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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Vážení zaměstnanci, milí kolegové,
někdy na jaře Vás mnohé možná pře-

kvapila informace spojená s oznámením mé 
kandidatury do Senátu ČR. Vzhledem k tomu, 
že se celý tento projekt, na kterém pracuji již 
více než rok, blíží do svého finále, tedy k datu I. 
kola voleb - 12. a 13.10., případně II. kola voleb 
- 19. a 20.10., dovolte mi krátkou rekapitulaci a 
tento příspěvek.

Co se za období zhruba posledních šesti 
měsíců událo? Promiňte, že hodnocení budu 
směřovat spíše k volební kampani, protože ne-
zastírám, že spousta akcí byla volební kampaní, 
což je přirozené a běžné, pokud chce kandidát 
uspět. A věřte, já chci uspět! Touto cestou vám 
chci také poděkovat za podnětné připomínky k 
tématům, které jste mi dali v anketě, jež proběh-
la v minulém Kulatém stole.

Den otevřených dveří BORS Břeclav a.s.

Den otevřených dveří.                                   Ing. František Zugar

Na sobotu 22.9.2012 jsme pro všechny zá-
jemce připravili prohlídku v areálu sídla společ-
nosti. Každý si mohl doslova osahat autobusy, 
které jsou zařazeny v našem vozovém parku. 
Představili jsme také nová vo-
zidla Mercedesy pro nákladní 
dopravu. Vozidlo Tatra zimní 
údržby zvala návštěvníky do ote-
vřených dílen. Renault připravil 
zkušební jízdy s novými vozy a 
v servisu zájemcům provedli 
bezplatnou preventivní prohlíd-
ku jejich vozů. Čestnými hosty 
byli členové Loprais Tatra teamu 
s legendou Karlem Lopraisem, 
kteří do areálu společnosti při-
vezli soutěžní Tatru pro dálkové 
závody. Nikoho určitě nezkla-
malo občerstvení v naší jídelně 
v podobě pečeného selátka. Pro 
děti byly připraveny balónky a 

Projekt „Luděk pro Lidi“ tak, jak jej pro mě 
připravili moji spolupracovníci, za tuto dobu 
urazil kus cesty a věřte mi, že mě z lidského, 
profesního i osobního pohledu oslovil tak, že 
jsem mu dnes zcela oddán. Jeho pokračování v 
případě úspěchu i neúspěchu vidím zcela logic-
ky v nadačním fondu, který jsem po zralé úva-
ze spolu s manželkou založil. Navíc, po získání 
patronky, charismatické a jedinečné paní Emílie 
Vášáryové, je i pro mě velkou výzvou.

Během kampaně vyvstalo několik zásadních do-
hadů či otázek, na které jsem sice průběžně různě 
odpovídal, ale rád ty podstatné znovu osvětlím:

Jsem kandidátem nezávislým a nestranic-
kým, nikdy jsem nebyl členem žádné politické 
strany. Formát podpory mé kandidatury ze stra-
ny TOP 09/STAN byl dohodnut dlouho před tím, 
než na jaře letošního roku přišly vládní návrhy 

týkající se nás všech a 
především našeho regi-
onu. Jsem zvyklý  dodr-
žovat uzavřené dohody, a 
proto i moje kandidatura 
zůstala v tomto formátu 
zachována. V senátu chci 
zastupovat především 
břeclavský region.

Jak jsem naznačil, ně-
které akce byly spojené 
s oslovením všech voli-
čů. Vzhledem k tomu, že 
vnímám i zpětnou vazbu, 
kterou z těchto akcí do-
stávám, po kampani vše 

vyhodnotíme a určitě některé z těchto akcí na-
jdou své pokračování – především Dětský den 
na Novém Dvoře, formát letních párty se také 
líbil, den otevřených dveří mile překvapil účastí 
veřejnosti.

V případě mého zvolení senátorem firmu 
neopustím, formát senátní práce je slučitelný 
s tím, jakým způsobem dnes firmu řídím. Jsem 
přesvědčen, že veškeré procesy ve firmě včetně 
vrcholového managementu svoji práci zvládají 
na výbornou.

Zajisté jste již také zaregistrovali, že kolega 
František Zugar se angažuje v krajských volbách 
a usiluje o post krajského zastupitele. „Náš“ 
generální ředitel je mým dlouholetým profes-
ním spolupracovníkem, nejlepším vrcholovým 
manažerem, kterého znám. Náš profesní vztah 
je za spoustu let prověřen i nejedním sporem, 
odlišným názorem, ale vždy shodou vést firmu 
BORS Břeclav a.s. tak, jak ji znáte a tak, že jsme 
v letošním roce dosáhli titulu Zaměstnavatel 
jihomoravského regionu roku 2012. Zdůrazňo-
vat to, že náš dlouholetý vztah přerostl v osobní 
přátelství je téměř nadbytečné a za sebe mohu 
říci, že František Zugar je pro mě zárukou kva-
litního zastoupení na krajské úrovni. Proto budu 
rád, když se krajských i senátních voleb aktivně 
zúčastníte a přeji Vám šťastnou volbu.

Luděk Mikulecký

projížďka na segway. K nahlédnutí jsme otevřeli i 
pracoviště dispečerů osobní a nákladní dopravy 
a také kanceláře. Obrovský zájem nás velmi mile 
překvapil.

BORS Břeclav a.s. získala prestižní ocenění 
Zaměstnavatel regionu 2012 za Jihomoravský 
kraj. Soutěž, jehož hlavním organizátorem 
je Klub zaměstnavatelů o.p.s. probíhá již od 
roku 2003 a letošní ročník byl tedy jubilejní.  
Metodika hodnocení zaměstnavatelů vychází
z mezinárodní metodologie prestižního insti-
tutu Saratoga, který je součástí celosvětové 
sítě PwC. Hodnotí se především objektivní 
„tvrdá“ data  - finanční výsledky, produktivita, 
systém a struktura benefitů, míra dobrovolné 
fluktuace, systém vzdělávání, možnost kariér-
ního postupu a společenská angažovanost.

Počet přihlášených zaměstnavatelů letoš-
ního desátého ročníku  přesáhl 120, z toho
v Jihomoravském kraji soutěžila dvacítka 
společností z nejrůznějších oborů.

Motivací BORS Břeclav a.s. pro účast
v této soutěži byla především metodika 
hodnocení a velmi kvalitní zpětná vazba, kte-
rá umožní porovnání s ostatními účastníky
a také poskytne náměty a cesty k úpravám a 
zlepšení personální práce. 

Ing. Saskia Hyklová

Zaměstnavatel
regionu 2012 za JMK
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Sraz autobusů
Dne 22. září 2012 se na vyškovském letišti v areálu Air-parku 

uskutečnil II. sraz autobusů. Letošního ročníku se naše firma ak-
tivně zúčastnila a k prezentaci autobusu i dopravce poskytla vůz 
Mercedes-Benz Citaro z provozovny Břeclav. 

Vzhledem k ranní nepřízni počasí byl částečně posunut program srazu 
do odpolední části dne, kdy modrá obloha a sluníčko přilákalo také více 
návštěvníků. Po příjezdu následovalo seznámení se s jednotlivými účast-
níky a jejich vozy. Pro návštěvníky a účastníky byla připravena přehlídka 
jednotlivých vozů s komentovanou prohlídkou či jízda elegance v areálu. 
V odpoledních hodinách následovala vyjížďka účastníků z Vyškova do ne-
daleké historické obce Pustiměř-Zelená Hora. 

Na letištní ploše bylo možné spatřit zástupce městské, linkové i dálko-
vé dopravy různých značek i roku výroby. Nejstarším účastníkem byl vůz 
Škoda 706 RTO z roku 1970, dále zde bylo možné spatřit legendární vozy 
Karosa ŠL 11 a z novějších například tříosý Irisbus Ares 15M. Náš vůz se 
těšil zájmu návštěvníků i dalších účastníků srazu nejen svým provedením, 
ale i ojedinělostí, jelikož na jižní Moravě jsou provozovány pouze tři vozy 
tohoto typu. 

Ing. Petr Kužma I v letošním roce pokračují investice a obnova do vo-
zového parku nákladní dopravy. Dne 14.9.2012 převzali 
zástupci divize nákladní dopravy dvě valníkové velko-
objemové soupravy Mercedes-Benz Actros 2542 L/NR 
6X2 s pevnými nástavbami PANAV.

Jedná se o zcela nový typ značky Mercedes, tzv. nový Actros 
na použití pro dálkovou kamionovou dopravu. 

Investice budou pokračovat také v měsíci říjnu, kdy budou 
převzaty další dvě velkoobjemové soupravy, ale tentokráte se 
bude jednat o SCANIA R420LBX2*4MLB s nástavbami PA-
NAV. 

Věřím, že divize nákladní dopravy bude vykazovat takové vý-
sledky, abychom v tomto trendu investic a obnovy vozového 
parku mohli pokračovat i v dalších letech. 

Ing. Aleš Uher

Investice do vozového parku
nákladní dopravy

RENAULT – přátelské setkání
V pátek, 21.9.2012, se uskutečnilo 

v areálu Kulturního domu na Obecní 
ve Staré Břeclavi přátelské setkání při 
příležitosti 10. výročí prodeje a servi-
su vozů Renault pod hlavičkou BORS 
Břeclav a.s.

 Začátek byl plánován na 18:00 hod. Hosté 
se pomalu začali scházet, a počet přítomných 
se nakonec ustálil na číslu 50. Pozváni byli ze-
jména naši největší obchodní partneři, zástupci 

Renaultu Česká republika, našeho koncesioná-
ře Autocentra JIH 2000, leasingové společnosti 
RCI Finance a v neposlední řadě také zástupci 
naší společnosti.

Zahajovacího slova se ujal Ing. Luděk Miku-
lecký, který všechny přítomné uvítal, řekl ně-
kolik slov o dosavadní činnosti a poděkoval za 
dobrou práci divize.

Pro dobrou náladu hrála k tanci i zpěvu 
cimbálová muzika Kapura s nezapomenutelnou 

cimbalistkou, která zahrá-
la i nemožné... Přítomní si 
vystoupení cimbálky velice 
chválili. K občerstvení bylo 
připraveno pečené selátko 
a kolena, burčák, pivo, víno, 
škvarky, dýňová jádra a dal-
ší „domácí“ pochutiny. Pro 
zpestření byl pro přítomné 
hosty přichystán „Vinařský 
dvojboj“, který se skládal 
z tahání vody koštýřem na 
čas a hodu vidlemi na cíl. 
Přes počáteční ostych se 
nakonec téměř všichni pří-
tomní k tahání koštýřem 
odhodlali a nutno podo-
tknout, že se opravdu bylo 
na co dívat. Hod vidlemi na 

Jedna z disciplín „Vinařského dvojboje“.

Momentka z akce.

cíl nakonec absolvovali i některé přítomné zá-
stupkyně něžného pohlaví.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem přítom-
ným za účast a také všem, kdo se na přípravě 
akce podíleli. Věřím, že se setkání vydařilo (po-
tvrzuje to ukončení akce v ranních hodinách), 
a že se opět sejdeme při příležitosti dalšího 
výročí. Ing. Lukáš Pretóry

Sraz autobusů na vyškovském letišti.

Nové vozy divize nákladní dopravy.
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Projekt „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“
se blíží k závěru

Po dvou letech pozvolna končí 
úspěšný projekt „Posílení konkurence-
schopnosti a zvyšování profesních do-
vedností zaměstnanců BORS Břeclav 
a.s.“, který byl realizován díky dotaci 
z programu Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. V jeho rámci se téměř všichni 
zaměstnanci společnosti zdokonalili 
v manažerských a měkkých doved-
nostech, práci na počítači, a taktéž 
součástí projektu byla realizace jazy-
kových kurzů němčiny a angličtiny. V 
průběhu celého projektu se zúčastni-
lo v rámci všech vzdělávacích modulů 
1167 absolventů. Za úspěšnou realizaci 
projektu odpovídal realizační tým ve 
složení: Ing. Saskia Hyklová – manažer 
projektu, Mgr. Darina Kmeťová – koor-
dinátor projektu, Bc. Klára Vinklárková 
– asistent projektu.

Velkým přínosem projektu je rozvoj 
kvalifikace a kompetencí zaměstnanců naší 
společnosti, rozvoj s využitím inovativních 
přístupů a posílení jejich udržitelnosti. Tyto 
cíle byly dosaženy díky komplexnímu vzdě-
lávacímu programu realizovaných prostřed-
nictvím individuálních firemních kurzů, 
které využívají moderních výukových me-
tod jako interaktivita, výjezdní kurzy nebo 
virtuální třída. Virtuální třídu plánujeme 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.

využívat i po formálním ukončení projek-
tu. Tento webový nástroj slouží pro zvýšení 
efektivity vzdělávacího procesu. Účastníci 
si pomocí něj mohou kdykoli osvěžit pro-
branou látku z absolvovaných seminářů. S 
jeho zpřístupněním je možnost využití e-
-learningu u vybraných vzdělávacích aktivit. 
Všichni absolventi tak mají možnost otes-
tovat si své nabyté znalosti a dovednosti z 
absolvovaných aktivit. 

Jednotlivá témata vzdělávacích kurzů 
byla velmi přínosná a zajímavá. Obsahově 
byly kurzy přizpůsobeny potřebám a po-
žadavkům s ohledem na složení cílových 
skupin vzdělávaných za-
městnanců. V průběhu 
projektu se zaměstnan-
ci naučili lépe odolávat 
stresu, zorganizovat 
si lépe pracovní čas, 
schopnost komunikovat 
asertivně i v obtížných 
situacích. Po absolvová-
ní projektových školení 
si zaměstnanci zvýšili 
kvalifikaci, stali se flexi-
bilnějšími a díky jejich 
odbornému růstu se i 
zvýšila efektivita práce, 
a tím konkurenceschop-
nost nejen jednotlivců, 
ale i celé firmy. 

Společnost vždy dbala na zvyšování kva-
lifikace svých zaměstnanců. Tento projekt 
nám však umožnil zvýšit intenzitu vzdělá-
vání a posunul nás opět o kousek dál. Naše 
společnost tak získala praktické i odbor-
né zkušenosti, které může nadále využívat 
v naší činnosti. Věříme, že tento dvouletý 
projekt zaměřený na celofiremní vzdělá-
vání je považován nejen námi, ale i našimi 
zaměstnanci za velice efektivní a úspěšný, 
jelikož přispěl nejen k naplnění cílů naší 
společnosti, ale i k naplnění osobních cílů 
zaměstnanců.

Bc. Klára Vinklárková

Úspěchy mladých reprezentantů BORS CLUBU
Premiérová   tenisová sezona  nové-

ho klubu TC BORS CLUB-STK Břeclav 
se pomalu blíží ke svému konci, a tak 
můžeme hodnotit.

V ročníku 2012 JTS  jsme 
obsadili soutěže baby tenisu, 
mladších žáků a starších žáků. 
Největšího úspěchu dosáhlo 
družstvo mladšího žactva ve 
složení Tomáš Krajčír, Marek 
Magula, Martin Magula, Tomáš 
Melichar, Broněk Gajdůšek,
Tereza Halmová, Vivien Charvá-
tová  a Bára Šanderová,  kte-
rému se podařilo vybojovat 
postup do druhé nejvyšší re-
publikové soutěže - Kraj I. 

V individuálních soutěžích vý-
borně reprezentovaly náš klub 
dvě bratrské dvojice, a to bratři 
Magulové a bratři Krajčírové. Hráči na tenisovém kempu.

Martin Magula ovládl turnaj kategorie C 
v Břeclavi vítězstvím ve dvouhře i čtyřhře.
Ve Znojmě i v Hodoníně obsadil ve dvouhře 

2. místo a ve čtyřhře 1. místo.
Marek Magula zvítězil ve Znojmě v obou 

kategoriích a na turnaji v Břeclavi, a v Brně 
obsadil ve dvouhře 2. místo a ve 
čtyřhře zvítězil.   

Tomáš Krajčír i přes vleklé zra-
nění vybojoval na turnajích kate-
gorie A v Piešťanech a kategorie B
v Břeclavi postup do čtvrtfinále. 

Jakub Krajčír obsadil na turnaji 
přeboru kraje Bratislava 3. místo ve 
dvouhře. Stejný hráč dosáhl velkého  
úspěchu  na závěr sezony  v Brně 
na skvěle obsazeném turnaji kate-
gorie B, a to ve dvouhře i čtyřhře 
3 místo.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
trenérům a celému realizačnímu 
týmu za výborně odvedenou práci a 
popřát hodně dalších úspěchů.

Ing. Richard Bartoš

Záběr z průběhu školení.
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Rozloučení
s prázdninami

Dne 1.9. proběhlo na Novém Dvoře Rozlou-
čení dětí s prázdninami. I přes nepříznivé počasí 
se sešel velký počet dětí i dospělých. Děti soutě-
žily o ceny, hledaly poklady, točily se na kolotoči 
a užívaly si skákací hrad. Dospělí si mohli také 
zasoutěžit. V areálu byla rozvěšená zašifrovaná 
přísloví, která museli rodiče, babičky či dědeč-
kové rozluštit. V programu byla také zahrnuta 
ukázka tréninku dostihových rovinných a pře-
kážkových koní, ukázka drezůry a parkurového 
skákání, ukázka vozatajství či vystoupení agility. 
Zábavu provázelo dobré jídlo a pití. Závěrečnou 
společnou disciplínou byl hod vlaštovkou, kte-
rou si děti během soutěžení samy vyrobily. Tím-
to bylo Rozloučení s prázdninami zakončeno a 
děti se tak mohly začít těšit na školu. 

Ing. Kristýna Hytychová

Summer párty u Bartošů
Téměř každý rok, když se všichni zaměst-
nanci unavení, rozjásaní a spokojení vrací-
me autobusem z předvánočního večírku 
si  přejeme, aby takových akcí bylo 
víc. Letos se nám to splnilo. Vedení 
firmy mi dalo plnou důvěru a Hos-
poda u Bartošů v Lanžhotě splnila 
všechny naše představy. Vstřícný pan 
majitel, příjemné prostředí, chutné 
občerstvení a pan muzikant, který 
nám hrál až do ranních hodin. Kdo 
se přišel pobavit, zatancovat a uvol-
nit společně se svými kolegy, přáteli 
a partnery, byl určitě spokojený. Dě-
kuji vedení firmy a panu majiteli, že 
nám tuto bezva akci umožnil. Všichni 

doufáme, že se tato povedená párty stane 
každoroční tradicí.

Sylva Paprstková

Zábava v plném proudu.

Upřímná dětská radost.

Symbolicky, v den státního svátku 28.9.2012, se uskutečnila dlouho plánovaná akce 
a publikum břeclavského Kina Koruna tak přivítalo charismatickou slovenskou herečku 
paní Emílii Vášáryovou. Beseda začala promítnutím krátkého autobiografického snímku 
o paní Vášáryové, dále následovala diskuze s paní Markétou Maláníkovou, doprovázenou 
humorným slovem pana 
Františka Čecha. Závěrem 
besedy oznámila paní Vášá-
ryová, že se stane patron-
kou nadačního fondu Luď-
ka Mikuleckého – Nadační 
fond Luděk pro lidi. Paní 
Vášáryová je úžasná a ne-
zapomenutelná Dáma s vel-
kým „D, která v nás všech 
zanechala hluboký dojem a 
na setkání s ní budeme urči-
tě dlouho vzpomínat. 

Mgr. Darina Kmeťová

Dostihový den 15.9.2012
Málokdy se naskytne taková podívaná, jako 
tomu bylo v Břeclavi sobotního rána letoš-
ního patnáctého zářijového dne po sedmé 
hodině ranní. Našich šest žlutomodrých 
„borsáckých“ autobusů, ze „stáje“ středisek 
osobní dopravy Břeclav a Hustopeče, se vy-
dalo na cestu za nevšedními zážitky do města 

dostihového sportu Pardubic. Dle skvělého 
načasování se k nim na dálnici při projíždě-
ní kolem Hustopečí přidal autobus sedmý. 
Celá trasa byla naplánována tak, aby měl po-
řadatel Luděk Mikulecký během cesty mož-
nost v každém z autobusů strávit minimálně 
dvacet až třicet minut a všem přítomným 

se osobně představit. 
Účastníci zájezdu „S 
Luďkem na dostihy“ 
byly po dobu jeho 
pobytu v tom kterém 
autobusu především 
seznámeni s plánem 
dostihového odpoled-
ne a krátce tak zasvě-
ceni do světa tohoto 
ušlechtilého koňského 
sportu. Hodinu před 
polednem se nám do 
města Pardubic poda-
řilo „dorazit“ téměř v 

koloně a zcela jistě jsme místními usedlíky 
a návštěvníky největšího českého dostihové-
ho areálu nezůstali bez povšimnutí.
Ze startu sedmi dostihových koní z naší stáje 
BORS jsme nakonec měli šanci vidět jen jedno 
skvělé umístění, to však na kouzlu a zajímavosti 
této mimořádné akce pranic neubralo.
Vzhledem k náročnosti organizace celé akce 
byla pro nás odměnou především vysoká 
účast přihlášených zájemců, které neodradil 
jak časný odjezd na akci, tak pozdní návrat 
domů a kteří také přečkali ne zcela příznivé 
počasí, jež v Pardubicích oproti jihu Moravy 
ukázalo svou podstatně chladnější tvář.
Velké poděkování patří kolegům, kteří se 
během cesty tam i zpět zhostili role „ve-
doucích“ autobusů a především dispečerům 
a řidičům obou středisek osobní dopravy, 
bez jejichž profesionálního přístupu by naše 
„první“ akce tohoto charakteru neměla 
mezi zúčastněnými takový ohlas.

Marie Kujová

Beseda s Emílií Vášáryovou

Emílie Vášáryová a Luděk Mikulecký

Atmosféra dostihů.
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