
strana 1

Leden 2005 číslo 13

Vzhledem ke končící rámcové smlouvě
se společností Eurotel vyhlásila naše spo-
lečnost na podzim roku 2004 výběrové ří-
zení na nového operátora. Výběrového ří-
zení se zúčastnili všichni operátoři na na-
šem trhu, společnost EUROTEL Praha,
spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s.
a Oskar Mobil a.s. Cílem bylo získat vý-
hodnější podmínky pro využívání mobil-
ních telefonů, s důrazem na levnější volá-
ní, vnitrostátní i mezinárodní, obměnu
mobilních telefonů, pořízení sledovacího
systému na divizi nákladní dopravy a dal-
ší služby, které jednotliví operátoři mohou
nabídnout.

Na základě předložených nabídek představen-
stvo společnosti rozhodlo, že novou dvouletou
smlouvu uzavřeme se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., která nabízí prvotřídní ko-
munikační řešení spojené s výraznou úsporou

Rok 2004 byl pro naši akciovou
společnost rokem velmi těžkým,
plným změn a nových podnikatel-
ských situací. Důsledně prověřil
naši připravenost na vstup České
republiky do Evropské unie.

Největší změnou bylo významné ome-
zení aktivit divize celních služeb, které
proběhlo ve větším rozsahu, než jsme
očekávali. Činnost opustilo postupně 21
zaměstnanců, a podíl divize na hospo-
daření společnosti bude nadále velmi
nízký.

Pro dopravní divize bylo v loňském
roce největší zkouškou neustálé zdra-
žování pohonných hmot. Ceny z počát-
ku roku se postupně zvýšily až o 40 %,
a tato skutečnost negativně ovlivňova-
la výsledky našeho snažení v nákladní
dopravě, v osobní dopravě a na čerpací
stanici. Nepříznivé výsledky jsme zazna-
menali při prodeji vo-
zidel Renault a v ob-
lasti nehodovosti.

Přes všechny obtíže,
které nás potkaly, ne-
jsou celkové výsledky
hospodaření společ-
nosti kritické. Hospo-
daření za rok 2004
bude ukončeno se
ziskem. Tento bude
ale nižší, než tomu
bylo v předcházejí-
cích letech.

Úspěchem je fakt, že
jsme investovali do
dalšího rozvoje firmy.
Nakoupili jsme dva-

Ohlédnutí za rokem 2004

v celoročních nákladech. Pro společnost T-Mo-
bile jsme se tak stali nejvýznamnějším partne-
rem v dopravě na Jižní Moravě.

Co ale znamená změna mobilního operátora,
a jak se dotkne pracovníků využívajících služební
telefon? Vzhledem k tomu, že legislativa stále ne-
umožňuje přenos čísla mobilního telefonu mezi
operátory, musí dojít ke změně telefonních čísel,
resp. k výměně všech SIM karet ve společnosti.
Abychom mohli čerpat co nejvíce výhod již nyní,
rozdělil se přechod od stávajícího k novému ope-
rátorovi do dvou fází. Během prosince „přešla“
na nového mobilního operátora divize nákladní
dopravy. V současnosti jsou pracovníci divize, vč.
dispečerů, přístupní na obou mobilních číslech.
Pouze řidiči nákladní dopravy využívají již výhrad-
ně SIM karty společnosti T-Mobile.

Během měsíce ledna probíhají přípravy na to,
aby všichni uživatelé služebního mobilního te-
lefonu mohli od 1.2.2005 začít plně využívat slu-

Naše společnost – provozovna Břeclav dlouhodobě
odebírala stravu ze stravovacího provozu akciové spo-
lečnosti Gumotex. V průběhu roku 2004 však firma Gu-
motex začala zvažovat změnu v zajišťování stravova-
cích služeb svých zaměstnanců a externích odběrate-
lů. Cílem tohoto kroku bylo vnést do stravování nové
prvky, zkvalitnit a zefektivnit poskytování stravovacích
služeb.

Na základě výběrového řízení na zajišťování stravovací služ-
by se stala dodavatelem stravy pro břeclavskou provozovnu
od 1.1.2005 firma EUREST, která je součástí Compass Grou-
pu, největší stravovací firmy na světě, působící ve 100 zemích
světa. Plně podporují přístup: Spokojený a zdravý zaměstnanec
= výkonný zaměstnanec.

Podmínkou výběrového řízení bylo zvýšení kvality při zacho-
vání cen, takže se cena dodávaných obědů nemění. Aktuální
ceny jsou k dispozici všem zaměstnancům na tabuli při vchodu
do jídelny.

Firma EUREST
deklaruje kvalitní,
zdravé , chutné ,
pestré a bezpečné
stravování, vlastní
kontrolní mecha-
nismus, který tr-
vale monitoruje
kvalitu poskytova-
ných služeb. Všich-
ni naši zaměst-
nanci mají mož-
nost se ke kvalitě
i kvantitě dodáva-
né stravy vyjádřit,
a to přímo v jídelně, případně na personálním oddělení, či vyu-
žitím schránky umístěné v přízemí administrativní budovy.

Věřím, že změna dodavatele obědů na provozovně Břeclav
přinese postupem času pozitivní změny v zajištění stravova-
cích služeb pro naše zaměstnance.              Ing. Saskia Hyklová

Změna dodavatele stravy
– provozovna Břeclav

Změna operátora mobilních služeb
žeb T-Mobilu, s minimálním dopadem na spolu-
práci s našimi zákazníky. Všichni zákazníci jsou
nebo ještě budou informováni o změně tele-
fonních čísel pomocí SMS zpráv, dopisů či pro-
střednictvím elektronické pošty.

Další změnou je, že rozšiřujeme počet SIM
karet ve společnosti. Od 1.2.2005 budou všich-
ni řidiči divize osobní dopravy vybaveni mobil-
ním telefonem, tak jak je tomu u řidičů divize
nákladní dopravy. Od tohoto data budou všech-
ny SIM karty na paušál, nebude se již využívat
předplacených kupónů.

Spolu s výměnou mobilního operátora dochází
také k výrazné obměně mobilních telefonů,
a to na všech úrovních uživatelů.

Každá změna s sebou přináší počáteční kom-
plikace, věřím ale, že s vaší pomocí a trpělivostí
toto období zvládneme, a přechod na nového
mobilního operátora pro nás všechny bude pří-
jemnou změnou.            Ing. Kateřina Hádlíková

náct vozidel pro nákladní dopravu, sedm
autobusů pro osobní dopravu a pět vo-
zidel pro autopůjčovnu Renault.

Nejlepších výsledků dosáhla divize
osobní dopravy, a velmi dobře se dařilo
také servisu Renault a opravárenství
Hustopeče.

Vytvořili jsme podmínky pro dosaže-
ní dobrých výsledků v roce 2005. Nej-
významnější změny ve společnosti již
proběhly a máme prostor na koncepč-
ní práci.

Chci poděkovat všem zaměstnancům
za vynaložené úsilí při plnění pracov-
ních úkolů.

Do roku 2005 Vám i Vašim blízkým
přeji pevné zdraví, štěstí na každém kro-
ku a spokojenost ze všeho co Vás bude
obklopovat.

Ing. František Zugar, generální ředitel
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Ve dnech 5. a 6. října 2004 proběhl mar-
ketingový průzkum mezi cestujícími
městské hromadné dopravy (MHD)
v Břeclavi. Hlavním cílem průzkumu bylo
zjistit přepravní proudy cestujících, resp.
za jakým účelem respondenti cestují
a kam se potřebují z jednotlivých částí
města přepravit. Dalším cílem bylo dát
cestujícím možnost vyjádřit se svými při-
pomínkami k celkové situaci MHD Břec-
lav.

Průzkum probíhal ve spolupráci s odborem
správních věcí a dopravy Městského úřadu
v Břeclavi a sloužil jako podklad pro probíhající
optimalizaci MHD Břeclav.

Pro potřeby průzkumu byl sestaven dotazník.
Osobním dotazováním, které zajišťovali studenti
čtvrtého ročníku SPŠ Edvarda Beneše, bylo oslo-
veno 655 respondentů, tj. cestujících MHD Břec-
lav.

A jak průzkum dopadl? Průzkum ukázal,
že více než dvě třetiny našich cestujících
(70%) jsou ženy. Nejpočetnější zastoupení
má pak věková kategorie cestujících 18 -
29 let (25%).

  Nejfrekventovanějšími zastávkami byly za-
stávky Náměstí TGM, Jana Palacha, Nádraží ČD,

Marketingový průzkum na divizi osobní dopravy

Profil – divize nákladní doprava

Nákladní doprava je spolu s osobní do-
pravou hlavní a velmi významnou činností
společnosti již od jejího vzniku v roce 1964.
Od té doby prošla významným vývojem.

Divize nákladní dopravy se v současnosti za-
bývá především mezinárodní kamionovou do-
pravou.  V přepravních službách se divize orien-
tuje zejména na západní Evropu (Německo, Ni-
zozemí, Francie, Anglie, Španělsko), dále pak na
Maďarsko, Slovensko a na země bývalé Jugoslá-
vie. Divize je schopna zajistit také přepravy zboží
podle předpisu ADR. V rámci kompletních slu-
žeb našim zákazníkům zajišťuje divize nákladní
dopravy přepravu zboží také zasilatelsky.

Divize nákladní dopravy významným způsobem
rozšířila v minulém roce svůj vozový park, a to
nákupem 12 nových vozidel Mercedes Benz
Actros MP II. a pořízením přípojné techniky od
společnosti PANAV, a.s. V současné době tedy
disponuje celkem 60 soupravami nákladních
vozidel ve složení 22 návěsových souprav, 35
souprav nosičů výměnných mostových nástaveb
s 66 velkokapacitními výměnnými mostovými
nástavbami a 3 vozidly do 3,5 tuny.

Nyní je v rámci divize zaměstnáno 82 pracov-
níků (viz Organizační schéma divize nákladní do-
pravy). Ředitelem divize je Bc. Josef Haluza, kte-
rý vede nákladní dopravu od jara roku 2003.
Asistentkou ředitele divize nákladní dopravy je
Barbora Uhrová, která se navíc zabývá pohle-
dávkami společnosti.

Součástí divize nákladní dopravy je i středisko
zasilatelství. Vedoucím střediska zasilatelství je
od přelomu roku 2004 Rastislav Janovíček, je-
hož hlavní náplní je jednání se stálými i potenci-
onálními zákazníky. Dispečerem střediska zasi-
latelství je Dalibor Ciprys.

Na středisku nákladní dopravy Břeclav pracují
v současnosti 4 dispečeři, kteří sjednávají zakáz-
ky a komunikují s řidiči, a to Lenka Bárová, Kvě-
toslava Dvořáčková, Libor Hercog a Marek Vo-
zar.

Technickým dispečerem nákladní dopravy, kte-
rý se stará o vozový park, je Miroslav Vavřík.

Fakturaci našim zákazníkům a vyúčtování řidi-
čů mají na starosti zástupkyně něžného pohlaví,
fakturantky-kalkulantky Dana Pospíšilová a Re-
nata Tržilová.

V současnosti je zaměstnáno na divizi náklad-
ní dopravy celkem 71 řidičů. Služebně nejstar-

ším řidičem je pan Petr Šindar, který pracuje na
tomto místě již od roku 1965. A kde můžete
divizi nákladní dopravy najít? Sídlo divize je v I.

Valtická a Valtická točna. Nejfrekventovanějšími
směry přepravy pak Nádraží ČD – Valtická, Ná-
městí TGM – Valtická točna, Jana Palacha – Val-
tická a Náměstí TGM – Valtická.

Nejčastějším důvodem přepravy u cestujících,
kteří jezdí pravidelně, byla cesta do školy a do
zaměstnání nebo cesta ze školy a ze zaměstná-
ní. Většina respondentů využívá autobusových
spojů bez ohledu na počasí (87 %), největším
„konkurentem“ je pak kolo, chůze pěšky nebo
auto.

V dotazníku měli cestující možnost vyjádřit své
připomínky. Připomínky se týkaly především
návaznosti autobusových spojů na vlakové spo-
je, úpravy jízdních řádů či vzájemné komunika-
ce s řidiči naší společnosti. Všechny návrhy vy-
hodnocují odpovědní pracovníci, kteří navrhnou
opatření, vedoucí k větší spokojenosti našich
cestujících.

Ing. Kateřina Hádlíková

Fotozleva: Dalibor Ciprys, Marek Vozar, Lenka Bárová, Barbora Uhrová, Květoslava Dvořáčková, Renata
Tržilová, Libor Hercog, Dana Pospíšilová, Bc. Josef Haluza, Rastislav Janovíček

patře administrativní budovy společnosti v Břec-
lavi, na Bratislavské ulici.

Ing. Kateřina Hádlíková

V pravidelné rubrice „PROFIL“ jsme představovali pracovníky naší společnosti, kteří významně ovlivňují její chod. Od tohoto čísla tuto tradici přerušíme a
začneme představovat jednotlivé divize společnosti. V tomto čísle představíme divizi nákladní dopravy (bez opravárenského střediska).
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V minulém čísle Kulatého stolu jsem in-
formoval čtenáře o přípravách na zimní
tenisovou sezónu v hale BORS Clubu
Břeclav. Zvláštní akcent jsem kladl na vy-
tvoření optimálních podmínek pro začí-
nající tenisty. V současné době rád konsta-
tuji, že záměr pořádat kurzy dostupné
všem zájemcům o tenis, se vydařil. Teni-
sové kurzy běží v pravidelných časech
vždy od pondělí do čtvrtka. Abychom spl-
nili požadavky absolventů kurzů, tak již
nyní připravujeme vyšší úroveň kurzu, kte-
rý bude navazovat na současný, pětitýden-
ní kurz, a hráči získají další možnost zdo-
konalit svou hru.

Rovněž jsem
v minulém čísle
informoval o zá-
měru zakoupit te-
nisový nahrávací
stroj, který by
svými parametry
byl vhodným tré-
ninkovým „part-
nerem“ všech te-
nistů. Záměr se
podařilo uskuteč-
nit a můžeme nabídnout nahrávací stroj Tower
Competitor, který je schopen splnit i ty nejná-
ročnější požadavky.

Ovšem je nutné říct i to, že aktivity BORS Clu-
bu nesměřují výhradně k začínajícím tenistům,
ale rovněž je snaha uspokojit i náročnější hráče
a zajistit dostatek možností jak vzájemně měřit
své síly. Za tímto účelem jsou pravidelně orga-
nizovány tenisové turnaje, kde se utkávají hráči
z celé České republiky a také ze Slovenska.

BORS CUP. BORS Club již druhým rokem
aktivně spolupracuje se Slováckým tenisovým

klubem Břeclav, resp. ing. Zdeňkem Průšou, při
dlouhodobé soutěži neregistrovaných hráčů ve
čtyřhrách pod názvem BORS CUP. Turnaje se
účastní 20 dvojic nejvyšší amatérské výkonnostní
kategorie. Celá soutěž se skládá ze čtyř základ-
ních turnajů, „podzimní“, „mikulášský“, „novo-
roční“ a „únorový“. Po odehrání základní části
se vyhodnotí 12 nejlepších dvojic, které postoupí
do březnového prestižního turnaje „Masters“.
BORS CUP je zajímavý i tím, že je sponzorován
a ceny pro první čtyři dvojice v jednotlivých
turnajích dodává BORS Břeclav a.s., VHS Břec-
lav s.r.o., Město Břeclav, Gumotex, a.s. Břeclav
a ČD Brno.

Malý Open BORS Club. V závěru minulého
roku se podařilo dohodnout spolupráci s br-
něnským tenisovým klubem Malý Open a při-
pravit základy pro další seriál tenisových turna-
jů. Tato spolupráce je významná z několika hle-
disek. Tenisový klub MALY OPEN je známou
organizací, která eviduje téměř 800 amatérských
tenistů všech výkonnostních úrovní, kteří jsou
zařazeni do bodového systému, a podle úspěš-
nosti se řadí v dlouhodobě vedených tabulkách.
Podobný systém známe například z okruhu ATP
nebo WTA. To je také motivací pro všechny hrá-
če účastnit se turnajů pořádaných touto orga-
nizací. Do systému má možnost vstoupit každý
hráč, který není evidován Českým tenisovým
svazem. Soutěž pod názvem Malý Open BORS
Club je celoroční a skládá se z 12 turnajů,
v každém měsíci jeden. Turnaj se hraje ve čtyř-
hrách a je rozdělen do tří kategorií – SOFT –
začínající tenisté s ratingem 1-2, kteří zpravidla
nemají turnajové zkušenosti, další kategorií je
MEDIUM – průměrní rekreační hráči s ratin-
gem 3, a ti nejzkušenější hráči se hlásí v katego-
rii HARD s ratingem 4-5, kde lze vidět tenis vy-
nikající amatérské úrovně.

Za zmínku jistě stojí i  turnaje, které na našich
dvorcích organizují slovenští tenisté, a to část
okruhu TennisCAT. Jde o několikadenní zápole-
ní v singlech a nově byl uspořádán i turnaj pěti-
členných týmů. Dalším partnerem BORS Clubu
při organizaci turnajů se stal brněnský Senior
Tennis Club, rovněž známá organizace sdružují-
cí stovky amatérů z celé ČR zařazených do bo-
dového systému.

BORS CLUB – žebříčkový turnaj. Poslední
turnajovou novinkou je tzv. žebříčkový turnaj
pořádaný BORS Clubem. Žebříčkový turnaj se
hraje po celý rok 2005 a je rozdělen na několik
kategorií – dvouhry a čtyřhry muži, dvouhry
a čtyřhry ženy a mixy, kdy ve čtyřhře hraje muž
a žena. Přihlásit do turnaje se může každý ne-
registrovaný, tedy tzv. rekreační hráč. Po zaevi-
dování v recepci BORS Clubu bude seznámen
s pravidly a může vyzývat ke hře ostatní hráče
zařazené do žebříčku. Výhodou turnaje je mož-
nost hrát s více hráči a získávat tenisové zkuše-
nosti. Zápas může být odehrán kdykoliv, tedy
v době, kdy se hráči vzájemně dohodnou. V prů-
běhu celého roku tak můžete sledovat svou
výkonnost.                        Mgr. Miroslav Čapka

Společenský večírek pro zaměstnance je
tradičně pořádán vedením společnosti
v závěru roku. V pořadí již desátý večírek
se uskutečnil v prostorách Podlužanu
v Lanžhotě.

Jeho organizace není snadnou záležitostí, pro-
tože jsme si zvykli na určitý standard. A překo-
nat laťku nasazenou v předchozích letech není
vůbec jednoduché. Viditelnou změnou byla vý-
zdoba sálu, kterou v rámci svých dobrovolných
aktivit přichystala a zrealizovala skupina našich
kolegů, za což jim patří velké poděkování. Popr-
vé jsme měli na večírku živý stromeček, takže
na nás při vstupu do sálu s předstihem dýchla
vánoční atmosféra. Celý sál byl vyzdoben sym-

boly autíček, ba-
lónky a girlanda-
mi v našich fi-
remních žluto-
m o d r ý c h
barvách. Z „tvůr-
čí dílny“ této
skupiny vzešel
také návrh na
oživení večírku
uspořádáním ne-
formální „tom-
boly“, do které
bylo zařazeno
pár malých cen.

Večírek oficiálně zahájil generální ředitel ing.
František Zugar proslovem. Krátce zhodnotil již
téměř končící rok 2004 a poděkoval všem za-
městnancům za odvedenou práci. Poté na pří-
tomné čekalo připravené občerstvení formou
švédského stolu, kde si jistě každý našel svou
oblíbenou pochoutku. Součástí rautu byla
i ochutnávka archivních vín.

V předsálí nás již počtvrté svým vystoupením
provázela cimbálová muzika Zádruha. Každý si
mohl poslechnout a zazpívat lidové písničky,
nebo si při nich u cimbálu i zatancovat. V sále se
o zábavu postarala hudební skupina BINGO-
BAND. Nabídkou svého repertoáru určitě její
členové potěšili všechny, kteří mají hudbu rádi
a také si rádi zatancují. Zazněním prvních tónů
se taneční parket zaplnil a nadšení vydrželo až
do samotného konce, kdy někteří účastníci par-
ket jen těžko opouštěli.

Prosincový večírek byl ukončen po třetí hodi-
ně ranní. Doprava byla zajištěna pro všechny
zaměstnance našimi autobusy. Zde patří podě-
kování řidičům osobní dopravy, kteří rozvoz
zajišťovali.

Společenského večírku se zúčastnilo 135 za-
městnanců (z celkem cca 330). Doufáme, že
všichni účastníci budou na nyní již loňský večí-
rek rádi vzpomínat a těšit se na další. Neboť
hlavní myšlenkou této společné akce je mož-
nost neformálního setkání se svými kolegy
a kolegyněmi, které máme příležitost potkat
opravdu jen "jednou" za rok.

Marie Kujová

Společenský večírek 18.12.2004

Turnajová sezóna na BORS Clubu

Momentka z turnaje



strana 4

Vydavatel, redakce, distribuce: BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, Tel.: 519 324 326, e-mail: hadlikova@bors.cz, www.bors.cz

Výlet do Čalova

Bowling 27.11.2004

Dne 19.11.2004 jsme se vydali, tak jako každý rok, rozehřát své
ztuhlé údy do termálních vod Velkého Medéru, nám známým pod
názvem Čalovo. Mohu říci, že výlet proběhl ve velmi poklidné
atmosféře, pokud pominu velkou tlačenici u vchodu. Jako vždy se
v jednu sobotu sjelo do termálních lázní 6 autobusů a organizace
některých členů výprav byla na můj vkus trochu dětinská. Ovšem
celý zbytek naší pětihodinové návštěvy probíhal v poklidu. Naše
bolavé klouby jsme vyhřívali v horké vodě venkovního bazénu a ze
zatažené oblohy na  nás padal sníh.

Ten, kdo si pamatoval ještě staré termální koupaliště, byl potěšen. Propoje-
ní uzavřeného bazénu, ve kterém se dá plavat a je v něm voda mírně teplá,
s venkovním původním bazénem, v němž si ovšem již nepořídíte žádné trž-
né ranky od vymlácených kachliček, je řešeno malým barem. Za termálním
vnitřním bazénem je postavena restaurace na způsob závodní jídelny. Pokud
máte hlad, můžete si zde vybrat i z jídel jako je guláš či pečené kuře. Pánové
si pochvalovali Zlatého Bažanta a dámy kávu.

I děti si  přišly na své. Je zde pro ně oddělené termální koupaliště, a i když je
zde zakázáno skákat do vody, vyřádily se za pět hodin do aleluja. Termální
bazén pro osoby starší 12 let je vybaven, jak vevnitř, tak venku, zabudovaný-
mi masážními tryskami. I šatny jsou zde rozšířené a boje o skříňku zde již
neuvidíte. Myslím, že kapacita  800 skříněk je dostačující. Služby typu mani-
kúra, pedikúra, masáže, sauna, vířivka jsou velkým zpříjemněním pobytu
v těchto lázních.

Den se chýlil ke konci a slunce zapadající nad bratislavským hradem nám
jasně dávalo znamení, že je nejvyšší čas, abychom překročili státní hranici
a těšili se na příští rok, kdy snad opět pojedeme za teplou léčivou vodou.

Dana Pospíšilová

Vánoční turnaj ve squashi

Turnaj je otevřen všem tenisovým hvězdám, hvězdičkám a nadšen-
cům. Podmínkou pro přihlášení je být zaměstnancem BORS Břeclav
a.s. (nebo divoká karta udělená ředitelem turnaje), vhodná obuv, teni-
sová raketa a zejména dobrá nálada.

Soutěžit se bude v kategoriích Muži profi, Muži basic, Ženy profi,
Ženy basic a podle zájmu i Mix.

BORS STARS OPEN
BORS CLUB Břeclav zve 26. března 2005 všechny zaměstnance na II. ročník

Zahájení turnaje je v 09.00 hod. Startovné 200 Kč. Celodenní občer-
stvení a tenisové míče jsou v ceně startovného.

Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni pohárem generál-
ního ředitele.

Své přihlášky můžete podávat na e-mail: tenis@bors.cz, tel. 519 332
302 nebo osobně na recepci BORS Clubu.

V neděli 12.12.2004 jsme pořádali 3. ročník Vá-
nočního turnaje ve Squashi. Letošní ročník zaštítil
generální ředitel naší firmy Ing. František Zugar.

Po pětihodinovém vyčerpávajícím boji, kdy šlo ně-
kdy i o život  a mnozí si sáhli na dno svých sil, skončil
turnaj s výsledkem v kategorii ženy: 1. místo Gábina
Peterková, 2. místo Radka Zugarová a 3. místo Lenka
Dudová, a v kategorii muži: 1. místo Pavel Duda, 2. místo
Luboš Rapavý a 3. místo Zbyněk Fojt. Za nejelegant-
nějšího a nejusměvavějšího hráče v našem zápolení byla
jednomyslně zvolena Renata Tržilová.

Děkuji všem zúčastněným hráčům a spoluorganizáto-
rům a těším se na další ročník 2005.    Dana Pospíšilová Jak náročný dokáže být sport…Účastníci turnaje

To je ale pohodička…

S blížícím se koncem roku přišel den, 27.
listopad 2004, den podzimního turnaje v
bowlingu. Dráha DELTA Clubu v Domu
kultury v Břeclavi čekala dychtivě na své
hráče.

Účast byla nad očekávání. Všichni sportovní
nadšenci byli nad míru spokojeni, své síly změ-
řili s velkým počtem svých kolegů. Zúčastnilo
se 28 hráčů, z toho bylo 8 žen a 20 mužů.

Naše úsilí přineslo po zásluze výborné výsled-
ky. Turnaj v kategorii muži vyhrál Jiří Gasnárek s
počtem bodů 356, na druhém místě byl Alexan-
dr Jurkovič s počtem bodů 331, na místě třetím
pak Ludvík Turza s počtem bodů 330. V muž-
ských  dvojících zvítězili Mlýnek & Gasnárek –
661, Turza & Kytka – 564, Chrástek & Krejza –
546. Na stupínku vítězů v kategorii ženy stanu-
ly: Gabriela Peterková – 214 bodů, Zdeňka Bár-
tová – 175 bodů a Lenka Bárová – 167 bodů.

Všichni vítězové byli obdarováni firemními dár-
kovými předměty, které na turnaj věnoval a také
osobně předal generální ředitel ing. František
Zugar.

Co říci závěrem? Turnaj se vydařil. Po celé
odpoledne panovala skvělá nálada, všichni zúčast-
nění se určitě těší na turnaj příští – jaro 2005,
na který tímto všechny sportu chtivé kolegy
zveme.           Gabriela Peterková

Jeden z nejlepších hráčů Ludvík Turza (vpravo)
s Viktorem Kytkou

Něžnější část účastníků turnaje


