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Kontrolní audit systému managementu jakosti
Jako každý rok, tak i letos, nás čekala obhajoba zavedeného systému managementu jakosti (ISO) před externími auditory.
Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce
absolvovali certiﬁkační audit, jednalo se
letos o audit kontrolní. Účelem kontroly
bylo prokázat, že náš zavedený systém
řízení jakosti splňuje všechny požadavky
normy ČSN EN ISO 9001:2001 a že jsme
oprávněně držiteli ceritﬁkátu ISO 9001.
Kontrolní audit proběhl ve dnech 11. – 12.
dubna 2007 pod vedením auditorky společnosti
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) Ing.
Jany Vintrové.
Hlavní pozornost při auditu byla věnována
dodržování požadavků normy a činnosti jedné
z našich stěžejních divizí, nákladní dopravy.
V případě nákladní dopravy byly prověřeny

všechny certiﬁkované činnosti, a to kamionová
nákladní doprava včetně servisu kamionů, přeprava ADR a poskytování zasílatelských služeb. Mezi
další kontrolované činnosti patřila metrologie,
nákup materiálu a služeb, údržba infrastruktury,
výcvik a školení zaměstnanců.
Poprvé nebyly v rámci externího auditu kontrolovány všechny certiﬁkované činnosti. Ty, které
nebyly stanoveny v plánu letošního auditu, čeká
kontrola v příštím roce. Na jaře roku 2008 bude
tedy audit zaměřen na autobusovou dopravu
Hustopeče, celní operace prováděné ve Staré
Břeclavi, divizi Renault (prodej vozidel, prodej
náhradních dílů, opravy a servis vozidel) a samozřejmě proběhne kompletní kontrola dodržování
požadavků normy napříč společností.
A jak jsme vůbec v letošním roce dopadli?
Musím konstatovat, že velice dobře. Nebyla

shledána žádná závažná ani
méně závažná
neshoda. Paní
auditorka v závěrečné zprávě
navrhla několik
úkolů a doporučení pro zlepšení, které však nebudou zásadním zásahem do našeho zavedeného systému
jakosti. Důležité je její závěrečné konstatování,
že náš certiﬁkovaný systém řízení jakosti je implementován ve ﬁrmě na vysokém stupni.
Dovolte mi, abych moc poděkovala všem pracovníkům, kteří se zúčastnili dvoudenního auditu,
nebo se podíleli na jeho přípravě. Děkuji za čas,
připravenost, ochotu, trpělivost i podporu.
Ing. Kateřina Hrabětová

Proměny provozovny Mikulov
Vstupem České republiky do Evropské unie byly ukončeny veškeré aktivity
v oblasti celních služeb, které probíhaly na
provozovně v Mikulově. Celní služby byly
pro naší ﬁrmu velkým přínosem, ale vůči
celnímu úřadu také značným závazkem.
Požadavkem byla stavba nové celní budovy,
odbavovací rampy pro kamiony k celním a
fytokarantenním kontrolám, úprava parkovacích ploch a mnoho dalšího.

V lednu 2006 tak zůstaly v rámci provozovny
Mikulov dvě nevyužité budovy. Po zvažování
všech reálných možností se naše ﬁrma přiklonila
k variantě využít jednu z budov k provozování
turistické ubytovny. Protože se tento záměr
ukázal být velmi úspěšným, přistoupilo vedení
ﬁrmy k rozšíření kapacit turistické ubytovny
také na druhou budovu. Současně byly zahájeny
stavební úpravy obou budov. V první fázi byly
upraveny vnitřní prostory a administrativní bu-

dova byla vymalována, následně, v lednu tohoto
roku, byla provedena výměna oken. V jarních
měsících nás ještě čeká výměna vstupních dveří
a nové schodiště. Dále po zednických opravách
venkovní fasády i nátěr budovy barvami charakteristickými pro naši ﬁrmu, tedy kombinací modré
a žluté. Také na druhé budově budou provedeny
vhodné menší úpravy. Celý areál pak naše zákazníky upoutá na první pohled. Již provedené
a chystané změny mají jediný cíl, zpříjemnit našim
zákazníkům jejich pobyt.
Na celé provozovně už proběhly radikální zahradní úpravy. Paní Anna Šimáková vysadí i letos
před administrativní budovou provozovny název
naší ﬁrmy ze žlutých květin, a také další výsadbou
zpříjemní okolí celé provozovny. Členové závodní
stráže se pak po celý rok starají o travnaté plochy
a čistotu, odplevelení parkovacích ploch, zalévání
květin, klid na ubytovně i celé provozovně.
Všichni zaměstnanci provozovny mají zájem na
tom, aby se provozovna líbila a stala se atraktivní
pro návštěvníky, obyvatele i vedení města Mikulova. Patří jim za to poděkování.
Bohumil Hložek

V lednu tohoto roku byla provedena výměna oken.

Rozvoj prezentačních dovedností
Personálně-právní útvar ve spolupráci
s ﬁrmou Lions CZ s.r.o. připravil projekt zaměřený na rozvoj prezentačních
dovedností pro střední management
a další vybrané zaměstnance naší společnosti.
Za naši společnost se tohoto projektu bude
účastnit 30 zaměstnanců, kteří budou rozděleni
do dvou skupin. Školící dny, tzv. workshopy, budou probíhat v měsících květnu (10. 5., 17. 5.),
červnu (7. 6., 14. 6.) a srpnu (9. 8., 16. 8.). Ob-

sahem jednotlivých školících dnů budou moduly
komunikace a vztahy ve ﬁrmě a prezentování
a přesvědčování. Součástí srpnového, posledního, workshopu bude práce s prezentačním
programem Microsoft PowerPoint. Při přípravě
projektu byly zcela využity ﬁnanční prostředky
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, vše pod patronací Jihomoravského
kraje. Věříme, že pro všechny zúčastněné bude
školení přínosem a rozšíří jejich profesní rozhled.
Ing. Zbyněk Strmiska

Nové ubytovací kapacity.
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Soutěž řidičů nákladní dopravy za rok 2006
Ekonomická situace v dopravních ﬁrmách obchodujících na evropském trhu
je ve všech společnostech velmi podobná.
Značná konkurence dopravních ﬁrem
a osob podnikajících v oboru dopravních
služeb nutí podnikatele snižovat náklady
na provoz vozového parku a stále hledat
cesty, jak dosáhnout co nejvyššího zisku
s co nejnižšími náklady. Velký podíl na
těchto nákladech tvoří pohonné hmoty.
Neustále stoupající cena za tyto nerostné minerální látky tlačí na podnikatele
a živnostníky, aby přijali opatření k úspoře
pohonných hmot.
Je velmi důležité, aby se ﬁrmy, které aktivně
provozují dopravní služby, zaměřily na snížení
spotřeby pohonných hmot. Souvisí to nejen
s ekonomickým přínosem pro ﬁrmu, ale má to
také velmi významný dopad na životní prostředí,
jelikož dopravní prostředky na něj mají významný
negativní vliv. Eliminací zbytečně spálených pohonných hmot můžeme příznivě ovlivnit očistu
životního prostředí od škodlivých výfukových
plynů a zároveň snížit spotřebu ropy, jejíž světové
zásoby se neustále tenčí.
Již třetím rokem pořádá divize nákladní dopravy
soutěž o nejlepšího řidiče v úspoře pohonných
hmot. Letošní rok byl opravdu úspěšný hlavně pro dva řidiče, kteří se umístili na prvním

a druhém místě, podařilo se jim ušetřit podniku
1 500 litrů nafty za rok. Více než polovina našich
řidičů nemá nadspotřebu přesahující 5 %.
Všeobecně existuje asi pět hlavních faktorů,
které mají na spotřebu paliva větší nebo menší
vliv. Aerodynamika, a vše, co souvisí s pneumatikami a tím s valivým odporem hrají přirozeně
důležitou roli. Jízdní odpory, s kterými se vozidlo
musí vyrovnat při rychlosti 80 km/h na rovině,
představují z poloviny odpor vzduchu a z poloviny
valivý odpor. Ale také hnací řetězec (motor, převodovka a zadní náprava) může být méně či více
vhodný, což nezůstává bez vlivu na spotřebu paliva.
V neposlední míře působí vnější faktory jako celková hmotnost vozidla, proﬁl cesty nebo počasí.
K tomu existuje ještě lidský faktor, nervozita, a
z toho plynoucí nerovnoměrný styl jízdy, který
negativně ovlivňuje spotřebu paliva až o 10 %.
Rozdělíme-li vozidla do kategorií dle typu
a vzájemně porovnáme normovanou a skutečnou
spotřebu PHM lze zjistit, že v soutěži se nejlépe
umístily návěsové soupravy DAF 95 a starší verze
Mercedes-Benz, ty jsou následovány mladšími
přívěsovými soupravami Mercedes-Benz. Nejhůře jsou na tom přívěsové soupravy IVECO,
Volvo a Renault.
Přistupme k vyhlášení vítězů „O nejlepšího
řidiče v úspoře nafty za rok 2006“: První místo
získává řidič pan Josef Baránek, zkušenosti na-

Vítěz soutěže pan Josef Baránek
sbírané během 30leté praxe prokázaly, že řidič
motorového vozidla dokáže stylem jízdy ovlivnit
spotřebu nafty až o 20 %. Druhé místo patří
řidiči jenž ví, že na plynový pedál patří lehkost, je
jím pan Walter Weigert. Pan Zdeněk Kohoutek
obsadil třetí místo. Jako čtvrtý v pořadí se umístil
pan Zbyněk Fojt, posledním oceněným je letos
pan Jiří Radoň.
Všem gratulujeme, těším se na vyhodnocení
soutěže, které proběhne na konci roku 2007.
Dana Pospíšilová

Rekonstrukce předprodejní kanceláře
a odpočívárny řidičů osobní dopravy v Hustopečích
Ti z vás, kteří v posledních dnech navštívili předprodejní kancelář naší společnosti
v Hustopečích, jistě zaznamenali významnou změnu vzhledu interiéru kanceláře.
Původní interiér byl již zastaralý a nevyhovoval současným vysokým nárokům
zákazníků na poskytované služby.
Hlavním záměrem při rekonstrukci interiéru
předprodejní kanceláře bylo vytvoření reprezentativního a pro zákazníky příjemného prostředí.
Práce na rekonstrukci byly započaty v pátek

1. února, tento den byl zvolen proto,
aby byl co nejméně omezen provoz
předprodejní kanceláře. Drobnými stavebními úpravami byla rozšířena a upravena komunikační zóna mezi pracovnicí
předprodeje a zákazníky. Byl vytvořen
pult, kde si mohou naši zákazníci
vypsat potřebné formuláře či žádosti.
Samozřejmostí byla nová výmalba,
výměna interiérových dveří a obnova
části kancelářského nábytku předprodejní kanceláře. Přibyly
dvě nástěnky, na nichž naši
zákazníci najdou informace
týkající se osobní dopravy,
ale také např. personální
inzerci. Provoz předprodejní
kanceláře byl obnoven ve
čtvrtek 8. února.
Po ukončení prací na interiéru
předprodejní kanceláře byly zahájeny
úpravy odpočívárny řidičů osobní dopravy. Odpočívárna byla vymalována
a zařízena novým nábytkem, zázemí
řidičů osobní dopravy bylo rozšířeno
o kuchyňku a byly pořízeny nové
Předprodejní kancelář elektrospotřebiče a televize.

Nová kuchyňka v odpočívárně řidičů
Hlavní podíl na realizaci výše uvedených změn
má pan Antonín Kadlec vedoucí střediska
osobní dopravy Hustopeče. Svým aktivním
přístupem přispěli k uskutečnění celého projektu i pracovnice předprodeje, paní Eliška
Robošová, a řidič osobní dopravy pan Radek
Peroutka, který se osobně podílel na vymalování interiérů.
Ing. Šárka Kadlecová

Marketingově–personální průzkum mezi zaměstnanci naší společnosti
V první třetině tohoto roku byly na stěžejních divizích naší společnosti, osobní a
nákladní dopravy, realizován marketingově-personální průzkum. Organizace průzkumu byla v režii marketingového útvaru
za podpory útvaru personálně-právního.
Zaměření a struktura otázek dotazníků byly pro
každou divizi odlišné, a to v závislosti na informacích, jež měly být pomocí dotazníků získány.
Cílem průzkumu na divizi nákladní dopravy
bylo zjistit spokojenost zaměstnanců s úrovní
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vzájemné komunikace na pracovišti. Průzkumem
byli osloveni dispečeři a řidiči nákladní dopravy.
Dotazník vyplnili všichni dispečeři nákladní
dopravy, z 68 řidičů nákladní dopravy dotazník
vyplnilo 37.
Účelem průzkumu na divizi osobní dopravy bylo
odhalit problémy v komunikaci mezi řidiči osobní
dopravy a našimi zákazníky, a také zmapovat
možné problémy a nedorozumění, které mohou
vzniknout během pracovního procesu. Na středisku osobní dopravy v Břeclavi dotazník vypl-

nilo 21 z 50 dotázaných řidičů. Vyšší návratnost
dotazníků byla zaznamenána na středisku osobní
dopravy v Hustopečích, kde z 58 dotázaných
řidičů 34 odevzdalo vyplněný dotazník.
Marketingově–personální průzkum probíhal
od poloviny února tohoto roku a byl ukončen
k 31. březnu. V současné době je průzkum
vyhodnocován. Všechny informace získané
v průzkumu jsou pro nás velmi cenné, neboť
nám pomohou zaměřit se na problémové otázky
v daných oblastech.
Ing. Šárka Kadlecová

BORS Club 2006-2007
Venkovní slunečné počasí přestává být
nakloněno halovému tenisu a nutně tedy
přichází období, kdy se hra přenáší na
otevřená hřiště. BORS Club se tomuto
trendu také přizpůsobil a v termínu
2. a 3. května byla demontována přetlaková hala, a bezprostředně poté zahájena již
pátá letní sezóna.
Ještě před rámcovým představením sportovních
akcí a plánů na letní sezónu, bych se rád ohlédl
za skončenou halovou sezónou. Podle mého
soudu byla zimní sezóna 2006 –2007 doposud
nejúspěšnějším obdobím za dobu svého provozu.
Přispělo k tomu několik aspektů, především se
tenis stává stále více sportem, který je určen
všem věkovým skupinám, není již tolik doménou
mužů a tak na kurtech můžeme střetávat větší
podíl žen. Rozvoj tenisových hal přispívá k tomu,
že zejména rekreační tenis lze hrát po celý rok
a rovněž se lze účastnit širokého spektra tenisových turnajů. Významnou roli při rozhodování
kam v zimě na tenis sehrává už čtvrtý rok BORS
Club Břeclav, který si získal spoustu pravidelných
návštěvníků. Velkou výhodou tohoto zařízení je
kvalitní „čistý“ povrch, výborné podmínky pro
rozvoj tenisových dovedností – zajištění tenisového trenéra, zapůjčení tenisového nahrávacího
stroje, nadstandardní zázemí a v neposlední řadě
tři tenisové kurty, které jsou téměř nutností pro
pořádání tenisových turnajů.
Program tenisového areálu je složen ze tří
základních pilířů. Prvním jsou tréninky pro děti
i dospělé, které se zpravidla odehrávají v dopoledních hodinách od pondělí do pátku. Druhým jsou odpolední hodiny v týdnu. Zde jsou
povětšinou kurty rezervovány zájemcům, kteří
chodí hrát svou pravidelnou partičku ve čtyřhře
či dvouhře. Nutno říct, že tyto termíny jsou
mnohdy rezervovány už dlouho před sezónou.
A posledním, tedy třetím pilířem, je hraní
o víkendech. V těchto termínech se odehrávají
turnaje, které jsou schopny uspokojit úplné
začátečníky a také zkušené „tenisem ošlehané“
matadory.
Rád bych uvedl několik slov k tenisovým turnajům. Jsem toho názoru, že si zde vybere každý,
kdo si tenis oblíbil jako součást náplně svého
volného času. Jenom pro ilustraci uvedu tenisové
turnaje, ze kterých je možno vybírat. Nejdříve



ty, které se staly již tradiční. Především je to
turnaj ve čtyřhrách mužů BORS Club CUP, Malý
Open BORS Cup ve dvouhrách mužů, WOMEN
BORS Cup ve dvouhrách žen a na pravidelném
výčtu nemůže chybět turnaj družstev, který pořádá slovenský CAT Tennis. V této sezóně byly
na termínovou listinu nově připsány INDOOR
BORS Cup, kde se hrají dvouhry mužů ve dvou
kategoriích, do 40 a nad 40 let, dále byla rozšířena nabídka WOMEN BORS Cup o čtyřhry žen a
zejména BORS Club MIX ve čtyřhře smíšených
párů. BORS Club MIX se setkal s velikým zájmem
a je to jeden z turnajů, který bude mít v následujícím období prioritu při skládání termínové
listiny. Díky tomu, že dvojici tvoří vždy žena
a muž, ubylo důrazné mužské hry a přibylo více
ženské snahy o udržení míče ve hře. Jednotlivé
hry se tak více vyrovnaly a nechyběly ani skvělé
tenisové okamžiky.
Po ohlédnutí za ukončenou sezónou bych
rád krátce představil naše plány na novou letní
sezónu. Především se hodláme věnovat dětem
a mládeži vytvářením vhodných podmínek pro
jejich tenisový růst. Budeme organizovat tenisové kurzy pro začátečníky, pokročilejším zajistíme
služby profesionálních trenérů. V současné době

hledáme možnosti jak dlouhodobě organizovat
tenisové turnaje pro registrovanou mládež.
V létě poběží většina tenisových turnajů a také
se rozběhne 29. ročník turnaje družstev neregistrovaných tenistů, kde má BORS Club dvě želízka v ohni. Turnaj je rozdělen podle výkonnosti
do 1. až 3. ligy. V 1. lize je družstvo BORS Club
A velkým favoritem, když vloni skončilo na druhém místě jenom díky horšímu skóre. Družstvo
B se zatím neúspěšně snaží probojovat do II. ligy
a snad letos, kdy získalo nové posily, se to podaří. Ovšem nejenom turnaji je živ BORS Club
a tak nemůžeme zapomenout ani na ty, kteří si
tenisem zvyšují svou fyzickou kondici, psychickou odolnost anebo jenom tak tráví příjemné
chvíle při sportu. Pro tyto hráče jsou připraveny
hrací karty na celou sezónu, které umožňují hrát
až dvě hodiny denně, karta platí pro celý kurt
a proto spoluhráči majitele karty neplatí žádné
další poplatky. Samozřejmě existuje možnost
využití nahrávacího stroje či služeb trenéra.
Všichni zaměstnanci BORS Clubu udělají vše
proto, aby chvíle strávené v tomto areálu patřily k tomu lepšímu, co se dá v průběhu léta
prožít.
Mgr. Miroslav Čapka

Tři nejlepší páry – BORS Club MIX



JAZYKOVÉ OKÉNKO – Němčina 1.
Rubrika Jazykové okénko bude v několika
pokračováních uvádět v německém, anglickém a
francouzském jazyce přehled slov, slovních spojení a vět, které jsou převážně v oblasti nákladní
dopravy nejpoužívanější. První dva díly Jazykového okénka se zaměří na německý jazyk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výslovnost je základ:
ä – čteme mezi „a“ a „e“
äu – čteme jako „oj“
ck – čteme jako „k“
ei – čteme jako „aj“
eu – čteme jako „oj“
ie – čteme jako „í“
ö – čteme mezi „o“ a „e“
q – čteme jako „k“
sch, sp, st –jako „š“
ss – čteme jako „s“
tsch – čteme jako „č“
ü – čteme mezi „u“ a „i“
v – čteme jako „f“
w – čteme jako „v“
z – čteme jako „c“

Nejpoužívanější slova, slovní spojení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bez výměny palet – ohne Palettentausch
cesta – der Weg
čekat – warten
čtvrtek – der Donnerstag
dálnice – die Autobahn, die Autostrasse
dnes – heute
do (čas) – bis … Uhr
dodací list – der Lieferschein
dopravní zácpa – der Stau
faktura – die Rechnung
krádež – der Diebstahl
most – die Brücke
nakládka – die Verladung
neděle – der Sonntag
objížďka – die Umleitung
od (čas) – von … Uhr
pátek - der Freitag
pondělí - der Montag
platit (o penězích)- zahlen
podepsat – unterschreiben
pojištění – die Versicherung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pojištění nákladu – die Güterversicherung
poplatek – die Gebühr, die Taxe
poslat – senden, schicken
potvrdit – bestätigen, bescheinigen
razítko – der Stempl
rovně (směr jízdy) - geradeaus
silnice – die Fahrstrasse, die Landstrasse
sobota – der Samstag
středa – der Mittwoch
účtenka – die Rechnung, die Quittung
ulice – die Strasse
ulička – die Gasse
úterý – der Dienstag
v (čas) – um … Uhr
vážní lístek – der Wiegenschein
včera – gestern
vlevo - links
vpravo - rechts
vykládka – die Ausladung
výměna palet – Palettentausch
za rohem – um die Ecke
zítra – morgen
zpoždění – die Verspätung
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Jarní turnaj v bowlingu
Není již mnoho lidí, pro než by byl pojem
bowling neznámý. Tato hra, jejímž cílem
je ve dvou hodech a deseti kolech srazit
co nejvíce z deseti kuželek umístěných
na konci dráhy, si získává stále více zapálených hráčů.
Příznivci bowlingu z řad „borsáků“ přišli
změřit své síly a hráčské štěstí 9. března 2007
v přátelském turnaji pořádaném již tradičně
v břeclavském DELTA Clubu.
Odreagovat se od každodenních pracovních
povinností a pobavit se přišlo 19 hráčů – 13
můžu a 6 žen. V porovnání s loňským podzimním
turnajem v bowlingu, kdy se turnaje zúčastnilo
31 hráčů, tedy byla účast na turnaji poměrně
slabá. Soutěžilo se v kategoriích jednotlivci - muži
a ženy a dvojice – muži a ženy.
I přes zmíněný nízký počet účastníků, byl turnaj
napínavý až do konce. Všichni hráči se snažili

Přehled akcí OSD
srpen – prosinec 2007

Na období od srpna do prosince letošního roku má Odborový svaz dopravy
připraveno mnoho zajímavých akcí.
Zaměstnanci z provozovny v Hustopečích se
v srpnu mohou zúčastnit třídenního zájezdu
do Jeseníků a načerpat tak nové síly, dále je
také připraveno společné setkání bývalých
zaměstnanců naší ﬁrmy.
V říjnu a listopadu se můžete vydat za vánočními nákupy do Polského Těšína nebo si
zahrát bowling v podzimním turnaji.
Příjemný den, plný koupání a pohody si
můžete užít v prosinci, kdy je plánován zájezd
do termálních lázní Györ.

podat maximální
výkony, leč vyhrát
může jen jeden.
Po odehrání všech
kol a sečtení bodů
se z pánů mohli
radovat – Ivan Mlýnek, který získal
neuvěřitelných 633
bodů, jako druhý
se umístil Ludvík
Turza (618 bodů)
a bronzovou příčku obsadil Miroslav Škrobáček s
569 body. Z řad něžnějšího pohlaví se z vítězství
mohla radovat Lenka Tkadlecová s 396 body, pomyslnou stříbrnou medaili získala Lenka Bárová s
367 body, Ludmila Mlýnková se ziskem 341 bodů
umístila na třetím místě.

Vítězi ve dvojících můžu byli pánové Mlýnek &
Gasnárek (1 195 bodů), následováni pány Turzou
& Škrobáčkem s 1 187 body na druhém místě,
třetí místo si skvělým výkonem 1 093 bodů
„vybojovali“ pánové Galanidis & Tkadlec s 1 093
body. Ve dvojicích žen zvítězily dámy Tkadlecová & Polachová (713 bodů), na druhé příčce
se umístily paní Bárová & Mlýnková (708 bodů)
a se ziskem 548 bodů se z třetího místa radovaly
paní Kalužová & Turzová. Všichni jmenovaní byli
odměněni pěknými cenami.
Turnaj probíhal v příjemném duchu a skvělá
nálada panovala po celou dobu turnaje, nechybělo povídaní se spolupracovníky, oblíbená hudba
a něco dobrého k zakousnutí.
Ráda bych všechny sportovní nadšence pozvala
na další bowlingové klání, které se uskuteční na
podzim tohoto roku.
Lenka Bárová

Účastníci
turnaje
Výlet do termálních
lázní Györ
V sobotu, 24. března 2007, se uskutečnil
zájezd do termálních lázní v maďarském
Györu. Moderní termální lázně v Györu
byly uvedeny do provozu v roce 2003
a celý komplex je rozdělen na léčebnou
a zábavní část. Lázně nabízí návštěvníkům
několik vnitřních i venkovních bazénů,
vířivky, tobogán i bohatě vybavený dětský
koutek se skluzavkou.
Pokud dostanete chuť na některou z maďarských specialit, nebo byste si jen rádi poseděli u
dobré kávy, můžete využít restaurace a kavárny,
které jsou také součástí lázeňského komplexu.
Další možnost občerstvení nabízí vodní bar.
Množství atrakcí lákajících k vodním hrám využily hlavně děti, pro ně byl výlet příležitostí, jak

se pořádně vyřádit.
Blahodárné účinky
termální vody jsme
všichni vyzkoušeli
doslova na vlastní
kůži. Pohodu a příjemnou atmosféru
trochu kazila jen
značná návštěvnost
lázní, ale i přesto
se dá říci, že se
zájezd vydařil.
Domů jsme se vraceli odpočatí, zbaveni jarní
únavy a pracovního stresu. Již nyní se těšíme na
další pohodový výlet za léčivou vodou termálních
lázní.
Marcela Kalužová

Muzikál Angelika
Po delší odmlce se nadšenci muzikálů
těšili na další, tentokrát na zpracování
slavné ANGELIKY.
Je neděle, 4. března 2007, a autobus vyráží
směr Praha. Cesta rychle ubíhá, aprílové počasí
nám ukazuje všechny svoje „tváře“ – chvílí svítí
sluníčko, které se vzápětí schovává za mraky, na
Vysočině hustě sněží, poslední záchvěv končící
zimy.
Matička Praha nás vítá jasnou, slunečnou
oblohou, a proto využíváme volné chvilky
k procházce po památkách.
Před 14 hodinou však již netrpělivě „obléhá-

me“ divadlo Broadway. S napětím očekáváme
zahájení příběhu o krásné Angelice de Sancé de
Monteloup. Diváky vítá režisér Jozef Bednárik
a s přáním krásného uměleckého zážitku zaznívají první tóny hudby Michala Davida.
Otvírá se tajemná scéna a na ni vchází ona
– ANGELIKA – v podání Moniky Absolonové.
Odvíjí se příběh známý z ﬁlmového zpracování,
příběh lásky, intrik a utrpení, příběh, kde těžce
zkoušená láska po všech peripetiích vítězí.
Nádherná podmanivá hudba, překrásné kostýmy a dekorace. K tomu vynikající výkony
jednotlivých představitelů hlavních rolí. Mezi

hvězdy patřili Monika Absolonová, Bohuš Matuš,
Bohouš Josef a Linda Finková. Naopak zklamáním
pro mne byl výkon Josefa Vojtka, představitele
Joffrey de Peyrac. Jeho typický „chraplák“
a postava něžně zamilovaného Joffrey se k sobě
nehodily. Také Ali Amiri neboli Bachtiary - bej
svou lámavou češtinou moc nepřesvědčil.
Romantický příběh odehrávající se v době vlády
Ludvíka XIV. se určitě všem líbil.
Muzikály Kleopatra, Tři mušketýři, Angelika
– co bude následovat příště? Určitě něco zajímavého a poutavého. Už se těšíme.
Lenka Zahradníková

Rozšíření zaměstnaneckých výhod
Naší společnosti se podařilo získat další
partnery, kteří nabízí zajímavé bonusy
pro naše zaměstnance. Jarní teplé počasí
má také dopad na naši fyzickou kondici.
Mnozí z nás si pozdě řeknou „měl jsem
přes zimu držet dietu, více cvičit nebo
chodit do ﬁtcentra“.
Příležitost udělat něco pro své zdraví i vzhled
nabízí BENEŠ Sport Complex v Břeclavi, za
pomoci profesionálních trenérů si zde můžete
vylepšit kondici i postavu. Je možné si vybrat
z několika kvalitních sportovních individuálních
nebo skupinových aktivit, k nimž patří mimo
jiné spinning, ﬁtbox, wellnes posilovna a cardio
zóna. Každý zaměstnanec obdrží slevu na jednorázové vstupné 20 %. Na vstupní poplatek

do Sport Complex clubu zaměstnanec získává
slevu ve výši 50 %.
Již po tisíciletí jsou známy příznivé účinky
masáží nejen na lidské tělo, ale také na psychiku člověka a celkovou regeneraci organizmu.
V masážním salónu Harmonie, který nabízí široké
spektrum masáží, např. klasické, thajské, medové
a další, vám profesionálně pomohou odstranit
ochablost a ztuhlost svalů, napětí nebo naopak
zlepší prokrvení a návrat žilní krve a mízy z periferních částí těla do oběhového centra. Na každou masáž do 200 Kč obdrží zaměstnanec slevu
20 %, slevu 30 % obdrží z platby nad 200 Kč.
K získání všech uvedených slev je nutné předložit zaměstnaneckou kartu.
Ing. Zbyněk Strmiska

Oba partneři sídlí na adrese:
Národních hrdinů 22
(areál bývalého cukrovaru), Břeclav
Kontakt:
• BENEŠ Sport Complex – 603 149 875
• Masážní salon Harmonie – 605 855 324
Více na www.sportcomplex.cz
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