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ZPRAVODAJ FIRMY

Zhodnocení roku 2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vždy, když máme pocit, že jsme udělali kus práce a očekáváme příchod klidnějšího období, připraví nám život situaci, na kterou se nedokážeme předem
připravit. Pro společnost BORS Břeclav
takovou situací byl náhlý odchod majitele společnosti pana Luďka Mikuleckého.
Z minuty na minutu se změnilo mnohé,
co jsme považovali za nenahraditelné
a nepředstavitelné.
Od prvních okamžiků všichni zaměstnanci
deklarovali snahu a vůli naplnit a dokončit všechny plány a vize, které Luděk ve firmě stanovil.
Děkuji všem za práci a nasazení při překonání
tak vážné situace, jakou je odchod lídra. Dnes již
mohu konstatovat, že společnost situaci zvládla
a nedošlo k žádnému ohrožení činnosti a stability. Myslím, že tak by si to Luděk přál.
Mnohým stále osobnost Ing. Luďka Mikulec-

kého bude chybět. Život jde dál a musíme akceptovat změny, které nám přináší. Firma BORS
Břeclav se dále vyvíjí a věřím, že naplníme většinu plánů, které jsme si stanovili.
Hospodaření společnosti je na plánované
úrovni. Významně jsme obnovili vozový park
pro nákladní dopravu. Realizovali jsme mnoho
úprav na provozovnách. Podařilo
se nám s předstihem uzavřít kolektivní vyjednávání a již od listopadu navýšit mzdy dle nové kolektivní smlouvy. V těchto dnech
vrcholí sestavení plánů pro další
období a máme ambice firmu dále
rozvíjet a zvětšovat nabídku našich služeb a výkonů.
Nechci se již moc vracet
k roku 2015. Pohled zpět ve mně
vyvolává smutek. Raději se pusťme do další práce. Ta nás posune
dále a pomůže vše překonat.

Kolektivní smlouva

Předseda ZO OSD při BORS Břeclav a.s.
Jiří Čermák a generální ředitel Ing. František Zugar
při uzavření nové Kolektivní smlouvy

Dva měsíce, před vypršením platnosti
stávající Kolektivní smlouvy, se vedení BORS
Břeclav a.s.podařilo završit jednání se zástupci základní organizace ODS, a k 1.11.2015
vstoupila v platnost nová Kolektivní smlouva
platná pro všechny naše zaměstnance. Jednání
o novém znění Kolektivní smlouvy začalo již na jaře
roku 2015 a nejžhavějším tématem byly mzdy, jejich struktura a vývoj. Vzhledem k ekonomickým
možnostem, strategii a dalšímu rozvoji firmy se obě
strany dohodly na navýšení mezd pro následujících
12 měsíců a způsobu projednávání této oblasti do
budoucna. Jednání o novém znění Kolektivní smlouvy byla náročná, občas velmi bouřlivá, ale vždy korektní z obou stran. 		
Ing. Saskia Hyklová

Přeji všem zaměstnancům společnosti, všem
Vašim blízkým i našim partnerům pevné zdraví
po celý rok 2016. Ať všechny dny roku jsou pro
Vás plné příjemných zážitků a splní se Vám Vaše
přání a předsevzetí.
Ing. František Zugar
generální ředitel

Změny v orgánech
společnosti
V měsíci listopadu 2015 proběhly
významné právní a formální úkony,
důležité pro chod společnosti.
Byla dokončena změna vlastníků společnosti,
která se projevuje v orgánech společnosti.
S platností od 12. 11. 2015 je:
Předsedkyně představenstva BORS Břeclav a.s.:
paní Hana Mikulecká
Místopředseda dozorčí rady BORS Břeclav a.s.:
Bc. David Mikulecký
Další složení orgánů společnosti
zůstává beze změny.

Př ejeme všem zaměstnancům
a obchodním par tnerům
klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2016.
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Úspěch dostihové stáje BORS Břeclav a.s.
na 125. Velké pardubické
Velká pardubická je společenská
a sportovní událost s nejdelší tradicí u nás.
Koně musí překonat celkem 31 překážek
ve vzdálenosti 6 900 m. Jedná se o jeden
z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě, kterého se zúčastňují i zahraniční
účastníci. Aby se kůň kvalifikoval do Velké
pardubické, musí absolvovat bez chyby (to
je bez pádu a vybočení) alespoň jeden ze
čtyř kvalifikačních dostihů. Musí také splňovat věkový limit. Velkou pardubickou
mohou absolvovat šestiletí a starší koně.

Dne 23. května, který byl dnem prvního kvalifikačního dostihu, se pod taktovkou trenéra Jiřího Kouska a žokeje Jana Faltejska podařilo splnit
kvalifikační podmínky Universe of Gracie, a to
na prvním místě, čímž se mu otevřela možnost
účastnit se největšího a nejprestižnějšího překážkového dostihu v České republice. Universe of Gracie pokračoval dále ve svém tréninku
a zúčastnil se také IV. kvalifikačního dostihu, ve
kterém se umístil na pěkném 3. místě. Na jubilejní 125. "Velké" startovalo letos v neděli 11. října
22 koní. Pouze polovina z nich doběhla do cíle

Velká Pardubická

Universe of Gracie a žokej Jan Faltejsek.
Foto, zdroj: Dostihový spolek, a.s.

a i toto číslo značí náročnost tohoto dostihu.
Desetiletý Universe si v celém závodě v sedle
s Janem Faltejskem vedl velmi dobře, kdy se stal
tahounem celého dostihu a pohyboval se na jeho
čele. Avšak v posledním úseku se mu již nepodařilo udržet nasazené tempo a do cíle doběhl na
4. místě, které se mu podařilo vybojovat i v minulém roce. Nejen tyto úspěchy značí, že valach
Universe of Gracie patří do elitní skupiny překážkových koní.Věřím, že i následující dostihovou
sezónu bude ve formě a bude moci dokázat své
dostihové kvality.
Sedmiletý Quatiki se v Pardubicích účastnil ve
stejném dni dostihu Cena Labe, do cíle se probojoval bez umístění na předních příčkách.
Od založení dostihové stáje v roce 1997
již naši koně získali 74 cenných vítězství a 309
umístění. V rámci zahraničních startů se může
stáj BORS Břeclav a.s. od svého vzniku pochlubit
více jak 15 vítězstvími, zejména pak na Slovensku
a ve Francii.
Tímto bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, který se o koně po celý rok svědomitě stará a připravuje je na náročný program.
Avšak díky patří i všem příznivcům a fanouškům
dostihové stáje, kteří nás podporují nejen svojí
přítomností na dostizích.
Bc. David Mikulecký

Investice do vozového parku nákladní dopravy
Období podzimu je skoro pravidelně na divizi nákladní dopravy spojeno s přebíráním nových souprav. Ne jinak je tomu také letos. Po převzetím čtyř tahačů SCANIA R450 LA4X2MEB začátkem října, jsme
16. října vyrazili do areálu společnosti PANAV v Senici na Hané pro
čtyři soupravy Mercedes - BenzActros 2542, L NR, 6X2 S F 13 s valníkovým přívěsem a výměnnými nástavbami PANAV.

Nové vozy

V letošním roce jsme tak pořídili celkem dalších osm nových vozových jednotek. Náš vozový park tak v současné době čítá 50 vozidel, z nichž značka DAF
je zastoupena čtyřmi tahači a čtyřmi soupravami, SCANIA čtyřmi tahači a dvěma soupravami a nejpočetnější zastoupení v naší flotile má MERCEDES s devíti
tahači a dvaceti sedmi soupravami. Většina výměnných nástaveb a přívěsů jsou
z PANAVU, návěsy jsou zn. KRONE a KÖGEL.
Ing. Aleš Uher

Průzkum spokojenosti zákazníků – Fitness centrum na BORS CLUBU
V měsíci říjnu proběhl na BORS
CLUBU marketingový průzkum, který
měl za cíl zjistit spokojenost zákazníků
s využíváním služeb fitness centra. Metoda,
která byla zvolena pro provedení marketingového
průzkumu, byla dotazníkové šetření. Protože se tento způsob sběru dat se v minulosti osvědčil, byla vybrána tato metoda sběru dat i v tomto případě. Dotazník byl tvořen ze tří otázek, na které bylo možné
odpovědět na škále od 1 - 5 (hodnocení jako ve
škole) a dvou otázek, na které bylo možno odpovědět slovně. Možnost vyplnění dotazníku byla přímo
v prostorách recepce BORS CLUBU. Dotazník byl
koncipován tak, aby nezabral zákazníkům více než
2 minuty jejich času. Celkem bylo vyplněno 28 dotazníků.
Ptali jsme se na spokojenost s personálem,
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s prostředím a na vybavenost posilovny. Ve všech případech bylo odpovídáno většinou kladně.
Na základě požadavků klientů fitness centra a jejich přímých
návrhů, které vzešly z tohoto
průzkumu, probíhá dovybavování
o další cvičební pomůcky a došlo
také k novému rozmístění posilovacích strojů, což přispívá k většímu
komfortu cvičení. Naprostou novinkou je možnost využití profesionálního fitness trenéra. Jeho služby
mohou využít nejen začátečníci, ale
také pokročilí.
Ing. Kristýna Hytychová

Děti z MŠ Břetislavovy a MŠ Slovácké zavítaly do haly na BORS CLUB
Dne 27. října navštívily děti z mateřských školek tenisovou BORS ARENU. Autobus je vyzvedl přímo u školek a na dětech bylo
poznat, že se těší na nový druh zábavy. Trenéři
jim připravili hodinový program a rozdělili si děti
do skupinek. Většina z dětí držela raketu poprvé
v ruce a snažila se alespoň trefit míček. Když se
jim to podařilo, měly skutečnou radost. Trenéři

jim předváděli správné držení rakety a zapojili
je do různých pohybových aktivit. Po ukončení
her děti autobus opět zavezl zpět a bylo vidět, že
se jim nová tenisová zkušenost líbila. Věřím, že
se mezi nimi objeví nejeden břeclavský tenisový
talent.
Ing. Kristýna Hytychová

Děti se dobře bavily

Vyobrazení tenisty očima dítěte

Nácvik úderů

Soustředění před hrou

Tenis nás baví

Společná práce dětí

Vánoční utkání ve squashi
Zveme všechny příznivce
a fanoušky squashe
z řad našich zaměstnanců
na tradiční vánoční turnaj.
Uskuteční se

27.12.2015 od 9 hodin.
Squash centrum (Tatran)
Břeclav - Poštorná

Akciová společnost
jménem představenstva a vedení
zve všechny své zaměstnance
při příležitosti ukončení roku na

Společenský večírek
KDY: 12.12.2015
KDE: Hotel CELNICE - Břeclav
HUDBA: DJ Budín, CM Kaličan
PROGRAM: 20.00 h - slavnostní zahájení
20.30 h - volná zábava
Občerstvení a doprava autobusy
jsou zajištěny.
Všichni jste srdečně zváni!
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Muzikál Atlantida
Letos jsme zavítali za kulturou do Prahy dne 7. listopadu 2015, a to na muzikál
Mira Žbirky-ATLANTIDA.
Ráno jsme vyjeli v časných hodinách a po
příjemné cestě jsme v poledne dojeli do Prahy.
Počasí nám přálo, propršenou Vysočinu vystřídala slunečná Praha. Měli jsme do začátku představení čas, tak jej každý trávil dle vlastního výběru a možností. Divadlo Kalich, kde se muzikál
hrál, byl celkem daleko od místa, kde parkoval
náš autobus, ale nicméně všichni dorazili včas na

představení. Dějově šlo o příběh skupiny mladých lidí rozlišných povah a zaměstnání. Sešli se
zde, aby hledali bájnou Atlantidu.Ve finále jde ale
o úplně něco jiného, a tito lidé začnou postupně, pod tíhou nebezpečí, ve kterém jde o jejich
život, odhalovat své vlastní nitro a pocity. Byly to
tři hodiny úžasných pěveckých a sportovní výkonů party mladých a začínajících zpěváků a mně
osobně tento muzikál nadchl a donutil se zamyslet a na chvíli pozastavit čas této hektické doby.
Sylva Paprstková

Jednodenní výlet do Györu

Termální lázně
V sobotu 28. listopadu jsme brzy ráno
opustili garáže Borsu a těšili se na možnost zregenerovat své tělo, mysl a nabrat

nové síly do všedních dnů
63°C. Voda je bohatá na
v termálních lázních v maďarjodid a hydrogen-uhličiském Györu. Celou cestu jsme
tan a je určena na léčbu
se těšili, jak si odpočineme a zaspousty lidských neduhů.
hřejeme se.
Ti, kteří již nechtěli
V celém areálu je hned někodéle trávit čas v prostolik bazénů a tobogánů. Odpočívali
rách lázní, se vydali na
jsme pod masážními gejzíry, vodonedaleké trhy, kde už dýpády a relaxovali v tmavé jeskyni.
chala vánoční atmosféra,
Příjemné byly také venkovní bapanovala veselá nálada
zény a místní vodní bar, který měl
a v ulicích voněl svařák,
svou popularitu hlavně u dospě- Venkovní bazény
bramboráky a maďarské
lých. Tradičně nezklamalo výborné ma- klobásky.
ďarské jídlo, které jsme si s chutí užívali.
Celodenní výlet jsme si hezky užili. PoděkoTeplota termální vody se pohybuje nad 30°C, vání patří Marceli Kalužové, která výlet zorganiv některých případech dokonce 36°C. Léčivá zovala.
voda vyvěrá z hloubky 2000 metrů o teplotě
Ing. Kristýna Hytychová

Setkání bývalých zaměstnanců
Pravidelně každý rok pořádá místní
OSD ve spolupráci s vedením společnosti BORS Břeclav a.s. setkání bývalých
zaměstnanců. Letos jsme se 1. října rozjeli jen kousek za humna, do nedalekých
Valtic.Prohlédli jsme si Valtický zámek a poté
navštívili Zámecký sklep pod zámkem. Seznámi-

li jsme se s historií i součastnosti Zámeckého
sklepu. Součásti prohlídky byla i degustace, při
které jsme ochutnali několik vzorků. Po společném obědě odpovídal na zvědavé dotazy
důchodců generální ředitel naší společnosti Ing.
František Zugar.
Výlet jsme zakončili prohlídkou Bylinkové
zahrady. Den proběhl v příjemné atmosféře a všichni
zůčastněni se již těší, až se
příště po roce zase setkáme.
Marcela Kalužová Na prohlídce zámku

Před zámkem

Akce a kultura na BORSu, aneb... co se chystá
Břeclav
- 29.2.2016 Dvanáct rozhněvaných mužů
- Výlet do termálních lázní
- Bowling
Konkrétní termíny budou upřesněny na nástěnkách provozoven.
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