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Dominantní postavení aneb kterých jednání je 
lépe se vyvarovat?

Predání bezpecnostních balícku vozíckárum
v Jablonci nad Nisou



Vážení spolupracovníci,

rok se nám přehoupl do druhé poloviny a my 
můžeme bilancovat uplynulé období. 

První pololetí letošního roku lze hodnotit 
celkem pozitivně. Podařilo se nám dosáhnout 
čistého obratu ve výši 378 mil. Kč, což je mírně 
nad plán, který pro toto období činil 374 mil. Kč. 
Je to o 17 % více než za stejné období roku 
2005. Zisk společnosti byl vykázán ve výši 
37 mil. Kč,  porovnání s minulým rokem jsme 
zaznamenali růst, který odpovídá větším 
tržbám.

Mohlo by se zdát, že máme důvod být vcelku spokojeni. Avšak existuje 
několik oblastí, ve kterých se nám požadovaného zlepšení nedaří stále 
dosáhnout.

Jednou z těchto oblastí je dosahování a vykazování úspor. V oblasti 
investic jsme byli schopni do této kategorie zařadit pouze malý počet 
položek. Je to veliká škoda, protože finanční prostředky vyčleněné pro 
tuto kategorii investic jsou prakticky neomezené, zatímco prostředky na 
investice, které představují náhradu zastaralých zařízení, nazýváme je 
„prostá reprodukce“, jsou poměrně přísně limitovány.
Do oblasti vykazovaných úspor dále zařazujeme i změny, které 
nevyžadují investiční prostředky. Jde o opatření realizovaná 
z provozních prostředků, případně se může jednat i o opatření, jejichž 
realizace nevyžaduje vynaložení finančních prostředků vůbec. Bohužel 
doposud byly zaznamenány pouze 2 náměty, a to i přes to, že za 
navržené a realizované příspěvky je možno obdržet finanční odměnu 
z programu Target. Finanční prostředky na tyto odměny jsou prakticky 
neomezené.
Já osobně věřím, že uskutečněných opatření, které do této oblasti 
spadají, je mnohem více. Domnívám se, že administrativa a vykazování 
spojené s touto problematikou řadu zaměstnanců odradí. Přesto bych 
Vás, kteří tyto řádky čtete, ráda vyzvala, abyste se pokusili zamyslet, 
zda něco dobrého na Vaší provozovně (oddělení) nebylo realizováno. 



V případě, že ano, překonejte nechuť k administrativě a společně 
s Vaším vedoucím postupte požadované informace na vedení 
společnosti.
Druhou oblastí, která je z hlediska finančních zájmů vlastníků na prvním 
místě pravidelné pozornosti, je výnosnost naší společnosti. Pro letošní 
rok plán předpokládá, že dosáhneme výnosnosti aktiv ve výši 12 % 
a v dalších letech zajistíme jeho růst k plánované výši 16%. Přestože 
podmínky na trhu jsou pro náš průmysl celkem pozitivní a dá se 
předpokládat, že stavební aktivita bude v následujících několika letech 
pokračovat, takže bude existovat trh pro naše výrobky, pro zajištění 
požadované výnosnosti to však nestačí. 

Stále máme několik provozoven, které si na obnovu svého zařízení 
velice těžko vydělávají.  A upřímně řečeno: „Kdo by provozoval lom (či 
pískovnu), který si za 5 let nevydělá ani na nakladač?“ Bohužel i takové 
provozovny máme. Proto bude nutné v takovýchto případech využít 
všech možností, jak zvýšit ziskovost zvýšením ceny, úsporami
provozních nákladů, zvýšením odbytu…. 
Pro splnění těchto náročných cílů je nutné, abychom všichni měli na 
paměti, že naším společným cílem je spravovat majetek vlastníků dle 
jejich přestav a pomoci jim jejich investici do „naší“ společnosti 
zhodnotit.

Jestliže se po přečtení těchto několika řádků domníváte, že víte jak naši 
práci zlepšit, prosím využijte některou z mnoha možností a své nápady 
sdělte svému vedoucímu či přímo vedení společnosti. 

Ing. Jitka Knýřová
Finanční ředitelka



Slavnostní otevření Košťálova

Kamenolom v Košťálově v okrese Semily je jednou z 26 provozoven 
akciové společnosti Tarmac CZ. Právě v tomto kamenolomu společnost 
Tarmac dokončila svoji největší investiční akci s pracovním názvem 
„Rekonstrukce primárního uzlu“ v celkové hodnotě 85 miliónů korun. 

Tato velice náročná investiční akce byla zahájena již v roce 2005 a v létě 
letošního roku byla úspěšně dokončena a nová moderní technologie 
odzkoušena. Kamenolom v Košťálově, ve kterém se ročně těží a pro 
potřeby odběratelů zpracovává, drtí a třídí asi 600 tis. tun kameniva 
(hornina melafyr), se tak stává jedním z nejmodernějších kamenolomů 
v České republice. 
Tato investice významnou měrou přispěla zejména ke snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí, a to především v oblasti 
prašnosti a hlučnosti, dále pak jednosměrný provoz a doplnění druhé 
váhy významně snížilo možnost úrazů.



Velký zájem novinářů i všech návštěvníků o novou technologii v lomu 
dokládají následující fotografie ze slavnostního otevření provozovny.
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Systémy managementu v Tarmac CZ a.s.

Začátkem letošního roku ve Slově kamene vyšel článek, ve kterém 
Ing. Sazimová popisovala proces certifikace a v závěru článku se 
zmínila o rozhodnutí vedení a.s. Tarmac CZ zavést s ohledem na 
společné prvky i principy fungování těchto tří systémů v průběhu roku 
2006 tzv. integrovaný systém, který bude zahrnovat jednotlivé systémy: 
QMS (Systém managementu jakosti), SŘV (Systém řízení výroby), 
EMS (Systém environmentálního managementu) a BOZP (Systém 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Důvodem je, jak se píše v článku, zejména ta skutečnost, že 
„certifikovaná“ firma má větší šanci uspět ve výběrových řízeních, 
zvyšuje svou prestiž na trhu a důvěryhodnost u odběratelů. 
Tento cíl byl v r. 2006 skutečně úspěšně splněn a na základě prokázané 
shody jednotlivých systémů s požadavky mezinárodních norem ISO 
a OHSAS společnost Tarmac CZ a.s. obdržela celkem 4 certifikáty:

1) Certifikát systému managementu jakosti (QMS) pro těžbu, 
zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene dle 
ČSN EN ISO 9001:2001 s platností od 3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

2) Certifikát systému environmentálního managementu 
(EMS) pro těžbu, zpracování a prodej drceného a těženého kameniva 
a kamene dle ČSN EN ISO 14001:2005  s platností od 3. 7. 2006 do 
31. 7. 2009

3) Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (SBOZP) pro těžbu, zpracování a prodej drceného 
a těženého kameniva a kamene dle OHSAS 18001:1999  s platností od 
3. 7. 2006 do 31. 7. 2009

4) Zlatý certifikát, kterým se potvrzuje, že organizace má 
zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu pro těžbu, 
zpracování a prodej drceného a těženého kameniva a kamene 
zahrnující systémy managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, 
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 
a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 
18001:1999. Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů 
pro jednotlivé systémy managementu.
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Vraťme se na začátek a připomeňme si Vývoj od roku 2001 do 
současnosti:
Naše akciová společnost se nejprve orientovala na oblast jakosti a již 
v roce 2001 získala certifikát Systému managementu jakosti 
v souladu s normami řady ISO 9000. Zavedený systém každoročně 
prověřoval certifikační orgán TZÚS Praha, s.p.

V dalších letech vytvořilo vedení společnosti za podpory našich 
akcionářů podmínky pro zavedení dalšího systému, a to v oblasti 
životního prostředí tzv. Systému environmentálního managementu 
(EMS). 
Certifikace jsme dosáhli v roce 2005 od společnosti BVQI.
A nakonec třetím systémem, zavedeným a certifikovaným v roce 
letošním je Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle normy OHSAS 18001.

Rovněž je třeba poznamenat, že dalším logickým rozhodnutím bylo 
vybrat ve výběrovém řízení jediný nezávislý certifikační orgán 
k prověřování všech systémů v naší společnosti. A to nejen systémů 
QMS, EMS a BOZP, ale i povinně zavedeného Systému řízení výroby. 
Důvodem byla jak úspora finančních prostředků a času, tak rovněž 
snaha předejít určité názorové nejednotnosti jednotlivých certifikačních 
orgánů při výkladu  některých požadavků norem. 
Na základě výběrového řízení byl jako nový certifikační subjekt vybrán 
STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Na závěr mi dovolte, Vám všem tj. pracovníkům, kteří se na zavádění 
a udržování systémů rovněž podíleli, podílejí a budou podílet 
i v budoucnu, poděkovat. 
Certifikáty jsou oceněním práce nás všech bez rozdílu a systém jako 
celek funguje bezchybně pouze tehdy, když fungují jeho jednotlivé 
součásti a ty tvoříte hlavně vy, jednotliví pracovníci na každé 
provozovně, na každém úseku, na každé úrovni řízení. 

Zlatý certifikát je nás všech a je oceněním naší práce jako týmu!

Poznámka: Certifikáty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Ing. Zuzana Sazimová, vedoucí KŘJ
Ing. Leona Vránová, manager přesnosti
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Vážené kolegyně a kolegové,

každý týden nám z Anglie posílají sumarizaci úrazů za celou skupinu 
Tarmac. Měsíční přehled struktury úrazů v grafické formě je pak uvedený 
v příslušném SHE Bulletinu. 
Ačkoliv Tarmac CZ do těchto výsledků, díky Vašemu odpovědnému 
přístupu v letošním roce, prozatím nepřispěl  (LTI  = 0), je dobré se  k 24.8.06

na tyto údaje podívat a získat  z  nich důležité informace.    

V přiložených grafech jsou vyneseny údaje za období květen až 
červenec 2006. Jak je vidět, nejčastější příčina úrazu je „zakopnutí či 
uklouznutí na rovině“, čemuž také odpovídá „chůze“ jako nejčastější 
činnost, při které k úrazu došlo. Další činnosti, při kterých se často stává 
úraz, jsou „ruční manipulace“, „běžná provozní činnost“, „výstup 
z vozidla“ a „úklid a čištění“. 
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Jak již bylo řečeno, naše provozovny jsou naštěstí již delší dobu bez LTI, 
ale skoronehody registrované u TCZ v letošním roce mnohé napovídají 
(viz. graf č. 3). Jak z hlediska omezení „drobných“ zranění, tak 
i prevence. Všeobecně je proto dobré vědět, které příčiny a činnosti jsou 
z hlediska vzniku úrazu či potenciálního nebezpečí nejčastější. 
Umožňuje nám to se na ně zaměřit a ještě zlepšit preventivní opatření, 
mezi která také patří informovanost zaměstnanců. 

Ing. Karel Pulec
Váš bezpečnostní technik
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Dominantní postavení aneb kterých jednání je 
lépe se vyvarovat?

Za dominantní postavení je považováno takové 
postavení společnosti na trhu, které jí umožňuje 
chovat se nezávisle na konkurentech nebo 
spotřebitelích. Společnost s dominantním 
postavením na trhu může díky své síle 
podstatně ovlivňovat strukturu trhu a působit 
tím újmu spotřebitelům nebo jiným 
podnikům. Posoudit, zda určitá společnost 
má takto významné postavení, není lehké, 
nicméně obecně platí, že společnost má dominantní postavení, pokud 
má podíl na trhu přesahující hranici 40 %. Není však vyloučeno, že 
určitá společnost může (např. z důvodu velké roztříštěnosti trhu, kde 
působí velké množství malých společností) mít dominantní postavení 
i při nižším podílu, např. při 25 %. Proto každá společnost, která patří 
mezi významnější hráče na trhu musí být na pozoru, zda opravdu 
takové dominantní postavení nezaujímá. 
Mezi společnosti, které musí být v tomto smyslu ostražité, patří 
bezesporu i Tarmac CZ a. s. To platí zejména pokud bychom posuzovali 
postavení firmy v některých krajích nebo i ve vztahu k menším územím, 
kde náš tržní podíl může být relativně velmi vysoký.
Je nutno připomenout, že samo dominantní postavení není soutěžním 
právem zakázáno. Bylo by nespravedlivé trestat společnosti, které 
dosáhly takového postavení svými schopnostmi. Soutěžní právo však 
bez výjimky zakazuje jeho zneužití. Právě zneužití dominantního 
postavení patří mezi jednání, která Úřad pro ochranu pro hospodářské 
soutěže nebo Evropská komise velice přísně postihují a pravidelně 
chování silných „hráčů” bedlivě monitorují. Sankce za zneužití 
dominantního postavení bývají zpravidla velmi citelné. Připomeňme 
např. zcela nedávný případ, kdy Úřad pro ochranu hospodářskou 
soutěž udělil pokutu ve výši 370 mil. Kč. (dosud nejvyšší pokutu ve své 
historii) společnosti RWE Transgas.
Možnost existence dominantního postavení s sebou přináší významná 
omezení v možnosti chovat se na trhu podle svého volného uvážení. 
Z tohoto důvodu není možné soutěžní chování a kontakty se zákazníky 
a jinými konkurenty podceňovat a je nutno věnovat svému jednání 
zvýšenou pozornost. Při obchodním jednání je třeba dávat pozor 
zejména na následující skutečnosti:
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* Vysoké, predátorské ceny, slevy
Za zneužívaní dominantního postavení na trhu je považováno účtování 
neodůvodněně vysokých nebo naopak dlouhodobě velmi nízkých cen - 
tzv. predátorských cen, jež neodpovídají vstupním nákladům. Pokud 
tedy nejsou vysoké ceny ospravedlnitelné (např. vysoké náklady, kvalita 
apod.) nebo se nejedná o krátkodobá účtování velmi nízkých cen (např. 
sezónní slevy) či o množstevní slevy (nikoliv však věrnostní), ke kterým 
jsou oprávněni všichni zákazníci za stejných podmínek (nejsou 
diskriminující), je takové jednání zakázáno.
* Vynucování nepřiměřených obchodních podmínek
Vynucování jakýchkoli nepřiměřených obchodních podmínek je 
zakázáno.
* Odmítnutí dodávky, odmítnutí jednat, bojkot
Odmítnutí dodávky bez objektivně ospravedlnitelného důvodu je 
obecně zakázáno. Objektivně ospravedlnitelným důvodem zde může 
být např. faktická nemožnost provést dodávku z důvodu nedostatečné 
kapacity nebo vážná a objektivně existující obava ohledně 
důvěryhodnosti zákazníka (např. nezaplacení ceny).
* Diskriminace
Jakékoliv nerovné zacházení se zákazníky nebo dodavateli, které není 
založeno na objektivně ospravedlnitelných důvodech, je zakázáno.
* Vázané obchody
Vázanými obchody se rozumí situace, kdy podmínkou prodeje produktu 
je současný prodej jiného produktu, který však s prvním produktem 
věcně ani jinak nesouvisí. Příkladem může být prodej písku pouze 
společně se štěrkem.
* Omezení výroby/těžby
Omezení výroby/těžby bez ospravedlnitelných důvodů (např. příliš 
vysoké náklady apod.) je zakázáno.
Výše uvedené příklady jednání, které mohou být považovány za 
zneužití dominantního postavení, jen naznačují, že silné firmy jsou při 
rozhodování o svém chování na trhu podstatně omezeny soutěžními 
pravidly. Neznalost těchto pravidel může skončit až vysokou pokutou 
a nepříjemnými nápravnými opatřeními ze strany soutěžních úřadů, 
v některých případech i vlnou žalob poškozených zákazníků nebo 
konkurentů. Často pak může být obtížné rozeznat, jaké jednání by již 
mohlo být zneužitím dominantního postavení a jaké ne. Proto v případě 
jakýchkoli pochybností kontaktujte soutěžního manažera společnosti 
Tarmac CZ a. s.

Mgr. Miroslav Šedivý, manager pro hospodářskou soutěž
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VZTAHY S OBCEMI
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Setkání starostů
- tentokrát ve středověku

Tak jako každý rok se i letos 
konalo setkání starostů z oblastí, 
kde má společnost Tarmac CZ 
své provozovny.
Tentokrát se setkání odehrávalo 
ve stylové středověké restauraci 
v Dětenicích.
Atmosféra celého dne byla 
skutečně náramná a nesla se 
v duchu středověku se vším 
všudy.
Nejdříve přivítal všechny hosty 
a především pana generálního ředitele Ing. Hermana Albrecht
z Valdštejna s chotí, poté byla zajímavá prohlídka pivovaru s dobovým 
výkladem, který se nevymykal slovům jako „vochechule, pohunku” atd. 
Odpolední část, která probíhala ve středověké krčmě přímo v kostnici, 
byla vedena opět v  dobové atmosféře a především řečí středověkých 
lidí.
Na všech účastnících bylo vidět, že odjíždí skutečně dobře naladěni 
a nadšeni z tohoto setkání. Ještě dlouho po akci jsme dostávali milá 
poděkování za účast na tomto netradičním setkání.
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Fotografie dokládají, že atmosféra 
byla skutečně stylová.



Dětský den v Královci

Dne 3. června 2006 uspořádal obecní úřad v Královci dětský den pro 
místní děti. V doprovodu svých rodičů přišlo na akci celkem 38 dětí, 
takže účast byla opravdu hojná. Ze zaslaných fotografií je zřejmé, že 
o zábavu nebyla nouze a že spokojenost občanů a vztahy s obcí jsou na 
velmi dobré úrovni. 

Z dopisu paní starostky E. Demutové vybíráme: 
„Byl to jeden z nejkrásnějších dětských dnů. Děti se bavily do 20 hodin 
a domů se jim nechtělo.
Paní Kammelová, členka zastupitelstva zajistila krásné ceny, ze kterých 
děti měly velkou radost.
V srpnu bychom ještě chtěli pro děti a dospělé uskutečnit setkání 
občanů se zastupiteli obce před koncem volebního období.
Samozřejmě, že použijeme i při této akci logo Vaší firmy.

Ještě jednou  bych Vám chtěla moc poděkovat za Vaši spolupráci a za 
dar, který skutečně je a bude použit ještě na Mikulášskou nadílku pro 
děti.”
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Nové hřiště v Tachově

Dětské hřiště v obci Tachov je bohatší o další atrakci, a to dřevěnou 
mašinku s vagonkem.
Část nákladů ve výši přesahující 30 tisíc Kč spojených s pořízením 
zmíněné atrakce uhradila společnost Tarmac CZ a.s. v rámci spolupráce 
a budování dobrých vztahů s obcí. 
Dle sdělení starosty Tachova pana M. Pišy, otevření nového dětského 
hřiště bylo spojeno s bohatým programem a soutěžemi o ceny. 
Věříme, že „naše mašinka“ tak přivezla hodně radosti tachovským 
dětem i všem návštěvníkům hřiště.
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Molly
Obdrželi jsme další zprávu spolu s vysvědčením 
za poslední hodnocené období.
Je opravdu potěšující, že učitelé hodnotí Molly 
jako chytrou a velmi snaživou dívku s výraznými 
pokroky v získávaných vědomostech.
Vzhledem k tomu, že bližší kontakt s dětmi jako 
například zasílání dopisů nebo dárků do Keni je 
velmi složité a zásilky ve většině případů 
k adresátovi nedorazí, hledala jsem možnost jak 
„naší holčičce“ poblahopřát k jejím školním 
výsledkům, napsat něco o nás a udělat alespoň 
malou radost.
Podařilo se kontaktovat slečnu L. Knížovou 
z centra Narovinu, která v červenci odlétala do Afriky. Díky její ochotě 
bylo možné poslat Molly balíček s dopisem a dárkem  panenkou, za nás 
za všechny z Tarmac CZ.
To, že dárek byl předán je patrné z fotografie. Získali jsme i fotografie 
Williams School, kterou děti navštěvují a ostrova Rusinga ve Viktoriině 
jezeře, kde Molly žije. Dle vyjádření slečny Knížové, je to velmi pěkné 
místo a děti z této části země, ačkoli jsou velmi chudí, mají obrovskou 
výhodu proti dětem z chudinských čtvrtí v Nairobi, a to, že žijí v čistém 
přírodním prostředí.

M. Velechovská
AsGŘ
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vysvědčení                               obrázek  od Molly                             dopis  

Škola, kterou Molly navštěvuje.



Projekt „na vozíčku bezpečněji“ 
úspěšně pokračuje

V dubnu letošního roku byl odstartován nový bezpečnostní projekt 
společnosti Tarmac CZ, který volně navazuje na velmi úspěšný projekt 
„reflexních vestiček“ pro děti.

Tentokrát se Tarmac CZ 
zaměřil na handicapované 
občany, odkázané na 
vozíček. Právě tito lidé, 
kterým pohyb umožňuje 
vozík, patří mezi nejvíce 
zranitelnou skupinu 
v sílícím silničním 
provozu.

Po řadě konzultací s postiženými, zkoušení, vylepšování a ověřování 
v praxi byly ve spolupráci s Policií ČR vyvinuty bezpečnostní prvky 
z vysoce reflexních materiálů, které se dají velice jednoduše aplikovat 
na všechny druhy vozíčků.
To, že tzv.„bezpečnostní balíčky“ budí zájem veřejnosti, státních 
organizací i samotných vozíčkářů svědčí skutečnost, že za 3 měsíce od 
vzniku projektu, bylo společností Tarmac CZ věnováno více než 250 
kusů těchto bezpečnostních sad.
Jednou z posledních akcí, kde byly „balíčky“ předány, byla akce „ Město 
her aneb prázdniny na Boleváku II“, pořádaná pod záštitou statutárního 
města Plzně dne 29. července 2006.

20

 



V průběhu programu, který uváděla Tereza Pergnerová, bylo na hlavním 
podiu předáno 50 kusů 
souprav předsedkyni Svazu 
vozíčkářů Plzeňska paní 
E. Fikrlové. 
Předání daru a seznámení 
veřejnosti s bezpečnostními 
programy „Více bezpečí 
dětem při pohybu na ulici“ 
a „Na vozíčku bezpečněji“ 
provedl za Tarmac CZ a. s. 
Ing. J. Maroušek, ředitel 
oblasti Jihozápad.
Tarmac CZ a. s. byl jedinou 
společností, které bylo 
umožněno veřejně se 

představit při této velké společenské akci Plzně, což svědčí o důležitosti 
a smysluplnosti bezpečnostních programů, které Tarmac CZ prosazuje.

M.Velechovská
AsGŘ
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Pøedání bezpeènostních balíèkù vozíèkáøùm
v Jablonci nad Nisou

Pøedání se uskuteènilo u pøíležitosti „Dne postižených“ 
v Jablonci nad Nisou 14. 6. 2006.
Akce probíhala na celém námìstí pøed jabloneckou radnicí
od 12.00 do 17.00 hod.
Akce se zúèastnili také: pan poslanec Václav Krása 
a starosta Jablonce nad Nisou pan RNDr. Jiří Èeøovský .
Po celou dobu akce byla vystavena prezentační tabule 
s bezpečnostními projekty Tarmac CZ a. s. 
Pøedáno bylo 20 balíèkù paní Bohuslavì Zikmundové - pøedsedkyni 
jabloneckého klubu Asociace rodièù a pøátel zdravotnì postižených dìtí 
v ÈR.

Poděkování
Ještě jednou děkuji za všechny naše vozíčkáře za milý dárek pro jejich 
bezpečný pohyb na komunikacích a přikládám několik fotografií ze Dne 
zdravotně postižených.

Za Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 
- klub Jablonec n. Nisou.
Bohuslava Zikmundová, předsedkyně

22



Příspěvky z jednotlivých oblastí 
žádné nedošly, proto zařazujeme 
z naší redakční pošty poděkování, 
které jsme obdrželi.

Poděkování Tarmac CZ a. s.

Naše tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec je nevětší sportovní 
organizací v Libereckém kraji, jak co do počtu členů 1 386, tak i 14 
sportovních oddílů.
V oddílech basketbalu, házené, horolezeckém, kanoistickém, kolové, 
kuželek, orientačního běhu, sportu pro všechny, šachu, šermu, 
trampolin, turistickém, volejbalovém a zápasu sportuje více jak 650 dětí 
a mládeže.
Zejména v činnosti mládeže dosahujeme dobrých výsledků, což 
potvrzují výsledky, 5 družstev z kolektivních sportů soutěží v nejvyšších 
soutěžích, další patří k nejlepším v soutěžích regionálních. 
V individuálních sportech získali 4 naši mladí sportovci titul mistra České 
republiky, další 4 mladí sportovci jsou členy reprezentačních výběrů ČR. 
To vše bylo mimo jiné konstatováno na konferenci TJ, která se konala 
v březnu letošního roku, v rámci 120 výročí založení této sportovní 
organizace.
Na konferenci byli přítomni zastupitelé města Liberce, Asociace 
tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Českého svazu 
tělovýchovy a sportu, masmedií a sponzorů. 
Vzhledem k tomu, že v naší TJ nemáme atraktivní sporty a především se 
zaměřujeme ve své činnosti na mládež, finanční podpora od sponzorů je 
minimální. Proto všichni delegáti konference a členové jednoty si 
nesmírně váží dlouholeté podpory, které se nám dostává od Vaší 
akciové společnosti, což nám do určité míry umožňuje, abychom od 
sportujících dětí a mládeže nevybírali horentně vysoké příspěvky a tím 
umožnili sportování i těm, kteří nemají „bohaté“ rodiče.
Proto nás na konferenci velice mile překvapil generální ředitel Vaší 
společnosti Ing.Vladimír Herman, který předáním symbolického šeku, 
poskytl podporu naší TJ. Odezva delegátů byla projevena hlasitým 
a dlouhým potleskem, což bylo projevem toho, jak si všichni této podpory 
vážíme.
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Jako protihodnotu daru Vám můžeme slíbit a také slibujeme, že v naší 
práci s dětmi a mládeží se vynasnažíme udělat maximum. Kéž by jiné 
firmy a instituce, jejich „šéfové“ pochopili, že je rozhodně pro naši 
společnost takováto podpora sportu daleko užitečnější, než
desetimilionové sponzorství profesionálních klubů a jejich sportovců. 
Jistě, kdyby v této podpoře trochu ubrali a podpořili víc organizace, které 
vychovávají a vedou mládež k pravidelnému sportování, určitě by ubylo 
těch mladých lidí, kteří z nudy podléhají všelijakým negativním 
nástrahám dnešní doby, jako je alkohol, drogy, gamblérství atd.

Děkuji celému Tarmac CZ a.  s., 
Vašemu generálnímu řediteli Ing. V.  Hermanovi 
za podporu činnosti naší TJ.

Ivan Kožešník, předseda TJ Lokomotiva
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Kontakt na tiskové oddělení - komunikační a mediální agenturu 
společnosti Tarmac CZ a. s.: ANERI s.r.o., Liberec

kontaktní osoba: Dalibor Kotek
e-mail: tarmac@aneri.cz, HOT LINE 602 45 80 45

tel.: 482 777 777, fax: 482 777 778

Zpráva pro tisk                                                                                 26. 7. 2006
a ostatní média

Projekt „Na vozíčku bezpečněji“ bude realizován také 
v Plzni.

Zpráva pro tisk                           10. 8. 2006                     
a ostatní média

Kamenolom akciové společnosti Tarmac CZ v Košťálově 
patří mezi nejmodernější v České republice.

Zpráva pro tisk                                      1. 8. 2006                      
a ostatní média

Předání bezpečnostních balíčků vozíčkářům v Plzni .

25



Červenec 2006
Životní výročí
55 let Eisman Václav Litice
55 let Taflíková Marta Litice
60 let Kopal Karel Košťálov

Pracovní výročí
10 let u firmy Tachecí Jiří Straškov

Srpen 2006
Životní výročí
50 let Dušková Jarmila oblast Západ
55 let Matějka Benjamin Děpoltovice

Pracovní výročí
10 let u firmy Ing. Zástěra Svatopluk oblast Východ
10 let Chramosta Jaroslav Chlum
10 let Hromada Luboš Svrčovec
35 let Starý Josef oblast Západ

Září 2006
Životní výročí
50 let Hrušková Lenka Plaňany
55 let Brožová Jaroslava Vlastějovice
55 let Mošnová Marie Mítov
60 let Kolínský František Úhošťany

Pracovní výročí
10 let u firmy Vokolek Miloslav Chlum
10 let Bach Jiří Chraberce
15 let Dvořáčková Zdeňka Chlum
30 let Vajs Jiří Smrčí
30 let Adamíra Milan Dubnice
30 let Vojík Jiří Mítov
35 let Homolka Miroslav Mítov

Děkujeme za dosavadní práci odvedenou pro společnost
a přejeme všem oslavencům do dalších let
mnoho zdraví, úspěchů a štěstí.
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Personální oddělení informuje

Nově do naší společnosti nastoupili
1. 7. 2006 Bechyně Jiří Libochovany

Budina Vladimír Bezděčín
10. 7. 2006 Kletečka Jaroslav Litice

Od 24. července do 15. září 2006 je v Tarmac CZ a.s. na studijní stáži 
student  Wroclawské univerzity obor technologie pan Michal Kuzmicki.

Změny na pracovních pozicích k 1. 7. 2006

Brož Petr vedoucí provozovny Horní Tašovice
Zíková Jana vedoucí provozovny Litice
Ing. Zástěra Svatopluk asistent ředitele OV
Šťastný Josef mistr Vlastějovice

Vylosování správných odpovedí 
hrebenovky z 19. císla Slova kamene.

Výherci jsou:

1. misto - Petra Možíšová, Královec
2. misto - Jirí Leimer, Tachov
3. misto - Ing. David Horák, reditelstvi TCZ

Blahoprejeme vítezum.

27



HŘEBENOVKA

Správné odpovědi zasílejte na e-mail:velechovska@tarmac.cz.

Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři luštitele, kteří obdrží 
věcné ceny: 1. místo  nepromokavá větrovka

2. místo  cestovní termoska
3. místo  skleněný hrneček

Nejdůležitější osobou  v Tarmac CZ  a. s. je ..... (viz tajenka)?

1) spropitné (hovorově)
2) rostlina, z které se vyrábí tequila
3) část saka
4) oblaka
5) chemický prvek As (jeho sloučeniny jsou prudce jedovaté)
6) seznam cen
7) proclívati
8) právní předpis
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