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CHARVÁT GROUP

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
Uplynulé dva měsíce byly nabyté událostmi. 
CHARVÁT Group se počtvrté v historii  
zúčastnil největšího evropského veletrhu  
v oblasti průmyslové hydrauliky. HANNO-
VER 2017 je silné téma. 
CHARVÁT CTS uspořádal v Okřínku Den  
otevřených dveří a současně „pokřtil“  
novou výrobní halu – svařovnu. Krasavici 
zavěšenou na mostovém jeřábu, tančící 
nad hlavami zaměstnanců, tam už zase 
dlouho neuvidí a Dalibor Gondík jim také  
zahraje nejdříve za rok. Byl to parádní den. 
Navíc v CHARVÁT CTS uzavřeli nový  
významný kontrakt se zahraničním odběra-
telem a zakoupili nový pálící stroj. Ve Zbra-
slavicích zakoupili dva nové CNC soustru-
hy. To udělalo radost mimo jiné také Pavlu  
Trnkovi, prokuristovi a vedoucím technické-
ho úseku CHARVÁT Group, s kterým jsme si 
nejen o tom popovídali. V Hannoveru se  
v rámci skupiny prezentoval také Charvát 
Hykom s hydraulickými agregáty, skvělým 
vývozním artiklem. Podíváme se, jak vidí 
průmysl mladí, kreativní fotografové  
v Opavě. Vít Tomeš, masér a biotronik  
ze Semil, nám dá ve druhé části rozhovoru 
pár typů na správnou životosprávu. Nu a co 
HIPODROM MOST? Nový energický mladý 
ředitel má za sebou první úspěšný dostiho-
vý den, který odstartoval jubilejní, dvacátou  
dostihovou sezónu v Mostě. Od června  
se rozbíhá soutěž o nejlepšího dvouletého 
koně z dostihové stáje CHARVÁT, trénova-
ného u Pavla Tomana ve Dvorcích. JUDr. 
Charvát se odhodlal ocenit tři nejlepší tipa-
ře skutečně hodnotnými cenami. 

Jiří Franc

JSME NA fACEbOOKU!  

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 byl založen firemní facebook. Náš firemní profil na-
leznete pod názvem Charvát Group sro. Pravidelně budeme nabízet dostatek 
čerstvých informací o dění ve skupině CHARVÁT nejen našim obchodním part-
nerům a zaměstnancům, ale také široké veřejnosti. V lednu 2017 jsme začali 
vydávat firemní časopis, nyní následuje poprvé v historii firmy facebook.  
CHARVÁT Group se vydává na sociální sítě. Je to jen další úsek cesty v budová-
ní firemní identity, což je díky početnosti členů skupiny a jejímu geografickému 
rozložení nezbytné.
Těšíme se, že příznivců našich stránek bude přibývat (za necelý měsíc jich 
máme 120) a na jejich příspěvky. 

Jiří Franc, správce stránky 

Máte rádi facebook?
Pokud položíte tuto otázku občanovi v předdůchodovém věku bude pravděpo-
dobně vědět na co se ptáte. Generace seniorů ovšem mnohdy tuto vymoženost 
moderní doby nezná. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn... tzv. sociální sítě. 
Svět se mění každým okamžikem a sociální sítě to umí zachytit. Pokud chcete 
být jejich součástí, musíte mít k dispozici počítač, nebo chytrý telefon, nejlépe 
obojí. Pokud tento základ máte, je už na Vás, jestli něco z nabídky  
sociálních sítí vyzkoušíte. A když to bude právě facebook, který je dnes nejroz-
šířenější, budete schopni odpovědět na výše položenou otázku. 

Osobní zkušenost je nejlepší
Já osobně jsem se v minulosti facebooku zásadně vyhýbal a nechápal jsem, 
jak u toho někdo může sedět každý den, co tam je tak strašně zajímavého. 
Ukázky od přátel mne zprvu nepřesvědčily. Přišel jsem mu na chuť až poté,  
co jsem se odstěhoval na venkov. Mám mnohem méně času na přátele  
a nemám dostatek času pro své dvě dcery a čtyři vnoučata. Najednou se přede 
mnou vynořil nový svět. Komunikuji přes facebook s mnoha lidmi, vidím  
aktuální fotografie vnoučat, příbuzných, přátel. Vidím, co se děje. Nemluvě  
o nabídce kultury, společenského dění apod. Moje nechuť k facebooku  
postupně opadala a světe div se, jeho znalost mne přivedla až k využití  
v mé vlastní práci. Ovšem je nutné si vybírat, co od facebooku požadujete,  
k čemu Vám slouží a proč.

Chovej se tam jako v hospodě, poradil mi kamarád
Než jsem začal facebook sám využívat, ptal jsem se přátel, kteří jsou na face-
booku denně nebo téměř denně, k čemu mi to bude a jak se tam mám chovat. 
Nejvíc se mi líbilo doporučení jednoho z nich: 
„Facebook je jako hospoda, kam pravidelně chodíš. Znáš tam lidi. Víš o čem se 
baví. Víš o čem se s nimi chceš bavit. Když nemáš náladu, nebavíš se. Když 
nemáš čas, nebo náladu, nejdeš tam vůbec. Mezi návštěvníky hospody máš 
řadu přátel. Často si sedáte k jednomu stolu a je Vám spolu dobře. Pokecáš  
o tom, co je nového na zahrádce, v rodině, kde jsi byl na dovolené nebo kam 
pojedeš, co v práci, co politika, kino, divadlo, televize, knížky nebo třeba dostihy. 
Pravidelně padne pár fórků, vyslechneš pár příběhů, občas tě něco nebo někdo 
naštve. Ale nikdo tě nenutí, abys seděl u stolu s nějakými pitomci, které nemáš 
rád, víš že Ti berou energii a je to ztráta času.“
Tak takhle nějak jsem začal k facebooku přistupovat. Na opravdovou hospodu 
moc času nemám. Tolik lidí, s kterými komunikuji v různých částech republiky 
by se do ní stejně ani nevešlo. A vnoučata do hospody nepatří...
Přeji Vám hodně účelně strávených chvil s facebookem a nezapomeňte,  
že Charvát Group sro je Vaše oblíbená stránka! Zatímco Magazín CHARVÁT 
vychází jednou za dva měsíce, facebook přináší aktuality z firmy každý den!

Jiří Franc
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či nezveřejnění příspěvků dle rozhodnutí vydavatele. Zdroj fotografií a příspěvků bez uvedení autorství: redakce (red.). Editor: Jiří Franc,  
Grafická úprava a tisk: Label spol. s r.o., Distribuce: CHARVÁT Group s.r.o.
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KOMPLETNÍ SORTIMENT JE NAŠE NEJVĚTŠÍ VÝHODA
Právě v přímém porovnání s konkurencí byla zvlášť patrná naše největší výhoda: 
kompletní sortiment. Je mnoho firem, které současně vyrábí válce a agregáty.  
Existují pochopitelně i firmy nabízející armované hadice, ohýbané trubky a ostatní 
spojovací materiál. Ale firmu, která by nabízela obojí v tak velkém množství (náš 
obrat je 1,2 miliardy korun) jsem tam viděl jen tu naši. V tomto výsledném kontex-
tu se ukázalo jako velmi racionální, i když ne zcela pohodlné, vybudování firemní 
skupiny, a to jak přirozeným růstem, tak zejména akvizicemi. Je možno říct,  
že z hydrauliky vyrábíme vše, parafrázováno do světa turfu: máme koně do každé-
ho dostihu.

VySOKÁ NÁVŠTĚVNOST byLA ODMĚNOU zA TVRDOU PRÁCI V PřÍPRAVĚ 
Naše opakovaná přítomnost na veletrhu a široký sortiment způsobily, že stánek byl téměř stále zaplněn. A to nejen zájemci, ale hlavně našimi 
německými zákazníky. 
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se se mnou veletrhu zúčastnili: Dita Pelikánová, Kristýna Petrů, Helena Howard, Sandra Sýkorová,  
Zuzana Hajnová, Štěpán Mejstřík, Lukáš Novotný, Vojtěch Řezáč, Leoš Havlík, Luděk Týče, Michal Dolejš, Michal Pilař, Karl-Heinz Loose,  
Dario Hanzl a Jaroslav Fojtek.

Jiří Charvát

HANNOVERSKÝ PRůMySLOVÝ VELETRH
Německo je tradiční průmyslovou velmocí s obrovským vlivem na rozvoj evropských zemí. Česká republika 
je tradičním obchodním partnerem německých průmyslníků. Nejinak je tomu i ve skupině CHARVÁT. firma 
našeho střihu proto nemohla ve dnech 24. - 28. dubna 2017 v Hannoveru chybět. Hannoverský průmyslový 
veletrh se koná poslední dubnový týden každé dva roky. Letos jsme se ho účastnili počtvrté v řadě. Jedná 
se bezesporu o největší expozici hydrauliky na evropském kontinentu. Náš stánek se nacházel jako obvykle 
mezi prestižní konkurencí v hale 21 na celkové ploše 120 m2.
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TVRDÁ PřÍPRAVA A PROfESIONÁLNÍ VySTUPOVÁNÍ. TO JE zÁKLAD úSPĚCHU PřI JEDNÁNÍ  
SE zÁKAzNÍKy. zÁSTUPCI CHARVÁT GROUP MOHLI PROTO V HANNOVERU ROzDÁVAT úSMĚVy 
A bÝT PřESVĚDČIVÝMI PARTNERy PRO NÁVŠTĚVNÍKy NAŠEHO STÁNKU

Foto: Štěpán Mejstřík
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Jaký je Váš běžný pracovní den? 

Starám se o programování strojů, jejich údrž-
bu, konzultujeme reklamace a podobně. 

Který z úseků výroby to zahrnuje? 

Dalo by se říci, že do určité míry zodpovídám 
za všechno. Hlavně se však soustředím  
na obrábění a technologii, tam mám práce  
nejvíc.

Jako dlouho jste ve firmě? 

Mám pocit, že jsem se tady narodil. Pracova-
la tady už moje maminka a nosila mě po fab-
rice v břiše. Pak jsem se učil pro Technome-
tru v Praze Letňanech a nastoupil jsem  
do Zbraslavic jako údržbář. To bylo v r. 1992, 
hned po škole. 

To jste se tedy vypracoval... asi Vás to baví

Baví. Já jsem původně elektrikář, slaboprou-
dař. K obrábění jsem se dostal omylem,  
ale šlo mi to. 

Co prokura, zastupujete majitele, jednatele

Chápu to jako velikou důvěru. Z mého pohledu 
většinou vyřizuji spíše nepříjemné, úřední věci, 
které by panu Charvátovi zabíraly čas. Není  
v jeho zájmu ztrácet čas ověřováním podpisů. 

Přejděme k aktuální události – nové sou-
struhy

My jsme v zásadě nové nepotřebovali,  
ale v Chorvatsku už dosluhovaly staré sou-
struhy a oni potřebovali novější. Tak bylo při-
jato rozhodnutí koupit do Zbraslavic nové  
a do Daruvaru odstěhovat ty naše starší,  
které jsou stále ještě moderní a výkonné.  
Vydrží jim ještě pět až osm let. 

V čem jsou ty nové ve zbraslavicích lepší? 

Jsou rychlejší a samozřejmě když jsou úplně 
nové tak jsou přesnější. A protože je to nový 

typ, mají i lepší počítačové vybavení. Progra-
movací prostředí je komfortnější, mají lepší 
software. 

Kdo je bude obsluhovat? 

Máme připravené čtyři zaměstnance, kteří 
předtím obsluhovali ty původní. Pana Lišku, 
Pajera, Volfa a Zadražila. Čtyři jsou proto,  
že je to dvousměnný provoz. 

Viděl jsem, že je každý obklopený třemi 
mašinami. To se dá zvládnout? 

Tak to je pokračování historických zkušenos-
tí. Když jsme začínali, měli jsme jeden stroj  
a člověk to stíhal. Pak jsme měli dva stroje  
a ten člověk to pořád stíhal. Pak už byly tři 
stroje a on to stále zvládal. No a takhle to už 
pak zůstalo. Tehdy byly ovšem velké série, 
tak to šlo. Teď při větším počtu menších  
zakázek někdy jeden ze tří strojů chvíli stojí. 

Mluvíte o větším počtu menších zakázek  
– čím to je? 

Původně jsme dělali pouze hadicové koncov-
ky, tisíce kusů ve velkých sériích. To byla 
nádherná práce, to jelo... S novou halou  
přibyly válce a tím je práce obráběčů rozma-
nitější. 

Jak si vybíráte lidi, všich-
ni v oboru naříkají na ne-
dostatek kvalitních obrá-
běčů

Musíte si sem vzít v první 
řadě někoho, kdo do toho 
má chuť a vypadá od prv-
ního pohledu, že by mohl 
být zručný. Vyzpovídat 
ho... Má domek nebo za-
hradu? Má pro to před-
poklady? Co dělají rodi-
če. Má pro to vlohy? 
Bude to pokračovatel 
rodu? To všechno hod-
ně napoví. Můj táta je 

kovář, máma se věnovala obrábění. Já jsem 
začínal doma na tátově starém soustruhu  
ve dvanácti letech, když jsem si na něm po-
tajmu vyráběl patrony (přívěsky na klíče). 

Tak to se můžeme zeptat, jak trávíte volný 
čas

Chodím relaxovat do lesa. Ale ne na pro-
cházky ani s flintou. Mám vedlejší činnost  
- těžba a přibližování dřeva. Dřív jsem běhal 
po lese s pilou, pak jsem tahal dříví s trakto-
rem, dnes už jenom dříví vyvážím z lesa. 

A co rodinné zázemí?

Jsme ženatý, 44 let mi je. Klukovi bude v létě 
osmnáct, studuje v Čáslavi průmyslovku  
a už tři roky sem chodí na brigádu. Dceři je 
čtrnáct.

Co by jste rád doplnil pro naše čtenáře? 

Mám pocit, že mladí lidé dnes nemají tu 
správnou jiskru, šťávu, tu energii. Plno mla-
dých kluků se dnes učí řemeslo, ale už teď 
vědí, že to nikdy dělat nebudou, že ho dělat 
nechtějí. Přitom my tu máme soustružníky, 
kteří se vyučili nebo dělali něco úplně jiného, 
ale našli si k tomu vztah a jsou dobří. Záleží 
na vztahu k práci, někoho nenaučíte nic  
za celý život.

Ptal se: Jiří Franc

MÁ POCIT, 
žE SE V PRÁCI NARODIL  
Pavel Trnka zastává ve firmě CHARVÁT Group s.r.o. ve zbraslavicích funkci 
vedoucího technického úseku. Současně je prokuristou firmy, což je pozice 
velice zodpovědná – zastupuje Dr. Charváta v době nepřítomnosti, podepisuje. 
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Dva nové soustruhy si našly cestu  do výrobní haly CHARVÁT Group s.r.o. ve zbraslavicích. Nahradily dva starší, které 
putovaly do dceřinné společnosti CHARVÁT d.o.o. v chorvatském Daruvaru, kde odvedou ještě pěkný kus práce. 

Naši zaměstnanci museli vynaložit mnoho umu a šikovnosti, aby dostali nové mašiny přesně na milimetr tam, kam bylo třeba. V závěru dne 
proběhlo zapojení na přívody všech vstupů. Servismani od dodavatele pak nastoupili k prvnímu seřízení a uvedení do provozu. Dnes již běží 
oba moderní soustruhy naplno. 

STĚHOVALI JSME, STĚHOVALI 

Foto: Jiří Franc



3  |  2017  •  CHARVÁT magazín

CHARVÁT HyKOM   |  7  

Máme koně do každého dostihu

Jedná se o agregát, který montujeme pro fir-
mu EVG (EVG Entwicklungs - und Verwer-
tungsgesellschaft m.b.H., Raaba, Rakous-
ko). Jde o našeho největšího zahraničního 
odběratele. Této firmě, která se zabývá vývo-
jem a výrobou strojů a zařízení pro zpracová-
ní drátů z betonářské oceli (svařování a ohý-
bání drátů), dodáváme hydraulické agregáty 
již od roku 2012. Jedná se celkem o pět typů 
agregátů, přičemž v loňském roce jich bylo 
dodáno 80 kusů a podíl na celkovém obratu 
firmy Charvát Hykom činil 13 %. Agregát  
na fotografii je exponát přímo z výstavy  
Hannover Messe 2017.

Tato skutečnost byla zdokumentována nejenom fotografiemi přímých účastníků firmy na veletrhu. Víceméně náhodou, při procházení 
halou ve zbraslavicích, objevil redaktor Magazínu CHARVÁT novotou zářící hydraulický agregát. Kde se vzal hydraulický agregát  
zn. CHARVÁT Hykom ve zbraslavicích? Proč se takový výrobek a tak skvěle napucovaný najednou ve zbraslavicích objevil? Požádal jsem 
Luďka Týčeho,  jednatele firmy CHARVÁT Hykom, o vysvětlení. bylo to jednoduché – agregát se ve zbraslavicích zastavil během přepravy  
z veletrhu, kde byl vystaven. A protože je to opravdu nádherný technický exemplář, máte možnost se s ním ve stručnosti seznámit.  
fotografie pořízené ve zbraslavicích okomentoval Luděk Týče.   

CHARVÁT Hykom s.r.o. měl ve stánku 
CHARVÁT Group významné zastoupení



DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ 
CHARVÁT CTS

JAK TO VIDĚL JAN OUTLÝ

Jak jste byl spokojen s průběhem slavnosti?

Já jsem vcelku spokojen. Myslím si, že jsme 
dokázali ukázat reprezentativní výrobní pro-
story nové svařovny. To byl hlavní cíl. Další 
cíl byl potkat se s lidmi, které jsme pozvali  
a s kterými jsme se potkat chtěli a to se  
z velké části také podařilo. 

Co považujete za nejdůležitější ze svého 
zahajovacího projevu?

Důležité jsou výsledky minulého roku. Sice 
jsme nesplnili na 100 procent plán obratu, 
ale překročili jsme plán zisku cca o dvě  
a půl procenta, takže rok 2016 hodnotíme 
jako úspěšný. Již více jak dva roky vyrábíme 
ročně 750 až 850 kusů nosičů kontejnerů, 

včetně traktorových. Za celou dobu existen-
ce jsme jich dokázali vyrobit již více jak de-
set tisíc a na to jsme hrdí. Přitom máme 
dnes v portfoliu již téměř 300 variant těchto 
výrobků. 

Máte nabídku pro soukromníky, menší  
firmy? 

Před dvěma lety jsme ji začali vyrábět  
ve spolupráci s firmou Vezeko. Jedná  
a o automobilový přívěs s nosičem, poháně-
ný z baterie elektrickým pohonem. Je to po-
měrně úspěšné, ideální pro živnostníky. 

Podařilo se vám využít dotace EU. V čem 
konkrétně Vám pomohly? 

Je to soubor investic, které jsme realizovali  
v r. 2016 a letos. Patří mezi ně jak nově  
otevřená hala - svařovna, 
tak nový pálící stroj OMNI-
CUT. Ještě přijdou dvě 
nová robotizovaná praco-
viště a pak další stroj, 
CNC frézka. Na některá 
zařízení máme teprve  
v běhu výběrová řízení.

Evidentně rozšiřujete 
výrobní program…

Za loňský rok jsme rozší-
řili řadu jednoramenných 
traktorových nosičů.

Uvedli jsme na trh šestnáctitunový traktoro-
vý nosič s označením 1657, náš největší.   
A potom nový dvouramenný traktorový nosič. 

Jak se vám spolupracovalo s panem  
Gondíkem? 

Super. Již jsem tady v Okřínku zažil čtyři  
Dny otevřených dveří. A musím říct, že mě 
dámy z agentury ubezpečovaly, že pan  
Gondík patří k těm, kteří nahrávají, snaží  
se pomáhat. A to se splnilo, bylo to bezva. 

Ptal se a fotil: Jiří Franc 

Generální ředitel a předseda představenstva CHARVÁT CTS, a.s. byl celý den v jednom kole. Vítal hosty, dolaďoval s Daliborem 
Gondíkem program, pak pronesl zahajovací projev, pak zase vítal hosty, bavil se s hosty, občas si odskočil na pódium, šel  
z jednoho hloučku do druhého aby se nakonec rozloučil s hosty. Šichta jako hrom… 

CHARVÁT magazín  •  3  |  2017
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Ve firmě CHARVÁT CTS a.s. v Okřínku u Poděbrad otevřeli slavnostně novou svařovnu. 
Stalo se tak v rámci Dne otevřených dveří ve středu 12. dubna, který zahájil generální  
ředitel a předseda představenstva Jan Outlý. Celodennímu bohatému programu dominoval 
moderátor Dalibor Gondík s hudební skupinou Hamleti. účastníci měli možnost také  
shlédnout bravurní vystoupení tanečnice na šálách, zavěšené na portálovém jeřábu nebo 
hudební vystoupení Moniky bagárové s tanečním duem. K příjemné atmosféře přispěl  
vynikající, bohatý raut s dostatkem osvěžujících nápojů. Nová výrobní hala – svařovna  
– o rozloze 850 metrů čtverečních je novou chloubou CHARVÁT CTS. Kolaudace proběhla 
6. ledna, nyní dojde k postupnému osazení moderními svářecími technologiemi. Předtím, 
ve středu 12. dubna,  se hala na jeden den proměnila v neobvyklý, kulturně společenský 
svatostánek.

Musím vysoce ocenit spolupráci s Obcí 
Okřínek. Obec se nám snaží dlouhodo-
bě vycházet vstříc se vším, co potřebu-
jeme, my se snažíme vycházet vstříc 
obci.  V souvislosti s Dnem otevřených 
dveří nám Obec výrazně pomohla s pří-
pravou okolí areálu. Velmi si toho váží-
me!

Jan Outlý

PODĚKOVÁNÍ   
ObCI OKřÍNEK 
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bLÝSKÁ SE V UČňOVSKéM ŠKOLSTVÍ 
NA LEPŠÍ ČASy?  



DALIbOR GONDÍK V ROzHOVORU PRO MAGAzÍN

CHARVÁT magazín  •  3  |  2017
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Jak často uvádíte pořady ve výrobní hale? 

No úplně často to opravdu nebývá. Částečně 
proto, že na večerní akce si firmy pronajíma-
jí hotel nebo společenský sál. Tady je těch 
zvláštností víc. Akce začíná v 10 ráno, což 
je zajímavé i z hlediska požívání alkoholic-
kých nápojů, například. Dále je to prostředí 
připomínající akusticky nádraží. Na druhou 
stranu je to evidentně domácké prostředí jak  
pro zaměstnance, tak pro hosty. Pro mne 
osobně je to navíc zkouška odvahy, takže 
proč to nezkusit.... 

Proč zkouška odvahy? 

Nevím, jak se mi podaří navázat kontakt  
s lidmi v prostředí, které je nestandardní. 
Jsou tu jeřáby, není tu jeviště ani hlediště, 
všechno je to provizorní. Necítím se tady ani 
jako v divadle, ani jako v jiném podobném 
prostředí, které vybízí ke kultuře, k humoru. 

Jak se rodil program? 

Tak to je otázka dohody mezi agenturou  
a zadavatelem. Já jsem spíš řešil dra-
maturgii, jak to poskládat. Na těchto 
akcích je to vždy podle přání zadava-
tele. 

Měl jste možnost potkat se s panem 
Charvátem? 

Zatím ne, těším se na to, vím že je 
to výrazná osobnost. V tuto chvíli 
spolupracuji s panem generálním 
ředitelem Outlým.

V souvislosti s panem Charvátem se nabízí 
otázka: Máte vztah k dostihovému sportu?

Co se týče koní a dostihů, jsem nepopsaný 
list papíru. Jedinou vzpomínku mám v sou-
vislosti s natáčením filmu o rodině Homolko-
vých a jejich návštěvě ve velké Chuchli. Tam 
se František Husák v roli tatínka příšerně 
ožral a děti, malí bratři Formanové, si pak 
hráli na tatínka tak, že pořád padaly. Já tomu 
sportu opravdu nerozumím. Ještě si vzpo-
mínám, že jsem dělal nějakou podnikovou 
akci přímo v Chuchli a součástí akce byly  
i jízdy na koních. Pak jsem zjistil, že vítěze 
diskvalifikovali kvůli tomu, že překročil váhu  
asi o 300 gramů. Tak to mě šokovalo.  
No a zrovna teď o víkendu jsem to probíral  
s kamarádem a s jedním žokejem ve Zlíně 
do pozdních nočních hodin. Jak tu váhu  
před dostihem upravují, snižují a co všech-
no pro to musí dělat. Hladovění, nepití, sau-
na a další metody. To jsem vůbec netušil.  
Tak to mě taky dostalo a pochopil jsem,  
že je to profesionální sport se vším všudy...

Ptal se: Jiří Franc
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Povedl se čtyřletý kontrakt!
První dodávky odejdou koncem června.  
Letos bude dodáno celkem 42 kusů mecha-
nismů CTS 20 – 65 SK, v průběhu čtyř let 
bude dodáno celkem až 200 kusů. Firma 
Gradinariu je bude montovat na Renault 
K430 6x6 s rozvorem 4600+1370mm.  
Letošních 42 dodaných kusů přinese  
CHARVÁT CTS 19,5mil CZK, což představuje 
zhruba 10% ročních tržeb firmy.

Exportní výroba jede naplno  
V těchto dnech se připravuje první dodávka  
a jednoramenné mechanismy jsou ve výrob-
ním procesu. „Chtěli jsme prorazit na silný 

rumunský trh a hledali partnera pro montáže 
a prodej. Naopak firma Gradinariu hledala 
nového dodavatele mechanismů místo  
původního polského výrobce Skibicki.  
Seznámil jsem se s jejich zástupcem Petru 
Tanta. V r. 2016 jsme se setkali poprvé  
u nich v Bukurešti a tím začala naše spolu-
práce. Nyní jim kromě této výjimečné zakáz-
ky pravidelně dodáváme i standardní malé  
i velké mechanismy pro jednoramenné  
i dvouramenné nosiče kontejnerů,“ komentu-
je přípravu tendru a vývoj spolupráce v po-
sledních letech Marek Košnář, produktový 
specialista v exportním oddělení CHARVÁT 
CTS.

Technická poznámka: 
Když se zařízení staví, tedy skládá se kovová 
konstrukce s hydraulikou dohromady na 
hale, hovoříme o jednoramenném mechanis-
mu. Pokud je tento mechanismus již namon-
tován na podvozek nákladního vozu, stává se 
jednoramenným nosičem kontejnerů (JNK).

Text a foto: Marek Košnář
Redakčně upravil: Jiří Franc

Rumunský hasičský záchranný sbor se vybavuje novými pomocníky - nosiči kontejnerů. Na podvozky Renault je montuje silná  
nástavbářská firma Gradinariu z bukurešti. CHARVÁT CTS, a.s. dodá do bukurešti mechanismy CTS 20 – 65 – SK včetně příslušenství, 
které zahrnuje například opěrný válec a hydraulický automatický výsuvný zadní nárazník. 

CHARVÁT CTS SE PROSADIL NA RUMUNSKéM TRHU

INVESTICE 
DO bUDOUCNOSTI

■  Jednoramenný mechanismus CTS 20 - 65 SK se na konci června 
vydá do Bukurešti

■  Renault s nosičem: Zcela stejný podvozek nákladního vozidla  
Renault K430 6x6 s rozvorem 4600 + 1370mm bude opatřen novými 
nosiči kontejnerů. Snímek zachycuje výsledek zkušební montáže ještě 
se starším typem nosiče kontejnerů CTS 16 – 65 S, který má stejnou 
délkovou variantu mechanismu a je v podobné výkonové kategorii  
(16 versus 20 t) jako aktuálně připravovaný nový CTS 20 – 65 SK. Hlav-
ní rozdíl v provedení je nejen teleskopický ale i sklopný přední člen me-
chanismu. V základním provedení tedy přibyl jeden hydraulický okruh.

Ještě neuplynulo ani 14 dnů od slavnostního ote-
vření nové svařovny firmy CHARVÁT CTS, a.s.  
v Okřínku a v sousední hale byl uveden 
do provozu nový řezací stroj OMNICUT, 
vybavený HD plasmou. Na přiložených 
fotografiích se s možnostmi nastavení 
nové supermašiny seznamuje Martin 
Jaroš, obsluha pálícího (řezacího)  
stroje OMNICUT.

Text a foto: Jiří Franc



Tak se nazývá fotografická soutěž pro žáky osmých tříd na základních školách v Opavě, na níž se organizačně podílí  
AVHb – Hydraulika s.r.o. fotografie vznikaly na exkurzích žáků do strojírenských firem – členů SDST (mimo jiné je 
členem AVHb – hydraulika s.r.o.), které je spolu se Střední školou technickou v Opavě vyhlašovatelem soutěže.

12  |  AVHb – HyDRAULIKA
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Jak proběhlo vyhodnocení soutěže? 
Z vystavených prací vybírala odborná porota ve složení  
MgA. Jakub Kožiál, MgA. David Machač a MgA. Marco Ceccaroni  
vítěznou fotografii. V r. 2016 nejvíce zaujala fotgrafie Žlab Filipa 
Grose ze Základní školy Kylešovice. Laické návštěvníky výstavy  
ale nejsilněji oslovila práce Šrouby od Kryštofa Kamrádka ze ZŠ  
Ilji Hurníka, druhou nejpopulárnější fotografií zvolili Špony od Jana 
Fajmona z téže školy a Klára Šindlerová za ZŠ T. G. Masaryka  
obsadila třetí místo s fotografií Kovárna.
Nově byla udělena cena primátora města Opavy. Vítězná fotografie 
získala pro svou školu peněžní dar. Primátor předal cenu Základ-
ní škole Vrchní za fotografii Elizabeth Vavrlové s názvem Klíče.  
Magazín CHARVÁT představuje nejúspěšnější fotografie ročníku 
2016.
V tomto roce probíhá další ročník této nesporně zajímavé fotografic-
ké soutěže. V červnu 2017 budou vyhlášeni vítězní autoři fotografií.  
Budeme se snažit, aby Magazín CHARVÁT byl letos přímo u toho…

OPAVSKÝ PRůMySL OČIMA DĚTÍ

■  Elizabeth Vavrlová - Klíče, cena primátora

■  Filip Gros - Žlab, cena poroty ■  Kryštof Kamrádek - Šrouby, cena diváků

NEJEN KOMERCÍ žIV JE ČLOVĚK,
říká ředitel AVHb – Hydraulika s.r.o. Jaroslav fojtek. My jsme v oblasti nekomerčních aktivit 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 společné-
mu tlaku se v Opavě podařilo udržet kvalifikované strojírenské učňovské školství včetně výuky jinde vymizelé, např. obory nástrojař  
nebo seřizovač. 

PODPORA ŠKOLNÍCH DÍLEN SE DLOUHODObĚ VyPLÁCÍ
firma AVHb - Hydraulika s.r.o. také v posledních třech letech sponzorovala obnovu vybavení školních dílen na dvou základních  
školách v Opavě a jedné základní škole v Šumperku. 
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Pracujete se špatnými, negativními energi-
emi. Jak se Vy sám regenerujete? 

Při léčení cítím, jak mi negativní energie  
od mých prstů stoupá postupně paží naho-
ru. Musím to sledovat. Jakmile vystoupá  
až k rameni, musím se očistit. Dělám to nad 
plamenem svíčky a snažím se myšlenkami 
špatnou energii odvést z těla pryč. Když 
mne začne svíčka pálit, je moje energie opět  
v rovnováze. Vlastně funguji jako takový hro-
mosvod. A pak jsou další prostředky, třeba 
regenerační elektrické přístroje, které díky 
rezonátoru regenerují mysl a tělo. 

Kolika lidem jste v posledních letech  
pomohl? 

Seznam je to dlouhý. V létě mají lidé ener-
gii ze sluníčka, to moc nechodí. Začíná to  
na podzim a před Vánocemi, to mám plno. 
Pak je zase klid a další vlna je s nástupem 
jara. To trvá tak do června. Proto jsem si 
udělal masérský kurs, který vyrovnává tu  
sezónnost a mohu pomáhat lidem celo-
ročně. Ta moje práce není pro davy. Ideální  
je jeden člověk denně, maximálně dva.  
Každému se věnuji hodinu. Pondělky a stře-
dy si nechávám pro sebe, chodím do sauny 
a regeneruju. 

Jak hodnotíte výsledky své práce, proč  
myslíte že jste úspěšný a kdy? 

Spíše dám takový příklad. Kamarádka mé 
ženy ležela v nemocnici v jižních Čechách  
a měla rychlý, dramatický úbytek červených 
krvinek. Nikdo si s tím nevěděl rady. Její mat-
ka mi poslala její fotografii, na které jsem vi-
děl samé červené ďubky. 

Moje žena přitom v ten samý okamžik nevi-
děla nic. Usoudil jsem na poruchu krevního 
oběhu a na dálku, telepaticky, jsem na dívku 
zapůsobil. Do rána se její stav i stav její spo-
lupacientky na pokoji razantně zlepšil. Dok-
toři to považovali za malý zázrak a podařilo 
se jim dívky vyléčit. Opakovaně ke mně jezdí 
paní, která byla kousnuta klíštětěm. Odchá-
zel jí nervový systém. Doktoři jí posílali všu-
de možně. Postupně se mi podařilo nervový 
systém stabilizovat, paní dneska normálně 
chodí, je bez nervových tiků, záškubů, může 
normálně pracovat. 

Evidujete nějaké neúspěchy? 

Je toho velmi málo. Ale stane se to, že se 
moje energie do toho člověka nedostane. 
Nevím, čím to je. 
Ten člověk chce, aby mu bylo pomoženo,  
ale jeho tělo nebo duše ne. 

Praktikujete také masáže, jaký je rozdíl 
oproti bezdotykové léčbě?  

Já jsem si udělal v r. 2015 oficiální masér-
ský kurs ve firmě EduSpaCollege, na jejich  
pobočce v Hradci Králové. Tři měsíce jsme 
se tam o víkendech učili sami na sobě.  
Anatomii, kostru, svaly. Jak to všechno 
funguje. Na závěr byla písemná a praktic-
ká zkouška. Dostali jsme osvědčení a di-
plom. Pořídil jsem si domů masérské lůžko  
a poskytuji masáže. Oproti bezdotykové  
léčbě jsou masáže založené na přímém  
fyzickém kontaktu. 

Kde provozujete svou praxi? 

Řadu let jsem to dělal doma v obýváku.  
Ale postupně začalo chodit hodně lidí, už 
to nebyli jenom přátelé a známí. A pravidel-
né návštěvy cizích lidí u nás v bytě žena už  
postupně nedala. Začalo jí to vadit, bylo toho 
moc. Tak jsem si vybudoval terapeutickou 
místnost u nás v domě, v suterénu, v bývalé 
sušárně.

Co byste poradil našim čtenářům na závěr? 

Nejdůležitější je způsob života, životosprá-
va. To je základ. Při špatné životosprávě za-
čne tělo vytvářet toxiny. Orgány se ucpávají,  
přestávají fungovat. Proto radím lidem do-
statečný pitný režim. Dopoledne pít vodu 

teplou nad 37 stupňů Celsia, převařenou. 
Není dobré pít vodu studenou, protože tělo 
si jí pak musí ohřát. To odebírá energii, po-
třebnou na regeneraci. Voda odvádí do od-
padního systému toxiny, které člověk za mi-
nulý den nabral. Voda musí být čistá, protože 
molekula čisté vody pojme velké množství 
toxinů. Proto nedoporučuji po ránu čaj a jiné 
formy tekutin. Ta molekula vody je pak již 
částečně obsazená příměsemi (z čaje apod.),  
které snižují její kapacitu k odebrání toxinů. 
Odpoledne již studená voda tolik nevadí, tělo 
je pročištěné. Dalším důležitým momentem 
při péči o sebe samé je udržovat zásaditost 
organismu. Omezit cukr. Cukr v těle způso-
buje kyselost. Člověk by si měl hledat potra-
vu, která jej osloví, která mu něco říká. 

Četl jsem, že pitný režim je nesmysl,  
že když má člověk žízeň, tak se napije a je 
to v pořádku

Pokud pijete až z pocitu žízně, tak už je poz-
dě. Tělo má v podstatě nepřetržitou potřebu 
vody. Mnoho orgánů potřebuje pravidelně 
proplachovat, i když si o to hned neřeknou. 
Když si o to řeknou, tak už nějaký čas žijí  
v nedostatku. 

Máte recept jak být v tomto moderním  
světě šťastným? 

Dostáváme spoustu informací, které na nás 
denně negativně působí. Pokud nám to  
začne vadit, těch informací je příliš mnoho 
a zůstávají v nás, musíme s tím něco dělat. 
Jinak se tělo tzv. zakyselí. Mozek je přetí-
žen. Člověk neumí správně vyhodnotit tok 
myšlenek, neumí se správně rozhodnout.  
Je v depresi, má temné myšlenky. Obvykle 
je to spojeno s tím, že lymfa nedokáže od-
vádět špatnou energii vytvářenou v mozku. 
A znovu se vracím k pitnému režimu – lym-
fatický systém potřebuje dostatek tekutin. 
Pokud na něco takového u člověka narazím, 
snažím se obnovit činnost brzlíku, což je mo-
tor systému. Lymfa se sama od sebe neumí  
v těle pohybovat. Impuls dostává od srdce, 
od jeho každého úderu. Na údery srdce rea-
guje právě brzlík a lymfa pak odvádí špatné 
věci do tenkého střeva, kde se jich tělo zba-
vuje. Pokud toto nefunguje, mohou se vytvo-
řit špatné lymfatické uzliny a založit třeba 
ložisko rakoviny. 

Text a foto: Jiří Franc
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V minulém vydání Magazínu CHARVÁT jsme započali novou oddechovou rubriku „Jsou výjimeční a žijí mezi námi.“   
V tomto vydání vychází druhá, závěrečná část rozhovoru s Vítem Tomešem.

VÍT TOMEŠ masér a biotronik ze Semil



Ing. Jakub Šimůnek, MbA, nový ředitel Hipodromu, obstál ve dvoukolovém výběro-
vém řízení na tento post. Nastoupil v dubnu a hned 13. května jej čekalo zahájení 
jubilejní, dvacáté dostihové sezóny. za její zdárný průběh leží největší zodpovědnost 
právě na novém řediteli. 

V první řadě je důležitá spokojenost diváků, 
říká nový ředitel Hipodromu Most Šimůnek
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Vaše jméno bylo dosud spojováno s praž-
ským závodištěm. Jak tedy došlo k tomu, 
že jste se stal ředitelem a.s. Hipodromu 
Most? 

Abych se stal členem představenstva spo-
lečnosti Hipodrom Most a.s., bylo nutné  
projít dvoukolovým výběrovým řízením,  
jehož součástí byl kromě jazykové zkoušky 
také test odborných znalostí nebo zpracová-
ní koncepce budoucího fungování Hipodro-
mu Most. Zkušenosti z dostihového provozu, 
produkce jednotlivých dnů a samozřejmě 
také z ekonomiky dostihového sportu, jsem 
získal během čtyř sezón na závodišti  
ve Velké Chuchli, kde jsem působil na pozici 
obchodního manažera a později jako  
obchodní ředitel. Nyní je na mě, abych se  
poctivou prací odvděčil za důvěru, kterou  
do mě vkládá JUDr. Ing. Jiří Charvát a před-
stavitelé města Mostu.

Jaké jsou vaše cíle v této jubilejní  
20. dostihové sezóně v Mostě?

Pro nás je samozřejmě v první řadě důležité, 
aby byli spokojeni diváci, pro které dostihy 
pořádáme. Hipodrom Most je ojedinělou 
atrakcí v celém Ústeckém kraji a tohoto  

postavení je potřeba maximálně využívat.  
Ve funkci jsem zatím velmi krátce, ale vidím 
potenciál v rozvíjení vztahů se současnými 
partnery Hipodromu, kteří velmi pozitivně  
reagují na zvyšování počtu dostihových dnů 
a plánovaný rozvoj areálu. V neposlední řadě 
plánujeme navázání spolupráce s dostihový-
mi závodišti Hoppegarten v Berlíně a Dre-
sdener Rennverein.

Co byste rád zlepšil v nejbližší budoucnosti?

Byli bychom rádi, pokud se nám bude dařit 
získávat nové fanoušky na Facebookovém 
profilu Hipodromu - www.facebook.com 
/HipodromMostOfficial. V dřívější době se 
novým médiím nikdo příliš nevěnoval, ale je 
důležité si uvědomit, že v dnešní době drtivá 
většina komunikace probíhá elektronicky 
přes nejrůznější sociální sítě.

Pan doktor Charvát se v předjaří v médiích 
zmínil, že by chtěl na Hipodromu otočit 
směr běhání. Jak moc je to vzdálená nebo 
blízká budoucnost?

Nápad otočit směr běhání má samozřejmě 
své příznivce i odpůrce. Pokud se těžiště 
koně nachází přibližně na úrovni 14. žebra, 

tak přední nohy nesou 
58 % tělesné hmotnosti a zadní 42 %. Jakmi-
le kůň při cvalu natáhne krk a hlavu dopředu, 
přední nohy nesou více než 60 % hmotnosti. 
Jestliže k tomu přidám váhu dostihového 
jezdce a sklon dráhy, je jasné, že kůň pravdě-
podobně v cílové rovině, která je z kopce, 
nepodá maximální výkon. Pan doktor Char-
vát má pro otočení směru běhání objektivní 
důvody, ale nerad bych předvídal, kdy by 
mohlo dojít k realizaci. Aktuálně je zpracová-
na studie tribuny s cílovou věží a my se  
budeme bavit o financování projektu také  
s městem Most.

V loňském roce na hipodromu chyběla  
Velká mostecká steeplechase. Tedy jediný 
mostecký překážkový dostih první katego-
rie, který se tu konal již sedmnáctkrát.  
Vrátí se zpět na závodiště?

Mohu Vám již nyní exkluzivně prozradit, že 
Velké mostecká steeplechase na 4500 metrů 
se bude konat a to v termínu 26. srpna 2017. 

Zdroj: Fitmin & TURF Magazín, 
autor Michaela Zemanová
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NEMOC KONĚ NEbO CHybA fOTOGRAfA? zAVINIL TO HOLIČ!
Poté, co vyšlo druhé vydání Magazínu CHARVÁT s tipovací soutěží dvouletků se mnoho čte-
nářů ptalo, proč mají někteří koně na fotografiích Hany Vytopilové ze zimního tréninku na těle 
skvrny. A proč jenom někteří? 
Pátral jsem po odpovědi mezi znalci a odpověď byla překvapivě jednoduchá. Zimní srst mají 
někteří koně výrazně delší a hustší. Má výrazně odlišné vlastnosti od srsti letní. Koně se  
v intenzivním zimním tréninku potí a slepená, zpocená srst pod ustrojením může být zdrojem 
nepříjemných potíží. Proto se jim na těchto ohrožených místech srst preventivně stříhá  
a samozřejmě pak mají tato místa odlišnou barvu od zbytku pokryvu těla. Na jaře jim srst 
doroste a v dostihové sezóně už takto podivně strakaté jedince nepotkáte.

Jiří Franc

V soutěži o nejlepšího dvouletka budou oceněni tři nejlepší účastníci. 

Kteří to budou? 
1. Místo: vybraný kůň bude v sezóně 2017 ze všech nejlepší
2. Místo: vybraný kůň bude v sezóně 2017 druhý nejlepší
3. Místo: vybraný kůň bude v sezóně 2017 třetí nejlepší

Jak poznáme, který z dvouletků byl ten nejlepší?
Podle handicapového ohodnocení. 

Co když se dva soutěžící trefí do stejného pořadí stejného koně? 
Rozhodne los.

Kdy a kde bude vyhlášení vítězů a převzetí cen? 
V prosinci 2017 na vánočním setkání ve Zbraslavicích 

Skvělé ceny pro vítěze!
JUDr. Charvát se rozhodl ocenit vítěze opravdu velkoryse. 
1. Cena pro vítěze soutěže: 
     víkendový wellnes pobyt v Lázních Poděbrady 
2. Cena za druhé místo: fotoaparát 
3. Cena za třetí místo: mobilní telefon

Jak již bylo výše uvedeno, máme 33 soutěžících. Své tipy rozdělili mezi šest dvouletých 
koní na startu soutěže v sestupném pořadí takto: 

Uvidíme, jestli bude Forrest Gump tak skvělý běžec jako Tom Hanks ve slavném americkém 
filmu. Z přehledu je patrné, že šanci na výhru má skutečně každý účastník!

TIPy JDOU NAPřÍČ STARTOVNÍM POLEM

PODMÍNKy SOUTĚžE? 

NA POSLEDNÍ CHVÍLI SOUTĚž zAbRALA, SKVĚLé! 
Tipovací soutěž o nejlepšího dvouletka nabírala obrátky velmi pomalu. Tento příspěvek měl původně nadpis „Nikdo nechce vyhrát?“ 
To bylo 23. května a do soutěže vstoupilo se svými tipy pouhých osm lidí. Psal jsem tedy, že mají velkou šanci na výhru. Ovšem  
netušil jsem, že si hodně lidí dá na čas a zašlou tipy v posledním květnovém týdnu. Takže 26. května, v den poslední možnosti 
změnit texty v Magazínu, máme přihlášeno 33 tipařů! Stále se ještě může stát, že se do 31. května, kdy je uzávěrka přihlášek, někdo 
další přidá. To už bude ovšem Magazínu CHARVÁT vytištěn. 
Termín uzávěrky pro podání tipu byl do 31. května 2017. Důvod je zřejmý – dvouletci se vydají v červnu na první dostihy, přinesou 
nějaké výsledky a všichni noví tipaři by se pak zaměřili na toho, kdo už něco vyhrál. Původně, když bylo ještě málo soutěžících,  
jsme uvažovali o prodloužení termínu, ovšem z výše uvedeného důvodu to nelze udělat. Ti, co si vybrali svého favorita v dubnu by 
proti později tipujícím byli znevýhodněni. Takže kdo si vsadil, udělal dobře.

?
??

?

forrest Gump 10
Res Judicata 7
Claudia fong 6
Korfu 4
be Master 3
Corleone 3 
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JARNÍ CENA MOSTU 
zAHÁJILA JUbILEJNÍ DVACÁTOU DOSTIHOVOU SEzóNU

JOSEPH DOSLOVA O fOUS (HLAVA – HLAVA)
První z hlavních dostihů I. kat. na 2000 m pro 3-leté Memoriál dr. Frankenbergera – Jarní cena města Mostu byl odstartován v 15:36 po mírné 
dešťové přeháňce. Před dostihem byl největším favoritem SILVER BALL (FR) - ž. Jaromír Šafář, který v posledním startu v dostihu IV. kat. 
zvítězil o 15 délek. Po startu se vedení ujal SILVER BALL (FR), druhou pozici držel FLY FILO FLY (ITY) - ž. Tomáš Lukášek společně s ním 
LANDARON - ž. Michal Mach, za nimi KERABUSH (IRE) - ž. Václav Janáček, pole uzavírali TARAN (IRE) - Jordan Plateaux a JOSEPH  
- ž. Jiří Palík. V cílové rovině se snažila vedoucí dvojice SILVER BALL (FR) A LANDARON udržet vedoucí pozice, ale skvělým finišem přes ně 
přešli KERABUSH (IRE) - ž. Václav Janáček a JOSEPH - ž. Jiří Palík. Po tuhém boji byl na cílovém mezníku o hlavu první JOSEPH - ž. Jiří Palík 
(majitel: Dr.Charvát, Trenér: Pavel Tůma), druhý byl KERABUSH (IRE) - ž. Václav Janáček, třetí o 1 a 1/4 délky LANDARON - ž. Michal Mach, 
čtvrtý o krk SILVER BALL (FR) - ž. Jaromír Šafář, pátý o 9 délek FLY FILO FLY (ITY) - ž. Tomáš Lukáše, 6. TARAN (IRE).

Rok 2017 je pro Hipodrom Most významným milníkem. Na závodišti se uskuteční jubilejní, již 20. dostihová sezóna. Oproti 
útlumu provozu z posledních let je na letošek naplánováno sedm  dostihových a pět parkurových dní. Na programu prvního 
dostihového dne, Jarní ceny Mostu v sobotu dne 13. května, bylo 8 dostihů, z toho 3 překážkové. Vrcholem celého dne byly 
dva rovinové dostihy I. kategorie, Memoriál dr. frankenbergera a Memoriál Vlastimila Smolíka.

VÍTĚzSTVÍ 
PřIHLÍžELI SOUROzENCI 
fRANKENbERGOVI
Těsné ale velmi cenné vítězství JOSEPHA udělalo 
majiteli stáje JUDr. Charvátovi velikou radost. Mimo 
jiné také proto, že dostihového dne se zúčastnili  
i manželé frankenbergovi, příbuzní Dr. frankenberga, 
po němž je hlavní dostih pro tříleté koně pojmenován. 
Dr. frankenberg byl za okupace popraven nacisty.  
Měl rozhodující úlohu v rozvoji chovu koní v Česko-
slovenské republice před 2. světovou válkou. Více se 
tomuto tématu budeme věnovat v příštím vydání.

Foto: Hana Vytopilová, Jiří Franc


