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Facebook se nám pěkně rozjel

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři,
čtvrté vydání Magazínu CHARVÁT bylo vytvořeno z velké části v polovině července,
ještě před celozávodní dovolenou. Usoudili
jsme však, že si Magazín naši zaměstnanci
na dovolenou brát nebudou a tak jsme odložili distribuci až na první polovinu srpna,
kdy budeme všichni více odpočatí. Dr. Charvát s manželkou Dianou navštívil v Anglii
našeho největšího ostrovního odběratele,
firmu NIFTYLIFT, výrobce zvedacích plošin.
Den otevřených dveří pro dodavatele této
společnosti byl pro majitele CHARVÁT
Group velmi inspirativní, což vyústilo v sepsání postřehů důležitých pro stávající
i budoucí rozvoj našich firem ve skupině.
Milníkem letošního roku bylo České Derby
ve Velké Chuchli. Prověřit své schopnosti
v nejslavnější zkoušce anglického plnokrevníka se tam vydala hned trojice tříletých
hřebců z dostihové stáje Charvát. A přišlo
velké překvapení pro všechny – Charvátův
Joseph, považovaný za outsidera, zvítězil
v druhém nejlepším čase všech dob!
V Rakovnické firmě CHARVÁT HYKOM si
pořídili nové servisní vozidlo, které je chloubou v celé skupině. V CHARVÁT AXL Semily
pro změnu rozjeli dlouhodobý kontrakt
na výrobu leteckých podvozků pro italského odběratele.
Rubriku „Žijí mezi námi“ oživil tentokrát Pavel Pícha, malíř z Bohdanče. Zastavili jsme
se i v Opavě, kde proběhl další ročník soutěže „Opavský průmysl očima dětí“ a při té
příležitosti jsme vyzpovídali primátora statutárního města Opava. Josef Růžička
oslavil ve Zbraslavicích šedesátiny.

Facebookové stránky CHARVÁT GROUP byly založeny v závěru dubna 2017.
Před jejich spuštěním se špatně odhaduje, jak se podaří dostat potřebné
informace k uživatelům. Smyslem Facebooku v případě naší skupiny není
prvoplánovitě zvýšit počet zákazníků. Smyslem je dát o sobě vědět a pravidelně
komunikovat s veřejností, včetně zaměstnanců. Dostat se do podvědomí.
Při rozsahu naší skupiny a výrobním sortimentu nelze očekávat, že se nám díky
facebooku zvýší prodeje. Ale dá se očekávat, že se řada lidí dozví o tom,
že naše firma vůbec existuje, jaký má výrobní program a co se v ní aktuálně
děje. Dobré jsou rovněž informace o volných pracovních místech. Začínáme
si pomáhat uvnitř skupiny, vzájemně sdílíme informace s CHARVÁT HYKOM
a HIPODROM Most. Když takto spojujeme své síly, hned jsme silnější a máme
větší šanci oslovit velký počet lidí. Překvapivý je úspěch s informacemi
z dostihového sportu. Komunita dostihových fandů je na facebooku denně a hltá
každou novou informaci, novou fotografii. Musím říci, že nám v počátku
existence našich stránek velmi pomohlo napojení se na skupinu uživatelů
s názvem „Dostihy, láska na celý život“. Ale protože náš facebook není zdaleka
jenom o dostihovém sportu, mám konkrétní prosbu. Vážení zaměstnanci,
Vy, kteří jste to ještě neučinili a jste uživateli facebooku, přidejte se k nám
a rozšiřte skupinu přátel našich stránek. Budete v dobré společnosti! Zdá se to
býti až neuvěřitelné, ale za tři měsíce existence našich stránek máme více než
300 přátel! A to už je znát – některé aktuality se již dnes dostanou až ke třem
tisícům lidí...
A jedna zajímavost nakonec. CHARVÁT HYKOM s.r.o. si založil vlastní facebookové stránky. Naleznete je na FB pod názvem Charvát Hykom. Ve skupině
tak evidujeme již tři společnosti, které mají firemní facebook – CHARVÁT
GROUP, CHARVÁT HYKOM a HIPODROM MOST.
Jiří Franc

Největší zájem vždy vzbudí fotky a videa
Složité texty čte na facebooku málokdo. Většina uživatelů jde rychle po zajímavém příspěvku a již zase spěchá za dalším. Jednou z největších „atrakcí“
na našem profilu byla série historických fotografií malého hříběte Josepha,
letošního vítěze Českého Derby. Fotografie si prohlédlo více jak 4 tisíce uživatelů. Tady je jedna z nich.

Jiří Franc
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Den otevřených dveří v NIFTYLIFT
- příležitost k zamyšlení
Vrátil jsem se z Anglie od našeho největšího ostrovního zákazníka - společnosti NIFTYLIFT. Zúčastnil jsem se setkání dodavatelů,
které probíhalo v nově vystavěných prostorách firmy. Zaimponovalo mi, jak se dokázala firma během 30 ti let rozvinout a zejména jakou
profesionální a osobní jistotu v jednání, v porovnání s námi, mají jejich zaměstnanci.

Anglie je větší, než se zdá na první pohled

Opět jsem si uvědomil obrovskou výhodu velkého domácího trhu.
Anglickým domácím trhem je koneckonců i USA, Indie, Austrálie.
A to jak z důvodu jazykového, tak kulturně náboženského či historického.
Velký vlastní trh má tu výhodu, že pokud jste šikovní, umožní Vám stát se
rychle velkou a silnou firmou. O tom se nám, desetimilionovým národům,
ani nezdá.

Fir m a z m al
é h o t r h u,
a by se v ů b e c
s tala v ý z na
m no u,
m u sí export
ovat
na „sk u t ečn
ě c iz í“ t r hy.

Recept na úspěch je zdánlivě jednoduchý
Při stejné ceně vstupů rozhodují o úspěchu tři věci – produktivita (výkonnost ve výrobě), mzdový náklad a prodejní cena.
Začneme u prodejní ceny – v zahraniční prodáváte vesměs levněji, než na domácím trhu.
Němec, náš hlavní zákazník, nám nezaplatí
nikdy stejnou cenu jako jinému Němci.

ria výše tržeb na hodinu práce, protože
prodáváme právě za nižší ceny. Navíc máme
málo českých, kapitálově silných finálních
výrobců. Žijeme víceméně ze subdodávek.

V produktivitě práce je pravdou, že můžeme
dosahovat stejnou výkonnost a často ji
i dosahujeme. Jen to nevychází podle krité-

Proto chceme-li dále expandovat – při současném stavu evropského hospodářství to
znamená jediné – růst díky tomu, že bereme

Máme koně do každého dostihu

zakázky konkurenci, nezvyšujme nerozumně
mzdy, respektive zvyšujme ty hanebně nízké
– to ano. Vyšší mzdy, než současný průměr
kupříkladu v naší skupině mezi 25 – 30 tisíci
však nikomu a to ani zaměstnancům nic
nepřinesou.
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Plat je prostě cena práce

A stejně jako každá jiná cena na vstupu se
musí započítat do ceny výrobku. Plošné zvýšení platů povede k plošnému zvýšení všech
cen. Jednoduchá otázka: proč stojí 0,5 l
plzeňského u nás v restauraci maximálně
1,3 EUR a v Německu 3,5 EUR? Vždyť německý
velkoobchodník ho nakoupí za stejnou cenu,
jako ten český. Pivo je tak výrazně dražší
v Německu jen proto, že každý řidič distributora, každý číšník, každý finanční úředník, který
ho kontroluje, stojí 3x víc, než ten český.
A potom je tu ještě jedno nebezpečí – s růstem platů ztratíme konkurenceschopnost.
Naši exportéři nedosahují žádných nepřiměřených zisků. Ti úspěšní maximálně mezi
mezi 5 – 10 % z obratu. Prodejní kalkulace
jsou často dost na hraně a zvýšení platů
ve výši, o které mluvím, může vést ke ztrátě
zakázek.

Západu pomáhá nákladově
levný východ

Zbývá odpověď na jednu otázku: jak to,
že západní výrobci dokáží s vysokými platy
svých zaměstnanců existovat? Kromě vyšších
prodejních cen, je jedním z důvodů i to,
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že nechávají velmi mnoho subdodávek,
případně celých finálních výrobků vyrábět ve
východních zemích. A vlády východních zemí,

včetně té naší, je v tom celou řadou dalších
výhod hanebně podporují.
Jiří Charvát

Máme koně do každého dostihu
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ru více jak třicetitisícového města Kolín
je tam výborná dopravní dostupnost a možnost parkování v celém objektu. Pohodlnější
klienti parkují přímo před vchodem provozovny. Prostory jsou ideálně rozděleny. Nejprve přijdete do prostorné vstupní části, kde
se obsluhují zákazníci a ke které patří i sklad,
kde je vystavený prodejní sortiment. Výroba
hadic je v oddělené zadní místnosti. Navíc
máme k dispozici dva samostatné sklady
pro hadicovinu.

Nová provozovna
Kolín
CHARVÁT Group s.r.o. měl doposud rozeseto po České republice sedm
provozoven. Pokrývají aktuální potřebu zákazníků formou přímého prodeje v daném regionu. Jejich zaměstnanci obvykle také současně vyrábějí
hydraulické hadice, poskytují běžný zákaznický servis a provádějí opravy.
Provozovny najdete v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích,
Plzni, Starém Městě a Rakovníku. K těmto stávajícím sedmi provozovnám
přibyla v závěru prvního pololetí letošního roku další, v pořadí osmá.
Nachází se v průmyslově se rozvíjejícím Kolíně. Obchodní úsek CHARVÁT
Group včetně provozoven má na starosti vedoucí prodeje Štěpán Mejstřík.
Požádali jsme jej o rozhovor.
Proč se Charvát Group rozhodl ke koupi
nové provozovny v Kolíně?
Důvodů je několik. Jednak jsme si rozšířili
pokrytí našich provozoven o důležitou lokalitu Kolín a okolí. Kolín se za poslední roky díky
TPCA a přilehlé průmyslové zóně v Ovčárech
stal velice zajímavou průmyslovou oblastí
kde vzniklo nespočet nových firem (pro nás
zákazníků), které používají sortiment hydrau-

liky. Další důvod je ten, že společnost ORVIS
má na Kolínsku vybudované výborné jméno
a když někomu praskla jakákoliv hadice, nejel jinam než na „stadión“ do ORVISU. Když
za námi přišel původní majitel s nabídkou
prodeje, neváhali jsme a velice rychle jsme si
plácli.
Byla to dobrá cena? Co všechno jsme
si za ní pořídili?
Nic není zadarmo, ale myslím, že cena byla
pro obě strany velice rozumná. Předmětem
koupě je pro nás hlavně zaběhnutá firma se
zkušenostmi pracovníků na provozovně.
A samozřejmě kompletní sklad a vybavení
provozovny včetně služebního vozu.
Přibližte nám, prosím, více lokalitu
Provozovna se nachází v průmyslovém areálu ORVIS, v ulici Brankovická, naproti zimnímu stadiónu. Na to, že se nacházíme v cent-

Máme koně do každého dostihu

Kolik zaměstnanců se stará o provoz?
V současnosti v této jsou na provozovně dva
původní zaměstnanci, Ivan Weiss a Petr
Řehák. Oba jsou letitými zaměstnanci a mají
bohaté zkušenosti, jak s výrobou hadic,
tak s dalším sortimentem z našeho oboru.
Samozřejmostí provozovny je NON STOP
služba, kterou již řada zákazníků využívá.
Vedoucím je Ivan Weiss, který je na provozovně od jejího založení a má bohaté zkušenosti z oboru hydrauliky a průmyslových
hadic z původní prodejny ORVIS Kolín.
Přinesla koupě části ORVISU nové podněty
pro rozvoj Charvát Group?
Při koupi jsme si uvědomili ještě jednu výhodu a pro nás zároveň úkol. ORVIS mimo
hydrauliky nabízí i sortiment pro pneumatické a vodovodní systémy, což je sortiment,
který na našich provozovnách chybí. Chceme proto využít jejich zkušeností a zavést
tento sortiment i na ostatních provozovnách.
A naopak, v Kolíně budeme postupně rozšiřovat sortiment, který tam doposud neměli.
Jedná se zejména o hydraulické prvky, agregáty, ohýbané trubky a hydraulické válce.
Ovšem nejprve musíme kolínskou provozovnu, včetně skladovacích a prodejních prostor, doladit do stylu a obvyklého uspořádání
pro CHARVÁT Group, to je úkol číslo jedna.
Jiří Franc

Adresa provozovny
CHARVÁT GROUP s.r.o.
Brankovická 277 | 280 02 Kolín V.
Tel.: +420 731 502 710
E-mail: kolin@charvat-chs.cz
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CHARVÁT AXL navazuje na úspěšnou
tradici výroby leteckých podvozků
V Semilech se letecké podvozky vyrábí mnoho desítek let. Vždyť fabrika byla kdysi součástí AERA (koncernu Československého leteckého
průmyslu) a v ještě dávnější minulosti se semilský výrobní areál nazýval Aero, národní podnik Semily (01/1953 – 3/1958). Tomu také
odpovídala výrobní náplň. Skvělou zprávou je, že se daří zkušenosti a zručnost z náročné letecké výroby uplatnit u nových zahraničních
odběratelů. Seznamte se s projektem TECNAM.
Dynamická rodinná firma Tecnam
Již více než 60 let se společnost Tecnam
zavázala sloužit komunitě všeobecného letectví. Italský výrobce malých sportovních
a vyhlídkových letadel, společnost Costruzioni Aeronautiche Tecnam je přímým následovníkem slavné Partenavia Costruzioni
Aeronautiche, založené v roce 1957 profesorem Luigim Pascalem, ke kterému se později připojil i jeho bratr Giovanni. Partenavia
si získala brzy velmi dobré jméno svými
lehkými letouny a záhy získala i zakázky
na subdodávky společnostem jako Agusta,
Lear-Jet či Boeing. Po několika změnách
v ekonomicky turbulentním počátku osmdesátých let byla Partenavia nakonec reorganizována a v roce 1986 vznikla nová společnost Tecnam. Dnes je ve vedení společnosti
Tecnam Paolo Pascale a výroba je soustředěna ve třech výrobních závodech. Dva
z nich se nacházejí v Itálii v oblasti Neapole
(Corsario a Capua), třetím jsou pak výrobní
prostory společnosti Tecnam Spain ve Villanueva del Gallego u Zaragozy. Sídlo společnosti najdeme v italské Capui, zhruba deset
kilometrů od Neapole.
Firmu táhne export malých letadel
Rodinná firma s cca 200 zaměstnanci vyrábí
více jak 200 kusů malých dvou až čtyřmístných letadel ročně, téměř výhradně na
export. Ten je zaměřen převážně na USA,
Kanadu, Čínu a zbytek světa. Díky více než
6 500 letounům Tecnam, působících dnes
po celém světě, jsou zákazníci a operátoři
společnosti Tecnam podporováni celosvě-
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tovou sítí více než 60 prodejců a více než
100 servisních středisek Tecnam. Vášeň pro
létání nepochybně vyústily ve snahu hlavního návrháře, profesora Luigi Pascale, vytvářet některé z nejvíce inovativních a stylových
letounů na světě. Ještě důležitější je, že široká škála modelů letadel společnosti Tecnam
poskytuje svým zákazníkům a operátorům
vynikající hodnotu za nízké pořizovací ceny
a bezkonkurenční provozní náklady.
Dlouhodobý kontrakt má svá specifika
Doposud soběstačná firma si vystačila
téměř bez outsourcingu. Ovšem vzhledem
k dynamickému růstu společnosti, nové strategii a vývoji nové generace devítimístného
letadla hledal Tecnam silného partnera. Je
třeba zabezpečit kooperaci na dodávkách
výrobních celků nového letounu P 2012
Traveller. U dlouhodobých kontraktů a zejména v letecké výrobě je důležité smířit se
s tím, že trvají opravdu dlouho. Začíná to
už vyjednáváním. V dubnu 2016 proběhla
dodávka první prototypové garnitury, tomu
předcházela důkladná příprava. Letos proběhla dvě rozhodující osobní jednání. První
z nich se odehrálo na italské půdě v dubnu
2017 za účasti Novotný, Dolejš, Křížová –
Jakubů. Následovala další schůzka v závěru června 2017 za účasti Charvát, Novotný,
Křížová – Jakubů, Machula, tentokrát
na české půdě v Semilech. Byl specifikován
předmět dodávky a dohodnut časový harmonogram testů a postupného náběhu výroby.
Předmětem dodávky je kompletní garnitura
podvozku (2x hlavní + 1x příďový podvozek).

Letecká výroba si žádá speciální materiály
a výrobní procesy
Pro každou firmu je letecká výroba skvělou
vizitkou profesionality a kvality, což zahrnuje
personální, materiálové a strojové vybavení.
Týká se to i leteckých podvozků. K výrobě
bude mimo jiné použita vysokopevnostní
ocel 4330, nerezové materiály, hliníkové materiály. Ke speciálním výrobním procesům
můžeme přiřadit například vakuové kalení
do oleje, kadmium, pasivace, chromování...
Samozřejmostí jsou náročné obráběcí procesy: soustružení, frézování (4 a 5ti osé),
broušení, lapování, frézování ozubení. K tomu
připočtěme důraznou a podrobnou kontrolu
dílců včetně statických a pádových výstupních zkoušek.

Rámcový harmonogram 2016 - 2019
2016 duben
dodávka první prototypové garnitury
2017 září
dodávka druhé prototypové garnitury
(optimalizované)
2018 únor
dodávka třetí prototypové garnitury (finální)
2018 2. pol
výroba 20 sériových garnitur
2019
výroba 60 sériových garnitur
Na základě úspěšné certifikace
zkušebních garnitur a certifikace
vlastního letounu bude podepsána
smlouva o dlouhodobé spolupráci
mezi Tecnam a CHARVÁT AXL

Máme koně do každého dostihu
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■ Účastníci jednání o kontraktu za CHARVÁT AXL, a.s.
Jarmila Křížová – Jakubů, odpovědná za leteckou produkci
Lukáš Novotný, obchodní ředitel a produktový manažer

Máme koně do každého dostihu
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CHARVÁT HYKOM investuje
do zkvalitnění servisních služeb
V rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných servisních služeb svým zákazníkům investovala firma CHARVÁT HYKOM s.r.o. do nákupu
servisního vozidla značky VW Transporter částku ve výši 850 000 Kč. Servisní práce byly v minulosti zajišťovány vozidlem Škoda
Combi, které plně nevyhovovalo zejména objemem zavazadlového prostoru. Nové vozidlo je kompletně vybaveno regálovým systémem
a rovněž lisem, pilou na hadice a soupravou na měření čistoty olejů. Již první měsíc provozu tohoto servisního vozidla mají ze strany
zákazníků velmi kladné ohlasy.
Text a foto: Jiří Franc a Jiří Hubáček, konstruktér hydraulických systémů

Máme koně
do každého
dostihu
CHARVÁT
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OPAVSKÝ PRŮMYSL OČIMA DĚTÍ

V květnovém vydání Magazínu jsme zabrousili do minulého ročníku této výstavy, kterou podporuje AVHB Hydraulika s.r.o.
prostřednictvím Sdružení důlních a strojních technologií. Rovněž jsme přislíbili fotoreportáž z ročníku letošního.
Zájem převýšil očekávání
Letošního 4. ročníku se zúčastnily opavské
základní školy B. Němcové, Englišova, Ilji
Hurníka, Kylešovice, Šrámkova, TGM a Vrchní a ZŠ a MŠ Slavkov. Úkolem žáků bylo pořídit při návštěvě firem – členů Sdružení
důlních a strojírenských technologií (SDST)
– fotografie zachycující techniku, provoz
a strojírenská řemesla.
Celkem se organizátorům sešlo 39 soutěžních prací, z nichž odborná porota ve složení
MgA. Jakub Kožiál, fotograf a kurátor,
MgA. David Machač, správce ateliéru a techniky Institutu tvůrčí fotografie a MgA. Marco
Ceccaroni, pedagog Akademie umění LABA
v italské Brescii, vybrala dvacítku finálových
prací.

Máme koně do každého dostihu

Jako první vybírala veřejnost
Finále soutěže formou veřejné výstavy probíhalo 29. 5. – 9. 6. 2017 v OC Breda & Weinstein a návštěvníci obchodního centra mohli
hlasovat v anketě o nejzdařilejší fotografii.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo přímo
na výstavě 6. 6. 2017 za přítomnosti žáků
a jejich pedagogů, primátora statutárního
města Opavy Radima Křupaly, generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar
Kuchtové, zástupců SDST Libora Michalíka
a Ondřeje Tůmy a vedení SŠT Opava. Návštěvníky OC Breda nejvíce zaujala fotografie
s názvem „Klíč ke štěstí“ a cenu návštěvníků
výstavy tak získala Nikol Langerová ze ZŠ Ilji
Hurníka v Opavě.

Odborná porota udělila ocenění fotografii
„Geometrie tvarů“ Kláry Beinhauerové ze Základní školy ve Slavkově. Již podruhé uděloval ocenění primátor města a také podruhé
je získala Základní škola Opava, Vrchní
za fotografii „Trojúhelníky“ Filipa Hostinského. Rozhovor s primátorem Křupalou přinášíme na další straně.
Text a foto: Jiří Franc
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Rozhovor s primátorem Statutárního města Opavy

Primátor Radim Křupala vybíral pečlivě
Co Vás jako primátora vede k podpoře této
výstavy?
Jedním ze základních momentů rozvoje
města je rozvoj hospodářský. My chceme
podporovat podnikatele v Opavě, opavský
průmysl. Jak víme, začal být nedostatek
technicky profilovaných studentů. Chápeme,
že toto je jedna z cest, jak zvýšit zájem
o technické
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obory. Takhle to máme vůči dětem komunikované jak zástupci firem, které se podílí
na přípravě výstavy, tak zástupci středních
škol, které tyto obory vyučují, které jsou technicky orientované. Proto tu akci vítáme a zapadá do konceptu podpory rozvoje technického vzdělávání.
Soutěž je určena dětem
ze základních škol. Může
Vaše rodina nějak přispět
k účasti?
Mám teprve dvouletou holčičku, takže ta se ještě
zapojit nemůže. Ale osobně mě zaujal talent účastníků. Jsou tady některé
fotografie skutečně velmi zdařilé. Sám se snažím vybírat a posuzovat
podle toho, jestli bych si
takovou fotografii rád
pověsil na zeď jako de-

koraci, třeba ve své pracovně. A u některých
vystavovatelů bych s tím neměl problém.
Máte osobní vztah k fotografii?
Jsem normální amatérský fotograf, focení
mne baví. Ale s nástupem do funkce primátora nějak na podobné zájmy nezbývá čas,
toho času je čím dál tím méně.
Co jiného Vás osobně nejvíc bavilo ve volném čase, když ho ještě byl dostatek?
Určitě mám rád krajinu, cestuji, toulám se po
horách, bivakuju. Dřív jsem více jezdil na
kole, tak jsem prozkoumával a objevoval
skrytá zákoutí, nechal jsem se unášet atmosférou krajiny. To mne bavilo.
Prozradíte svá oblíbená místa?
Hradec nad Moravicí, louky nad zámkem,
zámecký park. Tam Vám to dobije energii.
Ptal se a fotil: Jiří Franc

Máme koně do každého dostihu
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Pavel Pícha, malíř z Bohdanče

Rubriku „Žijí mezi námi“ obohatí v tomto vydání pracovník CHARVÁT Group ve Zbraslavicích, z úseku
„Ohýbané trubky“, Pavel Pícha. Je to tak trochu samorost a do účasti na tomto vydání Magazínu se mu příliš
nechtělo. Důvodů měl hned několik – prý tam nepatří. To, že maluje obrazy už všichni vědí, nestojí o popularitu atd...
Nakonec se nám to společně povedlo a můžeme Pavla a ukázky z jeho tvorby představit.
Tak kolik nám toho na sebe prozradíš?
Narodil jsem se 7. 7. 1972 v Kutné Hoře.
Jsem ženatý, mám dvě dcery a žiji v Bohdanči, to je šest kilometrů od Zbraslavic.
Po škole jsem šel do učení pro Technometru ve Zbraslavicích a hned po vyučení jsem
nastoupil. To mi bylo osmnáct. Dělal jsem
ve firmě všechno - na soustruhu,na vrtačce,
na hadicích, dva roky také ostrahu objektu
a jednu zimu jsem dokonce topil, ale tehdy
trochu jinak než dnes. Dneska se topí i když
je venku teplo. Tedˇ dělám na ohýbaných
trubkách, kde hlavně řežu na pile.
Jsi znám jako celoroční cyklista..
Tak to je opravdu moje záliba, jezdím na kole
do práce každý den bez ohledu na počasí
a roční dobu. Dokonce mám raději cestování na kole v zimě. Rozpovídal jsem se
o tom na www.astina.rajce.net, kam přidávám pravidelně fotografie z nejrůznějších
akcí. Ten komentář jsem ovšem pojal poněkud s nadsázkou.
Jak jsi se dostal k malování?
Bylo to tak trochu z dlouhé chvíle. Sloužil
jsem tehdy v již vzpomínané Technometře
(předchůdce CHARVÁT Group) ve Zbraslavicích na vrátnici. Bylo mi dvaadvacet a služby
byly dlouhé, nebylo co dělat. Tak jsem zkusil malovat a chytlo mě to. Dneska už bych
v práci to malování mezi ohýbání trubek časově nedostal.
Jak hodnotili Tvé nadání ve škole?
Z výtvarky jsem měl dvojku. Tedy chvalitebně...
Přibliž nám své začátky samouka? Sedíš
na té vrátnici a co dál?
Začínal jsem kresbou do dřeva a s vypalováním. Pak postupně malba. Zpočátku jsem
maloval sám a pak jsem vyhledal různé malíře a učil se od nich. Hlavně techniku a také
třeba aby mi nepopraskaly barvy, nebo nezežloutly. Mými vzory jsou Amálie Mánesová
a Julius Mařák.
Co všechno a čím maluješ?
Nejvíc mě zajímá krajina, příroda, zvířátka,
města a památky v našem regionu. A pak
si občas zkusím zátiší nebo co mě zrovna
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napadne. Nejvíc toho namaluji akrylovými
barvami. Rychle schnou a tak se obrazy dají
hned rámovat. Ale občas dělám i olej, akvarel, kresbu.
A co publicita, je známo že pravidelně
vystavuješ.
Jo, taky už jsem byl párkrát v novinách - Ledecký zpravodaj, Cesta Vysočiny,
Kutnohorský deník, TEP regionu atd. Vystavuji již mnoho let, aktuálně můžete moje
obrazy vidět v Galerii Paprsek v Kutné Hoře,
na podzim v Muzeu v Humpolci, dále pak
na Vánoční výstavě ve Zbraslavicvích.
Pokud naše čtenáře ukázky Tvých prací
zaujmou, kde Tě najdou na webu?
Na internetu mne najdete na http://
obrazy-pichapavel7.webnode.cz. Dále pak
na www.astina.rajce.net, kam dávám pravidelně svoje obrazy a kde se také snažím
komentovat fotograficky vše co se děje poblíž mého bydliště...

Závěrem nutno říci, že Pavel Pícha toho
dělá podstatně víc, než na sebe prozrazuje. To zjistíte například tehdy, když prozkoumáte jeho webové stránky a na astina.rajce. Ten člověk se opravdu nenudí…
Jeho smysl pro laskavý humor „sedláka
z Bohdanče“ můžete posoudit v miniglose
na následující straně, kde přinášíme rovněž ukázky z jeho tvorby.
Jiří Franc

■ Takhle spřádal v devadesátých letec
h
při službě na vrátnici sny o malování
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Pavel Pícha: glosa O sluníčku

Na kole jezdím raději v zimě. Ale nikdo se mnou jezdit nechce i když cyklistika je hlavně zimní sport. To by se nedělaly rukavice
na kolo. Ani na Ladových obrazech neuvidíme děti, které by v létě jezdily na kole. Vždycky tam jen pasou husy, kozy nebo krávy.
Nějaký senzibil ze Semil psal, že slunce dává energii. Šeredně se chlapec mýlí. Slunce energii bere, nejsme solární panely hyzdící
krajinu. Všechny ušlechtilý kusy (srnčí zvěř, já, lední veverky a jiná užitečná zvířátka) ožívají až k večeru, až když se ochladí.
Vedro prospívá jen havěti (hadům, otravnýmu hmyzu a poslancům). Když neprší, daří se jen plevelu. Stromy a kytičky chřadnou,
tak jako já... Voda je život. Jinak nic proti sluníčku nemám, když je za mraky, mám ho rád taky!
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Na dílně mu říkají Pan Mistr pro jeho vynikající,
bezkonkurenční znalost řemesla, ochotu podělit se
o své zkušenosti s ostatními, dobrou povahu
a vztah k lidem.

Josef Růžička oslavil šedesátiny
Tak jsem onehdy seděl ve Zbraslavicích u počítače a přišel pan Láznička vybírat na dárek pro pana Růžičku k šedesátinám. A jestli bych
ho nevyfotil a něco k tomu nenapsal, že by to partě lidí kolem Josefa udělalo radost. Pravda, kulatinám jsme se v našem Magazínu zatím
nevěnovali. Je nás ve skupině přes pětset a to bychom asi každé dva měsíce zaplnili všech 16 stran oslavami výročí. Inu ale iniciativa
se má ocenit. A když si o to řeknou kamarádi oslavence, tak to také o něčem svědčí. Každý, kdo se dožil ví, že šedesátiny jsou skutečně jakýmsi pomyslným vrcholem života. Když máte štěstí, tak Vás ještě tělo moc nebolí a když Vás baví práce, tak se jí ještě můžete
s dostatečnou vervou věnovat. Obvykle přicházejí vnoučata, zůstává ještě dostatek energie na zájmy a koníčky. Byl jsem tedy zvědav,
jak to má ve svém životě zařízené mnohaletý zaměstnanec CHARVÁT Group ve Zbraslavicích, který se ve dvousměnném provozu věnuje
obsluze číslicově řízených obráběcích strojů.

Oslavencův profesní život ve zkratce
Vyučen na ČKD v Kutné Hoře v r. 1974, kde
vzápětí nastupuje do zaměstnání v oboru
soustružník kovů. Dva roky vojny 1976 až
1978, zpátky do ČKD až do r. 1983. Pak velká
změna – je potřeba postavit barák a postarat
se o rodinu. Nástup do JZD Červené Janovice, první nejdelší zaměstnání až do r. 1996,
tedy necelých 13 let. Následuje zaměstnání
ve dvou menších soukromých firmách, Josefovi dýchá na záda padesátka a vypadá
to jako by hledal něco, u čeho už zůstane.
To se povedlo začátkem roku 2003 a do profesního životopisu se zapisuje firma CHARVÁT Group ve Zbraslavicích. Staré mašiny,
staré haly, nové mašiny, nové haly. Samé
nové věci, změny a Josef Růžička zůstává
a zůstává již více jak 14 let. Protože ho baví
práce, kterou dělá.
Oslavencův rodinný život ve zkratce
Josef Růžička se narodil 16. července 1957.
S manželkou Lenkou mají tři děti, jejichž
jména začínají na písmeno EL. Žádný Josef!
Lukášovi je 34, Lubošovi 32 a Lence 27.
Vnoučata Lukáš 14 let a Kuba 7 let.

Máme koně do každého dostihu

A něco navrch v krátkém rozhovoru
Ve firmě CHARVÁT Group jste od r. 2003.
Co jste absolvoval za pozice?
Stále dělám to samé. Číslicově řízené obráběcí stroje. Jenom střídám mašiny. Prošel
jsem to tady postupně všechno, jak postupně přibývaly haly a firma rostla. Teď je mým
kamarádem MASURN 820.CNC 3000.
Co děláte ve volném čase?
Bydlím v rodinném domku 5 km od Zbraslavic, v Červených Janovicích. Takže hlavně
práce na zahradě, kterou mám kousek dál
od domu, s malou chatkou. A pak kolo a běhání po horách. Samý lepší věci. To mám rád
a věnuju se tomu celý život. Jezdíme s partou od hasičů, je to paráda.
Kdy a kde jste byli naposledy?
Je to čtrnáct dní, v Jeseníkách. Jezdíme
každý rok už třináct let, začínali jsme tehdy
s dětmi u hasičů. První týden v lednu na lyže
a první týden v červenci na hory a kola.
Hasiči jsou pro Vás evidentně důležitá
životní kapitola...

To máte pravdu. Velkou část svého volného
času jsem věnoval práci s dětmi v kroužku
České hasičské jednoty Opatovice a Červené
Janovice. V tom jsem se tak trochu našel,
bavilo mne předávat nabyté zkušenosti a dovednosti nastupující mladé generaci.
Co Vás drží ve Zbraslavicích čtrnáct let?
Mě se ta práce líbí. Kdyby mě to nebavilo,
tak to dělat nebudu. Máme perfektní mašiny, umí všechno. Fascinuje mě, že napíšu
program a už to jede. Začínal jsem kdysi
na klasických mašinách a s tímhle se to
nedá srovnat. A mám kolem sebe dobrý lidi.
Naše směna je úplně perfektní, vycházíme
v pohodě, nemám si na co stěžovat.
Kam na dovolenou?
Na Benecko, do hor. Dlouho jsme tam nebyli,
tak se těšíme. Loni jsme byli v Tatrách, které
byly nádherné, tam jezdím taky moc rád.
A co Vás bolí?
Zatím zaplaťpánbůh nic. Cítím se dobře.
Člověk se musí hýbat, pak víc vydrží….
text a foto: Jiří Franc
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ČESKÉ DERBY 2017:
Joseph překvapil úplně všechny.
Nejvíc trenéra a majitele.

■ Joseph s tre

nérem Pavlem Tů

mou

Vítězný Joseph, který předtím dokázal vyhrát mostecký Memoriál Dr. Frankenbergera, byl s kurzem 50:1 třetím největším
outsiderem dostihu a není bez zajímavosti, že i další dva nejvíce podceňovaní koně, tedy Silver Ball (60:1) a Irwin Forge (55:1),
se umístili mezi sedmi nejlepšími v cíli. Derby bylo úspěchem dvou ze čtyř čtyřicátníků žokejů na startu dostihu.

nejsilnější finiš jeden z trojice reprezentantů stáje
Dr. Charváta a jediný český odchovanec v poli
Joseph, kterého vedl podruhé v Českém derby
vítězný žokej Jiří Palík.
Po tuhém boji přetlačil
nejlepšího ze tří koní stáje Pegas Felixe, v jehož
sedle byl další čtyřicátník
žokej Jan Rája. Trenér
Dr. Charvát
l
jite
ma
a
eph
Jos
Pavel Tůma, který bězný
■ žokej Jiří Palík, vítě
hem víkendu připravil pět vítězů, vyV poctivém dostihu favorité hrál derby poprvé, stejně jako stáj Dr. Charvát, která působí v českém turfu 16. sezónu.
pohořeli
Vrchol tuzemské dostihové sezóny, 97. České derby České podnikatelské pojišťovny, Derby se s výjimkou první čtyřstovky odehránepřinesl úspěch favoritům dostihu. Black valo v poctivém tempu po celý dostih a JoseCanyon a Stellar Speed totiž skončili desátý phův čas 2:29,19 je druhým nejrychlejším
resp. devátý. Mezi 16 účastníky dostihu měl v bezmála stoleté historii dostihu.

CHARVÁT magazín • 4 | 2017

Trenér Pavel Tůma prožil
velmi silný dostihový měsíc

Během června totiž jeho svěřenci zvítězili
osmkrát a z toho pětkrát v posledním
červnovém víkendu. Úspěch v Českém derby
slaví poprvé, celkově je to ale jeho páté vítězství v klasickém dostihu. Joseph je prvním
klasickým vítězem z chovu JUDr. Jiřího
Charváta, resp. jeho společnosti Charvát
Group s.r.o. Josephovu rodinu v českém
chovu založila Jeanmaire (Dansili). Tuto
klisnu třetí v Listed v Salisbury zakoupil
Jiří Charvát připuštěnou za 56.000 euro. Půl
roku poté se Jeanmaire narodila Josephova
matka Josselin (Muhtathir). Ta sice nikdy nestartovala, ale jejím prvním počinem v chovu
je právě vítěz Českého derby Joseph.
Zdroj: www.dostihy.fitmin.cz
Redakčně upravil: Jiří Franc
Foto: Foto Bohumil Křižan, GALOPP NEWS
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Drzoun Joseph

vyrůstal kousek

od Zbraslavic

■ Fotografie a vzpomínky
na první Josephovy
krůčky zaslala redakci
Andrea Jandusová.
Děkujeme!

Žolíček ,,k nám“ do Šlechtína, kde má pan
Charvát některé své chovné klisny, přijel
spolu se svou maminkou Josselin (pro
všechny jednoduše Maruška). Bylo to krátce po jeho narození v Napajedlech. Hříbátka
jsou zpravidla ještě bezejmenná, nicméně
když se o ně staráte a bavíte se o nich, nějaké
„pracovní“ jméno vždycky dostanou. Vlastně
ani přesně nevím, proč jsem mu začala říkat Žolík. Jméno ale většinou dostávají dle
počátečního písmene matky a byl to i takový
šašek (Jolly Joker)… Když jsme se s holkami ze stáje bavily, co nás napadne, když si
na jeho hříběcí léta vzpomeneme, shodly
jsme se na slově ,,DRZOUN“. Žolík byl neskutečně akční zvíře. Ve stádě měl mezi svými
vrstevníky Katarinu, Jackie a Martiniho.
Všechny neskutečně zlobil a provokoval.
Vyzýval ke hře všemi slušnými i neslušnými způsoby nejen je, ale i nás, které jsme
se s nimi přišly pomazlit do výběhu nebo
do boxu. Kousal všechno – rukávy, nohavice, vodítka,… Jsme rády, že se jeho temperament teď projevil správný způsobem.
Joseph byl ale také neskutečně odvážný,
chytrý a přátelský. Uměl dobře komunikovat
s okolím.
Text a foto: Andrea Jandusová
Redakční úpravy: Jiří Franc

■ Joseph (vlevo) byl pěkné číslo a rád zlobil

Oslavte s námi 20 let HIPODROMU

Sobota 26. srpna 2017 na Hipodromu Most
Jeden z vrcholů dostihové sezóny. Těšit se můžete na PH Hydraulik Velká mostecká steeplechase 2017, překážkový dostih
kategorie National Listed o 300 000 Kč. Dále na Vás čeká rovinový dostih I. kategorie, Velká letní cena Ústeckého kraje
pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a další napínavé dostihy. Těšit se můžete také na doprovodný program pro děti
i dospělé, sázky a skvělé občerstvení.
Za celou skupinu CHARVÁT Group srdečně zve: JUDr. Ing. Jiří Charvát

Máme koně do každého dostihu
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