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ZPRAVODAJ FIRMY

Poděkování z MŠ U Splavu

Slovo majitele

Vážení BORSÁCI, zdravíme vás z MŠ
U Splavu, chceme všem poděkovat za
váš zájem, podporu a podání pomocné
ruky…
Jsme děti, které mají velkou schopnost
empatie. Všechny naše smysly jsou otevřeny
k tomu, co do nich bude zaseto. Nemáme ještě

a zároveň jsme součástí přírody i my lidé.
I díky vám jsme dostaly úžasné ceny ve výtvarné soutěži vyhlášené naší MŠ „Čtyři království aneb základní podmínky života“. Jejím
posláním bylo zachycení vztahu mezi přírodou
a civilizací, kde jsme pracovaly s tématy: Slunce, vzduch, voda a půda. Jak se nám to povedlo,

ocenil na vernisáži pan ředitel, Ing. František Zugar, předáním cen těm, které vybrala odborná
porota. Zhlédnout tuto výstavu můžete v Lichtenštejnském domě do konce srpna a vyhodnocené práce v autobusech MHD.
Největší radost nám v tomto
školním roce udělala nová přírodní zahrada vybudována z fondu EU
a Města Břeclavi. Inspirací nám byla
blízkost řeky a splavu. Díky tomu
máme na zahradě atypické prvky,
jako rybářský domeček se sítí a loďkou, zvukovod, zvonkohru ze dřeva
i kamenů, altán s ponky a kuchyňkou,
pumpu s korýtkem a mlýnkem…
Autobusy vaší společnosti nás
pravidelně vozí za vzděláváním i zábavou. Velké nadšení nám přinesla
návštěva tenisové arény. Dodnes
vzpomínáme, jak jsme se na chvíli
stali supertenisty. Možná se v budoucnu
mezi námi objeví nový tenisový nadšenec nebo
řidič autobusu.

Nám začíná období horkých dnů,
které komplikuje práci hlavně všem řidičům.
Částečně vše mírníme ochrannými nápoji, ale vím, že směny v horkých dnech jsou
namáhavější, vyžadující větší soustředění
a pozornost. Doufám, že se nám všem budou vyhýbat nehody a situace, které ohrožují dosažení stanovených plánů. Vývoj prvního pololetí je zatím mírně optimistický,
díky pracovnímu výkonu všech zaměstnanců
BORSU.
Ani o prázdninách nepřestávám pracovat
na dalším rozvoji firmy. Soustřeďuji se na několik nových projektů, se kterými Vás budu
do budoucna seznamovat. Všechny jsou
prorůstové a budou znamenat nové aktivity
naší firmy.
Taktéž byly představenstvem schváleny
investice, směřující do obnovy jak nákladní, tak osobní dopravy. Účastníme se také
veřejných zakázek blízkých naší činnosti
a v případě úspěchu se zařadí mezi jistoty
výkonů a práce pro společnost v příštím období. Každá nabídka je podávána s vědomím
nutnosti zajistit růst mezd v dalších obdobích. Pozorně sleduji i zájem o nově otevřené turistické centrum na Novém dvoře.
Také jsem již započal intenzivní práci na
dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci celého Nového dvoru a s tím
související přípravou projektové žádosti na
podporu obnovy této památky.
I touto cestou si všechny dovoluji pozvat na Den otevřených dveří areálu Nový
dvůr, kdy bude opět něco zajímavého navíc.
Koná se v sobotu 8. 8. 2015. Více informací
najdete na nástěnkách i na mém facebookovém profilu.
Přes složitosti našeho oborového podnikání přeji všem pohodovou dovolenou
a hodně pracovních úspěchů.

Děti z Mateřské školy Břeclav, U Splavu 2765

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LL. M.

Děti z MŠ U Splavu v BORS Areně
vytvořen trvalejší žebříček hodnot, a tak jsme
ve svém nadšení pro věc ochotné slevit z pohodlí, je-li třeba. Jsme vnímavá, citlivá stvoření
a snadno se nadchneme pro dobrou věc. Dokonce jsme schopni svým nadšením nakazit i dospělé

Kocmánková Anastázie, 5 let
kolem sebe. Nemáme ještě zažité špatné návyky
nebo je lze ještě celkem snadno ovlivnit. Proto
máme velkou šanci vytvořit si správný, nekonzumní postoj k přírodě. Příroda není totiž jen
kulisou našeho života. Je jeho důležitou součástí

Ani jsme se
nenadáli a máme
tady
polovinu
roku, děti nastoupily na toužebně
očekávané prázdniny, začíná čas
dovolených.
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Dětský den na Novém dvoře
Dne 6. června se na Novém dvoře
uskutečnil Dětský den, který přilákal davy
návštěvníků. V tento den bylo také slavnostně otevřeno nově vybudované turistické informační centrum. Pro návštěvníky areálu byl připraven bohatý program.
Dětský den aneb Hledáme nového vítěze
Velké pardubické byl zahájen ukázkou tréninku dostihových koní za přítomnosti Josefa Váni
a Jana Faltejska. Po ukázce následovala autogramiáda těchto významných osobností do-

Děti při hře

stihového sportu. V nejvzácnější části
lichtenštejnského statku, v rotundě, byly
vystaveny projekční panely, které zachycují vývoj Nového dvora a vizualizaci rekonstrukce. Diváci mohli shlédnout také
vystoupení španělské školy, parkuru a drezury nebo se projet v kočárech. Jako překvapení přijel na kolech chlapecký sbor
Boni Pueri, jejichž vystoupení se setkalo
s velkým ohlasem. Děti se bavily na skákacích hradech, kolotoči, jezdily na ponících a mohly plnit
i soutěžní úkoly.
Za
absolvování všech herních
stanovišť si odnesly různé ceny. Dětský den na Novém dvoře
Po ukončení akce
byly předány granty z Nadačního
fondu Luděk pro
lidi a proběhla aukce dresu
Jaromíra
Jágra
a Jakuba Voráčka.
Výtěžek z aukce
bude věnován dětem z břeclavska
na léčebné pobyty
v Klimkovicích.
Autogramiáda Josefa Váni a Jana Faltejska

Nové modely Renault
Automobilka Renault po letech
přichází s obměnou stávajících, ale
i řadou nových modelů.
Koncem minulého roku představila
dlouho očekávanou pátou generaci modelu
Renault Espace, který již není velkým MPV

ale pěti či sedmimístným crossoverem.
V únoru letošního roku spatřil světlo
světa zcela nový model Renault Kadjar,
který spadá rovněž do kategorie crossoverů a velikostně se řadí mezi Captur
a Koleos.

A v neposlední řadě byl v červenci přestaven opět zcela nový model - Renault Talisman, který nahrazuje svého předchůdce
ve střední třídě - Lagunu.
Ing. Lukáš Pretóry

Espace

Kadjar

Talisman

Návštěva veletrhu Transport Logistik v Mnichově
V květnu jsme navštívili patnáctý
ročník mezinárodního dopravního veletrhu Transport Logistik v Mnichově.
Tento veletrh se řadí mezi největší v Evropě a je možné se zde setkat se širokou plejádou firem od velkých globálních hráčů na poli
logistiky, přes specializované dopravce až po
výrobce a dodavatele dopravní techniky.
Vzhledem k zaměření naší divize nákladní
dopravy jsme se představili vybraným dopravním společnostem a navázali s nimi kontakt.
Setkali jsme se také osobně s některými
našimi klienty, zhodnotili dosavadní spolupráci
a také projednali možnosti jejího rozšíření.
Obchodní partner CEVA
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Obchodní partner DSV

Mgr. Tomáš Vágner

Dračí lodě 2015 - 6. ročník Břeclavský drak
Zdravím všechny členy posádky The
best of Bors, celodenní fanoušky a firmu
Polák s.r.o, která nás všechny opět zásobovala jídlem a pitím po celý tento náročný den.
Letos se závody Dračích lodí jely dne
20. 6. od 9 hodin. Počasí jsme se trochu všichni
obávali, ale nakonec bylo příjemně. Konkurence
byla opět velká, celkem závody čítaly 25 posádek nejen firem, partiček přátel, ale také profi
teamů. Po prvním jízdě na 200 m jsme dojeli
první mezi posádkou Remax a S-ko team a při

druhé jízdě došlo ke kolizi, kdy do nás narazila posádka Remaxu, kvůli závadě na kormidle
a přesměrovala nás na další loď. Při prudkém
nárazu z lodi vypadla naštěstí jen bubenice, kterou poté vytáhli a odvezli na břeh záchranáři

Tým The Best of BORS

z Nových Mlýnů. Závod se ihned opakoval
a naše posádka plná emocí z předchozí srážky
dala do závodu úplně vše, také jsme dojeli opět
první a s výborným časem. Po této jízdě jsme
postoupili do finále, které rozhodlo o nádherném 2. místě z celkového počtu 25 posádek
a letos poprvé jsme také vyhráli pohár za 1. místo v břeclavských firmách, kterého si opravdu
velmi cením.Jeli jsme také každoroční trasu na
1 km, ve které jsem skončili na 4. místě.
Děkuji ještě jednou celé posádce, která jela
opravdu naplno a dala do závodu úplně všechno, generálnímu řediteli Františkovi Zugarovi za
celodenní podporu a dokumentaci celého dne
a také bezva příznivcům kolem nás, se kterými
vyhrávat je větší potěšení.
Za posádku polámaná kapitánka a bubenice
Sylvinka z pokladny:-)

Celkové pořadí 1000 metrů

Celkové pořadí 200 metrů

1. Morští vlci
2. Eragonovi Jezdci
3. Břeclavan
4. The Best of Bors
5. KaBrňáci
6. Plnou parou
7. Slavoj Houslice
8. RACIO Dragon Team
9. Z bůčku libové
10. GUMOTEX Auťáci
11. OTIS
12. Autocentrum hm Břeclav
13. Ostrý skalpel
14. ALCA
15. GéBéVéčka
16. Fosfa team
17. GUMOTEX Náfuky
18. Černá perla
19. Nafťáci
20.Výběr z bobulí
21. S-ko team
22. Warriors Břeclav
23. RE/MAXáci
24. Dračice

Jedeme do cíle...

Tým na vodě...

1. Eragonovi Jezdci
2. The Best of Bors
3. GUMOTEX Auťáci
4. Morští vlci
5. Z bůčku libové
6. Draci z radnice
7. Břeclavan
8. OTIS
9. Černá perla
10. Autocentrum hm Břeclav
11. RACIO Dragon Team
12. Fosfa team
13. Slavoj Houslice
14. Plnou parou
15. ALCA
16. Ostrý skalpel
17. GéBéVéčka
18. S-ko team
19. GUMOTEX Náfuky
20. KaBrňáci
21.Výběr z bobulí
22. Nafťáci
23. Warriors Břeclav
24. RE/MAXáci
25. Dračice

1. ročník Svatováclavského běhu
Lednicko-valtickým areálem
Zveme Vás na 1. ročník Svatováclavského
běhu Lednicko-valtickým areálem, který se
uskuteční dne 27. září 2015 v okolí Nového
dvoru. Běžecké závody budou pro všechny věkové kategorie, krátké tratě pro děti a mládež
až po vrchol dne, kterým bude závod na 10 km
Lednicko-valtickým areálem.
Svatováclavský běh začne po 9 hodině na Novém
dvoře. Přijďte si zaběhat nebo běžce povzbudit. Těšíme se na Vás!

Výlet Jeseníky – Bouzov a okolí
Jako každý rok jsme i letos na konci
června vyrazili na pravidelný 3 denní zájezd pořádaný OSD. Letos jsme zavítali
na Severní Moravu.

První den jsme na exkurzi ochutnali Litovelské pivo a poté se zchladili v podzemí Mladečské jeskyně. Den jsme ukončili večerní prohlídkou hradu Bouzov.

Druhý den jsme podnikli výšlap na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.
Na zpáteční cestě jsme si udělali přestávku
v Olomouci. 		
Marcela Kalužová

Prohlídka pivovaru v Litovli

Společné večerní posezení

Výšlap na horní vodní nádrž Nové Stráně
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HUSTOPEČE - Dětský den
Letošní rok nás zavál do krásného zlínského kraje, a to konkrétně do Rožnova
pod Radhoštěm, kam jsme si naplánovali
výlet pořádaný ke Dni dětí.
Počasí bylo samozřejmě na objednávku, už
od rána svítilo sluníčko a tak jsme mohli vyrazit
na novou cestu za poznáním. Na palubě autobusu nás opět přivítal řidič pan Václav Vydařelý.
První zastávka nás zavedla do Valašského muzea
v přírodě, kde tradice valašské minulosti doslova ožívají, a my měli tak možnost vidět ukázky
tradičních zvyklostí a řemesel. Naše dítka, ale
i my dospělí, jsme měli možnost vyzkoušet ruční
vyřezávání všelijakých obrázků, děti viděly, jak se
tkaly koberce, v čem a jak se v minulosti žilo,
a to vše bylo zpestřeno pravými valašskými kroji. Myslím, že i my dospělí jsme stěží potlačovali údiv, když naše dítka téměř na vše projevily

opravdový zájem. V odpoledních hodinách jsme se
přesunuli do zábavního
parku „Gibon“, kde měly
děti dostatečný prostor
se vyřádit. Park nabízel
adrenalinový zážitek pro
každého, kdo si chtěl
ověřit fyzickou zdatnost
nebo zručnost. Mohly si
vyzkoušet jak se udržet
v sedle rozzuřeného býka,
Společné foto
vodní zorbing, lukostřelbu
a spoustu jiných atrakcí v příjemném prostředí.
Čas však běžel jak s větrem o závod a než jsme
se nadáli, uháněli jsme směrem k domovu. Cesta
byla dlouhá a únavná, přesto je ta zpáteční vždy
nejhezčí, protože se vzájemně dělíme o získa-

Poděkování
Dne 16.4.2015 se na autobusovém nádraží v Hustopečích předávala víčka od PET lahví Patričce Ševčíkové z Pohořelic, která trpí psychomotorickou retardací, rozsáhlou
hypotonií celého těla včetně spánkové epilepsie. Na genetickém oddělení zjistili, že Patričce chybí spousta genetických
informací, a to je příčina jejího postižení. Bohužel je to neléčitelné, a protože tato malá bojovnice absolvuje léčebné pobyty v Boskovicích a Metylovicích, které jsou velmi finančně
náročné, rozhodli jsme se i my, zaměstnanci Borsu, přispět
troškou do „mlýna“, a to tím, že budeme pro Patričku sbírat
potřebná víčka. Za nás za všechny musím říct, že to byl běh
na dlouho trať. Sbírali jsme víčka více než půl roku a podařilo se nám nasbírat cca 25 kg. Do sbírky přispěl i náš pan
ředitel osobní
dopravy Petr
Kužma, který
věnoval
Patričce krásné
firemní
dárečky včetně
pokladničky,
kterou se nám
podařilo společnými silami
Patrička
zaplnit celkovou částkou 1290,- Kč. Tímto bych chtěla všem, kteří se
na sbírání podíleli, moc poděkovat za jejich snahu a ochotu
a také za to, že nejsou v dnešní době neteční vůči těm, co
pomoc potřebují. Na závěr už lze jen připomenout, že sbírka
stále probíhá a víčka lze odevzdávat na autobusovém nádraží v Hustopečích.
Irena Šlesingerová

né zážitky. Tradičně bych chtěla poděkovat těm,
co nám umožnili zájezd uskutečnit a také všem,
kteří se výletu zúčastnili. Věřím, že příští rok se
zase sejdeme na „palubě“ vstříc novému dobrodružství.
Irena Šlesingerová

4. ročník turnaje v plážovém volejbalu
Jsem rád, že jsme se mohli opět
po roce na začátku prázdnin sejít
a v parném létě se trochu nebo
více zapotit při beachvolejbalovém
klání. Sportovní nadšenci a fanoušci se sešli v pátek 3. července na
kurtech Lokomotivy Břeclav.
Bohužel již dříve byla avizována nižší
účast družstev, ať již vinou nemocí nebo

Hráči a fanoušci

dovolených. Ale podařilo se nám poskládat čtyři týmy, které si zahrály každý
s každým a na kurtech se nakonec vystřídalo více než dvacet hráčů.
Bohužel ani při zápasech se nám nevyhnulo zranění či únava z přehřátí, jelikož parno bylo opravdu velké. Ale bylo
vidět, že každý tým dával do toho vše
a že se sem všichni přišli nejen pobavit,
ale taky pořádně prohnat svá těla.
Každý tým,
bez ohledu
na výsledek
celého turnaje, si zasloužil
velké uznání
za předvedené výkony.
Atmosféra při utkáních i po skončení
turnaje byla velmi
dobrá a myslím, že
se to všem zúčastněným sportovcům
i divákům líbilo. Už
se těším na další
ročník.

Při hře

Ing. Aleš Uher

Akce a kultura na BORSU, aneb... co se chystá
Břeclav:
8. srpna – Den otevřených dveří na Novém dvoře
27. září – Svatováclavský běh Lednicko-valtickým areálem
Září – Zájezd důchodců (termín bude upřesněn)
Hustopeče
28. – 30. srpna – Výlet Pardubický kraj (Zelená hora, Slatiňany)

Pro více info sledujte nástěnky na provozovnách!
Vydavatel, redakce, distribuce: BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, Tel.: 519 444 226, e-mail: hytychova@bors.cz, www.bors.cz
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