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ZPRAVODAJ	 	 	 	 	 					skupina	BORS

Slovo	generálního	ředitele

Spolupráce	se	Střední	průmyslovou	školou	Edvarda	Beneše																									
a	Obchodní	akademií	Břeclav

Život	je	neustálý	vývoj	a	platí	to	i	pro	náš	
BORS.	Pokud	chceme	uspět	v	konkurenci,	
musíme	včas	realizovat	změny. Tou nejdůle-
žitější v roce 2018 byla organizační změna, kterou 

jsme převedli společnost na holdingové uspořádá-
ní. Změna se netýkala majetkového a personální-
ho uspořádání.

Podnikatelské činnosti jsou nyní logicky uspořá-
dány v jednotlivých společnostech skupiny BORS. 
Jsme tak lépe připraveni na rizika plynoucí z námi 
poskytovaných služeb. Výrazně se snížilo ohrožení 
pracovních míst z jiných činností. Také jsme pro 
všechny partnery výrazně transparentnější a po-
skytujeme přehlednější obraz o našem hospoda-
ření a výsledcích. Dokončením změn jsme získali 
výhodu oproti společnostem, které zatím na nové 
podnikatelské podmínky nezareagovali. Jsme při-
praveni na soutěže, ve kterých se budeme ucházet 
o zakázky na další léta.

Důležité je také si připomenout nejhodnotnější 
investici roku 2018. Více než 100 milionů předsta-
vuje hodnota 14 plynových autobusů pro MHD 
Břeclav. Poskytujeme tak nejmodernější ekologic-
kou dopravu. Celý systém musíme doplnit o od-
povídající servisní zázemí. To je hlavní záměr pro 

investice příštího roku.
V uplynulém roce jsme byli konfrontováni 

s mnoha pomluvami a záměrnými nepravdami. 
Čas již ukázal, že pravda je jiná. Děkuji všem, kteří 
důvěřovali a dále důvěřují záměrům vedení skupi-
ny BORS. Chceme silnější a stabilnější zázemí pro 
naše činnosti. Budeme dále rozvíjet osobní a ná-
kladní dopravu, spedici, opravárenství, celní služby, 
prodej a servis Renault a Dacia, čerpací stanici, 
sportovní aktivity a také zhodnocovat majetek 
celé skupiny.

Přeji všem zaměstnancům skupiny BORS klidné 
prožití vánočních svátků s Vašimi blízkými. Děkuji 
Vám za loajalitu a práci, kterou jste v uplynulém 
roce odvedli. Do roku příštího Vám přeji pevné 
zdraví, mnoho osobních úspěchů a radost ze 
všech prožitých dnů.

Ing. František Zugar
generální ředitel

I	 v	 minulém	 kalendářním	 roce	 výbor-
ně	 fungovala	 vzájemná	 spolupráce	 mezi	
dopravní	 společností	 BORS	 a	 Střední	
průmyslovou	školou.	 Již	několik	desetiletí	
studenti	dopravního	oboru	Provoz	a	eko-
nomika	dopravy	docházejí	na	pravidelnou	
odbornou	 praxi	 na	 některá	 pracoviště	
společnosti,	kde	mají	možnost	prakticky	si	
ověřit	teoretické	znalosti	získané	ve	škol-
ních	lavicích.		

Odborné praxe probíhají vždy v lichý kalen-
dářní týden, kdy ve středu přicházejí pro nové 
poznatky studenti 2. ročníku, ve čtvrtek studenti 
3. ročníku a pátky jsou vyhrazeny pro studenty  
4. maturitního ročníku.

Naším cílem je, aby studenti získali praktické 
dovednosti v technicko-hospodářské oblasti. 
Jsou na ně kladeny pracovní nároky s ohledem 
na jejich dosavadní získané studijní znalosti a do-

vednosti. Každému studentovi je zadaná práce dů-
kladně vysvětlena a po určitém čase zapracování 
již pracuje samostatně. Na konci 3. ročníku je stu-
dentovi nabídnuta spolupráce při tvorbě odbor-
ného projektu, který je podmínkou pro úspěšné 
zvládnutí maturitní zkoušky.

Naší prioritou je, aby studenti poznali každo-
denní pracovní atmosféru na reálných pracoviš-
tích, získali rozhled v prostředí dopravního pod-
niku a mohli tak následně využít svých nabitých 
znalostí z výuky a praxe ve své budoucí kariéře. 
Studenti se mohou podílet na práci technických 
dispečerů osobní dopravy, seznámit se s ekono-
mickým úsekem, podílet se na provozních záleži-
tostech společnosti. Jejich práce pro naši společ-
nost je plnohodnotnou činností a výstupy z jejich 
úkonů jsou dále využívány či prezentovány. 

Ing. Dana Pospíšilová

Přejeme všem zaměstnancům
a obchodním par tnerům

kl idné prožit í  vánočních svátků
a šťastný nový rok.

PF 2019
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V	 letošním	 roce	 byla	 nejvýznamněj-
ší	 zakázkou	 pro	 divizi	 osobní	 dopravy	
půl	 roku	 trvající	 vlaková	 výluka	 v	 úseku	
Břeclav	 –	 Novosedly.	 Důvodem	 byla	 plá-
novaná	revitalizace	železniční	tratě	č.	246	
Břeclav	–	Znojmo,	která	byla	zahájena	již	
v	roce	2017.	Přestože	zkušenosti	 se	sko-
kovým	 navyšováním	 výkonů	 v	 regionál-
ní	 linkové	dopravě	 již	z	minulosti	nějaké	
máme,	 tak	 v	 tomto	 případě	 se	 jednalo		
o	jiný	charakter	zajištění	přepravy.

Jakousi „generálkou“ letošní zakázky byla již 
v předchozím roce 2017 naše účast v první eta-
pě tohoto projektu, kdy probíhala rekonstrukce 
trati v úseku Břeclav – Valtice, a díky úspěchu 
ve výběrovém řízení jsme v období od dubna 
do června přepravovali cestující mezi Břeclaví 
a Mikulovem. Po úspěšném zvládnutí této tří-
měsíční zakázky jsme tedy očekávali avizovanou 
další etapu výluky.

Již na počátku roku 2018 byla akciovou spo-
lečností České dráhy vypsána soutěž na autobu-
sového dopravce, který zajistí náhradní dopravu 
za vlaky ve vyloučeném úseku mezi Valticemi  
a Mikulovem. S ohledem na náročnější rozsah 
prací spočívající mimo jiné ve stavbě nové sta-
nice v Sedleci, která díky dvěma kolejím umož-
ňuje křížení vlaků, byla výluka naplánována na 
půlroční období, od začátku dubna do začátku 
října. To byla výzva. Předchozí, tříměsíční výluku 
jsme zvládli, ale také jsme věděli, co všechno to 
obnáší a jaká jsou rizika. A teď to má být půl 
roku …. a přes prázdniny, a s přepravou kol i ve 
všední dny. Nebylo to jednoduché rozhodování, 
ale nakonec po zvážení všech pro a proti jsme 
se rozhodli výběrového řízení zúčastnit a ze 3 
podaných nabídek byla naše vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.

Na přípravy nebylo příliš mnoho času, neboť 
díky administrativním průtahům bylo o vítěz-
ném uchazeči rozhodnuto až těsně před zaháje-
ním provozu. V rámci příprav byl řešen zejména 
důležitý požadavek Českých drah na zajištění 
přepravy kol. Byly tedy zakoupeny dva nové cy-

Úspěšné	zvládnutí	vlakové	výluky	Břeclav	-	Novosedly
klovozíky a řešili se také složité provozní pod-
mínky v železniční stanici Novosedly, která svými 
prostory není vůbec uzpůsobena pro otáčení au-
tobusů. Toto však naši řidiči zvládli na výbornou 

a dokázali se v požadovaných prostorách otočit 
i s vlekem na kola. 

Výluka tedy byla zahájena v úterý 3. dubna 
2018 a před pátou hodinou ranní jsme zajistili 
první spoje místo vlaků. Celodenní provoz ná-
hradní dopravy včetně víkendových dní vyžadoval 
vypravit denně minimálně 8 autobusů, v expono-
vaných časech a v případech očekávané zvýšené 
poptávky bylo vypravováno až 13 vozů najednou. 
Ke spolupráci jsme přizvali i osvědčené dopravce 
z loňské výluky, takže kromě našich žlutomod-
rých autobusů zajišťovaly přepravu osob také au-
tobusy společností ČSAD Tišnov a SEBUS-bus. 
Během půl roku jsme tak společně mezi Břeclaví 
a Novosedly najezdili více jak 400 tisíc kilometrů 
a vystřídalo se zde zhruba 50 řidičů. Mé velké 
poděkování tedy patří všem řidičům, kteří se 
této náročné akce, ať již přímo či nepřímo (např. 
výpomoc za kolegu) zúčastnili, a také dispečerům 
a vedoucím, kteří to zejména v době dovolených 
neměli se zajištěním vůbec jednoduché. A nako-
nec bych chtěl poděkovat Mirkovi Purmenské-
mu, který se podílel jak na přípravě se zpracová-
ním nabídky, tak i na celé koordinaci a zajištění 
nutné komunikace mezi Českými drahami, našimi 
středisky a již zmíněnými dopravci. Děkuji a přeji 
všem úspěšný a pohodový rok 2019.

Ing. Petr Kužma
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Tenisový	rok	na	BORS	clubu

I	letošní	rok	byl	ve	znamení	turnajů.	Jako	
již	tradičně	to	byly	klání	registrovaných	hrá-
čů	 Českého	 tenisového	 svazu	 (ČTS)	 růz-
ných	 věkových	 a	 výkonnostních	 kategorií,	
ale	i	akce	amatérských	tenisových	sdružení	
ATS	Podluží	a	ATA	tennis	 (Slovensko)	pro	
neregistrované	tenisty	či	měření	sil	různých	
skupin	tenisových	nadšenců.

Oblastní přebory dorostenek

O prázdninách proběhl oblíbený tenisový tábor 
i kemp přátel z Rakouska.

Na podzim se uskutečnilo mezinárodní utkání 
mládeže Jihomoravský tenisový svaz-Západoslo-
venský tenisový zvaz.

Věřím, že i nadcházející sezóna bude pro BORS 
CLUB úspěšná.

Josef Mančík

 KRYTÁ TENISOVÁ HALA, 
POSILOVNA, KARDIO FITNESS, 

FINSKÁ, PARNÍ A INFRASAUNA   
Nezapomeňte udělat něco pro své tělo!
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Zájezd	do	Budapešti
Ve	 dnech	 30.	 11.	 -	 1.	 12.	 2018	 pro	 za-

městnance	 skupiny	 BORS	 připravil	 Od-
borový	 svaz	 výlet	 do	 vánoční	 Budapešti.	
V	pátek	jsme	se	všichni	účastníci	zájezdu	
sešli	před	autobusem	v	16	hodin	na	pláno-
vaný	odjezd.	

Cesta pěkně ubíhala a plni očekávání jsme 
v nočních hodinách dorazili do Budapešti, le-
žící na obou březích Dunaje. Vznikla spojením 
kopcovité části Buda s rovinatou Peští. Buda, je 
část s mnoha romantickými zákoutími, králov-
skou rezidencí a Matyášovým chrámem. Pešť, 
to je například Országház - velkolepá budova 
parlamentu otočená směrem k řece. Všechny 
významné památky byly v noci nádherně osvět-
leny. Ubytovaní jsme byli v krásném hotelu asi 
15 km za Budapeští. 

Po snídani jsme vyrazili na prohlídku měs-
ta. Počasí nám přálo, nemrzlo a nepršelo. První 
zastávkou byla historická Velká tržnice s ne-
přebernou řadou místních specialit. Dále jsme 
pokračovali do centra, na obhlídku historických 
staveb – Královský palác, významný gotický kos-
tel Matyášův chrám a Rybářskou baštu, ze které 
je krásný výhled na břeh Dunaje.

Odpoledne jsme měli volno k návštěvě ad-
ventních trhů na Vörösmartyho náměstí, kde 

jsme načerpali vánoční atmosféru a ochutna-
li vyhlášenou maďarskou kuchyni, a také horký 
punč nebo svařák. Čekalo na nás zde více než sto 
stánků s řemeslnými výrobky a nejrůznějšími pa-
mlsky. Po 16té hodině jsme vyrazili směr Česká 
republika. Pomalu jsme se loučili s rozsvícenou 
maďarskou metropolí. 

Velké díky patří paní M. Kalužové, která or-
ganizovala krásný výlet, dále paní průvodkyni  
a panu řidiči Beneši, za jízdu spletitými uličkami 
Budapešti. Již nyní se těšíme na další akce. 

Lenka Kosová

Svátek	pro	
důchodce

První	 ročník	 soutěže	 ve	 vaření	 kotlí-
kových	 gulášů	 v	 Břeclavi	 přinesl	 do	 pod-
zámčí	 perfektní	 atmosféru	 a	 spousty	
spokojených	 návštěvníků.	 Soutěže se zú-
častnily čtyři týmy a kvalitu gulášů si lidé bez 
výjimky pochvalovali. Dalšího ročníku se týmů 
zapojí víc, a již letos slibují, že každý tým uva-
ří maximum porcí, co zvládnou. Atmosféra byla 
perfektní, k čemu jistě pomohlo pěkné počasí, 
ale také doplňkový program. Odpoledne plné 
zábavy vystřídala břeclavská premiéra filmu 
Odborný dohled nad výkladem snů, které se 
zúčastnil i režisér Pavel Göble. Mezi hosty byl  
i člen skupiny The Plastic People of the Universe, 
Vratislav Brabenec, který ve filmu ztvárnil jed-

Projev generálního ředitele

Letošní	zájezd	pro	důchodce	byl	opět	
zajímavý.	 Ještě	 v	 autobuse	 jsme	 debato-
vali	o	novinkách,	se	kterými	nás	seznámil	
David	Mikulecký,	který	se	zájezdu	s	námi	
zúčastnil.	 Jako první jsme navštívili soukromé 
vinařství. Tam nebyla zajímavá jen ochutnávka 
vín, ale i výklad, jak se dnes víno dělá. Dnešní 
výroba vína je spíše alchymie. Při obědě jsme 
probrali rodinné záležitosti za minulý rok.

Odpoledne jsme navštívili ráj vůní bylinek, 
čajů a kávy. Vůně tam byla tak intenzivní, že se 
nám s ní až zatočila hlava. Počasí nám stále přá-
lo, a tak jsme využili i posezení na terase u kafíč-
ka. A pak jsme se spokojeni vraceli domů. Velký 
dík Marcele Kalužové, která se nám o takové 
krásné zájezdy vždy stará. 

Vít Němeček

nu z hlavních postav. Po filmu následovaly kapely 
a zábava pokračovala až do ranních hodin. Další 
tradiční akce Haloween pro rodiny s dětmi, se na 
Cyklosféře letos konala již po třetí. Akce je mimo-
řádně úspěšná mezi nejmenšími návštěvníky Cyk-
losféry a pro děti byl nachystaný pestrý odpolední 
program. Děti měly nachystané malé dílničky, kde 
si s rodiči nebo sami mohli vyrobit malou lucer-
ničku, kterou vzápětí mohli využít na strašidelné 
stezce kolem zámku. Poté na ně už čekalo vyhla-
šování nejkrásnějšího kostýmu a nejhezčí vyřezá-
vané dýně a následovala haloweenská discotéka. 
Akce podpořil BORS Holding formou propagace 
ve svých autobusech a organizátoři věří, že právě 
touto formou oslovili ještě větší počet zájemců. 

BORS	partnerem	Guláš	Festu	a	Haloweenu	na	Cyklosféře	

Jako	my	všichni	rekapitulujeme	své	ži-
voty,	a	to	většinou	na	konci	každého	roku,	
stejně	 tak	 rekapituluje	 naše	 pracovní	
úspěchy,	 kroky	 a	 posuny	 generální	 ředi-
tel	 Ing.	 František	 Zugar	 na	 pravidelném	
společenském	 večírku,	 tentokráte	 pod	
záštitou	 holdingového	 uspořádání	 skupi-
ny	 BORS.	 Zaměstnanci	 měli	 příležitost	
k	 setkání	 s	 ostatními	 kolegy	 8.12.2018	
v	hotelu	Amande	v	Hustopečích.

V poslední době stále častěji slýchávám ve 
firmě, že jsme společnost rodinného typu, kde 
se lidé mezi sebou velmi dobře znají, důvěřují 
si a mají se rádi. S tímto názorem velmi ráda 
souhlasím, protože i toto je důvod dlouhole-
tého setrvání spousty zaměstnanců ve firmě.  
I já budu příští rok slavit své druhé desetiletí  
v Borsu a společenské večírky pořádané naší 
společností vždy ráda navštěvuji, protože je to 

další cesta, jak upevňovat mezilidské vztahy, které 
jsou v dnešní době velmi křehké a důležité. 

V letošním roce večírek začal tradičním pro-
slovem generálního ředitele, ve kterém zmínil 
nejen radostné události, ale i ty smutnější, které 
nás potkaly. Do dalšího roku nám popřál pevné 
zdraví a pracovní i osobní úspěchy. Následovala 
volná zábava a výtečný raut. V průběhu večera 

Společenský	večírek	skupiny	BORS
proběhla tombola, a pak už se jen hrálo, tan-
čilo, zpívalo a debatovalo o věcech všedních  
i nevšedních. 

Z mého pohledu byl večírek opět velmi  
vydařelý. Za sebe děkuji, že mám příležitost 
zúčastnit se tak příjemné společenské akce, na 
které mám možnost setkat se svými kolegy.

Renata Vasová


