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Daniel Jiřička

MEMBRANE Energy Cup je oblíbené, spíše komorní setkání příznivců tenisu, potažmo badmintonu. 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 partnerů). A chytrých řešení není nikdy dost.
„Membránový“ turnaj má již několikaletou tradici a stále se rozšiřuje. Ke stávajícím partnerům z energetiky
v letošním roce přibyli představitelé společností z oblasti výzkumu a dopravy, čímž se rozšiřují možnosti
propojování. A to je naše poslání.

Daniel Jiřička
Předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež, a. s.

Dane, jsi pravidelným a úspěšným

skutečně poměrně obtížné, přesto se

Viděli jsme tě i s golfovou holí a jste

účastníkem tenisového projektu

snažím alespoň jedenkrát týdně si te-

jako ÚJV partnerem Business Ener-

MEMBRANE Energy Cup. Jak se ti po-

nis zahrát.

gy Golf Tour. Kdy tě zase uvidíme na

dařilo skloubit tenisovou přípravu na

zelených greenech?

tento mezinárodní turnaj s náročnou

Pohybuješ se na různých tenisových

prací jaderného šéfvýzkumníka?

setkáních. Co bys doporučil turnaji

Rád jsem se tenisového turnaje v mi-

MEMBRANE k vylepšení?

nulosti již třikrát zúčastnil. Nicméně zas

Jak jsem měl možnost turnaj poznat,

takové úspěchy jsem nesklidil, možná

jedná se o příjemné setkání. Moje do-

i vzhledem k nedostatečné přípravě.

poručení je tedy udržet si nastavenou

Skloubit náročnou práci s koníčky je

úroveň do dalších ročníků.

Jak už jsem zmínil výše, volného času
mnoho nezbývá a golf je sport, který
hodně času vyžaduje. Výhodou tenisu
je, že za hodinu je člověk v šatně.
Dane, děkujeme převelice.
AJ
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MEMBRANE
E N E R G Y

C U P

MEMBRANE
ENERGY CUP
“NOVÁ CHYTRÁ ŘEŠENÍ”

Hlavní partneři

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

Partner tématu
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Jaroslav Míl
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Ptali jsme se
V letošním roce se konal již 2. ročník jaderného setkání. Jeho cílem bylo umožnit společné setkání top
manažerů jaderných provozů ČEZ, SE a servisních a dodavatelských organizací. Konkrétními tématy pak byla:
Efektivita a dlouhodobý provoz stávajících zdrojů
Výstavba nových bloků JE
Co očekávají provozovatelé od dodavatelů
Vystoupilo zde celkem 14 speakrů. Nejen na to, zda se záměr podařilo naplnit, jsme se zeptali 2 z nich.

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

V čem je prostředí jaderníků podle

návštěv na expertní úrovni už proběhlo

dlouhodobého provozu a související

Vás specifické?

k všestranné spokojenosti i v letošním

technická opatření s vazbou na řízení

roce. Máme si vzájemně co nabídnout

životnosti a zvyšování efektivity pro-

a byli bychom hloupí to nevyužít.

vozu, nebo zajištění stabilního pro-

Jaderná energetika je sama o sobě
specifický obor, a tak je k němu nutné i přistupovat – s plným respektem
k technologii, kterou provozujeme. Proto i celá jaderná komunita je svým způsobem specifická už vzhledem k tomu,

středí pro provoz jádra s přesahem
Co by podle Vás mělo být hlavními

na evropskou legislativu a plnění cílů

tématy 3. ročníku, který se uskuteč-

v omezování emisí CO2. A tématem

ní v dubnu 2020?

pro všechny zúčastněné bude i další

že musíme řešit větší detail, a pracovat

Určitě bychom se měli věnovat budouc-

s mnohem vyšší mírou jistoty a řízení

nosti jádra v Evropě. Ať už jde o zajištění

možný rozvoj jádra u nás i v Evropě.

rizik, než většina jiných oborů. Pro jádro je klíčová také vzájemná spolupráce
a výměna zkušeností. Jsme si vědomi
toho, že problém na jakékoliv JE ve
světě má okamžitý negativní dopad
na všechny. Na druhou stranu nás to
nesmí izolovat od „nejaderného světa“.
Účastnili jste se vloni 1. ročníku, letos se konal již 2. Vnímali jste nějaké
změny po těchto setkáních ve spolupráci s kolegy z ostatních jaderných elektráren, popřípadě s vašimi
dodavateli?
Dostal jsem hodně velmi pozitivních
ohlasů. Je důležité o sobě vědět a občas se setkat, jak já říkám v mírových
dobách, kdy nemusíme řešit nějaké
nenadálé situace. Na základě dosavadních setkání se naprosto spontánně
rozběhla výměna zkušeností v několika oblastech a několik vzájemných
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Peter Andraško
Riaditeľ generálneho manažmentu stavby, Slovenské elektrárne, a.s.

V čem je prostředí jaderníků podle

Účastnili jste se vloni 1. ročníku, le-

Vás specifické?

tos se konal již 2. Vnímali jste nějaké

tématy 3. ročníku, který se uskuteč-

změny po těchto setkáních ve spolu-

ní v dubnu 2020?

Špecifikum Jadrovej energetiky – „jaderníků“ – je v samotnej komunite,
ktorá uznáva spoločné princípy Kultúry
jadrovej bezpečnosti, veľmi úzka spolu-

práci s kolegy z ostatních jaderných
elektráren, popřípadě s vašimi dodavateli?

Co by podle Vás mělo být hlavními

Príprava personálu pre nové bloky,
Projektoví a Kontraktační manažéri,
Technickí dozory investora, celá oblasť

práca, a v prípade riešenia technických

Áno, zúčastnil som sa obidvoch stret-

Inžinieringu a Kontroly kvality, vrátane

problémov, resp. materiálového zabez-

nutí a zaregistroval som pozitívny ohlas

Expeditingu.

pečenia, je tu vždy snaha vzájomne si

na prezentácie ako od pracovníkov SE,

pomôcť. V rámci komunity je otvorená

ČEZ, jednotlivých dodávateľov a aj

komunikácia, vrátane poskytovania

odbornej verejnosti. Na základe kon-

si všetkých relevantných informácií

taktov zo stretnutia sme zorganizovali

súvisiacich s jadrovou a technickou

návštevu a technické rokovanie na JE

bezpečnosťou.

Temelín v oblasti kontroly zvarov.
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Děkujeme za sdílení.
Mi
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O jádře s Jaroslavem Mílem
Jaroslav Míl – vládní zmocněnec pro výstavbu jaderných elektráren
Jaroslave, vláda tě po letech „přešlapování na místě” začátkem července potvrdila v pozici
jaderného muže číslo jedna, schválila způsob a nutné kroky pro novou jadernou výstavbu, které
jsou tvým dílem. Všichni příznivci nové výstavby se k tobě upínají s nadějí. Byl jsi „key note speaker“
na NUCLEAR ENCOUNTER 2019. Prosíme o odpověď na pár otázek z této oblasti.

Kde dnes vidíš nejslabší článek pro-

bych viděl nejslabší článek, tak to jsou

devším schopnost postavit se za svůj

jektu “Nový jaderný blok”?

lidé. Bez skutečných osobností na

názor, i když to není pohodlné a něco

straně investora, státu (vláda, státní

tím riskuji. Lidé, kteří vše poměřují

Podmínkou nutnou, nikoliv postačující

správa, samosprávné orgány) a doda-

obavou o setrvání ve funkci, nebo aby

je, aby všichni zúčastnění, to je investor

vatele, se blok postavit nedá. Mluvím-li

se někoho svým názorem nedotkli

a stát, skutečně chtěli NJZ postavit.

o osobnostech, tak tím nemám na

a potenciálně si neublížili, elektrárnu

Mám-li, ale uvést jen jednu věc, kde

mysli jen vzdělání a kvalifikaci, ale pře-

nepostaví.

Projekt ALVEDY NUCLEAR ENCOUNTER
(setkávání jaderníků) pokračuje. Jaké
bys doporučil nosné téma pro ročník
2020, který bude na Slovensku?
„Klimatické změny a přínos JE“ – jinými
slovy prezentace založené na perfektním a věcném porovnání jednotlivých
technologií, a to přímo na příkladu
ČR a SR; „Věcný a časový plán nutných změn v předpisech (licencování
atd.) pro využití SMR (Small Modular
Reactors – pozn. red.) v ČR“ a „Řízení
soustavy v čase evropských změn
a nové roli ČEPS ve vazbě na jaderné
elektrárny“.
Jsi nyní ve velkém „zápřahu“. Jak se
„nabíjíš“ a jak by ti ALVEDA mohla pomoci?
Nejraději na kole, chůzí v lese a v dobré společnosti. Tam zapomenu nejen
na práci, ale i na zhoršující se golfové
výsledky. Nad vším ovšem je, když
nic nemusím, a jsem doma obletován
svými děvčaty.
AJ
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Partneři
NUCLEAR
A ENCOUNTER

Partneři
Generální partneři
NUCLEAR ENCOUNTER
Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní partneři

Partneři
Partneři
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25 let I&C Energo a.s. –
21. 9. 2018
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(URO)logické kroky
ke zdraví – 28. 9. 2018
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O golfe a priateľstve
s Jánom Veselým
Country managerem pro Českou a Slovenskou republiku,
YOKOGAWA GesmbH

Kde a kdy jste s golfem začínal?
Bolo to asi v roku 2002, vďaka jednému
mobilnému operátorovi, ktorý svojim
VIP zákazníkom ponúkol v zime golfovú školu. Takže som začínal asi pred
sedemnástimi rokmi na indoor golfe.
Po tomto kurze som si v Moste spravil
zelenú kartu, no a začal som hrať ako
motyčkár. (Smích.)
Jak často hrajete a trénujete?
Netrénujem vôbec. (Smích.) Ani pred
turnajom nechodím na driving range.
Mám pár dobrých rán a nechcem si ich
„vybiť“ na drivingu. (Smích.) A ako často

s Milanom. Nakoľko bola túra orientova-

Mohl byste se podělit o své životní

ná na energetiku a boli tam, teda aj naši

a golfové krédo?

potenciálni zákazníci, rozhodol som sa
do túry skúšobne vstúpiť. Naviac oproti
iným športom tu nehráte jeden proti
druhému, tu hráte spolu. Zdieľate zážitky. No a už je to 16 rokov, čo v nej pôsobíme. A, čo rozhodlo, že zostaneme? Zistil
som, že je tam dobrá partia ľudí. Že to nie
je iba o biznise, ale, že to je o priateľstve
a, že je tam (väčšinou) dobrá nálada. A to
rozhodlo. Dalo mi to priateľov.

Ja beriem golf ako zábavu, nie ako
súťaž. Keď sa mi niečo podarí, som rád,
ale beriem to ako relax, oddych a stretnutie s priateľmi. To je to najdôležitejšie.
Chcem si užiť život aj mimo prácu. Nikto
nevieme, koľko máme času.
Chtěl byste vzkázat něco našim laskavým čtenářům a spoluhráčům?
Aby ostali takí, akí sú dnes. Tí kme-

Jak byste hodnotil letošní BEGT a co

ňoví, ktorí v golfovej túre pôsobia, sú

byste nám jako organizátorům dopo-

pre mňa mnohokrát ako druhá rodina.

ručil změnit?

Rád sa s nimi stretávam, porozprávam, vyspovedám, keď je mi ťažko. Sú

hrám? Ako kedy. Keď máme dovolen-

Mne sa to páči. Myslím, že za tých 20

ku, hráme s partnerkou každý deň. Golf

rokov je tá túra už tak odladená, že

ju tiež veľmi baví. Cez leto, keď nie je

funguje veľmi dobre. Keď hodnotím

práve turnaj, chodíme raz za týždeň cez

iné golfové túry, kde som tiež pozý-

víkend. Počas sezóny si teda zahráme

vaný, tak sú robené viacej komerčne.

Děkujeme za rozhovor.

tak 30x.

Táto túra je iná, má iné jadro. Tu nie sú

V příštím roce oslaví túra své dvacáté

iba golfisti, tu sú priatelia.
Co Vás vedlo k tomu se do túry zapojit a co Vám to dalo?

Co Vám na hřištích a při hře nejvíce vadí?

Myslím, že som sa do túry dostal na po-

Pomalé flighty, keď musím čakať a hrá-

zvanie Pavla Kölbla, ktorý ma zoznámil

či príliš posilnení alkoholom.

ALVEDNÍČEK | Business Energy Golf Tour

to chápaví a priateľskí ľudia, a to je na
tom najkrajšie.

výročí. Budeme rádi, když i vy budete
součástí.
Mi
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Royal Golf Club Mariánské Lázně 7. a 8. 9. 2018 – Společenský večer
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Royal Golf Club Mariánské Lázně 7. a 8. 9. 2018 – Golfový turnaj
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Golfclub Poysdorf 6. 10. 2018 – Turnaj pro partnery
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Golf Club Český Krumlov 26. 4. 2019
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Sedin Golf Resort 25. 5. 2019
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Golf Resort Konopiště 22. 6. 2019
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Víte, že první golfové míčky byly z peří?

GOLF MUZEUM YPSILON
Vítězslav Hoffmann
Jako součást programu společenského večera v rámci Business Energy Golf Tour jsme pro naše hosty
připravili prohlídku unikátního, zbrusu nového golfového muzea, jediného v České republice a celé
střední Evropě. Povídání s autorem a kurátorem výstavy panem Vítězslavem Hoffmannem bylo velice
poutavé a tak Vám přinášíme alespoň část těchto zajímavých informací.

Golfové muzeum vzniklo na Ypsilonce

jsou však hlavy holí hry zvané Kolf (Colf)

během letošního jara. Slavnostně bylo

z Holandska ze 16. – 17. století. Golfové

otevřeno 7. června 2019 prezidentem

míčky jsou v expozici zastoupeny všemi

České golfové federace Zdeňkem

vývojovými stupni, od unikátních péřo-

Kodejšem. Expozice muzea se však při-

vých míčků, až po moderní vícevrstvé

pravovaly již od roku 2017. V muzeu je ně-

míčky.

První golfová hřiště u nás
byla vybudována pro potřeby
lázeňských hostů v letech
1904–1906 v Karlových
Varech, Mariánských Lázních
a Františkových Lázních.

V muzeu je možné se seznámit
Golf je první a doposud
jediný sport hraný mimo
naši planetu. V rámci mise

i s golfovou módou. Několik věrně dobově oblečených figurín nás přesune do
dob dávno minulých. Součástí muzea je

a nejstarší golfový časopis z roku 1891.

Apollo 14 byly v roce 1971
na povrchu Měsíce Alanem
Shepardem odpáleny dva
golfové míčky (stejný golfový
míček je součástí expozice
muzea).

kolik expozic představující golfový sport
od jeho vzniku až po dobu nedávno
minulou. Největší 2 expozice představují

Muzeum se v současnosti usilovně
Golfové hole se dříve

snaží sehnat finanční prostředky na

vyráběly s dřevěnými shafty

digitalizaci této jedinečné knihovny,

z hickorového (ořechového)
dřeva. V průběhu 20. a 30. let
minulého století bylo dřevo

aby jí bylo možné zpřístupnit široké
golfové i negolfové veřejnosti.

nahrazeno ocelí, ale také

Přáním zakladatele je, aby se muzeum

třeba bambusem (několik holí

nestalo jen expozicí golfových artefak-

s bambusovými shafty je také

tů, ale živou organizací zabývající se ob-

součástí muzea).

vývoj toho nejdůležitějšího, a to golfové
hole a golfového míčku. Stáří většiny vy-

také golfová knihovna a archiv golfové

stavených holí je více než 100 let, najdou

historie. Knihovna v současnosti dis-

se ale i unikáty 160 let staré. Nejstarší

ponuje více jak 1200 knihami, časopisy
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a publikacemi věnujících se golfu. Nejstarší knihy jsou z poloviny 19. století

jevováním a studiem golfové historie.
Golfovému muzeu držíme palce a jeho
návštěvu rozhodně doporučujeme!
Mi
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Očima starého
zbrojnoše
Nová golfová pravidla
Nová golfová pravidla přináší několik

Taková pověra platí tedy i ve staré

změn, které většinou směřují k urychlení

dobré Anglii, a dokonce se promítla

hry. Třeba nevyndavat vlajku z jamky,

i do golfových pravidel.

dropovat při autu, zkrácení doby hledání míče, hraje ten, kdo je připraven bez
ohledu kde kdo leží atd. atd. Všichni to
znají a všichni tak hrají. No trochu se sice
na můj vkus vytrácí gentlemanství, ale
to se vytrácí i v jiných oblastech, nejen
v golfu. S tím je třeba se smířit.
Mne zaujala změna procedury při dropování. Jaký pokrok proti předchozím
způsobům. Koukneme-li do starých
pravidel, zjistíme, že až do začátku
20. století se dropovalo všelijak. Vět-

Takže postup při dropování byl: „Stůjte
vzpřímeně čelem k jamce a odhoďte
míč přes rameno dozadu.“ Takto se
dropovalo až do roku 1984. Poté byla
pravidla změněna na to, co již známe,
tedy spustit míč z upažení.
A teď ta nová změna, že se míč spouští
z výše kolen. Vše tedy směřuje k tomu,
aby se míček zbytečně někam nezakutálel a nemusel se drop opakovat a tak,
nedej bože, jsme nezdržovali hru.

šinou se míč nějak odhodil. Od roku

Inu svět se mění, a tak vzhůru na green

1908 to již bylo přesněji definováno.

a pěknou hru.

Pravidla z té doby říkají: „Vyhoďte míč
přes rameno jako sůl.“ Pověra říká,

AJ

převrhnete-li slánku se solí, budete
mít velkou smůlu, pokud ovšem nehodíte špetku této soli přes levé rameno.

ALVEDNÍČEK | Business Energy Golf Tour
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Partneři BEGT 2019
Záštita

Hlavní partneři

Partneři

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

Servisní partneři

ALVEDNÍČEK | Business Energy Golf Tour
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ALVEDNÍČEK | Slyšet světlo | Vidět hudbu

I během letošní sezóny navazujeme na záměr, který má ve spolupráci s Nadací Mathilda pomoci
nevidomým. Pod hlavičkou Slyšet světlo | Vidět hudbu pokračoval projekt během závěrečného
společenského večera Business Energy Golf Tour v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních. Znovu zde
byly vystaveny portréty známých českých osobností pořízené 200 let starou technikou na velkoformátové
sklo. Jejich kompletní přehled najdete na www.slysetsvetlo.cz. Jako součást programu vystoupil Mário
Bihári na harmoniku, na níž se během golfové sezóny vybraly finanční prostředky.
Myšlenku se rozhodl podpořit také mladý talentovaný český zpěvák Martin Chodúr, který hostům k tanci
i jen tak pro radost zazpíval bez nároku na honorář. Velmi nás těší, že i on svolil k rozhovoru a povídání
s oběma muzikanty si můžete přečíst na následujících stránkách. Přejeme příjemné čtení.

Umění je pro mě pohled
z mnoha stran – Interview
s Martinem Chodúrem
Martine, stalo se Vám někdy, že jste

rozhodl podpořit projekt Slyšet světlo

kud mohu, tak vždy rád pomůžu pro-

viděl hudbu, nebo slyšel světlo?

| Vidět hudbu? (My jsme Vám za účast

jektům, jako je tento. Pochopil jsem už

a za Vaše příjemné vystoupení velmi

jako dítě, že mnohdy pro oči nevidíme.

Pokud bych na tuto otázku měl odpovědět velmi nepoeticky, tak hudbu

vděční. Byl to příjemný večer.)
Máte malého syna. Oceňuje, že má

vidím pokaždé, když nahrávám ve

Od svých tří do patnácti let jsem navště-

studiu. Ve formě grafů, křivek a růz-

voval základní uměleckou školu v Ost-

ných digitálních převodníků. Ale vážně.

ravě, která se specializovala na výuku

Hudbu vidím a světlo slyším často. Na-

různě postižených dětí i dospělých. Do

příklad v prvním vokálním vstupu basu

této školy docházelo více nevidomých či

ve čtvrté větě Beethovenovy deváté

jinak zrakově postižených lidí. Navíc můj

Martínek má moc rád, když si spolu

symfonie, nebo v čemkoliv co napsal

učitel, Mikuláš Ďurko, který mě provázel

zpíváme, ale nemá moc rád, když hlas

Olivier Messiaen.

celých dvanáct let, byl téměř slepý. Po-

trénuji stupnicemi a různými cvičeními.

tak úžasně zpívajícího tatínka? (Pozn.
red.: Můj syn v tomto ohledu musí trpět,
a tak si představuji, jak báječné to má
malý Martin. :D)

Co pro vás znamená umění?
Pohled z mnoha stran. Ztotožňuji
se absolutně s tím, co napsal Marcel
Proust: „Nejlepší obraz je ten, který
předá mysli pozorovatele největší počet těch nejlepších myšlenek”.
Může podle Vás umění pomáhat?
Jistě. Těžko je žíti láskou a srpem, srp je
ostrý a lásku poraní. Mezi těmito dvěma póly jako ochranný štít leží umění.
Jste jistě oslovován s účastí na mnoha
charitativních projektech. Proč jste se
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To ho nebaví. Vždycky za mnou přijde

ré jsem nahrál s Janáčkovou filharmonií

oslavím i své třicáté narozeniny. V novém

a říká: „Zazpívat šnečku šnečku?“

Ostrava, a album jsem prezentoval na

koncertním programu nabídnu nejen

Vánočních koncertech v Karlových Va-

nejúspěšnější písně ze svých čtyř sólo-

rech, Pardubicích a Ostravě. Letos písně

vých alb, ale i své oblíbené písně zahra-

z něj představím na dvou koncertech s

niční provenience. S tímto programem

Když je můj syn šťastný a vůbec, když

Filharmonií Bohuslava Martinů v Kon-

budu koncertovat i v roce 2020. Moc se

jsme šťastní my tři, jako rodina. Děti

gresovém centru Zlín a na řadě dalších

na setkání s mými příznivci těším!

neumí předstírat, a cokoliv dělají, je

koncertů v Čechách, na Moravě a na

opravdové, a proto skutečně krásné.

Slovensku. Pravidelně koncertuji i s mou

Děkujeme za povídání, za krásný večer,

20. června mne v Bratislavě moc potě-

kapelou MACH. Po dvou letech se s tou-

a přejeme, ať se daří!

šilo už druhé setkání s mým oblíbeným

to kapelou vrátím 16. listopadu letošního

zpěvákem Tomem Jonesem. Poprvé

Milena Pikhartová

roku do pražského Divadla U Hasičů,

jsme se setkali v Kodani před devíti lety

které se mi podařilo dvakrát vyprodat.

Co Vás v životě nejvíce nabíjí pozitivní energií?

a pokaždé to bylo moc příjemné a fajn.
Co nového chystáte pro vaše příznivce?

A to s novým koncertním programem 10
let na scéně. 20. prosince roku 2009 jsem
se totiž stal historicky prvním vítězem ta-

Vloni jsem u Supraphonu vydal album

lentové soutěže Česko Slovensko hledá

Hallelujah (Vánoční písně a koledy), kte-

Superstar. A 24. listopadu letošního roku
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Díky hudbě můžeme cítit
emoce a představu světa jiných
lidí – Mário Bihári

Za co jste v životě nejvíce vděčný?
Nejvíc vděčný jsem za rodiče a Zuzanku
Navarovou. Ukázali mi směr.
Co pro vás znamená umění?
Umění pro mě je nápad, který člověk
rozvine do praktické formy svého cítění.
Myslíte si, že může umění pomáhat?
A pokud ano, jak?

Můžete nám říci něco o hudebním

zací na klavír. Je to pravda? A pokud

nástroji, který se mohl zakoupit

ano, jaké jsou ohlasy klientů?

díky zapojení hostů projektu Slyšet
světlo | Vidět hudbu? A jak často na
harmoniku hrajete / vystupujete?

Už jako masér dávno nepracuji, ale
díky kurzu jsem se seznámil se svou
přítelkyní Klárkou. Chvíli jsme oprav-

Na harmoniku, kterou jsem díky

du dělali „hudební masáže“. Lidé si to

vám získal, hraji každý den. Akor-

moc užívali. Teď už jen hraji a Klárka

deon má nevyčíslitelně mnoho mož-

masíruje. :)

ností. Můžu díky ní nahradit několik
muzikantů. Mám nejlepší nástroj na

Mi

světě.

Hudba, obraz či divadelní představení
může obohatit člověka tím, že může

Dočetli jsme se, že pracujete jako

cítit emoce i představu světa jiných lidí.

masér a spojujete masáž s improvi-
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Posláním společnosti ALVEDA je pomoci vytvářet prostor pro smysluplnou komunikaci. V roce 2019
se zrodil nový projekt, který vedle energetiky propojuje pro nás nový segment, a tím je doprava.
Management českých a slovenských společností, státních institucí, svazů a sdružení působících v oboru,
se sešel v jeden čas na jednom místě. Tím časem byl 10. červen, a tím místem jeviště multifunkční auly
Gong v Dolních Vítkovicích. Ocelový, a přitom čistý spirit tohoto industriálního prostoru dýchal svěží
atmosférou a uzemněním zároveň. Výhled z jeviště přes prosklenou stěnu byl úžasný. Ten se ovšem
hostům ukázal až poté, co spadla opona, která ho od začátku večera halila. A proč? Příběh, gradace,
moment překvapení. Pro hosty byla připravena 3D videoprojekce, která byla zkomponována na skladbu
Beethoven‘s 5 Secrets – v aranžmá OneRepublic. Na živo ji zahrál smyčcový kvartet Janáčkovy filharmonie
Ostrava. Ostatně, podívat se můžete sami. Následujte instrukce bílého „AR symbolu“. :)

Petr Brzezina
Prezident ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Kdy se zrodila myšlenka zapojit se do
setkávání mezi společnostmi, státními
institucemi a svazy působících v oboru dopravy, a s jakými očekáváními?
Myšlenka se zrodila již koncem roku
2018 jako reakce na vzrůstající význam
veřejné dopravy a tedy význam komunikace mezi institucemi a firmami,
které v tomto oboru působí. Chtěl bych
poděkovat za iniciativní přístup společnosti ALVEDA, která nás, a ostatní
instituce oslovila, a tuto společenskou
událost zorganizovala.
O čem by podle Vás mělo hlavně být
takové setkávání? A v čem byste si
přál, aby bylo výjimečné?

že letošní Setkání bylo v tomto směru

Co je teď největším strategickým

opravdu výjimečné.

tématem Vaší společnosti a jakým
směrem byste se rádi ubírali?

Setkání v oboru doprava v Ostravě
v červnu tohoto roku bylo velmi zda-

Překvapil Vás program společenského

Strategickým tématem ŠKODY TRANS-

řilé. ŠKODA TRANSPORTATION jako

večera „na pódiu“ a pokud ano, čím?

jeden z partnerů oceňuje velmi dob-

Program byl zvolen velmi citlivě

dici značky Škoda, která je synonymem

rou organizaci, která naplnila naše

a umožňoval jak inspiraci, tak dostatek

stability a české technické vyspělosti

očekávání, tj. především možnost

prostoru pro setkávání a diskuse. Ne-

v celém světě. Naše produkty vyvíjíme

osobního setkávání lidí z oboru, kteří

chyběla ani „překvapení“. Mně osobně

v souladu s nejnovějšími trendy v oboru

mají v neformální atmosféře možnost

se velmi líbilo odhalení výhledu z pódia

dopravy tak, abychom přispěli k roz-

diskutovat aktuální témata a vyměnit

na osvětlený industriální areál Dolní

si názory. Zdařilost takové akce je jistě

oblasti Vítkovic. Zajímavým zpestře-

v tom, že se lidé setkají v jiném, inspi-

ním bylo i krátké video s kreativním

rativním prostředí, ke kterému přispě-

spojením Setkání v dopravě a vize bu-

je i vhodně volený program. Mohu říci,

doucnosti dopravy.

ALVEDNÍČEK | Setkání v oboru doprava

PORTATION je pokračovat ve 160leté tra-

voji pohodlné, ekologické a efektivní
mobility.
Děkujeme. Vaší důvěry si velice vážíme.
Mi
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