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Rok 2005 je za námi a nejdříve chci 
poděkovat všem zaměstnancům společ-
nosti BORS Břeclav a.s. za snahu a úsilí, 
které vynaložili při plnění pracovních 
úkolů v uplynulých dvanácti měsících.

Pro naši firmu to byl rok nelehký a v hospo-
dářském výsledku nedosáhneme na úspěchy 
z předcházejících let. Myslím ale, že je vhodné 
připomenout některé z úspěchů. Můžeme se 
pochlubit velmi viditelnou obnovou a rozší-
řením vozového parku. Pro nákladní dopravu 
jsme nakoupili šest Mercedesů a čtyři Renaulty, 
pro osobní dopravu 13 nových linkových au-
tobusů a jeden velmi moderní nízkopodlažní 
autobus pro městskou dopravu. Za poslední 
3 roky jsme za nová vozidla proinvestovali 
210 mil Kč. Průměrné stáří autobusů je 5,9 
roku a u nákladních vozidel pouze 4 roky. 
Tím nejdůležitějším je ale rozšíření činnosti 
u našich dopravních divizí, které se projevuje 
navýšením výkonů.

Očekávání v dosaženém výsledku hospodaře-
ní nenaplnily divize nákladní dopravy, Renault, 
sport a čerpací stanice. V těchto oblastech nás 
čeká v dalším období nejvíce práce. Dobře 
splnily své úkoly opravárenská střediska, celní 
služby a také provozovny. Nejlépe hospodařící 
byla v roce 2005 divize osobní dopravy.

Rok 2006 nebude jednoduchý pro žádnou 
divizi. Plány máme velmi náročné a znamenají, 
že ve všech činnostech musíme najít nové 
příležitosti pro naše uplatnění na trhu. Dále 

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Od 1. 1. 2006 poskytujeme našim zaměst-
nancům a jejich rodinným příslušníkům tzv. 
Zaměstnanecké roční jízdné. To platí na všech 
autobusových linkách provozovaných naší spo-
lečností. Nárok na přepravu prokazuje cestující 
platnou čipovou kartou, na které byla tato služba 
aktivována po zaplacení ročního jízdného, které 
činí 370 Kč pro dospělého a 210 Kč pro dítě. 

Za vydávání, odebírání čipových karet, vybíraní 
peněz za roční jízdné a aktivování či deaktivování 
této služby na 
čipové kartě 
odpovídá per-
sonální útvar. 

Systém Za-
městnanec-
kého ročního 
jízdného tak 
navazuje na ukončenou Dohodu o recipročním 
poskytování zlevněného jízdného PAD ve veřejné 
silniční dopravě uzavřenou v rámci ADSSF. 

O novém systému, jeho pravidlech a rozsahu 
se dohodlo vedení naší společnosti se zástupci 
OSD při BORS Břeclav a.s. formou dodatku ke 
kolektivní smlouvě.               Ing. Saskia Hyklová

Roční předplatné  
jízdné zaměstnanců  
a jejich rodinných  

příslušníků

Představenstvo společnosti BORS Břec-
lav a.s. na základě výběrového řízení roz-
hodlo, že certifikační firmou pro následující 
3 roky, během kterých budeme obhajovat sys-
tém jakosti ISO 9001:2000, bude společnost 
Lloyd’s Register Quality Assurance. Dosavadní 
auditorskou firmou byla společnost Dekra In-
tertek Certification s.r.o.Vedení společnosti od
této změny očekává další zlepšení zavedeného 
systému řízení jakosti.

Certifikační audit se uskuteční v březnu 2006.
Ing. Petr Kužma

Osobní doprava rozšířila svou působnost 
a zahájila provoz nové linky na Znojemsku. 
Linka je vedena z Jaroslavic přes Božice, 
Mackovice, Hostěradice, Miroslav a Poho-
řelice do Brna. 

Toto území přímo navazuje na oblast, kde již 
dopravní obslužnost zajišťujeme. Naším záměrem 
je nejen posunout hranice činnosti osobní dopra-
vy, ale představit zde společnost BORS Břeclav 
a.s. a vytvořit prostor pro získání zákazníků i pro 
ostatní aktivity společnosti. 

Nová linka je organi-
začně zařazena pod stře-
disko osobní dopravy 
v Hustopečích. Provoz 
se řídí stejnými pravidly 
jako u všech ostatních. 
To znamená, že zde platí 
stejné tarifní a přepravní 
podmínky a stejně tak na-
bízíme možnost použití či-
pových karet. Odbavování 
prostřednictvím čipových 
karet je tady novinkou. 
Do autobusů jsme proto 
umístili informační letáky 
o způsobu a výhodách po-

užití. Při konstrukci jízdních řádů jsme se zamě-
řili zejména na zajištění dopravy do zaměstnání  
a škol, dále pak k lékaři, na úřady a zpět. 

Spuštění provozu bylo důkladně připravováno  
a start se opravdu vydařil. Cestující ocenili zlep-
šení dopravní obslužnosti v území. Přivítali také 
přímé spojení do Brna z Hostěradic a Miroslavi, 
které dosud postrádali. 

Na závěr nezbývá než dodat přání, aby se nám dařilo  
i nadále a naplnili jsme očekávání cestujících  
i představenstva společnosti.  Ing. Dana Kepertová

Vstup osobní dopravy na nové území

Změna  
auditorské firmy

budeme rozvíjet všechny předměty podnikání 
s hlavním důrazem na dopravní zaměření naší 
firmy.

Vám všem přeji v roce 2006 pevné zdraví, 
mnoho příjemně prožitých dnů a úspěch v pra-
covním i osobním životě.

Ing. František Zugar
generální ředitel

V prosinci loňského roku proběhlo pravidelné 
školení řidičů divize osobní a nákladní dopravy. 
Každý profesionální řidič musí absolvovat školení 
a přezkušování ze silničních předpisů, které i 
tentokráte vedl pan Karel Ryšavý. 

Školení řidičů nákladní dopravy se uskutečnilo 
mezi vánočními svátky, a to 29. a 30. 12. 2005, 
školení řidičů osobní dopravy v Břeclavi proběhlo 
ve dnech 10. - 11. 12. 2005 a 27. - 28. 12. 2005. 
Řidiči v Hustopečích absolvují školení až v únoru 
letošního roku, a to o víkendech 11. - 12. 2. 2006 
a 18. - 19. 2. 2006.           Ing. Kateřina Hrabětová

Školení řidičů osobní  
a nákladní dopravy
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Mýma očima...

Profil – Divize čerpací stanice
Benzínová čerpací stanice byla spolu 

s automatickou mycí linkou vybudována 
v roce 1997 vedle sídla společnosti, teh-
dejšího ČSAD Břeclav a.s., na Bratislavské 
ulici v Břeclavi. Vzniklo tak nové středisko 
společnosti - středisko čerpací stanice. 

K rozšíření poskytovaných služeb v oblasti 
mytí vozidel došlo v roce 2000 vybudováním 2 
stání na ruční mytí. V roce 2002 dochází k mo-
dernizaci mycí linky, kdy jsme přešli z americké 
technologie na kvalitnější, efektivnější němec-
kou. Téhož roku vzniká v rámci organizačních 
změn ve společnosti samostatná divize čerpací 
stanice.

Provozní doba čerpací stanice je nepřetržitá. 
Nabízí všechny druhy automobilových benzínů  
a nafty dovážené z Rakouska od firmy OMV 
a LPG od firmy Český plyn. Součástí střediska
péče o vozidla je venkovní mytí vozidel na samo-
obslužném mincovním vysokotlakém automatu, 
ruční mytí vozidla, spočívající v ošetření laku, 
plastů, kol a také interiéru vozidla, a automatická 
mycí linka s kloubovými kartáči s pěti programy. 
Od 19.00 hod do 7.00 hod může zákazník využít 
tzv. šťastné hodiny, kdy jsou dva programy na auto-
matické mycí lince nabízeny za výhodnější cenu.

Na čerpací stanici BORS pracuji již od roku 1999. 
Pokud bych se měl ohlédnout za minulým rokem, 
tak uplynulé období bylo bohaté hlavně v oblasti 
personálních změn, jak u pracovníků obsluhy čerpací 
stanice, tak na mycí lince. 

Z mého pohledu nesou tyto změny vždy určitou 
míru rizika, neboť každodenní kontakt s finančními
prostředky a hmotná zodpovědnost za zboží vyža-
duje nezbytnou důvěru mezi všemi zaměstnanci 
čerpací stanice.

Samozřejmě je naší snahou, aby jakékoliv změny, 
odehrávající se uvnitř společnosti, neměly žádný do-
pad na naše stávající zákazníky, kterým se snažíme 
v maximální míře vyjít vstříc.

Bohužel ale ne vždy je v našich silách splnit všech-
na očekávání a přání zákazníků, jako jsou např. 
dotazy a stížnosti ohledně cen benzínu a neustálého 
zdražování pohonných hmot.

Z pohledu zaměstnance čerpací stanice musím 
konstatovat, že také bohužel ne vždy se zákazníci 

chovají slušně k nám. Stále častěji se vyskytují 
případy, kdy zákazník odjede aniž by za služby 
zaplatil a ve večerních hodinách se stáváme také 
cílem mnoha osob pod vlivem alkoholu a jiných 
omamných látek.

Domnívám se, že můžu mluvit za všechny zaměst-
nance čerpací stanice BORS, pokud vyslovím přání, aby 
takových „zákazníků“ měla čerpací stanice do budouc-
na co nejméně a naopak, aby přibývalo těch oboustranně 
spokojených zákazníků.                   Vlastimil Zálešák

Ze života čerpací stanice…

Zleva: Stanislava Pátková, Petr Nemejta, Martin Létal, Radek Rozsypal,  
Libor Kadlíček, Michal Cabal

Zleva: Petr Bolfík, Ivan Hauser, Vlastimil Zálešák,  
Josef Cerk, Otto Kunc, František Klaboch

Zákazníci mohou na 
čerpací stanici platit 
kreditními kartami 
CCS, VISA, EURO-
C ARD/  MASTER-
CARD. 

Součástí areálu čer-
pací stanice je i kva-
litně vybavený kiosek. 
Zákazníci se mohou 
občerstvit bagetami  
a kávou či čajem z ná-
pojového automatu. 
Uspořádání kiosku 
je navrhnuto tak, aby 
zákazník mohl vyčkat 
na umytí svého vozi-
dla v pohodlí kiosku 
a sledovat práce na 
svém vozidle ze za-
budovaného kamero-

vého systému. Dále je možné si v kiosku dobít 
kredit na mobilním telefonu či podat sázku na 
terminálu Sazky. 

Také čerpací stanice 
musí reagovat na stále 
rostoucí požadavky 
zákazníků. Abychom 
v tomto ohledu neza-
ostali za konkurencí, 
plánuje se významněj-
ší úprava uspořádání 
kiosku tak, aby lépe 
vyhovoval současným 
trendům reagujícím 
právě na požadavky 
zákazníků.

Čerpací stanice má 
zavedený systém slev 
pro významné zákaz-
níky, kteří k platbě 
využívají čipové karty. 
Slevu na čerpání po-
honných hmot a mytí 
vozidel mají také naši 

zaměstnanci a všichni zákazníci autosalonu 
Renault, kteří si od 1.3.2004 zakoupili u naší 
společnosti vůz značky Renault (tzv. bonusová 
karta).

Minulý rok byl na čerpací stanici náročný  
v oblasti personálních změn. V současnosti pra-
cuje na čerpací stanici celkem 13 pracovníků. 
Ředitelem čerpací stanice je František Klaboch. 
Nepřetržitý provoz čerpací stanice zajišťují 
vždy dvojice pracovníků, kteří se střídají po  
12 hodinách, a to v tomto složení: Michal Cabal 
a Libor Kadlíček, Stanislava Pátková a Radek 
Rozsypal, Otto Kunc a Vlastimil Zálešák, Petr 
Bolfík a Ivan Hauser.

Na mycí lince jsou 4 pracovníci, kteří zajišťují 
provoz ručního mytí po celý týden od 8.00 hod 
do 20.00 hod. Střídají se ve složení Martin Létal 
a Petr Nemejta, Josef Cerk a Pavel Tuček.

Čerpací stanice nabízí svým zákazníkům řadu 
akcí, o kterých si mohou přečíst na našich 
internetových stránkách www.bors.cz nebo se 
informovat u obsluhy čerpací stanice.

Ing. Kateřina Hrabětová
František Klaboch
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Krásná zima aneb pohled ze zimní údržby 

V neděli 27.11.2005 se na tenisovém are-
álu BORS Club uskutečnilo exhibiční utká-
ní mezi písničkářem Vladimírem Mertou a 
nejlepším českým tenistou na invalidním 
vozíku Miroslavem Brychtou.

Prezentace Citelisu

Mýma očima...
Stejně, jako předcházející dvě zimní sezóny, se 

i nyní, po boku Správy a údržby silnic, účastníme 
zimní údržby silnic.

Je to nelehký úkol, který nám na začátku roku 
zkomplikovaly přívaly sněhu a silný vítr, který nám 
zafoukal silnice sněhem tak, že nebylo ani poznat, 
kudy vlastně vedou. To jsou ty nejhorší dny, které 

můžou silničáři zažít. 
Odhrnutý sníh se v zápětí vlivem větru vrátí 

zpátky na vozovku.Takže dokud fouká, tak se 
jezdí. Vše záleží na počasí a v druhé řadě i na 
technickém stavu našeho „sypače“. Vše je v po-
řádku, dokud nemusíme zavěsit radlici, se kterou 
se náš „sypač“ dost špatně snáší. Jen čekáme, 

co kdy upadne a jestli to vůbec ještě najdeme. 
I pro nás řidiče „sypačů“ je snadnější jezdit bez 
sněhové radlice, která je nepřehledná, a vozidlo je 
s ní hůře ovladatelné.

Zimní údržba trvá do konce března, tak doufejme, 
že špatné dny jsou za námi a bude jen a jen lépe.

Radek Martuška

Již třetí rok zajišťuje naše společnost zim-
ní údržbu komunikací v cestmistrovství 
Břeclav, Hustopeče a Mikulov. Na tom by 
nebylo nic zvláštního, jenže letošní zima 
není jako každá jiná, mrazy jsou tuhé a 
sněhu je víc než dost. A to s sebou nese 
vysoké nároky na vytrvalost, píli a do jisté 
míry i odhodlání se do tak náročné práce 
pustit.

Naše společnost udržuje 4 okruhy silnic v délce 
160 km na Břeclavsku, 6 okruhů v délce 151 
km na Hustopečsku a 5 okruhů v celkové délce 
150 km na Mikulovsku. Během prvních dvou 
náročných měsíců jsme posypali a upravili 4 000 
km silnic na Břeclavsku a na úpravu vozovek 
bylo spotřebováno 504 tun posypového mate-
riálu a 136 tun soli. Na Mikulovsku jsme upravili 
4 200 km silnic a na úpravu jsme spotřebovali 
409 tun posypového materiálu a 96 tun soli. 

Na Hustopečsku jsme upravili 2 200 km silnic 
a spotřebovali 390 tun posypového materiálu 
a 80 tun soli.

Jenom pro srovnání: Za celý minulý rok jsme 

v Břeclavi spotřebovali 695 tun posypového 
materiálu a 171 tun soli, v Mikulově 450 tun 
posypového materiálu a 105 tun soli, a v Husto-
pečích 936 tun posypového materiálu a 230 tun 

soli. Letošní přívaly sněhu jsou opravdu 
nadprůměrné.  

Chtěl bych proto poděkovat panu 
Rostislavu Rybníčkovi, „zkušenému 
harcovníkovi“, a řidičům posypových 
vozidel, panu Ivanu Mlýnkovi, Rad-
ku Martuškovi, Jaroslavu Bartůňkovi  
a Václavu Hermanovi za dosavadní 
odvedenou práci. Díky patří také všem 
zaměstnancům, kteří se na provozu 
vozidel podílí. Věřím, že jim nasazené 
tempo vydrží. 

A my všichni ostatní, buďme trpěliví, 
udržet vozovky vždy sjízdné není jed-
noduché.                  Miroslav Láníček

K ohlédnutí za minulým rokem patří také 
zmínka o společenském večírku pro za-
městnance, který každý rok pořádá vedení 
společnosti. Tentokrát se večírek konal v 
sobotu 17.12. na Podlužanu v Lanžhotě. 

Večírek zahájil generální ředitel ing. František 
Zugar, který krátkým proslovem zhodnotil 
uplynulý rok a poděkoval všem zaměstnancům 
za odvedenou práci.

Brychta s Mertou

Tato akce, nazvaná Kurzy ladných backhandů, 
byla organizována Občanským sdružením Echo 
Moravia a měla upozornit na problémy pohybu 
vozíčkářů ve městech. Součástí programu akce 
bylo i předvedení nového nízkopodlažního au-
tobusu naší společnosti, který umožňuje rovný 
přístup k cestování pro všechny občany i návštěv-
níky města Břeclavi.

Miroslav Brychta, který se řadí mezi nejlepší 
světové hráče s tělesným postižením, během 
své hry ukázal, že tělesné postižení ještě nebrání 
věnovat se tomuto krásnému sportu. 

S hlavními aktéry akce si pak čtyřhru zahráli 
ředitel divize sport Miroslav Čapka a vedoucí 
tenisového areálu Josef Mančík. Odpoledne bylo 
zakončeno krátkým vystoupením písničkáře 
Vladimíra Merty.

I když počasí neumožnilo hojnější účast lidí 
s tělesným postižením, věřím, že tato akce není 

na BORS Clubu poslední a že se opět sejdeme, 
abychom dokázali, že lidé odkázání na invalidní 
vozík jsou stejní jako my – jen nechodí. 

Ing. Kateřina Hrabětová

O zábavu se postarala 
cimbálová muzika z Dol-
ních Bojanovic Zádruha, 
která zpříjemňovala pro-
středí baru. V sále pak bylo 
možno si zatancovat při 
hudební produkci břec-
lavské skupiny GRAF. Za-
jištěno bylo také pestré 
občerstvení a nechyběla ani 
kvalitní vína. Nadcházející 
vánoční svátky připomínal 
již podruhé vánoční stro-
meček. 

Doprava zaměstnanců 
byla zajištěna našimi autobusy, za což patří podě-
kování především řidičům osobní dopravy.

Účast na večírku byla téměř ve stejném počtu 
jako v roce předchozím, tj. 129 zaměstnanců. 
Ukončit večírek v dohodnutém čase bylo opět 
těžké, neboť v tuto hodinu bývá zábava v plném 

proudu. Avšak v nejlepším se má končit. 
Věříme, že každý účastník si právě proto uchová 

hezkou vzpomínku na tuto společnou akci a 
bude se těšit na další, neboť je to opravdu skvělá 
příležitost potkat se s kolegy, se kterými se celý 
rok nevidí.                       Marie Kujová

Společenský večírek na závěr roku

Exhibiční tenisové utkání Vladimíra Merty a Miroslava Brychty
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Bowling v DELTA Clubu
V sobotu 12. 11. 2005 přivítal opět břeclav-

ský DELTA Club příznivce bowlingu z řad 
zaměstnanců naší firmy a jejich blízkých.O
popularitě této společenské hry přesvědčila 
i uspokojivě vysoká účast. Změřit mezi 
sebou své síly přišlo 22 mužů a 9 žen. Ten-
tokráte se o první místa v žebříčku utkali 
nejen skalní, pravidelní účastníci tohoto 
klání, ale také zvědaví nováčci.

Gratulace vítězi Ivanu Mlýnkovi

4. ročník Vánočního turnaje ve squashi
Již 4. ročník Vánočního turnaje ve squa-

shi se uskutečnil v neobvyklou dobu, a to 
mezi vánočními svátky. Dne 27.12.2005 se 
v podvečerních hodinách ve Squash centru 
v Poštorné sešla skupina deseti nadšených 
„squashistů“, aby poměřili své umění 
s ostatními hráči a také aby protáhli svá 
těla v povánočním čase. 

Hráči byli rozdělení do kategorií MUŽI a ŽENY, 
hrálo se systémem každý s každým. Po třech ho-
dinách zápolení, které se neobešlo bez několika 
modřin, a za podpory svých nehrajících kolegů, 
skončil turnaj následovně: v kategorii ŽENY 
zvítězila Katka Hrabětová, druhé místo obhájila 
Radka Zugarová a na třetím místě skončila Zdeň-
ka Létalová. Vítězství z loňského roku obhájil 
v kategorii MUŽI Pavel Duda, na druhé místo se 
probojoval Milan Létal, třetí místo patřilo Luboši 
Rapavému mladšímu.  

Vítězové – Katka Hrabětová a Pavel Duda

Zájezd do Velkého Medéru
V sobotu 19.11.2005 uspořádala, jako každý rok, odborová or-

ganizace zájezd do lázeňského městečka Velký Medér. 
Přijeli jsme na místo a odhadovali, jak velká bude fronta před dveřmi. 

Potěšilo nás, že to netrvalo ani dvě hodinky a už jsme byli v bazénu. Někteří, 
kteří přijeli až po nás, tolik štěstí neměli a čekali, až se uvolní nějaké to mís-
tečko v šatně. To svědčí o velké oblibě tohoto rozkvétajícího střediska. 

Voda byla příjemně horká, jídlo jedlé a ceny přijatelné. Obrovskou záplavu 
lidí zvládala svižná obsluha a i v bazénech si každý našel nějaký ten koutek.  
Pokud se opět příští rok pojede, určitě zase ráda smočím své bolavé klouby 
v horkých minerálních pramenech. I když … v Lednici se již lázně staví, tak 
třeba budeme jezdit tam.                           Dana Pospíšilová

Společné foto účastníků turnaje

Pevně věřím, že tento krásný sport přiláká nové 
nadšence, kteří si budou chtít v příštím ročníku 
změřit síly se svými kolegy.

Kateřina Hrabětová

Soustředění před hodem
„Nová krev“ z řad manželek našich „Pánů kami-

oňáků“ se nezapřela a sáhla si na mety nejvyšší. 
Dokázala tak sesadit z trůnu držitelky prvních 
dvou míst z turnaje předchozího v kategorii žen 
– Lenku Bárovou a Lenku Tkadlecovou.

Vítězkou se nakonec stala Svaťka Závadová, která 
s počtem 208 bodů „vyfoukla“ prvenství s těsným 
rozdílem dvou bodů Lence Kosové, která obsadila 
místo druhé. Třetí místo získala a za středisko 18 

tentokráte bojovala Renata Tržilová.
Prvenství v mužské kategorii si vydobyl Ivan Mlý-

nek, který s počtem 364 bodů uzmul vítězství Lud-
víku Turzovi, jež si za získaných 343 bodů zasloužil 
krásné druhé místo. Dobrý pocit z místa třetího 
s počtem 335 bodů si dozajista odnesl soutěživý 
sportovec tělem i duší – Lubomír Rapavý st.

Dobrou atmosféru v hráčském napětí vytvořil 
nejen juke-box, kde si každý mohl dle vlastního 
gusta zvolit a přehrát svou oblíbenou skladbu, ale 
přispěly k tomu i další hry nacházející se v klubu 
- kulečník, stolní hokej či šipky, jež vyplňovaly 
volný čas hráčů mezi střídáním družstev.

Co dodat závěrem? Kdo se chtěl bavit – bavil 
se. Kdo chtěl soutěžit – soutěžil. A kdo chtěl vy-
hrát, vyhrál (nebo se o to alespoň pokusil). A tak 
nezbývá, než pozvat další váhavé jedince, které 
bowling nějakým způsobem oslovil, a kteří by 
chtěli strávit aktivně jedno odpoledne s dalšími 
„BORSáky“, ať dojdou na další jarní „bowlová-
ní“.        Renata Tržilová

Turnaj je otevřen všem tenisovým hvězdám, hvězdičkám a nadšen-
cům. Podmínkou pro přihlášení je být zaměstnancem BORS Břeclav 
a.s. (nebo získat divokou kartu od ředitele turnaje Mgr. Miroslava 

Čapky), vhodná obuv a zejména dobrá nálada. 
Soutěžit se bude v kategoriích Muži profi, Muži basic a Ženy basic.
Zahájení turnaje je v 9.00 hod. Startovné 200 Kč. Celodenní občer-

stvení a tenisové míče jsou v ceně startovného. 
Své přihlášky můžete podávat na e-mail: tenis@bors.cz,  
tel. 519 332 302 nebo osobně na recepci BORS Clubu. 

BORS CLUB Břeclav  
zve 1. dubna 2006  

všechny zaměstnance 
na III. ročník  

tenisového turnaje

BORS  
STARS  
OPEN


