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Duben 2005 číslo 14

Organizační
změny

ve společnosti
V důsledku omezení rozsahu činností

a reorganizace divize celních služeb roz-
hodlo představenstvo a.s. o zániku této
divize v rámci organizační struktury,
a to ke dni 1. 4. 2005.

Rozsah poskytovaných služeb se nemění
a celní služby budou organizačně pod jedním
střediskem, se třemi pracovišti, vedeným Ing.
Alešem Uhrem. Centrum tohoto střediska
bude ve Staré Břeclavi.

Vrcholová odpovědnost za celní služby bude
na ekonomickém řediteli RNDr. Hynku Bať-
kovi, pod jehož ekonomicko-správní útvar bylo
toto středisko začleněno.

Nová organizační struktura platná k 1. 4.
2005 je uvedena na straně 3.

Ing. Saskia Hyklová

Školení řidičů osobní dopravy
Aby člověk mohl pracovat jako profesi-

onální řidič, stává se již několik let jeho
povinností absolvovat pravidelné školení
a přezkušování ze silničních předpisů. Po-
vinností zaměstnavatele je svým zaměst-
nancům toto školení zajistit, a není tomu
jinak ani u naší společnosti.

Letos se školení řidičů konalo ve čtyřech ter-
mínech. Na středisku osobní dopravy v Břeclavi
byl první termín stanoven na 11. – 12. 12. 2004 a
druhý termín se uskutečnil tradičně po vánoč-
ních svátcích 27. – 28. 12. 2004. Na středisku
osobní dopravy v Hustopečích proběhlo školení
ve dnech 12. – 13. 2. 2005 a 19. – 20. 2. 2005.

V letošním roce se
školení řidičů osob-
ní dopravy rozdělilo
na odbornou část,
kterou tradičně vedl
pan Karel Ryšavý, a
neodbornou část, za-
měřenou na kontakt
se zákazníkem (ces-
tujícím), vedenou
lektory firmy Altego
s.r.o. Brno, PhDr.
Martinem Chladem
a Mgr. Radkou Poda-
nou. Důvodem a cí-
lem, proč vedení
společnosti rozhod-
lo o rozšíření tradič-
ního školení právě
o tuto neodbornou

část, mělo být snížení počtu reklamací od ces-
tujících.

Protože se jednalo o novinku, jak pro řidiče,
tak i pro lektory, stala se tato část školení hod-
ně diskutovanou a sledovanou záležitostí, a to
na obou střediscích. Výsledkem byly mnohdy
smíšené pocity, hlavně ze strany řidičů, nakonec
se však většina řidičů vyjádřila ke školení po-
chvalně.

Závěrem lze konstatovat, že i když se řidiči
nezměnili, mnoho situací si uvědomili, a většina
z nich získané poznatky dokáže využít ve své
náročné práci řidiče autobusu.

Josef Osička, Antonín Kadlec

V období od 10. do 25. 3. 2005 proběhla v naší
firmě jarní část interních auditů v rámci prověře-
ní SMJ. Audity probíhaly dle předem stanovené-
ho plánu, na základě programu a otázek vypraco-
vaných jednotlivými auditory.

Otázky byly zaměřeny na prověření činnosti jednotli-
vých certifikovaných útvarů tak, aby byly včas identifiko-
vány případné nedostatky a slabá místa jednotlivých pro-
cesů. Během auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedo-
statky, ale spíše jen drobná zjištění nebo doporučení,
která se ve většině případů budou řešit aktualizací stáva-
jící dokumentace.

Úkoly, které z jednotlivých auditů vyplynuly, však není
možné příliš odkládat, neboť nás na konci května čeká
externí (kontrolní) audit, který opět provede firma De-
kra Intertek Certification s.r.o. Termín auditu je napláno-
ván na 30. 5. - 1. 6. 2005, tedy na 3 dny, a měl by proběh-
nout na provozovně v Břeclavi, provozovně v Mikulově
a na obou střediscích divize Renault. Pro pracovníky di-
vize Renault to bude jejich první obhajoba zavedeného
systému, tak pevně věřím, že dopadne alespoň tak úspěš-
ně, jako loňská certifikace.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem
interním auditorům za jejich práci.

Ing. Petr Kužma

Jarní část interních auditů SMJ

Šťastné hodiny
na čerpací stanici BORS!

Mezi 19.00 – 7.00
slevy na mytí vozidla

Ceník najdete na našich stránkách
www.bors.cz

nebo u obsluhy čerpací stanice
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Profil – divize osobní doprava
Osobní doprava je jednou z hlavních

podnikatelských činností naší společnos-
ti. Současné aktivity jsou zaměřeny ze-
jména na poskytování služeb v oblasti pra-
videlné autobusové dopravy, která zahr-
nuje jak linky příměstské, tak městské.

V rámci příměstské dopravy zajišťuje divize
osobní dopravy dopravní obslužnost na území
bývalého okresu Břeclav a dále ve směru na
Brno. Organizaci a uspořádání příměstské do-
pravy zásadním způsobem mění Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS
JMK). Po úspěšném zvládnutí výběrového říze-
ní na 2. etapu se v letošním roce zapojí do IDS
JMK i naše společnost, a to na území Sokolnic-
ka. Divize se již nyní intenzivně připravuje na
splnění všech technických a provozních stan-
dardů IDS JMK.  Vstup do IDS JMK výrazně ovliv-
ňuje i rozsah obnovy vozového parku a vnitřní
výbavu nakupovaných autobusů.

Divize osobní dopravy také smluvně zajišťuje
městskou dopravu pro města Břeclav a Mikulov.  V
Břeclavi je provozováno celkem sedm linek,

a letos je záměrem obno-
vení vozového parku no-
vým nízkopodlažním auto-
busem. Městská doprava
v Mikulově je zajišťována
malokapacitním autobu-
sem Mercedes–Benz.

Zájezdová doprava do-
plňuje komplex poskyto-
vaných služeb divize
osobní dopravy. Zajistí
přepravy osob v tuzem-
sku i zahraničí při poby-
tových a poznávacích
zájezdech, sportovních a
kulturních akcích, slav-
nostních příležitostech
apod. V minulém roce
byla rozšířena nabídka
pořízením plně vybave-
ných autobusů značky Karosa Axer.

Osobní doprava je v současnosti „největší“ di-
vizí ve společnosti BORS. Zaměstnává celkem

106 pracovníků a provo-
zuje 96 autobusů. Sídlo
osobní dopravy je v Hus-
topečích, kde se nachází
kancelář ředitelky divize
Ing. Dany Kepertové, asi-
stenta ředitele OD Ing.
Radima Spěváka a refe-
renta pro jízdní řády
Františka Petránka.

Zajištění vlastního pro-
vozu je rozděleno mezi
dvě střediska OD
v Břeclavi a Hustopečích.
Obě střediska se podílejí
na zajištění linek pří-
městské dopravy. Měst-
ská doprava Břeclav je
řízena střediskem Břec-
lav, městská doprava Mi-

kulov je v působnosti střediska Hustopeče. Zá-
jezdová doprava je v nabídce obou středisek.

Vedoucím střediska OD v Břeclavi je Josef
Osička, dispečerem Jiří Partsch, funkci technic-
kého dispečera zastává Svatopluk Lano. Středis-
ko OD v Hustopečích řídí Antonín Kadlec, dis-
pečerkou je Jitka Bělehrádková a technickým
dispečerem Jozef Javorek. Nezbytnou součástí
činnosti OD jsou předprodejní kanceláře, kte-
ré zajišťují styk s cestující veřejností, a to ze-
jména v oblasti čipových karet. Předprodejní
kancelář v Břeclavi, ul. Sady 28. října, vede Mi-
chaela Vlková, v Hustopečích, na autobusovém
nádraží, Eliška Robošová a předprodejní kance-
lář v Mikulově, Jiráskova 2, má na starost Jarmi-
la Glocová.

Divize osobní dopravy v současnosti zaměst-
nává 87 řidičů autobusů. Nejdéle je v naší spo-
lečnosti zaměstnán Jaroslav Neubauer, který
jako řidič autobusu pracuje 31 let, služebně nej-
staršími řidiči autobusů jsou Miroslav Létal
a Pavel Holec, oba shodně již 33 let.

Ing. Dana Kepertová
Středisko OD Břeclav (zleva): Svatopluk Lano, Josef Osička, Vladimíra Fojtíko-

vá, Michaela Vlková, Karla Čechlovská, Jiří Partsch

Středisko OD Hustopeče (zleva): Eliška Robošová, Antonín Kadlec, Ing. Dana
Kepertová, Ing. Radim Spěvák, Jozef Javorek, František Petránek
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Organizační schéma BORS Břeclav a.s.

Na co je nám psycholog
„Neděkujte věrným, kteří chválí naše slova a činy,

ale těm, kteří vám laskavě vytknou vaše chyby.“

Blížil se termín školení řidičů osobní dopravy,
a nám bylo sděleno: Letos to bude delší, bude vám
přednášet psycholog. Hned se ozvaly hlasy: „Na co
je nám psycholog?“ „K čertu s psychologem, ať zů-
stane radši doma. To nemá co na práci? My si vy-
stačíme i bez něho…“, „To je zabitý den,“ a jiné.

V sobotu jsme začali tradičně vyhláškou a bezpeč-
ností práce. Celkem nám to šlo, a hnedle bylo poled-
ne. Po obědě (párek s rohlíkem a kafe) jsme se při-
pravovali na „tři hodiny spánku“, jen ať to nějak pře-
konáme a je to za námi. Úderem půl jedné vstoupila
do jídelny pohledná paní a představila se nám.

„Jmenuji se Radka, jsem z agentury Altego, a budu
Vám přednášet na téma – Kontakt s cestujícím.“
Hned bylo po spaní, a každý zpozorněl, co se bude
dít. Oznámila nám: „Budu přednášet tři hodiny
a udělám jednu desetiminutovou přestávku,“ což
se projevilo nesouhlasným mručením. Vyzvala kaž-
dého z nás, ať o sobě řekne, co ho trápí a co nemá
rád na cestujících. Na základě toho udělala tabul-
ku a cestující rozdělila do čtyř skupin. Začala vy-
světlovat, jak se chovat k jednotlivým typům cestu-
jících a než jsme se nadáli, vyhlásila přestávku. Po
přestávce pokračovala a vtáhla nás do výkladu, ani
jsme neměli na spánek a jiné činnosti pomyšlení.
Manipulovala s námi a poutala na sebe naši po-
zornost, až usoudila, že si zasloužíme další přestáv-
ku. Výklad byl zajímavý a čas určený na přednášku

Mýma očima...
uběhl, aniž se nám to zdálo nudné anebo nezáživ-
né.

Nevím, jak toto školení proběhlo v Břeclavi
a u druhé poloviny řidičů v Hustopečích, ale my jsme
to aspoň měli zpestřené pohlednou lektorkou Mgr.
Radkou Podanou. Samozřejmě všechno, co s námi
probrala, si člověk nezapamatuje, ale něco mi utkvě-
lo v paměti a kupodivu to funguje.

Druhý den jsme ještě probrali vyhlášku, a před
jeho ukončením jsme si udělali testy. Pro nás profí-
ky to byla brnkačka.

Úplný závěr jsme strávili v krásném prostředí
hotelu Kraví hora v Bořeticích, kde jsme si dali oběd,
pár piv (samozřejmě decentně) a probrali právě
uplynulé školení.

Václav Bukovský

Městský úřad Břeclav pořádal ve dnech 7. - 9. 4. 2005 konfe-
renci o cestovním ruchu s podtextem „Břeclav - brána Lednic-
ko-valtického areálu“. Smyslem konference bylo nabídnout zá-
stupcům cestovních kanceláří z celé České republiky Břeclav
a blízké okolí jako atraktivní cíl pro turistiku.

Součástí konference byla zejména prezentace ubytovacích a stravova-
cích zařízení města Břeclavi, představení nejvýznamnějších památek Břec-
lavska, Lednicko-valtického areálu a v neposlední řadě míst, kde lze volný
čas využít sportovními aktivitami, neboť stále více klientů cestovních kan-
celáří a návštěvníků města vyhledává možnost trávit volný čas při sportu.

Společnost BORS Břeclav a.s. využila této jedinečné příležitosti před-
stavit tenisový areál BORS Club širokému spektru účastníků konference.
Ing. Kateřina Hádlíková připravila přehlednou a zajímavou prezentaci, se
kterou byli přítomní hosté seznámeni prostřednictvím dataprojektoru.
Mohli se tak dovědět, že BORS Club je moderní tenisový areál s celo-
ročním provozem, který poskytuje mnoho výhod pro své návštěvníky.
Kromě pravidelného pořádání tenisových kurzů pro začátečníky je zde
možnost zakoupení kompletního tenisového vybavení, zapůjčení teniso-
vé rakety a zkušenější tenisté mohou využít kvalitní nahrávací stroj. Na-
víc v areálu najdou návštěvníci nadstandardní sociální zázemí a příjemné
prostředí café baru.

BORS Club Břeclav se představil na Konferenci cestovního ruchu v Břeclavi

Věříme, že BORS Club bude, třeba jen nepatrně, ale přesto rozhodo-
vat o tom, kde chtějí lidé trávit svou dovolenou a přispěje tak ke zvýšení
zájmu turistů o tento zajímavý a atraktivní kout České republiky.

Mgr. Miroslav Čapka
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Bowling 19. 3. 2005

Tenisový turnaj BORS Stars Open aneb „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“

Kuželkářský turnaj v Lednici

Se začínajícím jarem přichází každoročně uskutečnění
bowlingového "klání", které pořádá OSD při BORS. Hlav-
ním organizátorem celé akce byl Jiří Gasnárek. Místem
konání se stala osvědčená bowlingová dráha DELTA Clu-
bu Domu kultury Břeclav a průběh celé akce svým trpě-
livým přístupem doprovázela ochotná obsluha.

I přes nižší účast - 22 hráčů,
z toho 16 mužů a 6 žen - vládla
příjemná a družná atmosféra sou-
těžení. Radost ze hry byla evident-
ní, někteří hráli pro zábavu, jiní se
snažili dosáhnout co nejlepšího
skóre. Dle dosažených výsledků
bylo pořadí umístění toto:

V kategorii muži - vítěz Ludvík
Turza s počtem 356 bodů, II. místo
Petr Hallang s počtem 330 bodů a
III. místo Tomáš Chrástek s dosa-
ženými 329 body. Dvojice - muži:
vítězové Gasnárek & Chrástek -
644 bodů, II. místo obsadila dvojice
Hallang & Polák - 594 bodů a III.
místo patřilo dvojici Turza & Hos-
tinský - 592 bodů.

V kategorii ženy - vítězka Lenka
Bárová - dosaženo 241 bodů, II.
místo Lenka Tkadlecová s počtem
207 bodů a III. místo obsadila Anna
Kyclová s počtem 181 bodů. Pořa-
dí žen ve dvojících, vzhledem
k počtu účastnic, bylo kombinací
všech zúčastněných hráček. Všem
umístěným byla předána cena a pro

K utužování kolektivu na pracovišti zajisté
hodně přispěje i společná zábava za branami
firmy. A když se spojí zábava se soutěživostí,
může z toho vzniknout třeba kuželkářský tur-
naj. Již třetí ročník takového turnaje se konal
dne 26. 3. 2005 mezi pracovníky osobní dopra-
vy Břeclav a pracovníky Policie ČR.

Letošní klání proběhlo opět v Lednici, ale tentokrát
v novém prostředí Penzionu Myslivna.

Turnaje se zúčastnilo pět družstev. Každé družstvo
bojovalo o vítězství v kategorii družstev, a každý jed-
notlivec bojoval ještě navíc sám za sebe o dosažení
maximálního počtu bodů.

V kategorii družstev dosáhlo nejlepších výsledků
družstvo pracovníků OD Břeclav ve složení: Jan Le-
vák, Marek Ciprys, Svatopluk Ciprys, Pavel Juras, Jin-
dřich Sláma a Ludvík Blaha. Druhé a třetí místo obsa-
dili policisté. V jednotlivcích se na prvním místě umís-
til Jiří Gasnárek, na druhém Radek Viktorín a na třetím
Pavel Stuchlík.

V sobotu 26. 3. 2005 se už podruhé konal te-
nisový turnaj BORS Stars Open. Filozofie tur-
naje je založena na tom, dát příležitost všem
zájemcům a sympatizantům tohoto krásného
sportu.

Hráči se rozdělili do kategorií „muži-profi“ a „ženy-
profi“. Na mužské soupisce se stejně jako loni objevi-
la jedna žena, Jarka Partschová. Jde o zkušenou tenist-
ku s aktivní kariérou, a proto se rozhodla porovnat
svou hru s muži.

V ženách nepoznala trpkost
porážky Katka Hádlíková a stej-
ně jako v prvním ročníku do-
stoupala na nejvyšší příčku, když
po hodinovém jednosetovém!!
zápase porazila Radku Blažko-
vou, která v konečném účtová-
ní obsadila druhou příčku. Na
třetí místo dosáhla Radka
Michaliková, čtvrtá byla Renata
Tržilová. Obě Radky i Renata
absolvovaly v zimní sezóně te-
nisový kurz, který organizuje
naše společnost, a mohly tedy
svou zručnost uplatnit i v tom-
to turnaji. Na pátém místě skon-
čila Jana Vališová.

V mužích také zvítězil obháj-
ce loňského prvenství Jožka
Mančík a rovněž ani on nenašel
v celém turnaji přemožitele. Ve
finálovém souboji porazil Vlasti-
ka Zálešáka.  Velmi překvapivě

Vítězná dvojice Tomáš Chrástek a Jiří Gasnárek (zleva)

Družstvo vítězůCena útěchy

Akce byla velmi zdařilá, a již teď se všichni těší na
příští ročník.

Josef Osička

Momentka z turnaje

se vyvinul zápas
o třetí místo, ve kte-
rém zvítězil Honza
Svoboda a na výbor-
ně hrajícího Jirku
Karpiaka tak zbyla
jenom bramborová
medaile. Na pátém
místě skončila již
zmiňovaná Jarka
Partschová, šestý byl
jediný zástupce
h u s t o p e č s ké h o
střediska Michal
Hartl, sedmé místo
pro následujících
dvanáct měsíců pat-
ří Mirku Čapkovi,
osmý byl Tomáš
Chrástek a na devátém místě skončil František Kla-
boch. O tenise se mluví jako o spravedlivém sportu,
deváté místo pro Františka ovšem spravedlivé určitě
nebylo. Po celý den předváděl pěknou hru a snad chy-
běl jenom kousek štěstí.

Přáním všech zúčastněných bylo, aby si turnaj BORS
Stars Open našel své místo v kalendáři sportovních
akcí pořádaných naší společností i v roce 2006.

Mgr. Miroslav Čapka

všechny zúčastněné bylo odměnou strávení pohodového sobot-
ního odpoledne se svými kolegy jinak, než jenom v pracovním
prostředí.

Marie Kujová

Vítězové – Katka Hádlíková a Jožka Mančík

Momentka z turnaje


