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BusLine oficiálním
dopravcem

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015

Rozhovor s hokejistou
národního týmu Martinem Zaťovičem

Nový dopravní systém
v Ústeckém kraji

ROZHOVOR

V

y, Veroniko, naši společnost
znáte, spolupracovala jste
s námi již na třech projektech: křtu bezpečného autobusu
pro děti Mikeš, uvedení nového
minibusu MHD v Jičíně a coby
průvodčí pro cestující v Liberci
a Jablonci nad Nisou v rámci akce
„Muzejní noc pod Ještědem“. Je
tedy vidět, že k autobusům vztah
máte, bavila Vás tato práce?
Bavilo mě to hlavně proto, že práce
pro Vaši společnost byla trochu jiná,
než je ta moje. Co se týká Muzejní
noci, tam nešlo o nějakou velkou
moderaci, byla to spíš zábavná akce,
kdy jsme se spolu s Ivanem Vyskočilem při jízdě v historických autobusech snažili především pobavit lidi.
Veškeré události, které BusLine pořádá, se mi líbí, protože jsou velice
dobře zorganizované a je vidět, že
lidi na ně rádi chodí. A to je pro mě
vždycky hlavním měřítkem.
Cestujete Vy osobně někdy autobusem? Zažila jste v autobuse nějakou zajímavou historku?
Autobusem moc necestuji, přiznám
se, že většinou jezdím autem. A po
Praze hlavně pěšky nebo tramvají. Ale nedávno jsem jela k nám na
chalupu do Jizerských hor a svezla
jsem se zrovna Vaším autobusem.
Byl se mnou i můj strejda, protože
občas jezdívá místním autobusem,
a dokonce už zná i pana řidiče na
této lince. Takže přesně věděl, že
v pátek v určitou hodinu pojede
Tonda, už od dveří se zdravili a bylo
to super. A Petr, můj strýc, mi říkal,
„pojď si sednout dopředu za řidiče, tam
je to nejlepší, odtamtud nejlépe uvidíš“
(smích). Po dlouhé době jsem jela
autobusem a užila jsem si to. Myslela jsem, že cesta bude dlouhá, ale
vůbec ne, z Prahy jsme dorazili do
cíle za necelé dvě hodiny a v podstatě to hodně rychle uteklo. Navíc
autobus staví přímo u naší chalupy,
takže to bylo opravdu pohodlné.
V tu chvíli jsem si říkala, že pokud
člověk necestuje s mnoha věcmi, tak
je to velmi pohodlný způsob dopravy a hlavně bez starostí. Jelo se mi
s Vámi výborně.
Na jaké dopravní prostředky jste
držitelkou řidičského průkazu?
Měla jste během natáčení možnost
řídit nějaký větší dopravní prostředek, jako je třeba autobus?
Řidičák mám jen na auto. A přiznám
se, že s autobusem bych se bála jet,
ale zkusit bych to někdy chtěla, to by
mě zajímalo. Ale nevím, jestli bych
v tom byla zdatná, myslím si, že je
to hodně o tréninku a zvyku. Když
vidím pány řidiče, jak se s autobusy
vytáčejí, říkám si vždycky, že to
nemůžou dát. Oni to ale samozřejmě zvládnou, mají v tom praxi.
Jinak při natáčení seriálu První republika jsem řídila staré auto – veterán Forda a bylo to skvělé. Majitelé
mě do auta nejprve nechtěli vůbec
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„Po dlouhé době jsem jela autobusem a užila jsem si
to. Myslela jsem, že cesta bude dlouhá, ale vůbec ne,
z Prahy jsme dorazili do cíle za necelé dvě hodiny
a v podstatě to hodně rychle uteklo.“
pustit, jako že jsem holka, a přáli si,
aby za mě jezdil kaskadér. Já jsem
je přemlouvala, aby mě to nechali
alespoň zkusit, a oni pořád, že se
bojí. Nakonec je přesvědčil režisér,
můj manžel (Biser Arichtev, režisér
seriálu První republika), abych se
mohla projet, nejprve jen někde na
rovince. A byli úplně nadšení, říkali,
že řídím lépe než Ján Koleník (herec,
ztvárnil roli Vladimíra Valenty
v seriálu První republika). Takže to
pro mě byla opravdu veliká poklona. Pak už jsem všechny scény tímto
veteránem odjela sama, dokonce
i záběr, ve kterém se moje postava,
Magdalena, učí řídit. To zrovna
pršelo a bylo všude bahno, takže to
dost klouzalo a do toho tam byly cisterny s vodou, které na auto stříkaly,
aby vytvořily déšť. Byl to pořádný
adrenalin. Tak to jsem se bála, abych
autu něco neudělala. Je to samozřejmě úplně něco jiného než řídit
moderní auta, nejtěžší bylo se s tím
autem otočit, to musel člověk udělat
opravdu veliký oblouk, aby se mu
to podařilo. Po natáčení této scény
jsme byli úplně mokří, protože štáb
to trochu přehnal s cisternou - chtěli

opravdu velký slejvák. Na autě byla
jen plátěná střecha, takže se pod
velkým množstvím vody začala prohýbat a v jednu chvíli na mě vychrstly snad tři kýble vody (smích). Ale
zážitek to byl opravdu veliký a moc
ráda na něj vzpomínám. Hlavně to
byla výzva, kterou jsem zvládla.
Co Vás přivedlo k herectví? Vybrala jste si ho sama, nebo Vás inspiroval někdo z rodiny?
Inspiroval mě asi táta, protože je
filmový producent a odmala mě se
ségrou bral na natáčení, kde jsme
mu občas hrály komparz. Nás už
to vždycky tak po třech hodinách
přestalo bavit, ale táta nám řekl, „ne,
chtěly jste dělat komparz, tak tady
budete celý den“. Hodně mě pohltila
atmosféra toho natáčení, moc jsem
chtěla dělat něco u filmu. Najednou jsem tedy zkoušela herectví
a musím říci, že táta i máma mě
v něm podporovali, takže nejprve
jsem studovala konzervatoř a pak
jsem začala i něco točit. Ale úplně
ten prvopočátek byl od táty. A vím,
že kdybych dneska nehrála, chtěla
bych dělat něco u filmu, třeba produkci, ta by mě moc bavila.

Jste herečkou na divadle i ve filmu. Co z toho Vás baví více, dá-li
se to vůbec srovnávat?
Je to samozřejmě úplně jiné, už jen
finančním ohodnocením, které je
diametrálně rozdílné. Ale na druhou stranu je na divadle zase úžasný
kontakt s diváky, každé představení
je díky tomu jedinečné. Možnost
osobního kontaktu je samozřejmě
k nezaplacení. Na druhou stranu,
když jsem začala s herectvím, chtěla jsem vlastně jen točit, k divadlu
jsem vůbec neinklinovala a až na
konzervatoři jsem začala atmosféru
divadla více vstřebávat. Nikdy jsem
neměla ani nemám stálé divadelní angažmá a už sedm let jezdím
divadelní zájezdy nebo v nějakém
divadle hostuji. Takže samozřejmě
o divadle nemůžu mluvit tak jako
herec, který má za sebou patnáct
nebo dvacet let hraní v angažmá. Ale
mně to vyhovuje tak, jak to je. Dělám
„zájezdovku“, která není každý den,
jsem více pánem svého času, ale zase
je to na úkor toho, že nejde o umění
v pravém slova smyslu, protože nehraju takovou tu klasiku. Díky tomu
ale mám právě čas na točení a mohu
se věnovat svým dalším projektům.
Jsou rozdíly v divácích, mám na
mysli v různých místech a městech?
Jasně, že jsou. Kdykoliv přijedeme
na Moravu, hlavně na Ostravsko,
tak tam reagují mnohem spontánněji a živěji. Mají odlišnou mentalitu, přeci jen na Moravě jsou lidé
srdečnější a je vidět, že se chtějí
bavit, a jsou opravdu rádi, že představení mohou vidět. Samozřejmě
v Praze je to nesrovnatelné, protože
naše metropole nabízí mnoho divadel a Pražani kulturu - a divadlo
zvlášť - znají mnohem více než lidé
z menších měst a vesniček, kam přijede divadlo jednou za čas.
Český seriál První republika, ve
kterém jste ztvárnila roli Magdaleny Škvorové/Valentové, byl
oceněn cenou TýTý jako nejpopulárnější seriál televizní
obrazovky. Jak probíhalo jeho
natáčení? Mohou se diváci těšit na
další sérii pokračování?
Seriál jsme natáčeli tři čtvrtě roku,
a to v pražských ateliérech, u Slaného
a hodně v Kutné Hoře. Tam byla
vila Valentových, ale točila se pouze
zvenku, interiéry se natáčely v ateliérech. Byl to pro mě opravdu velký
zážitek, role Magdaleny se mi velmi
dobře hrála, moc jsem stála o to,
abych ji dostala. Po seriálu Ordinace
v růžové zahradě to pro mě byla další
větší televizní role v rámci seriálu
s filmovými prvky. Je to také dáno
režisérem, který seriál natáčel hodně
výpravně, třeba co se týče i kamery.
S manželem nám chvíli trvalo, než
jsme se sehráli, protože komunikace
na place samozřejmě probíhá jinak.
Ze začátku jsem trochu remcala
a více jsem si k němu dovolila, pro-
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tože jsem věděla, že za tím režisérem
stojí můj manžel (smích). Neumím si představit, že bych takto
přišla třeba za Karlem Smyczkem
(známý český režisér, scénárista
a herec) nebo za jakýmkoliv jiným
režisérem a zeptala se ho, proč to
musím dělat tak a tak. Takže s tím
jsem se musela časem srovnat, ale
manžel to měl podobně i směrem
ke mně, šlo jen o to, abychom si na
sebe zvykli i v pracovním prostředí.
Jsem za tu možnost moc ráda, protože Bisiho považuji za výborného
režiséra, který umí vést herce. Pro
mě to byla zásadní práce. Většinou
se seriály točí mnohem rychleji,
jako například Ordinace v růžové
zahradě, pokud se herec vyloženě
nepřeřekne, vezme se to a točí se
dál. Ale v případě První republiky
se více hledaly možnosti, polohy
jednotlivých postav, a to byl pro mě
velký přínos. Doufám, že jsem se
za ten rok zase něco naučila. Jinak
pokračování seriálu určitě bude,
akorát se teď ještě přesně neví kdy.
Ale pevně doufáme, že příští rok by
se mohlo začít natáčet a další série
by tedy běžela na televizních obrazovkách v roce 2017. Myslím si, že
diváci o seriál zájem určitě mají, což
se projevilo i v anketě TýTý, a zájem
o to má i Česká televize. Věřím tedy,
že projekt bude pokračovat dál.
Jak se Vám tato role, jedna
z hlavních v seriálu První republika, hrála? Zasáhla Vám tato

postava nějakým způsobem i do
reálného života?
Mně se na té postavě líbilo, že Magdalena byla hodně svérázná a že se
nenechala semlít tehdejší společností. Což bylo velmi těžké, dnes je to
samozřejmě úplně jinak. Odnesla
jsem si z této role říkat věci tak, jak
jsou, narovinu, a ne že se to zrovna
nehodí. Tím nechci říci, že bych nebyla vychovaná, nebo že bych někoho urazila, ale jsou občas momenty,
kdy si člověk myslí, „tohle raději
říkat nebudu“, protože by z toho
mohlo plynout to a to. Ale pokud
jsem o něčem vnitřně přesvědčená,
řeknu to. Takže to jsem se díky roli
Magdaleny naučila, říkat lidem věci
tak, jak si je myslím i za cenu, že se
druhému nelíbí. Samozřejmě někdy
to je na škodu, ale zkrátka tak to je.
Stává se Vám, že Vás fanoušci
ztotožňují s filmovými a seriálovými rolemi?
S Magdalenou tolik ne, protože
seriál běžel asi jen půl roku, ale
v době, kdy jsem pět let hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě, se mi
to stávalo. Jednou třeba v Poděbradech, to bylo zrovna v době, kdy
Sylva – moje postava v Ordinaci –
podváděla primáře Fryntu, mi někdo za mými zády adresoval sprosté
slovo. Tak jsem se otočila a zeptala
se, „to bylo na mě?“ a odpověď zněla,
„jo, protože jste podváděla“… Mně
to ale nejprve vůbec nedocházelo,
až pak jsem si uvědomila, že je to

spojené s Ordinací. Snažila jsem
se vysvětlit, že to nejsem já, ale jen
role. Naštěstí jsem ještě nebyla v situaci jako jeden můj herecký kolega,
kterému třeba paní prodavačka nechtěla prodat rohlík, jak ji zklamal
v rámci jeho role v seriálu (smích).
Ale beru tyto reakce i pozitivně,
alespoň potvrzují přesvědčivost
našich hereckých výkonů. Jinak je
samozřejmě potřeba brát naše filmové i seriálové role jako práci, ne
skutečnost.
V jakých divadelních hrách aktuálně hrajete?
Už dva roky hraji v divadelní hře
Mafie a city, kterou režíroval Ivan
Vyskočil a současně tam i hraje.
Dále v ní hrají Lukáš Langmajer
a Karel Zima, já tam jsem taková
růžička mezi trny. A protože jsem
jediná holka, musela jsem se trochu
obrnit. Začátky pro mě byly velmi
krušné, se třemi chlapy v autě do
Ostravy, to jsem si vyslechla spoustu
zajímavých věcí (smích). Ale jsem za
tu partu moc ráda a myslím si, že
zvlášť při „zájezdovkách“, kdy trávíte
s kolegy hodně času, je důležité,
abyste si s nimi rozuměli. Nedovedu
si představit, že bych někam jezdila hrát divadlo s lidmi, se kterými
bych si nesedla, a fakt bych to musela jen odehrát a po představení
domů. Takže pokud se potkají
obě věci, je to skvělé a hodně se to
projeví i na jevišti. No a se stejnou
partou, obohacenou ještě o Ernesta

Čekana, Jarmila Škvrnu a Aničku
Kulovanou, hrajeme ve hře Příběh
jednoho hradu. Jde o novinku od
Ivana Vyskočila, která je malinko
předlohou jeho života (smích).
A v současnosti jsem nazkoušela
úplně nové představení Liga proti
nevěře od Zdeňka Podskalského,
kterou napsal v roce 1976 pro svoji
ženu Jiřinu Jiráskovou. Jde o hru
pro tři herce a naše agentura, se
kterou jezdíme divadelní zájezdy,
odkoupila autorská práva a představení obnovila. Hraji v tom já,
Míša Kuklová a Ivo Šmoldas, který
není herec, ale jeho specifický projev je velmi zábavný, jeho energie
i charizma do té hry tak skvěle
zapadly, že na představeních na
sebe strhává veškeré ovace a smích,
protože je prostě nejvtipnější. Hru
režíroval můj manžel, což byla jeho
první divadelní zkušenost. Nejdříve jsme z toho měli oba trochu
strach, ale vyšlo mu to perfektně.
A je pravda, že tam jsem mu do
toho trochu kecala, protože prostě
jsem tomu divadlu rozuměla více
(smích). V tu chvíli jsem měla
divadelní zkušenosti v porovnání
s manželem opravdu o něco
větší, protože on do té doby nic
divadelního nerežíroval. Na konci května se uskuteční premiéra
v Praze a myslím, že to bude fajn
představení, protože je to chytré,
vtipné a Míša s Ivem jsou skvělí
parťáci, hodně mě to s nimi baví.
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Pracujete v současnosti na nějakých
dalších projektech?
Ano, a sice s mými nejlepšími kamarádkami
– Nikol Štíbrovou, herečkou, a Martinou
Pártlovou, zpěvačkou. Moc si rozumíme,
furt jsme spolu, pořád si voláme, tak jsme
dohromady chtěly vymyslet i něco pracovního a rozjely jsme pořad o cestování.
Nyní pro něj hledáme místo a mezitím
jsme odstartovaly ještě další projekt, který se
jmenuje „Dámská jízda“. Tento pořad bude
vysílán na internetové televizi a jeho obsahem budou tři ženský za volantem. Takže
pánové si určitě umí představit, co to bude
(smích). Jeden z dílů bude například pojednávat o tom, podle čeho zvolit výběr nákupu
automobilu – jestli podle praktičnosti, nebo
vzhledu. Další díl je zase o tom, když jedete
na dlouhou cestu - na dovolenou autem,
čím se zabavit. Nebo co říkat policistovi,
když Vás zastaví, a co naopak neprozrazovat.
Pořad má mít humornou formu, není to tak,
že bychom chtěly někoho poučovat o technické a provozní stránce vozidla, protože
tomu samozřejmě ani jedna z nás nerozumí,
a tak je to i bráno. Snažíme se něco vysvětlit,
i když to třeba ani samy nechápeme, ale už
způsob našeho objasňování je sám o sobě
zábavný. Uvidíme, jestli se pořad ujme, byly
bychom samozřejmě moc rády. Vysílat by se
měl od konce června, takže pevně doufáme,
že to dopadne! Celý jej tvoříme s holkami
samy, píšeme scénáře, jsme si režisérkami,
střihačkami, je to zkrátka naše „miminko“
(úsměv).
Blíží se léto, jak ho budete trávit? Co Vás
baví ve volném čase?
Vzhledem k tomu, že manžel bude přes
léto točit, budu trochu osiřelá a doufám, že
pojedeme s holkami někam na dovolenou.
Nevím, jestli zvládneme jet s manželem
k moři, vloni jsme cestovali do zahraničí
hodně. Myslím si ale, že i Čechy jsou krásné,
u nás se dá také někam příjemně vyrazit. Já
jsem přes léto bývala spíše někde v cizině,
takže bych tentokrát moc ráda vyrazila po
Česku, třeba někam na kola nebo na vodu.
Jinak ráda ve volném čase sportuji, vloni
jsem si koupila in-line brusle, takže u nás
na chalupě v horách, kde je takový pěkný
rovný úsek, jezdím. A v Praze ráda chodím
do posilovny. Ale žádný sport nevykonávám
pravidelně, dělám to, co mě zrovna baví.
Mimo sport ráda vařím a ráda také jím,
k tomu dobré víno, posezení s manželem
a přáteli. Také přes léto pořádáme pikniky.
Samozřejmě mám ráda i divadlo, chodím se
občas podívat na své kolegy. A letos se těším
na hudební festivaly, které jsem vloni nestihla, tak bych to chtěla napravit.
Co byste na závěr popřála našim kolegyním řidičkám a kolegům řidičům?
Moc bych jim přála samé spokojené cestující, kteří nebudou dělat v autobusech nepořádek. Lepit žvýkačky v autobuse už snad
nikoho nenapadne (smích). Aby na ně byli
hodní a příjemní, protože tu jejich náročnou
práci je potřeba docenit. Také jim přeji hezké počasí na cestách a především kvalitní
silnice, což je u nás asi ten největší problém.
Zkrátka - šťastnou cestu! •
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Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

D

ovolte mi, abych se Vám představila
jako personální ředitelka společnosti BusLine a.s. Jmenuji se Vlasta
Sloupová a od září loňského roku
vedu personální úsek společnosti. Ačkoli od té
doby uběhlo vlastně jen několik měsíců, zdá
se mi, jako bych mezi Vámi byla odjakživa.
Nabídka společnosti BusLine je pro mě výzvou,
protože ačkoli se personalistice odborně věnuji
dlouhodobě, oblast dopravy pro mě byla zcela
nová a musela jsem (a stále musím) spoustu
věcí pochopit a mnohému se naučit.
BusLine je dnes s tisíci zaměstnanci a osmnácti
středisky rozesetými prakticky po celé republice
už opravdový „kolos“, který není snadné řídit
a „udržet pohromadě“. Stejně jako všechny, nejen dopravní společnosti, které chtějí v dnešním
náročném konkurenčním prostředí uspět,
musíme i my neustále hlídat náklady, snažit
se myslet na každou maličkost, řešit věci systémově a dotahovat je do konce. Vůči velkému
rozměru firmy je pak její správa v Semilech
opravdu velmi „štíhlá“ a každý z jejích zaměstnanců má v tuto chvíli naloženo tolik práce, kolik
jen může unést. Dokazuje to i fakt, že navzdory
velké dopravní zakázce, kterou nově naplňujeme v Ústeckém kraji, nebyla správa k její podpoře nijak personálně posílena a každý si prostě
jen přibral další velký díl práce.
Na mém úseku jsme si za prioritu zvolili pochopitelně nábor toho nejcennějšího, co máme
- řidičů. Ne snad proto, že by řidiči BusLine
houfně opouštěli, naopak, velmi nízká míra fluktuace je něčím, co mi zde dělá velikou radost.
Vzhledem k dosavadní míře přesčasové práce,
věkové struktuře našich šoférů a v neposlední
řadě i vzhledem k novým zakázkám bude však
masivní nábor v následujících měsících a letech
prvořadým úkolem. Protože se však náboru podrobně věnujeme v rubrice „Lidské zdroje“, ráda
bych se zde zastavila u dalších projektů, na které
se personální úsek zaměřuje. Jistě jste zaznamenali start programu doporučení, který jsme
nazvali „Vaši známí jedou s námi“. Chceme
výrazně finančně podpořit ty z Vás, kteří mezi
nás přivedou nového řidiče nebo novou řidičku. Stejně tak Vás chceme ještě více finančně
namotivovat k hospodaření s pohonnými hmotami v nové soutěži „Kdo šetří, má za 5 000 Kč“,
kdy na každém středisku každý měsíc vyhodnotíme „Posádku měsíce“, která obdrží finanční
prémii. Pustili jsme se také do aktualizace dokumentace společnosti, kterou musíme ze zákona
zpracovávat. Počínaje novými vzory pracovně

právních dokumentů přes vnitřní předpisy, náplně práce až po nejrůznější formuláře. Zavedli jsme dva nástupní dny v měsíci, kdy se do
Semil sjedou noví kolegové ze všech regionů
a v rámci vstupního školení se jim snažíme co
nejvíce přiblížit život ve firmě, vybavit je na cestu
pár dobrými radami a příručkou pro nové zaměstnance „První kroky po zelené“.
Ze všeho nejvíc se ale snažíme zlepšit komunikaci ve společnosti a jít našim lidem
tak trochu naproti. Vnímáme jako velký dluh
vůči Vám, pokud se nám stane, že procesům
a změnám ve firmě nerozumíte, cítíte se nejistí,
ohrožení, nebo máte pocit, že Vám společnost
nenaslouchá. I  proto jsem se v posledních
týdnech snažila co nejvíce jezdit mezi Vás, na
střediska, potkávám se s Vámi na šoférkách
i na školeních v rámci evropského projektu,
která průběžně absolvujete. Diskutujeme, něk-

Chceme výrazně finančně podpořit
ty z Vás, kteří mezi nás přivedou
nového řidiče nebo novou řidičku.
dy se i přeme, vytahujeme na světlo nejrůznější „kostlivce“, občas si vyslechnu uznalá slova,
jindy se zlobíte, mnohdy právem. Pokaždé ale
odjíždím s pocitem, že jsme si spoustu věcí vyjasnili a že jsme se zase o kousek posunuli ve
vzájemném pochopení.
Já osobně vnímám změny posledních měsíců
ve společnosti BusLine jako velmi pozitivní.
Pana Jakuba Vyskočila, nového statutárního
ředitele společnosti, si lidsky hluboce vážím,
a při společných debatách s ním se vždy znovu
přesvědčuji o tom, že směřování společnosti je
správné, firma funguje tak, jak má, a že je třeba
nezapomínat na to, že v současnosti dává poctivou práci bezmála tisícovce lidí. A to opravdu
není málo.
Než se rozloučím, chci Vám všem ještě jednou poděkovat za milé přijetí a možnost podílet
se spolu s Vámi na projektu rozvoje a růstu
společnosti BusLine a.s. Jak Vám opakuji na
našich setkáních, jste pro nás důležití, vážíme
si Vaší práce, vnímáme Vaše problémy i starosti
a jsme připraveni je řešit, pokud se o nich dozvíme. Neváhejte se na nás tedy obracet, jsme
tu pro Vás!
Jsem ráda, že s Vámi mohu spolupracovat. Přeji
Vám krásné léto plné sluníčka, hodně štěstí ve
všem, do čeho se pustíte, a spoustu radosti.
Vlasta Sloupová, personální ředitelka

BUSLINE pomáhá

BusLine podpořil

18. ročník festivalu „Patříme k sobě“
BusLine podpořil 18. ročník festivalu „Patříme
k sobě“ finanční částkou ve výši 18.000 korun. Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených organizuje festival již od
roku 1997 a v letošním
roce vystoupily téměř tři
stovky účastníků v Semilech, Jablonci nad Jizerou, Lomnici nad Popelkou, Vysokém nad Jizerou a Rovensku pod
Troskami.
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„

usLine se dlouhodobě
věnuje charitativní činnosti, sponzorujeme řadu
projektů a snažíme se
pomáhat tam, kde je to jen potřeba.
Neváhali jsme ani v tomto případě,
protože pomoc dětem a mladým
lidem považujeme za prioritní.
Jako jediná dopravní společnost
v ČR provozujeme speciální autobusy pro bezpečnou přepravu dětí,
máme vlastní kulturní projekt pro
děti v podobě Autobusové pohádky
a v současnosti nám také běží projekt
neplacených stáží pro absolventy vysokých škol. Díky tomu mohou získat
v dnešní době tak nezbytné pracovní
zkušenosti a lépe se uplatnit na trhu
práce. Vždyť mladá generace je naší
budoucností,“ uvedl Jakub Vyskočil, statutární ředitel BusLine a.s.
Hlavním posláním festivalu je
ukázat divákům, že zdravotně
postižení nejsou jen těmi, kteří
potřebují pomoc, ale že dokáží
také rozdávat radost a že mají často mnohá nadání větší nežli zdraví
lidé. „U veřejnosti stále přetrvává
zkreslený pohled na svět zdravotně
postižených. Většinou je považujeme jen za ty, se kterými musíme
mít soucit. My to ale chceme změnit
a máme obrovskou radost, že se nám
to už léta daří. Moc si vážíme takových firem jako BusLine, které nám
finančně pomáhají, abychom mohli
alespoň jednou ročně zorganizovat
tento festival. Jim patří velký dík,“

Známý český herec Ivan Vyskočil předával za BusLine šek s finančním darem na částku 18.000 Kč předsedkyni sdružení
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených

vysvětlila Jaroslava Boudná, předsedkyně sdružení.
Jeden z hlavních koncertů pro
veřejnost se uskutečnil v polovině
dubna v Kulturním centru Golf
Semily. Za společnost BusLine
předal finanční dar v podobě šeku
známý český herec Ivan Vyskočil,
který s ní již tradičně na obdobných akcích spolupracuje. „Mám
velkou radost, že jsem mohl za nej-

většího dopravce v Libereckém
kraji předat šek s finančním
darem na tak úctyhodnou
a prospěšnou činnost, jakou
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených
už téměř dvacet let vykonává.
Všichni vystupující si připravili
moc pěkná pěvecká i divadelní
představení a bouřlivý potlesk

stovek hostů v sále byl toho důkazem.
Přeji organizátorům ještě mnoho
takových krásných večerů, jako byl
tento, a moc rád někdy příště účastníky festivalu třeba i svezu autobusem,“ dodal Ivan Vyskočil, který
je držitelem průkazu profesní
způsobilosti opravňujícího nejen
k řízení autobusu, ale také k přepravě cestujících. •
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doprava

BusLine oficiálním partnerem

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015

- zajišťoval dopravu v Praze a Ostravě

Společnost BusLine je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji a třetím největším v České
republice. Již několik let je oficiálním dopravcem české hokejové reprezentace. Díky provozu bezpečných
a komfortních autobusů, ale především vysoké kvalitě poskytovaných služeb byla společnost BusLine a.s.
vybrána jako oficiální partner Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze a Ostravě, během kterého
zajišťovala kompletní dopravní logistiku pro hokejové hráče, rozhodčí, zástupce médií a realizační týmy.

D

ále BusLine zabezpečoval dopravu pro čtyři sta hostů
z celého světa, kteří se v rámci mistrovství sjeli do Prahy
na čtyřdenní kongres Mezinárodní federace ledního hokeje
(IIHF). „Šlo o velice prestižní akci, přeci jen se mistrovství
světa v hokeji nekoná v České republice každý rok. Je pro nás čest, že
jsme byli vybráni za oficiálního partnera a zajišťovali jsme dopravu
v tak významném rozsahu. Do Prahy i Ostravy jsme nasadili celkem
25 vozidel od menších minibusů až po velké zájezdové autobusy.
Čerpali jsme i ze zkušeností z akcí podobného typu, jako například
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DOPRAVA

Mistrovství světa v letech na lyžích 2014, Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování či závody SKISPRINT 2013 nebo Jizerská 50,” sdělil Jakub Vyskočil,
statutární ředitel BusLine a.s. Nasazené autobusy byly
různých značek výrobců, naprostou novinkou byly vozy
společnosti IVECO „Magelys“, které jezdily v Praze
a přepravovaly prestižní hokejové týmy Kanady, Švédska
a samozřejmě pro nás ten nejvýznamnější - český tým.
Autobusy jsou 12,2 m dlouhé a 3,7 m vysoké. Dva
z nich mají 49 míst k sezení a jeden 51 míst. Hlavní
předností je design, ekonomika provozu a bezpochyby
i jejich ekologičnost, která odpovídá nejvyšším ekologickým standardům Euro 6. V průběhu mistrovství
BusLine prezentoval i unikátní bezpečnou přepravu dětí,
kterou provozuje jako jediná dopravní společnost v ČR.
V rámci „fan zóny“ byl pro veřejnost vystaven speciální

autobus „Beruška“, který si mohli fanoušci přijít prohlédnout před
i po skončení jednotlivých utkání. Pro návštěvníky byly připraveny
propagační materiály v podobě letáků o bezpečných a zájezdových autobusech, pro děti veselé samolepky „Beruška“ i „Mikeš“ a pro jejich
rodiče či další dospěláky pohlednice speciálně vyrobené pro probíhající
mistrovství. Fanoušci tedy mohli přímo z dějiště hokejových zápasů
poslat svým rodinným příslušníkům i přátelům pěknou připomínku
tohoto významného hokejového svátku. •
Autory pohádky jsou Ivan Vyskočil (uprostřed), Martin Sochor
(zprava) a Hana Baroňová (zleva)
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Rozhovor

s hokejistou národního týmu

Martinem Zaťovičem

Narodil se 25. ledna 1985 v Přerově. Je českým hokejistou a hraje jako útočník. V roce 2014
se zúčastnil přípravky na světový šampionát v rámci Euro Hockey Challenge a poté absolvoval
i Švédské hokejové hry. Díky tomu byl nominován na své první Mistrovství světa v ledním
hokeji v Minsku, na kterém se národní tým umístil na čtvrtém místě. V posledních letech
působil v extraligovém týmu HC Energie Karlovy Vary a v současnosti hraje v ruské KHL
v HC Lada Togliatti. V rámci letošního Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 byl skvělou
posilou národního týmu a autorem několika gólů. Je ženatý a má dceru.

C

estujete někdy autobusem? Kdy jste
jel autobusem naposledy?
Autobusem
cestuji
často
a v Česku ještě víc. Teď jsem na
hokejovém angažmá v Rusku,
tam lítám letadlem, ale na letiště
samozřejmě jezdím autobusem.
Takže tady i tam jezdím autobusem hodně často.
A bojíte se více na kolech,
nebo ve vzduchu?
Pro mě je to asi stejné, protože
za cestu zodpovídá buď pilot letadla, nebo řidič autobusu. Někdy mám strach větší, a někdy
se nebojím vůbec. Spíš se strachuji při nočních návratech ze
zápasů. Je to stejně na řidiči, já
to neovlivním.
Kde teď aktuálně hrajete
a v jakém českém týmu jste
působil předtím?
Nyní hraji za ruskou KHL v Togliatti, odehrál jsem za ni první
sezónu. Jsem spokojený, snažili
se mi maximálně vyjít vstříc,
mám tam vše, co potřebuji.
Pobývali jsme tam celá rodina
osm měsíců a všechno probíhalo
skvěle. Je to samozřejmě složitější v tom ohledu, že v Togliatti žijeme sami a nejsou s námi
babičky na hlídání, ale manželka to zvládá skvěle, a za to jí
patří můj velký dík! Předtím
jsem hrál deset let v Karlových
Varech.
Hrajete hokej odmala? Vybral jste si ho sám, nebo Vás
k němu přivedli rodiče?
Ano, hokej hraji od dětství
a chtěl jsem ho hrát já sám.
Ve druhé třídě základní školy
probíhal nábor, tak jsem to šel
zkusit, rodiče mě podporovali
a dotáhl jsem to daleko.

Jak probíhá příprava na mistrovství?
Zatím trénujeme ve Velkých
Popovicích a postupně přijíždějí kluci, co končí play-off
naší české extraligy, takže se doplňuje kádr. Už to nabírá grády
a začíná to mít kvalitu a pevně
věřím, že vydržím co nejdéle
(úsměv).
Věříte si jako tým?
Ano, mistrovství proběhne
u nás v Česku, takže celý národ
nás požene dopředu, věřím, že
pro úspěch každý udělá úplně
všechno. Je to pro nás obrovský
zážitek a zároveň čest hrát šampionát tady doma a medaile je
jasný cíl.

Na jaký dopravní prostředek
jste držitelem řidičského průkazu?
Jen na auto a motorku.
Když máte volno, co Vás baví,
jaké jsou Vaše koníčky?
Jsem rád s rodinou a věnuji se
své malé dceři. V létě, když je
pěkné počasí, hraji golf, ten mě
velmi chytnul. Většinu času ale
trávím s rodinou a kamarády.
Jsme jediná dopravní společnost v ČR provozující bezpečné autobusy pro děti. Co
Vy na to jako otec malé dcerky?
Tak to je skvělé, protože bezpečnost dětí je na prvním místě.
V dnešní době je hrozné, co
se děje na silnicích, a proto je

Rozhovor proběhl před konáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015
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velice důležité chránit i dospělé,
natož děti! Já sám, než pořídím
dceři dětskou autosedačku do
svého osobního vozu, se o to podrobněji zajímám, abych koupil
co nejlepší a nejspolehlivější.
Pro své dítě chci samozřejmě co
nejbezpečnější podmínky.
Co byste popřál našim
řidičkám a řidičům autobusů?
Přeji jim to, co je pro ně nejdůležitější, mnoho šťastných
kilometrů bez nehod a technických závad na autobusech. Ať vždy dojedou bezpečně do toho
správného
cíle! •

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: tomáš pánek
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Nový dopravní systém

v Ústeckém kraji

Úderem Nového roku byl v Ústeckém
kraji spuštěn nový dopravní systém. Šlo
opravdu o „velké sousto“, v celém kraji muselo být uvedeno do provozu 250
zcela nových autobusů, a to ve 14 oblastech, s cca 350 řidiči, kteří tam ročně
najedou více než 20 miliónů km.
10

B

usLine se na tomto dopravním závazku podílí
čtyřiceti procenty. Vše
muselo být připraveno
do konce loňského roku a bez
možnosti testovacího režimu.
V rámci České republiky nemá
něco podobného v autobusové

dopravě obdoby. Kraj připravil
nové trasy, určil dopravní techniku a dopravci musí tyto parametry dodržet a dnes a denně
zajišťovat funkční přepravu na
celém území kraje.
Tento nový dopravní systém
s sebou samozřejmě přinesl

doprava
Provozní ředitel BusLine Milan Toms a zástupce společnosti IVECO Czech
Republic, a.s. při předávání autobusů pro Ústecký kraj

POHLEDEM ŘIDIČŮ
Karel Vašíček,
středisko Jilemnice

• 8 let pracuje ve společnosti BusLine jako řidič.
• Před nástupem do BusLine jezdil zájezdovou dopravu
po celé Evropě.
• Povolání řidiče vykonává od roku 1986.
• K povolání řidiče autobusu dodává: „Dříve bylo zaměstnání
řidiče autobusu velmi dobře ohodnocené a nebylo potřeba
jezdit tolik. Dnes jezdíme o dost více a cestující si častěji
stěžují, bohužel musím říci, že mnohdy i neoprávněně.“

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

Jak dlouho jste vypomáhal v Ústeckém kraji a na jaké
lince?
Byl jsem tam hned od 1. ledna na dva týdny. První týden
jsem jezdil na lince do Vejprt a ten druhý po okolí.

provozní problémy, se kterými
se museli všichni aktéři, tedy jak
dopravci, tak i představitelé kraje, vypořádat. Problematickým
faktorem bylo, že řidiči de facto
přesedli z autobusů předchozího
dopravce do autobusů nového,
a to se dělo doslova přes noc,
z 31. 12. 2014 na 1. 1. 2015.
Tím pádem nebylo možné v odpovídajícím čase řidiče proškolit na nových trasách a systému
odbavení. Kvalitních řidičů
je nedostatek, přičemž s tímto problémem se plošně potýkají všichni dopravci v ČR.
Na situaci dlouhodobě upozorňujeme a rovněž na ni poukazuje pan Jiří Kuchynka, předseda ZO SD ČMKOS Jablonec
nad Nisou. V prvních lednových
dnech na naší straně nestálo
ani počasí, které samozřejmě

každoročně ztěžuje život všem,
kteří se pohybují na silnicích.
V době, kdy jeden den je +5
stupňů Celsia a druhý den
-12, a to s návalem sněhu,
pak nestíhají ani silničáři
a naši řidiči v této prekérní situaci dělali, co mohli.
Všichni se ale nastalé problémy
snažili průběžně řešit a dělat
maximum proto, aby dopravní
obslužnost byla zajištěna na
odpovídající úrovni. Představitelé Ústeckého kraje vyšli vstříc
připomínkám jak ze strany cestujících, tak i dopravců a od 1. 3.
upravili jízdní řády tak, aby byly
plně vyhovující především ranním odjezdům školáků a pracujících, také ale řidičům, kteří musí
v rámci své jízdy zajistit odbavení
všech cestujících prostřednictvím
nových odbavovacích zařízení.

Měli jste tam zajištěné ubytování?
Ano, byl jsem ubytován v místě, v blízkosti volejbalové
haly. Bohužel jsme měli s ubytováním problémy, na pokoji
nás bylo deset a dva dny vůbec netopili. Nebyla tam ani
vybavená kuchyňka, byla v ní pouze lednice, ale jinak nic,
žádný vařič apod.
Působil jste tam hned v počátku nastavení nového
dopravního systému, jak tu situaci hodnotíte, byl
například složitější nový odbavovací systém?
Ovládání odbavovacího systému těžké nebylo, protože
je stejné jako u strojků, které používáme u nás středisku.
Problém byl v tom, že nefungovaly tak, jak měly. Proto
docházelo k problematickým situacím s cestujícími a ke
zpoždění spojů.
Byl jste za tu práci v Ústeckém kraji ohodnocen podle
předem slíbených kritérií?
Nejprve byl s přislíbeným odměňováním trochu problém,
ale potom se do toho vložil předseda odborů Jiří Kuchynka
a bylo mi to doplaceno.
Jakou dopravu zajišťujete na svém domácím středisku
v Jilemnici?
V Jilemnici zajišťuji PAD téměř na všech linkách, které
má středisko v turnusech, převážně Jilemnice - Rokytnice,
Jilemnice - Horní Mísečky, Jilemnice - Benecko, Jilemnice
- Lomnice nad Popelkou, Jilemnice - Semily a Jilemnice >
Jablonec nad Nisou. •
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POHLEDEM ŘIDIČŮ
Co byl z Vašeho pohledu největší problém?
Největším problémem byly nastavené časy v jízdních řádech, jinak jsem
nezaznamenal větší problémy třeba s odbavovacím zařízením, ty strojky
jsou stejné, jako běžně používáme.

středisko Jablonec nad Nisou
•
•
•
•

5 let pracuje ve společnosti BusLine jako řidič.
Původní povolání mimo obor.
Od malička se chtěl stát řidičem autobusu.
Povolání řidiče vykonává rád a nepovažuje je za nějak těžké:
„Člověk si musí zvyknout na autobus a hlavně zodpovědnost za
cestující, občas to jsou s nimi nervy. V  rámci MHD jsou někdy
i vypjaté situace, ale člověk musí udržet nervy na uzdě.“

Jak dlouho jste vypomáhal v Ústeckém kraji a na jaké lince?
Vypomáhal jsem tam celý leden a jezdil jsem linku Lovosice–Most, a to
autobusem značky SOR 10,5 m a s motorem Euro 6. Jde o velmi příjemný pohodlný autobus s kvalitním interiérem. Byla radost s ním jezdit.
Působil jste tam hned v počátku nastavení nového dopravního systému, jak tu situaci hodnotíte z pohledu cestujících?
Výrazná zpoždění jsme s kolegy měli na začátku, tedy v ty první lednové
dny. Bylo to způsobené především tím, že se nenašel téměř žádný časový prostor k proškolení řidičů. Byli jsme zaučovaní doslova ze dne na
den. Probíhalo to tak, že v deset večer potmě jsme si projeli každý svoji trasu a druhý den v pět ráno jsme už museli jet do ostrého provozu.
Takže ten první den byl pro nás nejhorší a bohužel musím přiznat, že
jsme dělali chyby v trase, než jsme se ji naučili. Ale během několika dnů se situace stabilizovala. Poté už byla zpoždění v mezích normy.

A co cestující, stěžovali si Vám?
Ano, na začátku opravdu dost, což se nedalo divit, když jsme nabrali
zpoždění třeba dvacet minut. Na mojí lince například lidé ještě přestupovali v Lovosicích na vlak, takže byli vázaní časy vlakových spojení.
A když jim ujel vlak, tak na další museli čekat až dvě hodiny.
Měli jste tam zajištěné ubytování?
Ano, já jsem byl ubytován v Mostu. Na víkendy jsme samozřejmě mohli
jezdit domů, ale moc jsem toho nevyužíval, nechtělo se mi pořád pendlovat do Jablonce a zpět. Tak jsem tam zůstával a jezdil na lince i o víkendu.
Jakou dopravu zajišťujete na svém domácím středisku v Jablonci nad
Nisou a jak byste to srovnal s prací právě v Ústeckém kraji?
V Jablonci jezdím městskou hromadnou dopravu. Přiznám se, že z mého
pohledu byly linkové spoje „odpočinkové“. Když jezdím MHD, je to pro
mě větší „chaos“, protože tam je těch zastávek mnohem více na krátkém
úseku, zastavuji už třeba po 30 metrech. Kdežto linka Lovosice–Most
měla cca 30 zastávek na 50 km, vzdálených od sebe 2–3 km, takže to bylo
v klidu. A nebyl tam ani takový provoz.
Byl jste za tu práci v Ústeckém kraji ohodnocen podle předem
slíbených kritérií? Pomohl byste případně společnosti v budoucnu
opět s obdobnou situací?
Ano, dostal jsem od firmy zaplaceno vše tak, jak bylo předem domluveno.
Samozřejmě jsem čekal, jaká bude výplata, a musím říci, že jsem byl spokojen, byla opravdu dobrá. Pokud by společnost měla obdobné problémy
a moje soukromé záležitosti by mi to dovolovaly, vypomohl bych znovu. •

Poděkování
všem našim kolegům,

kteří vypomáhali v rámci zavedení nového dopravního systému
v Ústeckém kraji:
ze střediska Česká Lípa:
Martin Petrásek
Roman Maděra
Petr Kůřil
ze střediska Hořice:
Lubomír Šimůnek
jaroslav Dušek
ze střediska Turnov:
Robert Pokorný
David Vlach

ze střediska Děčín:
(z varnsdorfského provozu)
Jan Vaněk
Tomáš Varga
Josef Šimon
ze střediska Jablonec nad Nisou:
Jan Sedlák
ze střediska Ústí nad Labem:
Lukáš Bese
Ladislav Surmaj

Děkujeme!
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ze střediska Brno:
Zdeno Lizúch
Ladislav Suchý
Juraj Hudák

ze střediska Jilemnice:
Karel Vašíček
ze střediska Žatec:
Miroslav Zošiak
Bohumil Oberreiter
ze správy:
Jan Mečíř
Daniel Láska

autor: Nikola Bradíková, PR manager, a Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje; FOTO: archiv BusLine a.s.

Jan Sedlák,

autor: Nikola Bradíková, PR manager, a Lucie Dosedělová, tisková mluvčí Ústeckého kraje; FOTO: archiv BusLine a.s.
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Krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek
a herec Ivan Vyskočil
vozili cestující na Chomutovsku

Krajský radní pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek
usedl za volant autobusu, aby si ověřil,
jak některé březnové
změny v Integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého
kraje
fungují
v praxi. Od ledna, kdy
kraj uzavřel smlouvy
s
dopravci
novými
a zavedl nový systém
autobusové přepravy,
oblékl uniformu řidiče
už potřetí. Na linkách
na Chomutovsku ho
cestující mohli potkat
spolu s hercem Ivanem Vyskočilem.

U

několika spojů Dopravy Ústeckého kraje
nastaly od 1. března drobné změny. I ty
si chtěl krajský radní Komínek takzvaně
osahat přímo v terénu. Hodlal si ověřit,
jestli změny budou ku prospěchu a zda ještě bude
potřeba provést další úpravy. „Pro některé řidiče
je velkou novinkou letošního roku i odbavovací
systém, proto jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet
přímo s cestujícími, jak funguje a kde je potřeba jej
například trochu upravit,“ řekl radní Komínek,
který je držitelem řidičského průkazu na autobus
i profesního oprávnění, přičemž řízení autobusu je
pro něj i velkým koníčkem. Cestující v autobusech
společnosti BusLine na trase Chomutov – Vejprty,
Chomutov – Klášterec nad Ohří a Chomutov –
Místo, Vysoká Jedle ale nepotkali za volantem jen
krajského radního, na některých zastávkách si roli
řidiče vyzkoušel i herec Ivan Vyskočil. I pro něj je
stejně jako pro Jaroslava Komínka řízení autobusu
zábavou a velkou zkušeností. Řidičský průkaz na
větší vozy má už z minulosti, společnost BusLine
mu umožnila jej rozšířit i na autobusy. „Něco
jiného je si za volant autobusu sednout jen na chvíli

a něco jiného je to povolání vykonávat profesionálně,
vstávat ve čtyři ráno, prodávat lístky a jet na čas, mít
občas i naštvané cestující. Ty chlapy obdivuji, mají
velkou zodpovědnost. Velmi si cením také iniciativy
pana radního, nikdo mu nemůže říct, že by nevěděl,
o čem mluví. Dopravu si zkouší opravdu důsledně,“
prozradil Ivan Vyskočil. •
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Cyklobusy pro letní sezónu odstartovány

po letech opět běžnou trasou –

ve Vrchlabí přes provizorní most
V sobotu 30. května 2015 opět vyrazí tradiční páteřní „Krkonošský cyklobus“
po trase Harrachov – Rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko – Vrchlabí – Janské
Lázně – Pec p. S. – Pomezní Boudy s odjezdem v 7:00 z Harrachova a zpět v 16:35
z Pomezních Bud, a to po dvou letech uzavírek v Černém Dole opět po běžné
trase přes Černý Důl a Janské Lázně. Ve Vrchlabí však bude muset kvůli údržbě
mostu přejet přes Labe po provizorním mostu. Spoje na červené krkonošské
cyklolince jezdí o víkendech od 30. května do 28. září 2015 a o prázdninách i v pracovních dnech. Dopravu po stejné trase v opačném směru (ráno z Pomezních
Bud a odpoledne z Harrachova) zajišťuje OSNADO. Od 31. května až do 28. září
vyjede denně i cyklobus na žluté lince z Jilemnice na Mísečky. Krkonošskou trasu z Harrachova na Pomezní Boudy obsluhuje linkový autobus s přívěsem, který
pojme až 23 kol.
Od 16. května až do 28. října je denně k dispozici také pravidelný turistický autobus z Horních Míseček na Zlaté návrší, ke kterému o prázdninách přijede denně
i pár spojů z Rokytnice.

Po krásách Českého ráje

cyklobusem

V Českém ráji zůstávají zachovány základní loňské
trasy turistických autobusů, a sice Turnov – Jičín
a zpět přes Vyskeř i přes Kacanovy, Semily
– Rovensko – Jičín a Semily – Vyskeř – Turnov
– Malá Skála – Kozákov – Semily. Kvůli stavbě
kanalizace v Rovensku bude modrá linka
(Semily – Rovensko - Jičín) odkloněna z Lestkova
přes Volavec na Sedmihorky a Ktovou. Provoz
českorájských turistických autobusů startuje
30. května červenou linkou Turnov – Vyskeř - Jičín
a postupně se pak rozvine do plné šíře od 1. 7.
S výjimkou objížďky Rovenska nedochází oproti
loňsku na trasách cyklobusů ani v časech spojů
k žádným zásadním změnám. V Českém ráji BusLine
provozuje městské autobusy s velkým prostorem pro
kočárky a vozíky, který je k dispozici i pro kola. Na
jedné lince tak lze přepravit až 15 kol.

Cyklobusů využijte

i na Jizerku a do Bedřichova
Od 25. dubna provozujeme víkendový cyklobus s odjezdem v 9:30 z Jablonce
nad Nisou na Jizerku přes Bedřichov – Hrabětice - Josefův Důl - Tanvald Desnou a Souš. I letos mohou cyklisté využít dvou odpoledních párů spojů
mezi Jizerkou a železniční stanicí v Kořenově, které zajišťují přípoje na vlaky.
Cyklistickou sezónu v Jizerských horách jsme zahájili i provozem cyklobusu
na Bedřichov z Jablonce nad Nisou, Liberce a z Turnova s možností projet se
po cyklotrasách v srdci Jizerských hor. V době letních prázdnin bude cyklobus
s odjezdem v 8:30 z Jablonce nad Nisou směr Bedřichov, Liberec a zpět v 9:35
v provozu každý den. Cyklobus nově obsluhuje v Liberci i zastávku Husova.

BusLine v případě včasného avíza ze strany větší skupiny cestujících s koly dokáže zajistit posilový cyklobus. Dále společnost nově od 1. 4. 2015
v rámci IDS Ústeckého kraje umožňuje přepravu kol, a to formou přívěsu za busem, resp. formou držáků na busech. Konkrétně jde o tyto oblasti:
Ústecko - 14 autobusů s držáky na 6 kol; Lovosicko a Lounsko – 12 autobusů s držáky na 6 kol; Vejprtsko – 3 autobusy s vlekem pro 20 kol;
Podbořansko – 1 autobus s vlekem pro 20 kol; Děčínsko – 4 autobusy s vlekem pro 20 kol; Litoměřicko – 3 autobusy s vlekem pro 20 kol. •
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Autor: Ondřej Polák, manager PAD, a Jiří Jetel, dopravní specialista; FOTO: archiv BusLine a.s.

Cyklobusem za Krakonošem,

nové projekty

BusLine odstartoval

projekt neplacených stáží pro studenty

Autor: Ondřej Polák, manager PAD, a Jiří Jetel, dopravní specialista; FOTO: archiv BusLine a.s.

Naše společnost
dlouhodobě spolupracuje se studenty několika středních škol a odborných učilišť zaměřených na oblast
dopravy. V letošním roce jsme zahájili zcela nový
projekt orientovaný především na
studenty či absolventy
vysokých
škol, kteří mají zájem získat pracovní zkušenosti ve
větší společnosti
a díky tomu lépe
uspět na trhu práce.

Do programu byly vybrány dvě mladé slečny, Andrea Procházková a Iva Lhotová. Obě jsme vyzpovídali a přinášíme Vám jejich pohled na
průběh stáže v BusLine.

D

„

omníváme se, že projekt neplacených
stáží dává studentům či absolventům škol
možnost získat nové pracovní zkušenosti,
návyky i dovednosti. Většina z nich se totiž
na trhu práce potýká s jedním zásadním

problémem, který je limituje, a tím je
absence praktických zkušeností. Mladou
generaci považuji za naši budoucnost,
a proto jsem velmi rád, že jim můžeme
tímto projektem usnadnit lepší uplatnění

na trhu práce a možná i vybrané stážisty
či stážistky uvítat v řadách kolegyň a kolegů naší společnosti“, představil nový
projekt Jakub Vyskočil, statutární ředitel společnosti BusLine. •
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nové projekty

Mgr. Iva Lhotová (25 let)

pochází z Horní Branné, ale v současné době se pohybuje mezi
městy Semily a Olomouc. V Olomouci studuje na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého a od loňského roku je také absolventkou oboru mezinárodní rozvojová studia. Ve volném čase se zajímá
o literaturu, cestování a dění kolem sebe. Také je členkou Sboru dobrovolných hasičů Valteřice.

Co Vám stáž ve společnosti BusLine může z Vašeho
pohledu přinést?
Odborná stáž umožňuje studentům poznat, jak to chodí
ve firmě či organizaci. Máme
tedy možnost získat neocenitelné zkušenosti pro svoji
budoucí kariéru, „osahat si“
i různé pozice a činnosti. Do
budoucna nám to může usnadnit hledání vhodného zaměstnání. A přesně to byl i můj
důvod, proč hledat stáž, a tím
i získat praxi do budoucna.
Stáž u společnosti BusLine
je pro mě možností, kterak
se seznámit s fungováním
společnosti působící v mém regionu. Proto jsem tedy zareagovala na inzerát, který se objevil na webovém portále Jobs.cz,
a jsem velmi ráda, že jsem nakonec byla vybrána.
Jak byste zhodnotila průběh
Vaší stáže?
V první fázi jsme se s kolegyní spíše seznamovaly s fun16

gováním společnosti. Jde
o poměrně velkou firmu s bezmála tisícovkou zaměstnanců
a z toho také vyplývá značná
šíře rozličných činností a aktivit. Zřejmě i to vedlo společnost
k rozhodnutí přijmout do
firmy stážisty, a tím tak rozšířit
svůj tým lidí. První úkoly tedy
byly zaměřeny více na administrativu a práci s internetovými
zdroji. Následně jsme fotily skibusy přímo v akci, tedy během
zimní sezóny ve středisku Harrachov. Pak už následovaly akce
v terénu. Naše pracovní náplň
je poměrně pestrá, dostáváme
se do pro nás nových situací. A především získáváme
zkušenosti z pracovního světa,
který je odlišný od prostředí
univerzity. Doufáme, že během
tohoto roku se díky společnosti BusLine dostaneme nejen
k zajímavým akcím, ale i mnoha pracovním úkolům, které
nám jednou pomohou snáze se
zapojit do trhu práce.

Jak jste se dozvěděla o možnosti neplacené stáže ve společnosti BusLine?
Ke stáži u BusLine jsem se
dostala přes inzerát na internetu. Již poněkolikáté jsem
prohledávala nekonečný zástup nabídek, které pojilo jediné – nutnost alespoň
roční praxe v oboru. Zjistila
jsem tak, že být absolventem nestačí, i kdybyste měli
jen zvedat telefony a řadit
složky do šanonů. Než mi
nastavený systém povolí pracovat, musím získat nejen
teoretické znalosti ze školy,
ale i praktické dovednosti ze
stáže. Ráda jsem tudíž „skočila“ po nabídce od společnosti
BusLine, navíc mi přišlo sympatické, že budu spolupracovat s místní společností
a nemusím svůj veškerý čas
trávit jen v Praze.
Co od této stáže očekáváte?
Ze stáže se stává nejenom
dobrá zkušenost, ale i nevyhnutelná podmínka, chceli dnešní absolvent uspět na
pracovním trhu. Respektive
získat „něco navíc“ do životopisu. Co bude dál, určí
především individuální výdrž.

Zástup zájemců o práci je tak
vysoký a jsem si plně vědoma,
že si zaměstnavatelé mohou
dovolit být nanejvýš vybíraví.
Co je náplní Vaší stáže?
Stáž absolvujeme v oblasti PR a marketingu. Vedle
počáteční administrativní
činnosti už plníme i úkoly
„v terénu“. V březnu jsme
s kolegyní absolvovaly prezentaci bezpečného autobusu pro
děti „Beruška“ na veletrhu
cestovního ruchu Euroregion
Tour, tu jsme si zopakovaly
v dubnu v rámci akce „Dny
bezpečnosti – bezpečně na
silnicích 2015” a v květnu
na velké a prestižní sportovní
akci - MS v hokeji v Praze.
Měly jsme tedy jedinečnou
možnost zjistit, co vše se
pod pojmem „komunikace
s veřejností“ skrývá. V budoucnu bych ráda pracovala
právě v této oblasti, proto se
o ní chci dozvědět co možná
nejvíce. Vděčná však budu
za jakékoliv informace, jež
mi pomohou zorientovat se
v organizaci této společnosti,
kterou jsem doposud znala
jen prostřednictvím autobusů
jako cestující. •

Bc. Andrea Procházková (24 let)

žije v Jablonci nad Nisou a na Univerzitě Karlově studuje
navazující magisterský obor mediální studia. Předtím vystudovala filologii na Technické univerzitě v Liberci.

autor: Nikola Bradíková, PR manager, Andrea Procházková a Iva Lhotová, stážistky

Rozhovor se stážistkami
Ivou a Andreou

BusLine v novém kabátě

– představujeme novou facebookovou
prezentaci a Instagram

Sdílejte spolu
s námi
Vaše zážitky z
cestování
autobusy BusL
ine na
Facebooku i
Instagramu, zapojte
se do
soutěží a můž
ete vyhrát
zajímavé ceny
!

Sociální sítě jsou nedílnou součástí našich
životů. Především mladá generace jejich
prostřednictvím mezi sebou komunikuje
a sdílí nejen informace, ale především fotografie, obrázky, hudbu, videa apod.

A

však ani střední a starší generace nejsou v tomto ohledu
pozadu, a proto většina společností a firem, které chtějí
být v těsné a permanentní komunikaci se svými klienty
a zákazníky, využívá možnosti se na sociálních sítích prezentovat.
Významnými komunikačními kanály jsou bezpochyby Facebook
a Instagram. BusLine provozuje svůj facebookový profil již několik
let a letos jsme se rozhodli tuto prezentaci vylepšit a více rozvinout.
Nově tam naleznete především podstatně více fotografií a grafiky,
ale také videí. Ta nejen představují společnost jako takovou, ale
rovněž se skrz ně snažíme našim cestujícím a zájemcům o zaměstnání přiblížit práci řidiče. Nechybí ani různé ankety a soutěže, v rámci kterých mohou výherci získat roční karty na dopravu v našich autobusech zdarma.

autor: Nikola Bradíková, PR manager, a Jiří Kuchynka, IT oddělení; FOTO: archiv BusLine a.s.

autor: Nikola Bradíková, PR manager, Andrea Procházková a Iva Lhotová, stážistky

aktuality

Zcela novou prezentaci jsme odstartovali prostřednictvím Instagramu, kde průběžně zveřejňujeme aktuální fotografie našich autobusů na cestách, ale také záběry z různých akcí. Jednou z nejvýznamnějších za poslední dobu bylo bezpochyby Mistrovství
světa IIHF v ledním hokeji 2015, které se konalo k radosti všech
českých fanoušků v Praze a Ostravě. BusLine byl oficiálním
partnerem, na což jsme náležitě hrdí! Průběžně jsme se dělili nejen
s fanoušky hokeje, ale také s našimi cestujícími o zajímavé záběry
hokejových týmů, pro které naše společnost zajišťovala dopravu,
ale také o fotky z „fan zóny“, v rámci které jsme prezentovali náš
bezpečný autobus pro děti Beruška.

Autobus BusLine

modelem autobusového simulátoru OMSI
Společnost BusLine oslovil student Ondřej Slučik se svým zajímavým projektem.
Už několik let vytváří počítačově zhotovené modely autobusů do velice populárního simulátoru
autobusové dopravy OMSI.
V něm se může hráč zhostit pozice řidiče autobusu
a řídit jej, což zvyšuje i šanci, že se v budoucím životě
stane skutečným řidičem autobusu. Tentokrát se pustil
do simulátoru autobusu SOR CN 12, a to v barvách
společnosti BusLine. Model autobusu zhotovil ze
skutečných podkladů a je výsledkem více než roční
práce, kterou zahrnuje samotné vytvoření modelu
v 3D programu, kompletní fotodokumentace vozu,
nahrání zvuků stroje pomocí mikrofonu a v nepos-

lední řadě také převedení tohoto „neživého“ modelu do hratelné
formy přímo do simulátoru. Tento model je v současnosti „řízen“ již
nemalou řadou hráčů, a to nejen z České a Slovenské republiky, ale
z celého světa. Prezentační video, které je umístěné na portálu YouTube, vidělo už několik tisíc lidí. Model autobusu je nejen v barvách
BusLine, ale společnost je propagována i na vnitřních informačních
panelech a logo je také uvedeno ve všech prezentačních materiálech,
jako jsou články, obrázky, manuály apod.
17

zveme vás

konANÉ AKCE

Eva Decastelo a Ivan Vyskočil

provezli v rámci Muzejní noci stovky cestujících
v retro autobusech BusLine

M

uzejní noci jsem se
v roli průvodčího
zúčastnil již potřetí
„
a vždy mě velmi
překvapuje obrovský zájem ze
strany veřejnosti o autobusové
veterány společnosti BusLine.
Přeplněné jízdy absolvovali nejen moji vrstevníci, kteří zavzpomínali na historii cestování,
ale i mladí lidé, a dokonce
i malé děti, pro které byly historické autobusy naprostou
raritou. Takže hlavně tito
mladí cestující byli velmi
překvapeni, když jsem
jim vyprávěl, že jsem
s takovými, a dokonce
ještě staršími autobusy
jezdil jako dítě a později i student,“ uvedl akci
známý český herec Ivan
Vyskočil. „V roli průvodčí
jsem byla úplně poprvé a popravdě to musela být dříve
strašná fuška. Vzhledem k tomu,
že aut bylo málo a jezdily jen tyto
18

autobusy, které musely být hodně
narvané, vůbec nechápu, jak se
průvodčí mohla dostat z jedné
strany na druhou. Musím říci,
že všechny filmy s autobusovou
a tramvajovou tematikou pro
mě teď dostanou úplně jiný náboj.

Historickým
autobusem jsem
jela také poprvé
a byl to pro mě
naprosto úžasný
zážitek. Z těch
retro autobusů
jsem měla pocit, jako
když jde o filmové
rekvizity, protože jsou
tak krásné a designové, že
dnešní moderní vozy jim mají

co závidět,“ dodala s úsměvem
Eva Decastelo.
Vyhlídkové jízdy zajistily dva
historické autobusy, Škoda
RTO – JELCZ z roku 1968
a ŠKODA RTO 706 z roku
1972. Oba disponují 43 místy
k sezení a jejich délka je téměř
11 metrů. Celková hmotnost
je více než 14.000 kg, počet
rychlostí 5 + 1 a za hodinu
ujedou maximálně 75 km.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

Na akci „Muzejní noc
pod Ještědem“ BusLine svezl v rámci vyhlídkových retro jízd
z Liberce do Jablonce
nad Nisou a zpět stovky
cestujících. V roli průvodčích se představili
Eva Decastelo, kterou
v současnosti mohou
diváci vidět v pořadech
TV Prima a hudební
televize Óčko, a Ivan
Vyskočil, jenž nyní baví
publikum s divadelním
představením „Příběh
jednoho hradu“, které
napsal i režíroval. Oba
dva cestující v historických autobusech nejen pobavili, ale také
jim na památku „štípli“
a podepsali jízdenku.

plánovANÉ AKCE

Autobusy jezdily proti sobě
z Liberce a Jablonce nad Nisou,
první jízda startovala v 17:00
od Severočeského muzea
a pokračovala k Muzeu skla
a bižuterie, odkud v ten samý
čas odjížděl druhý veterán. Až
do 23:00 se mohli cestující vždy
po hodině díky retro jízdám

pohybovat mezi libereckým
a jabloneckým kulturním programem. Letošní ročník Muzejní noci pod Ještědem byl mimořádný tím, že odstartoval
Festival muzejních nocí v rámci
celé ČR, a to Národním zahájením, které tentokrát hostilo krajské město Liberec. Pro

všechny návštěvníky byl tedy
v Liberci i Jablonci nad Nisou
připraven bohatý program a vedle libereckého Severočeského
muzea a Oblastní galerie se
letos přidalo i nové Technické
muzeum. Zajímavou novinkou bylo zpřístupnění věže
Lidových sadů a večerní volný

vstup do liberecké botanické
zahrady. Slavnostní program
v Liberci vyvrcholil půl hodiny před půlnocí ohňostrojem.
V Jablonci se tradičně zapojilo
Muzeum skla a bižuterie, nově
mohla veřejnost sdílet kulturní
program i v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových. •

Poznejte krásy Českého ráje

v historických autobusech BusLine
autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: archiv BusLine a.s.

zveme vás

Po úspěšných loňských retro jízdách, díky kterým si
mohli cestující v Českém
ráji připomenout historii cestování minulého století, se
BusLine rozhodl v této tradici
pokračovat a i v letošní letní
sezóně své veterány vypraví.

R

etro spoje v podobě historických autobusů 706 RTO
a ŠL 11 budou k dispozici
v loňské osvědčené trase
Turnov-Libuň-Jičín s přestupem na historické vlakové spoje s parním
provozem v Libuni o sobotách, tedy 11. 7.,
25. 7., 8. 8. a 29. 8.
Přijeďte do Českého ráje zavzpomínat na historii cestování
a nechejte na sebe dýchnout retro náladu našich historických autobusů!
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Počta Pavel	
• Jablonec • řidič • 07.03.1955
Ryzka František
• Jablonec • řidič • 06.06.1955
Krch Petr	
• Jablonec • dopravní mistr • 22.01.1955
Karásek Zdeněk
• Liberec • řidič • 14.04.1955
Popr Pavel	
• Jablonec • řidič • 27.04.1955
Sedláček Vladislav	
• Jablonec • řidič • 04.03.1955
Lizúch Zdeno
• Brno • řidič • 21.05.1955

Jubilea

ŽIVOTNÍ

g 50 h

g 55 h

g 60 h
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Vodák Vladimír
• Jičín • řidič • 26.05.1965
Miřatský Jiří
• Česká Lípa • řidič • 17.01.1965
Šebo Jiří
• Česká Lípa • řidič • 06.04.1965
Kratochvíl Jiří
• Vejprtsko • řidič • 05.04.1965
Juran Jiří
• Žatec • řidič • 03.04.1965
Honauer Josef
• Žatec • řidič • 01.01.1965
Týř Jiří
• Louny • řidič • 09.04.1965
Rulf Arnošt
• Litoměřice • řidič • 01.05.1965
Kraus Jiří
• Litoměřice • opravář, řidič • 27.02.1965
Hajlek Libor
• Jablonec • řidič • 10.06.1965
Vaněk Antonín
• Vejprtsko • řidič • 20.02.1965
Körberová Jaroslava
• Semily skladnice • 16.05.1960
Kavan Karel
• Hořice • řidič • 02.05.1960
Kroupa Karel
• Ústí nad Labem • řidič • 20.02.1960
Susha Yevgeniy Ing.
• Česká Lípa • řidič • 02.01.1960
Červíčková Vlasta
• Semily • uklizečka • 18.02.1960
Paul Miroslav
• Louny • řidič • 08.02.1960
Dvořák Arnošt
• Liberec • řidič • 03.03.1960
Jirásko Tomáš
• Liberec • řidič • 07.03.1960
Kratochvíl Květoslav
• Brno • řidič • 27.03.1960
Štěpánek Stanislav
• Rokytnice • vrátmý • 15.01.1955
Čechová Drahomíra
• Jičín • uklizečka • 28.03.1955
Papež Ivo
• Jičín • vedoucí střediska • 22.02.1955
Podzimek Vladimír	
• Jablonec • opravář • 09.06.1955
Bárta Josef	
• Jablonec • opravář, jeřábník • 07.01.1955
Foltman Petr	
• Jilemnice • řidič • 17.02.1955
Mejsnar Vladimír	
• Jilemnice • řidič • 19.01.1955
Jindra Josef	
• Jičín • řidič • 20.04.1955
Kůžel Vratislav	
• Jičín • řidič • 26.01.1955
Koucký Miloš	
• Semily • nákupčí • 13.05.1955
Čapek Zdeněk
• Louny • řidič • 27.04.1955
Šimon Josef	
• Děčín • řidič • 20.02.1955
Pražan Jan
• Děčín • řidič • 14.01.1955
Svoboda Stanislav	
• Litoměřice • řidič • 04.05.1955

g 65 h

g 70 h

Tonar Josef	
• Hořice • obsluha čerpací stanice • 07.05.1950
Lupek František
• Rokytnice • řidič • 21.06.1950
Deml Jiří
• Jilemnice • řidič • 18.02.1950
Chadima Vladimír	
• Česká Lípa • řidič • 18.03.1950
Turek Lubomír	
• Česká Lípa • řidič • 18.02.1950
Kasman Zdeněk
• Podbořany • vrátný • 01.04.1950
Brož Miroslav	
• Jablonec • řidič • 17.02.1950
Novotný Jiří
• Liberec • řidič • 18.06.1950
Brožek Jiří
• Jablonec • řidič • 05.03.1950
Hušek Josef	
• Jablonec • řidič • 06.03.1950
Šíma Karel	
• Turnov • řidič • 28.01.1945

Jubilea

pracovNÍ

g 10 h

Šafránková Michaela
• Jilemnice • referentka informační kanceláře • 16.02.2005
Fejt Jiří
• Jilemnice • řidič • 03.01.2005
Janeček Karel	
• Jičín • řidič • 01.04.2005
Kozák Arnošt	
• Jičín • řidič • 09.05.2005
Eder Libor	
• Jablonec • řidič • 01.02.2005
Mocko Rostislav	
• Jablonec • řidič • 03.01.2005

g 15 h
g 20 h
g 25 h
g 30 h

Janoušek Petr	
• Turnov • řidič • 29.06.2000
Grégr Miroslav	
• Jablonec • řidič • 03.04.2000
Ráž Miroslav	
• Semily • řidič • 18.04.1995
Scholz Karel	
• Jilemnice • řidič • 20.03.1995
Neruda Alois	
• Jablonec • řidič • 03.04.1995
Janda Luděk
• Jilemnice • řidič • 01.05.1990
Vavřich František
• Jablonec • řidič • 01.04.1985

lidské zdroje

Setkání jubilantů
Jubilanti byli oceněni v rámci tradičního předvánočního setkání na začátku prosince 2014 a tento slavnostní večer se uskutečnil ve velmi příjemné a pohodové atmosféře v Jablonci nad Nisou.

S

polečného setkání se také zúčastnilo vedení společnosti a všem se poprvé osobně představila nová tvář BusLine – Mgr. Vlasta
Sloupová, personální ředitelka. Pro všechny zúčastněné byla připravena nejen chutná večeře, ale také překvapení v podobě
návštěvy „čertovského týmu“ v čele s Mikulášem a andělem, který ve stejný den bavil českolipské děti v rámci pekelné jízdy čertovským autobusem. Jubilanti byli oceněni nejen finančními a věcnými dary, ale také osobním poděkováním a blahopřáním všeho
nejlepšího do dalších let. Dámy i pánové se během slavnostního večera dobře bavili a úsměvy na jejich tvářích toho byly důkazem.

článek Jiřího Kuchynky

EXEKUCE
Když jsem přemýšlel, jaké
téma bych rád probral směrem
k našim běžným starostem,
pomohl mi k tomu letmý pohled
na můj stůl, na jeho pravé straně
i na jeho straně levé jsou mimo
jiné žádosti o půjčku od lidí, kteří
se dostali do velmi složité životní situace, a postrachem v jejich
životě se stal exekutor.

N

echci rozebírat, z jakého důvodu
se lidé do těchto situací dostali,
ani mi tato věc nepřísluší. Co jsem
si však vytknul jako důležité, je
toto téma zmínit. A kdyby se mi
povedlo odvrátit takovou hrozbu od jednoho
z nás, považoval bych to za úspěch.
Začal bych tím, abychom všichni dobře
zvažovali, pokud nás už tato myšlenka napadne, proč se chceme zadlužit. Zda je důvod
našeho zadlužení opravdu nezbytný a zda
bez toho skutečně nemůžeme žít. Chceme
se zadlužit za dovolenou nebo nějaký zážitek,
ze kterého zbydou v lepším případě jen fotografie, nebo je tím důvodem něco doopravdy
potřebného? Většinou je tato úvaha tím
prvním, co bychom měli udělat, být k sobě
v odpovědi na otázky upřímní a nebát se říct
občas sobě nebo svým blízkým, že na tohle
prostě nemám. Pokud už si sám v sobě řeknu,
že je pro mne důvod zadlužení nezbytný, nastává krok dvě. Za neméně důležité považuji
volbu instituce, která mi půjčku poskytuje,
podmínky smlouvy, včetně takzvaných všeobecných obchodních podmínek, které mohou být součástí smlouvy jako dvě nebo tři
stránky A4 textu malinkými písmenky a občas

bývají, jak říkal můj otec, „pěkně vyprděný”.
Pokud věnuji pozornost tomu, kolik za vypůjčené peníze vlastně ve výsledku zaplatím, kolik mě bude stát celá půjčka dohromady a že
budu zodpovědně hledat nabídku nejvýhodnější, pak se nejen vzdělám a poučím o tom,
co pro mě konkrétní půjčka bude znamenat,
ale také na jak dlouho. Tedy celkově, jak budou půjčené peníze drahé. Nastavte si jen takové splátky, které zvládnete platit. Věřte
tomu, že výběr důvěryhodného partnera
je důležitý. Firmy nabízející rychlé půjčky
stylem „půjčíš si 5, zaplať 10” jsou opravdu
to nejhorší, co může být. Věnujte tedy zodpovědně maximální péči, od koho a za jakých
podmínek si půjčujete.
Neméně důležité jsou komunikace a pečlivost. Pokud nesplácíte, nebo splácíte, ale třeba ne úplně včas, věnujte pozornost veškeré
korespondenci, komunikujte s věřitelem,
všechny solidní firmy totiž vlastně stojí o to
se dohodnout abyste nakonec zaplatili. Nikdo
seriózní netouží po tahání po soudech a exekutorech s nejistým výsledkem, o to usilují
opravdu jen ti, kteří za tímto účelem půjčují
už od samého začátku. Věnujte se tedy svému
dluhu, pečlivě uschovávejte korespondenci,

čtěte ji, reagujte, ptejte se, co jednotlivé věci
znamenají, vyzvedávejte si poštu, schovávejte
si potvrzení o zaplacení. Naprosto neplatí, že
pokud si dopis nevyzvednete, problém neexistuje. Oddalováním dluhy a problémy jen rostou. Pokud se vám už podaří roztočit kola exekucí a dluhů, neváhejte a řešte je, dluhy totiž
rostou do zcela astronomických výšek. Naše
odborová organizace se snaží pomoct i v těchto svízelných situacích, ale naše fondy nejsou
nevyčerpatelné. Většinou existuje možnost,
jak se s věřitelem dohodnout. Chtěl bych
na vás v této věci apelovat, abyste problémy
řešili, svěřte se vedoucím střediska, zavolejte
mně, nějakou cestu najdeme. Nejsem tady od
toho, abych vás soudil za to, v jaké situaci se
nacházíte, nejsem banka. Na druhou stranu
si i já budu chtít nechat vysvětlit některé podrobnosti, protože pokud se naše odborová
organizace rozhodne pomoct finančně, tak
ale také se zárukou vrácení, jsou to nakonec
peníze nás všech. Na závěr bych vás chtěl ještě
jednou požádat, abyste se pokusili chovat
zodpovědně, s rozumem a opatrností.
Rozhodně vás nechci poučovat, ale občas
vidím, kam může taková věc dospět, a je mi
z toho smutno.
>
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Jednání na výboru dopravy zastupitelstva kraje a sněmu předsedů
výborů základních organizací odborového svazu dopravy - JABLONECKÁ VÝZVA
Jak jsem mnohé z vás informoval osobně,
v době, kdy probíhala velmi vyhrocená jednání s vedením naší společnosti a vedením
kraje o výši CDV v Libereckém kraji (poté, co
se nepodařila velká soutěž), proběhlo několik
jednání s hejtmanem Libereckého kraje, panem Martinem Půtou. Velmi tvrdě jsem upozorňoval všechny, že jediné, co nepřipustím,
abychom byli nuceni v zájmu úspor kraje jít
dolů s našimi platy. Jestli si také vzpomínáte,
postavili se za mne odborové organizace jiných
dopravců z Libereckého kraje. Když šlo ale do
tuhého a když měli jejich firmy bezpečně uzavřené smlouvy, i když za podstatně nižší peníze,
vyjádřili mi už jen svou podporu. Osobně to
považuji za chybu a za ztracenou možnost, kdy
se dalo opravdu něčeho dosáhnout. Ale o čem
chci psát, je to, že na jednom jednání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou jsem
obdržel slib, že kraj začne doplácet čekací
hodiny na úroveň hodiny výkonové, tedy
z 50 Kč/hod. na 72. Osobně jsem tento návrh
uvítal a považoval jsem ho za vstřícnost kraje, na
kterou jsem doopravdy dlouho čekal. Při prvotním výpočtu jsem zjistil, že by šlo asi o 3,5 milionu korun ročně. Domnívám se, že když kraj
teď ušetřil na dopravě 27 milionů korun, nebo
to na svých webových stránkách alespoň tvrdí, je
částka 3,5 milionu ročně, která by šla, podtrhuji, přímo k řidičům, únosná, ba dokonce zanedbatelná. Když se s diskuzí na toto téma dlouho
nic nedělo a já jsem bez odezvy mailoval a volal,
objednal jsem se na výbor dopravy a bylo mi tam
po několika intervencích umožněno s tímto
návrhem a slibem hejtmana vystoupit. Po mém
vystoupení, jehož text jste měli možnost číst na
mých FB stránkách i na nástěnkách na střediscích, probíhala diskuze členů výboru dopravy.
Cítil jsem vesměs podporu celého výboru, až
na některé jednotlivce. Fakt je ale jeden hlavní,
pan hejtman neváhal slíbit věc, kterou, jak jsem
pochopil, legislativně nejde nijak zařídit. Velmi
mě to zarmoutilo a ještě víc dopálilo a říkal jsem
si, že to v této zemi snad patří opravdu k folklóru. Nikdo Vám nemůže dát tolik, kolik je Vám
schopen politik slíbit. Nesnáším to a osobně se
těžko vyrovnávám s tím, když mi někdo slibuje
něco, čemu evidentně nerozumí a co nemůže
splnit ani procentem. Když už zjistím, že to nejde, přijdu se férově omluvit, řeknu, „chtěl bych,
ale nejde to”, nebo něco podobného. Ale nikdo
už se mi neozval, prostě „nazdar“. Posílal jsem
maily, volal, ale nikdo mi neodpovídal. Přiznám
se, že jsem s trpělivostí u konce. Obecně si myslím, že se naší prací nikdo nezabývá. Když jsem
byl ve funkci krátce, vinil jsem z toho vedení
společnosti, ale po jeho změně jsem s managementem společnosti navázal velmi rozumnou
a v mnoha oblastech i plodnou řeč. Ano, občas
se pohádáme, občas na sebe i řveme, ale jak se
říká, kde nic není, ani smrt nebere. Byl jsem
vpuštěn do ekonomiky společnosti a vidím,
že není z čeho brát, nebojte, nenechal jsem se
obelhat, vše jsem si důkladně prověřil přes své
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kontakty. Neustálé snižování CDV ze strany objednatelů ale společnosti nedovoluje jít s platy
nahoru, a proto se můj hněv obrací proti objednatelům. Byl jsem vpuštěn do tvorby jízdních řádů a řeknu vám, to, o čem si mnohdy
myslíme, že vzniká v Semilech v „zaprděných“
kancelářích, je většinou dílo z krajů. Povím vám,
nikdy jsem necítil takovou míru nepochopení
jako na krajích. Politická reprezentace tam dopravě většinou nerozumí, jediné, co chtějí, to
po volbách udělat hlavně jinak než ti předtím.
Pak se dva roky informují, třetí rok s nimi začne
být řeč, čtvrtým rokem už se s nimi dá mluvit
a vědí, že všechno není tak jednoduché, a pak
odcházejí, a toto kolečko se jede po volbách
nanovo. Ti, kteří problematice rozumí, zase
nic nezmůžou. Když přijde odborář, cítíte opovržení hned větší. Odborář je na krajích vlastně
sprosté slovo, jak jsem zjistil. Baví se s vámi
spatra jako s pitomcem, snaží se vás chytit na
slovíčkách a dokázat, že vy je tedy rozhodně
poučovat nebudete. Ne všichni, ale u některých
je to děs. Nechci se nikoho dotknout, ale zejména v jednom kraji je ignorance k potřebám
řidičů a ochota normálně se dohodnout de facto nulová. Koníčkáři, jak říkáme my „šotouši”,
kteří mají na dopravu sice nějakou školu, si tam
v počítačích plánují, jak to bude jezdit, hrají si to jako počítačovou hru, a přitom si hrají
s osudy řidičů a vlastně i cestujících. Plánují
nesmyslně napjaté turnusy, dlouhé a proti logice, naprosto umanutí svou dokonalostí a tím,
jak to dobře zmákli. Plánují spoje - kde když
vám padne červená - tak už přejíždíte, pak
pospícháte, čímž si zase vysloužíte za PHM.
Když se pak těch, co dopravu organizují, ptáte
proč a jak, řeknou vám, „máte to ve smlouvě”
a normální lidské jednání je pod jejich úroveň.
Někteří jsou opravdu odtrženi od reality. Že na
nás chodí stížností víc než dřív? Ano, bodejť by
ne, když má dnes každý chytrý telefon a může
něco někam napsat, třeba hned na zastávce.
A co si budeme povídat, zakomplexovaných
týpků, co jim to nedá někde dloubnout nebo
uškodit, je také dost, tak proč si nepostěžovat,
když je to tak jednoduché. Nezlehčuji to, ale
mělo by se to také brát s rozumem. Dříve musel člověk se svou stížností někam dojet, anebo
doma sednout k počítači a napsat, nebo zavolat,
a to se pak ozvali opravdu ti, kterým se něco
stalo, myslí na tohle třeba někdo? Přiznám se,
že i s tím moje trpělivost končí. V současné
době objíždím odborové organizace ostatních
dopravců. Nezajímá mě, že je to konkurence,
řidič je jen jeden a je podle mě jedno, jestli
u této firmy, nebo u jiné. Věřte tomu, starosti
jsou všude jako přes kopírák. Objíždím je tedy
a získávám podporu pro svůj projekt, který půjde ven v září.
Projekt JABLONECKÁ VÝZVA by měl
rozhýbat všechny činné řidiče. Je nás málo
a kraje i veřejní objednatelé by měli pochopit, co opakuji stále dokola. Všechny velké
dopravní firmy mají vstupy, tedy auta, pneu-

matiky, naftu, strojky atd. vlastně za velmi podobné ceny. Ale na lidech si může firma ušetřit,
kolik chce. Věřte mi, nejsme na tom v BusLine
zdaleka nejhůř, jsou ale firmy, kde jsou na tom
řidiči fakt bídně. Nechci ani domýšlet, že bychom pod tuto firmu museli... Stále nemohu
uvěřit, že taková hrozba je reálná!
A proto se chystám ven s něčím, na co budu
potřebovat Vaši podporu, aby byl slyšet náš
hlas. Objednatelé by měli být donuceni s námi,
s naší výplatou počítat a měli by být schopni
si pohlídat, že dostaneme to, co dostat máme,
a že budeme mít šanci přijít si třeba i k nějaké
té stovce navíc s každým rokem. Musí přeci
existovat způsob, jak zmapovat a zaručit odměny lidí. To, čemu se ve veřejných soutěžích
tak vznosně říká finanční model, by měla být
mimo jiné i kalkulace toho, jak neokrást řidiče!
V tom ostatním ať si soutěží, jak chtějí, ale
přeci nemůžeme na soutěžní právo a na to, že
chtějí kraje ušetřit, doplácet my řidiči!!! Jsem
odhodlán objet třeba celou republiku a slibuji
Vám, že politiky ke stolu dostanu. Vždyť jen
v málo profesích je potřeba absolvovat takovou
„pakárnu“ jako u řidiče autobusů, všechny
testy atd., vždyť to je k zbláznění. Zajímavé
je, že když chci někde víc peněz, řeknou: „Co
byste chtěli, jste jen autobusáci.” A když chci
někde zmírnění všech požadavků, ozývá se:
„Vždyť vozíte lidi, víte jaká je to zodpovědnost?”
Tohle je divná matematika...
Tedy na závěr, milé kolegyně, milí kolegové,
není mi to jedno, pracuji na tom, jen aby to
bylo dobré a nezavřeli mi první dveře. Protože
jsem blázen, chce to hodně příprav a hodně se
dozvědět, jak to vlastně chodí. Je potřeba toho
hodně přečíst a na spousty věcí se vyptat, zde se
mísí ekonomika, právo a doprava, není to úplně
snadné. Takové ty řeči na šoférce od kolegů, kteří
by s tím byli rychle hotoví a vlastně by to vyřešili
za 5 minut, protože je to jednoduché, tak ty jsou
k ničemu, to je jen plácání. S tímto plánem jsem
si dovolil vystoupit i na sněmu předsedů výborů
základních organizací Odborového svazu
dopravy v Praze. Setkal jsem se s nadšeným
ohlasem a podporou, na zmíněnou akci mám
přislíbenou jejich podporu. Je třeba ale vědět,
co přesně chceme, soutěže se řídí zákonem a ten
měnit není jednoduché, přesto bude třeba legislativu změnit. Chceme, aby vše, co děláme,
mělo větší logiku. Nabízím řešení a za tím si jdu,
chci změnit přístup zadavatelů. Není možné
vztah vidět jen ve formě zadavatel versus firma,
ale je třeba mít na paměti, že na tom konci jsou
reální lidé a že to není počítačová hra, kde - když
to nejde - dám tlačítko „Nová hra”. Mám toho
hodně, co bych vám chtěl napsat, co ale budu
určitě potřebovat, až nastane čas - buďme jednotní a řekněme jasně, co chceme, a vyjádřeme
se stávajícím stavem jasně svůj nesouhlas!
Pokud budete mít dotazy nebo návrhy,
kontaktujte mě: e-mail: odborybusline@
seznam.cz, mobil: +420 608 201 490. •

lidské zdroje

Představujeme

nábory nových zaměstnanců
aneb staňte se řidičkou či řidičem

autobusu BusLine!
Jako všechny dopravní firmy na českém trhu se i společnost BusLine potýká s nedostatkem
kvalifikovaných řidičů. Částečně jde o generační problém – muži, kteří si v minulosti často přinesli
řidičské oprávnění ze základní vojenské služby, je nyní jednoduše nemají kde získat.

autor: Vlasta Sloupová, personální ředitelka
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řitom vůbec nejde o levnou záležitost – rozšíření řidičského
oprávnění z B na D přijde na 25–35 tisíc korun a další podobnou částku je třeba vydat na průkaz profesní způsobilosti řidiče. Navíc hovoříme o práci časově náročné a velmi
zodpovědné, podmínkou je i dobrý zdravotní stav a úspěšné absolvování psychotestů, snad i proto o ni mezi mladými není velký zájem.
Jen málokdo je ochoten vstávat ve čtyři ráno a obětovat své profesi
často i večery, víkendy a svátky.
V BusLine si velmi vážíme našich dlouholetých zodpovědných řidičů,
přesto však, i vzhledem k jejich věkové struktuře, musíme velmi rychle začít přicházet s řešeními, která nám zajistí dostatek dobrých řidičů
i v následujících letech. To považujeme na personálním úseku za náš
prvořadý úkol.
Otázku náboru jsme nejprve uchopili klasickým způsobem.
Volná místa pro řidiče inzerujeme na internetu, zejména na stránce
Seznam.cz, využili jsme reklamních spotů v regionálních rádiích,
připravili a distribuovali letáčky. Zamysleli jsme se i nad tím, že
naší nejvýhodnější reklamní plochou jsou naše autobusy. Mohli by
se z dnešních cestujících stát budoucí kolegové? Zajistili jsme tedy
polepy na okna autobusů a naše poptávka se rozjela po regionech,
kde je potřeba profesních posil nejvyšší. Ani to však nestačilo, protože
trh práce jednoduše nedisponuje dostatečným množstvím uchazečů
s příslušnou kvalifikací. To nás vedlo k myšlence „vytvořit si“ chybějící řidiče vlastními silami.
Výhodou je, že rekvalifikace na pozici řidiče je relativně krátká – rutinní řidič osobního či nákladního vozu, který má tuto profesi rád
a chce se jí opravdu věnovat, může už za 2-3 měsíce poprvé usednout
za volant autobusu. Pochopitelnou nevýhodou je finanční náročnost
takového kurzu. Je nám jasné, že pro člověka s běžným povoláním,
nebo dokonce toho času bez práce není vůbec jednoduché vytáhnout z kapsy 50–60 tisíc korun a investovat je do autoškoly. Proto
nabízíme uchazečům, kteří to s novým začátkem myslí vážně, pomoc
se získáním příslušného oprávnění. Velmi nám v tom pomáhají úřady
práce po celé České republice. Na jejich půdě se nám daří organizovat
hromadná výběrová řízení, kam jsou pozvaní vytipovaní uchazeči,
které by naše nabídka mohla oslovit. Prezentujeme jim práci řidiče,
její výhody i úskalí, snažíme se ukázat její společenskou užitečnost
a hlavně doživotní perspektivu profesního uplatnění – stát se řidičem
autobusu znamená už nikdy se nebát, zda nebudu za rok bez práce.
Na konci takových schůzek si povídáme s těmi, jejichž zájem jsme
vzbudili, pracovnice úřadu práce jim pomohou vyplnit příslušné formuláře, vyměníme si kontakty a po schválení výběrovou komisí může
rekvalifikace začít.
Existuje však množina zájemců, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou podobné státní podpory využít. Do těch jsme se v BusLine
rozhodli investovat a s úhradou kurzu jim pomoci. Tyto uchazeče
si pečlivě vybíráme a vždy se snažíme důkladně prověřit reference
z předchozích zaměstnání či využít doporučení stávajících zaměstnanců. S vybranými osobami sepíšeme pracovní smlouvu a kvali-

fikační dohodu, ve které se zavážeme nést veškeré náklady rekvalifikace, a zaměstnanec naopak slíbí, že v pracovním poměru na dané
pozici setrvá po dobu 5 let. Pokud by svůj závazek nedodržel, musí
společnosti uhradit poměrnou část vynaložených prostředků.
V současné době je v projektu kvalifikačních dohod zařazeno 35
nováčků a 10 z nich se již 18. 5. zapojilo do plnohodnotného pracovního procesu. Ani během kurzu však nezahálejí – podílejí se na
chodu střediska, učí se pracovat s odbavovacím zařízením, seznamují
se s kolegy, s technikou a trasami, aby se doba jejich zácviku maximálně zkrátila a efektivně využila.
Ani tady však práce personálního úseku na poli náboru řidičů nekončí. Neustále hledáme nové cesty, které by k nám přivedly co nejkvalitnější nové spolupracovníky. Spolu s úsekem PR a marketingu
pracujeme na náborových videích, která budou zacílena i na mladší
věkovou kategorii, vylepšujeme naše profily na sociálních sítích i neustále zkvalitňujeme internetové stránky společnosti. Také jsme odstartovali program doporučení, který má za cíl více motivovat stávající
zaměstnance k tomu, aby si nové kolegy přivedli sami. Víme totiž,

Rekvalifikace na pozici řidiče je relativně krátká –
rutinní řidič osobního či nákladního vozu, který má
tuto profesi rád a chce se jí opravdu věnovat, může už
za 2-3 měsíce poprvé usednout za volant autobusu.
že reference současných řidičů je pro nás tou nejcennější reklamou.
V neposlední řadě pak intenzivně pracujeme na tom, aby se u nás
novým i stávajícím zaměstnancům líbilo, byli u nás spokojení a byli
hrdí na značku BusLine, kterou vozí na autobusech. Zavedli jsme
systém vstupních školení, kde se nováčkům pokoušíme představit
firmu, ukázat její velikost jak co do regionální rozlehlosti, tak co
do pestrosti a prestiže nabízených služeb. Nakupujeme kvalitnější
a hezčí firemní oblečení a znovu jsme se soustředili na to, aby nejen
řidiči, ale i zaměstnanci na dalších pozicích, kteří přicházejí do styku
s veřejností, byli za všech okolností ustrojeni dle firemních standardů
a označeni jmenovkou. Revidujeme systém benefitů a i v budoucnu
se budeme snažit přicházet s dalšími možnostmi, které našim kolegům zpříjemní a usnadní nejen profesní, ale i soukromý život. Také
v rámci mzdové účtárny intenzivně usilujeme o to, aby mzdy byly
zpracovány vždy o něco rychleji a zaměstnanci je měli na účtu dříve,
než nám ukládá kolektivní smlouva.
Je před námi ještě mnoho úkolů a máme velké plány a spoustu
nápadů co zlepšit, a to nejen na poli lidských zdrojů. V BusLine jsem
se naštěstí setkala s opravdu pracovitým týmem kolegyň a kolegů,
kteří společně táhnou za jeden provaz, přicházejí s novými podněty
a jdou za stejným cílem. I proto mě práce velmi baví a těším se na
vše, co nás čeká. •
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Vaši známí jedou s námi.
Pøiveïte
nového
øidièe do
našich øad.

Comfort in Time

4.000 Kè

po 4. odpracovaném mìsíci,
další
Za doporuèen?z?skejte
prémii 8.000 Kè.

4.000 Kè
po 13. odpracovaném
mìsíci.

V pøípadì

rekvalifikanta se

odpracované mìsíce
poèítají od

absolvování
kurzu a zácviku.

* O odmìnu se nemohou hlásit zamìstnanci personálního úseku,
managementu spoleènosti, vedoucí støedisek a dispeèeøi. Akce
startuje okamžitì. Nárok na vyplacení odmìny zaniká se skonèením
pracovního pomìru doporuèitele nebo nováèka.

Comfort in Time

KDO ŠETØÍ,
MÁ ZA 5.000 KÈ
BusLine a.s. vyhlašuje soutìž
o POSÁDKU MÌSÍCE autobusù PAD i MHD
Soutìž startuje 1. 5. 2015.
Pøihláškou do soutìže je øádnì
vyplnìný formuláø Provozní kontrola vozidla
a odevzdaný na zaèátku mìsíce
dispeèinku.
Vyhodnocení bude probíhat každý mìsíc
za každé støedisko.

POSÁDKA MÌSÍCE, která uspoøí nejvíce PHM
v korunách oproti normì a bude øádnì peèovat
o vozidlo, získává odmìnu 5.000 Kè.
*Podmínkou vyhodnocení je, že se do soutìže zapojí alespoò
30% autobusù daného dispeèinku.
*V pøípadì víceèetné posádky se odmìna rozdìlí dle ujetých km
na daném voze.
*Prémie za PHM dle kolektivní smlouvy nejsou získáním odmìny
nijak dotèeny.

Co byste změnili, nebo naopak co se Vám na letním čísle BusLetteru líbí?
Napište nám Vaše podněty a připomínky k letnímu vydání BusLetteru na e-mail bradikova@busline.cz.
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