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Vedení společnosti

Výsledky prvního pololetí a jak do konce roku 2013
realizace investičních akcí, které nejsou nezbytně nutné. Naopak technický rozvoj jako potenciál rozvoje
firmy do budoucna není žádným
způsobem dotčen. Současně byl až
na výjimky (práce na veletržním exponátu pro EMO Hannover) vydán
všem vedoucím příkaz absolutní
minimalizace přesčasové práce.

Vážení spolupracovníci, dámy a
pánové,
v pátek 19. července 2013 proběhly na všech výrobních provozech
za účasti mé a výrobního ředitele
pana Ducháčka výrobní porady.
Nutno podotknout, že za mimořádně
vysoké účasti. Na těchto výrobních
poradách byli zaměstnanci seznámeni s výsledky hospodaření za
období leden až červen letošního
roku s rozborem příčin těchto ne
zcela uspokojivých výsledků. Současně byla velice pragmaticky
vysvětlena prognóza dalšího vývoje
z pohledu očekávaného příjmu zakázek a byla velice otevřeně komunikována otázka vytížení výrobních
kapacit a je-li na pořadu dne určitá
strategie krátkodobé odstávky firmy
či snížení počtu pracovníků.
Vzhledem k tomu, že na těchto
výrobních poradách bylo vše velice
podrobně a zcela otevřeně vysvětleno, zopakuji v tomto článku pouze
nejpodstatnější argumenty. Zásadním faktorem ovlivňujícím ekonomické výsledky prvního pololetí je poměrně vysoké neplnění tržeb za
prodej vlastních výrobků a služeb.
Propad zde činí 167 mil. Kč oproti
plánu. Navíc je třeba zdůraznit, že co
do struktury přijatých zakázek, a tím
struktury realizovaných tržeb, dochází k výraznému posunu v neprospěch těžkých deskových strojů,
které vytvářejí výrazně pozitivnější
přidanou hodnotu a všechny s tím
související ekonomické parametry.
Toto neplnění výše tržeb se hlavní
měrou podepisuje na přidané hodnotě, která je kumulativně neplněna
o 34,1 mil Kč. Při poměrně vysokém
stavu pracovníků pak logicky nemůže být plněn rozhodující ekonomický
ukazatel produktivita práce z přidané
hodnoty. Důsledkem toho je, že nedochází k vytváření podmínek pro
výplatu prémiového ukazatele. Na
všech výrobních poradách jsem naprosto otevřeně vyslovil názor, že
v současné době je nepobírání prémiové složky mzdy jistě velice nepopulární záležitost, nicméně daleko
důležitější prioritou a zde zdůrazňuji,
hlavně pro zaměstnance, je udržet

firmu v dobré kondici v dostatečné
zakázkové náplni s minimálními dopady do zaměstnanosti. Co se
výhledu na nejbližší období týká, měsíc červenec a srpen jsou ve svém
součtu tržebně naplněny na částku
350 mil. Kč. Toto vysoké výkonové
plnění nutně přinese výrazné snížení
kumulativního propadu v plnění přidané hodnoty a všech s tím souvisejících ekonomických ukazatelů. Měsíc září je tržebně zatím naplněn na
částku 164 mil Kč s předpokladem
ještě mírného vylepšení. Měsíce říjen, listopad a prosinec jsou kumulativně zatím naplněny na částku
tržeb ve výši 287 mil. Kč. Je zcela
logické, že u těchto měsíců bude docházet ještě k zásadnímu navyšování objednávek tak, jak vyplývá
z rozpracovanosti vysoce bonitních
obchodních případů. Důležité je, že
se nám začíná velice pozitivně rýsovat vysoká naplněnost prvního
čtvrtletí roku 2014, a to hlavně (což je
mimořádně pozitivní) v oblasti těž-

kých deskových strojů.
Závěrem mi dovolte prezentovat
svoji představu o vývoji v nejbližším
období a nutnosti přijetí některých
opatření:
- Celkovou výši tržeb odhaduji
na úroveň 1,8 – 1,9 mld. Kč. To je
hodnota cca o 300 mil. Kč nižší než
plán. Současně podotýkám, že v novodobé historii firmy se srovnatelné
hodnoty podařilo dosáhnout až v roce 2007 a vyšší hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2008 a 2012.
- Při tomto propadu tržeb oproti
plánované hodnotě nepředpokládám likvidaci manka v přidané hodnotě, a tudíž nepředpokládám s vyšší mírou pravděpodobnosti, že by
docházelo k nějakému doplatku prémiového ukazatele.
- Jako podpůrná restriktivní opatření byla provedena revize plánovaných investičních akcí a vyřazena

- Při stávajícím a prognózovaném zakázkovém vykrytí jsou kapacitní propočty vytíženosti výrobních
kapacit zatím pozitivní. Jedinou výjimkou je středisko montáží, kde pokud nedojde k dalšímu navýšení
nově přijatých zakázek či potvrzení
si skutečně vysoké vytíženosti prvního čtvrtletí 2014 se ve vedení společnosti počátkem měsíce září rozhodne, zda kapacity nebude třeba
částečně regulovat. Podotýkám, že
v kvantifikované podobě se bavím o
maximálně 20 pracovnících, což je
v naprostém rozporu s různými fámami a „zaručenými zprávami“ z restauračních zařízení nižšího stupně
kvality, že vedení má zpracovaný
jmenný seznam 150 pracovníků určených k propuštění.
Vzájemně se známe již 10 let.
Předpokládám, že jste měli dostatek
času si udělat úsudek o tom, že se
všemi skutečnostmi Vás vždy seznamuji, samozřejmě vycházeje z objektivní možnosti stupně poznání, zcela
objektivně, pragmaticky nic nezamlžuji a nic „nelakuji na růžovo“. Nejsem pochopitelně „Bůh“, pracuji s informacemi, které mám k dispozici
z trhu a které jsou pochopitelně do
určité míry subjektivní a proměnlivé.
Z toho logicky vyplývá, že v mých
představách a prognózách může následně docházet k určitým korekcím
a odchylkám. Jistě mi dáte za pravdu, že toto je zcela logický fakt.
Děkuji Vám za pozornost a o vývoji
situace Vás budu nadále tak, jak to
již činím 7 let pravidelně 1x v měsíci,
na výrobních poradách informovat.
Miroslav Bičiště
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Nejlepší pracovníci společnosti v 1. pololetí 2013

Součástí letošního červnového
setkání vedení společnosti se zaměstnanci, které proběhlo 28. června (podrobně jsme o něm informovali v minulém čísle Horizontu), bylo
opět vyhodnocení nejlepších pracovníků společnosti. Tato slavnostní
událost proběhla teprve podruhé, ale
již poutá pozornost, což se dá zjistit
také v návštěvnosti facebookového
profilu společnosti, kde jsme zveřejnili fotografie z této události.

Nicméně zde můžeme odvodit, že
důvodem k tomuto ocenění byla trvale precizní práce ve mzdové účtárně.

Nejlepším pracovníkem úseku
obchodního ředitele byl vyhodnocen
Ing. Michal Macháček (vedoucí odboru Marketing a propagace). Také
zde nemůžeme citovat, ale rovněž
tak můžeme odvodit, že kromě dlouhodobé přínosné práce v oblasti
marketingu bylo ocenění uděleno za
nadstandardní plnění úkolů v prvním
pololetí.

Nejlepší pracovníci

Nejlepším pracovníkem úseku
výrobního ředitele za provoz interních montáží byl vyhodnocen pan
Lukáš Krejčí (dispečer montáží).
Jedná se o svědomitého, pracovitého a obětavého pracovníka, který
svým nasazením značně ovlivňuje
plynulý chod a plnění výrobních úkolů na střediscích 4430, 4450, 4490.

Nejlepším pracovníkem úseku
generálního ředitele byla vyhodnocena paní Petra Brzáková (mzdová
účetní). Vyjma výrobního úseku hodnotitelé své slovní vyjádření nepřipravili, proto nemůžeme citovat.

Nejlepším pracovníkem úseku
výrobního ředitele za oddělení servisu byl vyhodnocen pan Tomáš Paleček (technik servisu) za příkladné
plnění úkolů. Je vždy ochotný a
vstřícný k zákazníkům, nad rámec
vlastních úkolů na středisku servisu
a služeb vypomáhá v řešení úkolů
montáže a prodeje.

Nejlepším pracovníkem úseku
technického ředitele byl vyhodnocen
pan Wolfgang Richter (konstruktér
strojní). Ten nemohl ocenění bezprostředně převzít. Získal je především za práci při vývoji frézovacích
hlav.

Nejlepším pracovníkem úseku
výrobního ředitele za provoz externích montáží byl vyhodnocen pan
Lukáš Blatný (montér zámečník).
Uvedený pracovník nainstaloval u
zákazníků v Německu od prosince
2012 do dubna 2013 stroje WHN(Q)
13 CNC v.č. 3814, 3820 a 3813.
Všechny uvedené stroje byly smontovány v požadovaném termínu a
kvalitě. Ocenění si nemohl převzít
osobně, protože v té době pracoval
na montáži dalšího stroje u německého zákazníka.
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Nejlepší pracovníci
Nejlepším pracovníkem úseku
výrobního ředitele za provoz lehké
mechaniky byl vyhodnocen pan Jiří
Hubáč (horizontář), pracovník ze
stroje WHQ 105 CNC. Podává neustále nadstandardní výkony, jeho
pracovní nasazení je příkladem pro
všechny kolegy. V poslední době se
značnou měrou zasloužil o výrobu
dílců nutných k úspěšné přejímce
strojů WH(Q) 105 CNC pro zákazníky z Ruska (tři kusy přizpůsobení
k nakupovaným hlavám Pibomulti).

Nejlepší pracovníci společnosti v 1. pololetí 2013
Nejlepším pracovníkem úseku
finančního ředitele byl vyhodnocen
Bc. Rostislav Lassig (správce systému). Také zde nemůžeme citovat,
ale je jasné, že to je za dlouholetou
příkladnou práci v Informatice, zejména ve správě podnikového informačního systému FACTORY, který
je nyní připravován na rozsáhlé změny.

prvním vyhodnocování, jsme psali,
že fotografie budou vyvěšeny na
desce v prostoru Školícího střediska,
ale došlo ke změně. Zveřejnění proběhlo právě tímto článkem, fotogra-

fie můžete najít na již zmíněném
našem facebookovém profilu nebo
na webových stránkách společnosti.
LP 2013

Každý z oceněných dostal medaili pro Nejlepšího pracovníka úseku, diplom a poukázku na večeři.
Ocenění jistě potěšilo. Minule, při

Psychologická pomoc zaměstnancům
TOS VARNSDORF a.s.

Vedení společnosti
V posledních měsících se na
chování a rozhodování lidí v mnoha
ohledech projevilo několik negativních prvků v souvislosti se společensko - ekonomickou situací počínaje a
konče dlouhým zimním obdobím,
které se nepříjemným způsobem podepsalo jak na fyzické, tak psychické
kondici občanů.
Každý člověk v průběhu svého
života řeší různé méně či více závažné situace, může se však stát, že se
nepříznivou situací cítí pohlcen,
ochromen či zmrazen, a tak neschopen ji bez odborné pomoci řešit.
Tyto problematické situace se

nevyhýbají ani zaměstnancům, a jak
vyplývá ze sociologického průzkumu, který byl v roce 2011 vyhodnocován napříč celou společností TOS
VARNSDORF a.s., poměrně vysoké
procento dotazovaných zřejmě buď
v době vyplňování průzkumu nebo již
dříve řešilo tíživou životní situaci, a
zřejmě z tohoto důvodu se kladným
způsobem projevilo v otázce přítomnosti psychologa ve firmě, kdy na
otázku „Uvítal/a byste přítomnost
psychologa ve firmě?“ odpovědělo
ANO nebo SPÍŠE ANO.

Konkrétní údaje z tohoto průzkumu uvádím zde:
Celkový počet dotazovaných

Celkem

Výrobních zaměstnanců: 181 THP: 145
Nevýrobních zaměstnanců: 51 Neuvedlo: 5

a)
b)
c)
d)
e)

1-382
Uvítal byste přítomnost psychologa ve firmě?
Ne
152
Ano
52
spíše ano
61
spíše ne
113
neuvedl
4
382

Jak z tabulky vyplývá, odpovědi
ANO a SPÍŠE ANO uvedlo 30 % dotazovaných respondentů.
Za předpokladu, že budeme
spekulovat s „nerozhodností“ dotazovaných respondentů, můžeme do
statistického hlediska započítat i odpovědi „spíše ne“, což může být zahrnuto jak do kladné, tak záporné
odpovědi, pak lze důvodně počítat
s tím, že 45 – 60 % dotazovaných
respondentů souhlasí s přítomností
psychologa ve firmě a 30 % dotazovaných si jeho přítomnost výslovně přejí.
Na základě událostí začátku letošního roku se společnost TOS
VARNSDORF a.s. rozhodla vyhovět
sílícímu společenskému tlaku a reagovat na tyto události tím, že ve
výběrovém řízení bude vybrán psycholog, který bude k dispozici pro

% z celku
382
40
14
16
30
1
100

řešení krizových situací zaměstnanců.
Základním předpokladem této
služby, kterou chce firma v rámci zaměstnaneckých benefitů pomoci při
řešení osobních, pracovních, rodinných nebo zdravotních problémů, je
garantovaný citlivý přístup a důvěryhodné, přátelské prostředí při řešení
vašich problémů. Tato služba patří
k velmi citlivým činnostem, a z tohoto
důvodu je vhodné, aby se čtenáři,
zaměstnanci TOS VARNSDORF
a.s. v následujícím článku seznámili
s důležitými body a popisy práce
psychologa.
Každý se může ocitnout v těžké
životní situaci nebo v krizi. Překonat
stud a jít se poradit s odborníkem je
prvním krokem k aktivnímu zvládnutí
problému.
Lidová moudrost říká, že sdě-

lená bolest je poloviční bolest. Již po
první návštěvě psychologa se
mnoha lidem uleví. Vaše trápení je
venku a nezdá se tak strašné, jako
když jste se ho pokoušeli skrývat.
Někdy lidé podléhají různým mylným
přesvědčením: „Nic to není, přejde to
samo“... „Vysmáli by se mi“... „Měl
bych být silný zvládnout to sám“.
Takový přístup je spíš ukázkou slabosti a odkládání aktivního řešení.
Svěřit se odborníkovi má také tu
výhodu, že není citově angažován ve
vašem životním příběhu. Vyslechne
vás pozorně a nebude vás nutit
k ukvapeným „řešením“, ale poskytne vám dostatečný prostor a bezpečí. Pomůže vám situaci porozumět a nalézt řešení, které odpovídá
vaší osobnosti a vaším skutečným
dlouhodobým zájmům. Důležitá je i
naprostá diskrétnost.
PRO KOHO JE PSYCHOLOGICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE
URČENA?
Klientem se může stát každý
zaměstnanec, který pociťuje (vnímá)
svou osobní, partnerskou, rodinnou
či mezilidskou situaci jako obtížnou
(nepříznivou) a chtěl by ji změnit
nebo řešit. Věkově není tato služba –
pomoc omezena.
CO JSOU TO „SLOŽITÉ NEBO
KRIZOVÉ SITUACE“ VE KTERÝCH SLUŽBA PSYCHOLOGA
MŮŽE BÝT ZÁSADNÍ?
Jedním z nejdůležitějších prvků
je skutečnost, kdy klient opravdu nechce svoje problémy řešit s rodiči ani
přáteli nebo se spolupracovníky a
nadřízenými.
Zde jsou některé příklady problémů, které lze řešit formou pomoci
zaměstnancům:
- řešení úzkostných stavů a de-

presí (negativní myšlení, pesimistická nálada během dne)
- řešení pracovních problémů
v souvislosti s nedostatečnou
komunikací (nepochopení a
dlouhodobá frustrace)
- šikana na pracovišti (mobbing
a bossing)
- psychologická pomoc ženám
či celým párům procházejících
léčbou sterility
- řešení psychických obtíží,
které se objevují v průběhu těhotenství
- sociálně patologické projevy
a důsledky těchto jevů (alkoholismus, drogová závislost, gamblerství apod.)
- psychické obtíže spojené s obavami před závažnými operačními výkony, zdravotní problémy
- problémy v partnerských
vztazích
- domácí násilí
- poruchy spánku (opakující se
děsivé sny)
- krizové a traumatické stavy
(znásilnění, zneužívání, úmrtí
v rodině, následky dopravních
nehod apod.)
- obtíže i fyzického rázu, které
často souvisejí s psychikou
(opakované bolesti hlavy, svalů,
zad ...)
- jiné dle dohody s klientem
(stavy po interrupci...)
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Psychologická pomoc zaměstnancům
TOS VARNSDORF a.s.
JAKÉ JSOU CÍLE, KTERÝCH
CHCEME DOSÁHNOUT PŘI SPOLEČNÉ PRÁCI PSYCHOLOGA S
KLIENTEM - ZAMĚSTNANCEM?

situaci nebo nalézt její řešení
vlastními silami nebo s pomocí
rodiny či přátel, aby již nepotřeboval poskytovanou službu
nebo jen v minimálním rozsahu.

- Ujasnit a definovat cíl společné práce psychologa a zaměstnance

JAKÉ JSOU ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY?

- Stabilizovat psychický stav
klienta, případně jeho vztahy
k okolí

- odbornost a kvalita služeb –
služby jsou poskytovány pouze
odborně vzdělanými psychology

- Pomoci klientovi získat náhled na situaci

- anonymita klienta – GARANTOVÁNO!

- Hledat východiska ze situace,
která je klientem vnímána jako
obtížná (nepříznivá)

- mlčenlivost – veškeré informace jsou chráněny v souvislosti s povinností mlčenlivosti

- Umožnit klientovi rozpoznat a
rozšířit vlastní potenciál ke
zvládnutí své obtížné životní
situace

- důvěra a bezpečí – služby poskytujeme v atmosféře důvěry a
bezpečí pro klienta

- Pomoci klientovi zvládat svou

- respekt svobody volby klienta
– klient se k návštěvě poradny

rozhoduje samostatně, nepotřebuje žádná doporučení
- flexibilita – dle potřeb klienta
může být poradenský proces
měněn, doplňován, redukován,
aktualizován
- komunikace je přizpůsobena
klientovi – komunikace s klientem je vedena v jemu srozumitelné úrovni; minimalizujeme užívání odborných výrazů, kterým
by klient nemusel rozumět
JAK VLASTNĚ PROBÍHÁ SEZENÍ S PSYCHOLOGEM ?
Začíná běžným rozhovorem,
kdy psycholog povzbuzuje klienta,
aby říkal pokud možno vše, co ho v tu
chvíli napadá, nic si nenechával pro
sebe. Zpočátku to může být nezvyklé
a obtížné, ale klienti tuto fázi obvykle
dřív či později překonají, pokud cítí
otevřený a bezpečný prostor k se-

Sportlife Cup 2013 firem severu
Letos se celá akce zhustila do
jediného dne, proběhla v sobotu 29.
června, opět ve sportovním areálu
Sportlife Rumburk. Kromě čtyř loňských účastníků – TRATEC, STAP,
BENTELER a TOS VARNSDORF
a.s. – přibyl další tým MĚSTO
VARNSDORF, reprezentovaný zaměstnanci Městského úřadu Varnsdorf. Pravda, nebyla taková zima,
jako loni, ale po předchozích dlouhotrvajících deštích byl terén podmáčený a všechny venkovní sporty
se mohly uskutečnit se štěstím,
protože ještě několik dnů před zahájením byla louka podobná spíše
močálu než sportovišti. Oč méně
slov bude o akci, o to více fotografií
přinášíme.
Soutěžilo se celkem v osmnácti
sportovních disciplínách. Nejsme si
jisti pravidly, ale podle výsledkové
listiny usuzujeme, že v soutěžích
jednotlivců bylo bodování stejné jako
loni, tedy: za 1. místo získal sportovec pro firmu 5 bodů, za 2. místo
3 body, za 3. místo 2 body a konečně
4. místo bylo za 1 bod. Pro kolektivní
sporty se pak počítal dvojnásobek
bodů. Jak uvidíte v přiložené tabulce,
našim sportovcům se podařilo obhájit loňské prvenství, a to dokonce
ještě s větším náskokem.
Za vzornou reprezentaci firmy
můžeme poděkovat těmto zaměstnancům (celkem soutěžilo 48 pracovníků naší firmy): v horských kolech to byli A. Vohanka, J. Fabry,
J. Juda, L. Krejčí, P. Císař, V. Šimonek a J. Vonšovský, v bowlingu soutěžili za muže T. Novotný, M. Junek,
K. Sýkora, M. Javůrek, F. Ratuský,
za ženy J. Marešová, K. Fojtíčková,
D. Sýkorová a M. Kovalová. Ve squashi jsme měli jediného zástupce –
P. Hanouskovou. V malé kopané nás
úspěšně zastupovaly dva týmy, ve
stolním tenisu reprezentovali za muže J. Frank, J. Macoun, K. Schirhal,
J. Jeřábek, P. Frank, M. Hess, P. Císař, J. Šálek, za ženy A. Froncová a
Z. Myšáková. V běžeckém crossu
A. Vohanka a L. Krejčí, v nohejbalu

celkem pět dvojic (J. Frank, T. Prchal,
A. Froncová, P. Frank, Z. Doležal,
K. Schirhal, V. Marenec, M. Jirsák,
J. Macoun a J. Morkus). V petanque
nás reprezentovala dvě mužstva,
v badmintonu za firmu soutěžili
R. Říha, L. Holeček a J. Macoun, za
ženy pak P. Hanousková. Soutěž kánoí jsme obsadili dvěma dvojicemi.
V pokeru excelovala P. Hanousková,
dále si zahráli pánové J. Macoun,
V. Marenec, J. Skramužský, T. Novotný a L. Edelmann. Poslední disciplínou byly šipky, kde házeli S. Eibin,
M. Bouma, L. Holeček, K. Sýkora,
R. Říha, J. Jeřábek, F. Šírek, J. Jelínek, O. Jirsa a P. Frank. Dalšími reprezentanty byli (v kolektivních sportech) T. Fedák, M. Fiala, J. Hejl,
J. Jordák, J. Knittl, J. Němec, R. Pácha, R. Petrák, P. Tůma, Z. Janoušek, L. Verner. Někteří ze sportovců
samozřejmě reprezentovali ve více
sportech a ve výsledkové listině vidíte, že mnohdy velmi úspěšně. Na
závěr akce byla vylosována tombola.
Hlavní cenu získal zaměstnanec naší firmy, pan Jaroslav Jeřábek, který
vyhrál zájezd dle vlastního výběru
v hodnotě 10 tisíc Kč.
Tak ještě jednou děkujeme
všem, kteří si protáhli v poslední
červnovou sobotu tělo, a přejme si,
aby naše firma byla stejně úspěšná
také ve třetím ročníku. A vyřizujeme
poděkování od vedení společnosti,
které si cení nejen výsledků, ale
především zápalu a odhodlání, se
kterým všichni zúčastnění do svých
disciplín nastoupili, aby reprezentovali svoji firmu.
LP 2013

Vedení společnosti

bevyjádření. Mezi psychologem a
klientem vzniká vztah, v němž se
klient učí s pomocí psychologa –
terapeuta rozumět tomu, co se v něm
děje (emocím, prožitkům, fantaziím).
Pochopení současnosti v kontextu
vlastní jedinečné historie (zejména
zkušeností s důležitými osobami
jeho života) pomáhá klientovi zbavit
se studu za vlastní vnitřní citový život
a přijmout ho. Jeho osobnost se tak
stává celistvější, integrovanější, což
se projeví i v chování. Získá více
sebedůvěry a širší prostor pro nová
kreativní řešení.
Jménem naší společnosti TOS
VARNSDORF a.s. Vás tímto chci vyzvat k aktivnímu přístupu k vlastním
tíživým životním situacím tak, aby
tato služba byla pomocí pro všechny,
kteří si neví sami rady s vlastním
problémem.
Vladimíra Hulánová-Makalová
vedoucí odboru
Řízení lidských zdrojů
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Sportlife Cup 2013 - výsledková listina
Celkové umístění firem
1. místo

TOS VARNSDORF

94 bodů

2. místo

BENTELER Rumburk

51 bodů

3. místo

MĚSTO VARNSDORF

47 bodů

4. místo

TRATEC Velký Šenov

41 bodů

5. místo

STAP Vilémov

Výsledková listina jednotlivých
disciplín
Zkratky: B = BENTELER, S = STAP,
T = TRATEC, V = VARNSDORF
Malá kopaná: 1. TOS 1, 2. BENTELER 2, 3. STAP, 4. TRATEC 1
Bowling - muži: 1. Tomáš Novotný
(TOS), 2. Milan Junek (TOS), 3. Karel Sýkora (TOS), 4. Miloš Javůrek
(TOS)
Squash - muži: 1. Luft (B), 2. Bednář
(T), 3. Hanousek (V), 4. Vojáček (B)
Bowling - ženy: 1. Jana Marešová
(TOS), 2. Borovičková (V), 3. Soukupová (S), 4. Knotková (T)
Squash - ženy: 1. Hanousková (V),
2. Petra Hanousková (TOS), 3. Puschová (V), 4. Němcová (T)
Stolní tenis - ženy: 1. Knotková (T),
Alena Froncová (TOS), 3. Jägermanová (V), 4. Zdeňka Myšáková
(TOS)
Stolní tenis - muži: 1. Franěk (V), 2.
Pavel Tůma (TOS), 3. Kolda (B), 4.
Burant (T)
Běžecký kros: 1. Aleš Vohanka
(TOS), 2. Valenta (B), 3. Lemfeld (T),
4. Soukup (B)

8 bodů

Nohejbal dvojice: 1. TOS 2 (Jan
Frank, Tomáš Prchal), 2. TOS 4
(Alena Froncová, Petr Frank), 3.
TRATEC 1 (Sladký, Bednář), 4. TOS
3 (Zdeněk Doležal, Karel Schirhal)
Petanque: 1. BENTELER 3, 2. BENTELER 1, 3. BENTELER 2, 4. TRATEC
Badminton - muži: 1. Franěk (V), 2.
Mrkvička (T), 3. Hanousek (V), 4. Radek Říha (TOS)
Badminton - ženy: 1. Riedlová (V),
2. Petra Hanousková (TOS), 3. Čelková (V), 4. Bednářová (T)
Kánoe: 1. TOS 2, 2. TOS 1, 3. TRATEC 1, 4. TRATEC 2
Horská kola - muži: 1. Aleš Vohanka (TOS, 2. Jiří Fábry (TOS), 3. Jaroslav Juda (TOS), 4. Lukáš Krejčí
(TOS)
Horský kola - ženy: 1. Hanousková
(V), 2. Nechvílová (V), 3. Jägermanová (V)
Poker: 1. Luft (B), 2. Petra Hanousková (TOS), 3. Jurajda (B), 4. Hase
(B)
Šipky - muži: 1. Sladký (T), 2. Vindyš (B), 3. Šimek (B), 4. Slávek Eibin (TOS)
Šipky - ženy: 1. Snášelová (T), 2.
Nechvílová (V), 3. Suková (S), 4.
Riedlová (V)

Jménem vedení společnosti
vám všem přejeme v tomto trochu

bláznivém roce co nejpodařenější
dovolenou. Ať je tepla a vody tak

akorát. Bude nutné načerpat hodně
sil, druhé pololetí je bude vyžadovat.
A redakce k tomu dodává, že vyjdeme na konci srpna, znovu v jiném
složení. Viď, Jardo.

Autor: R. Břešťák

Autor: Milan Tesař

Užijte si dovolenou

Autor: Jan Hocke
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