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BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

10 let IDS JMK
Přelom jara a léta byl ve znamení hned ně-

kolika významných akcí, které s námi měly něco 
společného. Kromě stále populárnějších závodů 
dračích lodí jsme se v sobotu 21. června v Brně 
aktivně zúčastnili části oslav 10 let IDS JMK. 
Tento den se v rámci projektu „BRNO - MĚS-
TO UPROSTŘED EVROPY....festival zábavy pod 
hrady Špilberk a Veveří“ a „STAROBRNO - IG-
NIS BRUNENSIS přehlídka ohňostrojů“ v cen-
tru Brna uskutečnila výstava autobusů většiny 
dopravců, kteří se na provozu IDS JMK podílí. 

Na uvolněném parkovišti mezi ulicemi Be-
sední a Veselá se představilo celkem 15 auto-
busů značek Iveco, Irisbus, SOR, Solaris, MAN  
a Scania. Právě posledně jmenovaný autobus 
Scania Irizar i4 v našich barvách patřil k nejvy-

hledávanějším a nejobdivovanějším. Již několik 
roků jej znají cestující z hodonínské linky IDS 
JMK číslo 109. Pro návštěvníky z jiných regionů 
byl lákadlem, neboť v našich zeměpisných šíř-

kách není tento typ vozu často vidět, zvláště pak 
v třínápravové verzi. 

Oficiálně byla výstava zahájena v 10 hodin, 
avšak již od časného přistavení po sedmé hodi-
ně ranní byl přístupný zájemcům o prohlídku. Ti 
nejmenší návštěvníci ocenili drobnou sladkost, 
dospělí pak další suvenýry, reklamní předměty 
a informační materiály i o jiných aktivitách naší 
společnosti. Všichni „odvážní“ pak využili mož-
nost posadit se nejen na sedačky pro cestující, 
ale i na tu řidičskou. Těm, kteří ještě nedosáhli 
na pedály, postačila možnost držet se volantu 
za dozoru rodičů a pánů řidičů Mlčka a Krátké-
ho, kteří rádi a ochotně v rámci svých znalostí 
poskytovali informace nejen k technickému vy-
bavení vozu, ale také k provozu linek IDS JMK.

Na neobvyklých místech města Brna se 
kromě autobusu Scania Irizar pohyboval i náš 
městský autobus Mercedes Conecto pohodo-

vě řízený panem řidičem Helešicem. Tento vůz 
se v rámci představení různorodosti vozového 
parku dopravců podílel na zajištění bezplatné 
kyvadlové dopravy mezi parkovištěm na ulici 
Veselá a depem ČD v městské části Malomě-
řice, které uvítalo návštěvníky při příležitosti 
dne otevřených dveří k 50. výročí provozu. Ať 
už při průjezdu centrem města například po uli-
ci Dominikánská, nebo kolem hlavního brněn-
ského nádraží poutal autobus v našich barvách 
pozornost.

Součástí programu oslav bylo i množství dal-
ších zajímavých akcí různorodého charakteru, 
převážně však s dopravní tématikou. Právě roz-
manitost a rozsáhlost celého projektu přilákala 
až neočekávané množství návštěvníků, zřejmý 

byl i podíl příznivých 
klimatických podmí-
nek. Na tomto místě 
je vhodné poděkovat 
zúčastněným řidičům 
za vzornou repre-
zentaci, pracovníkům 
dispečinků za perso-
nální i technické zajiš-
tění, marketingovému 
útvaru za poskytnutí 
vhodných prezentač-
ních materiálů a v ne-
poslední řadě společ-
nosti KORDIS JMK,  

a. s. za pozvání a samotnou nelehkou organizaci 
povedené akce.

Ing. Miroslav Purmenský

Náš autobus Scania Irizar i4 mezi ostatními vozy. Návštěvníci si autobus zaujatě prohlíželi.

Slavnostní otevření tenisové haly

Dne 3. - 4. 10. 2014 proběhne slavnostní  
otevření nové tenisové haly na BORS CLUBU 

za účasti významných osobností.

Bohatá tombola s výtěžkem  
pro dobročinné účely

DAVIS CUP v Břeclavi na BORS CLUBU

uživatel
Textový rámeček
AKCE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA
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Nadační fond Luděk pro lidi rozdělil granty

V polovině měsíce května 2014 vyhlásil Na-
dační fond Luděk pro lidi druhé kolo grantového 
řízení, tentokráte směřující do oblasti kultura, 

sport a vzdělávání. V polovině června byli vybráni 
tři příjemci nadačního příspěvku, kteří podali žá-
dost do vypsaného grantového řízení, kdy každý 
z nich si rozdělí grant ve výši 15 000,- Kč. Grant 
obdržela nadějná stolní tenistka Denisa Pyskatá, 
která získala v loňské sezóně 3. místo v jednotliv-
cích a 1. místo a titul Mistr ČR ve čtyřhře starších 
žákyň. Dále úspěšný veslař a Vicemistr Evropy ju-
niorů na dlouhé trati Lukáš Helešic. A konečně 
slovácký krúžek Charvatčánek, za který jej pře-
vzala jeho vedoucí Zdenka Miklíková. Všem byl 
dne 24. 6. 2014 za účasti manželů Mikuleckých 
předán certifikát. Všichni obdarovaní si to za své 
výsledky zajisté zaslouží a všem obdarovaným 
přejeme hodně úspěchů při jejich činnosti!Denisa Pyskatá a manželé Mikulečtí Předávání grantu Charvatčánku

Na přelomu března a dubna letošního roku 
proběhla rekonstrukce havarijního stavu po-
vrchu  autobusového nádraží v Hustopečích.  
V sobotu 29. března provedla firma VHS Břeclav 
s.r.o. celkovou výměnu rozpadajících se vrstev 
krytu vozovky jejím odfrézováním a násled-

ným zakonzervováním 
sanační úpravou. Tyto 
úpravy před samotnou 
pokládkou nového po-
vrchu probíhaly za kom-
pletního provozu nádraží.  
O dalších dvou sobotách, 
5. a 12.dubna, však bylo 
nutné všechna stanoviště 
přesunout o cca 200 
metrů na ulici Vinař-
skou, kde pod dohle-
dem pracovníků osobní 
dopravy probíhal provizorní provoz. Vše se 
uskutečnilo bez komplikací a dle časového har-
monogramu. 

V únoru loňského roku byly také provedeny 
stavební úpravy v prostorách budovy autobu-
sového nádraží včetně fasády. Nově zde vznikla 

pekárna s rychlým občerstvením a také řeznic-
tví.

Celý areál teď získal patřičný komfort jak 
pro cestující, tak pro řidiče zajišťující linky to-
hoto dopravního uzlu.

Tomáš Dolák 

Rekonstrukce autobusového nádraží v Hustopečích

Před opravou...
Po opravě...

Výlet do Českého Švýcarska
Ve dnech 27.-29.6. pořádala odborová organizace tradiční zájezd pro 

zaměstnance, tentokrát do  Českého Švýcarska. Všichni jsme natěšení od-
jížděli v brzkých ranních hodinách. Nejprve nás čekalo zastavení v Mladé 
Boleslavi, a to jak ve Škodě Muzeum, tak i v gigantickém závodě v prosto-
rách přípravy a kompletace vozidel. Po zajímavé exkurzi  jsme se přesunuli 
na prohlídku soukromého pivovaru Svijany, který oslavil v letošním roce 
450 let od svého založení. Pivo přímo od zdroje všem chutnalo a měděné 
korbele byly v okamžiku prázdné, a to především vlivem výparu při  sluneč-
ném počasí. Po dobrém pozdním obědě v pivovarské restauraci jsme se 
jeli ubytovat do malebné vísky Jetřichovice do penzionu Švýcarský Dvůr. 
V sobotu  jsme absolvovali výšlap na Pravčickou bránu s panoramatickými  
výhledy na útvary skal a krásnou krajinu. Po náročnější turistice to pak 
byla romantická plavba na lodičkách v Edmundově soutěsce na řece Ka-
menici. Utrmácení, ale spokojení jsme večer završili společným posezením 
na terase s ochutnávkou a degustací moravských produktů. Po probuzení 
do mrholícího nedělního rána jsme se vydali zpět se zastávkou u skalního 
útvaru tzv. kamenných varhan, kde se točila pohádka Pyšná princezna. 
Poslední zastávkou byl  krásný zámek Žleby. Poté jsme již opravdu utrmá-
cení a zmožení, ale plni dojmů vyrazili k domovu. Chtěla bych za všech-
ny poděkovat jednak řidiči Zdeňkovi Bělíkovi, který nás všechny přivezl 
v pořádku a především Marci Kalužové, která opět připravila bezvadný 
zájezd. Už se všichni těšíme co bude příště. Ještě jednou velký dík, úsilí se 
opravdu vyplatilo. Tak za rok opět na viděnou…

Vlasta Blažejová
Skupinové foto z výletu
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Dračí lodě 2014
Dne 21.6.2014 jsme se my nadšenci Dračích lodí sešli již třetím rokem 

za chladného sobotního rána na veslařském klubu v Břeclavi.Nervozitu 
ze závodů po chvíli vystřídla veselá nálada skvělé party lidí reprezentují-

cích naši firmu ve slu-
šivých žluto-modrých 
dresech. Zázemí nám 
opět poskytl rodinný 
klan Poláků a opravdu 
bylo z čeho vybírat. Na 
své jsme si přišli nejen 
my závodníci, ale také 
naši fanoušci, kteří  nás 
jako každoročně přišli 
opět podpořit a za to 
jim patří naše velké po-
děkování.

Letos jsme dosáhli skvělých výsledků a se 
ctí reprezentovali fimu BORS Břeclav a.s. Z cel-
kového počtu 25 posádek jsme se umístili na  
3. místě a v poháru firem dokonce na místě 2.

Je to obrovský úspěch pro partu lidí, kteří 
spolu pádlují pouze 1 x za rok. Mé poděkování 
patří Všem závodníků za jejich skvělý celodenní 
výkon, rodině Polákové za zasycení našich ža-
ludků a také firmě za možnost tenhle bezvadný 
závod podstoupit.

Také chválím sebe kapitána a bubeníka za 
udržení disciplíny a dobré pohody na lodi a ne-
jen na ni:-).

Kapitán a bubeník Sylvinka z pokladny :-))

Renault a Dacia BORS  
Břeclav na Lichtenštejnských 

stezkách
V sobotu 3. května letošního roku jsme se s našimi vozy Re-

nault a Dacia zúčastnili jubilejního 10. ročníku Otvírání Lichten-
štejnských stezek, který navštívilo i přes nepříznivé počasí cca 
1.000 cyklistů.

V areálu Slováckého veslařského klubu jsme vystavovali 3 vozidla – 
Renault Clio, Renault Fluence a Dacii Dokker. Nejvíce pozornosti poutala 
právě poslední jmenovaná Dacia Dokker, což nám potvrzuje, že rozhod-
nutí rozšířit portfolio prodávaných značek o značku Dacia bylo správné.

Josef Polák

Dne 9.4. naši firmu navštívili žáci 8. tříd ze ZŠ Lednice. 

Nejdříve byli přivítáni v prostorách jídelny a seznámeni se vše-
mi činnostmi, které vykonáváme. Poté se přemístili na divizi Nákladní 
dopravy, kde jim vedoucí střediska Ing. M. Křikava připravil zajímavou 
přednášku o fungování dispečinku a spedice. Potom, ve spolupráci  
s technickým dispečerem M. Vavříkem, měli žáci možnost nasednout 
do kabiny nákladního vozu, což ocenili snad nejvíce. Navštívili také 
středisko opravárenství, kde se slova ujal vedoucí střediska M. Láníček  
a odpovídal trpělivě na všechny zajímavé dotazy. Nakonec žáky přivítal 
vedoucí střediska servisu Renault J. Svoboda a provedl je dílnami servisu 
a pneuservisu.

Asi dvouhodinová exkurze žáky zaujala a všichni odjížděli spokojeni 
včetně jejich učitelů.

Ing. Kristýna Hytychová

Exkurze ZŠ Lednice 

Povzbuzování bylo potřeba

Výklad vedoucího střediska ND žáky zaujal

A jedeme si pro účast ve finále A...

Vozy Renault na akci Otvírání stezek

Jsme dobří...

Vyhlášení 3. místa
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Snaha o obnovu Nového dvoru
Dne 30. 6. 2014 byla po dlouhé a náročné pří-
pravě podána žádost o podporu v poslední vý-
zvě v oblasti intervence 5.1 IOP zaměřenou na 
podporu národních kulturních památek vyhlá-
šenou Ministerstvem pro místní rozvoj, jejímž 
cílem by měla být postupná obnova Nového 
dvoru, jedné z poslední památek budovaných 
rodem Lichtenštejnů v Lednicko-valtickém are-

álu. Obnova chátrajícího areálu Nový dvůr je 
dlouhodobý zájem a pevně věříme, že podaná 
žádost bude kladně ohodnocena a v nejpozději 
ke konci roku 2014 se bude moci začít s po-
stupnou obnovou, která by měla být následně 
dokončena do konce roku 2015. Cílem je vrátit 
památce původní vzhled z dob vlády Lichten-
štějnů a toto unikátní stavení poprvé zpřístup-

nit i veřejnosti. Při plánované obnově památky 
by se dle předpokladů mělo postupovat dle 
dobových archivních plánů, v souladu s původ-
ním účelem a architektonickou i urbanistickou 
hodnotou, tak jak si to tato skvostná památka 
zajisté zaslouží. 

Mgr. Darina Kmeťová

31. května v 6.00 ráno jsme ze dvora firmy BORS Břeclav a.s. vyrazili 
autobusem do ZOO ve Dvoře Králové.  Výlet byl nejen dárkem pro děti  
k jejich svátku, ale také příjemným vytržením z denního stereotypu pro 
nás dospělé. V ZOO se nám moc líbilo, měli jsme dostatek času si ji 
celou projít, posedět u slonů  a také se safaribusem projet po safari. 
Vzhledem k velikosti zahrady jsme se pak unavení rádi vraceli k auto-
busu, který nás zase bezpečně zavezl do Břeclavi. Celý den jsme si moc 
užili, i počasí nám přálo. Moc děkujeme za příjemně strávený den! 

Bohunka Lanová 

Výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové

Ing. Mikulecký se jako předseda správní rady Nadačního fondu 
Luděk pro lidi se rozhodl podpořit nové začínající tenisové talenty  
a uhradit náklady na tenisový tábor pro děti našich zaměstnanců, kteří 
se na tenisový tábor konaný v období od 14. 7. do 18. 7. přihlásili. 
Doufáme, že tímto krokem nadační fond přispěje k nalezení dalšího 
tenisového talentu. 

Podpora nových 
tenisových talentů




