST SMLOUVU
O TOTAL FLUID MANAGEMENT SE SPOLEČNOSTÍ ŠKODA AUTO A.S.
Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2024 a její hodnota je v řádu stovek milionů korun. Takto
sjednaný rozsah TFM (Kompletní řízení procesních kapalin) je svým rozsahem daleko největším v České republice i v celém
koncernu VW.

■ Areál Auto Škoda Mladá Boleslav – foto: Zdeněk Fiedler

CO JE TEDY PŘEDMĚTEM NAŠEHO PLNĚNÍ ČI DODÁVEK? NAŠE PLNĚNÍ ZAHRNUJE 2 VELKÉ SKUPINY ČINNOSTÍ:
1. Nákup a logistiku všech procesních kapalin, maziv a filtračních materiálů, počínaje výběrem dodavatelů, sjednávání
obchodních podmínek s nimi, logistiku a řízení skladu.
Pro hrubou představu se jedná o více než 1.000 tun speciálních olejů a maziv ročně.

2. Technickou službu, spočívající zejména v doplňování těchto procesních kapalin do strojního zařízení, důsledné každodenní kontrole
jejich parametrů, jejich případné výměně a likvidaci.

Je pochopitelné, že takto široký rozsah plnění vyžaduje
široké personální obsazení
Celkem budeme zaměstnávat 39 pracovníků. Více jak polovinu činí
zaměstnanci pracovní agentury.
Našimi 17 ti zaměstnanci obsadíme místa v laboratoři, nákupu
a obslužný personál filtračních stanic a techniky. Ti budou dozorovat
činnost v jednotlivých provozech a zajišťovat operativní úkoly.
Důvodem outsourcingu této činnosti ze strany Škoda Auto a.s. byla
snaha snížit náklady na tuto službu. K té jsme se pochopitelně
ve smlouvě zavázali.

Rychlý náběh, dlouhodobá spolupráce

Jistá dlouhodobost kontraktu nám umožňuje investovat částku přes
1,0 Mio Kč do instalace informačního systému, důsledně sledujícího
spotřebu jednotlivého média (oleje) na každém stroji nebo strojním
zařízení. Těch je více než tisíc. Detailní přehled nám dá ideu, kde je
možné šetřit.
Další úspory potom pochopitelně vidíme při jednáních s dodavateli.
Náběh těchto činností byl a je velmi rychlý.
Děkuji našim pracovníkům, kteří vedle své práce ve Zbraslavicích vypomáhají ještě stále ve Škoda auto a.s.
nebo za ně jejich práci převzali.
Jiří Charvát

Máme koně do každého dostihu

1 | 2020 • CHARVÁT magazín

4 | CHARVÁT GROUP

KONEC ROKU JSME OSLAVILI NA TRADIČNÍM VÁNOČNÍM VEČÍRKU

Jako obvykle jsme hodovali, tančili a pili ve zbraslavické sokolovně. Přijelo mnoho hostí z firem ve skupině a také
zástupci provozoven. Nejlepšími zaměstnanci roku 2019 byli vyhodnoceni Sylvie Konečná, vedoucí provozovny Ostrava
a Václav Peterka, senior manažer z Divize oleje. Dr. Charvát hodnotil ve svém zahajovacím projevu uplynulý rok jako
nejúspěšnější v historii skupiny a vyjádřil přesvědčení, že jsme dobře připraveni na roky příští.

Text a foto: Jiří Franc
CHARVÁT magazín • 1 | 2020

Máme koně do každého dostihu
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VÁCLAV PETERKA – ROZHOVOR
Václav Peterka se stal jedním ze dvou zaměstnanců, kteří byli na vánočním večírku ve Zbraslavicích oceněni
Dr. Charvátem titulem Zaměstnanec roku 2019. Před naším rozhovorem jsme se příliš neznali. Po jeho absolvování na mne působí dojmem velmi seriózního džentlmena s dobrým kreditem, kterému bych svěřil do opatrování
snad i manželku. Možná, že v této vizáži, spojené s promyšleným mluveným slovem, pozitivním přístupem
k životu a ochotou tvořivě pracovat, také tkví jeho životní úspěchy.

Sametová revoluce přinesla změny

Na úvod pár životopisných údajů

Narodil se ve Strakonicích, letos v lednu oslavil pětašedesátiny. Své rodiště
a Jižní Čechy stále miluje, pokládá se
za jihočeského patriota. Do základní
školy chodil ve Střelských Hošticích
a Katovicích. Strojní průmyslovku vystudoval ve Strakonicích a Vysokou
školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Tam vystudoval obor konstrukce
strojů a zařízení a získal titul Ing.
Po vysoké škole zůstal v Plzni a nastoupil do závodu Obráběcí stroje
ve slavné Škodovce. Začínal jako konstruktér horizontálních vyvrtávaček.
Po několika letech se přesunul do obchodního oddělení v závodě Obráběcí
stroje a pak na obchodní úsek Škody
Plzeň až do roku 1991, celkem strávil
ve Škodovce 12 let. Nyní již předáváme
slovo Václavu Peterkovi.

Máme koně do každého dostihu

V roce 1991 jsem jako řada dalších lidí v této
zemi cítil potřebu změny. Ve Škodovce
byl navíc cítit ve vzduchu blížící se rozpad
koncernu. Nastoupil jsem do americké firmy
Cincinnati Milacron, divize procesních kapalin Cimcool jako první a jediný obchodní
zástupce pro tehdejší Československo
(později ČR a Slovensko), k tomu jsem měl
Polsko a Maďarsko, v podstatě celý Visegrád. Následovalo založení pobočky v Jihlavě v r. 1995, budování organizace a postupný
růst prodejů. Kvůli tomu jsem se i s rodinou
do Jihlavy také přestěhoval. Prodávali jsme
hlavně, stejně jako my nyní, obráběcí emulze
a řezné oleje. Postupně, do r. 2007, jsme
získali jeden z největších tržních podílů
na českém a slovenském trhu.
A já jsem při práci, po třech letech studií,
dokončil v r. 2001 obchodní a ekonomická
studia a získal titul MBA.

AT OIL, s.r.o.

Po sedmnácti letech práce pro americkou
firmu, od obchodního zástupce až po ředitele pobočky, jsem cítil potřebu změny. Slovy
pana Svěráka „Už jsem tam nebyl rád“.
Odešel jsem a se dvěma společníky jsem
založil v roce 2008 vlastní firmu AT OIL, s.r.o.
Tuto firmu jsme následně, v r. 2013, prodali
panu Dr. Charvátovi.

Proč to pan Dr. Charvát kupoval?

To ví nejlíp pan doktor sám. Jsem ale přesvědčen, že již v té době došel k záměru
vybudovat vlastní výrobní firmu v oboru.
Po letech zastupování zahraničních firem
chtěl získat nezávislost a vlastní výrobu.
Pod jeho vedením jsme pak koupenou ryze
obchodní společnost postupně předělali
na firmu výrobní. S investicemi Dr. Charváta
jsme ve Zbraslavicích vybudovali výrobní
provoz, vybavili laboratoř, rozšířili náš tým
1 | 2020 • CHARVÁT magazín
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a postupně vytvořili současný výrobní sortiment. Celý tento projekt byla náročná,
ale krásná práce. Byla to práce celého týmu,
obchodníci museli zvládnout změnu sortimentu u zákazníků, v průběhu rozběhu výroby, administrativně a logisticky (suroviny,
technická dokumentace) muselo vše fungovat. Vše se muselo zvládnout, dle rozhodnutí
Dr. Charváta, ve velmi krátkém časovém úseku. Tehdy jsem viděl faktor času jako kritický,
ale asi to tak bylo dobře. Když je člověk
hozen do vody, musí plavat. Podařilo se.

To je bohatý profesní život. Kdy Vám
bylo nejlíp?

Pro mě je nejdůležitější dělat něco tvořivého.
Je jedno, jestli začnete u rýsovacího prkna
(dnes to zní divně), nebo jste obchodníkem
a nový zákazník je, svým způsobem, pro vás
také nepopsaným listem. Svůj profesní život
vidím ve třech etapách. První dvě jsou Škoda
Plzeň a Cincinnati Milacron, tou třetí je
AT OIL a firma CHARVÁT. Všechny etapy mi
daly do života hodně a žádnou bych nějak
zvlášť nevyzdvihoval. Důležité je, že všechny
tři byly tvůrčí, tvořivé, že mne nutily něco
stále vymýšlet. V průběhu času přišly také
prohry a selhání, ale i tyto věci patří k životu.
Jsou zdrojem ponaučení, inspirace a motivem dalšího profesního a osobního růstu.

CHARVÁT magazín • 1 | 2020

Jaká je Vaše současná role v divizi
oleje?
Já ji vidím jako roli seniora (konzultanta,
technického poradce) se zkušenostmi v oboru. Zajišťuji také školící činnost, a to jak
v oblasti produktové, tak v oblasti obchodních znalostí. Snažím se náš tým vzdělávat.
Postupně kompletuji jednotlivé produktové
řady našeho sortimentu (protikorozní ochrana, tváření kovů atd.). Vyhledávám nové
obchodní příležitosti. Myslím, že jak naši
obchodníci, tak také zákazníci dobře vnímají
souběh mých zkušeností a mladého dynamického týmu.

Dr. Charvát Vás jmenoval na vánočním večírku jako toho, kdo „zavinil“
nový velký obchod s mladoboleslavskou škodovkou, tedy s Volkswagen
Group…
Všechno začalo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v září 2018, kde jsme
obdrželi informaci o výběrovém řízení
tzv. „Total fluid managementu“. V praxi to
znamená, že se stanete jediným dodavatelem procesních materiálů do výroby motorů
a převodovek a současně zajišťujete veškeré
technické a logistické služby s tím spojené.
Byli jsme zařazeni do výběrového řízení
a začali pracovat. Byla to týmová práce,
ale byl jsem asi tím „hlavním vyjednavačem“,

nebo frontmanem chcete-li. Podnikal, plánoval a organizoval jsem důležité kroky, jednání
a přesvědčování v rámci naší strategie.
Trvalo to skutečně rok, než se výběrové řízení uzavřelo a byli jsme vyhlášeni vítězi.
Je to pro nás pro všechny obrovský úspěch.
Budeme se starat o kompletní logistiku
vstupních materiálů do výroby motorů
a převodovek, včetně skladování, doplňování
a servisu.
S TFM projekty mám dlouholeté zkušenosti.
Moje filosofie je být taková šedá myš
v provozu, která je nenápadná ale v provozu
vše funguje. Zákazník musí mít pocit,
že v oblasti maziv je o něj dobře postaráno
a sám se může plně soustředit na plnění
svých úkolů a cílů.

Žijete profesně bohatý život, zbývá
Vám čas na záliby?

Zahrada, soustružení dřeva a golf. Golf
je krásný, ale časově náročný sport, nádherná životní filosofie. Můj domovský klub
je Monachus v Nové Bystřici. Rád hraju
v Kácově, to je jedno z nejkrásnějších golfových hřišť v České republice. Kromě toho
mám také rád dobré víno a setkávání s přáteli. Jsem členem spolku Evropští rytíři vína
(Ordo Equestris Vini Europae).
Text a foto: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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PŘEDSTAVUJEME NOVOU PERSONÁLNÍ ŘEDITELKU
PRO VŠECHNY FIRMY SKUPINY CHARVÁT
V prosinci 2019 nastoupila do společnosti CHARVÁT Group s.r.o. nová
personální ředitelka. Tedy nejenom
že máme novou personální ředitelku,
ale také její pozice je v rámci skupiny
nová. Po stránce personální bude totiž
pečovat o všechny firmy ve skupině.
Jistě náročná role. V následujícím
rozhovoru máte možnost se s ředitelkou Bc. Kristýnou Hrubešovou seznámit blíže.
Povězte nám něco o sobě…

Narodila jsem se v Opočně a do osmi let
vyrůstala v Častolovicích. Poté jsme se přestěhovali do Hradce Králové, kde jsem také
později na střední škole studovala obor
informační systémy se zaměřením na cizí
jazyky a Univerzitu Hradec Králové, pedagogickou fakultu, kde jsem získala titul bakaláře. Aktuálně si doplňuji při zaměstnání
vzdělání na Masarykově universitě v Brně –
obor personální management a organizační
rozvoj. Na konci letošního roku bych měla
studium ukončit s titulem Mgr.

Léta studií nahradila práce. Jaké byly
Vaše začátky?

Na částečný úvazek jsem začala pracovat
již od patnácti let. Po absolvování VŠ jsem
nastoupila do menší firmy vyrábějící kompresory. V malé firmě je běžné, že rozsah administrativních úkolů pro jednu pozici je poměrně široký, a tak jsem se dostala blíže
k personální oblasti. Po dvou letech jsem
se přesunula do velké výrobní firmy v Ústí
nad Orlicí, kde jsem vedla personální agendu. Nástup do firmy CHARVÁT Group probíhal přes klasické výběrové řízení. Nějak
došlo k tomu, že mě vybrali (úsměv). Jedním
z důvodů změny z mé strany byla snaha
vrátit se z Ústí nad Orlicí zpátky do Hradce
Králové a najít něco v dojezdové vzdálenosti.
Proto mi také vyhovuje, že mám zázemí
v Okřínku, v CHARVÁT CTS. Do firmy jsem
nastoupila 1. prosince 2019.

Jak bude vypadat Vaše práce? Jaké
máte cíle?

Je to nová pozice a náplň mojí práce včetně
jednotlivých úkolů se vyvíjí. Nejprve se musím seznámit se všemi firmami ve skupině,
to je klíčové. Řízení lidských zdrojů není
možné bez dobré znalosti zaměstnanců,
kteří pracují v jednotlivých společnostech,

Máme koně do každého dostihu

z čehož každá má jinou historii, jinou firemní
kulturu, jiný systém řízení. Jsou mezi nimi
odlišnosti. Kromě poznávání se již věnuji
koordinaci náborové činnosti, včetně nového
projektu v Mladé Boleslavi. V brzké době
mne také čekají pohovory s pracovníky
na všech úrovních řízení, ve všech firmách.
Naším cílem je dát našim zaměstnancům
možnost většího zapojení do fungování
podniku, chceme slyšet jejich hlas, jejich
názory. Zajímá nás například, jestli jsou někteří schopní a motivovaní posunout se
v rámci firmy či celé skupiny na vyšší pozici,
jestli je zájem o vzdělávací aktivity a jazykové vzdělání nebo jestli můžeme zaměstnancům vyjít vstříc při harmonizaci pracovního
a osobního života. Obvykle narazíme při rozhovorech na další témata, která naši lidé
chtějí řešit.

To vypadá jako vstup do pole neoraného

Máte pravdu. Postupně vznikla velká skupina
firem. Podle prvního projednávání s Dr. Charvátem bychom do toho rádi vnesli určitý
systém, s určitou pravidelností. Pohovory
nám určitě zaberou spoustu času, ale přine-

sou nám potřebné podklady k analýze vývoje
personální situace v naší skupině. Od toho
se odvíjí strategie, jak na sesbírané podněty
vhodně reagovat.

Proč jste si jako životní poslání vybrala právě personalistiku?

Baví mne práce ve výrobních podnicích,
ani nevím proč. Prostě to tak je. Doposud
výroba kompresorů, výroba autobusů a nyní
průmyslová hydraulika. Lidský kapitál považuji za to nejdůležitější v každé firmě. Právě
lidé jsou klíčovým článkem, který mezi firmami vytváří odlišnosti a přináší úspěch nebo
naopak neúspěch. V konečném důsledku se
jejich poctivá práce promítá do výsledků
společnosti a do jejího zisku. Know how je
v lidech. Potřebujeme dostatečně motivované zaměstnance, kteří přináší do firmy nápady, jsou šikovní a podílejí se na efektivitě
výroby. Pokud zaměstnanec není spokojen
a odchází, odnáší si s sebou část našeho
know how, které musíme obtížně nahradit.
Takže pro mne je personální práce možností
podílet se na rozvoji společnosti.
Ptal se a fotil: Jiří Franc
1 | 2020 • CHARVÁT magazín
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V SEMILECH SI POŘÍDILI MODERNÍ, VÝKONNOU
CNC BRUSKU
Dne 3. 12. 2019 jsme instalovali do výroby v Charvát AXL Semily novou CNC
brusku na otvory BDU250AL-CNC.
Hlavním důvodem je zvýšení efektivity
práce a plnění kvalitativních požadavků
ze strany zákazníků, především v oblasti Aerospace.
Nový stroj umožňuje na jedno upnutí brousit
vnitřní otvor, čelo a přechodové plochy při
zachování konstantních řezných podmínek.
Zároveň má stroj rozšířenou pracovní plochu
a 2 typy orovnávačů brusných kotoučů. Výše
zmíněné vlastnosti umožní brousit široké
portfolio materiálů při max. délce obrobku
až 1 230 mm, průměru 250 mm a zatížení stolu
100 kg.
Text a foto: Lukáš Novotný,
produktový manažer

■ Nová CNC bruska na otvory BDU250A

L-CNC

AKTUALITY Z CHARVÁT CTS

CTSLIFT NA FAERSKÝCH OSTROVECH
Přinášíme Vám fotografie nosiče
kontejnerů CTS PRO 08-33-S-DIN
na podvozku MAN TGM 15.290
4×2 v kombinaci s hydraulickým
nakládacím jeřábem HMF 1130.
Nosič kontejnerů byl namontován
firmou Kjartan Simonsen, tamním
dealerem MAN.
Foto CHARVÁT CTS

SPECIÁLNÍ NOSIČ KONTEJNERŮ CTS 20-60-SK_SAT NA PODVOZKU
TATRA PHOENIX 8×8
Zákazníkovi jsme předali speciální nosič kontejnerů TATRA Phoenix 8×8 CTS 20-60-SK_SAT pro přepravu kontejnerového jeřábu.
Mechanismus CTS 20-60-SK má nosnost 20 000 kg a vyniká velmi nízkou stavbou nosné konstrukce. Na přání zákazníka je mj. vybaven
upínacím systémem pro kontejnerový jeřáb a zadním kamerovým systémem. Celková hmotnost vozidla TATRA Phoenix 8×8 činí 32 000 kg.
Foto CHARVÁT CTS
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CHARVÁT STROJÁRNE A.S. PRIVÍTAL NOVÝ ROK
NA VEŽI BAZILIKY SV. EGÍDIA...

Foto Jozef Mačejovský

V MOSTĚ

SE PŘIPRAVUJÍ

NA SEZÓNU

Co děláme, když zrovna nejsou
dostihy nebo parkury? K moři
jsme neletěli... Je potřeba upravit
veškeré štěrkové plochy kolem
tribun. Jako každý rok budeme
natírat stoly a lavičky a také se
chystáme nově natřít celou věž
rozhodčích nad Dostihovým klubem.
Text a foto Jakub Šimůnek

Máme koně do každého dostihu
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JUBILEJNÍ REPREZENTAČNÍ PLES CHARVÁT AXL VE FOTOGRAFII
Pátek 18. ledna 2020. CHARVÁT AXL pořádá X. Reprezentační ples. Bezmála 400 vstupenek se prodalo během
jediného týdne.
Letos se slavnostní večer nesl ve zlatých tónech. Skvělá zábava
v podání hosta PRAGUE QUEEN. Fotokoutek, stejně jako vloni,
od začátku až do konce praskal ve švech, ale i jídelní koutek se těšil
velké oblibě, kde bylo možné si po celý večer vybrat ze čtyř jídel.
Tak jako v předešlých letech hrála k tanci a poslechu kapela Caroli
Band. Večerem prováděl moderátor Zdeněk Vranovský a horní část
kulturního domu ovládl skvělý DJ MARVO.
V tombole bylo letos 11 cen.
1. cena – poukázka do Lázní Bělohrad za 10.000 Kč, dále robotický
vysavač, kontaktní gril, nutribullet a mnoho dalších hodnotných cen.
Mimořádnou 11. cenu VINOTÉKU letos věnovali odbory.
Velmi nás těší, že ples Charvát AXL patří mezi nejnavštěvovanější
ples v Semilech.
Za organizační tým Aneta Mórová a Kateřina Šaldová
Foto: Aneta Jechová a bývalý zaměstnanec pan Kolařík
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VE ZBRASLAVICÍCH JE MĚSÍC ÚNOR VE ZNAMENÍ AUDITŮ

Jednou za rok probíhá ve firmách tzv. audit. Ve firmě CHARVÁT Group s.r.o. je to měsíc únor. Podrobně jsme se
této události věnovali ve druhém vydání Magazínu v roce 2018, kdy jsme přinesli obsáhlý rozhovor s auditorem
Ing. Miroslavem Jedličkou. Tehdy také proběhl úspěšně první audit v Divizi oleje. Tentokrát si připomeneme, co nás
čeká letos. Přípravu na audit a jeho procesování má na starosti Gabriela Mrázová, zodpovědná za „Řízení a kontrolu
kvality“.
INTERNÍ AUDIT

První audit je audit interní. Koná se dne
5. 2. 2020, s možností protáhnutí auditu
do dalšího dne. To však záleží na naší potřebě a nastane to pouze v případě, pokud
by nebyla v jeden den prověřena všechna
kritéria auditu stanovená v Plánu auditu
pro rok 2020. Místem auditu je naše firma
ve Zbraslavicích, protože ostatní subjekty
patřící do skupiny Charvát mají své implementované a certifikované systémy řízení
pod hlavičkou různých akreditačních institucí. Stejně jako poslední dva roky nás bude
auditovat zkušený certifikovaný auditor
Ing. Zdeněk Veverka. Během auditu se podíváme do všech výrobních i nevýrobních
úseků. Promluvíme nejen s odpovědnými
osobami, ale dotázán může být prakticky
kdokoliv z našich zaměstnanců. V tuto chvíli

si ještě můžeme dovolit zaváhání, neb interní
audit je tu pro nás, pro odhalení případných
nedostatků, které si už v případě auditu
ze strany certifikačního subjektu Intertek nesmíme dovolit.

DOZOROVÝ AUDIT

Dozorový audit ze strany Interteku následuje
krátce po interním auditu. Je naplánován
na termín 19.–20. 2. 2020. Již podruhé bude
naším auditorem Ing. Tomáš Hezina, který
nahradil dlouhá léta k nám docházejícího
Ing. Miroslava Jedličku. Tomu bohužel již
zdraví nedovoluje dále se věnovat práci,
a proto ho naše certifikační společnost
nahradila již zmiňovaným inženýrem Hezinou. Jak již z minulých zkušeností víme,
pan Hezina je velice důsledný a důkladný.
Stejně tak jako v interním auditu půjde
o prověření funkčnosti systému řízení, jeho
udržování a zlepšování, plnění požadavků
prostřednictvím důkazů. Jak již na úvod bylo
řečeno, letos jde ještě zatím o dozorový
audit, avšak příští rok nás čeká recertifikační
audit.

PŘÍPRAVA NA AUDIT

Příprava na audit začíná zpracováním
„Zprávy pro přezkoumání sytému řízení“,
CHARVÁT magazín • 1 | 2020

kdy oslovuji jednotlivé vedoucí a žádám je
o zhodnocení výkonnosti jejich úseku, zhodnocení cílů kvality z roku 2019 a stanovení
nových cílů 2020. Následně na to navazuje
kontrola aktuálnosti pracovních postupů
a instrukcí, aktualizace matic zastupitelnosti
a odpovědností. Současně se provádí kontrola provedení nápravných opatření pro zjištění
z předchozího interního i externího auditu.
Text: Gabriela Mrázová
Ilustrační foto z auditu 2018: Jiří Franc

NORMA ISO 9001
BY SE DALA POPSAT
JEDNOU VĚTOU TAKTO:
SYSTÉM KVALITNÍHO
MANAGEMENTU
ORGANIZACE.
KTERÁ FIRMA SE TÍM NEŘÍDÍ,
TAK BUĎ
JIŽ MEZI NÁMI NENÍ,
NEBO NA TOM
NENÍ DOBŘE.
Ing. Miroslav Jedlička

Máme koně do každého dostihu

CHARVÁT GROUP | 13

3. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE
PRO ZAMĚSTNANCE
STARTUJE S NOVÝMI PRAVIDLY

Máme za sebou dva ročníky mezinárodní fotosoutěže pro zaměstnance.
Na základě těchto zkušeností vyhlašujeme 3. ročník, ovšem s novými pravidly.
Nebudeme se již omezovat pouze na období letních dovolených. Nebudeme
dále již omezovat ty z našich čtenářů, kteří mají rádi zimní radovánky.
Tak to je první změna. Druhá změna spočívá v tom, že upravujeme počet
a výši odměn tak, aby se dostalo na více soutěžících. V obou předchozích
letech měla soutěž velký úspěch. Pevně věříme, že změny přinesou ještě
větší účast soutěžících a některým šťastným z nich i radost z pěkné výhry.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
A: Dvě hlavní soutěžní kategorie

Rozhodující pro výběr kategorie je tematické zaměření fotografie.
1. Zima 2020
2. Léto 2020
V obou hlavních kategoriích očekáváme fotografie zaměřené zejména na přírodu, náladové fotografie k zamyšlení, emotivní zážitky,
rodina, děti, prázdniny, rodinná atmosféra, zajímavosti z cest,
atmosféra prázdnin a volného času. O zařazení do soutěžní kategorie rozhoduje autor (odesílatel) fotografie, v případě odlišného
názoru má rozhodující slovo hodnotící porota přesto, že rozdíl mezi
zimou a létem by měl být patrný na první pohled.

B: Dvě vedlejší soutěžní kategorie

1. Cena Poroty - členové poroty stanoví, která fotografie je zaujala
natolik, že si rovněž zasluhuje ocenění, protože je něčím výjimečná. Doposud byla tato cena řešena čestným uznáním
2. Cena za foto sérii – v každém z předchozích ročníků se objevily
zajímavé foto série, které vynikaly kvalitou zpracování, ale jednotlivě nedosáhly na umístění, protože postrádaly jedinečnost.
Porota je doposud řešila čestným uznáním

F: Způsob hodnocení

O vítězích soutěže rozhodne tříčlenná hodnotící komise, složená
ze zkušených fotografů. Žádný z členů komise není zaměstnancem
skupiny CHARVÁT. Vyhlášení výsledků soutěže a vítězné fotografie
zveřejníme v listopadovém vydání CHARVÁT MAGAZÍNU.

G: Odměny pro vítěze

Finanční odměna ve výši 6 000,- Kč pro každého z vítězů v jednotlivých kategoriích Zima, Léto.
Finanční odměna ve výši 3 000,- Kč pro účastníka, který obdrží Cenu
poroty nebo Cenu za foto sérii.
Pro každého z oceněných Pamětní diplom.

Těšíme se na vaše první fotografie!!!
Soutěž byla právě odstartována.

Připravil: Jiří Franc

C: Zasílání soutěžních snímků

Do soutěže budou zařazeni všichni zaměstnanci, kteří zašlou své
snímky v digitální podobě, ve formátu jpg. na mailovou adresu
franc@charvat-chs.cz. Každý účastník soutěže může zaslat
maximálně čtyři fotografie v jedné kategorii. Fotografie musí být
pořízeny letos, tj. v r. 2020. V předmětu mailu bude uvedeno
„Fotosoutěž 2020“. V textu mailu musí být uvedeno jméno autora,
telefon, zaměstnavatel a souhlas autora se zveřejněním fotografie
v CHARVÁT MAGAZÍNU a na firemním Facebooku. Mail doprovodí
odesílatel stručným textem, ve kterém uvede soutěžní kategorii,
kdy a kde fotografie vznikla, případně je možné a velmi vítané
doplnit příběh, který se ke vzniku fotografie váže.

D: Uzávěrka soutěže: 30. 9. 2020
E: Kvalita snímků

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

Máme koně do každého dostihu

■ Čestné uznání poroty za rok 2019 Cena za fotosérii,
Sandra Sýkorová: Vysokohorská příroda
z červencové
dovolené v Rakousku a Německu
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FIRST OF ALL OBHÁJIL SVÉ JMÉNO V ITALSKÉ PISE
Vítězství čtyřletého ryzáka - valacha FIRST OF ALL(FR) v italské Pise jsme zaznamenali již 9. ledna 2020. Hezký začátek
sezóny pro naši stáj. Ono by také nebylo pěkné, kdyby kůň, jehož jméno ve volném překladu zní „ PRVNÍ MEZI VŠEMI“
doběhl na chvostu startovního pole. V sedle Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma, do kasičky přibylo 135 000,- Kč.
FIRST OF ALL běžel poprvé steeplechase (3 500 m), do té doby pouze proutky. Pěkný, jistý závěr s dostatkem sil. FIRST OF ALL má za sebou
celkem čtyři starty v dosavadní kariéře. První tři v r. 2018, letos v PISE čtvrtý. Všechny dostihy také absolvoval v sedle s Janem Faltejskem.
Od začátku běhal proutky, na nichž dosáhl dvou vítězství a jednou byl druhý. V Pise absolvoval poprvé steeplechase a hned vítězně. Celkem
vyběhal pro stáj Charvát 215 000 Kč. Kariéru má před sebou.
Text: Jiří Franc

DOSTIHOVÁ SEZÓNA 2020 V ČESKÉ REPUBLICE
Letos začíná dostihová sezona v neděli 5. dubna v pražské Chuchli Gomba handicapem. Přehled nejvýznamnějších
dostihů naleznete v tabulce na straně 16 (zadní obálka Magazínu). Výhled na novou sezónu je doprovázen potěšující
zprávou, zveřejněnou dne 30. ledna Jockey Clubem České republiky

KLASICKÝCH PŘIHLÁŠEK
NEJVÍCE ZA POSLEDNÍ
ČTYŘI ROKY
Do pětice klasických dostihů se sešlo
181 přihlášek, což je nejvíce za poslední čtyři roky. V podobných intencích se
každopádně pohyboval počet přihlášek
i v letech 2017 (177 přihlášek) a 2019
(173 přihlášek), takže číslo z roku 2018
(141 přihlášek) zůstává ojedinělým
propadem. Výrazně se nemění ani počty
přihlášených koní do jednotlivých dostihů.
Největší zájem tedy zůstává o St Leger,
který loni premiérově vystřídal České
derby v pozici nejpopulárnější klasiky.

ČESKÉ DERBY

Do jubilejního 100. Českého derby (počet
přihlášených koní v předchozích šesti letech
– 2019: 41, 2018: 36, 2017: 44, 2016: 54,
2015: 56, 2014: 61), které s dotací 2.000.000

korun zůstává nejbohatším klasickým dostihem, směřuje 42 koní, tedy o jednoho více
než před rokem. Nejvíce koní má na přihláškách stáj MUDr. Eva Nieslaniková, jejíž svěřence připravuje Miroslav Nieslanik. Konkrétně do vrcholu sezóny směřuje pětice
reprezentantů oranžovobílých barev. Zahraniční přihlášky tvoří pouze slovenský Spartico a Vivienne Wells, kterou ale v Německu
připravuje český trenér Bohumil Nedorostek
pro českým majitelem vlastněnou stáj
UTRIN. Žádné jiné zahraniční zájemce nenajdeme ani v ostatních klasikách, když Spartico směřuje ještě do Velké jarní ceny a Vivienne Wells do Jarní ceny klisen, Oaks a St
Legeru.

ST. LEGER A VELKÁ JARNÍ CENA

Vedle Českého derby hostí Chuchle Arena
Praha také další dvě části klasické trojkoruny. Jak už je výše zmíněno, nejvíce přihlášek
se sešlo do 75. J&T Banka St Legeru (2019:
47, 2018: 35, 2017: 39, 2016: 49, 2015: 53,

2014: 60, 2013: 43, 2012: 51), byť jich je
o jednu méně než před rokem. Konkrétně
do něj směřuje 46 koní. Do 99. Velké jarní
ceny Pražské plynárenské (2019: 29, 2018:
23, 2017: 32, 2016: 34, 2015: 40, 2014: 34,
2013: 29, 2012: 48) se sešlo stejně jako loni
29 přihlášek.

OAKS A JARNÍ CENA KLISEN

Zatímco celkový počet přihlášek do klasik
otevřených hřebcům zůstal stejný, nárůst
hlásí obě dámské klasiky. Do karlovarského
75. Oaks (2019: 34, 2018: 24, 2017: 33, 2016:
45, 2015: 44, 2014: 41, 2013: 28, 2012: 43)
totiž míří o tři klisny více než loni, takže jich
na přihláškách najdeme 37. Zatímco před
rokem byla 72. Jarní cena klisen (2019: 22,
2018: 23, 2017: 29, 2016: 30, 2015: 32, 2014:
29, 2013: 21, 2012: 38) jedinou klasikou,
u níž počet přihlášek klesl, letos naopak hlásí
nejvýraznější nárůst.
Text: Jaroslav Fabris, redakčně upraveno

KONĚ PŘIHLÁŠENÍ DOSTIHOVOU STÁJÍ DR. CHARVÁT DO PĚTICE KLASICKÝCH DOSTIHŮ V R. 2020
72. Jarní cena klisen, 2. května 2020, Most, 1600m, 550 tis. Kč, 3 leté klisny
FALIRAKI, trenér Tůma Pavel • KATHY AMES, trenér Tůma Pavel
99. Velká jarní cena, 17.5. 2020, Praha, 1600m, 600 tis. Kč, 3 leté klisny a hřebci
RONCAL, trenér Tůma Pavel
100. České derby, 28.6. 2020, Praha, 2400m, 2000 tis. Kč, 3 leté klisny a hřebci
HUNTER`S RULES, trenér Tůma Pavel • SWINGING THOMAS, trenér Tůma Pavel
75. Oaks, 26.7. 2020, Karlovy Vary, 2400m, 550 tis. Kč, 3 leté klisny
FALIRAKI, trenér Tůma Pavel • KATHY AMES, trenér Tůma Pavel
75. St. Leger, 6.9. 2020, Praha, 2800m, 600 tis. Kč, 3 leté klisny a hřebci
HUNTER`S RULES, trenér Tůma Pavel • SWINGING THOMAS, trenér Tůma Pavel
CHARVÁT magazín • 1 | 2020
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GALAVEČER ČESKÉHO TURFU

V prostějovském Městském divadle a přilehlých prostorách tamního Národního domu se v sobotu 18. ledna 2020
konal XXV. ročník Galavečera českého turfu, jehož oficiální část je tradičně spojena s předáním cen pro nejlepší koně
a osobnosti uplynulé sezóny. Večerem prováděl moderátor Marek Svačina. Koněm roku se stal Nagano Gold.

JUDr. JIŘÍ CHARVÁT BYL
NA PÓDIU CELKEM TŘIKRÁT
Nejprve převzal ocenění za Mr Righta, který obhájil titul nejlepšího
sprintera a za Cheminée, jež se stala nejlepší proutěnkářkou.
V závěru večera pak převzal i jednu z cen za dlouhodobý přínos
dostihovému sportu, kterou byla letos oceněna jeho Charvát
Group, s. r. o. Laureátem té druhé se stal trenér Josef Andrés.
XXV. ročník Galavečera českého turfu byl přelomový ve dvou ohledech – poprvé jeho součástí
nebylo vyhlašování nejlepších jezdců a trenérů,
kteří byli dekorováni bezprostředně po skončení
loňské sezóny v rámci tzv. Večera šampiónů a o
pořadí v anketě o Koně roku poprvé nerozhodovalo pouze hlasování odborníků, nýbrž i výsledky
dosažené v průběhu sezóny na dráze.

PŘEHLED OCENĚNÍ
PRO NAŠI DOSTIHOVOU STÁJ
Nejlepší sprinter:
MR RIGHT (IRE) (Echo of Light) - 27 hlasů
majitel: Dr. Charvát, trenér: František Holčák
Nejlepší proutěnkář (ka):
CHEMINÉE (IRE) (Arakan) - 35 hlasů
majitel: Dr. Charvát, trenér: Pavel Tůma
Cena za dlouholetý přínos dostihovému sportu:
Charvát Group, s.r.o.
Zdroj: www.dostihy.cz, upravil Jiří Franc
Foto: Bohumil Křižan

Máme koně do každého dostihu

PŘEHLED VŠECH VÍTĚZŮ KATEGORIÍ VYHLAŠOVANÝCH
V RÁMCI XXV. GALAVEČERA ČESKÉHO TURFU:
Nejlepší dvouletý hřebec: Rate (FR) – 78,13 % hlasů
Nejlepší dvouletá klisna: Fraga (IRE) – 56,25 % hlasů
Nejlepší tříletý hřebec: Arcturus (IRE) – 32,81 % hlasů
Nejlepší tříletá klisna: Falcon Baby (IRE) – 87,50 % hlasů
Nejlepší starší kůň: Nagano Gold (GB) – 46,88 % hlasů
Nejlepší sprinter: Mr Right (IRE) – 42,19 % hlasů
Nejlepší mílař: Wireless (FR) - 48,44 % hlasů
Nejlepší vytrvalec: Nagano Gold (GB) – 76,56 % hlasů
Nejlepší proutěnkář: Cheminée (IRE) – 54,69 % hlasů
Nejlepší steepler: L‘Estran (FR) – 45,31 % hlasů
Nejlepší kůň v cross country: Theophilos (FR) – 76,56 % hlasů
Nejlepší kůň českého chovu: Kristiano – 37,50 % hlasů
Majitel sezóny na rovině: Torsten Raber FR - zisk 1 300 000 Kč
Majitel sezóny na překážkách: Dostihový klub iSport-Váňa - zisk 2 785 900 Kč
Chovatel sezóny: Ing. Milan Jezdinský – průměr na koně 358 400 Kč
FITMIN CUP: Rabbit Trhový Štěpánov
Cena za dlouholetý přínos dostihovému sportu: Josef Andrés a Charvát Group, s.r.o.
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TERMÍNOVÉ LISTINY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZÁVODIŠŤ KATEGORIE “A” V ČESKÉ REPUBLICE
PRAHA VELKÁ CHUCHLE - Termínová listina 2020
05. 04. 2020

neděle

Gomba handicap... (R, I)

19. 04. 2020

neděle

Velká dubnová cena

26. 04. 2020

neděle

Mem.prof.Václava Michala, Mem. Jaroslava Maška (R, I)

10. 05. 2020

neděle

Handicap II. kategorie

17. 05. 2020

neděle

Velká jarní cena, Memoriál Dr. Frankenbergera, Velká květnová cena (R, L)

06. 06. 2020

sobota

Velká červnová cena, Cena Nory Jeane (R, II)

28. 06. 2020

neděle

České derby (R, Gd-3)

18. 07. 2020

sobota

Simsonova cena

06. 09. 2020

neděle

St. Leger, Velká cena Prahy (R, L)

13. 09. 2020

neděle

Zlatý pohár EŽ Praha

26. 09. 2020

sobota

EJC

04. 10. 2020

neděle

Memoriál Harryho Petrlíka

25. 10. 2020

neděle

Cena prezidenta republiky

08. 11. 2020

neděle

Pražský zimní favorit

PARDUBICE - Termínová listina 2020
08. 05. 2020

pátek

Úvodní cross country KorokaZahajovací (Stcc, I)

22. 05. 2020

pátek

Mix

23. 05. 2020

sobota

I. kvalifikace na VP... (Stcc, NL)

19. 06. 2020

pátek

Mix

20. 06. 2020

sobota

Zlatý pohár (Stch, L), II. kvalifikace na VP... (Stcc, NL)

07. 08. 2020

pátek

Mix

08. 08. 2020

sobota

III. kvalifikace na VP

28. 08. 2020

pátek

Mix

29. 08. 2020

sobota

IV. kvalifikace na VP

10. 10. 2020

sobota

Překážkové dostihy

11. 10. 2020

neděle

Velká pardubická... (Stcc, L)

24. 10. 2020

sobota

Závěrečné dostihy

KARLOVY VARY - Termínová listina 2020
25. 04. 2020

sobota

Dostihový den evropské šlechty (R, II)

21. 06. 2020

neděle

Karlovarská dvojnásobná míle (R, I)

04. 07. 2020

sobota

Letní cena klisen

26. 07. 2020

neděle

Oaks (R, L)

09. 08. 2020

neděle

Cena města Karlovy Vary

23. 08. 2020

neděle

Cena Masise

20. 09. 2020

neděle

Cena zimní královny

HIPODROM MOST - Termínová listina 2019
13. 04. 2020

pondělí

Memoriál Rudolfa Deyla

02. 05. 2020

sobota

Jarní cena klisen

24. 05. 2020

neděle

Handicap II. kategorie

14. 06. 2020

neděle

Cena jezdectví

01. 08. 2020

sobota

Severočeská cena

30. 08. 2020

neděle

Svatováclavská cena, Velká letní cena, Velká mostecká steeplechase

27. 10. 2020

sobota

Cena zimního favorita, Českomoravská cena

Máme koně do každého dostihu

