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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Za pár dnů zahájíme rok 2013. Ko-
nec roku starého je dobrým důvo-

dem pro zamyšlení a malou rekapitulaci 
úspěchů, proher a událostí nevšedních.

Naše firma se vypořádala s úkoly roku 2012 
velmi dobře. Naše dvě největší aktivity, osobní a 
nákladní doprava, bojovaly hlavně s nepříznivým 
vývojem cen pohonných hmot, a také s velmi tvr-
dou konkurencí. Dosažené výsledky obou divizí 
jsou jejich velkým úspěchem a tvoří podstatnou 
část výsledků celé společnosti. Také v dalších 
činnostech je předpokládaný konec roku velmi 
optimistický. Současně je ale potřeba dodat, že 
jsme v uplynulém roce museli velmi rozvážně 
nakládat s finančními prostředky a jejich nedo-
statek se odráží i v nízkém objemu investic roku 
2012. Plníme ale všechny závazky z významné 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ IDS JMK
BŘECLAVSKO, HUSTOPEČSKO, HODONÍNSKO

obnovy vozidel v předcházejících letech. V této 
oblasti dojde ke změnám v roce příštím.

Hodně se událo v životě firmy a ve vztazích 
mezi zaměstnanci při mnoha nových firemních 
akcích. Některé byly vyprovokovány volebními 
aktivitami, ale většina si zaslouží pravidelné opa-
kování i v dalších letech. Moc si vážím všech, 
kteří věnují svůj čas a připravují nezapomenutel-
né chvíle tvořící nejlepší vztahy ve firmě.

Rok příští bude ve znamení příprav na změ-
ny. V každé činnosti je očekáván a připravován 
podklad reagující na nové možnosti. Máme roz-
pracováno několik nových projektů a postupně 
je začneme zveřejňovat. Je potřeba vše dobře 
sladit a reagovat pružně na vnější podmínky. 
Mezi vedoucími je hodně odhodlání využít vý-
zvy, které jsou před nimi.

Abychom mohli plnit naše role ve firmě 
BORS Břeclav a.s., 
potřebujeme hlav-
ně zdraví a život-
ní pohodu. Přeji 
všem zaměstnan-
cům, aby nemuseli 
po celý rok řešit 
ve svém životě, a 
ani ve svém okolí, 
žádné zdravotní 
komplikace. Kaž-
dému také pře-
ji obrovský kus 
štěstí a plno přátel. Ať prožijeme každý den 
roku s třináctkou na konci naplno a šťastně.

Ing. František Zugar, generální ředitel

V těchto prosincových dnech jsou to 
čtyři roky od chvíle, kdy se naše společ-
nost významným způsobem začlenila do 
zabezpečování linkové dopravy v rámci 
Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje.

Znamenalo to pro nás zásadní změny v orga-
nizaci práce a navýšení personálních i investičních 
potřeb. Smlouvy s objednatelem dopravy, tedy Ji-
homoravským krajem, byly uzavřeny na období 5 
let. Možná se to tenkrát zdálo jako dlouhá doba, 
ale 5 let uplynulo a 29. listopadu byla vyhlášena 
nová soutěž na oblast s pracovním názvem „Jiho-
východ“, tedy linky autobusové dopravy spadající 
převážně do oblasti Břeclavska, Hustopečska, 
Hodonínska a části Vyškovska. Jen pro představu, 
soutěží se o roční výkony v celkové výši 13,2 mili-
onů ujetých km, které bude nutno zajistit celkem 
185 autobusy. Celá zakázka je rozdělena na 20 
částí, přičemž o každou část se soutěží samostat-

ně. Termín pro odevzdání nabídek je 25. února 
2013 a zadavatel předpokládá, že smlouvy s vítězi 
jednotlivých částí by měly být uzavřeny do konce 
srpna 2013.

Jak moc se tato zakázka týká naší firmy je 
zřejmé z názvu článku. Z aktuálních výkonů, 
které dnes zajišťujeme v IDS JMK pro Jihomo-
ravský kraj je to cca 85 %. Od prosince 2013 
na dobu 10 let budou autobusové linky IDS 
JMK v našem regionu provozovány na základě 
výsledků výběrového řízení vedeného podle 
nových zásad, přičemž po dopravcích bude 
požadováno splnění daleko přísnějších krité-
rií. Vybrané novinky jsme již museli aplikovat 
po úspěchu ve výběrovém řízení na Šlapanic-
ku. Bude požadováno více nízkopodlažních 
vozů, více vozů vybavených klimatizací nebo 
modernějším vnitřním informačním zaříze-
ním. Daleko výraznější nároky jsou kladeny i 
na technické zázemí, dispečerské řízení nebo 

například školení řidičů. 
Čekají nás tedy více jak 2 měsíce náročné 

práce na zpracování kvalitní nabídky, jejíž sou-
částí bude zejména nabídka moderního vozo-
vého parku a také nabídka metodiky postupů 
a pravidel vycházejících z interních předpisů a 
směrnic. Cena nabízeného výkonu bude muset 
zohledňovat veškeré požadavky na technické a 
provozní standardy a samozřejmě také vlivy zvy-
šujících se nákladů, zejména pohonných hmot.

Ke kladnému hodnocení naší nabídky můžeme 
svou kvalitně odvedenou prací přispět všichni. 
Poctivým každodenním plněním náročných po-
žadavků integrovaného dopravního systému se 
také vytváří obraz námi poskytovaných služeb.

Věřím, že v roce 2013 bude divize osobní do-
pravy pokračovat v plnění plánu hospodářských 
výsledků, a také, že dosáhneme co nejlepšího 
úspěchu v právě probíhajícím výběrovém řízení.

Ing, Petr Kužma
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Ohlédnutí za investicemi do vozového parku 
nákladní dopravy

Jak jsem již předeslal v minu-
lém čísle Kulatého stolu, v polovi-
ně měsíce října jsme pokračovali 
v obnově vozové dopravní tech-
niky na divizi nákladní dopravy a 
pořídili dvě velkoobjemové sou-
pravy SCANIA R420LBX2*4MLB s 
nástavbami PANAV.

Co se týká nákladních vozidel, jde o 
první vozidla této značky v naší firmě. 
Jen 3 týdny před tím jsme přebírali dvě 
soupravy Mercedes-Benz Actros 2542 
L/NR 6X2, a tak můžeme obě tyto značky reálně 
porovnávat z hlediska jejich vlastností v provozu.

Tímto převzetím jsme zakončili investice do 
vozové techniky za letošní rok. Za poslední dva 
roky jsme na divizi nákladní dopravy pořídili 
osm nových souprav (4 x DAF, 2 x Mercedes, 
2 x Scania, vše s nástavbami PANAV), 4 tahače 
zn. DAF s návěsy Kögel a ještě další čtyři návěsy 
zn. KRONE. 

Mezitím samozřejmě také docházelo k od-
prodeji starších vozidel, takže reálně došlo k na-
výšení ze 42 vozidel v lednu 2011 na 48 vozidel 
v listopadu 2012 s průměrným stářím 4,7 roku. 

V příštím roce jsou v plánu další investice do 
vozového parku, tak doufám, že situace i výsled-
ky hospodaření budou nakloněny tomu, aby naše 
plánované investice mohly být zrealizovány.

Ing. Aleš Uher

Clio IV - Na první setkání nikdy nezapomenete

Autogramiáda
s Josefem Váňou

V pátek 5. října zavítal do břeclavského kina 
Koruna, na pozvání Ing. Luďka Mikuleckého, le-
gendární žokej Josef Váňa. Program byl zahájen 
promítáním nového filmu Váňa, poté následovala 
beseda, kdy pan Váňa zodpovídal dotazy publika. 
Atmosféra byla velmi příjemná. Celá akce byla 
završena autogramiádou a osobním setkáním či 
focením se sympatickým panem Váňou.

Ing. Kristýna Hytychová

Automobily původně vznik-
ly jako prostředky k dopravě, 
postupem času se ale staly 
předmětem našich snů, ob-
jektem touhy… Nový Renault 
Clio přesně naplňuje tuto myš-
lenku.  Čtvrtá generace toho-
to modelu je zcela jiná, jediné 
co zůstalo, je hrdý název. Také 
proč ne? Vždyť jich bylo vyro-
beno téměř 12 milionů. 

Jako přikrčená kočka před sko-
kem působí doširoka rozkročená 
nízká karoserie umocňující spor-
tovní vzhled, který Vám zrychlí 
tep. Výrazné energické křivky, 
obří emblém na černém podkladu 
masky, kliky zadních dveří ukryté 
v c sloupku, vypracovaná svalnatá 
záď, každý detail vozu atakuje Vaše 
smysly. 

Motory energy, které jsou 
převzaty přímo ze světa automo-
bilových soutěží, ohromují svým 
výkonem a překvapují spotřebou. 

Přeplňovaný tříválec o objemu 0,9 l s vý-
konem 90 k poskytuje 90 % točivého mo-
mentu již od 1650 ot/min, navíc je vybaven 
systémem Start/Stop a jeho spotřeba? Jen 
4,5 l/100 km. Za moderními motory ne-
zaostává ani výbava vozidla: 4 airbagy, ESP, 
ASR, ABS, EDC, tempomat, I sofix, že ani 
nevíte, co všechny ty zkratky znamenají? A 
věřte, že to zdaleka není vše, čím Vás toto 
auto překvapí. Například k ovládání rádia, 
telefonu, navigace už nepoužíváme spousty 
nepřehledných knoflíků, ale moderní doty-
kový palubní tablet, jehož ovládání je velmi 
intuitivní a přehledné. 

Máte snad problém s tím, že toto auto bude 
mít za chvíli každý? I na toto má nové Clio 
odpověď. Můžete si jej totiž nechat postavit 
přímo Vám na míru, je zde na výběr několik 
barev palubní desky, čalounění a výplně dveří, 
různé dekory volantu, výdechů klimatizace, 
vnějších zrcátek, ochranných lišt a spousty 
dalších doplňků.

 Zlatý volant je jen prvním oceněním, věří-
me, že další budou následovat…

Ing. Ondřej Hollý

Udělejte si krásný den v areálu BORS CLUBU
Najděte si chvíli v předvánočním shonu 

a ponořte se do příjemné atmosféry, kterou 
Vám nabízí sportovně-relaxační centrum. Na 
BORS CLUBU byla zahájena zimní sezóna 
zazimováním letních kurtů a výstavbou haly. 
Přijďte proto využít nabídky tenisové haly, 
fitness či wellness centra. K dispozici je také 
12 kompletně zařízených pokojů. Na veškeré 
služby BORS CLUBU poskytuje zaměstnava-
tel 50 % slevu, proto neváhejte využít tuto 
skvělou nabídku. 

Ing. Richard Bartoš

Dárkový poukaz jako 
vánoční dárek

Potěšte své blízké a nadělte jim pod
stromeček dárkové poukazy. Rádi Vám vy-
stavíme poukaz na nákup libovolné služby 
z nabídky sportovně-relaxačního centra 
BORS CLUB ve Vámi zvolené hodnotě.
Poukazy mají neomezenou dobu platnosti.

Těší se na Vás Tým BORS CLUBU

Nové vozy na nákladní dopravě.

Pan Váňa s radostí podepisoval fotografie.

Sauny
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Projekt „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“
u konce!

Den 31.10.2012 byl posledním dnem trvání projektu, jehož cí-
lem bylo posílení konkurenceschopnosti a zvyšování profesních 
dovedností našich zaměstnanců. Projekt, jehož začátek sahá do 
listopadu 2010, byl zaměřen na zvyšování kvalifikace zaměstnan-
ců a rozvoj podnikového systému řízení lidských zdrojů. Během 
dvouletého trvání projektu se nám podařilo proškolit téměř 400 
našich zaměstnanců a hodnota počtu úspěšných absolventů do-
sáhla 1223.  Vyzkoušeli jsme si nové metody a techniky v oblasti 
školení, zvýšili adaptabilitu, profesní i osobní potenciál účastníků. 
Do této oblasti jsme díky dotaci, jejímž nositelem byla prostřed-
nictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropská unie, inves-
tovali více než 6 mil. Kč. Cíle projektu bylo dosaženo a závěry, 
postřehy z jeho realizace, budou uplatněny v personální strategii 
a plánech vzdělávání v příštích letech.

Ing. Saskia Hyklová

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

Úspěšná ubytovna Mikulov
• Ubytovna Mikulov se může v letošním 
roce pochlubit výbornými hospodářský-
mi výsledky, kdy nadstandardně překra-
čuje stanovený plán. 

• Ubytovnu využívají školy, sportovní 
instituce, řemeslnící, stálí či příležitostní 
hosté.

• Ubytovna se vyznačuje příjemným pro-
středím, nabízí svým zákazníkům kvalitní 
úroveň poskytovaných služeb.  

• Kolektiv je motivován spokojeností zá-
kazníků, zaměstnanci ubytovny se snaží 
udržovat prostředí v co nejlepším stavu 
a sami tak přispívají k rozvoji úrovně po-
skytovaných služeb.

 

• Probíhají pravidelné denní porady, na 
kterých jsou od personálu přijímány ná-
pady pro zlepšování, problémy a závady 
jsou ihned řešeny a odstraněny.

Tímto způsobem bych chtěl všem za-
městnancům v Mikulově poděkovat za 
maximální snahu o zvelebování, čistotu a 
příjemné prostředí celého areálu a uby-
tovny.

Vážení kolegové, přijměte tedy pozvání k 
pobytu na naší ubytovně, kterou můžete 
v průběhu sezóny s  přáteli či rodinou vy-
užít k výletům po Mikulovsku (vinobraní, 
cyklistika, pěší výlety).
Zákazníci se k nám rádi vracejí a přichází 
nám spousta děkovných dopisů.

Bohumil Hložek

Schránky pro náměty, 
postřehy našich
zaměstnanců

Závěrem roku mi dovolte připome-
nout skutečnost, že na každé provozov-
ně jsou umístěny schránky, do kterých 
mají naši zaměstnanci možnost vložit 
své připomínky, náměty i stížnosti ke 
své práci, práci svých kolegů, nadříze-
ných, filozofii naší společnosti, včetně 
návrhů a podnětů ke zlepšení. A to i 
anonymně. Schránky jsou jednou týdně 
kontrolovány a se všemi příspěvky se 
dále pracuje. Věřím, že námětů a připo-
mínek mají naši zaměstnanci celou řadu 
a rádi se o ně podělí s ostatními. Nejza-
jímavější zveřejníme, a pokud nebudou 
„anonymní“ i odměníme!

Ing. Saskia Hyklová

Průběh školení.

Pokoj pro hosty. Vstupní hala v ubytovně Mikulov.
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Loučí se řidič František Kabriel
František Kabriel končí po čtyřiceti letech jako řidič, odchází do penze. Proto se sešli jeho 

přátelé, aby se se svým kolegou rozloučili. Počkali na něj na autobusovém nádraží v Hustope-
čích při hrající dechovce. Pan Kabriel byl velmi překvapen, takové rozloučení nečekal. Přebíral 
od kamarádů dary, například také volant potažený barvami společnosti. Kolegové mu vyslovo-
vali slova uznání. 

Pan Kabriel je nejen výborný řidič, ale také skvělý člověk, po kterém se bude kolektivu 
stýskat.

Čalovo
Dvakrát za rok se vypravujeme do termálních lázní. Tentokrát to 
bylo Čalovo. Někteří jeli po delší době, a tak byli překvapeni, jak 
je celý komplex přebudovaný. Byl to ráj hlavně pro děti, které se 
vyřádily na atrakcích a byly zde pro ně připraveny různé akce. 
Domů jsme se vraceli s pocitem příjemně stráveného dne.

Marcela Kalužová

Vánoční Bratislava
V sobotu 1. prosince pořádala odborová organizace pod vedením p. M. Kalužové akci „Vánoční 
Bratislava“. Probudili jsme se do slunečného rána a plni očekávání  jsme  před obědem nastou-
pili do autobusu. Čekala nás nejprve okružní prohlídka města a následně turistická trasa po 
historických pamětihodnostech. Zapálená paní průvodkyně nás během čtyři hodin podrobně 
seznámila s nejznámějšími  památkami, včetně k nim se vázajících pověstí. To už se pomalu za-

čalo stmívat a my se těšili prochladlí ko-
nečně na punč, či svařáček. Při  přícho-
du na trhy nás vítal  nejen krásný kolorit 
vánoční výzdoby, ale také nepřeberné 
množství vůní. Ať už to byl badydián se 
skořicí, či vůně masa a jitrnic. Vůně si 
mísily a nám se po celodenním „půstu“ 
sbíhaly sliny. Věřím, že zájezd  se všem 
líbil, chci poděkovat za dobrý nápad a 
organizaci p. Kalužové a rovněž řidiči
p. Kobzíkovi.

Vlasta Blažejová

POZVÁNKA NA
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK

Všichni zaměstnanci naší společnosti
jsou při příležitosti ukončení roku 

SRDEČNĚ ZVÁNI
na společenský večírek, který se bude konat

15.12.2012 od 20:00 hodin
v prostorách

Hotelu CENTRO v Hustopečích

K tanci a poslechu bude hrát DJ David Hassman
z Brna a CM Kapura z Břeclavi.

Občerstvení i doprava jsou zajištěny.

Hrála i dechovka. Gratulace a předávání dárků. Moment překvapení.

Procházka vyzdobenými uličkami. Výhled na Bratislavu.

Nejen děti si to užily.
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