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ZPRAVODAJ	 	 	 	 	 					skupina	BORS

Společnost	BORS	opět	partnerem	Svatováclavského	běhu

Interní	audity	2018

Poslední	zářijovou	sobotu	29.	9.	2018	při-
lákal	Svatováclavský	běh	na	Nový	dvůr	přes	
dvě	 stovky	 sportovních	 nadšenců.	 Pořadate-
lem	tohoto	 již	4.	 ročníku	byla	 Jihomoravská	
sportovní	 (BORS	 CLUB).	 Hlavním	 partne-
rem	Běhu	je	naše	společnost	BORS.

Svatováclavský běh je závodem pro všechny 
věkové kategorie, pro běžecké nadšence i zkuše-
né běžce. Na start letošního ročníku se postavi-
lo celkem 240 závodníků a závodnic. Počasí bylo 
sice trochu chladnější, ale vzhledem ke studenému  
a deštivému září, jsme byli rádi i za těch 15 stupňů. 
Sluníčko navíc občas vysvitlo, tak měli závodníci cel-
kem kvalitní podmínky. 

První účastníci se začali sjíždět na Nový dvůr po 
půl deváté. Když o půl desáté odstartoval dle plánu 
první závod, bylo okolí Nového dvoru plné lidí. Tento 
rok byly pro děti nachystány tratě v délce 100 met-
rů, 200 metrů a 500 metrů. Celkem 132 dětí se zú-
častnilo kratších běhů. Byly zde děti z atletických od-
dílů např. z Břeclavi, Valtic, Hodonína, ale i děti, které 
si došly zaběhat jen tak pro radost, některé stály na 
startovní čáře poprvé. Nejvíce bylo holčiček mlad-
ších 5 let. Celkem 23 závodnic se nám tak tak vešlo 
na trať, po které se běželo. Děti dávaly do běhu vše, 
byly vidět slzy štěstí a mírného zklamání. Odměnou 
všem dětem, které měly odvahu postavit se na start, 
byla medaile s logem Svatováclavského běhu, jojo, 

Hlavní běh odstartován Předávání medailí a cen vítězům

fruko a nadšený potlesk rodičů a ostatních účastní-
ků. Následoval jeden běh za druhým a i díky pomoci 
trenérů z břeclavské Lokomotivy šlo vše dle plánu. 
V 11 hodin byl odstartován hlavní běh. Již po třetí si 
mohli účastníci vybrat ze 2 tras – kratší trasa v délce 
5 km kolem Tří Grácií a Sv. Huberta, a delší trasa 
v délce 10 km, která ještě za Sv. Hubertem pokra-
čovala kolem Rendez-vous. Na „sedmicestí“ byla na-
chystána pro obě trasy občerstvovací stanice. Měkký 
povrch, lesní cesty i krása lichtenštejnských památek 
přilákaly více než 100 závodníků. Některé tváře byly 
známé už z předcházejících ročníků, někteří běželi 
letos poprvé. Pozornost upoutala skupinka přátel, 
kteří závodili v křiklavě zelenožlutých tričkách s pa-
rukami. Mezi starty mladších a starších dětí a dospě-
lých se vyhlašovali ti nejlepší ve svých kategoriích. 
Předávaní medailí a cen se tentokráte zhostili Da-
vid Mikulecký a František Zugar z naší společnosti 
BORS, která byla hlavním partnerem akce.

Letošní běh se opět vydařil a já bych chtěla 
všem běžcům i fanouškům poděkovat, že si našli čas 
v rámci Svatováclavských slavností a přišli sobotní 
dopoledne strávit aktivně na Nový dvůr. Děkuji také 
organizátorům za jejich velkou pomoc, úsměv a po-
hodu. Skromným osobním přáním pro příští ročník 
je, aby bylo na startu vidět více běžců v našich firem-
ních žlutomodrých barvách. Budeme se těšit.

Ing. Kateřina Hrabětová

Tradičně,	 jako	 každý	 rok	 v	 září,	 pro-
bíhaly	 v	 rámci	 všech	 společností	 v	 hol-
dingovém	 uspořádání	 skupiny	 BORS	
interní	 audity,	 které	 slouží	 k	 přezkou-
mání	 všech	 certifikovaných	 procesů.	 Le-
tos	 bylo	 k	 prověření	 činností	 stanove-
no	 v	 programu	 13	 interních	 auditorů,	
kteří	se	úkolu	zhostili	i	přes	veškeré	změny		
a	nárůst	pracovních	úkolů	na	výbornou.

Tento rok prošla naše společnost velkou změ-
nou z hlediska organizačního, což se promítlo  
i do interních auditů. Ne tedy co do programu, ale 
co do účelu interních auditů. Vzhledem k tomu, že 
jsme v březnu úspěšně obnovili certifikát kvality 
podle nové normy ISO 9001:2015 (což pro nás 
znamená potvrzení správně nastaveného systému 
řízení jakosti), nebyla pro nás při interních audi-

tech nejvyšší priorita pouze kontrola funkčnosti 
jednotlivých procesů, ale hlavně, zda je po trans-
formaci společnosti vše nastaveno, jak má být a zda 
mají všichni zaměstnanci ke své práci prostředky, 
které potřebují. Požadavky normy ISO jsme sa-
mozřejmě akceptovali, interní audity probíhaly 
dle stanovené struktury. Zaměřovali jsme se pře-
devším na nedostatky, které nám byly vytýkány 
při externím auditu, tedy na rizika a příležitosti u 
jednotlivých procesů. V květnu vstoupilo v platnost 
Nařízení GDPR, byl tedy prověřován také soulad 
s nařízením a efektivnost nastavení. 

I když byly letošní audity pojaty v trochu jiném 
duchu a posloužily jako prostředek k ověření nejen 
efektivnosti systému managementu kvality, z mého 
pohledu byl jejich účel splněn. Co se týká samot-
ných cílů z hlediska normy ISO, ty byly rovněž 

U cíle

splněny, jelikož ve zprávách z interních auditů se 
objevily doporučení a návrhy na zlepšení a z toho 
vyplynuly úkoly k řešení. Závěrečné vyhodnocení 
interních auditů potvrzuje, že jednotlivé činnosti 
jsou dobře zaběhlé a nic nebrání jejich fungování.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem interním 
auditorům za výbornou spolupráci i přes vysoké 
pracovní vytížení spojené s projektem transfor-
mace společnosti. Velmi si vážím jejich ochoty, 
připravenosti a spolehlivého přístupu k interním 
auditům. Pochvala patří samozřejmě i auditovaným 
vlastníkům procesů, kteří opět prokázali výbornou 
znalost problematiky příslušných útvarů a vysokou 
odbornou způsobilost. Věřím, že pro všechny stra-
ny byly interní audity přínosem. 

Ing. Martina Hlávková
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Nový	Mégane	RS	2018

Již	 osmý	 ročník	 cyklistických	 závodů	
Grand	 Prix	 Racio	 se	 opět	 vrátil	 do	 cen-
tra	 města	 a	 fanoušci	 cyklistiky	 mohli	 za	
krásného	počasí	sledovat	urputné	soubo-
je	cyklistů	všech	kategorií,	od	nejmladších	
adeptů	tohoto	sportu	až	po	profesionály	
v	kategorii	Elite.	Trať	vedla	uličkami	Břec-
lavi	 a	byla	 skoro	1	km	dlouhá.	Počet	kol	
byl	od	5	až	po	40.

Hlavní závod elitní kategorie s přehledem vyhrál 
bývalý mistr světa v omniu Alois Kaňkovský před 
svým kolegou z týmu Elkov – Author Cycling To-

Před závodem Renault Kadjar jako doprovodné vozidlo

GRAND	PRIX	RACIO		16.9.2018

Renault Megane RS

Po	 několika	 letech	 čekání	 jsme	 se	 letos	 konečně	 dočkali	
nové	fáze	Méganu	RS,	která	vychází	z	aktuální	čtvrté	generace	
„standardního“	Méganu.	

V základním provedení je pod kapotou umístěn čtyřválcový motor 
s objemem 1,8 litru a výkonem 206 kW/280 koní. Ostřejší verze Trophy 
je osazena motorem o výkonu 221 kW/300 koní, maximální rychlost činí 
260 km/h a z nuly na 100 akceleruje za 5,7 sekundy. Je to vůbec popr-
vé, kdy se některý z modelů RS dostal na hranici 300 koní. K dispozici 
je manuální i automatická převodovka, podvozek Cup se samosvorným 
diferenciálem Torsen, systém řízení zadní nápravy 4Control a mnoho 
dalších vylepšení.

Předchozí verze Méganu RS držela s časem 7 minut a 54,36 sekundy 
rekord mezi předokolkami na „legendární“ trati Nürburgring (Nord-
schleife). Rekord dlouhou dobu odolával novějším vozům a v letošním 
roce nové maximum stanovila Honda Civic Type-R s časem 7 minut a 
43,8 sekundy. Rekord je uznáván pouze vozům, které si zákazníci mo-
hou objednat přímo na showroomech prodejců a nejde tudíž o žádné 
závodní speciály. V budoucnosti se tedy pravděpodobně můžeme těšit 
na konfrontaci a věříme, že rekord bude opět patřit „našemu“ Renaultu. 

Ing. Lukáš Pretóry

mášem Bucháčkem a Pavlem Gruberem z Příbrami.  
Výsledky všech kategorií najdete na http://sport-
complex.cz/gpracio/vysledkygpracio.htm

Organizátoři z cyklistického oddílu Sport-
complex Břeclav připravili pro závodníky a pře-
devším diváky také zpestření v podobě netra-
dičních štafet. V souboji rodinných týmů musel 
nejprve rodič napumpovat balonek až k prask-
nutí a teprve potom mohl usednout na kolo. 
Jako štafetový kolík posloužila barevná zástěrka 
kolem pasu, která také dala nervózním prstům 
závodníků občas pořádně zabrat. Ve štafetách do-

spělých si závodníci pro změnu předávali přední 
kolo, které si museli nejprve namontovat na svůj 
bicykl.

Naše předváděcí auta - Renault Kadjar dopro-
vázel cyklisty jako zaváděcí vůz a druhý Renault 
Megane byl jako zdravotní Medic car, který naštěs-
tí nemusel vyjet na trať. 

Všichni si tento cyklistický závod pěkně užili 
a těší se na další ročník. Takže za rok naviděnou.

Josef Polák

 krytá tenisová hala, 
posilovna, kardio fitness, 

finská, parní a infrasauna   
Nezapomeňte udělat něco pro své tělo!

www.borsclub.cz

tel.: 731 606 054, 
email: relax@bors.cz
Na Valtické 85, Břeclav

 krytá tenisová hala, 
posilovna, kardio fitness, 

finská, parní a infrasauna   
Nezapomeňte udělat něco pro své tělo!

www.borsclub.cz

tel.: 731 606 054, 
email: relax@bors.cz
Na Valtické 85, Břeclav

 krytá tenisová hala, 
posilovna, kardio fitness, 

finská, parní a infrasauna   
Nezapomeňte udělat něco pro své tělo!

www.borsclub.cz

tel.: 731 606 054, 
email: relax@bors.cz
Na Valtické 85, Břeclav

 krytá tenisová hala, 
posilovna, kardio fitness, 

finská, parní a infrasauna   
Nezapomeňte udělat něco pro své tělo!

www.borsclub.cz

tel.: 731 606 054, 
email: relax@bors.cz
Na Valtické 85, Břeclav



strana 3

Úspěchy	drezurních	
koní

Universe of Gracie na Taxisově příkopu - zdroj Roman Vondrouš ČTK

Reprezentanti	BORSU	
na	128.	Velké	pardubické

Druhá	říjnová	neděle	byla	v	Pardubicích	
ve	znamení	jednoho	z	nejtěžších	překážko-
vých	 dostihů	 v	 Evropě.	 Letošního	 ročníku	
Ceny	Vltavy	 a	 hlavního	 dostihu	 128.	Velké	
pardubické	se	zúčastnili	dva	reprezentanti	
naší	dostihové	stáje.	Byli	jimi	Quatiki	a	Uni-
verse	of	Gracie.

Černý hnědák Quatiki se představil ve třetím 
nejtěžším dostihu dne a to v Ceně Vltavy, kte-
rá se běží na 4 500 metrů. Po startu se Quatiki 
pohyboval ve středu pole a všechny překážky 
v dostihu zvládl dobře, cílem proběhl na pěkném  
4. místě.

V hlavním dostihu dne, 128. Velké pardubic-
ké, měla společnost BORS svého reprezentanta  
Universe of Gracie, který se ve 13 letech řa-
dil mezi nejstarší účastníky dostihu. Minulý rok 
se na těžké půdě umístil na krásném 6. místě  
a i letos jsme věřili v dobrý výsledek. Universe 
se v květnu kvalifikoval na letošní „Velkou“ a řekl 
si svojí poctivou prací v tréninku u pana Popelky 

MŠ	Lednice	
za	branou	BORSu

Dne	20.	září	navštívily	naši	firmu	děti	
z	 MŠ	 Lednice.	 Přijeli vlastním mikrobusem, 
který řídila jedna z paní učitelek. Děti vzorně 
vyskákaly z autobusu a vydaly se přes parkoviš-
tě směrem k dílnám. Poté si prozkoumaly kabi-
nu a nákladní prostor kamionu, a také se v něm 
i svezly. Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek. 
Dostaly na cestu bublifuky, a tak byly bubliny 
všude. Spokojeně zamávaly a odjely zpátky do 
školky.

V uplynulém roce u nás byla na exkurzi 
spousta dětí a tak věřím, že se některým řidič-
ské povolání zalíbilo.

Ing. Kristýna Hytychová

Děti si v kamionu zahrály hry

JK	 BORS	 Břeclav	 a.s.	 letos	 potvrdila	
svoji	 dobrou	 formu	 na	 drezurních	 obdél-
nících	 při	 národních	 i	 mezinárodních	 zá-
vodech.	Michal	Knoflíček	letos	sedlal	koně	
DUBLIN	1	a	ZUN	LIGHT	VDL.

Za své vystoupení s těmito koňmi získal cel-
kem 12 vítězství a mnoho dalších hezkých umís-
tění.  Kůň Dublin startoval na úrovni S a nejcen-
nější výsledky jsou: 1. místo ve finále Národního 
drezurního poháru ČJF v Martinicích a 1. místo 
v družstvech za Jihomoravskou oblast na mist-
rovství ČR.

Kůň Zun Light VDL startoval na úrovni T. Na 
mistrovství ČR obsadil Michal s tímto koněm 
3. bronzovou příčku. Nejcennější je 2. místo a 
bronzový pohár na mezinárodních závodech CDI 
v maďarském Fótu za účasti 11 států.

Srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme 
mnoho úspěchů a zdraví pro koně i jezdce. 

Hana Mikulecká

o letošní účast v dostihu, který je náročný ze-
jména svojí délkou 6 900 metrů a rozmanitostí 
překážek. Universe se po startu dostal na před-
ní pozici v dostihu a první překážky, které zná 
skoro nazpaměť, přeskočil bez sebemenších pro-
blémů. Následoval Taxisův příkop, který překonal  
s jezdcem Lukášem Sloupem bezchybně, avšak 
po dopadu ho srazil jiný kůň, který na této pře-
kážce upadl. Tím pro něj bohužel jeho poslední 
dostih v závodní kariéře skončil, ale je důležité, 
že je po dostihu zdravotně v pořádku.

Universe of Gracie je nejúspěšnějším překáž-
kovým koněm dostihové stáje, svoji kariéru začal 
na rovinových dostizích v roce 2007, překážkové 
dostihy začal absolvovat od roku 2009. Mezi jeho 
největší úspěchy patří vítězství v kvalifikaci na VP 
v roce 2015 a dále pak umístění na 3. 4. a 6. místě 
v samotné Velké pardubické. Letošní Velká byla 
jeho posledním dostihem a nyní si bude zaslou-
ženě užívat dostihového důchodu. 

Bc. David Mikulecký

Badminton	na	BORS	Clubu

Dne	 21.	 září	 v	 16.00	 byl	 zahájen	 bad-
mintonový	turnaj	na	BORS	clubu. Dosta-
vilo	 se	 13	 hráčů,	 a	 tak	 bylo	 rozlosováno	
6	týmů	po	dvou	hráčích.	Jeden	tak	zůstal	
sám.

 
Hrálo se do 

večerních hodin a 
poté se posedělo 
v klubovně. Bylo 
ještě krásné po-
časí, a tak se sto-
ly a židle vytáhly 
ven. Opékaly se 
cigára, hrála hud-
ba a dokonce se  
i tančilo. Atmo-
sféra byla skvělá. 
Těšíme se na další 
ročník, tak pěkně 
potrénujte! 

Děkuji za organizaci týmu BORS Clubu  
a Honzovi Svobodovi za pískání. Bez něj by-
chom nevěděli, jak se to počítá…

Ing. Kristýna Hytychová
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Akce	a	kultura	na	BORSU,		aneb...	co	se	chystá
17.	11.	2018				 Čalovo
24.	11.	2018	 	 Bowling
30.	11.	-	1.	12.	2018				Vánoční	Budapešť

Pro	více	info	sledujte	nástěnky	na	provozovnách!

Zájezd	Český	ráj
Středisko	Hustopeče	pořádá	každý	rok	

koncem	prázdnin	odborářský	zájezd.	Le-
tos	jsme	se	sešli	23.	srpna	ve	13.00	hodin	
a	vyrazili	směrem	Mladá	Boleslav	Bezdě-
čín,	kde	 jsme	měli	ubytování	 v	motores-
tu	 R	 10.	 Po cestě jsme neplánovaně zastavili 
v Kolíně Sendražice na řepařské drážce. I když 
jsme nebyli ohlášeni, přijali nás a umožnili nám 
prohlídku nádraží i depa, kde byla parní loko-
motiva, která vozí návštěvníky na čtyři kilome-
try dlouhé úzkokolejce, kterou parta nadšenců 
znovu obnovila. Drážka dopravovala řepu z polí 
do cukrovaru. 

V pátek ráno jsme po snídani vyrazili směr 
Prachovské skály. Cestou přes vyhlídky se ně-
kteří zapotili. Po cestě dolů přišel déšť a ti kte-
ří nepočítali s deštěm, neměli pláštěnky nebo 
deštník, ani nic na převlečení, tak v infocentru  
u vstupu vykoupili všechna  trička.

Přejeli jsme do Jičína na prohlídku spojenou 
s obědem, kde nás zaujala Rumcajsova dílna. 

Na závěr dne jsme prozkoumali hrad Tros-
ky. Po večeři byla volná zábava, někteří ji využili 
k prozkoumání Mladé Boleslavi.

V sobotu jsme vyrazili směr zámek Hrubý 
Rohozec a po prohlídce jsme se přesunuli do 
Turnova, kde je muzeum minerálů. Na závěr dne 
jsme opět dobývali hrad, tentokrát to byl hrad 

Kost. Večer byla degustace přivezených vzorků vín.
V neděli ráno jsme se zastavili na letišti Mla-

dá Boleslav v muzeu Metoděje Vlacha. Nově po-
stavené muzeum bylo pojmenováno po rodáku 
z Mladé Boleslavi, který si v začátku letectví po-
stavil letadlo a pokoušel se létat. Jsou tam letadla, 
nad kterými žasneme, že létala. Po cestě domů 

Společné fotoDušan Koláček 
dostal sekeru na krk...

byla zastávka v lázních Poděbrady a v 18.00 ho-
din jsme dorazili do Hustopečí. 

Děkujeme Mirkovi Létalovi za zorganizování 
zájezdu, bylo to super. Děkujeme řidiči Václavu 
Vydařelému za profesionálně odvedenou prá-
ci. A na závěr děkujeme Dušanovi Koláčkovi 
za fotografie, které si můžete prohlédnout na  
https://bobulebors.rajce.idnes.cz/

Václav Bukovský 

Motovýlet
STARÉ	MĚSTO	POD	LANDŠTEJNEM	

–	 to	 byl	 cíl	 čtvrté	 motorkářské	 výpravy	
s	 BORSem.	 Zúčastnili	 se	 zaměstnanci	
společností	 BORS	 SERVIS	 s.r.o.,	 BORS	
BUS	s.r.o.	a	BORS	HOLDING	s.r.o.	Touto	
cestou	apelujeme	na	ostatní	 společnosti,	
které	nemají	zástupce	v	mototeamu. 

V sobotu 8. září se ráno sešlo 9 vyznavačů 
jedné stopy na 8 motorkách u čerpací stani-
ce BORS. Kolem osmé hodiny jsme vyrazili 
na cestu krásným prosluněným dnem směr 
Jemnice. Zde byla první zastávka (pro Pepína 
velmi nostalgická, protože zde vykonával vo-
jenskou službu). Rozhlédli jsme se po náměs-
tíčku a jelikož nám před nosem zavřeli cukrár-
nu, kterou jsme plánovali navštívit, jelo se dál  
i bez kafe a zmrzliny.

Druhou zastávkou byl krásný pivovar v Čes-
kém Rudolci. Nakoupili jsme nějaké vzorky a po 
skvělé zkušenosti z prvního ročníku motovýletu 
jsme pokračovali opět do Rožnova u Českého 
Rudolce, kde jsme si dali vynikající oběd v Bison 
Ranch. Mňam.      

S plnými bříšky jsme se nasoukali na motorky 
a vyrazili do cílové stanice. Do 170 km vzdálené-
ho Starého Města pod Landštejnem jsme přijeli 
kolem 14 hodiny, ubytovali jsme se v místním cyk-
locampu, odkud je to pouze tři kilometry k nád-
hernému hradu Landštejn. Hurá na hrad! K naše-
mu překvapení hrad zavíral už v 15:30 a tak nás 
dovnitř nepustili. Nedá se nic dělat, ráno to zku-
s í m e 
znovu.

Večer jsme strávili velmi příjemně s místní 
pizzou a výborným pivkem a vínem. Kolem půl-
noci jsme si zalezli do svých chatek a už jsme se 
těšili na další den.

Po skvělé snídani jsme se rozloučili s místní-
mi a s kempem, naskákali na motorky a znovu 
jsme se vydali na Landštejn. Tentokrát všechno 
klaplo. Hrad byl opravdu nádherný, překrásné 
výhledy do okolí. 

Na zpáteční cestu jsme ještě naplánova-
li prohlídku zámku ve Vranově nad Dyjí, jenže 
parkoviště u zámku bylo beznadějně plné, tak 
jsme pokračovali domů. V restauraci Větrný 
mlýn v Lesné jsme se stavili na oběd a kafíčko 

a kolem 17 hodiny jsme 
přijeli domů. Všichni živí, 
zdraví a spokojení. Vý-
let byl báječný a počasí 
skvělé. 

Děkujeme Pepínovi 
za super organizaci. Pří-
ští rok se opět těšíme 
a jsme zvědaví, kdo se 
k nám přidá.

Na motorce…autem…
vrtulníkem… 

   
Kamila Kuriálová

Po cestě na Landštejn Zámek v Českém Rudolci přímo u pivovaru


