Siberovci s investorem
(zleva Jan Žídek, investor, Demeter Keblůšek a Marián Peňák)

SIBEROVCI v Číně
„I když obchodní styky mezi Evropou a Čínou jsou už zcela běžné, nikdy nás ani ve snu nenapadlo, že budeme stavět tenisové dvorce až na
druhém konci zeměkoule. Světe, div se, stalo se! Oslovil nás zástupce
investora, chtěl nabídku a po pár týdnech přišla kladná odpověď. Naše
nabídka určitě nebyla jediná. Číňané jsou ve všem nadmíru precizní
a určitě si dobře zmapovali celý dostupný trh. Myslím si, že v nabídce
nerozhodovala ani tak cena, jako herní vlastnosti povrchu při různých
klimatických změnách. Požadavek na maximální kvalitu vycházel především z toho, že tenisové dvorce jsou jedním z objektů právě budovaného
soukromého sportovního areálu, který je součástí velkého městského
satelitu s moderními byty, obchodními centry, školami, bankami a sportovními zařízeními. V pozadí této obrovské investice je čínská vláda,
jejíž představitelé a zaměstnanci tam budou bydlet. Je to vlastně velké
město v ještě větším městě.“ Tak začalo vyprávění Jaromíra Sibery
mladšího o Číně.
S místními pomocníky

Čínská škvára

Ani s jídlem nebyl problém?
Byl. A nemalý. Jedli jsme v apartmánu u investora. Plný stůl čínských specialit doplnili hostitelé dřevěnými hůlkami a nemohli pochopit, proč jsme tak
strašně nešikovní. Hladoví jsme ale nezůstali, nakonec nám našli tradiční
„nářadí“ a bylo po problému. Vařili výborně a měli radost, že nám chutná.
Navštívili jste Peking?
Na prohlídku jsme měli jen poslední noc. Samozřejmě, že jsme nevynechali

Čína je plná zajímavostí

Říkáte město ve městě. To myslíte Peking?
Vůbec ne. Tento satelit se staví v provincii Tian-jin, na čínské poměry v malém městě, asi 100 kilometrů od Pekingu, kde zatím žije asi „jen“ patnáct
milionů obyvatel.
V čem se lišila vaše nabídka pro Čínu od těch ostatních?
Rozdíl prakticky žádný nebyl. Jen jsme připočítali cenu za čtyři letenky
a dopravu kontejnerů. Čínská strana na naši nabídku reagovala velice rychle, a proto jsme mohli okamžitě zahájit přípravu akce.
Co všechno jste do Číny vlastně posílali?
Jen antuku a speciální nářadí. Kontejnery šly do Hamburku a pak lodí do
Pekingu. Celá cesta trvala asi měsíc.
Škvára byla místní?
Měli jsme štěstí, vozit ji z Čech jako do Estonska, by byla hloupost. Investor
nám poslal vzorky z pěti míst, z těch jsme vybrali nejkvalitnější. Všechny
vzorky byly kvalitou srovnatelné se škvárou, kterou používáme v Čechách.
A vaše první dojmy z Číny?
Bylo to úžasných deset dnů. Od příletu, odbavení na letišti, upřímného přátelského přivítání, až po spolupráci na stavbě a ubytování.
Jak probíhala výstavba?
Naprosto bez problémů. Investor připravil pláň, ostatní jsme zajišťovali
my. Počasí bylo nádherné, pršelo jen jednou. Vadil nám snad jen smog.
Někdy nebylo vidět ani slunce. Investor nám přidělil pět pomocníků, kteří
byli naprosto perfektní. Výstavba dvorce včetně předání a cesty z Prahy do
Pekingu a zpět trvala přesně deset dnů.
Jak jste se v Číně domlouvali?
Nijak, nešlo to ani rukama ani nohama. Celou cestu s námi absolvovala
partnerka investora v Evropě, která se s místními bez problémů domluvila.
Bez ní by to bylo hodně složité…

I při večeři pomáhala tlumočnice

Náměstí nebeského klidu a Zakázané město. K prohlídce bychom však
potřebovali snad celý týden. Vždyť jen komplex Císařského paláce má
800 budov a leží na 72 hektarech. Dojem byl ohromující. Absolutní čistota,
pořádek, bezpečnost, moderní výstavba, nikde žádný problém. I fotit jsme
mohli, co jsme chtěli.
Před Čínou jste stavěli už ve Finsku, v Estonsku a na Ukrajině. Čína
byla určitě nejsložitější.
Naopak, stavba v Číně proběhla bez jediné komplikace. Do Číny jsme se
těšili, ale současně i báli. Letěli jsme 10. října přes Kyjev s ukrajinskými aerolinkami, dva dny po strašné havárii v Jaroslavli. Naše obavy umocňovala
i neznalost jazyka, místních zvyklostí a obrovská vzdálenost. Od odbavení
na letišti v Pekingu, proclení kontejnerů, až po návrat domů jsme se nesetkali s žádným větším problémem.
Chcete se do Číny ještě vrátit?
Na dodavatele tam čeká ještě devatenáct dvorců. Investor o dodavateli teprve
rozhoduje. Snad budeme v konkurenci úspěšní. Vždyť na kolaudaci našeho
vzorového dvorce přišel i premiér místní vlády a dokonce si na něm zahrál.
Nebojíte se, že by byla tato akce mnohem větší?
Máme dost kapacity pro práce doma i v zahraničí. Devatenáct kurtů by
v Číně bylo schopno postavit 5–6 pracovníků během dvou až tří měsíců.
Pro zajištění požadavků doma by nám zůstaly ještě dvě kompletní party.
Siberovci pevně věří, že se v roce 2012 do Číny opět vrátí. Tentokrát čeká
ne jeden, ale devatenáct kurtů. A to už je velká práce. Nebyla by to ale jediná cesta do světa. Firmu čeká také jarní generální údržba dvorců v Tallinnu
a možná i výstavba dvorců ve Finsku.
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