
Dne 3. července letošního roku jsme 
v Senici na Hané převzali od dodavatelů 
dopravní techniky Mercedes Benz a PA-
NAV dvě nové soupravy.

Jde o lehkotonážní jednoosou soupravu Mer-
cedes Benz Actros 1835, L NR 4X2 s valníkovým 
přívěsem PANAV a tahač Mercedes Benz Actros 
1845, LSNRL, 4X2 s valníkovým návěsem PANAV 
NV 42 M.

Jedná se o první etapu investic naplánovanou 
na letošní rok. Další soupravy bychom měli pře-
bírat na podzim.

Ing. Aleš Uher

Ing. Petr Kužma

 V závěru prvního čtvrtletí schválilo 
představenstvo společnosti nákup celkem 
18 nových autobusů v různých variantách 
a v různých specifikacích. Jako první se 
v průběhu června zapojilo do provozu 6 nových 
vozů SOR CN 12, které nahradily na linkách IDS 
JMK již dosluhující vozy KAROSA C 954. Speci-
fikace vozů je velmi podobná vozům zakoupe-
ným v loňském roce, i když se dvěmi zajímavými 
odlišnostmi. Tou první je výběr jiného typu pře-
vodovky. Zatímco starší vozy disponují klasickou 
šestistupňovou mechanickou převodovkou ZF, 
tak u letošního nákupu jsme se rozhodli vyzkou-
šet novější typ převodovky. Jedná se o typ ZF 
Astronic 6AS, což je také šestistupňová mecha-
nická převodovka, ale s automatizovaným řaze-
ním (tzv. robotizovaná). Hlavním důvodem této 
změny bylo vyjít vstříc častým připomínkám ři-
dičů, že klasická mechanická převodovka SORek 
má řazení velmi tuhé a nekomfortní. 

Druhou odlišností, kterou jsme chtěli vyjít 
vstříc našim cestujícím je instalace USB nabíječek 
na přídržné tyče do prostoru u středních dveří. 
Jedná se o první takto vybavené vozy v IDS JMK. 

Také další objednané vozy pro letošní rok budou 
mít USB nabíječky a uvidíme, jak se cestujícím 
bude tento zajímavý doplněk líbit.

Uvedené změny ve specifikaci potvrzují, že 
se snažíme vylepšovat komfort pro naše řidiče a 
také nabízet cestujícím novinky, které jim mohou 
zpříjemnit cestování.

Ing. Petr Kužma
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ISO 9001 je norma managementu kva-
lity. Certifikace ISO s sebou přináší hodně 
výhod, ačkoliv je mnoho lidí přesvědčeno 
o opaku. Přestože se na první pohled může 
zdát, že norma ISO zavádí navíc další pa-
pírování a byrokracii, člověk brzy zjistí, že 
pomáhá zjednodušit a zprůhlednit proce-
sy ve společnosti vůči zákazníkům i vůči 
zaměstnancům.

Certifikát je formálním potvrzením toho, 
že má naše firma systém řízení kvality v soula-
du s normou ISO 9001. Systém řízení kvality je 

používán k zefektivňování všech dílčích procesů 
a řízení celé naší akciové společnosti. Certifikát 
neslouží k tomu, abychom se jím chlubili na na-
šich webových stránkách, ale má nás provázet 
při každodenní práci, od zpracování pracovních 
manuálů, přes personální změny v podniku až po 
zpracování poptávky od našeho zákazníka.

ISO norma zavádí pořádek a systémový pří-
stup do všech firemních činností, jasně vymezuje 
kompetence a zodpovědnosti jednotlivých rolí 
ve společnosti. Napomáhá ke snadnějšímu za-
pracování nových pracovníků a jejich zapojení se 
k plnění cílů v podniku. 

Z obchodního hlediska je norma rovněž vý-
znamná, někteří klienti ji dokonce vyžadují, cer-
tifikovaná firma zvyšuje jejich důvěryhodnost, 
je pro ně znakem serióznosti a určitou zárukou 
kvality. 

Jinak řečeno, certifikace poskytuje zákazníko-
vi informaci o tom, že je podnik schopný dodávat 
mu takovou službu, která splňuje jeho očekává-
ní, zvyšuje jeho spokojenost, a to je hlavní cíl, 
ke kterému norma ISO směřuje. 

Ing. Martina Hlávková

Nákup autobusů SOR

Investice do techniky nákladní dopravy

ISO 9001 – k čemu norma slouží a proč je pro BORS důležitá

SOR v provozu Interiér SOR

Nové vozy Přebírání vozů

Exteriér SOR



V sobotu 3. června 2017 byly na  
12 kurtech v areálu BORS CLUBU  
a STK Břeclav zahájeny přebory Jiho-
moravského kraje, na které se prezen-
tovalo 56 starších žáků.  Losování pro-
běhlo v pátek večer, proto jsme mohli 
zahájit první zápasy v sobotu v 9 hodin.

Bylo možné sledovat kvalitní a bojovné 
zápasy v každé části rozlosovaného pavouku. 
Všech 8 nejvýše nasazených hráčů postoupi-
lo, čímž potvrdili roli favorita.  V sobotu od-
poledne byla rozlosována a zahájena čtyřhra 
za účasti 20 dvojic.

Nedělní program začínal opět v 9 hodin 
ráno dvouhrou. Osmifinále však nepřineslo 
žádná velká dramata, když všechna utkání 
skončila ve dvou setech. Ve čtvrtfinálových 
bojích bylo možné vidět dramatický 2,5 hodi-
nový zápas plný zvratů mezi Palánem a Bar-
toněm, ve kterém se nakonec radoval Palán.

Pondělní semifinále ve složení Zapletal – 
Válek a Palán – Alan  bylo zahájeno v pondělí 

v 9 hodin.  V obou utkáních potvrdili nejvý-
še nasazení hráči své papírové předpoklady.  
O titul oblastního přeborníka  pro rok 2017 
si tedy zahráli Josef Zapletal a Matyáš Alan.  
Finále sneslo nejpřísnější kritéria a bylo mož-
né vidět bojovný tenis plný zvratů. Bohužel 
Hráče Alana postihlo v rozhodujícím třetím 
setu zranění nohy, proto byl nucen svůj dobře 
rozehraný zápas skrečovat. Titul přeborníka 
si odvezl Josef Zapletal. 

Josef Zapletal i Matyáš Alan si odváží pře-
bornický titul ve čtyřhře, kde v finálovém zá-
pase porazili dvojici Bartoň – Čech.

Velká gratulace a hodně štěstí při repre-
zentaci kraje na Mistrovství republiky! 

Poděkování však patří všem zúčastněným 
hráčkám a jejich rodičům, kteří svým vzor-
ným chováním a přístupem přispěli ke skvělé 
atmosféře přeboru. Děkujeme.

  
Ing. Richard Bartoš

V poslední době se stále více hovoří  
o elektromobilech. Zda mají tato auta 
budoucnost, zda je již ten správný čas na 
koupi elektromobilu z důvodu výdrže ba-
terií, hustoty sítě nabíjecích stanic apod.

Více a více evropských zemí a zejména měst 
preferuje co nejekologičtější vozidla – a těmi 
jsou v současnosti elektromobily. Většina au-
tomobilek má v budoucnu v plánu omezování 
výroby vozidel s naftovým agregátem a hledají 
alternativu, kterou by mohli zákazníkům nabíd-
nout. A tady se nabízí elektřina – relativně čistý 
a levný zdroj. Má ale samozřejmě i své nedostat-
ky. Těmi hlavními jsou aktuálně vyšší pořizovací 
náklady vozidel a „omezený“ dojezd na nabitou 
baterii. Oba mají svá řešení. Jedním jsou dotace 
na nákup elektromobilů a druhým vývoj výkon-
nějších baterií, na což se zaměřuje čím dál více 
firem a v budoucnu nás v tomto odvětví patrně 
čeká velký rozvoj. 

Ani Renault nezahálí a aktuálně se dokonce 
může pochlubit nejprodávanějším elektromobi-
lem v Evropě. Je jím Renault Zoe (v ČR se zatím 
oficiálně neprodává). 

Díky těmto skvělým výsledkům se tak Re-
nault rozhodl pro tento odvážný projekt. Tím 

je vývoj elektrické sportovního vozu divizí Re-
nault Sport – Renault Zoe R.S. Zatím je projekt 
v počátcích, ale věřme, že se ho jednou opravdu 
dočkáme.

Ing. Lukáš Pretóry
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PREZENTACE DACIA DUSTER

Dacia Duster

Finalisté přeboru Jihomoravského kraje

Vítězové

Zoe E - sport Concept

V sobotu 1. července 2017 jsme se zúčastnili akce tradičních střeleb na as-
faltové holuby v Sedleci u Mikulova, kde jsme vystavovali náš předváděcí vůz 
Dacia. Tyto střelby zde mají letitou tradici a i my jsme na nich již po třetí.

Letos se zde sešlo více než 80 střelců převážně z blízkého okolí,  kteří soutěžili ve dvou sou-
těžích - Lovecké kolo a Baterie.  Mezi těmito soutěžemi měli střelci,  myslivci,  ale i návštěvníci 
možnost prohlédnout si vystavenou Dacii Duster.  Zájem byl velký a během dne jsme provedli  
i cca 10 zkušebních jízd v terénu. Všichni si Duster velice pochvalovali. Na závěr dne bylo 
losování velmi bohaté tomboly s hodnotnými cenami.

Pokud byste měli zájem navštívit tuto akci, tak příští rok první týden v červenci na 
střelnici v Sedleci. Jste zváni.

Josef Polák

 1 Renault Zoe 9083 14,7% 5761

 2 Nissan Leaf 5940 9,6% 6424

 3 BMW i3 3956 6,4% 1534

 4 Tesla Model 3715 6,0% 3853
   S

 5 Tesla Model 2902 4,7% 1
   X

 6 Kia Soul 1172 1,9% 855
   EV

 7 Hyundai Ioniq 1126 1,8% 0
   Electric

 8 Volkswagen e-Golf 901 1,5% 2222

 9 Mercedes B250e 814 1,3% 696

 10 Volkswagen e-Up! 769 1,2% 616

  Others    /    / 1588 2,6% 1835

 Ranking Make Model YTD Share YTD
    2017 PEV 2016
     market

Elektřina – trend dnešní doby
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Děti z MŠ na Novém dvoře

Exkurze                 
mateřských škol

Tenisové tábory na 
BORS CLUBU

V květnu a v červnu se uskutečni-
ly na Novém dvoře dvě exkurze před-
školních dětí z Mateřské školy Lednice 
a Mateřské školy Břeclav, U Splavu. 

Na úterý 23. května 2017 byla napláno-
vána exkurze pro předškoláky z Mateřské 
školy Lednice. Když jsme se dověděli, že 
více než dvacet sotva šestiletých dětí přijede 
z Lednice na Nový dvůr na kolech, mísily se 
v nás pocity obdivu i obav, zda skutečně do-
razí. Kolem půl desáté však naše obavy vzaly 
za své a děti v doprovodu paní učitelek té-
měř na minutu přesně přijely v pořádku na 
Nový dvůr. To už je vítal spolu s námi Michal 
Knoflíček, díky kterému měly děti možnost 
osobně si vyzkoušet jízdu na poníku Domi-
nikovi. Ukázalo se, že děti z Lednice jsou na 
koně zvyklé a že málokteré sedělo na koni 
poprvé. Krátké čekání mezi tím, až se všech-
ny děti svezou, si krátily zpíváním. Po rozlou-
čení s poníkem jsme dětem ukázali nádherné 
prostory rotundy Nového dvora, která má 
úžasnou akustiku. Děti nám opět zazpívaly 
a jejich zpěv v prostorách rotundy doslova 
bral dech. Byl to i pro nás úžasný zážitek. 
Venku si děti vyzkoušely, jaké je to sedět za 
traktorem, a podívaly se na koně ve výbězích. 
Tečkou za exkurzí byla návštěva stájí, kde se 
ptaly na vše možné, co je kolem koní zají-
malo. Děti si pak na pokyn paní učitelky bez 
dlouhých diskuzí nasadily ochranné vesty, 
vzaly svá kola, seřadily do pelotonu, a s paní 

učitelkami vyjely zpět na trochu pozdější 
oběd do školky. Jejich nadšení, zpěv, touha po 
nových informacích a i neobvyklá disciplino-
vanost byla úžasná. Díky úsměvům na tváři 
věříme, že se jim dopoledne na Novém dvoře 
líbilo.

Druhá exkurze nás čekala v úterý 6. červ-
na 2017. Tentokráte byla určena pro předško-
láky z Mateřské školy Břeclav, U Splavu. Auto-
bus s asi čtyřiceti dětmi přijel o půl desáté. 
O chvíli později se objevil i poník Dominik. 
Při vysokém počtu dětí byla projížďka na po-
níkovi časově náročnější, a tak si děti krátily 
čas svačinkou a hrou s kamínky, které jsou na 
cestě k infocentru. Každý, kdo našel odvahu, 
se na poníkovi svezl. U břeclavských dětí šlo 
přece jen poznat, že jsou to „městské“ děti 
a jejich respekt z koní byl větší. Slézaly z koně 
však s úsměvem, ze kterého šlo vidět nadše-
ní, že svůj strach překonaly a že se jim jíz-
da líbila. Také pro ně byl nachystán traktor 
a dána možnost sednout si za volant a vy-
zkoušet si, jaké to je dívat se na svět
„z vrchu“. Vzhledem k většímu počtu dětí 
jsme rozdělili děti na dvě skupinky. Jed-
na se šla podívat do prostor rotundy 
a druhá spolu s panem Jindrou Horákem 
do stájí. Zpěv lednických dětí v rotundě 
nás natolik inspiroval, že jsme byli rádi, že 
i děti „od Splavu“ nám nedaly košem a věno-
valy těmto nádherným prostorám písničku. 
Myslím si, že ten mrazivě krásný pocit z jejich 
zpěvu byl oboustranný. Ve stájích si měly mož-

nost pohladit koně, podívat se zblízka, kde to 
vlastně koně „bydlí“ a dostaly odpovědi na 
všechny otázky, které je zajímaly. Přestože 
se nám exkurze trochu protáhla, věříme, že 
to pro děti byl krásný zážitek, který jim uká-
zal krásný svět koní.

 
Za organizační tým 

Ing. Kateřina Hrabětová

V měsíci květnu jsme přivítali v pro-
storách naší firmy děti ze dvou mateř-
ských škol. Na břeclavskou provozovnu 
za námi přijely děti z MŠ Kupkova a do 
Hustopečí děti z MŠ Velké Pavlovice.

Podívaly se, kde autobusy parkují a jak to 
u nás ve firmě vypadá za závorou.  V Hustope-
čích měly možnost vidět, jak se umývá autobus, 
což byl pro ně velký zážitek. Dětem se však nej-
více líbilo vyzkoušet si, jaké je to za volantem 
a jakým má řidič výhled.

V rámci vzdělávacího programu se v těchto 
školkách probírají témata týkající se povolání, 
a tak je možné, že se mezi nimi najdou také bu-
doucí řidiči. 

Za organizační tým Ing. Kristýna Hytychová

I letos se na BORS CLUBU konaly dva 
týdenní tenisové tábory pro děti zaměst-
nanců a veřejnost. 

Dopoledne děti absolvovaly tenisové tré-
ninky a odpoledne se věnovaly pohybovým ak-
tivitám a hrám. Počasí bylo příjemné a děti tak 
mohly trávit volný čas sportem na venkovních 
tenisových kurtech. 

Poděkování za pěkný průběh táborů pro 
děti patří trenérům, instruktorkám a personálu 
BORS CLUBU.

Ing. Kristýna Hytychová

Děti si vyzkoušely, jak se sedí za volantem Děti na tenisovém táboře

Plážový volejbal 
2017

V pátek 14. července se na kurtech 
Lokomotivy Břeclav uskutečnil již šes-
tý ročník tradičního turnaje v plážovém   
volejbalu.  

I přes trochu slabší účast, než na jakou jsme 
byli v minulých letech zvyklí, se podařilo složit 
čtyři družstva, kde hrál „každý s každým“, takže 
jsme si zahráli opravdu dost. A sportovní odpo-
ledne jsme zakončili ještě společným „benefič-
ním zápasem“. Poháry i diplomy byly pro každé 
družstvo, takže nikdo nepřišel zkrátka, i když o 
výsledky tady ani moc nejde. Důležité bylo se 
trochu protáhnout, zasportovat si a pak si sed-
nout a pobavit se s kolegy i jinde než v kance-
lářích.

Podle ohlasu všech zúčastněných se akce 
opět vydařila a tak se těšíme na příští ročník.

Ing. Aleš Uher

V rotundě

U koní

Hráči



Tak jsme se dočkali.  Je pátek, 16. čer-
vence 2017 ráno, den, kdy nám "Borsá-
kům" a našim rodinným příslušníkům za-
číná třídenní výlet. Vyrážíme okolo 7 hodiny 
ráno. Náladu si všichni, i přes zatažené nebe, 
výrazné ochlazení a začínající déšť, vzali skvělou. 
Cestou děláme první zastávku v Hlinsku na Ve-
selém Kopci. Veselý Kopec je půvabné místo na 
rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů se 
souborem lidových staveb. Právě sem byly od 
sedmdesátých let 20. století přenášeny objekty 
z části oblasti zvané České Horácko. První ex-
pozice si mohli návštěvníci prohlédnout v roce 
1972. Po prohlídce se někteří z nás zastaví 
občerstvit se v příjemné rodinné restauraci 
u Kováře Matěje, kde je jak skvělé domácí jídlo, 
tak i obsluha. Pak už se vydáváme směr Pardu-
bice, kde nás čeká prohlídka místního pivovaru 
(založeného roku 1871) s výkladem ochotného 
pana sládka. Myslím, že i tady to byl pro všech-
ny příjemně strávený čas;-). Po ochutnávce jsme 
poobědvali v místní restauraci. Posilněni (nejen 
jídlem) jsme se přemístili ubytovat. Zbytek dne 
už si každý užíval volno dle svého. Následující 
dopoledne se vydáváme na prohlídku Perníkové 
chaloupky, původně Loveckého zámečku z roku 
1882, který dnes slouží pro muzeum perníku 

a jako výletní místo pro všechny, co dosud nepře-
stali věřit na pohádky. Odpoledne se vyvážíme 
vláčkem (nedočkaví;-) a ti fyzicky zdatnější vyrá-
ží pěšky na Kunětickou Horu. Kunětická Hora 
je hrad z počátku 15. století, stojící na osamo-
ceném výrazném stejnojmenném vrchu (307 m 
n. m.) v České tabuli nedaleko Pardubic. Tvoří 
dominantu Polabí. Z vrcholu hory je nádherný 
výhled do širokého okolí a za příznivých pod-
mínek je možno vidět i vrcholky Krkonoš. Od 
roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památ-
ka ČR. Šťastní, že se nám dešťové kapky opět 
vyhnuly, se vracíme autobusem zpátky na hotel. 
I tentokrát většina z nás využije večerní volno 
k prohlídce města Pardubic. V neděli se cestou 
zpět domů zastavujeme na zámku Slatiňany. 
Ty jsou v písemných pramenech poprvé dolože-
ny roku 1294 v predikátu prvního známého ma-
jitele Františka ze Slatiňan. Jestli byl zakladate-
lem zdejší osady právě on, je stejně nejasné jako 
počátky zdejší tvrze, doložené až v souvislosti 
s dalším majitelem okolní krajiny Zbyňkem ze 
Slatiňan, teprve v říjnu roku 1371. Po prohlídce 
tohoto krásného zámku sedáme do autobusu 
a míříme rovnou do pekla;-). Toto PEKLO vyrost-
lo v lesích na Čertovině u Hlinska jako unikátní 
zábavní centrum. Je jediné svého druhu nejen 

u nás, ale i v celé Evropě a rozléhá se celkem na 
pěti patrech. Do hlubin země sahá dvanáct me-
trů, k nebesům míří osmi metry. Tento zážitek 
je skutečnou pomyslnou třešinkou na dortu. 
Na některé účastníky našeho zájezdu si místní 
obyvatelé pekla dělali chutě, ale naštěstí všichni 
vyvázli živí a zdraví;-). 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organi-
zaci této úžasné akce, zvláště pak paní Kalu-
žové, která se po celou dobu obětavě starala 
o naši pohodu;-), dále pak panu řidiči Bělíkovi 
a všem za vytvoření pohodové atmosféry;-)!

Radana Brumovská
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      Akce a kultura na BORSU,  aneb... co se chystá
30. 9. Svatováclavský běh Lednicko-valtickým areálem
Badmintonový turnaj - termín bude upřesněn

Pro více info sledujte nástěnky na provozovnách!

Velký úspěch THE BEST OF BORS

Výlet na Pardubicko

V pivovaru 

Muzikál Ples upírů
Dne 29. dubna 2017 jsme v ranních ho-

dinách vyrazili za kulturou do Prahy. Všich-
ni jsme se nemohli dočkat, až na vlastní oči uvi-
díme tolik opěvovaný a propagovaný muzikál od 
producenta Františka Janečka v divadle GOJA 
Music Hall. Počasí bylo aprílové, ale nám to 
v teple autobusu vůbec nevadilo. Po občerstvení 
na Melikaně jsme pokračovali na pražské výsta-

viště, kde se toto divadlo nachází. Po obědě, na 
který si každý zašel dle svého výběru, jsme ne-
trpělivě čekali na začátek. A opravdu se bylo na 
co dívat. Muzikál byl od samého začátku dyna-
mický, taneční i vtipný. Mladá, ale velmi talento-
vaná zpěvačka Natálie Grossová, svým vstupem 
ohromila všechny. Přes útlé dětské tělo zazněl 
neuvěřitelně silný hlas, při kterém nám všem na-

skákala husí kůže. Finální aplaus byl nekonečný 
a tento muzikál v nás všech zanechal nezapo-
menutelné zážitky. 

Děkujeme panu řidiči Bělíkovi za bezproblé-
movou jízdu a všem za organizaci této kulturní 
akce.

Sylva Paprstková

Letošní 6. ročník břeclavských firem a fun teamů Dračí lodě do-
padl pro naši firmu obrovským úspěchem. Tento velmi náročný den se 
konal dne 24. června 2017 za účasti 27 posádek. Bylo velmi teplo, a tak celá 
posádka vyhledávala celodenní stín našeho stanu, kde nám opět poskyto-
vala luxusní komfort a občerstvení Polákovic rodina. Tímto jim moc děkuji 
jménem všech členů našeho teamu. Závody na 200 m jsme jeli celkem tři 
a pokaždé s výborným časem, 1000 m jsme odpádlovali až v 18 hodin ve-
čer. Den to bylo opravdu náročný a všichni jsme si sáhli na dno svých sil. 
V celkovém pořadí jsme vybojovali 2. místo za firmy, 5. místo z celkového 
počtu 27 posádek a 7. místo na 1000 m. Protože nás předjely pouze týmy 
s profesionálními veslaři,  považuji tohle umístění za fantastické a jak říkám: 
„Na  kancelářské krysy, které sednou jednou za rok na loď, je to BOMBA.“

Proto chci ještě jednou poděkovat všem, kteří si udělají čas a jdou re-
prezentovat firmu a dají do toho všechno, firmě a fanouškům za podporu 
a Pepínovi za celodenní ALL INCLUSIVE.

Moc si toho všeho vážím, s úctou kapitánka a bubenice (i když nejtěžší)

Sylvinka z pokladny


