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CHARVÁT GROUP

SLOVO REDAKTORA
Vážení čtenáři, 
Vánoce jsou za dveřmi a pak přijde ten  
významný rok s osmičkou na konci. To by 
mohla být pěkná mela, jak je v našich kraji-
nách zvykem. V každém případě oslavíme 
100 let od založení samostatného česko-
slovenského státu a také si připomeneme  
50 let od sovětské okupace v r. 1968. Může-
me přidat i rok 1948, únorovou revoluci  
a počátek budování socialismu v Čechách. 
Nebo rok 1938 a Mnichovskou zradu.  
Prostě ty osmičky nám, kromě roku 1918, 
dávaly zabrat zcela neradostně. Tak se  
budeme těšit, jakého si v r. 2018 zvolíme 
prezidenta a kdo nás povede stále vzhůru  
a vpřed na vládní úrovni. 
Dovolte, abych Vám, zaměstnancům a všem 
našim čtenářům poděkoval, že se zajímáte 
o to, co se kolem Vás děje. Že se stále čas-
těji ozýváte, co byste chtěli v Magazínu 
CHARVÁT číst, o kom by se mělo napsat, 
která témata Vám chybí. 
To je jasná známka, že ty noviny někdo  
čte a nepoužívá je jenom na podpal. Stejně, 
díky kvalitě papíru, špatně hoří. A je to  
potvrzení toho, že nápad pana doktora 
Charváta, vydávat firemní časopis, se ujal. 
Dovolte mi, abych Vám popřál prožití všech 
vánočních večírků a oslav Sv. Silvestra bez 
újmy na zdraví a důstojnosti. Užijte si Vánoc 
s rodinami a přáteli ve zdraví a v pohodě. 
Vypněte motory a myslete na to, že se opět 
stane malý zázrak, dny se začnou prodlužo-
vat, noci zkracovat, přestaneme topit a při-
jde jaro. Tak to bych opravdu ocenil.  
Do nového roku 2018 přeji Vám všem hodně 
zdraví, sil, štěstí, úspěchů v osobním životě 
i v práci.

Srdečně Jiří Franc
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NA FACEBOOKU PŘIBÝVAJÍ 
PŘÁTELÉ ZE SLOVENSKA
Firemní facebook má za sebou sedm měsíců existence. Blíží se konec roku 
a tak je možno trochu  bilancovat. K datu 30. listopadu 2017 evidujeme  
425 přátel firmy CHARVÁT Group na facebooku. Znamená to, že měsíčně 
přibývá průměrně kolem šedesáti nových zájemců o naše stránky. Musím 
zcela neskromně prohlásit, že jsem takový zájem nečekal. Proč nečekal? 
Protože neprodáváme ani dámské prádlo, ani hračky nebo třeba pivo.  
Nepořádáme nic pro veřejnost, nedáváme nic zadarmo, nepohybujeme se 
ve světě lidových slev a akcí. Prostě nejsme celorepublikovým společen-
ským fenoménem. Ale máme jeden trumf ve hře – kromě pravidelných  
informací o dění v našich firmách z oboru průmyslové hydrauliky pravidelně 
podáváme informace o dění v dostihovém světě. Tehdy, když k tomu máme 
oprávněnou příležitost. Tedy tehdy, když vyběhnou koně z dostihové Stáje 
CHARVÁT. Jsem velmi rád, že tomu tak je, neboť to přináší synergický efekt 
– dostihoví fandové, kterých je na facebooku habaděj, šíří informace o sku-
pině CHARVÁT Group. Dostáváme se k dalším a dalším lidem. Facebook není 
určen ke zvýšení prodeje hadic nebo válců, ale ke sdílení zážitků a vytváře-
ní sociálních skupin, k vytváření skupin s podobnými zájmy a k vytváření 
povědomí o naší společnosti CHARVÁT. A to se nám začíná dařit. 
V poslední době se přidávají další zaměstnanci skupiny CHARVÁT a jejich 
rodinní příslušníci, kteří konzumují facebook. Většinou se přidají tehdy, 
když se na facebooku objeví fotka někoho z rodiny, fotka kamaráda nebo 
informace, která je přímo osloví. A to je to, co potřebujeme nejvíc – pravi-
delnou informovanost našich zaměstnanců ve skupině prostřednictvím  
facebooku. Vím, že řada lidí na facebook nemá čas, nebo ho prostě nemá 
rádo. Taky jsem k takovým lidem patřil. Tajně doufám, že si někteří z Vás 
dají závazek do nového roku, že se na ten firemní facebook podívají. Třeba 
budete příjemně překvapeni. 
Mne osobně příjemně překvapilo, že pár dní poté, co skupina CHARVÁT  
převzala oficiálně slovenskou firmu SBAJ INMART a.s., začali přibývat noví 
přátelé našich stránek z Bardějova. Jak už to u našich slovenských přátel 
bývá, jsou o hodně rychlejší a živější než my. Nezlobím se proto na ně.

Jiří Franc, správce facebookových stránek CHARVÁT Group s.r.o.
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Jak je vidět z přiložené fotografie, návštěva to byla ryze pracovní. Obleky a kravaty nechali zástupci obou stran doma ve skříni, aniž by se 
předem domluvili. Při prohlídce jednotlivých pracovišť SBAJ to skutečně nebylo třeba. Více napoví fotografie z fotoreportáže na následujících 
stranách, kde se čtenáři mimo jiné dozvědí také něco o historii a současnosti SBAJ INMART. Na rozhovor pro Magazín si našel čas i výkonný 
ředitel a člen představenstva Pavol Klimek. 

OBJEVOVALI JSME NEJVĚTŠÍ 
PRŮMYSLOVÝ PODNIK V BARDĚJOVĚ 
V polovině listopadu jsme navštívili Bardějov. Zástupci CHARVÁT Group s.r.o. měli poprvé možnost seznámit 
se podrobně s rozlehlým areálem nové dceřinné společnosti. Přestože návštěva trvala pouze jeden pracovní 
den, pokud nepočítáme strastiplnou cestu tam a zpět, podařilo se projít celý areál a veškeré výrobní a skla-
dovací prostory firmy. Nad současným stavem a možnostmi rozvoje si vyměňovali zkušenosti skuteční  
odborníci, takže diskuse nad společnými tématy byla zcela bezprostřední a věcná. V duchu let minulých  
by se dalo říci, že návštěva proběhla v přátelské atmosféře. 

■ Na snímku zleva: Ing. Pavol Klimek, člen představenstva a výkonný ředitel SBAJ, Ing. Vlastimil Lastivka, vedoucí technolog SBAJ, Pavel Kubín,          
    vedoucí správy majetku CHARVÁT Group, Pavel Trnka, vedoucí technického úseku a prokurista CHARVÁT Group, Ing. Pavol Čegiň, vedoucí  
     správy majetku a energetiky SBAJ.



SBAJ INMART A.S. očima výkonného ředitele Pavla Klimeka
Ing. Pavol Klimek je čerstvým členem představenstva poté, co došlo k převodu majetku na CHARVÁT Group s.r.o. 
Letos mu bylo čtyřicet let. Vystudoval Technickou školu FVT Prešov se zaměřením na výrobní management.  
V řízení firem je tedy přímo vzdělán. Od malička žije v Bardějově, je to jeho rodné město a žije tam rád. Kromě 
jiného kvůli tomu, že zde nachází dostatek klidu pro život a také kvůli nádherné okolní přírodě, která dává dostatek 
příležitostí k turistice. Do SBAJ nastoupil ihned po studiu, v r. 2001. Byla to víceméně náhoda, absolvoval konkurs 
a bylo to. Začínal jako prodejce pro německy mluvící zákazníky. Po pěti letech se stal vedoucím prodeje, později 
přibyl i vedoucí nákupu. Od r. 2011 je výkonným ředitelem. 
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V jaké situaci se z Vašeho pohledu nachází 
aktuálně SBAJ INMART? 
Firma má renomované odběratele světových 
značek. Jsou to CLAAS, LIEBHERR,  CATER-
PILLAR, HMF. Výhodou je, že máme vlastní 
konstrukční oddělení, vlastní vývoj. Tím vším 
se můžeme pyšnit a současně nás to zava-
zuje k vysoké kvalitě. Myslím si, že to je  
jeden z důvodů koupě panem Charvátem.  
K tomu máme velké výrobní prostory. Rezer-
vy jsou ve využití potenciálu, který náš areál  

a naše zákaznické portfolio nabízejí. Bude 
třeba investovat do nových technologií,  
zvýšit efektivitu práce, dosáhnout vyšší efek-
tivity a prosperity. Je potřeba to tak trošku 
nakopnout.

Jaký je poměr výroby pro jednotlivé zákaz-
níky?
Oni jsou na tom velmi podobně. Můžeme říci, 
že každý z nich má přibližně 25 % obratu.  
Je předpoklad, že to tak bude i v roce 2018.  

To je velmi dobré. Co se týče sortimentu, 
odebírá CLAAS pouze hydraulické válce,  
to samé HMF. U CATERPILLARU je to tro-
chu jinak, tam dodáváme jednak ventily, 
rozvaděče a další hydraulické prvky – to 
tvoří zhruba jednu třetinu dodávek, zbylé 
dvě třetiny jsou opět hydraulické válce  
a svařence. LIEBHERR je náš nový zákaz-
ník, dodáváme mu první rok. Začali jsme 
malými hydraulickými komponenty,  
v poslední době jsme přešli rovněž  
na kompletní montáž hydraulických  
válců včetně povrchových úprav. Z toho-
to přehledu vyplývá, že 90 % naší výroby 
tvoří hydraulické válce.

To znamená, že se ve výrobě hydraulických 
válců dostáváte do velkých sérií?
Výrobní dávky jsou od 1 do 30 kusů, ale také 
nad 100 kusů. V některých případech vyrábí-
me i 6000 ks za rok. Měsíčně vyrobíme pro 
všechny odběratele cca 6000 válců a svařen-
ců. Momentálně obtížně stíháme výrobu.  
Je to celosvětový trend, opožďují se dodava-
telé, protože nestíhají hutě. Přitom přibývá 
zakázek. Letos předpokládáme tržby 9 mil. 
EUR, v příštím roce je reálných 11 mil EUR. 



6  |  2017  •  CHARVÁT magazín

SBAJ INMART  |  5  

Máme koně do každého dostihu

Máte kladný hosdpodářský výsledek? 
Ano, dlouhodobě jsme, byť v mírném, ale pře-
ce jen v zisku. Zatím to sice jde, ale na po-
třebný rozvoj a investice se nám zdrojů ne-
dostává. Z tohoto pohledu byl vstup nového 
majitele potřebný a již teď je to znát.  

Jak to vypadá se směnností výroby?
Momentálně pracujeme na jednu kompletní 
směnu. Máme 227 zaměstnanců. Většina  
z nich chodí na první směnu, pouze cca 20 
lidí chodí na směnu druhou. Nemáme zatím 
dotažené kapacity. Snažíme se naplnit dru-
hou směnu na minimálně 50 % stavu pracov-
níků. K tomu nám dopomohou nové investi-
ce do strojního vybavení. 

O jaké investice se jedná? 
Již jsme instalovali první CNC soustruh.  
Další, větších rozměrů, na obrábění větších 
válců, přijde cca do dvou týdnů. Ještě před 
vánocemi přijde třetí stroj – vysoce progre-
sivní kotoučová pila. A v prvním kvartále 
roku 2018 přijde nový svářecí automat.  
Nákup všech čtyř strojů již byl odsouhlasen 
a podepsán novým majitelem. Celkový ob-
jem zmiňovaných investic je 590 tisíc EUR. 

Můžete upřesnit rozlohu areálu? 
Plocha tzv. pod střechami – tj. zastavěná 
plocha, je 32 000 metrů čtverečních, z toho 

naše hlavní výrobní hala má celých 25 000 
metrů čtverečních. K tomu jsou další plochy 
a budovy. Využití (obsazenost stroji a výrob-
ními technologiemi) není přitom více jak  
50 %. Z toho je patrné, že rezervy pro další 
rozvoj jsou obrovské….

Plánujete nějaké opravy budov či výstavbu 
dalších? 
V podstatě již letos začneme s jednoduchý-
mi opravami. Týká se to podlahových ploch 
na halách, přístupových cest, výmalby výrob-
ních hal. Připravujeme rovněž kompletní  
zateplení administrativní budovy. Hlavní vý-
robní hala byla již zateplena nedávno s využi-
tím fondu EU. 

Vidíte nějaké možnosti kooperace v rámci 
skupiny CHARVÁT? 
Nejprve musíme naplnit podmínky tady  
u nás – doplnit nové stroje, doplnit lidi, 
směnnost. Pak o tom můžeme uvažovat.  
V momentálním stavu je to problematické, 
později ano. Zatím jenom v omezené míře, 
rychlé výpomoci v obrábění apod.

Jak vidíte své konkurenty? 
U nás na Slovensku konkurenci nemáme,  
ale Slovensko je na porovnání malý trh. Naši 
odběratelé se soustředí spíše na Polsko  
a Balkán. My jsme pro ně bezpečnou zónou. 

Pokud se dohodneme na ceně a plníme kva-
litu, tak nemají důvod chodit dál. 

Uvažujete o přejmenování firmy a doplnění 
jména CHARVÁT? 
Zatím ne. Ponecháme to na panu doktorovi. 
Aktuálně jsme objeli všechny zákazníky,  
upozornili je na změny  a vysvětlili jim,  
co se u nás děje a proč. Osobně si myslím,  
že k tomu přejmenování v budoucnosti může 
dojít podle vzoru ostatních firem, které pan 
doktor již v minulosti koupil. Ovšem letos již 
určitě ne. Pro nás je teď nejdůležitější udržet 
stávající zákazníky.  

Ptal se a fotil: Jiří Franc

SBAJ INMART OČIMA VÝKONNÉHO ŘEDITELE PAVLA KLIMEKA
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Jak šla historie branami SBAJ INMART a.s. 
Slovensko, tak jako Česko a celé bývalé Československo, si prošlo vývojem od budování rozvinutého socialismu po návrat k modernímu 
kapitalismu. Příběhy velkých strojírenských firem by se z tohoto pohledu daly psát přes kopírák, jenom ty konce jsou různé.  Specifickou 
roli sehrály firmy zapojené do mohutného strojírenského bloku, vyrábějícího za socialismu část produkce pro armádu. Týká se to jak 
podniků typu Technometra ( například Zbraslavice, Semily) tak firem typu Závody Ťažkého Strojárstva  ( Bardějov). Armádní zakázky 
živily tyto firmy za socialismu bez problémů. Podívejme se ve zkratce na to, jak se přelom dvacátého a jedenadvacátého století promítl 
do historie SBAJ INMART a.s. 

PROČ SBAJ? 
Existuje oprávněná domněnka, že zkratka 
SBAJ znamená STROJÍRNY BARDĚJOV.

PROČ INMART? 
Existuje oprávněná domněnka, že zakladate-
lé společnosti promítli do jejího názvu sku-
tečnost, že měla sídlo ve slovenském Marti-
ně. Město Martin je bývalé centrum těžkého 
strojírenství na Slovensku. Vyráběly se tam 
kromě jiného tanky jak pro československou, 
tak například pro sovětskou armádu. Při bliž-
ším zkoumání zjistíme, že SBAJ INMART a.s. 
měla až do 1. ledna 2006 skutečně historic-
ké sídlo v Martině, v Hečkově ulici čp. 9.  
Takže IN MART.

SBAJ INMART OBSTÁL 
VE VELMI SLOŽITÉ DOBĚ
Je vcelku obdivuhodné, jak se společnost 
SBAJ INMART vypořádala s přechodem  
ke kapitalismu i s krizí v minulém desetiletí. 
Podařilo se jí prosadit se na složitém evrop-

ském trhu, stát se uznávaným vývozcem  
s puncem kvality. V mnoha jiných renomova-
ných fabrikách jak v Čechách, tak na Sloven-
sku, došlo k jejich devastaci, vytunelování, 
ztrátě konkurenceschopnosti a insolvenci. 
Případně skončily v rukách zahraničních  
investorů.  

NOVÉ PERSPERKTIVY
Pro největší firmu ve městě Bardějov začíná 
nová etapa. Má potenciál na zvýšení výroby, 
má potenciál na zvýšení objemu zakázek,  
tržeb. V poměrně krátké době by se mohla 

dostat do většího objemu zisku, který po-
stupně zabezpečí vlastní zdroje pro další 
kroky v oblasti investic a modernizace výro-
by. Možná že to bude trochu bolet. Ovšem je 
třeba vycházet z toho, že Dr. Charvát dopo-
sud žádnou z akvizic následně nezlikvidoval. 
Naopak, stoprocentní majetková účast 
CHARVÁT Group s.r.o. je zárukou rozvoje. 
Skupina CHARVÁT má dobrý kredit a nepřetr-
žitě se rozvíjí.  

Jiří Franc

Přípravná jednání ke koupi společnosti trvala téměř rok. Podílela se na ní řada právníků a odborníků. Mimo jiné využil Dr. Charvát 
poradenských služeb renomované firmy Patria Corporate Finance. Rozhodování to rozhodně nebylo jednoduché.

• Specializace na výrobu hydraulických válců již v r. 1970
• Závody Ťažkého Strojárstva – ZŤS Bardějov
• 1995 -  založena firma SB INMART a.s., 100 % soukromého kapitálu
• 1999 -  založena firma SBAJ INMART a.s.
• 2017 - převod 100% vlastnictví na CHARVÁT Group s.r.o., název ponechán



6  |  2017  •  CHARVÁT magazínMáme koně do každého dostihu

CHARVÁT GROUP  |  7  

Dr. Charvát na setkání se zaměstnanci SBAJ 
Bezprostředně po koupi 100 % podílu v SBAJ INMART a.s. v Bardějově se Dr. Charvát setkal 8. listopadu 
se zaměstnanci. Přinášíme hlavní témata, která zmínil ve svém projevu o současnosti a budoucnosti nové 
dceřinné společnosti CHARVÁT Group s.r.o.

Dne 13. 10. 2017 se stala 100% akcionářem společností SBAJ a.s. a SB a.s. naše firma CHARVÁT Group s.r.o. Včera proběhla Valná 
hromada, která zvolila nové vedení. Do představenstva společnosti byli zvoleni p. Klimek, pí Mikitová, p. Kollár a já. Generálním ředi-
telem, který je v souladu se Stanovami společnosti titulován jako výkonný ředitel, je pan Pavol Klimek. Na rozdíl od předcházející doby 
nebyla udělena prokura. Chci poděkovat panu Miroslavu Kollárovi, že za mnou s nabídkou koupit podnik přijel. Zároveň jsem mu slíbil, 
že budu podnik dále rozvíjet. 

Pozn. redakce: materiály o SBAJ byly připravovány nezávisle na sobě. Pokud se některé informace objeví dvakrát, je to z tohoto důvodu. Redakce 
se řídila tím, že přednost před úpravami textu má autentičnost sdělení vrcholových manažerů našim čtenářům.   

CO BUDE S FIRMOU DÁL? 
Firma se bude nadále velmi rychle rozvíjet, 
coby naprosto plnohodnotný člen naší skupi-
ny. Musíme růst jak v objemu výroby, tak  
v počtu zaměstnanců.

KDE MÁME DNES PROBLÉMY?
1) Máme nízkou produktivitu 
– výrobu na jednoho člověka.
Zatímco v našem podniku ve Zbraslavicích 
dosahujeme 6.000,- EUR/člověka/měsíc, 
zde jsou to pouze 4.000,- EUR/člověka/ 
měsíc. Řešením v prvním kole je přesun re-
žijních pracovníků do výroby

2) Nestíháme zakázky
Zakázek máme dnes přibližně o 10 - 15 % 
více než stačíme vyrobit. Je to přibližně  
1,1 Mio EUR zakázek oproti naší dosavadní 
nejvyšší schopnosti vyrobit 0,9 Mio EUR. 
Tento problém musíme řešit rychlým náku-
pem strojů a přijmutím nových lidí i za cenu 
náborových příspěvků.

JAKÉ JSOU NEJBLIŽŠÍ 
KONKRÉTNÍ KROKY?
a) do podniku poukážeme 900 tis. EUR,  
abychom vylepšili celkově finanční pozici, 
zaplatili dluhy dodavatelům a objednali nové 
stroje.

b) dnes jsme objednali celkem 4 nové stroje:
2x soustruh,
1x kotoučová pila,
1x svařovací robot CLOOS
Celková výše investice je 591 tis. EUR. První 
tři stroje budou dodány a uvedeny do provo-
zu ještě před Vánocemi. 

c) při obratu nebo při výrobě nad 850 tis. 
EUR/měsíc vyplatíme každému pracovníkovi 

50,00 EUR nad sjednané platové podmínky, 
při výkonu nad 1,0 Mio EUR vyplatíme  
70,00 EUR.

d) abychom zvýšili povědomí o existenci 
naší společnosti ve městě, budeme každo-
ročně pořádat podnikový ples a budeme  
využívat nadační fond. Nadační fond přispí-
vá našim zaměstnancům či jejich blízkým  
k vyřešení složitých sociálních situací.

Víte, jeden z argumentů, proč jsem tento 
podnik koupil je i to, že moje babička, která 
se narodila v tomto kraji, odešla už jako 
15letá za prací do Čech. I proto je mým  
zájmem vytvořit zde dost pracovních příleži-
tostí, aby mladí už odcházet nemuseli.
Slušná firma se musí o své zaměstnance  
postarat, slušný zaměstnanec z druhé strany 
má být vůči své firmě loajální. Zavedeme si 
proto i jedno další společné pravidlo:

„Kdo z firmy odejde, nemůže se už vrátit“.

Jiří Charvát
setkání se zaměstnanci 

dne 8. 11. 2017

Průmyslová hydraulika doprovází stavebnic-
tví na každém kroku. Nejinak je tomu i při 
stavbě dálnic. CHARVÁT Hykom se v koope-
raci s dalšími členy skupiny CHARVÁT Group 
podílel na výstavbě dálničního mostu. Jed-
nalo se o zakázku firmy Skanska DS a.s.,  
závod 77 Mosty Brno. V takových případech, 
jakým je stavba konkrétního přemostění,  
se jedná vždy o zařízení připravené přímo  
na míru, atypické, jedinečné. Tentokrát se 
jednalo o kompletní hydraulický posun  
při ovládání betonových skruží, zahrnující 
celkem tři okruhy. CHARVÁT Hykom připravil 
kompletní řešení, jehož základem je hydrau-
lický agregát, hydraulická čerpadla, válce, 

potrubní rozvody a elektroinstalace. Speci-
fickou součástí v tomto konkrétním případě 
bylo dálkové ovládání celého mechanismu 
přes radiový signál. Dodávku s názvem  
„Hydraulický systém horní výsuvné skruže 
MSS III Stavba D1 Budimír - Bidovce SO 208 
u obce Vajkovce“ využila Skanska v průběhu 
letošního léta při výstavbě dálničního mostu 
na Slovensku, u obce Vajkovce na trase  
Košice – Prešov. 

Podklady připravil: Vojtěch Řezáč, 
redakčně upravil Jiří Franc

Foto: Vojtěch Řezáč

POMÁHÁME BUDOVAT DÁLNIČNÍ MOSTY
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foto: Jiří Franc
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Máme koně do každého dostihu

PŘÍPRAVA BYLA VÍCE NEŽ DŮKLADNÁ
Svou druhou účast na takové akci si společ-
nost CHARVÁT CTS a.s. nemohla nechat ujít. 
Proto jsme výběru exponátů a přípravě věno-
vali maximální pozornost. A tak jsme měsíc 
před veletrhem naplánovali a uskutečnili dvě 
týdenní cesty po Francii, při kterých Marek 
Košnář a Luděk Týče navštívili naše součas-
né nebo potencionální partnery. Seznámili 
jsme je s naší společností a pozvali je na náš 
stánek. 

NAŠÍM TRUMFEM 
JE UŽITNÁ HODNOTA VÝROBKŮ
Z exponátů jsme upřednostnili nosiče  
kontejnerů s natahovacím výkonem do 5-ti 
tun označované jako City a to především  
z toho důvodu, že se na francouzském trhu 
velice úspěšně prodávají. Ročně je to  

cca 1000 kusů. V této výkonové kategorii  
patří naše společnost tradičně k významným 
evropským výrobcům. O vystavený exponát 
CTS 03-28-K-DIN byl ze strany návštěvníků 
velký zájem, takže jsme 8 kusů prodali přímo 
na výstavě! Nicméně jsme se neomezili  
pouze na tuto kategorii, ale vystavovali jsme 
i další výrobky z našeho portfolia. Automobi-
lový přívěs s nosičem kontejnerů CTS 03-23 
K-DIN byl na veletrhu jediným exponátem 
tohoto druhu a má podle ohlasů solidní  
prodejní potenciál zvláště pro malé podnika-
tele. Dalším vystavovaným exponátem byl 
mechanismus CTS 08-37-S-DIN PRO a jako 
novinku jsme představili mechanismus  
CTS 20-62-S SAT, což je teleskopický mecha-
nismus s natahovacím výkonem 20 tun,  
který se vyznačuje nízkým uložením kontej-
neru nad podvozkem. V případě našeho me-

chanismu je tato hodnota 190mm, což je  
v porovnání s konkurencí špičkové. Dopravci 
to umožňuje navýšit objem přepravovaného 
kontejneru až o 1,1m3. To je v případě vel-
kých společností, zabývajících se nakládá-
ním s odpady, významná užitná hodnota. 

CHARVÁT CTS VYSTAVOVAL VE FRANCII
SOLUTRANS je tradiční veletrh dopravní techniky, který se koná jednou za dva roky ve francouzském Lyonu  
na výstavišti Eurexpo. Letos to byl již 14. ročník, který probíhal od 21. do 25. listopadu. Veletrh se v oblasti  
dopravní techniky řadí k předním evropským akcím a zaměřuje se především na inovace v oblasti nákladních  
vozidel, přívěsů a návěsů, lehkých a těžkých užitkových vozidel a na servisní činnosti. V letošním roce se veletrhu 
zúčastnilo 610 vystavovatelů z 18ti zemí a branami prošlo více než 36000 návštěvníků.
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ZAŘADILI JSME SE MEZI PŘEDNÍ 
EVROPSKÉ VÝROBCE
Významným přínosem účasti na takových 
akcích je i to, že jsme stále v kontaktu s po-
sledními trendy v oblasti kontejnerové tech-
niky. Proto jsou také dnes naše výrobky na 
vysoké technické úrovni, srovnatelné s nej-
většími evropskými výrobci. Jasnou zprávou 
pro zákazníky je naše roční produkce 800 

kusů mechanismů, z nichž je více než 40 % 
exportováno do celého světa. 

MÁME DOBRÝ TÝM
Poděkování patří kolegům Markovi Košná-
řovi, Tomáši Novotnému, Sandře Sýkorové, 
Janě Tomanové, a hosteskám od Imperial 
Agency. Samostatnou kapitolou naší účas-
ti v Lyonu byla přítomnost Jiřího Charváta  

a Luďka Týčeho (CHARVÁT HYKOM s.r.o.), 
kteří nám pomohli nejen svými obchodními 
zkušenostmi a znalostmi, ale také perfektní 
francouzštinou.

Text: Jan Outlý, ředitel společnosti 
CHARVÁT CTS, a.s.

Redakčně upravil: Jiří Franc
Foto: Luděk Týče, Marek Košnář

ÚČAST NA VELETRZÍCH JE NEZBYTNÁ 
SOUČÁST OBCHODNÍ STRATEGIE
Podle zájmu o naše výrobky hodnotíme naši účast na výstavě jako velmi úspěšnou. Otázka, jak a zda se se naplní 
naše cíle prodejů ve Francii je střednědobá záležitost, kterou budeme nadále sledovat a vyhodnocovat. Pokračuje-
me v obchodní strategii podpory exportu našich výrobků. Účast na velkých evropských mezinárodních veletrzích, 
jako byl ten v Lyonu, je evidentně potřebná a budeme v ní i nadále pokračovat. Je přitom zřejmé, že pro francouz-
ský trh bude nutné přijmout zahraničního obchodníka, který zvládá perfektně francouzštinu. 



Na Martinu Kiefer, která pracuje v CHARVÁT AXL Semily, mne upozornil JUDr. Charvát. Měl pocit, že by bylo dobré jí věnovat v tomto 
vydání prostor pro medailonek. Proč? O tom Vás přesvědčí její životní osudy a následující rozhovor. Martina strávila dětství v Košticích, 
malé vesničce u Loun. Absolvovala učební obor kosmetička v Hradci Králové a k tomu nástavbu v Ústí nad Labem s maturitou. Tam,  
na internátu, absolvovala  výměnný pobyt v Německu, kde se seznámila se svým budoucím, dnes již ovšem bývalým manželem. Martina 
se rozhoduje poměrně rychle a tak odešla ihned po maturitě za svým osudem do Německa, kde žila dlouhých dvanáct let. Do České 
republiky se vrátila v r. 2015. Letos v únoru to byly dva roky. 

MARTINA KIEFER PROŽÍVÁ V NĚMČINĚ I SVÉ SNY

6  |  2017  •  CHARVÁT magazínMáme koně do každého dostihu

CHARVÁT AXL  |  11  

Jak se vám žilo v Německu? 
Odešla jsem tam ve dvaceti, byli jsme mladí. 
Užívali jsme si života. Po pěti letech se něco 
zlomilo a rozešli jsme se. Děti jsme spolu 
neměli. Musela jsem se rozhodnout co dál.  
A objevila jsem v sobě touhu dokázat si,  
že to tam zvládnu sama, bez pomoci někoho 
dalšího. Předtím jsme měli dost peněz, ces-
tovali jsme, manžel se staral, bylo to pro mne 
všechno pohodlné. A najednou šok. Sebrala 
jsem si pouze svoje osobní věci a nastěhova-
la se ke kamarádce, v podstatě bez prostřed-
ků. Snažila jsem se pracovat a začala jsem 
studovat na německé vysoké škole pedago-
giku. Ale po čtyřech semestrech jsem to 
vzdala, na to jsem prostě neměla. Pak jsem 
zkusila učitelku v mateřské školce a chodila 
jsem na noční služby na diskotéku, za bar. 
Stávalo se, že jsem díky službám 32 hodin  
v kuse nespala. Ale musela jsem vydělávat 
na nájem, takže jsem to zvládala a dokázala 
jsem si, že to půjde. V té době jsem v Ně-
mecku vydělávala nejvíc. 

Co Vás inspirovalo k návratu domů? 
Překročila jsem třicítku a začalo mě to táh-
nout domů. K rodičům. Cestování a kontakt  

s nimi byl čím dál náročnější, žila jsem  
v Karlsruhe, až u francouzských hranic  
a to je daleko. Takže mi bylo 31 let a byla 
jsem zpátky v Čechách. Před odchodem 
jsem stihla ještě německé občanství,  
pro které jsem musela podstoupit spous-
tu testů. Například z německého jazyka, 
znalosti německé historie, společnosti, 
kultury, státních institucí apod. A také 
jsem musela zdokladovat, že jsem soci-
álně soběstačná, že jsem schopná se  
v Německu uživit. 

Jazyková vybavenost pro Vás nebyl 
problém? 
U zkoušek, po dvanácti letech pobytu již 
ne, ale když jsem do Německa přijela ve 
svých přibližně dvaceti letech poprvé, 
neuměla jsem ani slovo. Postupně jsem 
se naučila a pak, na německé vysoké 
škole, jsem se musela učit ještě anglic-
ky. Učit se na německé škole angličtinu 
bylo hodně drsné. 

Kdy a jak jste se objevila v CHARVÁT 
AXL? 
Od února 2015 jsem byla doma a hledala 
jsem práci. Dala jsem si předsevzetí, že budu 
hledat takovou práci, kde využiji svou zna-
lost němčiny, když už mi to tak dalo zabrat 
se jí naučit. Chodila jsem po fabrikách na 
pohovory. Pak jsem dostala tip na CHARVÁT 
AXL, že tam hledají referentku obchodního 
oddělení se znalostí němčiny. Výběrové říze-
ní bylo ve dvou kolech. Když jsem postoupila 
do druhého kola, dostala jsem se na pohovor 
přímo k panu Charvátovi a ten mne přijal.  
Nástup to byl velmi rychlý, za 14 dní už jsem 
byla na veletrhu v Mnichově. Považuji to  
za svůj životní úspěch. 

Jaká je dnes Vaše pozice? 
Pozice se jmenuje pořád stejně, jsem refe-
rentka obchodního oddělení pro německý 
trh. Měla jsem z té práce po svém nástupu 
ohromný respekt. Přes kosmetičku a bar-
manku najednou obchodní referent, kance-
lář. Ohromná změna. 

Co se Vám na té práci líbí? 
Mám ráda tu němčinu. Ráda mluvím němec-
ky a je to pro mne zcela přirozené. V němčině 

se mi zdají i sny a dokážu v němčině běžně 
přemýšlet, počítám v němčině. Takže ob-
chodní i společenská konverzace v němčině 
mne vyloženě baví. Navíc i díky svým před-
chozím profesím a životním zkušenostem 
jsem zvyklá jednat s lidmi. 

Náš rozhovor sleduje Vaše sedmiměsíční 
dcera – asi se něco změnilo
Letos 5. dubna se mi narodila dcera Elena.  
V plánu to původně nebylo, ale jsem ráda,  
s ohledem na svůj věk. Bylo mi to však velmi 
nepříjemné vůči zaměstnavateli, že za mě 
musel hledat náhradu. Tak jsem se snažila 
rychle nastoupit zpátky, v podstatě okamžitě 
jak to bylo možné, když jsem si zajistila hlí-
dání. 

Jak to zvládáte? 
Chodím tři dny v týdnu, vždy na čtyři hodiny. 
S firmou se snažíme vyjít si vstříc. Zatím ješ-
tě kojím, takže se musíme vzájemně přizpů-
sobit. V práci řeším operativně co přijde, 
zkontroluju maily, píšu maily, odpovídám  
na maily, vyřizuji telefony. Chodím na porady, 
řeším objednávky, zadávám pro výrobu údaje 
do systému na základě úkolů z porad apod. 

Na co jste ve své práci u CHARVÁT AXL 
nejvíce hrdá? 
Na to, co se odehrálo poslední den před 
mým odchodem na mateřskou. Našla jsem 
jednu německou firmu, zkusila jsem poslat 
nabídku, v podstatě okamžitě přišla poptáv-
ka, pak začaly chodit další a z té doposud  
neznámé firmy se stal stálý zákazník. Byl se 
u nich podívat i pan Charvát. Celého třičtvrtě 
roku od svého nástupu jsem se snažila  
sehnat nového zákazníka, a pak se mi to  
povedlo za jeden jediný den, právě před  
nástupem na mateřskou. Neuvěřitelné…

Co Vám daly Vaše dosavadní zkušenosti 
pro budoucnost Vaší dcery?
Bude vyrůstat ve dvoujazyčné rodině. To už 
se děje, běžně střídáme doma češtinu  
a němčinu. Protože jsem si na vlastní kůži 
vyzkoušela, že znalost cizích jazyků otevírá 
člověku v jeho životě úplně jiné možnosti. 

Ptal se a fotil: Jiří Franc
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PAVEL PÍCHA: GLOSA O SLUNÍČKU

V rubrice „Žijí mezi námi“ představujeme čtenářům naše zaměstnance, kteří vynikají v nějakém oboru mimo svou profesi, jsou v něčem 
výjimeční. V minulém vydání jsme absolvovali první část rozhovoru s Karlem Stanke, vedoucím technologem CHARVÁT CTS v Okřínku a 
současně tanečníkem na mezinárodní úrovni. Končili jsme rozhovor v okamžiku, kdy jsou Karel se svou partnerkou úspěšným tanečním 
párem, který v amatérské kategorii dosáhl na nejvyšší možnou úroveň. Jaká budoucnost je před člověkem, který pravidelně po mnoho 
let ukrajuje ze svého krajíce volného času a finančních prostředků, aby se ve svém zájmu vypracoval až do vrcholové kategorie v rámci 
České republiky? Velké mezinárodní soutěže to již nebudou. Společně s manželkou se věnují v Kolíně výchově svých následovníků.

Je po svatbě, hosté odešli. Co vás, no-
vomanžele, čeká na tanečním parketě? 
Poslední čtyři roky již trénuji několik párů  
v tanečním klubu Bohuslava Matiáše  
v Kolíně, podobně jako jsem začínal já.  
Od září bych chtěl tuto aktivitu rozšířit,  
věnoval bych se mladším párům ve věku 8 až 
12 let. Vidím, že dnes už to není jako dřív,  
nejde začít v patnácti jako jsem začínal já. 
Dnes jsou děti formovány již v době základní 
školy pro  různé sporty a kroužky. Tanec  
do sebe musíte dostat drilem, vůbec to není 
jednoduché, a to i když máte nadání. A je to 
časově náročné. Proto bych se chtěl zaměřit 
na věkově nižší skupinu a začít již od malých 
dětí, které budou mít větší možnost se  
do budoucna vypracovat na vysokou úroveň. 
Taneční klub Bohuslava Matiáše je jedním  
z kroužků Domu dětí a mládeže v Kolíně. 

Sledujete StarDance? 
Většinou moc ne, i když poslední 
řadu jsem sledoval, protože jsem 
tam měl svou trenérku, Andreu 
Třeštikovou. Pochází z nedalekých 
Poděbrad. 

Co Vám soutěžní tanec dal 
a vzal?  
Vzal mi spoustu peněz a času. Kolikrát jsem 
musel odmítat možnost posedět s kamarády, 
slavit s někým narozeniny, jet na výlet apod. 
Ale na druhou stranu mi to hodně dalo.  
Jednak fyzičku, i když mi to trochu zničilo 
klouby. Mohl jsem poznat spoustu lidí, 
spoustu osobností, třeba i mezi trenéry. 
Jsou to zvlášť osobití lidé, museli tanci  
mnoho obětovat. Vždyť si vezměte nás.  
Třeba dva tři měsíce trénujete a pak jedete 

na soutěž. Tam předvedete pět tanců  
po minutě a půl. Musíte do toho dát úplně 
všechno, protože jinak se nedostanete  
do druhého kola. Buď uspějete nebo ne.  
Je obtížné před takovou soutěží všechno 
psychicky zvládnout a případně se pak  
vyrovnat s tím, že neuspějete.  Moje taneční 
kariéra mi umožnila poznat, že člověk k sobě 
musí být tvrdý. A pak je důležité mít dobrý 
tým, dobrou partnerku, dobré podmínky. 

OD SVATBY K VÝCHOVĚ NOVÝCH TANEČNÍKŮ 

SVATBA BYLA JAK SE PATŘÍ
Karel Stanke se devátého září 2017 oženil v kolínském chrámu Svatého Barto-
loměje se svou přítelkyní a taneční partnerkou, Zuzanou Drahovzalovou.  
S laskavým souhlasem novomanželů zveřejňujeme jejich svatební fotografie.  
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SLOVO MÁ JAKUB ŠIMŮNEK 
Letošní dostihová sezona je z našeho pohle-
du určitě výrazně lepší než ta předešlá. 
Máme za sebou sedm dostihových dnů.  
Absolvovali jsme více než padesát dostihů, 
zatímco v r. 2016 pouze 36. Podařilo se nám 
uspořádat významné a kvalitní dostihy, které 
jsou velice slušně obsazeny. To se projevilo  
i v nárůstu výplat sázejícím – částka se blíží 
pěti mil. Kč. Bude to meziroční nárůst o více 
jak 50%. Největší divácký úspěch měla Velká 
mostecká steeplechase na konci srpna.  
Je to skvělý dostihový den pro rodiny s dět-
mi. Rádi bychom z něj udělali tradiční kultur-
ní událost roku. Letos přišlo 2900 platících 
diváků, k tomu přibližně 1000 dětí a dalších 
750 lidí bylo od koní. V průběhu dne se tedy 
po Hipodromu pohybovalo téměř 5000 lidí, 
což je několikanásobně více než loni. Máme 
zájem, v souladu s přáním nového majitele, 
zatraktivnit areál, přitáhnout co nejvíce  
návštěvníků a být volnočasovou příměst-
skou zónou. Proto jsme již letos vybudovali 
nové dětské hřiště s grilovištěm. Lidé si  
k nám chodí odpočinout s celou rodinou,  
pořádají pikniky, oslavy, přibývá svateb. S tím 
souvisí i pořádání firemních akcí a využívání 
doplňkových sportovních aktivit na Hipodro-
mu  - in line dráhy a fotbalgolfu. Fotbalgolfy 
jsou včetně našeho pouze dva v republice. 
Ale nezapomínáme ani na návštěvníky dosti-
hů. Modernizovali jsme celý televizní okruh, 
který je kompletně ve full HD rozlišení.  
Pořídili jsme speciální hydraulické nůžky  
na zastřihování živých plotů, což je výrazná 
pomoc pro náš technický tým. Aktuálně  
připravujeme dostihový kalendář pro rok 
2018. Rádi bychom udrželi minimálně sedm 
dostihových dnů jako letos, to se ukazuje být 
pro nás jako optimální. Neméně důležité  
je zajistit dostatek sponzorů dostihového 
sportu, což znamená udržet přízeň těch stá-
vajících a zajistit příliv nových. Je to jeden  
z mých osobních úkolů…

Jakub Šimůnek, na fotografii vpravo

SLOVO MÁ JAN PAPAREGA
My jsme rádi, že tady Hipodrom vůbec je. 
Unikátní projekt na výsypce, rekultivace  
velkého území, významná stavba. Jsem rád, 
že funguje již dvacet let a že to fungování 

nevymizelo se vstupem společnosti CHAR-
VÁT Group. Bylo by skvělé, kdyby se podařilo 
nadále zvyšovat počet dostihových dnů. Pan 
Charvát hovořil o osmi a více dostihových 
dnech za rok. Potřebujeme, aby Hipodrom 
lákal nejenom obyvatele Mostu, ale také lidi 
ze širokého okolí a myslím, že se to začíná 
dařit. Příkladem může být využití námi  
opraveného dětského hřiště. Hipodrom také 
láká čím dál více lidí mimo klasického  
dostihového publika. Lákadlem je například 
bezplatná in – line dráha. My to jako město 
podporujeme, například kyvadlovou dopra-
vou. Rádi lidem umožníme dostat se z města 
na Hipodrom a potom je zase odvézt zpět. 
Děláme všechno pro to, aby návštěvnost 
byla větší a větší. Co se týče nových velkých 
investic, mezi které patří uvažovaná výstav-
ba nové tribuny, v souvislosti s možným oto-

čením směru dostihů, v tom jsem dostihový 
laik. Neumím posoudit účelnost této změny, 
byť mám informace, že je potřebná, že koně 
by měli dobíhat do cílové rovinky po rovině 
nebo do mírného kopce a ne tak, jako v sou-
časnosti, dobíhat ze svahu. S panem Charvá-
tem jsme o tom hovořili. My, jako menšinový 
vlastník typu „město“ máme omezené mož-
nosti se o těchto investicích rychle rozhodo-
vat. Je to otázka rozpočtu města a na rok 
2018 již máme rozpočet připraven, takže  
to úplně reálně v tom příštím roce nevidím. 
Ta debata musí být vedena při koncipování 
nového rozpočtu. První možný vstup do této 
investice ze strany města je proto rok 2019.  

Podklady z poskytnutého rozhovoru 
pro Magazín Charvát zpracoval: Jiří Franc

Foto: Jiří Franc

V r. 2017 absolvoval Hipodrom Most dostihovou sezonu poprvé s novým majoritním vlastníkem – CHARVÁT Group s.r.o. Současně  
to byl rok, kdy mostecký Hipodrom slavil dvacet let své existence. Jak to vidí předseda představenstva a ředitel Jakub Šimůnek?  
Podpoří mostecký primátor výstavbu nové tribuny? 

JAKUB ŠIMŮNEK A JAN PAPAREGA HODNOTÍ 
DOSTIHOVOU SEZONU 2017 NA HIPODROMU MOST
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Dva koně z naší soutěže se do hodnocení dle handicapů nedostali vůbec. Jsou to CLAUDIA FONG a CORLEONE. Tito koně buď nesplnili počet 
startů (2), nebo se jim nepodařilo doběhnout plný kurs alespoň dvou dostihů. Proto nemohli být zařazeni do hodnocení. Celkem se dostalo  
do hodnocení chovatelů dvouletků  v české republice 86 koní. Z toho můžeme usoudit na úspěšnost našich čtyř favoritů, kteří obsadili třetí, 
deváté, třinácté a pětadvacáté místo.

VYLOSOVALI JSME VÍTĚZE SOUTĚŽE DVOULETKŮ
Dostihová sezóna 2017 je neodvratně za námi. V květnovém vydání Magazínu Charvát jsme naposledy poskytli 
informace o zaměstnanecké soutěži, která je zaměřena na úspěšnost dvouletků z dostihových stájí manželů  
Charvátových. Připomeňme si východiska, s kterými do soutěže zaměstnanci vstupovali.  

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

PODMÍNKY SOUTĚŽE? 

NA STARTU BYLO ŠEST DVOULETÝCH KONÍ. TIPOVALO CELKEM 33 SOUTĚŽÍCÍCH. 

Forrest Gump 10
Res Judicata 7
Claudia Fong 6

Korfu 4
Be Master 3
Corleone 3 

Výsledky dle handicapů dvouletých v r. 2017, jak je uvádí na svých stránkách Jockey Club ČR:
1. FORREST GUMP, Stáj Charvátová, hdcp 73, třetí místo v celkovém pořadí dvouletků
2. RES JUDICATA, Stáj Dr. Charvát, hdcp 69,5 – tj. deváté místo v celkovém pořadí dvouletků
3. KORFU, Stáj Dr. Charvát, hdcp 68,5 – tj. třinácté místo v celkovém pořadí dvouletků 
4. BE MASTER, Stáj Dr. Charvát, hdcp 62,5 – tj. pětadvacáté místo v celkovém pořadí dvouletků

■ Na snímku Forrest Gump 
     14. října v paddocku před startem     
     Ceny zimního favorita 
     na Hipodromu Most. 
     Doběhl na skvělém druhém místě.

Foto: Jiří Franc
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Na základě výsledků uvedených na předchozí straně nastala povinnost pořadatele soutěže vylosovat vítěze z řad zaměstnanců ve všech 
třech kategoriích. Losování bylo nutné, protože u všech koní, kteří se umístili na prvních třech místech, bylo více tipujících.  Bylo proto 
nutno sestavit losovací komisi, která měla jasná pravidla losování. 

PRŮBĚH LOSOVÁNÍ
Nejprve přidělil redaktor Magazínu Jiří Franc 
čísla všem, kteří zvolili vítězného koně  
dle handicapu dvouletých. Čísla ke jménům 
všech zaměstnanců byla přidělena vzestup-
ně podle data doručení tipů. Následně byla  
čísla napsána na jednotlivé žetony. 
Žetony byly umístěny do klobouku. Losující 
poté postupně provedl tah žetonů. V okamži-
ku losování neznal losující vztah mezi číslem 
a jménem soutěžícího, aby byla maximálně 
zaručena objektivita. Následně bylo vyloso-
vané číslo porovnáno s připraveným jmen-
ným seznamem. Tím byl stanoven vítěz. 

TŘI KONĚ, TŘI KOLA LOSOVÁNÍ  
Losování probíhalo ve třech kolech, proto-
že bylo nutno vybrat zaměstnance, který 
uspěl se svým tipem pro prvního ( FORREST 
GUMP), druhého ( RES JUDICATA) a třetího  
(KORFU) koně v pořadí dvouletků. 

Příprava losování: Jiří Franc, redaktor
Losující: Kateřina Kyselá, 
asistentka Dr. Charváta
Asistent losování, kontrola průběhu, 
zvukové efekty: Milan Neprášek, ekonom
Klobouk poskytla: Diana Charvátová

LOSOVALI JSME ZODPOVĚDNĚ, PODLE JASNÝCH PRAVIDEL

VYNIKAJÍCÍ ZNALOSTI NEBO NÁHODA? 
Na FORREST GUMPA, prvního v pořadí, si vsadilo nejvíce tipařů, celkem 10. Podobně 
na RES JUDICATA, druhého v pořadí, si vsadil druhý největší počet zaměstnanců, 
celkem 7. Že by tomu naši zaměstnanci tak rozuměli? Vypadá to, že nejlépe se zna-
lostmi kvality dvouletků na startu dostihové sezóny 2017 na tom byli zaměstnanci  
v CHARVÁT Hykom. Do prvních  tří koní se trefilo 13 zaměstnanců. 
Přistoupili k soutěži navíc zcela týmově – podali hromadný tip,  
na němž bylo uvedeno 19 jmen. S ohledem na počet zaměstnanců  
ve firmě, který se pohybuje kolem dvaceti, do toho šli opravdu  
s cílem něco vyhrát. Paní Procházkové se to povedlo.
DĚKUJEME VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ SE DO SOUTĚŽE 
PŘIHLÁSILI A BLAHOPŘEJEME VŠEM VÝHERCŮM!  

VÝSLEDKY SOUTĚŽE: 
1. místo: Tomeš Vít

zaměstnanec CHARVÁT AXL 
tipoval společně s devíti dalšími koně FORREST GUMP

2. místo: Procházková Milena
zaměstnanec CHARVÁT Hykom 

tipovala společně se sedmi dalšími koně RES JUDICATA

3. místo: Kubín Pavel
zaměstnanec CHARVÁT Group 

tipoval společně se čtyřmi dalšími koně KORFU ■ Forrest Gump v zimní přípravě 2017. Foto Hana Vytopilová
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PROCHÁZKA NOČNÍM BARDĚJOVEM JE ÚCHVATNÝ ZÁŽITEK
Bardějov je historické a kulturní centrum horního Šariše. Ve městě žije více jak 33 tisíc obyvatel. Město vzniklo na důležité obchodní cestě 
vedoucí na sever do Polska. První písemná zmínka je z r. 1241. V průběhu 13. a 14. století město vzkvétalo díky své geografické poloze  
a početným královským privilégiím. Dostalo se tak mezi přední města Horních Uher a tempo rozvoje si udrželo i v následujících stoletích. 
Obraz Bardějova  a jeho krásného okolí dotváří Bardějovské  kúpele, nejnavštěvovanější lázně současného Slovenska, o nichž je první zmínka 
již v r. 1247. Město Bardějov bylo v r. 2000 zapsáno do Seznamu Světového dědictví UNESCO. Kutné Hoře, okresnímu městu nedaleko  
Zbraslavic, se to podařilo v r. 1995. 

Veselé Vánoce a do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů Vám přeje

JUDr. Ing. Jiří Charvát, jednatel společnosti


