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Ak priepasť existovala, tak už 
neexistuje – Miroslav Tokár

KONCERTY
Nebojte se, všechno bude lepší 
– Václav Noid Bárta

Hudba je rozměr duchovna 
– Michelle Katrak

Business Energy 
Golf Tour
Postrehy – Vladimír Chmelík

Ohlédnutí za sezónami 2019 a 2020
– fotorubrika 

Očima starého zbrojnoše

Slyšet světlo |  
Vidět hudbu
Muzika nás všechny spojuje
– Raven 

V dnešní době potřebujeme být
semknutí – Blanka Janečková

Setkání v oboru 
doprava
Interview s Petrem Brzezinou

Nebudete mi věřit – fejeton

Starají se o Vás

V minulom roku sme oslávili 20. výročie našej golfovej túry.  
Mnohí z vás ste ju pomáhali vytvárať už od jej vzniku. 
Spomienka na 1. ročník, ktorý sa uskutočnil na publicu 
v Mariánských Lázních, nám ešte dnes vyvoláva úsmev na 
tvári. V tej dobe sme netušili, že sa vytvorili silné základy 
projektu, ktorý za tie roky z „nových neznámych“ urobil 
„starých známych“ v tom najlepšom slova zmysle.

Dnes často počúvame: „Ale veď sa tam už všetci pozná-
me!“ A to je na tom vlastne to pekné. Veľkým bonusom sú 
vytvorené mnohé priateľstva, a dokonca úzke prepojenia 
celých rodín. Spojenie biznisu s osobným životom je také 
2 v 1. Šetrí to čas a náklady. A naviac – manželky a deti sa 
cítia byť súčasťou. A to je veľmi veľa.

Momentálne prežívame obdobie, ktoré nás utvrdzuje 
v tom, aké dôležité je stretávať sa osobne, mať spoločné 
zážitky, vytvoriť si pevné osobné väzby a aj v dobách rozko-
lísaných, nájsť medzi sebou podporu a zdroj pozitívnej 
energie. Človek je hold tvor spoločenský s potrebou pocitu 
dôležitosti pre iných. A tak, aj keď to pre mnohých môže 
vyzerať ako bláznovstvo, pripravujeme pre vás na rok 2021 
ďalšiu duševnú výživu. Dúfajme, že sa podarí!

Prajeme všetkým pevné zdravie a jasnú myseľ.

Milan Dado &  Vaša ALV EDA
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MEMBRANE
ENERGY

CUP

je oblíbené, spíše komorní, setkání příznivců tenisu, potažmo badmin-
tonu. Pro ty, co nepřišli na chuť golfu, nebo je to zkrátka sport příliš 
časově náročný, je tenis příležitost setkat se se zajímavými lidmi i jinak. 
„Dějovou“ linkou MEMBRANE Energy Cup je podpora komunikace 
NOVÝCH CHYTRÝCH ŘEŠENÍ (myšleno technických řešení našich part-
nerů, samozřejmě). A chytrých řešení není nikdy dost.

Membránový turnaj má již několikaletou tradici a stále se rozšiřuje. Ke 
stávajícím partnerům z energetiky přibyli v roce 2019 představitelé 
společností z oblasti výzkumu a oborů dopravy a stavebnictví, čímž se 
rozšiřují možnosti propojování. A to je naše poslání. 

MEMBRANE Energy Cup |03
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Partneři

Hlavní partneři

MEMBRANE Energy Cup |05



NUCLEAR
ENCOUNTER

06|NUCLEAR ENCOUNTER



Jaderné setkávání / Jadrové stretávanie

vzniklo jako nápad na setkání 4 jaderných elektrá-
ren, 2 úzce spojených teritorií – Česka a Slovenska. 
A tak se v roce 2018 uskutečnilo po dlouhých 
letech setkání top managementu ze všech 4 JE 
a jejich servisních a dodavatelských organizací. 
V loňském roce se rozšířilo také na přenosové 
soustavy a zástupce technického vzdělávání. 
Velmi plodná diskuze na téma příprava personálu 
vyústila v přípravu dalších kroků, a tak se konfe-
rence pro rok 2021 rozděluje na 2 samostatné 
bloky.
 

On-line blok plánovaný na duben bude věnován 
novým technologiím, digitalizaci, a právě perso-
nálním otázkám. Díky tomuto formátu s mnohem 
větší možností záběru účastníků bude streamo-
ván i na představitele vysokých a středních škol 
a studenty. Diskuzi povedou spolu se zástupci 
průmyslu na téma zaměření vzdělávání z pohledu 
praxe a jejích potřeb.

Druhý blok konference se uskuteční již „klasicky“, 
tedy prezenčně (věřme!!!). Bude více zaměřen na 
reflexi dodavatelů na situaci v jaderné energetice, 
jejich očekávání od ČEZ a SE a možné modely 
zapojení do výstavby nového jaderného bloku. 

Konání NUCLEAR ENCOUNTER bylo v roce 2020 
v ohrožení. To, čeho si všichni cení nejvíce 
– osobního potkávání – nebylo možné. Spolu 
s generálními partnery jsme se ale shodli, že 
komunikace v době krize je možná ještě více 
potřeba, a tak se po jednáních s ostatními part-
nery konference uskutečnila on-line. Zapojení 
všech si velmi vážíme. 

O konferenci, a nejen o ní, jsme mluvili s riaditeľom 
úseku Jadrové elektrárne, Slovenské elektrárne, a.s., 

Miroslavom Tokárom.

+ +

NUCLEAR ENCOUNTER |07



Ak priepasť 
  existovala, tak už 
                 neexistuje

„
V roce 2020 se uskutečnil již 3. ročník jaderného 
setkávání. Cílem prvního ročníku bylo „znovuna-
startovat“ setkávání managementu jaderných 
provozů ze Slovenské a České republiky. Vnímal 
jste předtím, že tu jakási propast v této oblasti 
existovala?

Ja skôr vnímam, že ak aj takáto priepasť existova-
la tak už neexistuje. Isto tomu pomáha aj NUCLEAR 
ENCOUNTER. Myslím si, že po rozdelení našich 
republík sme sa chvíľu brali viac ako konkurenti. 
Čas však ukázal, že užšia spolupráca je na 
prospech oboch strán. Predsa len, máme rovnakú 
históriu, podnikáme vo veľmi podobnom trhovom 
prostredí, naši zamestnanci vyznávajú podobnú 
kultúru atď. Dovolím si poznamenať, že naša 
spolupráca pozitívne ovplyvňuje chod našich 
spoločností.

Jaký vnímáte posun za tyto 3 uplynulé ročníky 
(když pomineme, že letošní ročník byl ještě 
specifický v tom, že se uskutečnil on-line)?

Myslím si, že prvé roky využili zástupcovia manaž-
mentu jadrových elektrární SE a ČEZ hlavne na 
benchmark, ktorý priniesol aktivity smerujúce do 
zvýšenia efektivity procesov ich jadrových elek-
trární a smerujúcich do riadenia rizika z podob-
ných problémov, ktorým čelíme. V poslednej dobe 
vnímam snahu myslieť viac na našich dodáva-
teľov resp. na školy, ktoré pripravujú našich budú-
cich zamestnancov, a vyberať také témy stretnu-
tí, ktoré ich oslovia. 

Miroslav
Tokár
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Ak priepasť 
  existovala, tak už 
                 neexistuje

„
V roce 2020 se uskutečnil již 3. ročník jaderného 
setkávání. Cílem prvního ročníku bylo „znovuna-
startovat“ setkávání managementu jaderných 
provozů ze Slovenské a České republiky. Vnímal 
jste předtím, že tu jakási propast v této oblasti 
existovala?

Ja skôr vnímam, že ak aj takáto priepasť existova-
la tak už neexistuje. Isto tomu pomáha aj NUCLEAR 
ENCOUNTER. Myslím si, že po rozdelení našich 
republík sme sa chvíľu brali viac ako konkurenti. 
Čas však ukázal, že užšia spolupráca je na 
prospech oboch strán. Predsa len, máme rovnakú 
históriu, podnikáme vo veľmi podobnom trhovom 
prostredí, naši zamestnanci vyznávajú podobnú 
kultúru atď. Dovolím si poznamenať, že naša 
spolupráca pozitívne ovplyvňuje chod našich 
spoločností.

Jaký vnímáte posun za tyto 3 uplynulé ročníky 
(když pomineme, že letošní ročník byl ještě 
specifický v tom, že se uskutečnil on-line)?

Myslím si, že prvé roky využili zástupcovia manaž-
mentu jadrových elektrární SE a ČEZ hlavne na 
benchmark, ktorý priniesol aktivity smerujúce do 
zvýšenia efektivity procesov ich jadrových elek-
trární a smerujúcich do riadenia rizika z podob-
ných problémov, ktorým čelíme. V poslednej dobe 
vnímam snahu myslieť viac na našich dodáva-
teľov resp. na školy, ktoré pripravujú našich budú-
cich zamestnancov, a vyberať také témy stretnu-
tí, ktoré ich oslovia. 

Miroslav
Tokár

V čem je podle Vás prostředí jaderníků specific-
ké a co nejvíce potřebuje?

Jadrová technológia je jedinečná vo svojej fyziká-
lnej podstate a v následkoch, ktoré jej nesprávne 
používanie môže spôsobiť. Je to viacodvetvová 
technológia. Toto prostredie je špecifické v tom, že 
prevláda kultúra otvorene sa navzájom informo-
vať a zároveň zdieľať oblasti na zlepšenie, lebo 
v konečnom dôsledku je to pre prospech všet-
kých. NUCLEAR ENCOUNTER je špecifickým v osob-
ných stretnutiach. Dovolím si pripomenúť, že 
osobné kontakty nie jeden krát prerástli do 
priateľstva. 

Potrebujeme teda medzi sebou udržiavať takéto 
vzájomné vzťahy. Ženie nás snaha o trvalé zlepšo-
vanie s cieľom dosahovať excelentnú výkonnosť, 
mať v symbióze správanie zamestnancov 
a spoľahlivosť zariadení, kde jadrová bezpečnosť 
je prioritou. Pravdaže chceme byť aj efektívni. 
Myslím si, že sa to dá aj v podmienkach, v ktorých 
sa nachádzame. Snažíme sa byť spoľahlivým 
partnerom pre našich dodávateľov, pre našich 
zákazníkov a občanov žijúcich v okolí jadrových 
elektrární. Prostredie „jaderníkov“ potrebuje hlavne 
dôveru.

Co by podle Vás mělo být hlavními tématy 
4. ročníku, který se uskuteční v roce 2021?

Hlavnými témami budú:

budúcnosť energetiky so zameraním 
na stratégie jadrových elektrární 

ČEZ a SE resp. na nové technológie 
energetiky

požiadavky a rozvoj kvalifikácie zamestnan-
cov jadrových elektrární

školstvo z pohľadu plnenia 
požiadaviek energetického priemyslu

Mi

„

NUCLEAR ENCOUNTER – Miroslav Tokár  |09
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HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

PARTNEŘI TÉMATU ORGANIZÁTOR

NUCLEAR ENCOUNTER |11
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PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT

VE STARÉ SYNAGOZE 
V PLZNI

26. 11. 2019

KONCERTY – Předvánoční koncert ve Staré synagoze v Plzni |13



Série koncertů k oslavě 75. výročí konce 2. světové 
války se měla uskutečnit v květnu 2020 v 6 měs-
tech Plzeňského kraje. Připraven byl světový 
repertoár k poctě a oslavě míru a lidského života. 
Zaznít měly skladby, které proslavili světoví inter-
preti jako jsou Andrea Bocelli nebo Frank Sinatra… 

Zrealizovat se nakonec podařilo koncerty ve 
2 městech – v Plzni a v Klenčí pod Čerchovem. 
Tam se nakonec pro velký zájem jeden koncert 
přidával. Doslova jako hvězdy na nich zazářili: 
charismatický Václav Noid Bárta, osobitá Cimbá-
lová muzika Milana Broučka, půvabná sopranistka 
Michelle Katrak, vlídný (a vtipný) písničkář Pavel 
Helan a kouzelný dětský Pěvecký sbor Andílci. 
A hlavně – zářili pak všichni, kdo se koncertů 
zúčastnili. Večery provázel poetický a příjemný 
Svatopluk Schuller. A abychom nezapomněli 
– v Klenčí svým varhanním ántré galakoncert 

uvedl páter Ivan Pavlíček.
Bylo krásné si připomenout, jakou sílu hudba má, 
jak se umí dotknout našeho srdce a naší duše. 
Nejen o tom jsme si povídali s vycházející a pro 
nás naprosto okouzlující operní divou – Michelle 
Katrak a také s pohodovým Vaškem Noidem 
Bártou. Nabídneme Vám také pohled „z druhé 
strany“, a to v interview se starostou městyse 
Klenčí pod Čerchovem o tom, co kultura pro obec 
znamená.

Za záštitu a partnerství děkujeme Plzeňskému 
kraji, společnosti NET4GAS, Městysi Klenčí pod 
Čerchovem a Restauraci Kalikovský mlýn v Plzni. 

14|KONCERTY – Koncerty pro svobodu



Série koncertů k oslavě 75. výročí konce 2. světové 
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repertoár k poctě a oslavě míru a lidského života. 
Zaznít měly skladby, které proslavili světoví inter-
preti jako jsou Andrea Bocelli nebo Frank Sinatra… 

Zrealizovat se nakonec podařilo koncerty ve 
2 městech – v Plzni a v Klenčí pod Čerchovem. 
Tam se nakonec pro velký zájem jeden koncert 
přidával. Doslova jako hvězdy na nich zazářili: 
charismatický Václav Noid Bárta, osobitá Cimbá-
lová muzika Milana Broučka, půvabná sopranistka 
Michelle Katrak, vlídný (a vtipný) písničkář Pavel 
Helan a kouzelný dětský Pěvecký sbor Andílci. 
A hlavně – zářili pak všichni, kdo se koncertů 
zúčastnili. Večery provázel poetický a příjemný 
Svatopluk Schuller. A abychom nezapomněli 
– v Klenčí svým varhanním ántré galakoncert 

uvedl páter Ivan Pavlíček.
Bylo krásné si připomenout, jakou sílu hudba má, 
jak se umí dotknout našeho srdce a naší duše. 
Nejen o tom jsme si povídali s vycházející a pro 
nás naprosto okouzlující operní divou – Michelle 
Katrak a také s pohodovým Vaškem Noidem 
Bártou. Nabídneme Vám také pohled „z druhé 
strany“, a to v interview se starostou městyse 
Klenčí pod Čerchovem o tom, co kultura pro obec 
znamená.

Za záštitu a partnerství děkujeme Plzeňskému 
kraji, společnosti NET4GAS, Městysi Klenčí pod 
Čerchovem a Restauraci Kalikovský mlýn v Plzni. 

KLENČÍ
POD ČERCHOVEM
Kostel Sv. Martina
                    31. 8. 2020

KONCERTY – Koncert pro svobodu v Klenčí pod Čerchovem  |15



KALIKOVSKÝ
    MLÝN
        Plzeň
         17. 9. 2020
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Nebojte se,
  všechno bude
            lepší

Václav
Noid 
Bárta „

Vašku, díky Koncertům pro 
svobodu jsme měli příležitost 
poznat Tě osobně a jsme za to 
velmi rádi. Dokážeš obecen-
stvo příjemně naladit, vyzařu-
ješ pohodu a přátelskost. Bylo 
to tak vždycky? :-)
 

(Smích.) No, já si myslím, že 
vlastně jo, no (smích). Zpívám 
od 4 let, dalo by se říct, že profe-
sionálně. Tehdy jsme s rodiči 
byli v Americe a zpívali po hos-
podách a country salonech, 

kam chodili Češi, kteří do USA 
emigrovali, a dostávali za to 
peníze. A od té doby se tím 
vlastně živím. Mám pocit, že 
komediant jsem byl vždycky, 
vždycky jsem se snažil lidi bavit. 
Tedy až na jedno období. To 
bylo asi když mi bylo 20 až 25, 
kdy jsem se trochu hledal 
a snažil jsem se bejt hroznej 
drsňák. Díky tomu jsem si 
image asi na začátku trochu 
pokazil. Byl jsem prostě magor 
(smích). Ale to je prostě vývoj. 
Dnes bych to udělal jinak.

KONCERTY – Václav Noid Bárta |17



Koncerty u této příležitosti jsme chtěli pojmout 
jako gala, a tak se nám podařilo i díky spojení se 
základním kamenem – Cimbálovou muzikou 
Milana Broučka, dát dohromady unikátní kom-
binaci interpretů – naprosto jedinečné osobnos-
ti z poměrně odlišných žánrů. Spojili jsme Tebe 
s osobitou cimbálovkou, operní divou, dětským 
sborem a písničkářem. Co sis říkal, když jsme Tě 
s tímto projektem oslovili a jak Ti v té kombinaci 
nakonec bylo?

Přiznám se, že mám rád různorodost, barevnost, 
a proto taky dělám miliardu různých hudebních 
stylů. Takže mně se tento koncept 
naprosto líbil. Protože každý host, který 
si tam prakticky přišel odpočinout, si 
tam našel „to svoje“. Michelle má 
nádhernej operní hlas, Pavel je 
naprosto vtipnej a úžasnej kluk, kterej 
mě teda strašně bavil a jeho písničku 
Rapper jsem si doma pustil snad už 
dvacetkrát. Cimbálovka Milana Brou-
čka jsou moji miláčci, s těma hraju moc rád 
a moc mě to s nimi baví. Takže já jsem si koncerty 
maximálně užil a cítil jsem se skvěle.

Mezi účinkující jsme zařadili dětský sbor i proto, 
že sbor má ohromnou sílu a taková příležitost si 
to zasloužila. Chtěli jsme Vás i repertoárově 

propojit, a tak nás napadla právě Písnička pro 
dceru Terezku, kde se to Andílkům opravdu 
povedlo (klobouk dolů před sbormistryní paní 
Korbelovou). Do Kalikováku jsi Tvou skutečnou 
Terezku vzal s sebou a se sborem si zazpívala. 
Jaké to pro Vás pro oba bylo?

Z tohohle koncertu máme dokonce video, kde 
Terezka zpívá s dětmi z Andílků. Když písnička 
skončila a já slezl z jeviště a vedl jsem si ji, přes 
moje slzy jsem viděl jejího dědu Vaška Bártu, jak 
taky brečí, takže jsme si pobuleli všichni. Bylo to 
strašně dojemný a krásný. Ta písnička vznikla za 

situace, kdy to nebylo úplně jedno-
duchý a lehký pro tu naši Terezku 
„milovatou“, jak doma říkáme. No, 
takže jsme si teď hezky poplakali na 
to, že to všechno dobře dopadlo a že 
se všichni máme rádi.

Jak na Tebe působila atmosféra 
kostela v Klenčí a na jakých místech hraješ 
nejraději?

Jak mě hudební styly baví střídat, tak tohle je to 
samé. Atmosféra v kostele má určité náležitosti, 
které je potřeba dodržovat ať už akusticky, nebo 
pohybově, nebo třeba chováním. Člověk by měl 
být takový umírněnější, i když mi to občas samo-
zřejmě ujelo k nějakýmu vtípku :-), ale přece jenom

Mám pocit, že 
komediant jsem 

byl vždycky, 
vždycky jsem se 
snažil lidi bavit.

18|KONCERTY – Václav Noid Bárta
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stylů. Takže mně se tento koncept 
naprosto líbil. Protože každý host, který 
si tam prakticky přišel odpočinout, si 
tam našel „to svoje“. Michelle má 
nádhernej operní hlas, Pavel je 
naprosto vtipnej a úžasnej kluk, kterej 
mě teda strašně bavil a jeho písničku 
Rapper jsem si doma pustil snad už 
dvacetkrát. Cimbálovka Milana Brou-
čka jsou moji miláčci, s těma hraju moc rád 
a moc mě to s nimi baví. Takže já jsem si koncerty 
maximálně užil a cítil jsem se skvěle.

Mezi účinkující jsme zařadili dětský sbor i proto, 
že sbor má ohromnou sílu a taková příležitost si 
to zasloužila. Chtěli jsme Vás i repertoárově 

propojit, a tak nás napadla právě Písnička pro 
dceru Terezku, kde se to Andílkům opravdu 
povedlo (klobouk dolů před sbormistryní paní 
Korbelovou). Do Kalikováku jsi Tvou skutečnou 
Terezku vzal s sebou a se sborem si zazpívala. 
Jaké to pro Vás pro oba bylo?

Z tohohle koncertu máme dokonce video, kde 
Terezka zpívá s dětmi z Andílků. Když písnička 
skončila a já slezl z jeviště a vedl jsem si ji, přes 
moje slzy jsem viděl jejího dědu Vaška Bártu, jak 
taky brečí, takže jsme si pobuleli všichni. Bylo to 
strašně dojemný a krásný. Ta písnička vznikla za 

situace, kdy to nebylo úplně jedno-
duchý a lehký pro tu naši Terezku 
„milovatou“, jak doma říkáme. No, 
takže jsme si teď hezky poplakali na 
to, že to všechno dobře dopadlo a že 
se všichni máme rádi.

Jak na Tebe působila atmosféra 
kostela v Klenčí a na jakých místech hraješ 
nejraději?

Jak mě hudební styly baví střídat, tak tohle je to 
samé. Atmosféra v kostele má určité náležitosti, 
které je potřeba dodržovat ať už akusticky, nebo 
pohybově, nebo třeba chováním. Člověk by měl 
být takový umírněnější, i když mi to občas samo-
zřejmě ujelo k nějakýmu vtípku :-), ale přece jenom

Mám pocit, že 
komediant jsem 

byl vždycky, 
vždycky jsem se 
snažil lidi bavit.

kostel vás prostě zkázní. No a venku je to zase 
takové rockovější a já mám tohle střídání rád a je 
skvělý, že to tak děláte. Protože si myslím, že ty lidi, 
co za váma přijdou po druhý, dostanou zase něco 
jinýho. Už jen tím, že jsou v jiném prostředí. 

Lidé z koncertu odcházeli nadšení. Často umělci 
i posluchači říkají, že je to nabilo. Vnímáš to také 
tak a čím myslíš, že to je? Jak to, že se tohle 
„nabití“ přes monitory či displeje telefonů nepře-
nese. Nebo máš teď v době on-line streamů 
jinou zkušenost?

Jo, tak živá vystoupení jsou něco úplně jiného, než 
„nějakej“ stream. Proto je vlastně ani nedělám. 
Spousta lidí a firem mi psalo, jestli bych nějaký 
nechtěl udělat, ale mně to přijde úplně zbytečný. 
Ale úplně! Divák zaplatí dejme tomu 500 Kč, sedí 
doma a nic z toho nemá. To si může pustit YouTu-
be. Začal jsem teď točit videoklipy a dělat hudbu 
pro různé interprety, točím reklamy pro firmy, sám 
si k tomu skládám hudbu, takže jsem rád, že se 
tomu teď můžu věnovat. Miluju zpívání a těším se, 
až se k tomu zase vrátím, ale rozhodně teď nese-
dím doma a nebrečím, že nemůžu zpívat.

Koncert byl oslavou svobody. Co pro Tebe 
svoboda znamená a kde jsou Tvoje hranice, kdy 

se cítíš svobodný/nesvobodný?

Svoboda je krásná věc, ale nesmí se zaměňovat 
s anarchií. Spousta lidí tohle bohužel nechápe 
a např. chodí po lese, ničí věci a zachází tam, kam 
by vůbec neměli, a to mě hrozně rozčiluje. Já mám 
svobodu rád, ale musí mít své hranice a mantinely.

Otázka na závěr – jak se Ti spolupracovalo s pro-
dukcí ALVEDY :-) a co na produkci oceňuješ 
nejvíce? 

No to víte, že se mi s vámi spolupracovalo perfekt-
ně. Musím říct, že vše bylo perfektně a profesionál-
ně připravené. Měli jste to zmáknutý moc pěkně. 
Jste tým sympatických lidí. Těším se na další 
spolupráci.

My děkujeme za milou spolupráci s Tebou. 
Ceníme si skromnosti a „normálnosti“, s jakou se 
k nám chováš. A děkujeme za rozhovor samo-
zřejmě. 

Jste zlatý. Moc vám děkuju. Přeju vám, ať to všech-
no přežijete. A nebojte se, všechno bude lepší 
a víte proč? Protože za 2 měsíce budeme sázet 
rajčata! Há! Mějte se hezky (smích).

Mi
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   Hudba je rozměr
duchovna, který umí pohladit
            naše srdce zevnitř

Michelle
Katrak

„
Michaela Katráková s uměleckým pseudo-
nymem Michelle Katrak je neskutečně 
talentovaná mladá operní pěvkyně. Pro 
mě její talent, krom úžasného hlasu, spočí-
vá také v kouzlu osobnosti a schopnosti 
získat si publikum i v takovém žánru, ja-
kým je opera. Znalcům se omlouvám. Ale 
opera je pro mě, zřejmě v mé mladické 

nerozvážnosti, žánr, který mě donedávna 
nebavil a nerozuměla jsem mu. Pokud to 
máte také tak, čtěte dále rozhovor 
s Michelle a možná si ještě předtím po-
slechněte záznam z koncertu na našem 
YouTube kanále. A pokud milovníky opery 
jste, užijete si to možná ještě o to víc.   :-)
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Míšo, jsi pro mě první operní pěvkyně, která mě 
baví. Chci tím říct, že i jako operní zpěvačka se 
dokážeš přiblížit širokému publiku tak jak to jen 
jde a mnohem víc! Tvůj zpěv je neskutečný. Proč 
sis vlastně operní zpěv zvolila? 

Jééé, děkuju (úsměv). Opera je považovaná za 
vrchol hudebního žánru i když to není ten důvod, 
proč bych si ji zvolila. Ale v opeře je tolik emocí 
v jednom okamžiku. Navíc je to spojené s herec-
tvím a pohybem, je to i o komunikaci s orches-
trem, a to mi dělá radost. V opeře se cítím per-
fektně a naplňuje mě.

Jaké publikum dnes na operu chodí?

Když jsem před 10 – 15 lety začínala zpívat, na 
vážnou hudbu chodila převážně starší generace. 
Teď už se trend začíná obracet a po vzoru 
Rakouska, Německa nebo Švýcarska, kde mají 
i mladí lidé ve věku dejme tomu 16 let, o operu 
obrovský zájem. Mám pocit, že i v Čechách se to 
začíná lámat a opera začíná být trendy i u nás. 

Jak myslíš, že se to opeře povedlo?

Divák se i díky obrovským možnostem a sociál-
ním sítím stává náročnějším a režiséři pochopili, 
že je potřeba díla modernizovat. Mění dramatur-
gii inscenací, dělají to pestřejší, zajímavější, 
přizpůsobují děj současné době a také předsta-
vení obsazují reálnými postavami. Ono totiž i co 
se týče protagonistů, je mnohem více „z čeho“ 
vybírat. Dřív byla operní diva často plnoštíhlá 
dáma zralejšího věku, a když bylo potřeba obsa-
dit roli šestnáctileté Mařenky, nebylo zkrátka koho 
obsadit. Teď je talentovaných mladých lidí, kteří 
se věnují opeře, čím dál víc, a tak i obsazení do rolí 
může být realističtější a pro diváka mnohem 
atraktivnější.

Míšo, a ještě taky důvod proč já nechodím na 
operu je, že nerozumím té „operní řeči“. Je 
k tomu nějaký klíč?

No, nemělo by to tak být. Je v možnostech každé-
ho interpreta, aby mu i „v operním zpěvu“ bylo 
rozumět. Přiznám se, že já sama nerozumím všem 
operním pěvcům. Ale když je kvalitní interpret, 
herec a zpěvák, rozumět mu je. Je to pak o vkusu 
režiséra a posluchače.

Jaké jsou Tvé ambice, přání, sny? Kam se dnes 
operní zpěvačka, zpěvák, může nejdále dostat? 
A co ho to stojí?

Určitě je to Metropolitní opera v New Yorku, nebo 
třeba dnes už mezi špičku patří i Mnichov. Je to 
o hodnotách pěvce, o tom, co chce a čeho chce 
dosáhnout. Dnes je svět otevřený a je velmi 
jednoduché se kamkoliv dostat. Stačí napsat 
nějakým agentům, sednout do auta a přijet se 
ukázat. Šance jsou obrovské. Já v současné době 
ambice působit v zahraničí nemám (snad 
můžeme prozradit, že se Míša těší na nadcházející 
mateřské radosti), ale třeba jednou taková 
La Scala… :-)

Michaela Katráková – mladá sopranistka, která se v současnosti řadí mezi nejvý-
raznější nastupující operní talenty. Na pódiu stála po boku Miroslava Dvorského či 
Ramona Vargase jako jejich plnohodnotná partnerka. Aktuálně zkouší na koncert 
k příležitosti výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého s Evou Urbano-
vou a Komorním orchestrem Národního divadla. A mnoho dalšího...

„
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Jaká je cena toho, že se člověk někam dostane?

Záleží na tom, jak to má člověk nastavené. Když je 
pro operu zapálený a baví ho to, je ta práce pro 
něj zábavná a lehká. Je to obor samozřejmě 
náročný na čas a na psychiku, kdy zkrátka v jeden 
okamžik musíte odvést perfektní výkon. Každá 
práce je ale náročná a každá 
v různých ohledech. Přirovna-
la bych to ale ke sportovcům – 
když zpěvák trénink podcení, 
trápí se. Když je ale dobře tréno-
vaný, zvládne vše s lehkostí. 

Je divadelní prostředí něčím 
specifické? 

Je to jako všude o osobnos-
tech. Jsou tu samozřejmě divy, 
se kterými jsou to opravdu 
zážitky (smích). Ale většinou 
mám kolem sebe fantastické lidi, milé, kteří to mají 
v hlavě srovnané a jsou to dříči. To prostředí je 
hezké a moc mě nabíjí. Já jsem v téhle profesi 
nesmírně šťastná. Na scéně v divadle se cítím jako 
doma. 

Vaška Noida Bárty se ptáme na totéž – zajímal 
by nás Tvůj pohled: Koncerty u této příležitosti 
jsme chtěli pojmout jako gala, a tak se nám 

podařilo i díky spojení se základním kamenem, 
Cimbálovou muzikou Milana Broučka, dát 
dohromady unikátní kombinaci interpretů – 
naprosto jedinečné osobnosti z poměrně odliš-
ných žánrů. Díky CMMB, která se s Tebou potkala 
v Plzeňské filharmonii, jsme spojili Tebe – operní 
divu, s osobitou cimbálovkou, rockerem, děts-

kým sborem a písničká-
řem. Co sis říkala, když 
jsme Tě s tímto projektem 
oslovili a jak Ti v té kombi-
naci nakonec bylo?

Popravdě jsem si říkala, že to 
bude průůůůšvih (smích)! 
Než jsem začala zpívat 
s Milanem a Plzeňskou filhar-
monií, říkala jsem si, že sice 
miluju cimbál, ale že vždyť já 
to neumím zpívat! Pak mi 
ale pan dirigent řekl, co 

a jak, a tím mi otevřel další obrovský pěvecký 
obzor. Byl to pro mě životní zlom. No a když se 
vrátím ke složení interpretů Koncertů pro svobodu, 
popravdě jsem se toho bála. No a vzešlo z toho 
něco úplně neskutečného. Byla to pro mě jedna 
z nejkrásnějších akcí, jaké jsem si já sama mohla 
vnitřně prožít a zažít. Tolik kladných ohlasů, co 
jsme dostali po těchto koncertech, to není běžné. 
Byl to mimořádný zážitek a já bych si moc přála 
i kvůli divákům, aby to mohli ještě někdy zažít. Bylo 

Byla to pro mě jedna 
z nejkrásnějších akcí, jaké 

jsem si já sama mohla 
vnitřně prožít a zažít. Tolik 
kladných ohlasů, co jsme 
dostali po těchto koncer-

tech, to není běžné.
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to plné emocí, chvíli byl člověk dojatý, když 
nastoupil Václav Noid s písničkou pro svou dceru, 
a ještě k tomu s dětským sborem, potom přišel 
Pavel Helan a diváky naprosto odboural svým 
humorem, pak jsme se zase spojili v operní duet, 
k tomu cimbálovka, která hraje nádherně, čistě 
a procítěně… no, bylo to tak pestré, že tohle neza-
žijete ani v opeře. Interpreti i repertoár byl úžasně 
vybraný a chtělo to určitě odvahu. Jako byste si 
byli jistí, že to bude fungovat. 

Lidé z koncertu odcházeli nadšení. Často umělci 
i posluchači říkají, že je to nabilo. Vnímáš to také 
tak a čím myslíš, že to je? Jak to, že se tohle 
„nabití“ přes monitory či displeje nepřenese. 
Nebo máš teď v době on-line streamů jinou 
zkušenost?

Mám stejnou zkušenost. On-line koncerty nejsou 
ono. Mám pocit, a teď to řeknu hrubě, že lidi 
šidíme z uměleckého zážitku. Energie se špatně 
přenáší do kamery. Trochu to jde taky, ale velmi 
málo.

Alikvóty hudby, které se nesou sálem, působí na 
člověka jakoby dotekem. Je to takový magický 

okamžik, kdy se frekvence, které nejsou vidět, umí 
člověka opravdu dotknout. Proto to přes kameru 
nefunguje. Velmi se těším na to, až bude vše zase 
dobré a budeme zase moci dělat svou práci. Lidé 
takhle přicházejí o pohlazení na duši, které je 
velmi velmi potřebné. Kultura je něco, bez čeho 
sice zdánlivě můžeme fungovat, ale byli bychom 
jako stroje. Prázdné schránky bez srdcí. A toho se 
strašně bojím. Kultura je to, co člověka obohacuje 
a naplňuje. Je to rozměr duchovna, který umí 
pohladit naše srdce zevnitř. 

Otázka na závěr – jak se Ti spolupracovalo 
s produkcí ALVEDY :-) a co na produkci oceňuješ 
nejvíce? 

Obdivuju, jak to všechno dokážete dát dohroma-
dy. Je to pro mě pole, kterému nerozumím, ale 
vím, že bez vaší práce by hvězda nebyla hvězdou. 
My potřebujeme lidi, jako jste vy, kteří odvádí 
neskutečnou práci, abychom mohli dát divákům 
to, co potřebují oni. Vytváříte zázemí, bez kterého 
nemůžeme fungovat. Jednáte s námi na špičko-
vé úrovni, a to není samozřejmost. Takové akce, 
které jsem s vámi mohla zažít, bych chtěla mít 
pořád. Jsem ráda, že u toho s vámi můžu být. 

Mi 
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Jan Bozděch
starosta městyse

Klenčí pod Čerchovem

„
   Šli jsme na koncert do kostela. 
Nikoho však nenapadlo, že se tam 
         odehraje takový zážitek…

o starostech 
i radostech jedné obce

Chuť – pro dnešní práci na obcích a městech je 
nutné mít chuť dělat nové věci, nové projekty, učit 
se nové poznatky. I veřejná správa prochází vývo-
jem jako např. technika. Bez chuti pracovat pro 
město/obec nemá význam komunální politiku 
dělat. 

Láska – k vlastnímu městu, obci – ideální případ 
je ten, kdy starosta ve své obci vyrostl od narození 
a dokonale ji zná. Takový člověk si obvykle vytvoří 
mnohem užší vztah k prostředí, kde následně 
vykonává veřejnou funkci a také je to vidět na 
jeho rozhodování. 

Lidé – ať už se jedná o spokojené občany, nebo 
zastupitele, od kterých se očekává mnoho, možná 
až příliš na možnosti obyčejného člověka. Novi-

nek, povinností je stále více, a lidský organismus 
to nemůže být schopný vstřebat. Proto potřebuje-
me zastupitele, kteří chtějí pracovat pro své obce 
a hledí na tuto práci s určitým nadhledem. 

Čas – je to neúnavná veličina, která stále běží 
a běží. Času máme se zrychlováním společnosti 
všichni málo. Na obci je potřeba však svůj čas 
využívat efektivně. Nedostane se bohužel na 
veškeré zájmy, které vedení obce obvykle má. 

Štěstí – řada akcí nejde zvládnout s porcí štěstí, 
ať už jsou to dotační programy, projekty, vyjádření 
dotčených orgánů nebo prostě jednoduché 
každodenní povinnosti, které je potřeba řešit. 
Štěstí hraje určitě významnou roli při realizaci 
stavebních akcí. 

Jakých 5 věcí je pro fungování obce či města nejdůležitějších?

Uvedu v bodech, které spolu však úzce souvisí:
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„ Co z toho se Klenčí daří a co naopak nedaří? 

Můžu říci, že se daří vše, na co jsme zatím sáhli. Tím 
se nechci chválit. To, co chceme realizovat, na co 
máme lidský kapitál, dokážeme přetavit v úspěchy. 

Bohužel v časových možnostech v porovnání 
s agendami, které obce mají vykonávat, už 
jedeme na doraz. Často nás brzdí legislativa ČR. 
Obec si nemůže dovolit udělat krok vedle, protože 
při jakékoliv možnosti se to otočí proti vedení. 
Nedaří se obvykle přichystat včas projekty na 
rekonstrukce stávajících prostor, abychom je 
namodelovali přesně dle dotačních titulů, které 
nám poskytovatelé připravují. V tom spatřuji 
základní problém systému. 

Jakou roli hraje v obci kultura? Může kultura 
něčemu pomoci?

Kulturní stránka pomáhá k sociálním kontaktům, 
a to jak mezigeneračním (stavění májky), tak 
jednotlivým věkovým skupinám (odborné před-
nášky). Pokud by nebyl kulturní život, těžko by se 
lidé mohli setkávat. Samozřejmě u sportu se 
potkáme, ale společná zábava, společenský život 
je smysl člověka, k tomu můžeme kulturními 
akcemi pomoci. Kulturu vytváří i spolky, které neod-
myslitelně patří k životu v obci. V tuto dobu plnou 
omezení to prostě jen musíme chvilku vydržet. 

Co Ti běželo hlavou, když jsi slyšel po dvojkon-
certě již několikáté standing ovation a předával 
jsi květiny hvězdám galakoncertu?

První myšlenka byla už při prvním potlesku, který 
nebyl takový „rozjezdový“, ale velmi silný. S pokra-
čováním koncertu až do konce jsem s napětím 
očekával vývoj a na konci obou koncertů jsem si 
řekl: „Jo, to je perfektní, ještě nad očekávání.“ Měl 
jsem samozřejmě radost, že jsme od té první 
přípravné schůzky nedali od koncertu ruce pryč, 
protože je jasné, že takové uskupení obec naší 
velikosti dohromady nedá. Byl jsem šťastný 
i z reakcí účinkujících. Při předávání květin je to 
vždy čest stát alespoň chvilku na podiu vedle 
hvězd, a ještě se dívat do těch mnoha smějících 
se tváří. Povedlo se to a pocity budou přetrvávat 
dlouho. 

Čím si myslíš, že to je, že i když uběhlo od koncer-
tu již půl roku (v době našeho rozhovoru), lidé 
tím stále žijí?

Při koncertu se sešlo několik faktorů – umělci, 
prostředí kostela, osvětlení, akustika, repertoár, 
které dohromady tvořily dokonalý celek. Nejedna-
lo se o žádnou běžnou přehlídku, ale o skutečně 
precizně připravenou akci. Tématem byla 
II. světová válka, která do dnešní doby zanechává 
v lidech výrazné pocity. Nemyslím si, že by to byl 
důsledek omezení, protože na koncert přišla jiná 
skupina obyvatel než na klasické akce. Jak jsem 
zaznamenal od řady posluchačů: „Šli jsme na 
koncert do kostela. Nikoho však nenapadlo, že se 
tam odehraje takový zážitek.“
 

Děkujeme za rozhovor i spolupráci. 

Mi



„ Co z toho se Klenčí daří a co naopak nedaří? 

Můžu říci, že se daří vše, na co jsme zatím sáhli. Tím 
se nechci chválit. To, co chceme realizovat, na co 
máme lidský kapitál, dokážeme přetavit v úspěchy. 

Bohužel v časových možnostech v porovnání 
s agendami, které obce mají vykonávat, už 
jedeme na doraz. Často nás brzdí legislativa ČR. 
Obec si nemůže dovolit udělat krok vedle, protože 
při jakékoliv možnosti se to otočí proti vedení. 
Nedaří se obvykle přichystat včas projekty na 
rekonstrukce stávajících prostor, abychom je 
namodelovali přesně dle dotačních titulů, které 
nám poskytovatelé připravují. V tom spatřuji 
základní problém systému. 

Jakou roli hraje v obci kultura? Může kultura 
něčemu pomoci?

Kulturní stránka pomáhá k sociálním kontaktům, 
a to jak mezigeneračním (stavění májky), tak 
jednotlivým věkovým skupinám (odborné před-
nášky). Pokud by nebyl kulturní život, těžko by se 
lidé mohli setkávat. Samozřejmě u sportu se 
potkáme, ale společná zábava, společenský život 
je smysl člověka, k tomu můžeme kulturními 
akcemi pomoci. Kulturu vytváří i spolky, které neod-
myslitelně patří k životu v obci. V tuto dobu plnou 
omezení to prostě jen musíme chvilku vydržet. 

Co Ti běželo hlavou, když jsi slyšel po dvojkon-
certě již několikáté standing ovation a předával 
jsi květiny hvězdám galakoncertu?

První myšlenka byla už při prvním potlesku, který 
nebyl takový „rozjezdový“, ale velmi silný. S pokra-
čováním koncertu až do konce jsem s napětím 
očekával vývoj a na konci obou koncertů jsem si 
řekl: „Jo, to je perfektní, ještě nad očekávání.“ Měl 
jsem samozřejmě radost, že jsme od té první 
přípravné schůzky nedali od koncertu ruce pryč, 
protože je jasné, že takové uskupení obec naší 
velikosti dohromady nedá. Byl jsem šťastný 
i z reakcí účinkujících. Při předávání květin je to 
vždy čest stát alespoň chvilku na podiu vedle 
hvězd, a ještě se dívat do těch mnoha smějících 
se tváří. Povedlo se to a pocity budou přetrvávat 
dlouho. 

Čím si myslíš, že to je, že i když uběhlo od koncer-
tu již půl roku (v době našeho rozhovoru), lidé 
tím stále žijí?

Při koncertu se sešlo několik faktorů – umělci, 
prostředí kostela, osvětlení, akustika, repertoár, 
které dohromady tvořily dokonalý celek. Nejedna-
lo se o žádnou běžnou přehlídku, ale o skutečně 
precizně připravenou akci. Tématem byla 
II. světová válka, která do dnešní doby zanechává 
v lidech výrazné pocity. Nemyslím si, že by to byl 
důsledek omezení, protože na koncert přišla jiná 
skupina obyvatel než na klasické akce. Jak jsem 
zaznamenal od řady posluchačů: „Šli jsme na 
koncert do kostela. Nikoho však nenapadlo, že se 
tam odehraje takový zážitek.“
 

Děkujeme za rozhovor i spolupráci. 

Mi
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Golf a rok 2020... Jednoducho to nešlo a ani nevy-
šlo. Ako mnohé iné, o čom sa už povedalo a ešte 
povie mnoho dôležitejších a múdrejších slov. Golf 
samozrejme nie je o najdôležitejších veciach 
sveta, ale je o radosti z hry (aj v prípade, keď sa 
vám darí len každá desiata rana). Je o stretávaní 
sa, o pobyte a pohybe v krásnych prostrediach – 
je jednoducho o golfe – čo vedia spolu pochopiť 
len tí, čo tejto hre tiež prepadli.

Pritom keď som pred šiestimi rokmi začínal už ako 
skoro šesťdesiatnik a nešportový typ, teda s vedo-
mím, že to už s výkonmi žiadna sláva nebude, by 
ma ani nenapadlo, ako si ma tento šport omotá 
okolo prsta. Po všetkých predchádzajúcich rokoch 
nezáujmu, odmietania a uprednostňovania „hod-
notnejších“ aktivít som sa nakoniec nechal 
priateľom Petrom Andraškom nahovoriť na vysk-
úšanie – a potom to samozrejme prišlo. Je to  

V roce 2020 oslavila naše golfová túra krásných 20 let. Připravili jsme nové logo, chys-
tali zajímavý program, kterým bychom celou túru zpestřili… Nakonec zpestřením bylo, 
že jsme se vůbec mohli sejít a užít krás, které taková golfová setkání přinášejí… 

Jako každý rok i v tomto vydání ALVEDNÍČKU jsme vyzpovídali jednoho z vážených 
hostů, kteří s námi už velký kus této cesty ušli… A to je nejvíc. Odpovědi pojal po svém, 
vtipně a od srdce. Zbožňujeme ho. :-)

Postrehy

Vladimír
Chmelík

Technický
a obchodný riaditeľ, 

REAKTORTEST, s.r.o.
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chytľavé a návykové a už sa pravdepodobne – 
a dúfam, že ešte dlho – golfu tak ľahko nezbavím. 

Golf ma chytil aj vďaka tomu, že od samých golfo-
vých začiatkov som mal možnosť pridať sa ku 
golfovým túram BEGT organizovaných priateľmi 
z ALVEDA spoločnosti. Tak ako je to v rámci BEGT 
obvyklé, namiešavajú sa tu všetky atraktívne 
golfové ingrediencie – skvelí partneri do hry, 
k príjemným spoločenským a prípadne aj pracov-
ným debatám, krásne ihriská, skvelý spoločenský 
program, všetko balené do vynikajúcej organizá-
cie. 

Stále ma to s ALVEDOU baví. A to sa mi s golfom 
samotným ani až tak moc nedarí. Stále sa aj po 
rokoch motám okolo najvyšších čísiel HCP – 
nevraviac o šoku po nastúpení nových pravidiel, 
ktoré mi zobrali aj z toho mála, čo som si na turna-
joch v HCP nahonobil – a už to pravdepodobne 
ani o moc lepšie nebude. Možno, ako napísal 
obľúbený anglický humorista a vášnivý golfer 
Pelham Grenville Wodehouse, ktorého si dovolím 
parafrázovať: „Keby som sa nebol býval toľko 
venoval podružným taľafatkám ako chodeniu do 

práce, tráveniu času s rodinou, zbytočným iným 
aktivitám a podobne, ale všetok svoj čas by som 
bol býval venoval len a len golfu, už som mohol 
mať HCP snáď aj pod 36!“

Momentálne nám zostáva len veriť a dúfať, že 
s nástupom jari a určite do leta sa situácia vo 
všetkom zmení, vylepší, a nakoniec vráti do úplné-
ho normálu. Včítane ďalších turnajov BEGT. Verím, 
že potom jediným faktorom, ktorý čiastočne – ale 
len veľmi nepatrne – by mohol vplývať na naše 
ďalšie stretávanie sa, bude len počasie... 

K samotnej organizácii turnajov BEGT nemám 
žiadne pripomienky, sú organizované skvele – len 
aby už boli! A mohli sme sa všetci znovu stretnúť, 
na čo sa už dlho teším!

Nakoniec mi dovoľte prezradiť vám moje novo-
ročné predsavzatie. Chcem byť v novom roku 
asertívnejší v práci, v rodine a nakoniec aj v golfe. 
Nevadí vám to?

Vladimír Chmelík
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Golf ma chytil aj vďaka tomu, že od samých golfo-
vých začiatkov som mal možnosť pridať sa ku 
golfovým túram BEGT organizovaných priateľmi 
z ALVEDA spoločnosti. Tak ako je to v rámci BEGT 
obvyklé, namiešavajú sa tu všetky atraktívne 
golfové ingrediencie – skvelí partneri do hry, 
k príjemným spoločenským a prípadne aj pracov-
ným debatám, krásne ihriská, skvelý spoločenský 
program, všetko balené do vynikajúcej organizá-
cie. 

Stále ma to s ALVEDOU baví. A to sa mi s golfom 
samotným ani až tak moc nedarí. Stále sa aj po 
rokoch motám okolo najvyšších čísiel HCP – 
nevraviac o šoku po nastúpení nových pravidiel, 
ktoré mi zobrali aj z toho mála, čo som si na turna-
joch v HCP nahonobil – a už to pravdepodobne 
ani o moc lepšie nebude. Možno, ako napísal 
obľúbený anglický humorista a vášnivý golfer 
Pelham Grenville Wodehouse, ktorého si dovolím 
parafrázovať: „Keby som sa nebol býval toľko 
venoval podružným taľafatkám ako chodeniu do 

práce, tráveniu času s rodinou, zbytočným iným 
aktivitám a podobne, ale všetok svoj čas by som 
bol býval venoval len a len golfu, už som mohol 
mať HCP snáď aj pod 36!“

Momentálne nám zostáva len veriť a dúfať, že 
s nástupom jari a určite do leta sa situácia vo 
všetkom zmení, vylepší, a nakoniec vráti do úplné-
ho normálu. Včítane ďalších turnajov BEGT. Verím, 
že potom jediným faktorom, ktorý čiastočne – ale 
len veľmi nepatrne – by mohol vplývať na naše 
ďalšie stretávanie sa, bude len počasie... 

K samotnej organizácii turnajov BEGT nemám 
žiadne pripomienky, sú organizované skvele – len 
aby už boli! A mohli sme sa všetci znovu stretnúť, 
na čo sa už dlho teším!

Nakoniec mi dovoľte prezradiť vám moje novo-
ročné predsavzatie. Chcem byť v novom roku 
asertívnejší v práci, v rodine a nakoniec aj v golfe. 
Nevadí vám to?

Vladimír Chmelík

Esplanade Spa & Golf Resort
Mariánské Lázně
Společenský večer
6. 9. 2019

Ohlédnutí 
za uplynulými ročníky
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Royal Golf Club
Mariánské Lázně
Golfový turnaj
7. 9. 2019

Golf Club Poysdorf
Turnaj pro partnery

5. 10. 2019
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Golf Club Hluboká 
nad Vltavou 

19. 6. 2020

Golf Resort 
Monachus
20. 6. 2020



Golf Club Hluboká 
nad Vltavou 

19. 6. 2020

Golf Resort 
Monachus
20. 6. 2020

BUSINESS ENERGY GOLF TOUR – Fotorubrika |31



Golf Resort
Konopiště
9. 7. 2020

Loreta Golf Club
Pyšely
10. 7. 2020
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Esplanade Spa
& Golf Resort
Společenský večer

4. 9. 2020

Royal Golf Club
Mariánské Lázně
Golfový turnaj
5. 9. 2020
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S golfem jsem začínal v roce 2001 a jak už to 
u začátečníků bývá, byl jsem nadšen golfovým 
děním a na cokoliv, co mělo heslo golf, jsem 
startoval na první našlápnutí. Někdy koncem roku 
2001, to jsem ještě štěpil v Dukovanech, mne 
navštívil Milan Dado, a nabídl mi účast v sérii 
golfových turnajů. Tenkrát to bylo několik turnajů 
do roka na různých hřištích. To se mi líbilo a tak 
jsem na to kývl. Tím jsem se dostal do skupiny 
energetiků propojených společným golfovým 
jmenovatelem. V těch letech ještě s názvem 
Business Golf Cup. Později, po vzniku společnosti 
ALVEDA v roce 2015, se golfová túra přejmenovala 
na dnešní Business Energy Golf Tour – ve zkratce 
BEGT. Tolik historická fakta. Z těch více než stovky 
turnajů vybírám příběh z turnaje v roce 2005 na 
Slovenských Táloch.

Strávili jsme dva dny na tomto nádherném hřišti 
na jižním svahu Chopku. Šel jsem ve flajtu 
s Ivanom Gašparovičom, v té době prezidentem 
SR, Vladom Sotákom, majitelem Železiarní Podbre-
zová, a Juliom Kriváňom, tehdy námestníkom 
riaditeľa ŽPB.  Hráli jsme texas dvojic a výběr z lepší 
rány. Pan prezident Gašparovič, který byl v tande-
mu s Vladom Sotákom, nebyl zapálený golfista, 
ale byl to sportsmen, automobilový závodník 
a hokejista.
 

Na odpališti jedničky si pan prezident natýčkoval, 
postavil se rozhodně k drivu, a udeřil. Nádherný 
impakt a nádherná rána. Míček se vznesl směrem 
k Chopku na obrovském řízku velikosti talíře 
a zmizel kdesi ve křoví. Řízek tam levituje snad 
dodnes.  Na to se nedalo nic říct.  Nedalo, ale 

Vlado Soták cítil, že jako hostitel by přeci jen něco 
říci měl. Bylo ticho, asi jako když odletí andělíček. 
Vladko se dlouze díval směrem k Chopku, tedy 
směrem, kam odletěl ten řízek, a možná i míček. 
Dlouze, dlouze se díval a posléze konverzačním 
tónem pronesl: „Pán prezident, ja by som sa 
možno na budúcu ranu menej rozkročil.“ 

A pak už to šlo, jak když hrom bije. Prostě se míň 
rozkročit a bum. Jak prosté, milý Watsone.

A tak jsme klábosili i hráli, dali si dačo pod zub i do 
volátka. Bylo to prostě takové uvolněné odpoledne.

AJ

Očima 
starého 

zbrojnoše
Ohlédnutí 
za 20 lety BEGT

Zleva: Julius Kriváň, Vlado Soták, Ivan Gašparovič, 
Aleš John. Tále 18. 6. 2005
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S golfem jsem začínal v roce 2001 a jak už to 
u začátečníků bývá, byl jsem nadšen golfovým 
děním a na cokoliv, co mělo heslo golf, jsem 
startoval na první našlápnutí. Někdy koncem roku 
2001, to jsem ještě štěpil v Dukovanech, mne 
navštívil Milan Dado, a nabídl mi účast v sérii 
golfových turnajů. Tenkrát to bylo několik turnajů 
do roka na různých hřištích. To se mi líbilo a tak 
jsem na to kývl. Tím jsem se dostal do skupiny 
energetiků propojených společným golfovým 
jmenovatelem. V těch letech ještě s názvem 
Business Golf Cup. Později, po vzniku společnosti 
ALVEDA v roce 2015, se golfová túra přejmenovala 
na dnešní Business Energy Golf Tour – ve zkratce 
BEGT. Tolik historická fakta. Z těch více než stovky 
turnajů vybírám příběh z turnaje v roce 2005 na 
Slovenských Táloch.

Strávili jsme dva dny na tomto nádherném hřišti 
na jižním svahu Chopku. Šel jsem ve flajtu 
s Ivanom Gašparovičom, v té době prezidentem 
SR, Vladom Sotákom, majitelem Železiarní Podbre-
zová, a Juliom Kriváňom, tehdy námestníkom 
riaditeľa ŽPB.  Hráli jsme texas dvojic a výběr z lepší 
rány. Pan prezident Gašparovič, který byl v tande-
mu s Vladom Sotákom, nebyl zapálený golfista, 
ale byl to sportsmen, automobilový závodník 
a hokejista.
 

Na odpališti jedničky si pan prezident natýčkoval, 
postavil se rozhodně k drivu, a udeřil. Nádherný 
impakt a nádherná rána. Míček se vznesl směrem 
k Chopku na obrovském řízku velikosti talíře 
a zmizel kdesi ve křoví. Řízek tam levituje snad 
dodnes.  Na to se nedalo nic říct.  Nedalo, ale 

Vlado Soták cítil, že jako hostitel by přeci jen něco 
říci měl. Bylo ticho, asi jako když odletí andělíček. 
Vladko se dlouze díval směrem k Chopku, tedy 
směrem, kam odletěl ten řízek, a možná i míček. 
Dlouze, dlouze se díval a posléze konverzačním 
tónem pronesl: „Pán prezident, ja by som sa 
možno na budúcu ranu menej rozkročil.“ 

A pak už to šlo, jak když hrom bije. Prostě se míň 
rozkročit a bum. Jak prosté, milý Watsone.

A tak jsme klábosili i hráli, dali si dačo pod zub i do 
volátka. Bylo to prostě takové uvolněné odpoledne.

AJ

Očima 
starého 

zbrojnoše
Ohlédnutí 
za 20 lety BEGT

Zleva: Julius Kriváň, Vlado Soták, Ivan Gašparovič, 
Aleš John. Tále 18. 6. 2005

PARTNEŘI

ZÁŠTITA

HLAVNÍ
PARTNEŘI

SERVISNÍ PARTNEŘI
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SLYŠET
SVĚTLO VIDĚT 

HUDBU

Projekt Slyšet světlo | Vidět hudbu se snaží 
ve spolupráci s Nadačním fondem Mathil-
da podporovat nevidomé umělce. První 
ročník se uskutečnil v roce 2017 v Obecním 
domě v Praze a byl spojen s výstavou 
originálních fotografií známých osobností 
(Zdeněk Svěrák, Antonín Panenka, Marta 
Kubišová a další) focených 200 let starou 
technikou na sklo a zasazených do speci-
álních rámů, které podle intenzity zvuku 
reagovaly také intenzitou světla. Původní 
myšlenka byla taková, že se tyto portréty 
prodají a jejich výtěžek poputuje Nadaci 
Mathilda. Obraz se nepodařilo z nějakého 
důvodu prodat ani jeden.* A tak se ALVEDA 
snažila hledat jiné cesty, jak pomoci. 
Zapojili jsme tedy naše obchodní partnery 
do speciální soutěže a na našich golfo-

vých turnajích vybíráme prostředky touto 
cestou. Hudebník, kterému se za získané 
prostředky podaří zakoupit hudební ná-
stroj, pak vždy vystoupí na galavečeru 
u příležitosti zakončení golfové sezóny. 

V  září 2019 se díky hostům túry podařilo 
vybrat na úžasné červené klávesy pro 
Ravena a v září 2020 na taktéž profi kláve-
sy a zvukovou aparaturu pro Blanku 
Janečkovou. Oba jsou úžasní a přejeme 
jim mnoho radosti s novými nástroji. 

*Aktualizace v době vydání: První 2 portré-
ty zakoupila společnost ČEZ ENERGOSERVIS 
spol. s r.o. Za podporu jménem Nadace 
Mathilda děkujeme.
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Muzika nás všechny 

spojuje a sbližuje,

Raven

Vás jsme měli příležitost slyšet v září roku 2019 
a zážitek to byl velmi silný. Obzvláště Vaše origi-
nální aranže známé písně Karla Kryla. Co pro 
Vás bylo v životě největším zážitkem?

Zajisté nikoho nepřekvapím, když si vzpomenu na 
okamžik, kdy jsem si nesl každého ze svých tří synů 
z porodnice. Bylo to úžasné, už je to moc dávno – 
starší dva jezdí po světě a koncertují a nejmladší 
studuje a zakládá rodinu v Birminghamu. Ale vy 
možná máte na mysli zážitky profesní. Stanout 
jako zpěvák před orchestrem ve Stavovském 
divadle nebo třeba hrát při ukládání padlých 
v den 250. výročí bitvy u Kolína přímo na bojišti, tak 
na takové chvíle se vážně nezapomíná.

Podařilo se Vám někdy slyšet světlo 
a vidět hudbu?

Vím, že vy tenhle termín užíváte v přeneseném 
významu – mimochodem je to krásný nápad, ale 
já bych to třeba trochu konkretizoval. Díky tomu, že 
jsem začal ztrácet zrak až v dospělém věku, užíval 
jsem, a dodnes užívám, s kolegy muzikanty celé 
škály barev k vyjádření zvuku, volby nástrojové 
instrumentace apod. Řeknete-li třeba muzikanto-
vi, který aktivně hrál v 80. letech, že k doprovodu 
použije tmavomodrou klávesovou plochu, dost 
přesně pochopí, o jaký zvuk se jedná, a ze kterých 
kláves ho nejspíš dostane. Protože posledních 30 
let trávím většinu času v nahrávacím studiu, 
a snad i díky hasnoucímu zraku, vidím hudbu 
takovýma vytrénovanýma vnitřníma očima, a to 
vlastně v docela přesných obrysech a rozmístění. 
Ale tohle bych vám popsat nedokázal, to je vážně 
asi příliš osobní. Slyšet světlo jsem se asi snažil od 
okamžiku své první filmové nebo divadelní muziky, 
totiž vyjádřit tóny a zvukem barvy a jas. Teď 
musím přirozeně čerpat ze své paměti, tak 
doufám, že nezačnu drhnout o dno.

Jak se Vám v Mariánských Lázních hrálo?

Věřím, že mě nebudete podezírat ze servilnosti, 
když vám povím, že to bylo báječné. Nejdřív jsem 
měl stažené ty části těla, kterých se obavy dotý-
kají, říkal jsem si, že úspěšné obchodníky, finanční-
ky, manažery nebudou moje poetizující a někdy 
truchlivé písně bavit, ale přijetí bylo velmi vřelé 
a odezva moc milá. A já si zase uvědomil, že jsem 
trumpeta, když jsem si lidi takhle kategorizoval, 
přece muzika nás všechny spojuje a sbližuje, 
jakkoli by náš všední den byl odlišný. A mimocho-
dem, zazpívat si s muzikanty z České filharmonie, 
to taky stojí za to. 

jakkoli by náš všední den 
          byl odlišný
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Jaký si myslíte, že si lidé myslí, že je „svět“ nevi-
domých a jaký skutečně je?

No, obávám se, že i přes pilnou práci třeba Mathil-
dy nebo Světlušky je obecně považován za dosti 
fádní a v podstatě černý. Ano, já vím, zrak je při 
poznávání okolního světa a obcování s ním zajisté 
tím nejpodstatnějším smyslem. A na světě je tolik 
k vidění – třeba ráno na Montmartru, Pálava, van 
Goghovi Jedlíci brambor a taky spousta krásných 
holek. Jenomže na tomhle světě se dá taky slyšet 
Debussy a Sting, podrbat retrívr za ušima, ochut-
nat rašelinovou whisky a přečíst si 
cokoli od Škvoreckého. Život umí 
být všelijaký, tu a tam i krásný 
a pestrý, a to v podstatě pro kaž-
dého. A budu-li i trochu praktický 
– tenhle svět jsem poznal očima
a teď po něm šlapu bez jejich 
pomoci, takže jsem si dobře 
vědom, o co přicházím, ale věřte 
mi, že je určitě mnohem snazší být 
zrakově handicapovaným Středo-
evropanem v 21. století, než dříve 
a jinde. Existuje veliká parta skvělých pomocníků 
od současných technologií, mluvících telefonů 
a stále se rozvíjejících vynálezů přes vodicí psy až 
po dobré lidi, kteří pomáhají ty rozdíly překlenout 
a skoro smazat.

Co pro Vás znamená umění?

Jak to říct, je to pro mě asi způsob, jazyk, kód, 
kterým se dotýkám světa a on mě. Čert ví, jestli mi 
sudičky podstrčily pod polštář nějaké nadání, to 
nemohu posoudit. Ale pokud jde o rodinnou 
anamnézu, tak jsem nedostal moc na výběr. Můj 
dědeček byl hornický básník a spisovatel, v Příbra-
mi má náměstí, a na to jsme pyšní. Táta psal knížky 
soudniček a rozhlasové hry, bratrovy knížky už mi 
taky plní slušný kus knihovny a hlavně se mi líbí. No 
jo, takže co s takovou famílií. A naši synové se už 
taky vezou. Ale vážně, to, že mám možnost psát 
muziku a poezii, stát na jevišti, to je pro mě obrov-

ské štěstí a vlastně životní nutnost. V téhle divné 
době zavřených divadel a koncertních sálů si 
každý den uvědomuji, jak mi večery s diváky 
a chvíle na jevišti palčivě schází.

Myslíte si, že může umění pomáhat? A pokud 
ano, jak?

Rozhodně, obecně i soukromě. Pro mě osobně je 
někdy přátelskou, někdy jankovitou kobylou, která 
mě veze životem, živí mě a jeho prostřednictvím 

se dozvídám o světě. Já jsem 
odmala zavilý knihomol, hodně čtu, 
miluju muziku, Menclovy a Forma-
novy filmy, Cimrmany, Havla 
a divadlo vůbec. Bez kumštu bych 
zkrátka nepřežil, nejenže mi pomá-
há – pro mě je to jednotka intenziv-
ní péče. A obecně? Jen si před-
stavte, jaký by byl svět bez Adagia 
z Mahlerovy Páté, písniček Vladimí-
ra Mišíka, bez Suchého a Šlitra, 
forbín Osvobozeného divadla, ob-
razů Vojty Horálka a Petra Šeredy, 

filmů Woody Allena… Ten svět by už prostě nebyl, 
umřeli bychom steskem, hněvem a nudou, 
a kdyby nám Moliére a Shakespeare nepřipomí-
nali, jací jsme pořád trumberové, dávno bychom 
vyhodili všechno do luftu. A tuhle všechnu rachotu 
udělá umění, které si navíc umění třeba vůbec 
neříká.

Za co jste v životě nejvíc vděčný?

A víte, že mám pocit, že jsem to vlastně v tom 
našem povídání v podstatě už vyjmenoval? Život 
mě obdařil krásnou ženou, velikou rodinou, prací, 
kterou mám rád, a i přes mou zádumčivou náturu 
pevnou nadějí, že po světě běhá celkem dost 
slušných a dobrých lidí, kteří vědí, že nejsou na 
světě jenom oni, nechtějí být na světě sami 
a dělají pro to třeba to, že si vzájemně pomáhají. 
A třeba díky večeru v Mariánských Lázních jsem 
poznal další takové. A za to jsem vážně rád.

Raven

Mi

Vidím hudbu takový-
ma vytrénovanýma 

vnitřníma očima, a to 
vlastně v docela 

přesných obrysech 
a rozmístění. Ale tohle 

bych vám popsat 
nedokázal, to je vážně 

asi příliš osobní… 
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    V dnešní době 
potřebujeme být semknutí
a jsme semknutí víc 
než kdykoli předtím 

Blanka
Janečková

Za co jste v životě nejvíce vděčná?

V životě jsem nejvíce vděčná za to, že mohu mít 
vlastní rodinu a normální život. To, že jsem 
nevidomá mi nijak nepřekáží. Mohu dělat to, co 
mě baví, včetně hudby, navíc mě v tom manžel 
podporuje. Řekla bych, že jsem vděčná za celý 
svůj život.

Co pro Vás znamená umění?

Záleží, jak se umění vezme. Umění je širokospek-
trální věc. Pro mě je umění hudba, která pro mě 
znamená všechno. I když nehraji, nezpívám 
a mám nějaký citový splín, vždy sáhnu po dobré 
muzice, něco si poslechnu a je mi hned líp. 
Hudba je takový můj osobní přítel, který nikdy 
neselže. 

Můžete nám říct něco o hudebním
nástroji, který se mohl zakoupit díky zapojení 
hostů a partnerů projektu Slyšet světlo | Vidět 
hudbu? 

Zjistila jsem od kolegů hudebníků a pana učitele 
zpěvu, který ke mně dochází, že je to jeden 
z nejlepších „aranžérů a samohrajek“ na světě. 
Jsou to klávesy Yamaha Genos. Mají neuvěřitel-
ně krásný zvuk a je tam hodně možností. Na 
skládání hudby je to výborná věc. 

Zmiňovala jste se nám, že byste se kromě 
zpěvu ráda věnovala i skládání písní. Kde 
čerpáte inspiraci? 

Hlavně v tom, co člověk zrovna prožívá, to, jak 
mu je. Jsou to emoce. Jsem spíše na ty ploužáky 
a klávesy jsou na to jako dělané.

Závěrem bych chtěla ještě jednou moc podě-
kovat vám všem a celému projektu za zakou-
pení kláves a zvukové aparatury. Jsem velmi 
dojatá a nesmírně si toho vážím. Zvlášť 
v dnešní době to pro mě znamená opravdu 
moc, protože potřebujeme být semknutí 
a jsme semknutí víc než kdykoli předtím. 

MV
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jsme největší
servisní společnost

ve Skupině ČEZ
www.cezenergoservis.cz

Dekujeme
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SETKÁNÍ 
V OBORU

DOPRAVA
Setkání v oboru doprava vzniklo v roce 
2019 se záměrem propojit management 
českých a slovenských společností, 
státních institucí, svazů a sdružení 
působících v oboru doprava a spolu-
pracujících odvětvích v jeden čas na 
jednom místě. Pro konání prvního roční-
ku jsme vybrali netradiční prostředí 
pódia multifunkčního sálu Gong v Dol-
ních Vítkovicích. Konalo se v předvečer 
tradičního veletrhu Czech Raildays 
a hosté tak vážili jednu cestu na 2 doza-
jista interesantní akce.
 

V roce 2020 ho v podobném rozsahu 
a s obdobnou „parádou“ uskutečnit 
nešlo. Na popud partnerů setkání jsme 
se ale pěkně započatou tradici snažili 
nepřerušit. Uskutečnila se v menším 
měřítku a tak, aby byla i za stávajících 
společenských i finančních podmínek 
zvládnutelná. Snad se povedlo.

Fotografie Vám přinášíme k nahlédnutí 
v galerii. O tématu dopravy jako takové 
jsme pohovořili s Petrem Brzezinou – 
prezidentem společnosti ŠKODA TRANS-
PORTATION a.s., která je jedním z hlav-
ních partnerů této akce. 
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Petr Brzezina
Prezident ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

S vynálezem kola, lodě a na ně navazujících dalších 
jiných dopravních prostředků se změnil rytmus mezi-
lidského bytí. Vzdálenosti se zkracovaly, vynálezy 
šířily rychleji, kvalita života se zlepšovala. Co je téma 
současné dopravy?

Za naší více než 160letou historii jsme si prošli již mnoha 
etapami vývoje dopravy, ale nyní je pro nás všechny 
nejdůležitější udržitelnost, ekologie a s tím spojená 
elektromobilita a bezemisní pohony vozidel. K tomu je 
pak potřeba přidat efektivitu a pohodlí. To vše se spoju-
je nejen na železnicích a našich kolejových vozidlech, 
ale lze toho dobře dosáhnout i v kolové dopravě. 

ŠKODĚ TRANSPORTATION se nyní daří a hledá spoustu 
nových zaměstnanců. Jak se to podařilo a jaká je vize 
na několik dalších let?

Po vstupu nového vlastníka, skupiny PPF, se nám oprav-
du daří. Investice jsou proto v loňském a letošním roce 
vyšší než kdy jindy. Jen projekt Nová Vagonka v Ostravě, 
kde zdvojnásobujeme počet zaměstnanců a některé 
části výroby až zpětinásobíme, je miliardová investice. 
Dalších 800 milionů putuje do Plzně a téměř 500 milionů 
pak do dceřiné společnosti Pars nova v Šumperku. 
Vznikne tak dohromady přes 2000 nových pracovních 
míst. To vše díky úspěšnému roku 2019, kdy jsme pode-
psali zakázky za více než 45 miliard korun. Významné 
úspěchy se však dostavily i v roce 2020. Poslední dva 
roky tak byly velice úspěšné a nyní pracujeme na 
dalších významných zakázkách.  

Charakter našeho oboru je specifický, jedná se o dlou-
hodobý business, dopad jednotlivých zakázek se proje-
vuje až po několika letech od jejich podpisu. Jako skupi-
na významně rosteme. Současná zásoba práce před-
stavuje čtyřletý objem obratu a společnost je připrave-
na čelit aktuálnímu výkyvu trhu a dále rozvíjet svou 
dlouhodobou strategii. Počítáme s tím, že objem tržeb 
a výroby bude v roce 2022 více než dvojnásobný 
v porovnání s loňským rokem. Je to pro nás, všechny 
zaměstnance Škodovky, obrovská výzva.
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Petr Brzezina
Prezident ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

S vynálezem kola, lodě a na ně navazujících dalších 
jiných dopravních prostředků se změnil rytmus mezi-
lidského bytí. Vzdálenosti se zkracovaly, vynálezy 
šířily rychleji, kvalita života se zlepšovala. Co je téma 
současné dopravy?

Za naší více než 160letou historii jsme si prošli již mnoha 
etapami vývoje dopravy, ale nyní je pro nás všechny 
nejdůležitější udržitelnost, ekologie a s tím spojená 
elektromobilita a bezemisní pohony vozidel. K tomu je 
pak potřeba přidat efektivitu a pohodlí. To vše se spoju-
je nejen na železnicích a našich kolejových vozidlech, 
ale lze toho dobře dosáhnout i v kolové dopravě. 

ŠKODĚ TRANSPORTATION se nyní daří a hledá spoustu 
nových zaměstnanců. Jak se to podařilo a jaká je vize 
na několik dalších let?

Po vstupu nového vlastníka, skupiny PPF, se nám oprav-
du daří. Investice jsou proto v loňském a letošním roce 
vyšší než kdy jindy. Jen projekt Nová Vagonka v Ostravě, 
kde zdvojnásobujeme počet zaměstnanců a některé 
části výroby až zpětinásobíme, je miliardová investice. 
Dalších 800 milionů putuje do Plzně a téměř 500 milionů 
pak do dceřiné společnosti Pars nova v Šumperku. 
Vznikne tak dohromady přes 2000 nových pracovních 
míst. To vše díky úspěšnému roku 2019, kdy jsme pode-
psali zakázky za více než 45 miliard korun. Významné 
úspěchy se však dostavily i v roce 2020. Poslední dva 
roky tak byly velice úspěšné a nyní pracujeme na 
dalších významných zakázkách.  

Charakter našeho oboru je specifický, jedná se o dlou-
hodobý business, dopad jednotlivých zakázek se proje-
vuje až po několika letech od jejich podpisu. Jako skupi-
na významně rosteme. Současná zásoba práce před-
stavuje čtyřletý objem obratu a společnost je připrave-
na čelit aktuálnímu výkyvu trhu a dále rozvíjet svou 
dlouhodobou strategii. Počítáme s tím, že objem tržeb 
a výroby bude v roce 2022 více než dvojnásobný 
v porovnání s loňským rokem. Je to pro nás, všechny 
zaměstnance Škodovky, obrovská výzva.

ŠKODA TRANSPORTATION podporuje různé 
sportovní a kulturní aktivity. Řeknete nám 
o tom více?

Dlouhodobou podporu sportovních klubů v regio-
nech, kde působíme, máme stanovenou ve svých 
prioritách. Je to radost, když můžeme podpořit 
rozvoj mladých talentů a sledovat je, jak se dostá-
vají z regionálních soutěží až do národní reprezen-
tace. Pro nás je samozřejmě hlavním sportem 
hokej, kdy podporujeme plzeňský klub nesoucí 
i náš název HC Škoda Plzeň. Nezapomínáme ale 
i na regiony, kde máme naše dceřinky. V Šumper-
ku je to hokejový klub Draci Pars Šumperk 
a v Ostravě podporujeme populární Baník. Kromě 
kolektivních sportů jsme i partnery atletického 
klubu Škoda Plzeň. Ti dosáhli velkého úspěchu, kdy 
se letos do reprezentačního výběru dostalo 
26 jejich atletů, a to jsou přesně ty příběhy, které 
chceme podporovat. 

V Plzni jsme partnery i oblíbených sportovišť 
Škoda sport park a Škodaland a podporujeme 
i našeho souseda Techmania Science Center. 

Co jsou nyní v dopravě největší trendy?

Je to již zmíněná elektromobilita, kterou my splňu-
jeme stoprocentně. Hromadná doprava je z pod-
staty významně ekologičtější řešení než individu-
ální automobilová doprava. Naše produkty jsou 
elektrické a ekologii tak máme přímo vepsanou 
v naší DNA. Trendem je i digitalizace, kde vyvíjíme 
a uplatňujeme na našich vozidlech produkty 
Škoda Digital. 

Co byste si do roku 2021 nejvíce přál?

Mým největším přáním je, abychom mohli praco-
vat a zase se více potkávat a věnovat se běžným 
činnostem bez omezení. 

   
Zpracoval: 
Jan Švehla

Ptala se:
Mi 

S vynálezem kola, lodě a na ně navazujících dalších 
jiných dopravních prostředků se změnil rytmus mezi-
lidského bytí. Vzdálenosti se zkracovaly, vynálezy 
šířily rychleji, kvalita života se zlepšovala. Co je téma 
současné dopravy?
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etapami vývoje dopravy, ale nyní je pro nás všechny 
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je nejen na železnicích a našich kolejových vozidlech, 
ale lze toho dobře dosáhnout i v kolové dopravě. 

ŠKODĚ TRANSPORTATION se nyní daří a hledá spoustu 
nových zaměstnanců. Jak se to podařilo a jaká je vize 
na několik dalších let?

Po vstupu nového vlastníka, skupiny PPF, se nám oprav-
du daří. Investice jsou proto v loňském a letošním roce 
vyšší než kdy jindy. Jen projekt Nová Vagonka v Ostravě, 
kde zdvojnásobujeme počet zaměstnanců a některé 
části výroby až zpětinásobíme, je miliardová investice. 
Dalších 800 milionů putuje do Plzně a téměř 500 milionů 
pak do dceřiné společnosti Pars nova v Šumperku. 
Vznikne tak dohromady přes 2000 nových pracovních 
míst. To vše díky úspěšnému roku 2019, kdy jsme pode-
psali zakázky za více než 45 miliard korun. Významné 
úspěchy se však dostavily i v roce 2020. Poslední dva 
roky tak byly velice úspěšné a nyní pracujeme na 
dalších významných zakázkách.  

Charakter našeho oboru je specifický, jedná se o dlou-
hodobý business, dopad jednotlivých zakázek se proje-
vuje až po několika letech od jejich podpisu. Jako skupi-
na významně rosteme. Současná zásoba práce před-
stavuje čtyřletý objem obratu a společnost je připrave-
na čelit aktuálnímu výkyvu trhu a dále rozvíjet svou 
dlouhodobou strategii. Počítáme s tím, že objem tržeb 
a výroby bude v roce 2022 více než dvojnásobný 
v porovnání s loňským rokem. Je to pro nás, všechny 
zaměstnance Škodovky, obrovská výzva.
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Tento citát ze Švejka mne napadl, když jsem si 
v dnešní koronavirové uzávěře potřeboval koupit 
baterii do ovladače. Takovou tu malou kulatou, 
knoflíkovou, stříbrnou a třívoltovou. Všiml jsem si, 
že v našem okresním městečku je otevřený 
obchod Datart a tam ty baterky jistě budou mít. 
Napsal jsem si číslo baterie na papírek a vyrazil 
jsem na tento velenákup.

Přijdu k obchodu, skutečně je otevřeno. Nasadím 
roušku, vydezinfikuji ruce, projdu celým obchodem 
až někam dozadu, kde se nudili dva prodavači. 
Jeden pozdravil a povídá hlasem snaživého 
žáčka: 

„Dobrý den, jak vám mohu pomoci?“

„Potřebuji baterii tohoto čísla,“ povídám a ukazuji 
papírek.

„A máte číslo objednávky?“ pokračuje konverzace.

„Jakou objednávku? Vždyť ty baterky máte 
támhle ve stojanu.“

„No ano, pane, ale my jsme jen výdejna, a to si 
musíte předem objednat po internetu a my vám 
to potom vydáme.“

Přiznám se, že internet není moje nejsilnější strán-
ka a asi to na mně bylo vidět.

„No pane, taky si to můžete objednat po telefonu, 
tady máte letáček s číslem, na kterém si to u nás 
objednáte a potom si to u nás vyzvednete.“

Pochopil jsem, že musím jít ven na ulici, zavolat 
tomu člověkovi, udělat objednávku, pak jít dovnitř 
a on mi tu baterku vyskladní ze stojanu, u kterého 
jsme stáli a vedli tuto diskusi. Jak prosté, milý 
Watsone. A jak jsem pochopil, tak se také stalo.

Vyšel jsem pokorně na ulici, zavolal tomu člověko-
vi do obchodu, objednal. Potom jsem šel znovu 
přes celý obchod až dozadu, kde byl ten člověk, 
tam jsem mu řekl nějaké číslo, které mi sdělil do 
telefonu, on sáhl do stojanu a baterku mi vydal. Já 
zaplatil a vypadl jsem ven. Doteď kroutím nevěříc-
ně hlavou. Ale baterii mám, nákup byl úspěšný.

Sice už sem tam něco nechápu, ale v tomto 
případě šiml zařehtal: „Disciplina, vy kluci pitomí, 
musí bejt, jinak byste lezli po stromech jako opice.“

„Disciplina, vy kluci pitomí, musí bejt, 
jinak byste lezli po stromech jako opice…“

Nebudete 
mi věřit

Fejeton

AJ
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