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Zaměstnavatel regionu
Naše společnost i letos navázala na
úspěch v soutěži Zaměstnavatel regionu v rámci Jihomoravského kraje.
Na základě hodnotící metodiky odborného
garanta byla nyní, v roce 2013, společnost
BORS Břeclav a.s. oceněna 2. místem, a to
v kategorii Progresivní zaměstnavatel regionu. Soutěžili jsme v kategorii firem s počtem
do 500 zaměstnanců.
Významným úspěchem je i naše ocenění v rámci celé České republiky, kdy jsme
20. 6. 2013 na slavnostním vyhlášení v Praze
převzali cenu za 5. místo – Progresivní zaměstnavatel roku.
Umístění v kategorii Progresivní zaměstnavatel regionu i roku je pro nás další výzvou
pro nadcházející období a potvrzením správně nastavené dlouhodobé koncepce v oblasti
personální práce.
Ing. Saskia Hyklová

Postup mladšího žactva
do kategorie LIGA -M
Ve dnech 22. - 23. 6. proběhla závěrečná utkání soutěží tenisových družstev pořádaných Jihomoravským
tenisovým svazem.
Družstvo staršího žactva TC BORS CLUB-STK Břeclav zvítězilo nad družstvem ASK Blansko 6:3, čímž si zajistilo postup do
vyšší soutěže Kraj II.
Družstvo mladšího žactva hostilo na domácích kurtech TC
Brno B, kdy po suverénním výkonu všech hráčů a hráček splnilo
beze zbytku roli favorita s výsledkem 9:0. Družstvo mladšího
žactva se stalo vítězem soutěže Kraj I., čímž postoupilo do nejvyšší soutěže této věkové kategorie LIGA - M.
Ing. Richard Bartoš

Družstvo mladších žáků

Výsledky externího auditu
Tradičně v posledních březnových dnech proběhl v naší společnosti
externí audit provedený společností LRQA, zastoupenou auditorem
Ing. Miroslavem Kohlem, CSc.
Poté, co nám byl v loňském roce obnoven certifikát s platností do dubna roku
2015, jednalo se tentokrát o tzv. audit dozorový, v jehož rámci byla prokazována
shoda zhruba poloviny našich certifikovaných činností s normou ISO
9001.V rámci auditu byly prověřeny
činnosti marketingu, personálně-právního útvaru, metrologie, řízení
infrastruktury, autoškoly a zejména
obou středisek osobní dopravy, a to
včetně auditu přistaveného městského autobusu s řidičem LiboAudit městské linky
rem Kocúrem. Výsledkem auditu je
konstatování, že prověřené oblasti
splňují i nadále veškeré požadavky
normy, bylo nám dáno pouze několik doporučení vyplývajících z nezávislého pohledu auditora. Oceněn
byl zejména přístup všech zúčastněných pracovníků a také vzhled a
čistota prověřeného autobusu. Na
Audit na osobní dopravě
jaře příštího roku budou prověřeny
zbývající certifikované činnosti, věřím, že s obdobně úspěšným výsledkem. Na závěr nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za příkladnou spolupráci.
Ing. Radim Hrnčiřík
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Zahájen prodej vozů značky DACIA

Nový exteriér prodejny
K 1. červnu letošního roku jsme v našem autosalonu Renault na ulici Bratislavská v Břeclavi zahájili předem avizovaný prodej vozů značky DACIA.
Myšlenka prodávat vozy Dacia se zrodila již
na konci minulého roku. Počátečním impulzem
bylo rozšíření nabídky prodávaných značek
a tak i uspokojení většího počtu zákazníků.
Dalším z důvodů bylo také to, že značka Dacia

vykazovala již na konci minulého roku stoupající
tendenci v prodejních číslech.
Ačkoliv v některých zemích Evropy nejsou
nutné jakékoliv úpravy salonů pro prodej Dacie
a Renaultu, v ČR se Renault Česká Republika
a.s. rozhodl pro strategii oddělení těchto dvou
„samostatných“ značek. Úpravy salonu odstartovaly v dubnu letošního roku a v polovině května byly práce ukončeny. Vše začalo návrhem

rozdělení salonu, který podléhá schválení Renaultem ČR. Po schválení začaly již samotné
práce. Jako první na řadu přišla sádrokartonová
příčka, která odděluje část Renault a část Dacia. Dále jsme pokračovali novou fasádou pod
signalizací Dacia, montáží samotné signalizace
a v neposlední řadě vytvořením samostatného
vchodu. Nakonec bylo nutné interiér vymalovat
dle grafického manuálu Dacie.
Při zahájení prodeje jsme do Břeclavi v termínu 8.6. - 15.6. „přivezli“ DACIA DUSTER
TOUR 2013, která se v Břeclavi konala poprvé
a je pořádaná Renaultem ČR. K dispozici byly
připraveny dvě terénní Dacie Duster v kompletní výbavě. Při této příležitosti jsme s DUSTER TOUR, v pátek 14.6., navštívili i výstavu
trofejí DAVIS Cupu a FED Cupu na BORS CLUBU a zároveň představili nový model Renaultu
– Captur.
Na závěr bych tímto chtěl poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se na realizaci tohoto rozšíření prodávaných značek podíleli, a věřím, že
si vozy značky Dacia v našem okrese najdou
své zákazníky a budou dělat radost jim i nám.
Ing. Lukáš Pretóry

DUSTER TOUR na BORS CLUBU

Z interiéru

Cyklistický závod Trofeo Cinelli Velká cena Hlohovce 2013
30. března 2013 se naše předváděcí vozidla Renault zúčastnila cyklistického závodu Trofeo Cinelli Velká cena Hlohovce 2013.
Závod navazuje na bohatou minulost ze 70. - 80. let, kdy do Hlohovce jezdila kompletní československá špička cyklistů k jarním
nominačním závodům na Závod Míru.
Závod znovu vznikl a obnovil tradici v roce 2011, a to na popud nového břeclavského cyklistického oddílu Sportcomplex, a také díky podpoře
ze strany obce Hlohovec. První dva ročníky obnoveného závodu přilákaly
po dlouhých letech opět celou českou i zahraniční cyklistickou špičku. To
svědčí o tom, že věhlas závodu v Hlohovci neupadl v zapomnění. Startovalo zde 165 závodníků, 14 týmů z pěti zemí.
Naše firma BORS Břeclav a.s. byla jedním z mnoha sponzorů. Ale co
je hlavní, naše předváděcí vozy Renault byly součástí závodu a neustále se
pohybovaly po trase závodu a prodíraly se mezi závodníky jako vozidla
s ředitelem závodu nebo doprovodná vozidla.
Této akce jsme se zúčastnili již po druhé a věříme, že je to zajímavá
reklama.
Tak zase za rok a přijďte se také podívat!
Josef Polák
Ze závodu
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Davis Cup a Fed Cup na BORS CLUBU
Nadační fond manželů Mikuleckých ve spolupráci s BORS CLUBEM připravil ve dnech 14. - 15.
června unikátní sportovní akci,
kde bylo možné shlédnout originální trofeje Davis Cup a Fed Cup.
Možnost vyfotografovat se s poháry využili jak hráči tenisu, tak laická
veřejnost. Akce se zúčastnil také kapitán Daviscupového týmu Jaroslav Navrátil, který předvedl ukázku tréninku
a ochotně věnoval autogram všem zájemcům.
O plynulý průběh akce se postaral
tým BORS CLUBU.
Ing. Kristýna Hytychová

Davis Cup

Dračí lodě

Fed Cup

Volba člena dozorčí rady společnosti BORS Břeclav a.s.
Dne 17. 6. 2013 proběhla na provozovnách společnosti volba zástupce zaměstnanců do dozorčí rady. Na další funkční období byla zvolena
Ing. Saskia Hyklová.

POZVÁNKA NA LETNÍ VEČÍREK
Jménem společnosti BORS Břeclav a.s bych chtěla srdečně pozvat všechny zaměstnance na letní večírek do Hostince
u Bartošů v Lanžhotě dne 31.8.2013 od 19.00 hod.
Těšit se můžete na hudební skupinu ESO, občerstvení
a dobrou zábavu.
Sylva Paprstková

V plné síle
Letos již podruhé jsme se jako firemní team hájící žluto-modré barvy
zúčastnili této břeclavské akce.
Ve velké konkurenci, která letos čítala 20 posádek jsme se umístili na
8. místě v závodě na 200 metrů a na 4. místě v závodě na 1 kilometr. Mé díky
patří celé posádce, která do závodu vložila veškeré síly a podala skvělý výkon.
Část zásluh na tom měl jistě pan Josef Polák a jeho rodinný klan, který
nám zajistil fantastické celodenní zázemí s občerstvením a stále dobrou
náladou. Jménem celé posádky a fun clubu BORSU Břeclav a.s. bych mu
chtěla srdečně poděkovat.
Doufám a věřím, že se ve zdraví a podobné sestavě sejdeme i příští rok
a se ctí budeme reprezentovat naši firmu BORS Břeclav a.s. s mottem:
MY JSME VAŠE ZLATÍČKA, ŽLUTO-MODRÁ AUTÍČKA.
Všem děkuji,
kapitán a bubeník Sylva Paprstková

Tým v akci
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Krumlov

Krumlov jako na dlani
Jako „nováček“ jsem se spolu asi se
čtyřicítkou dalších kolegů zúčastnil ve
dnech 14. – 16. června výletu do krásného
jihočeského města – Českého Krumlova.
Páteční ráno nás přivítalo sluncem zalitou oblohou, takže počasí slibovalo krásný
prodloužený víkend strávený na jihu Čech.
Po několikahodinové cestě a pár odpočinkových zastávkách jsme si před samotným příjezdem do Českého Krumlova udělali zastávku v
Active Parku Lipno, kde jsme navštívili „Stezku

korunami stromů“. Na stezce dlouhé 675 metrů
naleznete kromě jedinečné vyhlídky ze 40 metrové věže i spoustu dobrodružných zážitků. Dobrodružnou a přesto bezpečnou cestu po lávce
zajišťuje konstrukce z masivního lepeného dřeva
a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Stezka je zakončena 40-ti metrovou věží, ze které se nám
naskytl nádherný výhled na téměř celou část Lipenského jezera, okolí Šumavy a Novohradských
hor. Pro milovníky adrenalinu bylo možno sjet
z vrcholku věže nejdelším suchým tobogánem
v České republice, který měří 52 metrů – někteří z nás tuto možnost využili.
V pozdním odpolední jsme
dorazili do Českého Krumlova,
kde jsme byli ubytování v krásně
zrekonstruovaném penzionu. Po
„zabydlení“ jsme se sešli ve společenské místnosti, kde proběhlo za podpory degustování vína a
ovocných destilátů, seznámení se
s kolektivem. Druhý den nás čekala prohlídka místního pivovaru a
krásného centra Krumlova. Večer

na nás čekal kulturní zážitek v podobě návštěvy
divadla s otočným hledištěm.
V neděli, po vydatné snídani, jsme vyrazili
směr Břeclav se zastávkou v dalším krásném jihočeském městě a to v Hluboké nad Vltavou,
kde jsme měli možnost navštívit zámek a přilehlý
park. Poté už nás opravdu čekala cesta domů.
Za všechny zúčastněné bych rád poděkoval
paní Marcele Kalužové a Lence Zahradníkové za
bezchybnou organizaci a v neposlední řadě také
řidiči Pavlu Ondříčkovi, který se staral o naši bezpečnost v autobuse.
Jiří Neliba

Při výkladu v pivovaře

Sportovně-relaxační den
V sobotu dne 18. června se uskutečnil
ve Starovicích již tradiční Sportovní den
pro pracovníky divize osobní dopravy. Pan

Priganc, Hrabovský a Kabriel Franta se s mou
pomocí chopili příprav areálu a samozřejmě momentu nejdůležitějšího – naražení bečky. Kolem
půl druhé odpolední, se postupně
začali scházet ostatní účastníci. Byla
sestavena dvě družstva na malou kopanou, kterou, tak jako loni, obhájila
OD z Břeclavi. Po malém odpočinku
se aktivně zapojili i do turnaje v nohejbale, který pro změnu také obhájili. Šéfkuchařem se tentokrát stal pan
Šula z Mikulova. Pro něho začaly přípravy již v pátek, to proto, aby vrcholné dílo bylo pro ostatní kulinářským
zážitkem. Každopádně pro mě jsou
vítězové všichni, co měli náladu a chuť
Tým hráčů se jakkoli aktivně či jen účastí zapojit

na tomto setkání. Upevňování vztahů pracovních
i soukromých je přeci základem pro správný chod
firmy.
Tomáš Dolák

Jídlo bylo taky

ZOO LEŠNÁ
Tak, jako každý rok, jsme i letos mohli za
podpory OSD podniknout zájezd pořádaný
ke Dni dětí. Vybrali jsme si výlet do ZOO Lešná
u Zlína a 8. 6. 2013 jsme statečně vyrazili vzhůru
za dobrodružstvím. Za jeden den jsme se seznámili se zvířaty z nejrůznějších kontinentů světa, např.
z Austrálie, Ameriky nebo Etiopie, která byla
otevřena teprve ve 2. polovině roku 2012. Někteří stihli navštívit botanickou expozici Mexiko
či Motýlí louku, jiní se vydali po stopách dinosaurů nebo se účastnili lachtaního a sloního krmení
spojeného s výcvikem. Byla to moc krásná podívaná!! Dozvěděli jsme se také, že ZOO Zlín je
2. nejnavštěvovanější ZOO v ČR a že denní provoz

Výletníci

vyjde na přibližně 216.000,- Kč! Ani jsme se však
nenadáli, nastal čas odjezdu. A aby nám cesta příjemně ubíhala, zkrátili jsme si ji hraním hry „Tiché
pošty“ a myslím, že se skvěle bavily nejen děti, ale
i dospělí. Nutno podotknout, že výlet věnovaný
především našim milovaným ratolestem se určitě
líbil i samotným rodičům a mnozí z nás se už teď
těší, co za výlet si vymyslíme příště. Uznání také patří našemu řidiči, panu Vaškovi Vydařelému, který nás
v pořádku dopravil domů. Všem účastníkům zájezdu bych chtěla poděkovat, byli jste opravdu super
a velký dík patří i těm, kteří nám umožnili výlet vůbec uskutečnit. Takže, za celé středisko Hustopeče
DÍKY a výletům ZDAR!!
Irena Šlesingerová
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