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Úspěch ve výběrovém řízení – oblast Klobouky u Brna
Na jaře letošního roku bylo Jihomoravským krajem vypsáno zadávací řízení za
účelem výběru autobusového dopravce
v části takzvané oblasti Jihovýchod, konkrétně spoje začínající kolem Klobouků
u Brna a Boleradic. Jedná se o zajištění vybraných spojů především na linkách IDS JMK číslo
109 Brno – Klobouky – Hodonín a 612 Sokolnice - Boleradice. Požadované přepravní výkony budou obsluhovány celkem deseti autobusy,
z čehož tři jsou žádány třínápravové, s vyšší kapacitou cestujících.
Zahájení provozu podle tohoto zadávací-

ho řízení bude od termínu změn jízdních řádů
v prosinci tohoto roku a smlouva se uzavírá na
období 7 let, tj. do prosince roku 2023.
Protože se jedná částečně o výkony, které dosud zajišťujeme a především o oblast, kde dlouhodobě historicky působíme, bylo naším záměrem
zúčastnit se této soutěže a podat plnohodnotnou
a seriózní nabídku. A podaná nabídka byla úspěšná,
ze zúčastněných uchazečů jsme byli vybráni k realizaci zakázky. V srpnu pak byla mezi Jihomoravským
krajem a naší společností podepsána smlouva, která
pro nás bude znamenat nárůst výkonů v rámci IDS
JMK o téměř půl milionu kilometrů ročně.

Pracovníci střediska osobní dopravy Hustopeče
tak nyní budou věnovat část svého času přípravě
provozních záležitostí, naplnění personálního stavu
a přípravě vozového parku pro výše uvedené linky.
Stejně jako se naše autobusy opět objeví na spojích,
které jsme již před několika lety zajišťovali, objeví
se také v našich autobusech řidiči, které z minulosti
známe.
Nezbývá než popřát všem, kteří se na provozu
budou podílet, spokojené cestující a hodně příjemných a bezproblémových kilometrů.
Ing. Miroslav Purmenský

Svatováclavský běh přilákal na Nový dvůr desítky běžců
Poslední zářijovou sobotu 24. 9. 2016
se uskutečnil na Novém dvoře 2. ročník
Svatováclavského běhu. Organizátory
byla opět Jihomoravská sportovní (BORS
CLUB) a TJ Lokomotiva Břeclav, hlavním
partnerem Běhu naše společnost BORS
Břeclav a.s.
Říká se, že je těžší něco obhájit než vyhrát.
Když se v loňském roce chystal na Novém dvoře 1. ročník Svatováclavského běhu, v podstatě
jsme moc nevěděli, co nás vše čeká a kolik lidí se
nadchne pro pohyb o svátečním „svatováclavském“ víkendu. Bylo příjemným překvapením,
že se našlo více než sto běžců a běžkyň, kteří si
přijeli na Nový dvůr zaběhat a kteří nás nadchli
svým optimismem, dobrou náladou a touhou
rozhýbat své tělo na připravených trasách.
V letošním roce už jsme věděli, co organizace Běhu znamená. I tak byly mírné obavy, zda
vyjde počasí, jestli přijde alespoň tolik nadšenců
jako loni. Počasí vyšlo přímo ukázkově, sluníčko
na nás svítilo už od ranních hodin a tak jsme
místo čajů na zahřátí vytahovali slunečníky. Již
před 9 hodinou se začaly sjíždět první rodiny
s dětmi, a když jsme startovali o půl desáté
první běh, okolí Nového dvoru bylo plné lidí.
Téměř sto dětí se účastnilo kratších běhů. Děti
dávaly do běhu vše, byly vidět slzy štěstí a mírného zklamání. Odměnou všem dětem, které

V cíli
měly odvahu postavit se na start, byla medaile
s logem Svatováclavského běhu, bublifuk, sladkost a nadšený potlesk rodičů a ostatních
účastníků. V 11 hodin byl odstartován hlavní
běh. Letos jsme nachystali 2 trasy – kratší trasu v délce 5 km kolem Tří Grácií a Sv. Huberta, a delší trasu v délce 10 km, která ještě za
Sv. Hubertem pokračovala kolem Rendez-vous.
Na „sedmicestí“ byla nachystána pro obě trasy občerstvovací stanice. Měkký povrch, lesní
cesty i krása lichtenštejnských památek přilákaly 80 závodníků. Některé tváře jsem znala už
z loňského ročníku. Nechyběl pani 70letý běžec,
který již podruhé jako nejstarší účastník závodu
s přehledem uběhl trať dlouhou 10 kilometrů
a při předávání cen se mu dostalo zaslouženého potlesku. Příjemným překvapením byl i start

pěti „borsáků“. Kratší trasu si zaběhl Tadeáš
Zugar, Aleš Uher a David Mikulecký. Všichni
tři se svým časem „vešli“ pod 30 minut, což si
zaslouží obdiv. Na startovní čáru delší 10 kilometrové tratě se již podruhé postavila jediná
žena v našich „barvách“ Radka Modlitbová.
K ní se přidal kamioňák Pavel Duda. Oba běželi s úsměvem na tváři, a i když jim trasa určitě
ubrala hodně sil, úsměv je nepřešel ani v cílové
rovince. Průběžně se mezi starty vyhlašovali ti
nejlepší ve svých kategoriích. Předávaní cen se
opět zhostili Hana Mikulecká a David Mikulecký.
Myslím si, že se i letošní běh vydařil a já bych
chtěla všem běžcům, fanouškům, kolegům i dětem poděkovat, že si našli čas v rámci Svatováclavských slavností a přišli sobotní dopoledne
strávit aktivně na Nový dvůr. Děkuji také organizátorům za jejich pomoc, úsměv a pohodu.
A třeba se i příští rok navýší počet nadšených
běžců, kteří přijdou svátek Sv. Václava oslavit
aktivně sportem. Budeme se těšit.
Ing. Kateřina Hrabětová

Vítězové na 5 km v barvách Borsu

Dětské kategorie

David Mikulecký při běhu na 5 km

Radka Modlitbová
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Interní audity systému managementu kvality 2016
Nastalo září a i pro letošní rok byly na
tento měsíc naplánovány interní audity.
V programu interních auditů bylo pověřeno
15 interních auditů k prověření všech certifikovaných procesů.
Chtěl bych mnohokrát poděkovat všem interním auditorům, kteří pracovali poctivě a svědomitě a nad rámec běžných pracovních povinností.

Tým interních auditorů byl rozšířen o nové jedince, kteří si vedli velmi dobře. Těším se, že v příštím
roce budou již moci zastávat místa vedoucích audit týmů. Velmi si vážím pomoci všech stávajících
auditorů a jejich pochopení při vzájemné komunikaci. Pochvalu a poděkování si zaslouží i druhá
strana tedy – dle názvosloví norem ISO – auditovaní vlastníci procesu.V letošním roce byl nastaven

jiný systém, který se lišil hlavně formou zpracování
otázek. Ty byly nastaveny tak, aby více odpovídaly
nové revizi normy a více nás tak připravily na externí audit, který proběhne v březnu příštího roku.
Na závěr bych chtěl ještě jednou všem poděkovat. Nového systému prověřování se všichni
zhostili na výbornou.
Ing.Tadeáš Zugar

Sedmý ročník cyklistického závodu Grand Prix Racio Břeclav
Dne 17. září ve 13 hodin byl zahájen cyklistický závod Grand Prix Racio Břeclav,
který se konal u budovy břeclavské firmy
Racio.
Hned na začátku odstartovali kadeti, starší
žáci a mladší žáci. Nejdelší závod byl v kategorii
kadetů, kteří odjeli 30 kol. Jedno kolo měřilo
500 metrů a vedlo kolem budovy starého cukrovaru.
Následoval závod populárních jezdců Fixies,

tedy jezdců na furtšlapech. Pro ty byly připraveny dvě disciplíny, bodovačka a hladký závod na
3 kola. Kolem čtvrté hodiny odstartoval závod
pro nejmenší.
BORS Břeclav a.s. podpořil tuto cyklistickou
akci zapůjčením nákladního vozidla, které sloužilo jako pódium na vyhlašování vítězů a moderování. Na závodě byly také vystaveny naše
nejnovější vozy značky Renault a DACIA.
Zdroj: www.ivelo.cz

Zdroj: www.skcprostejov.cz

Pařížský autosalon 2016 - ve znamení novinek Renault
Autosalon v Paříži – Mondial de l´Automobile 2016 – konaný od 1. do 16. října
2016 na výstavišti Paris Expo Porte de
Versailles se v tomto roce pro domácí automobilku Renault nese opět ve znamení
novinek.
Mezi hlavní patří nová generace SUV Renault
Koleos, pick-up Renault Alaskan a také třetí
karosářská verze nového Renaultu Mégane –
GrandCoupé.
U všech nový vozů je samozřejmostí nejnovější technika a design inspirovaný konceptem
DeZir, z něhož designově vychází všechny stávající modely Renault. Vzhledem k neustálému
vývoji na poli designu, představil v Paříži Renault
nový koncept Trezor, který bude udávat směr

modelů Renault v nejbližší budoucnosti.
Ing. Lukáš Pretóry

Renault Koleos

Renault Alaskan

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti s obědy
V průběhu měsíce července probíhal
na provozovně v Břeclavi průzkum spokojenosti zaměstnanců s dováženými
obědy. Průzkumu se zúčastnilo 47 strávníků, což představuje zhruba 80 % těch,
co na obědy chodí.
Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou naši zaměstnanci s kvalitou podávaných obědů spokojeni, či nastal čas k vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele stravy.

Pro průzkum spokojenosti zaměstnanců
s obědy byly použity následující tři otázky:
• Jak jste spokojen(a) s kvalitou podávaných
obědových jídel? Chutná Vám?
• Jste spokojeni s pestrostí nabídky podávaných
jídel?
• Připlatil(a) byste si za kvalitnější a bohatší
obědy?

Výsledky průzkumu jsou následující:
S pestrostí nabízených jídel je spokojena
více než polovina zaměstnanců, s kvalitou podávaných obědů je to ale jinak. Strávníků spokojených s kvalitou obědů je pouze 10 %. Téměř
všichni dotazovaní jsou ochotni si za obědy připlatit. Proto se vedení naší a.s. rozhodlo vyhlásit
výběrové řízení na dodavatele stravy. Změnu by
mohli naši zaměstnanci pocítit od ledna 2017.
Ing. Kristýna Hytychová, Ing. Saskia Hyklová

Letní tenisové tábory na BORS CLUBU
V termínech 11. – 15. 7. a 18. – 22. 7. uspořádal BORS CLUB pro své
zaměstnance a veřejnost dva příměstské tenisové tábory.
Oba termíny byly kapacitně naplněny, čímž byla potvrzena oblíbenost těchto
tenisových táborů. Děti absolvovaly každodenní tréninky pod dohledem trenérů a ve volném čase trávily čas se zkušenými instruktorkami. Děti z druhého
turnusu se dostaly také na výlet na Nový dvůr, kde se projely na poníkovi. Prvnímu turnusu na výletnický den bohužel nepřálo počasí, tak trávil čas tréninkem
v hale. Díky patří trenérům a instruktorkám!
Ing. Kristýna Hytychová Děti na tenisovém táboře
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Plážový volejbal 2016
Turnaj v plážovém volejbale se stává
příjemnou sportovní červencovou tradicí. V letošním roce jsme uspořádali už
pátý ročník tohoto klání, a to v pátek
22. července na kurtech Lokomotivy
Břeclav.

Hráči a fanoušci

Podařilo se poskládat čtyři družstva vesměs
z hráčů, kteří se účastní každoročně. Ale postupně přišli i fanoušci z řad zaměstnanců, takže
nás tam brzo bylo plno. Počasí nám přálo, takže
jsme si mohli užít sportovní klání a ještě se přitom opálit.
Většina z nás hraje
volejbal jednou za rok
pouze na tomto turnaji, takže počáteční souhra trochu vázla, ale ke
konci už byly k vidění
zákroky hodné mistrů.
Na výsledcích ani
tak moc nezáleželo, ale
Renaulťáci byli rádi, že
se po roční pauze opět
předvedli v nejlepším
světle a zaslouženě vy-

Vítězové
hráli. Myslím, že důležité pro všechny bylo se
opět potkat a pobavit se ať sportem nebo jen
tak s kolegy u pivka.
Celé odpoledne jsme pak zakončili posezením na zahrádce na Lokači, kde nechyběly ani
kytary a zpěv.
Tak zase za rok.
Ing. Aleš Uher

Motovýlet
Termín 2. ročníku motovýletu s Borsem
byl stanovený na 2. - 4. září 2016.
V pátek ve 12 hodin vyrazily posádky prvních pěti jednostopých strojů směr Orlík nad
Vltavou. Cesta byla příjemná, sluníčko svítilo, během pěti krátkých zastávek jsme doplnili zásoby
(špekáčky), palivo, kofein, H2O a něco jsme také
tu a tam vypustili. Do kempu Velký vír jsme dorazili kolem půl šesté. Ubytovali jsme se ve čtyřlůžkových chatkách, střihli si o to, kdo bude spát
nahoře na palandě, a šli prozkoumat možnosti
stravování a zábavy v kempu. Hospodu jsme našli ihned. Po uspokojivé večeři a nějakém tom
pivečku jsme zasedli k ohýnku, vytáhli z malých
úložných prostor na motorkách větší zásobu
červeného a bílého vína a nějakou tu slivovičku
...a řízeně jsme degustovali. Jelikož dbáme na
zdravý životní styl, rozhodli jsme se ještě ve dvě
ráno zajít na malou zdravotní procházku (Technopárty, která byla opravdu na doslech, se nám
najít nepodařilo).
V sobotu byl naplánovaný krásný pěší výlet na zámek Orlík, plavba parníkem ke hradu
Zvíkov a poté malá procházka do Zvíkovského
podhradí spojená s ochutnávkou piva z místního
pivovaru a obědem. Nejsvižněji a nejradostněji
vyšlapovali, celkových asi 11 km, Pepíno s Marou
Koňasem. Byli všem příkladem a dodávali nám

nezbytnou energii. Po cestě zpátky do kempu
jsme obhlédli Schwarzenberskou hrobku, která
je údajně zmenšenou částečnou kopií Schwarzenberské hrobky u Třeboně. Krásné pietní
místo, které někteří z nás nehodlali opustit.
Ale nešlo to jinak... Když jsme se plni endorfinů
vrátili do kempu, vedle našich chatek už stály
3 stany, které se chystali obydlovat noví členové
naší motorkářské výpravy. Během našeho výletu
totiž dorazilo dalších 5 motorek. Celkový stav
byl tudíž 10 strojů a 13 členů posádky. Čekal nás
poslední večer. Opekli jsme zbylé špekáčky, vyprázdnili láhve s vínem a kolem půlnoci jsme si
zalezli do svých postýlek. Někteří odvážlivci ještě navštívili restauraci a spát šli o něco později.
Ráno po snídani jsme si stanovili čas odjezdu

Kouzelný pan Kouba

na 11 hodin. V určenou hodinu byla část z nás
připravena na nastartovaných motorkách a část
zmateně pobíhala po kempu ve spodním prádle.
Kolem půl dvanácté jsme byli všichni schopni
odstartovat domů. Cesta ubíhala rychle, zažili jsme také jedno kouzelnické představení,
v Telči jsme si smlsli na skvělém obědě a kolem
18 hodiny jsme se v našich končinách (ač neradi) rozloučili. Akce se velmi povedla, nikdo nehavaroval a všichni se šťastně vrátili domů.
Děkujeme Pepínovi Polákovi za skvělou organizaci a příští rok se těšíme………..ahooooj.
Kamila Kuriálová

Připraveni k návratu..

Výlet důchodců
Dne 21. září 2016 jsme navštívili, jako
skupina důchodců společnosti BORS
Břeclav a.s., krásné městečko na jihu Moravy - Mikulov.
Prohlédli jsme si mikulovský zámek, ve kterém právě probíhá výstava genealogie majitelů zámku. Poté jsme se s pomocí domorodců
vyškrábali po různých zkratkách na Svatý kopeček. A protože nám počasí opravdu přálo,
mohli jsme se pokochat výhledem do širokého okolí. Na závěr krásného výletu jsme na
valtickém hřbitově uctili památku pana Luďka
Mikuleckého.
Alenka Bartošová Na Svatém kopečku

Procházka zámeckou zahradou
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Zaměstnanecký badmintonový turnaj na BORS CLUBU
V pátek 9. září se uskutečnil 1. ročník zaměstnaneckého turnaje v badmintonu.
Celkem se účastnilo 14 hráčů. Zahráli jsme si na novém badmintonovém kurtu, který je v letní
sezóně nově v hale na BORS CLUBU. Los určil dvojice a poté jsme se utkali každý s každým. Hrál
se vždy jeden set do 21 bodů. Utkání trvala více než 4 hodiny a všichni jsme si moc dobře zahráli.
Vítězem se stala dvojice Jana Melská a Honza Svoboda.
Nechybělo také závěrečné posezení v klubovně s opečenými cigáry a pivkem. Ohlasy na akci byly
pozitivní, a proto se těšíme na další ročník! Speciální poděkování patří rozhodčímu Honzovi Svobodovi.
Výsledky badmintonového turnaje
1. H. Svoboda, J. Melská
2. R. Grebeníček, L. Pretóry
3. D. Mikulecký, V. Korčák
4. P. a M. Kužmovi
5. M. Koníček, K. Kuriálová
6. A. Uher, F. Zugar
7. K. Hytychová, R. Zugarová
Sláva vítězům, čest poraženým :-)
Ing. Kristýna Hytychová

Odpočinek

Vítězná dvojice Jana Melská a Honza Svoboda

Zájezd BORS 25. - 28. 8. 2016 Klatovsko a Šumava
Na poslední víkend v srpnu se netěší
děti, protože jim končí prázdniny.
O to více se však těšíme my, současní a dřívější zaměstnanci BORSu, protože vyrážíme
na tradiční zájezd po vlastech českých. Kromě
jednoho řidiče, Václava Vydařelého, který nás
i letos vozil, jsme si ostatní mohli od kulaté
lopaty odpočinout a koštnout vínka či zlatavého moku. Odjížděli jsme ve čtvrtek po
16 hodině z Hustopečí po staré silnici do
Brna (dálnice D2 stála z důvodu nehody
a zúžení) a dál pokračovali po D1 směr Praha. Cesta celkem ubíhala, ale všechna parkoviště pro plánovanou zastávku byla zaplněna
a autobus neměl dlouho šanci najít místo.
Před Prahou jsme to po Pražském okruhu
vzali na Plzeň a do Klatov. Ubytovali jsme
se v Klatovech v hotelu Rozvoj a Centrál
a brzy šli na kutě, abychom nezaspali snídani.
2. den. Ráno jsme bohatě posnídali formou
švédského stolu a kolem 8:30 hodin odjeli do
Klenčí pod Čerchovem na prohlídku Baarova
domu, ve kterém je pěkné muzeum spisovatele
a duchovního J. Š. Baara, vybavené jeho krásným intarzovaným nábytkem, knihovnou, obrazy apod. Po ukončení prohlídky jsme odjeli do
Domažlic, kde jsme měli volno pro individuální
prohlídku města, oběd a relax. Řada z nás si, po
vstupu na náměstí Dolní bránou (dříve Pražskou bránou z 13. stol. vysokou 20 metrů, dostavěnou a rekonstruovanou r. 1905), nenechala
ujít prohlídku krásných měšťanských domů
s podloubími z 16. stol., kostela Panny Marie

a vedle stojící dominantu města Domažlickou
věž válcového tvaru, vysokou 56 metrů. Po vyšlapání 194 schodů nás odměnila krásná vyhlídka na dlouhé náměstí (městská památková rezervace) a Chodský hrad ze 13. stol. (v 16. stol.
vyhořel a stal se ruinou, v 18. stol. Byl přestavěn

- sloužil jako škola a sídlo úřadů. Nyní je tam
Muzeum Chodska.V podvečer jsme se vrátili do
Klatov na hotel na večeři a do peřin.
3. den. Po snídani jsme odjeli na Špičácké
sedlo. Tam jsme se rozdělili na skupinky podle
fyzické kondice a zájmů a vyrazili pěšmo na výpravu. Někteří na Pancíř 1.214 m.n.m., jiní na
Špičák 1.202 m.n.m., další na pochod na Černé
a Čertovo jezero a další koňským povozem na
Černé jezero a zpět. No celkem jsme si dali do
těla, ale počasí bylo slunečné, výhledy krásné
a stálo to za to. Ve stanovený čas jsme se v plném počtu sešli v Hotelu Karl a okolí a odjeli
krásnou krajinou zpět do Klatov na hotel a večeři. Pak jsme mnozí využili k relaxaci hotelový

bazén a někteří i saunu. Večer jsme ještě pogratulovali kolegovi k narozeninám a poseděli a zazpívali u vínka v salonu hotelu.
4. den. Po snídani jsme opustili pokoje a zavazadla dali do autobusu. Přejeli jsme k hradbám
města Klatov a vyrazili na individuální prohlídku
města a oběd. Náměstí bylo zalité sluncem
a my jsme vyrazili za poznáním. Vyšlapali jsme na 81 metrů vysokou Černou věž
z 16. stol. s vyhlídkou na město i Šumavu.
Navštívili jsme nádherný barokní jezuitský
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Někteří sestoupili i do katakomb pod kostelem. Po obědě jsme už museli náměstí opustit a kolem Arciděkanského
kostela Narození P. Marie projít bránou Bílé
věže a bránou v hradbách k autobusu. Čekal
nás přesun na Vodní hrad Švihov. Na Švihově
jsme využili času a navštívili expozici fotografií
a kostýmů z natáčení známé pohádky Tři oříšky
pro Popelku (natáčely se zde scény ze statku, kde
Popelka s macechou a sestrami žila). Pak už nás
čekala zajímavá prohlídka hradu s příjemnou průvodkyní. Všechno krásné jednou končí a i nás už
čekala jen cesta zpět domů. Bohužel mne a později i některé další účastníky zájezdu cestou domů
zastihla nevolnost (z neznámé příčiny - alkohol to
nebyl). Ale naštěstí to jeden den dovolené a diety napravil. Jinak se zájezd vydařil, nafotil jsem
přes 500 fotek a už se těším na náš zájezd v srpnu
2017. Děkujeme organizátorům i řidiči Vaškovi.
Fotky ze zájezdu najdete na adrese:
http://bobulebors.rajce.idnes.cz/
Dušan Koláček

Akce a kultura na BORSU, aneb... co se chystá
22. 10.
11. 11.

Polský Těšín
prohlídka Vídně + divadelní představení Zkrocení zlé ženy
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