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Úvodník
Tradície | inovácie | podpora

Dovolil som si pre Vás pripraviť pár postrehov a myšlienok.

Pre našich klientov je dôležité vracať sa do spoločnosti, v ktorej 
cítia, že majú zázemie a kde im je dobre. Oceňujú projekty, ktoré 
majú vybudované renomé, sú organizačne výborne zvládnuté  
a sú im neustále obchodným prínosom – prinášajú do ich práce 
zaujímavé kontakty a nové stimuly.

Tradície
Medzi tradičné projekty, trúfame si tvrdiť, patrí Business Energy  
Golf Tour, ktorý tento rok oslavuje svoju plnoletosť. A potom 
MEMBRANE Energy Cup, ktorý vychádza v ústrety tím, ktorí  
neholdujú golfovej palici. Tradície pomáhame osláviť aj našim 
obchodným partnerom, a tak sa nám aj v uplynulom roku dostalo 
tej dôvery pripraviť oslavy významných výročí ich spoločností.

Inovácie
A kde ich dôveru oceňujeme ešte viac,  sú oblasti, v ktorých 
sme sa rozhodli inovovať. Ísť do niečoho úplne nového vyžaduje 
predovšetkým nápad, a potom tiež kus odvahy a citu pre to,  
čo má zmysel. A pretože Vás, takých partnerov, okolo seba máme, 
zorganizovali sme spoločne 1. ročník odbornej konferencie,  
ktorá mala za cieľ rúcať bariéry a otvoriť novú spoločnú cestu. 
NUCLEAR ENCOUNTER spojila nielen 4 slovenské a české jadrové 
elektrárne, ale aj ich spolupracujúce spoločnosti.

Podpora
Vždy sme cítili potrebu účasti na nadačných projektoch.  
Vývojom v uplynulom roku sme došli k tomu, že by sme radi 
založili projekt vlastný. Naším prianím bolo, aby podpora dobrej 
veci priniesla aj “niečo navyše” všetkým, ktorí sa zapoja. Vznikla 
tak myšlienka s názvom Slyšet světlo | Vidět hudbu a myslíme si, 
že sa zhmotnila viac než dôstojne.

Úplne novým smerom, ktorým sme sa vydali, je tiež osvetová 
akcia pre širokú verejnosť zameraná na podporu zdravia.  
(URO)logické kroky ku zdraviu organizované pre Českú  
urologickú spoločnosť ČLS  JEP sa uskutoční 28. 9. 2018 v Parku 
Ladronka v Prahe 6. Všetci ste srdečne pozvaní.

Počul som takú zaujímavú myšlienku, že nie len prácou je človek 
živý. Prajem príjemných kolegov, ohľaduplných obchodných 
partnerov, zdravie pre Vás a Vašich blízkych.

Milan Dado
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Ohlédnutí za velkým finále 2. 11. 2017 a letním 
turnajem pod otevřeným nebem 2. 6. 2018 
 
MeMBrane energy Cup podobně jako golfová túra pomáhá propojovat na obchodní i lidské úrovni. Vychází vstříc těm, kteří příliš  
neholdují golfu, a otevírá tak další možnosti networkingu. Jako přidanou hodnotu si MeC vytyčil cíl propagovat zajímavá nOVÁ 
CHYtrÁ ŘeŠenÍ. na listopadovém finále ve sportcentru steP v Praze to tentokrát byly možnosti úspor v oblasti It prezentované 
společností CgI It Czech republic s.r.o.

O něco rodinnější a uvolněnější bývají letní turnaje pod otevřeným nebem. Z jihu Čech se pro rok 2018 přesunuly do Čech středních, 
a to do skvělého zázemí Hotelu Zámku Berchtold. Počasí se letos velmi vydařilo. a tak si troufáme tvrdit, že účastníci dobili energii  
a strávili příjemný a smysluplný čas. a o to jde především. 
 
Děkujeme všem partnerům a těšíme se na listopadové finále 2018!

Mi

MeMBrane energY CUP
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MEMBRANE Energy Cup
Ohlédnutí za velkým finále a letním turnajem
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Buď a nebo
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Golfové a tenisové turnaje ALVEDY 
navštěvujete již několik let a my si toho 
vážíme. Co Vás k nim přivedlo?
Byla to vlastně taková náhoda. S panem 
Dadem máme společného známého, který 
fandí Bohemce, kde působím. A protože 
se vidíme na každém fotbale, slovo dalo 
slovo, a protože mě sport strašně baví,  
i kdybych měl o půlnoci někam jít, tak 
jdu hned. Takže pokud můžu, vždycky se  
turnaje účastním. A myslím, že už jich bylo 
dost. Je pravda, že v těch tenisových jsme 
úspěšnější, tam jsem občas stál i na bedně. 
U těch golfových většinou vymetám ta 
poslední místa. Ale to se může změnit.

Kdy jste s golfem začínal?
S golfem jsem začínal ještě v minulém 
století (smích). V roce 1994. Tehdy jsem se 
netrefil do míčku, nad čímž jsem kroutil 
hlavou, protože jsem si myslel, že jsem  
na míčové sporty docela šikovnej. Tak jsem 
se do toho trochu víc zahloubal. A jak to 

člověk jednou dobře trefí, už je lapenej. 
Tenkrát byla obrovská výhoda, že golf hrálo 
hrozně málo lidí, takže jsme se navzájem 
všichni znali. Ale musím říct, že čím déle 
hraju, tím hraju hůř (smích). Ale tenhle 
pocit mají většinou všichni.

Co Vás na golfu baví?
Mně se hlavně líbí, že je tam zakázáno 
běhat (smích publika). Pozor, to je důležitá 
věc. Jednou, když ještě žil nějaký pan  
Goldscheider, byl velkou osobností golfu 

tady u nás i v Evropě, jsem hrál turnaj  
a zapomněl na jedné jamce hůl. Tak jsem 
se rozběhl, že si pro ni zaběhnu a pan 
Goldscheider přijel s vozíčkem a říká mi: 
„Pozor, na golfu je zakázáno běhat. To tě 
taky můžeme vyloučit!“ To je sport pro 
mě.  Je to relax. Jdete krásnou přírodou, 
soustředíte se jen na ten golf, protože 
nemáte čas přemýšlet o problémech 
doma nebo v práci. A mám tam spoustu 
kamarádů. Vždycky si mezi sebou najdeme  
nějakou soutěž, abychom hře dodali 
náboj. Je to příjemný sport. Je možné ho 
hrát v jakémkoliv věku. Ve fotbale člověk 
ve třiceti končí. Kdežto znám lidi, kteří  
to v 90 pálí dál než já. A to je pro mě 
strašné (smích).

Jsou pro Vás alveďácké turnaje něčím 
jiné?
Je na nich obrovská pohoda. Jiné jsou  
ve dvou věcech – jednak jsou velice dobře 
zorganizované a pak je na nich skvělá péče 

„Je vidět, že tu lidé 
mají mezi sebou  

velmi dobré vztahy,  
že si váží jeden 

druhého, že chtějí
strávit pěkný den”

Antonín Panenka je čestným hostem na turnajích Business Energy Golf Tour i MEMBRANE 
Energy Cup. Těch se při čtyřhrách účastní se svým synem Tomášem. Při příjemném posezení 
u kávy a jeho oblíbeného „něčeho sladkého“ jsme se prosmáli povídáním nejen o sportu.

ALVEDNÍČEK | MEMBRANE Energy Cup
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o hosty i co se týče občerstvení. Je vidět, 
že tu lidé mají mezi sebou velmi dobré 
vztahy, že si váží jeden druhého, že chtějí 
strávit pěkný den. Jejich atmosféra je 
opravdu hezká.

A taky je dobré to, že když s někým chcete 
domluvit nějaký obchod, nebo spolupráci, 
je to příjemné a pohodové. Je to úplně 
jiné, než když přijdete za někým v saku do 
kanceláře. Tady spolu strávíte 4 – 5 hodin,  
povídáte si o tom, komu vyrostl nový fíkový 
list, nebo jak se má čí pes. Obchody se tu 
dělají mnohem líp. 

Na MEMBRANE Energy Cup tvoříte  
stabilní dvojici se svým synem Tomášem.  
Již 3 roky po sobě jste byli stříbrní.  
Co pro Vás znamená souhra s takovým 
parťákem?
Je to náhoda, že spolu tady hrajeme. Jinak 
to tak nebývá. Nemáme ambice vyhrá-
vat. Chceme si to užít a podat si ruce.  
Myslím si, že jsme takoví pohodoví.  
Pro nás je překvapení, že se vůbec dos-
taneme do finále. Protože porážíme 
dvojičky, které jsou daleko lepší, než my. 
Ale asi to psychicky neunesou, že by měly 
porazit někoho tak známého. Takže jsme 
tam více méně náhodou.

Jako fotbalista jste dosáhl ohromného 
úspěchu. Jak jste to prožíval tehdy a jak 
to vnímáte teď?
Přiznám se, že jsem to nikdy neprožíval 
úplně naplno. Jsem od přírody trošku  

flegmatik. Pro mě byl vždycky smysl v tom, 
aby mě to bavilo. Abych potěšil sám sebe, 
svoji duši. A když potěším sebe, mají  
z toho samozřejmě dobrý pocit i diváci. 
Pak si můžou po celém pracovním týdnu 
v sobotu v hospodě vyprávět o vydařeném 
gólu, nebo přihrávce, nebo o nějaké hezké 
fintě co se povedla. To je smyslem toho, 
proč lidi na fotbal chodí. 

Čemu se věnujete teď a čemu se věnujete 
rád?
Stále aktivně sportuji, protože sport je 
můj život. Kdybych nemohl sportovat, 
uschnu jako kytka, kterou nezalejete. Jsem 
sice čestným prezidentem Bohemky,  
ale není to taková role, že bych tam musel  
být každý den. Jednám s partnery,  
sponzory, kteří pak zase využívají nás, 
starší hráče, na svých firemních akcích. 
Ale čas si můžu hodně přizpůsobit, takže 
mi ho dostatek zbývá na to, abych si šel 
zahrát golf nebo tenis. Taky hraju závodně 
ping pong za TJ Slavoj Čerčany C. Protože 
bylo málo lidí, založili jsme líheň pro áčko  
a béčko. Pikantní na tom je, že jsem  
v té líhni nejmladší (smích). 

Máte nějakého koníčka, kterého bychom 
nečekali? Třeba malování?
Tak to jste se strefila! Jednou jsem  
namaloval obraz! Byla to charitativní 
akce, kde známí lidé malovali obrazy, 
které pak šly do aukce. Asi tři čtvrtě roku 
jsem přemýšlel, co bych vůbec namaloval. 

Říkal jsem si, že jsou dvě možnosti – buď 
nějaká abstrakce, kdy člověk vyleje kýbl 
barvy a šlápne do toho (smích), anebo  
namalovat něco jiného. A to jsem zavrhnul.  
Tak jsem si pořád říkal, že udělám 
nějakou takovouhle blbost a pořád mě nic  
nenapadalo. 

Mám jednoho známého – úspěšného 
malíře. Jednou jsme si povídali u vínečka 
a celé jsem mu to přednesl. A on povídá: 
„Neboj, s tím ti pomůžu.“ 2 měsíce se 
nic nedělo a když už bylo asi 3 dny před 
akcí a on pořád nic, zavolal jsem mu a on 
na to: „Vezmi lahev rakouského bílého  
a přijeď. Uděláme to na místě.“ Tak jsem 
přijel. A on říká: „Hele, to je jednoduchý. 
Ty jsi známej tou penaltou. Byla to situace, 
kdy jsi stál na rozcestí, že to buď provedeš 
dobře a budeš slavnej, anebo to zkazíš  
a budeš v černý díře.“ A tak jsme celou  
jednu půlku obrazu udělali černou  
a na druhou půlku toho bílého plátna 
jsem rozfrcnul takovou nádherně bledě 
modrou, která se ubírala jakoby do syta, 
stejně jako někteří lidé popisují světlo  
na konci tunelu. A tam jsem pak namaloval 
fotbalový balón. A on říká: „Ten obraz se 
bude jmenovat: Antonín Panenka – Buď  
a nebo.“

Děkujeme za rozhovor! 

Mi 



Partneři MeC

Hlavní partner

Partner tématu

Partneři
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Proč jste se rozhodli do konference 
zapojit a co vám toto setkání přineslo?
Byli jsme společně s Jaro Holubcem 
domluveni obnovit vzájemné set-
kávání a výměnu zkušeností českých  
a slovenských jaderníků na pracovní  
i vrcholové úrovni. Proto nás myšlenka 
na společnou konferenci, navíc  
v mnohem širším rozsahu než bilaterální 
jednání, oslovila.

Co vás na/po konferenci překvapilo?
Určitě zájem a vysoká účast nejen  
ze strany SE a ČEZ, ale i spolupracujících  
firem a dodavatelů v obou zemích. Stále 
máme hodně společného a takové  
setkání všem chybělo. A po konferenci 
byly potěšující pozitivní ohlasy na celou 
akci a chuť ji zopakovat.

Jak hodnotíte NUCLEAR ENCOUNTER  
s odstupem několika měsíců?
Podle mě naplnila naše očekávání. 
Je fajn se v klidu poznat, setkat se  
v „dobách mírových“, kdy neřešíme žádné 
problémy. To je pak i obrovský benefit  
do vzájemných profesních jednání  
a řešení problémů. Víme, na koho se 
obrátit, je snazší si vzájemně vyhovět.

Co je podle vás teď největším tématem 
na poli energetiky?
Určitě vývoj evropské regulace a cenový 
vývoj. Velkou roli bude hrát další roz-
voj OZE a hledání možností ukládání  
energie, přístup k přechodu na nízko 

nebo bezuhlíkovou energetiku a s tím 
související budoucnost ostatních zdrojů. 
Mnohé otázky jsou často spíš politické 
než technické, zejména pokud jde  
o jádro.

V čem vidíte největší prostor  
pro spolupráci slovenských a českých 
energetiků?
Máme hodně společného, zejména  
v jaderné energetice. Naše energetiky  
byly budovány jako jeden celek, 
využíváme stejné nebo podobné  
technologie i přístupy, řešíme často  
stejné problémy. Můžeme sdílet  
technická řešení, využít vzájemný  
benchmark v mnoha oblastech  
a nakonec i dodavatelé na obou stranách 
jsou často společní. V posledních 
letech se náš vývoj oddělil a na obou 
stranách můžeme najít příklady velmi  
dobré praxe, ať už jde o čistě technické 
záležitosti nebo o způsob řízení a vedení 
lidí. SE byly navíc členy amerického INPO 
International, od něhož se v mnohém  
inspirujeme. Určitě je hodně oblastí,  
kde si můžeme být vzájemně užiteční.

Bohdan Zronek
Člen představenstva ČEZ, a.s.
Ředitel divize jaderná energetika

Druhý ročník NUCLEAR ENCOUNTER 
proběhne v dubnu 2019 na Moravě. 
Těšíme se na shledání!

Mi 

Dobré vztahy považujeme za základ bytí  
na tomto světě. Bez dobrých vztahů  
si člověk připadá vykořeněný, nespokojený,  
a jak od nás slýcháte u každé příležitosti,  
chceme, abyste se hlavně cítili dobře.   
Aby byly dobré vztahy, musí být dobrá  
komunikace. A tak v roce 2017 zrodil 
nápad podpořit komunikaci mezi  
slovenskými a českými jaderníky, kteří  
o sobě sice vzájemně vědí, nějak se jejich 
cesty protínají, ale… 

19. – 20. 4. 2018 se po mnoha letech tedy 
opět setkali představitelé 4 jaderných  
elektráren a zástupci jejich 26 dodavatel-
ských společností. Cílem setkání bylo: 

Hodnocení dvoudenního setkání,  
které zahrnovalo neformální společenský 
zahajovací večer, samotnou konferenci  
a odpolední doprovodný program  
s prostorem pro individuální rozhovory, 
přinášíme prostřednictvím vyjádření 
představitelů generálních partnerů:

Znovunastartovat  
osobní setkávání mezi českými  

a slovenskými jaderníky

Podpořit  
sdílení informací a zkušeností

Šetřit zdroje, čas, náklady

Propojovat na odborné úrovni

Poskytovat prostor na navázání 
a prohlubování osobních vazeb

„Prekvapením pre mňa bola samot-
ná myšlienka usporiadať spoločnú  
česko-slovenskú konferenciu. Pre mňa 
osobne toto podujatie bolo opätovným 
nadviazaním kontaktov na najvyššej 
úrovni prevádzky našich JE, ktoré sme 
v minulosti prerušili, hlavne v súvislosti 
s privatizáciou SE. Vzájomné stretá-
vanie a výmena skúseností v jadrovej  
energetike je súčasťou jej kultúry 

a verím, že ju budeme udržiavať  
aj v budúcnosti. V dnešnej dobe,  
keď jadrová energetika zažíva zložité  
obdobie politického a ekonomického 
tlaku, je to nevyhnutné.“

Jaroslav Holubec
Člen predstavenstva Slovenské elektrárne, a.s.
Riaditeľ úseku výroby
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Partneři nUClear enCOUnter

Hlavní partneři

Partneři

Generální partneři
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O jedné putovní golfové ceně
Na turnaji Nuclear Golf Rendezvous,  
jak je mnohým známo, je hlavní cena po-
jata jako cena putovní. Tou trofejí však není 
ani velký pohár jako třeba Stanley Cup.  
Není to ani salátová mísa jako  
při Davis Cupu. Není jí ani sklářská kreace 
jako v ALVEDA Cupu. Ten, kdo se někdy 
zúčastnil jaderného turnaje ví, že je  
to obraz. Takový formát ceny golfová  
historie nezná. A tak mi dovolte 
připomenout příběh, který je s ní spojený. 

Když jsme připravovali první ročník Nu-
clear Golf Rendezvous v roce 2012, hledali 
jsme, co bude cena pro vítěze. Obligátní  
ceny jako jsou nějaké ty plaketky  
a pohárky, láhve a diplomy, to je otřelé. 
Naše cena by měla být neobvyklá,  
originální. A tak se zrodil nápad na obraz. 
Požádali jsme manželku jednoho z našich 
kolegů, amatérskou malířku, aby věnovala 
jeden ze svých obrazů jako hlavní cenu gol-
fového turnaje. I stalo se. Ale to pořád ještě 
nebylo zase tak výjimečné a tak se nápad s 
obrazem rozvíjel dál. 

Ano. Bude to hlavní cena, bude to obraz 
a bude to cena putovní. Každý z vítězů jej 
bude muset mít celý rok do dalšího turna-
je vyvěšen na čestném místě. Toto vyvěšení 
bude moci být kontrolováno. Vítěz zajistí 

na své náklady zhotovení a na rám obrazu 
připevnění mosazné cedulky s ročníkem 
turnaje a jménem vítěze. Další ročník  
turnaje bude muset cenu vrátit. Sám 
dostane kopii obrazu na památku  
svého slavného vítězství. A tak se začala 
rodit docela pěkná tradice. Tradice, která 
připomíná předchozí vítěze a která úkoluje 
vítěze k závazku. Tradice, která by neměla 
zaniknout.

Pravda, ona tradice putovní ceny NGR je 
ještě mladá a křehká. Nyní se na putující  
obraz díváme s trochou schovívavosti,  
ale věřte, po desátém ročníku ji budeme 
již brát vážně, notabene když ji doplníme 
nějakou další ceremonií při vyhlášení 
vítěze. Ono totiž na tradicích teprve ten 
čas a opakování vytváří hodnotu. Hodnotu, 
kterou necháváme našim následovníkům, 
aby ji udržovali a rozvíjeli. 

A tak ke jménům vítězů předchozích 
ročníků, kterými jsou Marek Sviták,  
Juraj Werner, Luboš Hladík, Zdeněk Diviš, 
Zdeněk Kala, podruhé Juraj Werner  
a Tomáš Dunovský, přibude 18. 5. 2019  
po 8. ročníku Nuclear Golf Rendezvous  
jméno další. Už se těším, kdo to bude, 
kam se k němu půjdeme na vyvěšený 
obraz podívat, a hlavně jakou ceremonii 
vyhlášení jaderný výzkum vymyslí. 

AJ

Tomáš Dunovský – vítěz 7. ročníku NGR s GŘ ÚJV 
Řež Karlem Křížkem při předání putovní ceny

Očima
starého 
zbrojnoše 



Ing. Jiří Holinka, MBA
Kuriózní je vlastně celé moje působení  
ve Společnosti. Před svým nástupem  
na pozici řadového technika v roce 1995 jsem 
o I&C Energo prakticky vůbec nic nevěděl.  
Za velký dar a štěstí považuji možnost prožít 
ve firmě již více než 20 let své profesní  
kariéry, zažít velké množství nových věcí, 
přímo se na nich podílet a dobře poznat 
velký počet skvělých a odborně erudovaných 
pracovních kolegů, z nichž někteří se stali 
mými osobními přáteli.

Ing. Jan Krška, MBA 
Před mnoha lety jsem jel s jedním  
velmi zkušeným kolegou na konferenci  
o jaderných elektrárnách do USA. Já měl 
drobný příspěvek o firmě, on byl hlavním 
řečníkem o činnostech systémů SKŘ  
a jejich využití na JE. Již v letadle jsem zjistil, 
že s „vědcem“ to bude po praktické stránce 
složitější, než jsem předpokládal. Problém 
nastal při pasové kontrole již v ČR, cestou  
letadlem i při vstupu na území USA, když se  
jal s celníky diskutovat. Nakonec jsme návazný 
spoj dobíhali, kolega již bos, neboť měl malé 
boty. Na konferenci jsme dorazili těsně 
před naším vystoupením. Po počátečních  
rozpacích měl nakonec příspěvek velký 
úspěch a kolega potlesk ve stoje.

Ing. Bořivoj Hejzlar 
Přestože jsem pamětník tak mně nic moc 
nenapadá.
Jedině snad opravdu z 90. let. V té době měla 
vozidla SPZ dle sídla firmy, takže i na divizi 
na Prunéřově měla vozidla na začátku SPZ 
písmena TR/TRA. No a jednou při návštěvě 
lokality tehdejším generálním ředitelem  
se mu podařilo srazit se na křižovatce  
u elektrárny s tehdejším ředitelem divize.  
No a traduje se, že policisté tehdy  
při vyšetřování nemohli pochopit, jaká je 
neuvěřitelná náhoda, že dvě auta z Třebíče 
(taková dálka) se srazí u Prunéřova. To je jako 
vyhrát ve sportce. 

Ing. Štefan Okruhlica 
Nikdy nezapomenu na jeden dávný  
velmi ranní telefonát od dnes již bývalého 
zaměstnance. Obvykle to nebývají dobré 
zprávy. Z telefonu se ozval vzrušený hlas:
On: „Co mám dělat, srazil jsem lišku a teď mi 
visí na značce“.
Já: „Tak ji sundej a jeď do servisu“.
On:  „Nesundám, cuká sebou a má určitě  
vzteklinu“.
Já: „Tak jeď do servisu i s liškou“.
V tomto duchu rozhovor pokračoval pár 
minut. Franta do servisu nakonec dojel, 
ale nedovezl lišku, ani přední značku. Vše 

skončilo úsměvným zápisem ze škodní 
komise.
Možná využiji příležitosti a přidám ještě 
jednu vzpomínku. V roce 2004 jsme s kolegy  
soukromě navštívili ME ve fotbale, které 
se konalo v Portugalsku. Přejížděli jsme  
z Aveira do Porta a na prvním kruhovém  
objezdu jsme potkali auto s označením 
I&C Energo. Do dnešního dne netuším,  
kdo to tenkrát fandil společně s námi. Těžko 
se mi bude s touto mezerou ve vzpomínkách 
odcházet do důchodu, takže kolegové 
fanoušci máte příležitost… 

Ing. Vladimír Kosmák 
Součástí mé práce je ve velké míře  
i cestování, především řízení služebního  
vozidla. Proto se mi jako první vybaví 
kuriózní situace související s cestováním. 
Bylo to někdy na začátku mého působení 
v I&C Energo, kdy jsem byl, spolu s kolegou, 
vyslán na ekonomické školení, které se mělo 
konat v nějaké, z mého pohledu, „zapadlé“ 
vísce. Jelikož v té době nebyly GPS navigace  
úplně běžným pomocníkem, vyhledali 
jsme tedy daný název v rejstříku autoatlasu 
(naštěstí tam byl uvedený jen jednou, což  
se následně ukázalo jako hlavní „zrada“) 
a vyjeli jsme. Po několikahodinové cestě 
jsme dorazili kamsi do jižních Čech a pídili 

25 let I&C energO a.s.
V září bude společnost I&C Energo slavit 25 let od svého založení. Dostali jsme tu důvěru 
připravit I&C oslavu pro jejich vážené hosty. A jak jsme se tak probírali historií a dobírali  
se k tomu, jak to všechno vlastně vzniklo, zeptali jsme se členů managementu také  
na kuriózní a veselé příhody z celé doby jejich působení ve společnosti. A i když jsou  
všichni velice skromní a nechtěli při přípravách oslavy nijak vyčnívat, přišlo by nám líto 
se alespoň o některé tyto příhody nepodělit. Je vidět, že k ní i k sobě navzájem mají 
všichni hezký vztah, že tu panuje lidská a vřelá atmosféra. Přejeme jim, ať je to tak  
i nadále a ať se jim daří!

ALVEDA
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se, kdeže se nachází to školicí středisko. 
Od paní zametající na návsi jsme se 
dozvěděli, že se v obci nic podobného 
nevyskytuje a my pojali podezření, že jsme 
trošičku minuli cíl. Bylo tomu tak. Naše 
destinace nebyla v Čechách jižních, 
ale východních, a nás čekalo dalších několik 
hodin cesty. I ta byla vcelku strastiplná, 
ale o tom třeba zas někdy příště.

Bohdan Křehlík
Z kuriózních situací mohu vybrat neplánované 
setkání s nynější předsedkyní Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost paní 
Danou Drábovou při jedné z jejich návštěv 
na JE Dukovany. Vycházel jsem z výtahu 
a najednou jsme stáli na jedné chodbě, 
okamžitě si nás vybrala na krátký dotaz, 
ale jak rychle se to seběhlo, tak rychle jsme 
se rozloučili.

Ing. Jiří Kropáček 
Není asi žádným tajemstvím, že před dvěma 
roky, večer, cestou z porady v Třebíči, jsem 

zamyšlený sáhl v autě do dveří pro pití 
a zhluboka se napil dobré sladké grepové 
limonády. Vše by bylo v pořádku, kdyby mě 
nezačala pálit ústa a kdyby to nebyla voda 
do ostřikovačů, kterou léta vozím v malé 
PET láhvi s sebou, kvůli povinnosti 
v Německu. Vzpomněl jsem si na metanolovou 
aféru, kdy se zachránili lidé, kteří pili kromě 
vadného alkoholu i ten správný. Po příjezdu 
domů jsem tedy neváhal a pořádně se napil 
whisky a následně dle návodu na internetu 
zjišťoval, zda v tom, co jsem vypil, 
byl metanol. Protože mi vycházelo, 
že ano (podle barvy plamenů), vyrazil jsem 
hledat pohotovost. Tam mě rovnou poslali 
do nemocnice na JIP. Přesouval jsem se 
na kole v dešti, přesto po whisce ve velice 
dobré náladě. Na JIP mě napojili na přístroje 
a začali léčit. A jak jinak než alkoholem. 
Každou půl hodinu 2 deci tvrdého. Protože 
měli alkoholu málo, musel mi kamarád 
do nemocnice přinést ještě litr rumu. Mezi 
tichými a vážně nemocnými ležáky na JIPce 
jsem byl jediný veselý a komunikující pacient. 

Naštěstí někdy po půlnoci dostali výsledky 
rozboru mé krve. Vše, kromě vysokého 
aktuálního obsahu správného alkoholu 
v krvi, bylo v pořádku, a tak mohli vysadit 
i medicínu. Bylo to na poslední chvíli, více 
alkoholu by asi můj žaludek už nevydržel. 
Na JIPce mě nechali do druhého dne 
odpoledne, dokud moje játra nezpracovala 
všechen alkohol. Domů jsem pak dorazil 
úplně vyčerpaný, jak po velkém fl ámu. 

Bylo to pro mě významné ponaučení v tom 
smyslu, že se Vám může snadno stát i to, 
o čem si myslíte, že se Vám přeci nikdy 
stát nemůže a začal jsem trochu jinak 
chápat smysl všech možných preventivních 
bezpečnostních opatření… a hlavně jsem si 
uvědomil, že jsem měl obrovskou kliku. 

Mi 
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Jedním ze stěžejních projektů produkční agentury alVeDa je golfová túra Business energy golf tour. Její kořeny sahají již na počátek 
tohoto tisíciletí a letošním ročníkem tedy završí svoji plnoletost.

na úvod sezóny Business energy golf tour se účastníci sešli již v únoru, a to v Obecním domě, kde alVeDa pořádala nový, vlastní, 
nadační projekt slyšet světlo | Vidět hudbu (více se dočtete v samostatné sekci). Došlo tak k propojení zcela odlišných oblastí. 
avšak toto spojení se prolíná celou letošní Business energy golf tour. speciální vloženou soutěží „1. ranou na green“ se hráči zapojili 
do podpory nevidomých umělců prostřednictvím nadačního fondu Mathilda, se kterým v rámci tohoto projektu spolupracujeme.

samotná túra odstartovala 21. dubna na novém hřišti red Oak nitra. Begt se tak na slovenské území vrátila po téměř 10 letech. 
Květnový turnaj na Ypsilonce dokonce zaznamenal první Hole-in-one na túře (František Hejčl, jamka č. 16 – bravo, bravo, bravo). 
Další místa konání turnajů jsou již pro naše hosty známá (23. 6. Kaskáda Brno, 14. 7. loreta golf Club Pyšely). Finálovému turnaji 
8. září v Mariánských lázních bude předcházet páteční společenský galavečer, který přinese nejen přehlídku slavnostní róby, ale také 
završení projektu slyšet světlo | Vidět hudbu. Kromě tradičních cen jednotlivých kategorií bude po turnaji vyhlášen vítěz ročníku 
a tedy budoucí nositel zeleného saka. 

Jako bonus pro partnery letošní Business energy golf tour 2018 bude pak v říjnu připraven turnaj na hřišti Veltlinerland Poysdorf. 
Hrát se bude „jamkovka dvojic“ a na slavnostním vyhlášení bude předán pohár pro nejlepší fi remní družstvo.

aJ a VP 

BUsIness energY 
gOlF tOUr
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„Ten dělá to a ten zas tohle“ – toto rčení 
platilo a platí, a proto se chodilo van-
drem na zkušenou. Aby se dobré šířilo 
a špatnému se vyvarovalo. Proto také 
jezdíme do světa, abychom se poučili a 
přebrali nějaké zvyklosti. 

Kdo byl za golfem v Jižní Africe, setkal 
se s milou tradicí a zvykem, kterým je 
krátký odpočinek v půli hry po devíti 
jamkách. Prostě se po devíti jamkách 
celý flajt zastaví, sedne si v klubu 
nebo samostatném half way house. 
Dají si pití a něco pod zub a po deseti 
minutách odpočnutí jdou na druhou 
devítku. Desetiminutová zastávka na 
malé občerstvení, napití, poklábosení 
a odpočinutí. Tu zastávku všichni res-
pektují, těší se na ni a také si ji náležitě 
vychutnávají. Nikoho ani nenapadne se 
nezastavit. Prostě tradice je tradice.

Pravda, tu a tam se vyskytne neználek, 
který se s touhle tradici ještě nesetkal, 
a jak ohař běží kupředu, rozčiluje se, 
že by chtěl jít dál, spěchá a prudí. Ale 
není mu to nic platné. Nikdo ho před 
sebe nepustí, a navíc ho mají všichni za 
blouda, a říkají si: „Kam spěchá, máme 
přece čas, nic nás nehoní, vychutnáve-
jme si tu chvilku odpočinku“. A když 
prudí hodně, odkáže ho některý z míst-
ních do patřičných mezí a vysvětlí 
mu, co že jsou tradice. Half way rest je 
prostě zvyk a musí se ctít. A to i při tur-
najích.

Možná by nebylo od věci vypěstovat 
takový zvyk i na českých hřištích. Tak-
ové krátké usebrání a odpočinek. Tak 
zvažte a třeba i zatlačte na výbory ve 
svých klubech a zaveďte tuto pěknou 
tradici i u nás. Stojí to určitě za to.
Ahoj!

AJ

golfové 
poznání
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„Jak se to, 
Františku, 
stalo?“
„Abych ti pravdu řekl,” odpověděl na 
položenou otázku František Hejčl, který 
zahrál první Hole in one v historii Business 
Energy Golf Tour 26. 5. 2018 na Ypsilonce 
v Liberci, „vlastně ani nevím.“

„No to mi neříkej“, zněla překvapená 
reakce.

„No fakt! Vzpomněl jsem si, že trenér říkal 
drž hlavu dole, tak jsem ji držel dole, a když 
jsem se po chvilce podíval, míček nikde 
nevidím. Ten bude někde v šábí, říkám si, a 
teprve až když jsme se motali kolem jam-
ky, koukám, on je tam! Málem mne z toho 
trefilo, ale radost z toho mám.“ 

ALVEDA také a gratulujeme!

AJ
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Předsedou představenstva  
a generálním ředitelem sev.en eC, a.s.

O 18 letech  
golfové túry  

s lubošem Pavlasem 
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Kde a kdy jste s golfem začínal?
Začínal jsem někdy před rokem 2000, 
nejdříve na několika golfových akademiích 
při turnajích. Když mě golf chytl, chodil 
jsem do Štiřína k tamnímu trenérovi.  
A definitivně jsem golfu propadl, když se 
otevřela první osmnáctka na Konopišti, 
kde jsem dodnes jedním z prvních členů 
klubu.

Jak často hrajete a trénujete?
Mnohem méně než bych chtěl. Zkombino-
vat časově náročné zaměstnání s rodinou, 
která golfu příliš nehoruje, nedává na hru 
ani tréning moc prostoru. S přibývajícími 
léty si ale říkám, že už brzy se poměr 
změní a golf dostane, na úkor práce, víc 
času. Pokud tomu zdraví i nadále dovolí.

Co Vám na hřištích a při hře nejvíce 
vadí?
Já jsem celkem nenáročný. Co opravdu 
nemám rád, když se lidé nechovají 
slušně a ohleduplně k ostatním hráčům 
a nedodržují pravidla. A nejhorší je jít  
za bezohledným, opilým a řvoucím  
flajtem, který se chová, jako když mu  
hřiště patří, zdržuje a nechává za sebou 
spoušť jak na fervejích, tak na grýnech. 
Myslím, že v Čechách je už opravdu mnoho  
krásných hřišť s pěkným zázemím.  
Co právě pokulhává, je práce maršálů.

Jste součástí golfové túry už řadu let. Letos 
slaví své osmnáctiny. Co Vás vedlo k tomu 
se do túry zapojit a co Vám přinesla?
Nejdříve jsem přišel, jak už to bývá, na něčí 
pozvání. Pak jsem zjistil, že se na turnajích 
objevuje hodně lidí z energetiky anebo  

z firem, co mají s energetikou nějaké  
obchodní spojení. Především okruh přátel 
a příjemných lidí je důvodem, proč jsem 
se zapojil. Důležitým je pro mě i velmi 
dobrý výběr hřišť, kde se túra každoročně 
hraje. A taky musím podotknout, že by 
to nešlo bez podpory ze strany akcionáře 
naší společnosti. 

Již několikrát jste na finálovém turnaji 
v Mariánských Lázních předával vítězi 
zelené sako. Jsou pro Vás Mariánské 
Lázně srdeční záležitostí a co pro Vás 
znamená taková událost? 
Turnaj v Mariánských Lázních je pro 
mě srdeční záležitostí. Jednak, to je ta 
příjemnější stránka, toto hřiště patří 
k mým nejoblíbenějším. A za druhé,  
to je ta smutnější stránka, to vždy  
znamená, že se blíží závěr golfové sezóny. 
Sako vítězi pomáhám obléci s pokorou,  
a také s tajným snem, že si ho někdy, snad, 
obléknu sám.

Chtěl byste vzkázat něco našim laskavým 
čtenářům a spoluhráčům?
Laskavým čtenářům a spoluhráčům přeji, 
aby jim jejich životní situace a zdraví 
umožnilo hrát golf tak často, jak chtějí  
a s takovými výsledky, jaké si přejí.

Děkujeme za rozhovor.

Mi
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Partneři Begt 2018

Hlavní partneři

Servisní partner

Partneři

Záštita
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V průběhu roku 2017 uzrála myšlenka 
mít vlastní nadační projekt. Najít způsob,  
jak pomoci, a zároveň přinést nějakou 
přidanou hodnotu všem, kteří se do něj 
zapojí. V tom čase přišel Tomáš Vachuda 
s tím, že by jako fotograf rád realizoval 
něco jedinečného. Tomášovi učarovala  
velkoformátová fotografie pořízená  
200 let starou technikou na skleněné 
desky. Dokonce kvůli ní sestavil speciální  
fotoaparát. A takto vzniklé fotografie pak 
oživit hrou světel dle intenzity zvuku,  
na který budou skrze speciální rámy napoje-
ny. Na světě byl název projektu Slyšet světlo 
| Vidět hudbu. K tomu se pak přidávaly další 
nápady – propojit hudební ztvárnění akce 
s nevidomými hudebníky a k portrétování 
přizvat známé české osobnosti, které by  
projektu dodaly společenský kredit.

22. 2. 2018 se ve Sladkovského sále  
Obecního domu v Praze rozsvítilo 10 portrétů 
významných českých osobností z oblasti kul-
tury a sportu za doprovodu 3 talentovaných 
nevidomých umělců – Simony Němcové, 
Ráchel Skleničkové a Jakuba Blažka. 

Tato originální vernisáž dále směřovala  
do Stavovského divadla, kde se spojila  
s profesionálním hlasem zpěvačky Báry 
Basikové, a poté putovala do Rudolfina.  
Zde její oživení doprovázel houslový virtuóz 
Pavel Šporcl.

Vyvrcholením celého putování této  
neobvyklé výstavy bude 7. 9. 2018 galavečer 
u příležitosti závěru Business Energy Golf 
Tour v Mariánských Lázních. Příběh zde 
znovuoživí nevidomý slovenský romský 
zpěvák, klarinetista, akordeonista a klavírista 
Mário Bihári. Otevřena pak bude prodejní 
galerie obrazů na www.slysetsvetlo.com.

Každá fotografie je originál. Každý portrét 
má svůj „rodný list“ podepsaný fotografo-
vanou osobností. Výtěžek z prodeje obrazů 
poputuje Nadačnímu fondu Mathilda  
a dále pak podpoře nevidomých hudebníků, 
stejně jako příspěvky, které se vybraly 
v průběhu letošní Business Energy Golf Tour. 
Za podporu Vám velice děkujeme!

Mi

Příběh fotografie

slYŠet sVětlO | VIDět HUDBU

Osobnosti, které propůjčily  
svou tvář umělecké fotografii:

Iva Janžurová

Marta Kubišová

Simona Stašová

Marek Eben

Petr Janda

Jiří Lábus

Václav Neckář

Antonín Panenka

Adam Plachetka

Zděněk Svěrák
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Jeden svět
Interview  

s ráchel skleničkovou
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Ráchel, co pro Vás bylo v životě největším 
zážitkem?
Zážitků mám strašně moc. Ale asi ten, když 
mi moje paní profesorka v 7 letech poprvé 
ukazovala, jak to vypadá uvnitř klavíru.  
Osahávala jsem si struny a konečně jsem 
se dozvěděla, jak to všechno vlastně fun-
guje. Pak taky když jsem poprvé skákala 
z třímetrového můstku. Moje máma mi 
řekla, že dlouho poletím a pak spadnu do 
vody. Byl to šok, letět tím vzduchem. Ale 
bylo to neskutečné.

Za co jste nejvíce vděčná?
Za to, na jakém místě, v jakém čase a do 
jaké rodiny jsem se narodila. A za to, že jsem 
si vydupala ten „Dejlák“ (Konzervatoř Jana 
Deyla – pozn. autorky), a že můžu dělat hud-
bu tak široce a tak krásně naplno.

Co Vás dokáže nejvíc naštvat?
Tak například teď aktuálně když mi někdo 
přemisťuje věci. Bydlím v bytě s vidícími lid-
mi. Kdybych tam byla sama, vypravím se na 
koncert, nebo někam na akci sama v pohodě. 
Ale když není fén, nebo moje oblečení na 
svém místě, protože mi ho někdo přemístí, 
tak to mě může vytočit úplně nejvíc.

Čím Vás zaujal projekt Slyšet světlo | 
Vidět hudbu a proč jste se rozhodla do něj 
zapojit?
Připadalo mi vzrušující, že bude zvuk, který 
vytvořím já, převedený do vizuální podoby, 
a ještě navíc že hraje s jeho intenzitou. A 
že lidé nebudou mít zážitek jen z mojí hry, 
ale ještě z toho, že se „tam u mě něco děje“. 
Takové projekty jen tak někdo nedělá. Je to 
nápadité, a to se mi na tom líbí. Že to není 
jen prvoplánové „přispějte na chudáky nevi-
domé“. Do takových akcí vždycky moc ráda 
jdu.

Jak si představujete světlo?
Vlastně jsem ho nikdy neviděla, ale ono jde 
i cítit. Když jsem byla na fytoterapii laserem, 
tak jsem cítila zvláštní brnění. Když svítí 
slunce, hřeje. Občas cítím i teplo z reflektorů. 
V průběhu života se mi představy o světle 
měnily. Ale teď si myslím, že je to prostě 
vlnění, informace. Rozráží vzduch a od něčeho 
se odráží. Díky světelným vlnám můžou lidi 
vidět, díky zvukovým vlnám slyšet. Světlo je 
pro mě emoce. Jsem věřící a pro mě je to 
v pojetí „Buďte světlem světa“ naděje, životní 
energie, bez které by nebylo nic.

Jak se Vám v Obecním domě hrálo? Slyšela 
jste světlo? A jak jste vnímala v tu chvíli  
atmosféru?
Světlo jsem neslyšela. Ale cítila jsem napětí, 
které v sále vytvářelo to, že lidé měli možnost 
vidět zvuky převáděné na světelný efekt. Do 
vystoupení to přineslo úplně nový rozměr. 
Byla to velmi zajímavá zkušenost.

Jaký si myslíte, že si lidé myslí, že je Váš 
svět a jaký skutečně je?
Jéééééé! To je krásná otázka (smích)! Ono se 
často říká „náš svět, váš svět.“ Já si tak tro-
chu myslím, že je to jeden svět – přesně jak 
říká název časopisu Nadace Mathilda, kam 
poputují penízky pro nevidomé hudebníky. 
A záleží jen na tom, jak ho kdo vnímá, a 
jakým způsobem k němu přistupuje. Když 
byl člověk normálně vidící a zavře oči, je 
dezorientovaný, vykolejený, vzali mu smysl. 
A takhle si lidi trochu představují, že my 
vnímáme svět. Jako když jim na chvíli zaváží 
oči. Šok, úzkost, že nevím, co se se mnou 
děje. Zrak je dokonce spojený s rovnováhou 
– lidi padají na zem a točí se jim hlava. Ale 
my nevidomí to máme trochu ustálenější. 
Máme vytříbenější ostatní smysly. V mém 
případě je to sluch. Poznám podle zvuku, 
jakou krabičku bere kdo do ruky, odkud 
zvoní telefon, nebo podle kroků po chodbě 
poznám své nejbližší. Každý si vytříbí smysl, 
jaký je mu bližší.

Co pro Vás znamená umění?
Šlechtění, zkrášlování duše. Z umění se mě 
nejvíc týká hudba. A jak říká Kuba, je to 
vlastně další jazyk. Je to jazyk, který předčí 
všechny jazyky světa, protože nepředává jen 
verbální informaci. Předává i emoce. Hudba 
může léčit, může měnit náladu.

Myslíte si, že může umění pomáhat?  
A pokud ano, jak?
Určitě. Pomáhá vždy a všude.  
Spojuje lidi, boří komunikační bariéry mezi 
nimi. Vyzývá k tomu, aby se spojovali, tole-
rovali, aby si rozuměli a aby spolu strávili 
krásné chvíle.

Co byste vzkázala těm, kteří se  
rozhodnou podpořit projekt Slyšet světlo | 
Vidět hudbu?
Chtěla bych všem, kteří do toho jdou s námi, 
hlavně poděkovat. Protože tam nejde jenom 
o peníze, které hodí někam do kasičky. Jde  
o nový zážitek, nová spojení, nové  
obzory. Tím, že přispějete, umožníte nám  
nevidomým hudebníkům, a nejen nám, 
kteří jsme hráli v Obecním domě, veliké věci. 
Znamená to pro nás nové příležitosti a my 
jsme za to moc vděční!

Ráchel děkujeme za povídání a za sdílení a 
přejeme, ať se moc moc daří!

Mi

Ráchel Skleničková je nadaná nevidomá klavíristka, absolventka Konzervatoře Jana Deyla  
a aktuálně studentka Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.  
Je hostem ve významných koncertních síních. Jako jedna ze 3 hudebníků hrála hostům  
22. února 2018 ve Sladkovského sále v Obecním domě v Praze na slavnostním večeru  
Slyšet světlo | Vidět hudbu. 
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Co pro vás znamená umění?
Umění je jedna z věcí, která nás odlišuje  
od ostatních živočišných druhů. Žádné zvíře 
asi nedělá nějakou činnost jen proto, že je 
to krásné. Jejich konání má většinou nějaký 
účel, například upoutat partnerku, nebo 
ukázat sílu nepříteli. To, že někdo dělá něco 
s takovým úsilím jen proto, že je to krásné, 
je jen naše specifikum. Je pravda, že spous-
ta lidí dělá s velkým úsilím něco, o čem se 
domnívají, že je krásné, a ono není (smích). 

Může podle vás umění pomáhat?
Určitě ano. Umění má schopnost uvolnit v nás 
emoce, o kterých ani nevíme, že je máme. 
Dokáže dojmout, umí vzbudit nadšení pro 
něco dobrého. Dá se samozřejmě i zneužít. 

Ale to, že má na člověka vliv a že ho to dokáže 
pousnout k dobrému i špatnému, o tom 
není pochyb. A dokonce i abstraktní umění. 
Občas zůstanete stát v úžasu nad abstrakt-
ním obrazem a ani nevíte proč. Není to por-
trét, není to zátiší. Je to prostě jen abstraktní 
kompozice a vy před ní stojíte, žasnete, jste 
okouzlení a nedokážete říct proč. Umění má 
sílu. Je to jeden z darů, který jsme dostali.

Proč jste se rozhodl projekt Slyšet světlo | 
Vidět hudbu podpořit?
Člověk nikdy neví, co po něm zůstane. Kla-
deme si otázku, co po nás zbyde, až tu jed-
nou nebudeme. A možná bychom se hodně 
divili, že ty věci, které považujeme za pod-
statné – kariéru, něco, na čem si zakládáme, 

že jednou bude mít úplně marginální, nebo 
vůbec žádnou hodnotu. A že nejdůležitější, 
co v životě dokážeme, bude to, že jsme 
kdysi dávno podpořili někoho, kdo něco 
velkého dokázal. Když přijedu do Barce-
lony, říkám si, že stejnou zásluhu má Gaudí 
stejně jako Güell. Protože bez Güella by 
Gaudí pravděpodobně nic nevytvořil. Anebo 
vytvořil, ale jen na papíře. Ale jen proto, že se 
našel blázen, který to byl ochoten zafinanco-
vat, mohlo vzniknout něco tak úžasného. U 
tohoto projektu máte alespoň jednu jistotu 
hned, když do něj vstupujete, že je to věc 
dobrá.

Děkujeme za rozhovor! 

Mi 

Jednou ze známých českých osobností, které souhlasily s focením pro dobrou věc,  
byl Marek Eben. Ještě jednou děkujeme za podporu projektu.

MareK eBen O PrOJeKtU
slYŠet sVětlO | VIDět HUDBU staraJÍ se O VÁs
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