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Jak fungují „švýcary“? Jako Longines!
Tradice, kvalita, design, dokonalost, přesnost, výkonnost – tyto a další
pojmy se pojí se značkou Longines. Zřejmě právě proto si hodinky této
značky vybral Jiří Charvát jako ideální dar pro nejlepší zaměstnance roku
ve skupině. Odpovídá to jeho představám o firemní filosofii. A navíc, kterou
značku časomíry vídáte na dostizích? Přece Longines! V minulém vydání
jsme se věnovali oceněným zaměstnancům, z nichž Libuše Prchalová
obdržela model z řady LYRE a Štěpán Mejstřík z řady PRÉSENCE. Dnes se
budeme věnovat krátce tomuto výrobci hodinek, jehož značka dobyla svět.
Historie společnosti
Historie společnosti Longines je zasazena do městečka Saint-Imier ve Švýcarsku. Artur Aggasiz založil se svými společníky Comtoir Raiguel Jeue & Cie
firmu na výrobu hodinek. Po roce 1847 se společnost přejmenovala a vyráběla
hodinky pod názvem Agassiz & Compaigne. Longines stoupal neustále vzhůru
a své renomé si opravdu získával od samého počátku založení společnosti.

SLOVO
REDAKTORA
Vážení čtenáři,
druhé vydání Magazínu Charvát je na světě.
Od začátku roku uběhly tři měsíce, jaro
klepe na dveře a všichni jsme o malinko
zkušenější, také se říká starší. Ve druhém
vydání pokračujeme v přehledu historie
jednotlivých členů skupiny CHARVÁT, takže
se podíváme do Okřínku na CHARVÁT
CTS a.s. a do Opavy na AVHB – Hydraulika
s.r.o. Zjistíme, jak jsou na tom ve Zbraslavicích se zaváděním systému Helios. Navštívíme Národní divadlo, jehož hydraulický
systém je opatřen tlakovými hadicemi naší
výroby. Objevuje se nová rubrika „ Žijí mezi
námi“. Budeme v ní představovat zajímavé
osobnosti, naše kolegy zaměstnance, kteří
jsou výjimečně úspěšní i mimo svou hlavní
profesi, mimo své zaměstnání. Prostě dovedou dobře něco zajímavého, co my ostatní nezvládáme buď vůbec, nebo nic moc.
Začínáme s léčitelem Vítem Tomešem
ze Semil. Společně se podíváme do Semil
ještě dvakrát – poprvé na tradiční ples
CHARVÁT AXL a potom navštívíme ředitele
tamního středního odborného učiliště,
které začne letos vychovávat budoucí generaci obráběčů kovů pro AXL. Nu a v závěru neopomeneme přípravu na dostihovou
sezónu. Doufám, že se Vám druhé vydání
bude zamlouvat alespoň tak jako to první.
Uvítám Vaše náměty a připomínky do dalších vydání.
Jiří Franc

magazín

Natahovací korunka nahradila klíček
V roce 1867 byl vyroben v manufaktuře Longines první vlastní firemní hodinový
strojek. Ve stejné době E. Francillon přichází se svou unikátní inovací, kdy
odborné hodinářské veřejnosti představuje model hodinek s natahovací korunkou (do té doby se na natahování používal natahovací klíček).
Nejstarší hodinářské logo na světě
Longines má nejstarší registrované logo v hodinářském průmyslu. Logem jsou
okřídlené přesýpací hodiny. Longines byl první hodinářskou firmou na světě,
která vyrobila náramkové hodinky. Mezi další prvenství se zařadil rok 1960,
kdy byly vyrobeny nejtenčí elektromagnetické hodinky.
Longines a první novodobé Olympijské hry
V roce 1896 se konají v Aténách první novodobé Olympijské hry. Společnost
Longines při nich zajišťuje časomíru ve všech olympijských disciplínách.
Dodávání časomíry na další budoucí soudobé Olympijské hry se napříště
pro Longines stane otázkou prestiže a vzájemné spolupráce.
Charles Lindbergh a Formule 1
Roku 1927 došlo k mimořádné události, kdy se Charles Lindbergh pokusil
o přeletění Atlantiku z New Yorku do Paříže. Celý tento rekord byl měřen právě
hodinkami Longines. První letecké hodinky byly však vyrobeny až o čtyři roky
později. Světově proslulou se značka stala právě díky svým úspěchům dosaženým na poli hodinářského technologického vývoje a pokroku. Její hodinářské
know-how je založeno na tradici, eleganci a pracovním výkonu. Společnost
Longines se může chlubit mnohaletou zkušeností z oblasti oficiálního sponzorství časomíry v oblasti jezdectví, alpského lyžování, lukostřelby, moderní
a sportovní gymnastiky atd., kdy byla a je oficiálním partnerem jak světových
sportovních šampionátů jako je pařížské Roland Garros, tak partnerem mezinárodních sportovních federací. Longines je spojován
s F1, dále mu propůjčili svou tvář například tenisová
hvězdy André Agassi nebo Gabriela Sabatiniova.
Cit pro design
Hodinky značky Longines čerpají inspiraci z historie, která je bohatá na odvážné technické a designové inovace.
Inspirovala se uměleckým stylem Art Deco. Tento cit pro
design je patrný ve všech hodinkových kolekcích značky
Longines a je základem všudypřítomné elegance, která
ke značce Longines neodmyslitelně patří.
Informace z webových stránek prodejců sestavil: Jiří Franc
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■ Jiří Michálek, vedoucí údržby jevištní technologie Národního divadla a Vojtěch Řezáč, obchodní zástupce CHARVÁT HYKOM

Bez hydrauliky se nezvedne ani opona
Národní divadlo, naše „Zlatá kaplička“. V povědomí jej máme spojené s Národním obrozením, základními kameny, velkým požárem
a úsilím celého národa o jeho opětovné postavení. Existuje mnoho symbolů, které tuto budovu spojují s hrdostí českého národa a jeho
svébytností. Takže když jsem se dozvěděl od kolegy Štěpána Mejstříka, že by bylo vhodné zajet do Národního divadla vyfotit hadice, trochu jsem se vyděsil. A pak jsme vyrazili, společně s Vojtěchem Řezáčem, obchodním zástupcem firmy CHARVÁT HYKOM. Ten
zprostředkoval schůzku s Jiřím Michálkem, vedoucím údržby jevištní technologie Národního divadla. Jiří Michálek pracuje v Národním
divadle od roku 1983. Nastoupil v době, kdy se dokončovala generální rekonstrukce ND (1977 až 1983). Byl u toho, když se všechno uvádělo
do provozu, zkoušelo a prověřovalo, aby oslavy 100 let Národního divadla na podzim 1983 proběhly k plné spokojenosti. Tehdejší
slavnostní provedení opery Libuše od Bedřicha Smetany bylo pro všechny zátěžovou zkouškou a dopadlo na výbornou.
Tak tento člověk, který jak sám říká, kroutí v divadle třicátou čtvrtou sezonu, byl naším průvodcem a komentátorem. Bez něj by to
nešlo. Obrovská budova ND včetně několika suterénů je neuvěřitelný labyrint. Běhali jsme po schodech i žebřících nahoru a dolů, sem
tam vypomohl výtah. Společně jsme prošli a někdy doslova prolezli technické zázemí historické budovy. Proč to všechno? O tom se více
dozvíte v následujícím rozhovoru:

Jste vedoucím údržby jevištní technologie,
co to znamená v praxi?
Máme na starosti zajišťování provozu jevištních technologií (tahy, hydraulické stoly, opony, výtahy, atd.)na obou dvou jevištích, jak
v historické hlavní budově, tak na Nové scéně.
Kdy se poprvé objevily v Národním divadle
hydraulické hadice firmy CHARVÁT Group?
Byla to jedna z větších akcí, naplánovaná
na divadelní prázdniny roku 2016. Týkala se
hydrauliky a podílelo se na ní několik subdo-

Máme koně do každého dostihu

davatelů. Firma Charvát Group dodala
všechny potřebné hadice, což představuje
více jak 800 kusů hydraulických tlakových
hadic různých délek a průměrů. Ty byly použity na zařízeních jak v historické budově, tak
na Nové scéně. Výměna byla nezbytná, vždyť
původní hadice byly vyrobeny již v r. 1980
a vydržely tedy v provozu dlouhých 36 let.

Můžete vyhodnotit kvalitu dodávky po tři
čtvrtě roce provozu?

Jak dlouho hydraulické hadice vydrží?

Laik mnohdy netuší, k čemu je hydraulika
v Národním divadle tak důležitá…

Věříme, že zvládnou alespoň stejnou dobu.
Jsou totiž umístěny v dobrých, stálých teplotních podmínkách, ve stabilním prostředí.

Z našeho pohledu to funguje dobře. Po výměně starých hadic byly provedeny zatěžkávací zkoušky a od té doby jsme se nesetkali
s jediným problémem. Nebyl žádný důvod
k reklamacím.

Běžný divák by to mohl vytušit nejprve u orchestřiště. Pak následuje známá protipožární

2 | 2017 • CHARVÁT magazín

4 | CHARVÁT GROUP
železná opona, hydraulické stoly jeviště
a nakonec, na zadním jevišti, je velká hydraulická jevištní točna. Dá se jednoduše říci,
že celé jeviště, všechno co je před divákem
a pohybuje se, je ovládáno hydraulikou.
Bez tzv. spodní sféry, kde je hydraulika umístěna, by nebyl provoz jeviště možný. Nebyli
bychom schopni například spustit dolů celé
orchestřiště nebo vytáhnout nahoru železnou oponu. Hydraulický systém je přitom
zásobován olejem z nádrže s objemem
18 000 litrů. Z toho si trochu dovedete představit, jak velký a složitý je to mechanismus.
Řada jiných ovládacích prvků je však
doslova pod střechou. V jakých výškách se
nachází technologie ovládající pohyb
běžných jevištních prvků?
Rošt provaziště, kde jsou umístěny bodové
tahy, je ve výšce 25 m měřeno tzv. od nuly,
což je podlaha jeviště. No a jak jsme byli
pod těmi hydraulickými stoly pod jevištěm,
tak to bylo zase mínus 8 metrů, tedy osm
metrů pod podlahou. Znamená to, že zabezpečujeme provoz jeviště v rozmezí asi
33 výškových metrů. To je přibližně velikost
jedenáctipatrového domu.
Znáte obě budovy Národního divadla
do puntíku, máte za sebou zmiňovaných
34 sezón. Jste v dobrém slova smyslu
živoucí inventář… Na co nikdy nezapomenete, co se vám nejvíc vybavuje?

ne. Hasiči nám říkali: Jestli se něco šustne,
jestli se to provalí, tak okamžitě všichni
pryč!! Tady nesmí nikdo zůstat… Nakonec
k nejhoršímu nedošlo a dokonce jsme stihli
do začátku sezony všechno opravit a mohli
jsme zase začít hrát. Když opadla voda, tak
tomu nikdo nevěřil…
ptal se: Jiří Franc
foto: Jiří Franc

Povodně v r. 2002. Tehdy opravdu nikdo
nevěděl, jestli to divadlo přežije. Od zábradlí
na nábřeží bylo možno si sáhnout přímo
do Vltavy, která proudila kolem. Na ulici stál
bagr a zatěžoval kanálové víko, aby voda nevyběhla z kanalizace ven. Ochranné norné
stěny vibrovaly a nebylo jasné, jak to dopad-

Tři šrouby Josefa Kemra
Začátkem 80. let přidal Josef Kemr jedinečný příspěvek k rekonstrukci Národního divadla.
Dal totiž roztavit prý až čtvrt kilogramu zlata, ze kterého nechal udělat pozlacené šrouby
a zlaté matky s podložkami. V r. 1981 vše osobně zamontoval do krovů rekonstruované
scény.
Šrouby jsou pevnostní pozlacené, instalované na roštu provaziště na úrovni pohonů bodových tahů. Na hlavách tří šroubů jsou vyryty troje iniciály:
První šroub: Josef K. - Josef Kemr
Druhý šroub: B.CH. - Bronislav Chorovič, sólista opery ND a současně manžel Kemrovy
sestry Antonie
Třetí šroub: Eva F. K - Eva Foustková Kemrová, manželka Josefa Kemra
Pozn: šrouby jsme měli možnost vidět na vlastní oči. Bez upozornění průvodce bychom si
jich však nevšimli, jsou začerněné a na poměrně nedostupném místě. Iniciály a pouhé tušení,
že jsou šrouby pozlacené, zjistíte až několik centimetrů od jejich umístění...
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CHARVÁT CTS, a.s.

Motto:
Tradice, spolehlivost, inovace

Firma CTS – servis, a.s. z Okřínku u Poděbrad se stala členem skupiny v r. 2013. Tehdy, před více jak třemi lety, se majoritním vlastníkem stala společnost CHARVÁT Group, s.r.o. V témže roce došlo ke změně názvu na CHARVÁT CTS a.s. Tak jako v ostatních případech,
kdy se CHARVÁT Group stal majoritním vlastníkem, došlo k rozvoji obchodních aktivit, novým investicím a také ke změně vnějšího
vzhledu společnosti. Jsou firmy, kde vstup nového vlastníka nepoznáte ani po jeho rychlém odchodu. To však není případ JUDr. Charváta…

Na počátku byla STS Okřínek
V historii firmy CHARVÁT CTS a.s. se vrátíme
do padesátých let minulého století. V r. 1949
byla v Okřínku u Poděbrad založena Strojní
a traktorová stanice Okřínek (STS). Sloužila
jako technická základna pro opravy zemědělských strojů rodícího se kolektivního systému zemědělství. Postupně se profilovala
jako dodavatel generálních oprav sklízecích
mlátiček. Zároveň se zabývala vývojem
nových technologií pro zemědělskou výrobu.
Ze zajímavých konstrukcí a výrobků jmenujme podrývák pro hloubkové kypření půdy,
samojízdný sklízeč námele na podvozku
traktoru Zetor 7011 nebo automatické dávkovače pro vážení přesných dávek brambor
a kusové zeleniny. Ty jsou v modernizované
podobě stále součástí výrobního sortimentu.
Léta osmdesátá, nástup kontejnerů
Cesta k hlavní oblasti současné výroby,
systémům kontejnerové dopravy, začala
v polovině osmdesátých let. V této době se
v tehdejším Československu kontejnerová
doprava už používala, zejména v zemědělství a technických službách. STS Okřínek
získala první zkušenosti v oboru dopravy
a manipulace výrobou součástí a dílů
pro Humpolecké strojírny. Avšak vývoj nosičů kontejnerů byl výhradně jejím projektem,
od počátečního nápadu až po jeho realizaci.

Máme koně do každého dostihu

Vydali se vlastní cestou
Po zmapování situace doma i ve světě se STS
Okřínek vydala vlastní cestou. Do programu
vývoje byl zařazen projekt jednoramenného
kloubového mechanismu pro
tehdejší oblíbený terénní nákladní automobil LIAZ MTSP
27. Ten manipuloval s kontejnery o rozměrech odpovídajících vlastní podnikové normě,
s délkou 5 metrů a výškou
závěsného oka 1,34 metru. Automobil byl poprvé představen
v roce 1986 na výstavě Země
Živitelka, kde jej odborná porota ocenila prestižní cenou „Zlatý
klas“.
Od privatizace k CHARVÁTOVI
Státní podnik STS Okřínek byl
v roce 1992 úspěšně privatizován
do českých rukou a transformoval
se na CTS-servis spol. s r.o.
V roce 2007 došlo k prodeji společnosti a novým 100% vlastníkem se
stala společnost Genesis Capital
s.r.o. Následně se v r. 2008 se společnost CTS-servis spol. s r.o. transformovala na akciovou společnost
CTS-servis, a.s.
V roce 2013 došlo ke změně majitele
společnosti CTS-servis, a.s. a novým

vlastníkem se stala společnost CHARVÁT
Group s.r.o. Současně došlo ke změně názvu
na CHARVÁT CTS a.s.
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Rozvoj 2013 - 2016
V průběhu posledních let se výrobní program
systémů kontejnerové dopravy razantně rozšířil. V současné době sortiment obsahuje
teleskopické a kloubové nosiče se zvedacím
a sklápěcím výkonem od 2 do 26 tun, dvouramenné nosiče se zvedacím a sklápěcím výkonem od 12 do 18 tun a rovněž vlastní traktorové návěsy – nosiče kontejnerů od celkové
hmotnosti 3,5 tuny do 21 tun. Zároveň se
výrazně rozšířil okruh uživatelů. Vedle zemědělství, pro které byly mechanismy původně
určené, se prosadily zejména ve stavebnictví, v odpadovém hospodářství, komunálních
službách, ale také v hasičských záchranných
sborech. Rovněž nabídka kvalitních kontejnerů je rozsáhlá.
zpracoval: Jiří Novák
redakčně upravil: Jiří Franc

Zvládli jsme rok velkých investic
Investiční záměry máme zpracovány v rámci
vlastního inovačního projektu komplexní
modernizace. V roce 2016 byla dle tohoto
projektu realizována výstavba nové svařovny
o výměře 850 m2. Kolaudace a uvedení
do zkušebního provozu proběhla 6. ledna
2017. Nyní bude hala vybavena moderními
svařovacími technologiemi včetně robotizo-

vaných pracovišť a následně bude uvedena
do zkušebního provozu.
Dále jsme v roce 2016 pořídili a uvedli
do provozu nový řezací stroj Omnicut, vybavený HD plasmou, zařízení na řezání a ohýbání
hydraulických trubek Transfluid MB642, tři
nové mostové jeřáby o nosnosti 1,6 a 5 tun
a otočný jeřáb o nosnosti 1 tun. Postavili jsme

kompletní kompresorovnu s novým kompresorem. Rovněž pokračujeme v modernizaci
administrativní budovy a kanceláří. V souvislosti se stavbou nové svařovny byly současně provedeny stavební úpravy hal pro skladování hutního materiálu a dělení materiálů.
Celkem bylo v roce 2016 proinvestováno
téměř 29 milionů Kč.

Den otevřených dveří
Investice roku 2016, nová svařovna, bude slavnostně otevřena 12. dubna 2017 jako součást celodenního bohatého programu
„Den otevřených dveří“ v prostorách CTS. V příštím vydání přineseme z této akce fotoreportáž.
Srdečně Vás zveme na akci

Den otevřených dveří
Dne 12. 4. 2017

v Okřínku u Poděbrad
(v prostorách firmy)

10.00 hodin – začátek akce (uvádí Dalibor Gondík)
11.00 hodin – oficiální zahájení a úvodní proslovy
11.30 hodin – h
 udební vstup skupiny
Hamleti (pozvání k rautu)
12.00 hodin – tanec na šálách
12.10 hodin – hudební vstup skupiny Hamleti
12.40 hodin – h
 udební vstup Moniky Bagárové
s tanečnicemi
13.20 hodin – hudební vstup skupiny Hamleti
14.20 hodin – reprodukovaná hudba
16.00 hodin – konec akce
Těšíme se na Vás!
www.charvat-cts.cz | CHARVÁT CTS a. s.
Okřínek 53 | 290 01 Poděbrady
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AVHB - Hydraulika s.r.o.

Motto:
Tradice a spolehlivost

Opavská firma AVHB – Hydraulika s.r.o. byla první akvizicí poté, co se JUDr. Ing. Jiří Charvát zabydlel ve Zbraslavicích. Počátkem roku
2006 se Charvát stává jediným společníkem zajímavé společnosti, která má v té době obdobný výrobní program jako Zbraslavice.
Dalo by se říci, že nákup AVHB odstartoval desetileté období „českých“ akvizic v letech 2006 až 2016. AVHB Hydraulika s.r.o. se stala
po Zbraslavicích v pořadí druhým základním kamenem skupiny CHARVÁT. Teprve poté následovaly AXL Semily (2012), Hykom
Rakovník (2012), CTS Okřínek (2013) a Hipodrom Most (2016).

Opava
město se strojírenskou tradicí

Tradice strojírenské výroby v Opavě a blízkém okolí byla v minulosti reprezentována
zejména třemi v oboru známými jmény : Brano, Minerva a Ostroj. Změny, které v ekonomice proběhly v 90. letech minulého století
se samozřejmě v této struktuře odrazily. Brano je dnes předním dodavatelem dílů pro
automobilový průmysl s několika výrobními
závody. Minerva je už záležitostí pro pamětníky a její omšelý a lehce chátrající areál
dnes částečně využívají firmy z jiných oborů.
Ostroj opustil nebo podstatně zmenšil svou
pozici výrobce finálních výrobků – ukončil
výrobu zemědělských strojů a nakládacích
jeřábů a jádrem jeho aktivit se staly subdodávky, jejichž výroba využívá často unikátního technologického vybavení instalovaného
původně pro výrobu důlní dobývací techniky.
Tato zůstává nadále ve výrobním programu
této společnosti, její objem je nicméně jen
stínem bývalé slávy.
Na scénu vstupuje AVHB
Hydraulika, s.r.o.
Období 90. let nepřineslo však pouze změny
v zavedených firmách. Vytvořilo také tržní
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příležitosti pro nové dodavatele, specializující se pouze na určitý segment strojírenství. S
touto vizí byla v roce 1993 založena Ing. Ivanem Tkáčem, CSc. společnost AVHB-Hydraulika, s.r.o., původně se sídlem v Bruntále.
Připomínkou tohoto období je nám dosud
náš služebně nejstarší denně dojíždějící spolupracovník p. Josef Svoboda. Firma se zpočátku orientovala na dodávky hadic a spojovacích elementů do OKD a výrobcům důlní
techniky a postupně své aktivity rozšiřovala i
mimo tento úzký obor. Záhy se přestěhovala
do Opavy. V roce 1997 zakoupila první vícevřetenové automaty pro výrobu koncovek a v
roce 1999 ukončila výstavbu nového sídla.
Na trh vstupuje Dr. Charvát
V r. 2000 prošla AVHB dvěma komerčními
otřesy – úpadkem německé firmy OHE, významného zákazníka a současně jednoho ze
společníků a dravým nástupem firmy Charvát na trh, což vedlo k poklesu obratu a zejména ziskovosti firmy. Hospodaření se postupně podařilo stabilizovat, nicméně růst a
ziskovost stále nebyly v souladu s představami společníků, kterých bylo z právního hlediska pět. Rozdílné představy společníků o
dalším postupu, například v otázce rozvoje

výroby válců, vedly nakonec k rozhodnutí firmu prodat.
Charvát kupuje AVHB v pátek třináctého
S účinností od pátku 13.ledna 2006 se jediným společníkem stává JUDr. Ing. Jiří Charvát s počátečním stavem obratu necelých
60mil. Kč a 33 zaměstnanci. Změny na sebe
nenechaly dlouho čekat. Někteří zaměstnanci neuznali nutnost změn a firmu opustili. V r.
2006 jsme zanechali vlastní výroby ohýbaných trubek a tuto převedli do Zbraslavic.
Takto uvolněný prostor zaujaly další dva vícevřetenové automaty. Celkem jich už bylo
šest a více se jich do haly prostě nevešlo.
Obrat postupně vzrostl na úroveň lehce pod
100mil.Kč. Další rozvoj narazil na krizové období roku 2009 a také na omezené prostorové možnosti.
Rok 2012 – investice do nového sídla
Po celkovém zotavení jsme v roce 2012 zakoupili a následně rekonstruovali nové sídlo
v Opavě-Komárově, v areálu bývalého Balakomu. Pro nové prostory jsme zakoupili další
dva automaty na výrobu koncovek a ze Zbraslavic první CNC stroj SPR63.
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Rok 2016: Investujeme 10 mil. Kč do strojního vybavení
Zatím nejvyšší strojní investice v historii
v rámci jednoho roku jsme uskutečnily
v r. 2016. Firmu jsme vybavili CNC stroji
pro výrobu válců s orientací na produkci
menších typů v malých výrobních dávkách.
Doladění této výroby zůstává nadále jedním
z hlavních úkolů i v letošním roce. Počet
zaměstnanců dosáhl počtu 40. Firma svým
prodejním sortimentem téměř kopíruje
Charvát Group s.r.o. s jednou výjimkou.
Tou je možnost nabídnout zákazníkům
projekci hydraulických systémů včetně
montáže zařízení přímo na místě. Máme tři
techniky a čtyři zkušené montéry, které je
v případě potřeby možno posílit pracovníky
jiných úseků. A právě tato činnost zaznamenala v roce 2016 největší nárůst. Nejvýznamnější akcí byla montáž hydrauliky
pro firmu Prestar. Jednalo se o zařízení
na výrobu trubek ve Volgogradě (Stalingradě) včetně technické supervize na místě
v rozsahu více než 4 mil.Kč.

Ředitel Fojtek neskrývá hrdost
Osobně jsem za období let 2006-2016 nejvíce hrdý na několik skutečností: Firma zůstala
v každém roce zisková, bez propouštění zaměstnanců, a to včetně krizového roku 2009.
Přitom jsme byli za toto období zcela finančně samostatní, bez nutnosti přímé finanční
podpory ze strany p. Charváta. V době investičních aktivit jiných firem skupiny jsme je my
finančně podpořili. V posledních čtyřech letech se nám tato podpora naopak vrací.
V roce 2017 bychom rádi na základě dosavadních výsledků investičně doladili oblast výroby válců a dále pokračovali v rozvoji dodávek hydraulických systémů.

av
■ Ing. Jarosl

Fojtek, ředite

l společnosti

Nejen komercí živ je člověk
V oblasti nekomerčních aktivit jsme zvolili cestu spolupráce s ostatními firmami
v regionu a stali se členy Sdružení důlních
a strojírenských technologií. Toto sdružení
menších a středních strojírenských firem
z našeho regionu se zabývá zejména propagací výuky strojírenských oborů na středních
školách. Snad i díky tomuto společnému tlaku se v Opavě podařilo udržet kvalifikované
strojírenské učňovské školství včetně výuky
jinde vymizelé, např. obory nástrojař nebo
seřizovač.
autor článku: Ing. Jaroslav Fojtek
redakčně upravil: Jiří Franc
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Blýská se v učňovském školství
na lepší časy?
V minulém vydání Magazínu CHARVÁT jsme zmínili semilskou firmu CHARVÁT AXL, a.s.
coby největšího zaměstnavatele regionu. A přidali jsme informaci o začínající spolupráci
s Integrovanou střední školou v Semilech. Mgr. Jiří Malý je ředitelem školy posledních
sedm let, předtím dělal zástupce ředitele. Na svých dvaašedesát rozhodně nevypadá,
však se také celý život věnuje sportu. V podstatě celý svůj profesní život prožil v Semilech. Absolvent pedagogické fakulty University Karlovy začínal v osmdesátých letech
jako vychovatel a sportovní instruktor, pak začal učit. V učňovském školství se pohybuje
v podstatě celý život. Jeho fundované názory, opřené o bohaté praktické i odborné zkušenosti, předkládáme v následujícím rozhovoru.
■ Mgr. Jiří Malý, ředitel Integrované střední školy Semily
Vaše škola má kapacitu 600 žáků. Jak je
dnes využívána?
Aktuálně je kapacita využívána cca na 50 %.
Je to dáno několika faktory. Jedním z nosných oborů nedávné minulosti byly textilní
obory – tkadleny, švadleny, přadleny. Ze známých důvodů se začal textilní průmysl z našeho regionu vytrácet. Dalším významným
faktorem úbytku žáků je demografická křivka, která u populačních ročníků nastupujících do středních škol v posledních letech
výrazně klesla. Úbytek žáků tak postihl téměř
všechny odborné školy a učiliště v České
republice. Společnost je dnes orientovaná
na maturitní obory vzdělávání, byť nejsem
přesvědčen o tom, že je to pro některé žáky
to nejvhodnější. Myslím si, že řemesla a dobří řemeslníci budou potřeba stále. Zahraniční
dělníci, v jejichž zemích nemá řemeslo takovou tradici jako u nás, je budou jen obtížně
nahrazovat.
Nabízíte žákům možnost ubytování?
Při naší škole je internát. Jsme schopni
ubytovat 60 studentů, naplněnost je zhruba
poloviční, takže můžeme bez problémů ubytovat zájemce z řad dojíždějících.
Jak vypadá aktuálně spolupráce s firmou
CHARVÁT AXL?
Zhruba před rokem nás oslovil pan ředitel
Patka, jestli bychom byli ochotni a schopni
vyučovat teorii v oboru obráběč kovů pro jejich budoucí zaměstnance. To nás samozřejmě oslovilo, jednak z důvodu nevyužitých
prostor školy a zejména proto, že výuka strojírenských oborů měla v naší škole vždy
velkou tradici. Ať už to byla kdysi spolupráce
právě s Technometrou nebo Elitexem v Rokytnici nad Jizerou. Proto to pro nás nebude
něco zase tak úplně nového. Zejména jsem
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ale přesvědčen, že je to výborná cesta
pro budoucí zaměstnance CHARVÁT AXL.
Firma je připraví, vyučí, vychová k obrazu
svému tak, aby byli schopni plnit výrobní program. Nový obor začneme vyučovat od září
2017. Tomu předcházela poměrně složitá
jednání s naším zřizovatelem až po schválení ministerstvem školství. Vše proběhlo
úspěšně, zejména díky pomoci Města Semily a vstřícnosti hejtmana Martina Půty.
Bez jejich zájmu o věc by se nám to pravděpodobně nepodařilo.
Projevili potencionální studenti o nový
obor zájem?
V průběhu podzimu 2016 jsme udělali
poměrně masívní náborovou kampaň. Jsem
velmi rád, že se nám podaří přijmout takový
počet žáků, na kterém jsme se dohodli s ředitelem Patkou, což bylo zhruba dvanáct.
To je počet žáků, který bude schopna firma
ve svém provozu v prvním ročníku zvládnout.
Nakonec máme ke dnešnímu dni přihlášeno
13 žáků v tzv. první volbě a dalších pět má
tento obor v tzv. druhé volbě. Věřím, že přihlášení žáci nastoupí a budeme moci spolupráci s CHARVÁT AXL rozjet tak, jak si firma
představuje.
Odkud ti noví žáci jsou?
Jsou převážně ze Semil a blízkého okolí.
Takhle jsme si to představovali, neboť dojezdová vzdálenost do školy a firmy je do dvaceti kilometrů.
Máte nějaký limit pro otevření třídy?
Limity máme dva – celkovou kapacitu školy
a schopnost firmy CHARVÁT AXL pojmout
v každém ročníku určitý počet nových žáků,
což je přibližně dvanáct.

Myslíte si, pane řediteli, že má naše republika šanci k návratu řemesel do Čech?
To je velmi těžká otázka. Řemesla v Čechách
nevymizela. Pouze velmi výrazně ubylo žáků,
kteří mají chuť se řemeslu vyučit. Rád bych
věřil tomu, že se začíná blýskat na lepší časy.
Vycházím z toho, že Hospodářská komora
ČR má zájem na tom, aby se zejména v technických oborech zvýšil počet žáků. Začíná
tomu snad rozumět i vrchnost, což jsou
orgány odpovědné za směřování odborného
školství – vláda, parlament, MŠMT atd. Otázkou je, jestli je na to připravená rodičovská
veřejnost. Jestli ji potřeby zaměstnavatelů
a média přesvědčí tak, jako se jim to podařilo
před dvaceti lety, kdy absolvent nebo žák
učebního oboru byl považován za člověka
bez perspektivy uplatnění na trhu práce. Převažující názor ve společnosti i v odborné veřejnosti byl takový, že uplatnit se dokáže
pouze maturant nebo vysokoškolák.
Máte pocit, že dochází ke změně?
Zdá se mi, že se tato situace v posledních
několika málo letech začíná obracet k lepšímu. Je to tím, že podniky volají po kvalifikovaných zaměstnancích s technickým vzděláním a již nepožadují pouze maturanty.
K mírně se zvyšujícímu zájmu o vyučení jistě
přispívá i nedostatek řemeslníků v některých
oborech a zvyšující se poptávka po jejich
službách. Ke zvýšení počtu žáků v učebních
oborech možná pomohou i jednotné přijímací zkoušky, které uchazeče o studium maturitních oborů čekají 12. a 19. dubna. Ty naznačí, jestli je žák spíše studijní typ nebo je
pro něj vhodnější vyučení v oboru. Takže já
jsem v tomto směru mírný optimista.
ptal se: Jiří Franc
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Vít Tomeš,
masér a biotronik ze Semil
Jaká je Vaše pozice ve firmě CHARVÁT
AXL?
Jsem v AXLu od začátku, pracoval jsem ještě v bývalé Technometře, v pískovně. Tam
jsem přišel částečně o sluch. Našel jsem si
nové místo v kontrole tepelného zpracování.
V té době potřebovali člověka do nově vznikajícího plánovacího oddělení. Začínala éra
stolních počítačů. Musel jsem se hodně učit,
pomáhal mi pan Ing. Matura. Navrhl jsem
určité úpravy, jak vytáhnout přes různé filtry
z pevných disků sestavy, které při plánování
pomohou. Postupně jsem se zdokonaloval,
přicházely nové operační systémy. Stavěl
jsem si programy, které ty počítače neuměly
dělat.
Jaké máte vzdělání?
Mám sice jenom střední odborné vzdělání,
ale už na vojně jsem stavěl s kamarádem
počítač, bavilo mě to. Psaní kódů jsem se
pak naučil v AXLu od Ing. Matury a pořád
jsem se učil, zdokonaloval. Tím jsem postupně dospěl na pozici v plánování výroby.
Jak se rodí léčitel?

JSOU VÝJIMEČNÍ
A ŽIJÍ MEZI NÁMI
Mezi našimi kolegy a kolegyněmi v práci se občas najdou lidé, kteří jsou něčím výjimeční. Žijí mezi námi a stává se, že o jejich mimořádném nadání nebo schopnostech
ví jenom nejbližší okolí. S jejich souhlasem se s našimi čtenáři rádi podělíme o to,
v čem jsou dobří, v čem vynikají, podělíme se o jejich životní příběh. Může to být
sport, sběratelství, kutilství, umění, v podstatě cokoliv, v čem tito lidé vynikají
nad průměr běžné populace a v čem jsou úspěšní a uznávaní mimo své zaměstnání.
Požádal jsem o tip na někoho takového vedení všech firem ve skupině a zadařilo se!!
Petra Janovská, asistenta generálního ředitele Jiřího Patky z CHARVÁT AXL v Semilech, mi dala tip na jejich zaměstnance, Víta Tomeše, který je známý jako „léčitel“.
Slovo dalo slovo a byl z toho rozhovor. Výsledek posuďte sami.
Vít Tomeš na první pohled nevzbuzuje dojem nějaké výjimečnosti, snad jen dlouhé,
štíhlé prsty na rukou prozrazují určité vlastnosti. V listopadu mu bylo 50 let, je ženatý a má dvě již odrostlé děti. Jedenadvacetiletý Michal je vyučen kuchařem, dcera
se učí prvním rokem v oboru kuchař číšník a světe div se, manželka také pracuje
ve stravování. A co náš léčitel?
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Já jsem se k tomu dostal až v dospělosti
přes svou osobní nemoc v r. 1997. Tehdy
jsem spolupracoval s léčitelkou, doslova
vědmou, paní Krieglovou. Ta mi řekla, že
vidí, že až se z toho problému dostanu, budu
pomáhat lidem. Ona sama mi skutečně
pomohla, viděl jsem, že to funguje. Stalo se
to v neurologickém centru v Praze, kde jsem
viděl mnoho lidí, kteří na tom byli o mnoho hůře než já. Tam jsem slíbil Pánubohu,
že budu lidem pomáhat.
Vy jste věřící? Nebo to byl okamžitý podnět?
Já věřící jsem, moje mamka pochází z východního Slovenska a v její rodině byl strýc,
představený pravoslavné církve. Tam jsou
možná někde kořeny. Uměl jsem už tehdy
hledat vodu nebo patogenní zóny, srovnal
jsem kočce zlomenou nohu a ona srostla.
Ale to bylo všechno intuitivní, nic jsem v tom
tehdy nehledal. K rozvoji a uvědomění mých
schopností došlo až po tom roce 1997.
V r. 1997, v těžké životní situaci, jste dal
slib. Co bylo dál?
Pan Ing. Staněk, homeopat a fyzioterapeut, viděl mou auru, bylo to v r. 1999. Požá-
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dal mě, abych zkusil narovnat záda panu
Houžvičkovi, že už si s tím neví rady.
Bez přípravy, jenom s využitím povědomí
jsem to zkusil a do rána bylo panu Houžvičkovi podstatně lépe. Poznal jsem, že mohu
předávat energii bezdotykově, že tu schopnost opravdu mám. Pak mi Ing. Staněk dal
nějaké knížky, abych se učil a zdokonaloval.
Myslíte si, že ten dar, který Vám byl dán, je
dar přírody nebo boží vnuknutí?
Myslím, že je to v genech. Babička byla
hluboce věřící a téměř nestonala. Měla ty
schopnosti, ale nikdy je nevyužívala. Cítím,
že to v sobě mají i mé děti. Co se týče existence Boha, mám na to svou tézi. Podle mne
se na naší planetě cyklus života opakuje již
poněkolikáté a byl opakovaně v průběhu
miliard let zničen. Život dle mého názoru
opakovaně přichází z vesmíru, dejme tomu
od návštěvníků z kosmu. Historie předchozích civilizací na naší planetě byla nenávratně smazána a my vnímáme jenom posled-

ních deset tisíc let. Jak jsme si aktuálně
popsali Boha, to není rozhodující.
Dobrá, ale zůstává nevyjasněná otázka.
Co bylo na počátku. Bylo to Slovo?
Kde je ten počátek? Kolik je vesmírů? Kam
se dostanu červí dírou, pokud existuje.
Neznám na to odpověď. Já osobně se vyhýbám kostelům, přestože se považuji za věřícího. Také se vyhýbám hřbitovům. V kostele
i na hřbitově vnímám silné negativní energie,
které mne oslabují v mých schopnostech.
Ty energie jsou těžké a temné, plné bolestí.
Na vnímavého a citlivého člověka se mohou
tyto energie přenést a poškodit jej.
Vraťme se k vaší praxi. Jak funguje bezdotyková léčba?
Funguje na principu elektromagnetu, z kterého mé tělo vydává na určité vlnové frekvenci energii. Ta energie projde tělem člověka
a já cítím to špatné. Zaměřím se na ta špat-

ná místa a „uhladím je, vytáhnu to špatné“.
Já mám osobně v těch místech pocit, že
se tam jakoby propadám. Mám pocit, že se
pohybuji v jakési tekutině, připomíná mi to
kaši. Přivedu tam energii, přivedu tam meridiánový okruh. Projdu, jestli čakry správně
přijímají energii, jestli se točí správným směrem. Na závěr to tělo jakoby uzavírám, abych
zamezil vstupu špatné energie.
Zmínil jste čakry, na jejich znalosti je založena řada východních učení…
Někteří z léčitelů vidí konkrétní čakry a zkoumají je. Já pomocí čaker přímo neléčím,
jenom je uchopím, správně je roztočím a pak
zacelím.
Pokračování v příštím vydání. Pan Tomeš pro
nás má v zásobě příklady úspěšné praxe
a zejména doporučení pro zvýšení kvality naší
životosprávy
ptal se: Jiří Franc

CO JE TO ČAKRA?
Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa
(centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány
v lidském organizmu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy.
Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho
čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají
průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají
přední a zadní aspekt. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých
aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze
a přijímat bioenergii. Se správnou funkcí čaker souvisí i tzv. rotace energie v čakrách, její význam i směr rotace je ale u různých
zdrojů udáván různě, často i zcela protikladným způsobem. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé,
že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.
Zdroj: Wikipedie

Sahasrára - korunní čakra
Ádžná - čakra čela
Višuddhi - čakra hrdla
Anáhata - srdeční čakra
Manipúra - solární čakra
Svádhišthána - sakrální čakra
Múládhára - kořenová čakra
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PLESALI TRADIČNĚ AŽ DO RÁNA
Reprezentační plesy firmy CHARVÁT AXL jsou v Semilech vyhlášené a mají svou tradici. Dne 27. 1. 2017 se uskutečnil již 7. reprezentační ples v Kulturním centru Golf v Semilech.

Účast byla hojná, dorazilo nejvyšší vedení,
většina zaměstnanců a široká veřejnost.
Slavnostní zahájení patřilo letos řediteli
Jiřímu Patkovi. Celým večerem provázel
DJ Zdeněk Vranovský. K úžasné atmosféře večera přispěla také hudební skupina
Caroline Band. Jednu z jejich přestávek vyplnil Michal David revival, který naprosto věrně
napodobil „pravého“ Michala Davida. Neuvěřitelně shodný image, písničky, hlas. Písničky znal snad opravdu každý bez ohledu
na věk – např. Céčka, Decibely lásky,
Non stop, Největší z nálezů a ztrát,… Málokdo
se proto udržel, aby si nezatančil, nezazpíval.
Na účastníky také čekala spousta dobrot.
Nemohl chybět hovězí guláš s kuřecími
a vepřovými řízky. O půlnoci vygradovalo
napětí při losování tomboly o hodnotné ceny.
Hlavní cenou byl Gril Tefal OptiGrill+! Končilo
se tradičně v pozdních hodinách...
Již nyní se těšíme na 8. ročník s hlavním
cílem: obhájit oblíbenost našeho reprezentačního plesu!
Tak zase za rok...!
Petra Janovská
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Helios dal na přelomu
roku všem zabrat
Nový program spravující veškerý chod firmy je potřebná věc, v dnešní době nezbytná.
Zvlášť, když jej v rámci skupiny již někteří členové využívají. CHARVÁT Group se pro zavedení nového programu Helios rozhodl v druhé polovině roku 2016. Od října pak
probíhala školení, přípravy a konzultace, aby k 1. lednu HELIOS začal fungovat. Tím ještě
není vyhráno. Překlopení ze starého systému do nového a „krmení“ novými daty jsou tou
největší zatěžkávací zkouškou. Zavádění takto složitých, „mohutných“ softwarů je vždy
náročné pro všechny zúčastněné. Nejinak tomu bylo i ve Zbraslavicích. Největší nápor
musel zvládnout a nadále zvládá Milan Neprášek, ekonom.
Jak bys charakterizoval Helios, co to je..
Helios je podnikový ekonomický systém. Nahrazuje stávající systém Infoofice. Pro Helios jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Jednak jej mají již instalovaný v dalších firmách
ve skupině, jednak se líbil majiteli, panu
Charvátovi, protože dle předpokladů splňuje
jeho představy.
Které dceřinky již Helios mají?
Jsou to Charvát HYKOM, CHARVÁT CTS
a ABHV. Není v Semilech, kde si před dvěma
lety pořídili jiný nový systém.
Pro laika – co takový systém dovede
Systém sleduje všechny operace probíhající
ve společnosti. Stěžejní, a to je důvod proč
jsme jej pořizovali, je sledování výroby.
Ve Zbraslavicích máme čtyři oblasti výroby
– výroba hadic, výroba hydraulických válců,
výroba trubek a míchárna emulzí ( olejů).
Pro sledování těchto výrob je Helios lepší,
starý systém to neumožňoval. V Heliosu
přechází výrobní operace do operací finanč-

ních – fakturace, příjemky, výdejky, banka,
pokladna a další ( pohledávky, objednávky,
mzdy…). Takže Helios je skutečně kompletní
ekonomický systém společnosti.
Je něco co Ti v tom systému chybí, co nedovede?
Popravdě řečeno, nasadili jsme jej 1. ledna
a stále se s ním teprve seznamujeme. Máme
za sebou školení, nastavení, kontace a to je
všechno. Až v průběhu práce s ním, při praktickém využití, budu moudřejší. Budu od něj
chtít analýzy, výstupy. Podle toho, jak jsem
mluvil s paní Jirákovou z CTS, nebo s paní
Flégrovou z AVHB, tak od Heliosu dostanu
to, co ke své práci potřebuji. Mají s ním dobré
zkušenosti.
Do jaké zaměstnanecké úrovně systém zasahuje?
Začíná to již u dělníků na hale. Využívá se
čteček čárových kódů na jednotlivých materiálech, díky čtečkám se dostávají jednotlivé
operace do systému. Pak do toho vstupuje
vedoucí výroby s dalšími údaji – počet kusů

■ Milan Neprášek
, ekonom
apod. a vzniká evidence zakázky, odpis materiálu atd. Takže se systémem se potkají
téměř všichni zaměstnanci.
Jak moc Vás přechod na nový systém uplynulých týdnech a měsících zaměstnal
Dává nám to zabrat. Přišlo to na konci roku,
který je pro ekonomický úsek i pro další
zaměstnance velmi náročný. Možná, že jsme
to mohli řešit dřív, je to na přelomu roku
velmi hektické. Ale zvládnout se to musí,
začátek nového roku se nám nepodařilo oddálit, konstatuje s úsměvem Milan Neprášek.
Hodně nám pomáhá firma, která systém zavádí. Jezdí k nám pravidelně konzultantka,
paní Gabriela Almašiová, které bych chtěl
touto cestou moc poděkovat za spolupráci.
Je to člověk na svém místě, svou prací žije
a rozumí tomu.
ptal se: Jiří Franc

Hélios, bůh slunce

Vidí všechno a mnohé si nenechává pro sebe
Hélios (řecky Hλιος, latinsky Sol), byl bůh a zosobnění slunce, ale také jeho jasu a tepla. Je vyobrazován jako výrazná postava, zlaté vlasy jsou korunovány oslňujícími paprsky. Jeho sestrou byla Seléné, bohyně měsíce a Éós, bohyně jitra.
Svou každodenní povinnost plnil ve zlatém voze, taženém čtyřmi okřídlenými koňmi.
Je mu zasvěcen kohout, který ho na ranní cestu budil. Hélios dával svým světlem
a teplem zemi život. Na své pouti všechno viděl a mnohé si nenechal pro sebe. V bájích
uvádí, že byl svědkem nevěry bohyně Afrodíté s bohem války Areem, což prozradil podvedenému manželovi Héfaistovi. Héliovým osobním majetkem byl ostrov Rhodos,
který vyzvedl z hlubin. Získal ho až poté, co si bohové rozdělovali majetek a na Hélia
zapomněli. Obyvatelé ostrova jemu k poctě zbudovali Rhodský kolos, obrovskou sochu
nad vjezdem do přístavu, jeden z divů světa. Byl zničen při zemětřesení v r. 225 př. n. l.
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DOSTIHOVÁ SEZÓNA SE KVAPEM BLÍŽÍ
Koně z dostihové stáje Charvát přes zimu nezaháleli. Většina z nich byla ustájena ve Dvorcích na Moravě, kde má Dr. Charvát svou
základnu. Pod vedením trenéra Pavla Tůmy se tam připravovali jak slavní dostihoví harcovníci, kteří vyhráli nejeden dostih, tak nováčci.
Jsou to dvouletí koně, kteří ještě úskalí dostihové dráhy neokusili. Premiéra je čeká právě v letošním roce. Laická a zejména odborná
veřejnost očekává, jestli z těch nadějných dvouletků opravdu „něco bude“. To napětí visí ve vzduchu.

Dobrá fotografie může mnohé napovědět
Hana Vytopilová, profesionální fotografka,
se kromě jiného specializuje právě na focení
koní. Magazínu Charvát se svěřila, jak návštěvu ve Dvorcích prožívala:
„Na návštěvu dostihové stáje ve Dvorcích
v majetku JUDr. Jiřího Charváta jsem se
velmi těšila, hlavně na krásné koně chystající se na sezónu. Počasí jsme s trenérem
Pavlem Tůmou vybírali velmi pečlivě, tak aby
koně osvícení sluncem vynikli na sněhu –
neutrálním a nerušícím pozadí. Cestou byla

hustá mlha, ale když jsem se blížila ke stáji,
vyjasnilo se a já věděla, že fotky budou skvělé. Se stájovým personálem jsme se pustili
do focení, koně byli na tento úkol připravení,
ochotně spolupracovali a pod mými pokyny
se předvedli v takovém postoji, aby vynikla
jejich krása a ušlechtilost. Když jsme u každé skupiny koní nafotili postoje a portréty,
koně šli pracovat pod sedlem a pokračovali
jsme na tréninkové dráze. Na čerstvě upraveném povrchu cválali naprosto soustředění

a byla radost zachytit jejich pohyb do fotografií. Musím říct, že se už těším, až tyto
koně uvidím na dostihových drahách.“

CORLEONE

KORFU

FORREST GUMP

Máme koně do každého dostihu

Hana Vytopilová
www.hv-foto.cz
A teď už se můžeme podívat, jak vypadají
budoucí hvězdy turfu při focení jejich zimní
přípravy.
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Vážení čtenáři, máte možnost vytipovat, který ze šesti
dvouletků na fotografiích bude na konci sezóny ten nejlepší. Jméno koně, o kterém si myslíte, že bude nejúspěšnější v sezóně 2017, zasílejte společně se svým jménem,
adresou a telefonem na e-mail franc@charvat-chs.cz.
Uzávěrka zasílání tipů je 31. května 2017, vyhodnocení
tipovací soutěže v závěru dostihové sezóny dle výsledků
k 30. 11. 2017. Tři nejlepší tipaři budou oceněni!!!
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