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busline dĚTem
Přivezeme dětem divadlo!
Rozhovor s Ivanem Vyskočilem

akce
Luxusní autokar MAN Lion´s 
Coach L 
Vystaven na veletrhu Holiday World 2013

akce
Zahájili jsme výstavu 
o autobusové dopravě
Společně se semilským muzeem

Michal David si vybral BusLine jako dopravce na své turné, 
na které vyráží od 29. května 2013 spolu s Lucií Vondráčkovou.

Náš autobus dopraví na společné koncerty s Lucií 
Vondráčkovou nejen tyto velmi známé hudební interprety, 

ale také celý jejich tým. A v této souvislosti jsme se rozhodli Michala 
Davida oslovit a připravit s ním rozhovor do našeho BusLetteru.

S MICHALEM DAVIDEM
VYRÁŽÍME NA TURNÉ
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Pane Davide, mohla 
bych Vás oslovovat 
křestním jménem?
Ano, samozřejmě.
Michale, vzpomněl 
byste si na Vaši první 
jízdu autobusem?
Úplně první jízdu au-
tobusem už si nepa- 
matuji, to jsem byl 
ještě malý kluk. Když 
mi bylo nějakých 
čtrnáct - patnáct, jez-
dil jsem autobusem 
za svým kamarádem 
do Pece pod Sněžkou. 
To byla taková trasa 

přes Nový Bydžov  
a byla hrozně dlouhá. 
Vždycky jsem si říkal, 
že ta Pec pod Sněžkou 
přece nemůže být tak 
daleko?! Cesta trvala 
snad dvě a půl hodiny, 
k tomu ještě zastávka 
v Novém Bydžově. 
Vzpomínám si, že 
tam byla jídelna, kde 
jsme si vždycky dáva- 
li gulášovku. Shodou 
okolností vím, že má- 
te i historické auto- 
busy z té doby. Podle 
mě je skvělé, že je stále 
udržujete v dobrém 
technickém stavu a li-
dé se mohou   >

pokračování na str. 3
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Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se k Vám letní vydání našich firemních novin BusLetter  
a k mojí radosti jde již o čtvrté číslo. V uplynulém období se naše společnost 
posunula opět dále v několika směrech a rovněž se nám podařilo i nastar-
tovat nové projekty. Letní vydání otevíráme rozhovorem s Michalem Da-
videm, se kterým jsme navázali spolupráci v rámci jeho připravovaného 
turné spolu s Lucií Vondráčkovou čítajícího deset koncertů po celé České 
republice. Pro oba tyto interprety i jejich tým budeme zajišťovat dopravu  
a jsme moc rádi, že si vybrali právě BusLine! 
Zcela nový projekt představuje spolupráce se střední školou strojní,  
stavební a dopravní Liberec, který jsme odstartovali na začátku února.  
Tato spolupráce navazuje na několik let fungující kooperaci s integrova-
nou střední školou z Vysokého nad Jizerou, kdy její studenti pravidel-
ně absolvují odborné praxe  
v naší společnosti. Rovněž i s li- 
bereckou střední školou se už  
nyní můžeme pochlubit prvními 
výsledky. Nejen, že jsme hned 
na začátku února ve spoluprá-
ci s DPMLJ, a. s. uspořádali  
v Liberci společnou akci „Cestu-
jeme s MHD z minulosti do bu-
doucnosti“, ale také jsme pro 
studenty zorganizovali odbor-
nou praxi v naší společnosti.  
V současnosti u nás získávají 
praktické zkušenosti a dovednos-
ti studenti oboru Provoz a eko- 
nomika v dopravě, kdy formou 
dotazníků zjišťují nejen počty 
přepravených cestujících na 
našich autobusových linkách, 
ale také jejich spokojenost. Tyto 
poznatky budou cenné jak pro 
samotné studenty, tak i pro nás.  
Dalšími jsou studenti za obor 
Autotronik, kteří získáva-
jí praktické dovednosti na 
našich střediscích v semilech a Jablonci nad Nisou. Plně si uvědomu-
ji, že odborníků na slovo vzatých v oboru dopravy není nikdy dost,  
a jsem rád, že se můžeme určitou měrou podílet na jejich profilaci v tom- 
to oboru právě i my. Třeba se s některými z nich po čase setkáme  
v naší společnosti. A za to patří můj dík Vám všem, kteří jste se podíle-
li jak na organizaci této odborné praxe, tak především na její realizaci. 
Není totiž vůbec jednoduché se v našem hektickém zátahu pracov-
ních povinností ještě věnovat těmto mladým lidem, kteří k nám přišli 
na zkušenou, a předat jim v poměrně krátké době co nejvíce poznatků  
a dovedností. Chtěl bych vyzdvihnout tuto naši aktivitu, protože v době eko-
nomické krize je BusLine jednou z mála firem, která se studentům věnuje.  
Jsem si jist, že je máme co naučit. 
Jádro naší práce tkví především v dopravních tématech, a proto jim již 
tradičně v našem časopise věnujeme nejvíce prostoru. Jsem maximál-
ně spokojen, že jsme na letošním 22. ročníku veletrhu cestovního ruchu  
„Holiday World 2013“ mohli společně se společností MAN Truck & Bus 
Czech Republic vystavit cenný přírůstek našeho vozového parku, exklu- 
zivní třínápravový zájezdový autobus MAN Lion´s Coach L. Zájezdová 
doprava patří mezi klíčovou součást portfolia našich služeb charakterizující 
vysokou bezpečnost a nadstandardní komfort cestování, která bezpochy-
by náleží k našim přednostem. Jsem přesvědčen, že tento zcela nový 
zájezdový autobus v nadcházející letní sezóně ocení jak naši cestující, 
tak i klienti cestovních kanceláří, kterým naše služby dodáváme. Dalším 
pokrokem v oblastí cestovního ruchu je i proces transformace CA Europa 
na Cestovní kancelář BusLine, který by měl být dovršen v nejbližší době. 
Jsem samozřejmě spokojen i s provozem skibusů během zimní sezóny, 
která se myslím nadmíru vydařila. V rámci letního období bychom chtěli 
naše sportovně naladěné cestující z řad cyklistů ubezpečit, že i pro letošní 
sezónu jsou pro ně zajištěny cyklobusy tak, jak jsou zvyklí. Šlapat do pedálů 
tedy nemusí už ze svých domovů, ale mohou využít síť krkonošských,  
Jizerskohorských nebo Českorájských cyklobusů. 

Naše společnost se stále více zapojuje do projektů zaměřených na děti.  
i v letošním roce pokračuje projekt Beruška, který jsme nastartovali v listo-
padu loňského roku. Důležitým momentem v případě tohoto výjimečného 
a především bezpečného způsobu přepravy dětí je i velice vstřícný pří- 
stup řidiče - pana Rudolfa Hasenkopfa, který se nejen že s velikým záj-
mem věnuje našim malým pasažérům, ale osobně se stará i o samotnou 
Berušku. Rádi jsme ho oslovili k rozhovoru, aby se s námi podělil o svoje 
zkušenosti a zážitky, které dnes a denně na cestách získává. Zcela uni- 
kátním projektem je divadlo pro děti, které připravuje známý herec ivan 
Vyskočil. Tematické zaměření chystané pohádky je nabíledni, bude to „au-
tobusová pohádka“ plná legračních gagů, zábavných scének a doplněná 
moc pěkně výtvarně zpracovanou dekorací. Děti určitě mile překvapí, že se 
budou moci do příběhu i aktivně zapojit a zahrát si třeba volejbal. Pohádka 
je zaměřena na děti z mateřských školek a její předností bezpochyby je, 

že bude za dětmi putovat, divadlo  
tedy přivezeme přímo k nim!
BusLine ale nežije pouze pracov-
ními povinnostmi, jsou mezi námi 
i tací, kteří považují svoje zaměst- 
nání za svůj koníček a jistě mi 
dáte za pravdu, že to je snem 
každého zaměstnavatele!
Jedním z nich je pan Lubomír fej-
far, kterému se po několikamě- 
síčním úsilí podařilo ve spo-
lupráci s Muzeem a Pojizerskou 
galerií semily uspořádat unikátní 
výstavu o počátcích autobusové 
dopravy na semilsku. Jako 
jeden z nejvýznamnějších za- 
městnavatelů v této lokalitě jsme 
samozřejmě neváhali a v této 
jeho osobní iniciativě jsme ho 
plně podpořili. Výsledkem našeho 
společného snažení je zajímavá 
výstava, která byla slavnostně 
zahájena vernisáží na začátku 
března. My jsme byli u toho a pro 
veřejnost jsme zajišťovali vyhlíd-

kové jízdy v našich historických autobusech Škoda RTo. Na výstavu do 
muzea se v den jejího zahájení přišlo podívat několik stovek návštěvníků  
a ve veteránech jsme svezli více než patnáct set zájemců.
Velmi rád bych Vás pozval i na další plánované akce. Jednou z nich je 
„Muzejní noc“, přičemž letošní 9. ročník se uskuteční v sobotu 8. června  
v Liberci a tentokrát i nově v Jablonci nad Nisou. Naše společnost se letos 
do akce zapojuje poprvé a společně s historickými tramvajemi Dopravního 
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. povezeme zcela zdarma 
návštěvníky Muzejní noci z Liberce do Jablonce nad Nisou, kde budou 
moci navštívit Muzeum skla a bižuterie. Doprava bude plně pod taktov- 
kou našich dvou historických autobusů Škoda RTo a aby účastníkům akce 
trasa do Jablonce nad Nisou rychleji ubíhala, bude jim zpříjemněna dvě-
ma průvodčími z řad známých osobností. Naši velmi oblíbení veteráni se 
budou prohánět i dne 14. září v České Lípě, kde spolu s prvním skutečně 
bezpečným autobusem Beruška provezou cestující v rámci Dne bez aut.
Významnou oblastí, ne-li tou nejpodstatnější, jsou veřejné zakázky, kterými 
jsme se od posledního, tedy třetího vydání BusLetteru vážně zabývali. Vel-
mi svědomitě a s maximálním nasazením podáváme nabídky do veřejných 
obchodních soutěží tam, kde jen můžeme. Nedávno byly podány nabíd-
ky na poskytování našich služeb v Pardubicích a Brně, v současnosti se 
účastníme veřejných zakázek v Litoměřicích, Žatci a na území Ústeckého 
kraje ve dvou oblastech v Dolním Poohří a na Šluknovsku. Držme si palce, 
abychom byli v těchto soutěžích úspěšní, protože jde o naprosto stěžejní 
oblast naší činnosti, která nám zajistí budoucnost…
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál do nadcházejícího léta mnoho 
příjemných zážitků z Vašich dovolených, pobytů v přírodě a vůbec všech 
možných volnočasových aktivit. Budu velmi rád, pokud Vám letní dny 
strávené s Vašimi nejbližšími dodají energii pro další pracovní dny.  

Tomáš Roubiček
generální ředitel a člen představenstva
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v těchto autobusových veteránech 
svézt a zavzpomínat…
Cestujete ještě vůbec někdy auto-
busem, třeba v rámci turné?
Mám svého řidiče s autem, se kterým 
na koncerty jezdím. Cestuji ale i s ka- 
pelou autobusem, jako například  
v rámci „Classic Tour 2012“, to s ná- 
mi jezdil i symfonický orchestr. 
Nebo společně jezdíme kratší trasy 
minibusem, protože je samozřejmě 
větší sranda. 
Většinu zaměstnanců naší společ- 
nosti tvoří řidiči. Co si myslíte  
o těch chlapech, co každý den  
zasednou za volant autobusu? 
Já je docela obdivuji, je to náročné 
povolání. Stačí mikrospánek a je 
zle, vždyť to vidíme každou chvíli. 
Nedávno zase psali v novinách, jak 
se vyboural autobus s těmi francouz- 
skými dětmi. Je to určitá zodpověd-
nost, nelze říci, že ti řidiči jen řídí au-
tobus. Vozí několik desítek lidí a za 
ně de facto ručí, musí je dovézt v po- 
řádku. Klobouk dolů před těma 
klukama, co je denně potkáváme na 
silnicích za volantem autobusu. Asi 
málokdo z nás si v tu chvíli uvědomí, 
jakou mají zodpovědnost!  
Proč zrovna BusLine? Patříte mezi 

elitu v českém šoubyznyse a jistě 
musíte mít spousty nabídek! 
S představenstvem vaší společnosti mě 
pojí rodinné vazby a také si myslím, 
že BusLine je skvělá česká firma, která 
jezdí téměř výhradně českými auto-
busy a zaměstnává české řidiče. A já 
mám Českou republiku rád  a moc 
rád svojí hudbou bavím naše lidi. 
BusLine provozuje první sku-
tečně bezpečný autobus pro děti 
„Beruška“. Co na tento bezpečný 
autobus říkáte?
Myslím, že je to skvělé. Takový au-
tobus by bylo určitě možné využít 
na různé akce, které pořádají dětské 
domovy a školy, ale i v případě, když 
je potřeba odvézt děti na tábor nebo 
na dovolenou. Je to výborný nápad 
a samozřejmě je důležité jeho využití. 
Je to opravdu téma k zamyšlení. Para- 
doxem je, že naše děti nutíme, aby 
měly při jízdě na kole helmu, ale 
klidně je posadíme do autobusu bez 
pásů a bezpečných dětských sedaček!
V současnosti vyrážíte na společné 
turné s Lucií Vondráčkovou. Na  
co se mohou Vaši fanoušci těšit  
a kde všude koncerty proběhnou?
Společné turné začíná 29. května 
v Ostravě, potom jezdíme po celé re-

publice a končíme 26. června v O2 
areně v Praze. Jde o turné deseti 
koncertů a pro naše fanoušky to 
bude tak trochu novinka, protože  
nejde o turné jednoho, ale dvou 
zpěváků. Každý z nás máme svoje 
publikum, tak trochu jiné, pro-
tože Lucka má spíše ty mladší a já 
zase ty starší fanoušky. Myšlenka 
na společné turné vznikla díky 
tomu, že jsme spolu natočili duet 
“Byla to láska”, který jsme si oba 
zařadili i na svoje nové album.  
A vzhledem k tomu, že Lucka ještě 
nikdy neměla žádnou svoji kon- 
certní šňůru, tak to uvítala. Nako- 
nec se jí záměr společného turné  
líbí víc. V zásadě to má i jednu 
výhodu, máme dvě publika a tím 
pádem i více fanoušků, kteří přij-
dou na koncert. Velmi rád bych   
touto cestou pozval všechny lidi  
z BusLine na náš koncert a věřím, 
že budou s hudebním vystou- 
pením spokojeni.  
Mohou se tedy Vaši společní  
fanoušci těšit na Vaše největší  
hity?
Jasně, protože turné se jmenuje 
„Hit Tour Michala Davida a Lucie  
Vondráčkové“. > 

s MiCHALEM DAViDEM
VYRÁŽÍME NA TURNÉ
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HIT TOUR 2013

29. 5. • Ostrava 
ČEZ ARÉNA

30. 5. • Olomouc
zimní stadion

3. 6. • Pardubice
ČEZ ARÉNA

5. 6. • Uherské 
Hradiště
zimní stadion

6. 6. • Brno 
kAJoT ARÉNA

10. 6. • Tábor
zimní stadion

11. 6. • Plzeň 
ČEZ ARÉNA

19. 6. • Jihlava 
zimní stadion

20. 6. • Liberec 
Tipsport arena

26. 6. • Praha 
o2 arena

Michal DaviD 
& 

Lucie VondráčkoVá
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Budeme na něm prezentovat naše 
největší hity. Ve valné většině půjde 
o nejslavnější písničky od nás obou. 
Samozřejmě zazpíváme i náš společný 
duet a koncert chceme zakončit 
megamixem našich písniček.
Jste autorem muzikálu „Andílci 
za školou“, který podpořila i naše 
společnost. Můžete nám přiblížit 
děj tohoto muzikálu? 
„Andílci za školou“ je takový hap-
peningový muzikál odehrávající se 
v prostředí deváté třídy, kdy děti  
vlastně končí základní školu. Jde 
o příběh plný různých vtipných dia-
logů, narážek a je propojen písnič- 
kami, které ten děj posouvají. 
„Andílci za školou“ jsou myslím 
něčím, co tady dosud na trhu chy-
bělo, a je dobře, že tento projekt 

rozjíždíme. Už jen proto, že nej-
de o typický muzikál, který hra-
jeme v jednom divadle. My s ním 
totiž budeme jezdit po vlastech 
českých a slovenských. Tím pádem 
je to i zajímavější pro diváka nebo 
potenciálního fanouška, který ne-
musí cestovat za námi do Prahy, ale 
my přijedeme za ním. Přeci jen  dět-
ská představení znamenají pro rodi-
nu větší finanční výdaje, když rodiče 
musí na muzikál své potomky do-
provodit. V případě, že jsou menší,  
tam s nimi musí i být, a to už je doce-
la drahé. Pokud ale my přijedeme za 
nimi, mohou si to užít děti sami.
Můžete nám, Michale, přiblížit 
nové hudební projekty, které  
chystáte?
V současnosti pracuji na dvou 
větších projektech, pokud pominu 
koncertní turné s Luckou. Připravu-

ji nový muzikál „Mata Hari“, který 
bude mít premiéru 26. září v Divadle 
Broadway. Muzikál vypráví o špiónce 
a zároveň orientální tanečnici z ob-
dobí 1. světové války, takže by příběh 
mohl být pro diváka zajímavý. Dru-
hým projektem je hudební film 
„Discopříběh 3“, který bude volným 
pokračováním prvního i  druhého 
dílu. Hlavní hrdina, Ruda Hrušín-
ský, už bude tátou a jeho filmový 
tatínek, Láďa Potměšil, dědou. Oni 
už tam ale budou hrát spíš vedlejší 
role oproti dvěma prvním dílům, 
protože děj pojednává o nové mladé 
partě a samozřejmě bude doprová- 
zen novými písničkami. S natáčením 
by se mělo začít někdy na podzim to-
hoto roku a v kinech by měl být film 
uveden na jaře příštího roku.

Vloni jste představil fanouš- 
kům „Classic Tour 2012“ spo-
lu se symfonickým orchestrem. 
Letos plánujete stejné turné i na  
Slovensku, kdy proběhne?
Turné se mělo uskutečnit už na jaře, 
ale nakonec jsme ho odložili na 
podzim. V rámci „Classic Tour“ na 
Slovensku se těšíme na spolupráci  
s vaší společností BusLine. Přeci jen 
je to z Čech na Slovensko kousek ces-
ty a pro všechny hudebníky, kterých 
bude zhruba čtyřicet, potřebujeme 
velký a bezpečný autobus.
Zasedl jste v porotě talentové 
soutěže „Hlas ČeskoSlovenska“ 
a jedna ze soutěžících, kterou jste 
koučoval, vyhrála. Jak to s ní teď 
vypadá? Natáčí nějaké CD nebo 
koncertuje?
To je právě problém, „Hlas Česko- 
Slovenska“ je skvělý formát soutěže, 

Herci z muzikálu “Andílci za školou”

RoZHoVoR

Máte na Michala davida nějakou otázku? 
Zajímá Vás něco z jeho života? Pak se zeptejte! 
stačí, když pošlete svůj dotaz na e-mail bradikova@busline.cz 
a jako předmět uvedete „otázka pro Michala Davida“. Vybrané 
otázky a odpovědi otiskneme v příštím vydání BusLetteru, od-
pověď ale obdrží každý!
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MICHAL DAVID
Narodil se 14. července 1960 v Praze jako Vladimír Štancl. od 
svých 16 let hrál na klavír, začínal s jazzem a již během studií 
na konzervatoři založil jazzovou formaci Čtyři. Významné pro 
něho bylo setkání s františkem Janečkem, který mu nabídl vy-
stupovat ve skupině kroky. Díky tomu se Michal David katapul-
toval do nejvyšších pater české pop music a stal se hvězdou  
80. let. Zlom v jeho kariéře nastal na hudebním festivale inter-
talent, kde zvítězil s písní Nenapovídej. První sólové album vy-
dal v roce 1980 a jeho hudba zní ve filmech Vítr v kapse, Lás-
ka z pasáže nebo Discopříběh 1 a 2. k jeho největším hitům 
bezpochyby patří Discopříběh, Děti ráje, Non stop, Chtěl bych 
žít tak, jak se má, Céčka, každý mi tě lásko závidí, Největší 
z nálezů a ztrát apod. Za jeho hudební práci hovoří 3,5 mi- 
lionů prodaných desek. Vydal 16 sólových alb, napsal přes 600 
písní, v roce 2011 vyhrál prestižní cenu TýTý jako zpěvák roku  
a v témže roce obsadil 3. místo v anketě Český slavík v kate-
gorii zpěváků. V roce 2010 vyprodal do posledního místa o2 
arenu při svém narozeninovém koncertě, což představuje 
17.000 diváků. Není autorem jen svých vlastních skladeb, ale 
píše i pro další interprety, třeba píseň Dlouhá noc patří k těm  
nejvýznamnějším z repertoáru Heleny Vondráčkové. Je auto- 
rem i několika muzikálů, k těm nejúspěšnějším bezesporu patří 
kleopatra, dalšími jsou Tři mušketýři, Angelika, kat Mydlář  
a nejaktuálnější Andílci za školou. Je ženatý s bývalou tenist-
kou Marcelou skuherskou, s níž má dceru, která svým rodičům 
dala v roce 2010 vnuka sebastiana. Na podzim 2012 vydal 
svoji poslední desku Michal David – Classic. V současnosti 
startuje společně s Lucií Vondráčkovou koncertní turné po celé 
České republice pod názvem HiT ToUR.

Velmi rád bych touto cestou pozval 
všechny lidi z BusLine na náš 

koncert a věřím, že budou 
s hudebním vystoupením spokojeni. 
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Naše společnost se průběžně věnuje projektům zaměřeným na děti.  
A vzhledem k tomu, že tváří BusLine je herec Ivan Vyskočil, který 
mimo jiné 15 let působil v Divadle Jiřího Wolkera, kde pro děti hrál 
divadelní představení, nabídl nám, že napíše pro děti „autobusovou 
pohádku“. 

PŘiVEZEME DěTEM DiVADLo!

Budou ji hrát tři herci, 
tedy spolu s ním ještě mim  
Martin Sochor a herečka 
Hana Baroňová. Neváhala 
jsem a Ivana Vyskočila oslo-
vila, aby nám o chystané 
„autobusové pohádce“ řekl 
něco víc. Divadlo by mohlo 
k dětem doputovat během 
června a bude určeno těm 
nejmenším divákům z ma-
teřských školek a prvních 
až druhých tříd základních  
škol. Divadlo totiž bude jez- 
dit přímo za dětmi! Na diva- 
delní představení se už všich-
ni moc těšíme a spolu s Vámi  
v následujícím rozhovoru 
nahlédneme „pod pokličku“ 
probíhajících příprav…

Můžete nám, pane Vyskočile, 
přiblížit, co pro děti chystáte?
Spolu s mými kolegy z branže 
chystáme dětské divadlo pro 
děti. Oslovil jsem jednak svého 
kamaráda Martina Sochora, 
který studoval pantomimu ve 
Francii, a také moji kolegyni 
Hanku Baroňovou. Martin je 
nejen mim, ale zároveň to učil 
i na konzervatoři, Hanka hraje 
divadlo a rovněž ještě studu-
je dramaturgii. Oba dva totiž, 
tak jako já, mají zkušenosti 
s dětským divadlem, i když 
trochu jiné. Já jsem působil  
15 let v Divadle Jiřího Wolkera, 
ale tam nám ty pohádky vždyc- 
ky někdo napsal a režíroval, což 
není tento případ. Společně 

jsme se tedy sešli a přemýšleli 
nad tím, jak by taková „auto-
busová pohádka“ mohla vypa-
dat. Nakonec jsme se nechali 
inspirovat Pošťáckou pohádkou 
od Karla Čapka, akorát s tím 
rozdílem, že to není pošťácká, 
ale autobusová pohádka. Hned 
na začátku příběhu nastoupí do 
autobusu paní s kozou a řidič jí 
povídá: „Do autobusu nemůžete  
s kozou, vždyť tady nadělá bobky.“  
A paní odpoví: „To je vychovaná 
koza.“ Zkrátka chceme, aby to 
bylo pro děti legrační. A jako 
další přistoupí pán a ten říká: 
„Ta koza tady být nemůže, vždyť 
s námi jede pes, to se servou.“  
V tu chvíli se zjistí, že tam 
toho psa někdo zapomněl >  
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kterému bohužel už moc nepo- 
máhají rádia a média vůbec. Je těžké 
vítěze někde mediálně prezento-
vat. Ivanna Bagová vydala CD pod 
názvem „Oheň v duši“ a se mnou 
absolvovala zhruba 40 koncertů, na 
kterých vystupovala jako můj host. 
Zúčastnila se „Classic Tour“ a bu- 
de vystupovat na tomto turné i na 
Slovensku, kde zazpívá dvě nád-
herné písničky, jednu od Celine 
Dion a druhou od Lary Fabian. 
Takže ono se s ní pořád něco děje, 
akorát že to není vidět, protože rádia 
nehrají písničky vítězů soutěží typu 
„ČeskoSlovenská Superstar“, „Hlas 
ČeskoSlovenska“ nebo „X Factor“. 
Těmto televizním formátům zkrátka 
nepomáhají a je to škoda, protože 
máme spoustu skvělých zpěvaček  
a zpěváků, kteří těmi soutěžemi proš-
li, a ti všichni upadají v zapomnění. 
Možná ne všichni o Vás vědí, že 
poměrně často pomáháte ostat-
ním lidem a přispíváte nemalé 
částky na dobročinné účely. Na 
jaké například?
Myslím si, že je to vnitřní záleži-
tost každého člověka, jestli chce 
nebo nechce pomáhat. Já jsem 
spíš ten pozitivista a když vidím, 
že někdo pomoc potřebuje a já mu 
mohu nějakým způsobem přispět, 
tak to udělám! Všichni nejsou 
tak silní, jako jsme my, nemají ty 
možnosti a finanční prostředky. 
Je například spousta nemocných 
dětí, které potřebují pomoct.   
Jedním z významných projektů tele-
vize Nova je velký koncert mnoha 
zpěváků a interpretů v O2 areně  
s názvem „Chceme žít s Vámi“, 
který je pořádán pro děti z dětských 
domovů. Jde zhruba o 16 tisíc dětí 
ze všech koutů z celé České re-
publiky, takže to je opravdu velká 
hudební akce, na kterou se vždycky 
všichni moc těšíme a která měla le-
tos, myslím, již sedmé pokračování.
Je o Vás známo, že rád cestujete. 
Pomalu se blíží čas dovolených, 
plánujete nějakou zajímavou  
cestu?
Neplánuji, byl jsem pryč přes 
zimu. To zimní počasí mě úpl-
ně ničí, to já nemůžu. Když je 
opravdu hodně zima, v prosinci 
nebo v lednu, se ženou odjíždíme 
za teplem, většinou do Thajska. 
Ale přes léto chceme být hlavně 
tady v Česku, protože máme vnu-
ka Sebastiana, kterému byly teď  
v květnu tři roky, a chceme být  
s ním. Navíc mě čeká i hodně 
práce s těmi projekty, o kterých 
jsem hovořil. V podstatě ani 
nikam nechceme jezdit, když 
je u nás hezky, myslím si, že je 
to zbytečné. Člověk má jezdit  
k moři, když je tady zima. •
Michale, moc Vám děkuji za 
velice příjemný rozhovor! 
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a příběh pokračuje dál, tedy toho 
psa musíme dovézt k jeho „páníč- 
kovi“. První zastávka je ve Dvoře 
Králové, kde se nachází veliká 
ZOO a Martin Sochor tam hraje 
krmiče, který najednou upadne  
a rozsype krmení pro zvířata. Díky 
tomu se děti do příběhu aktivně 
zapojují, protože s nimi začneme 
komunikovat a tím si je poma-
lu získáváme. Zároveň se nám  
k pohádce povedlo vymyslet moc 
hezkou dekoraci. Samozřejmě 
jsme chtěli, aby to bylo pěkné, 
takže jsme oslovili výtvarnici Mar-
tinu Babincovou, která ji navrhla. 
Jde o přední část autobusu, tako-
vého hezkého, pohádkového, 
který koulí očima. Ta dekorace 
je na kolečkách, takže pokud se 
otočí, tak děti, které budou sedět 
naproti, se nám najednou ocitnou 
uvnitř pohádkového autobusu. 
Na druhé straně se nachází vnitřek 
autobusu, je tam tedy volant, za 
kterým sedí jeden z nás v roli řidiče 
a ti další dva děti doprovázejí „na 
cestě”. Chtěli jsme, aby pohádka 
byla i tak trochu didaktická, takže 
Martin třeba řekne: „Podívejte 
se, děti, hlavně se musíte v našem 

autobuse pořádně držet, abyste  
nespadly!“ A v tom ten autobus 
zabrzdí a on na to: „Jééé, co se mi 
to stalo, teď jsem všechno rozsypal.“ 
A pokračuje: „Ne abyste tam jedly 
polárkový nebo šlehačkový dort, to 
byste mohly mít třeba šlehačku na 
hlavě!“ Zajímavé pro ty děti je, 
že mohou slyšet, jaké zvuky děla-
jí různá zvířata, a nejen to, herci 

je i pantomimicky předvádějí. 
Další zastávka je na koncertě, 
kde se stále hledá majitel toho psa  
a tam přidáváme k pohádce i hud-
bu, takže si děti mohou zazpívat. 
Potom je zastávka na hřišti, kde se 
zrovna hraje volejbal, a my to má-
me vymyšleno tak, že na háček au-
tobusu natáhneme síť a z dětí rá- 
zem vytváříme volejbalové druž- 
stvo. A aby se jim nemohlo něco 

stát, tak použijeme nafouknuté 
balónky, ve kterých je kapka vody, 
takže ony nelétají tolik, ale pouze se 
vznášejí. Už s tím máme zkušenost 
a děti to vždycky šíleně bavilo. Hodí 
se jim jeden míč a druhý, takže 
najednou tam je třeba pět míčků  
a děti si je hezky pinkají přes síť. 
Příběh končí v cirkuse, to zase 
natáhneme provaz, abychom vy- 

tvořili kruh. Jeden z nás chvíli hra-
je klauna a řidiče oslovuje „pane ři- 
diteli“ a nakonec se zase přemění 
na toho „dědka“, co si přišel pro 
svého zatoulaného psa. Koza 
už v autobuse nezůstává, pro-
tože se ukáže, že je to cvičená 
koza, která do cirkusu patří.  
A my se s dětmi loučíme. Pohádka 
nemůže trvat déle než 50 minut, 
aby to děti vydržely. Celý příběh 
jsme napsali dohromady a za-
tím si dílko vzájemně chválíme 
(úsměv). To vždycky někdo na 
něco přišel a já jsem to kvitoval 
jako výborný nápad a Hanka mi 
zase říkala: „No, Ivane, to jsi báječně 
napsal, tam se nemusí už nic měnit!“ 
Takže mám samozřejmě radost, že 
jde o společnou práci. Dekorace 
je už připravená, můžeme tedy 
začít zkoušet. Naštěstí zkoušek 
nemusí být tolik, rádi bychom 
totiž začali hrát co nejdříve. Di-
vadlo bychom chtěli vozit pří- 
mo k dětem, a to od června. 
Chtěli bychom hrát v prostorách 
mateřských školek a základních 
škol, případně když bude hezky, 
tak i někde venku na zahrádce, 
pokud to bude možné. 
Když srovnáte divadlo pro 
dospělé a pro děti, v čem je 
rozdíl? Jistě mi dáte za pravdu, že 
dětské publikum je specifické... 
Víte co, dětské publikum je nej- 
lepší publikum, které můžete 
mít! Děti buď bavíte a je to vidět, 
anebo na vás kašlou. Mám na 
mysli ale dětské publikum do 
těch 10 až 11 let, pak to začnou 
být puberťáci, a to už je jiné… 
Naše pohádka bude pro děti  
z mateřských školek a nanejvýš  
z 1. a 2. tříd základních škol. Jsme 
moc rádi, že můžeme za poměrně 
nízké finanční náklady pobavit děti  

i jinak než jenom prostřednic- 
tvím moderních vymožeností 
dnešního světa.
Zažil jste při hraní dětských 
představení nějakou vtipnou 
historku? 
Když jsme hráli pohádku „Dlou-
hý, široký a bystrozraký”, tam je 
kouzelník, kterého představoval 
jeden můj kolega, a ten vždy vtr-
hnul na jeviště s plnou parádou. 
Na postranních místech seděly 
paní učitelky a najednou jsme  
s kolegy herci viděli, že ostatní 
místa jsou prázdná a na učitelkách 

visí hrozny dětí (úsměv). Také 
jsme rádi sbírali i různé hlášky 
z hlediště, vtipné třeba bylo, 
když jedno dítko povídá: „Paní 
učitelko, bojim, paní učitelko, bo-
jim, paní učitelko, kakám.“ (široký 
úsměv) 
V jakých divadelních hrách Vás 
můžeme v současnosti vidět? 
Více domovské je pro mě divad-
lo Metro, kde se různé činoherní 
hry střídají. V současnosti hrajeme 
„Drahé tety a já“ a takovou „leh- 
kou“ německou komedii „Dosta- 
nu tě na jahody“. Ale část reper- 
toáru jsme stáhli, jako třeba „Ta-
nec mezi vejci“. Tuto hru jsme 
hráli asi 15 let, je to škoda, moc 
hezká komedie. Teď i režíruji jed-
nu novou věc s názvem „Mafie  
a city“, kterou naprosto vystihu-
je podtitul: „Jak mám říct svému 
kamarádovi, že chodím s jeho dce- 
rou, když kamarád je kmotr ma-
fie?“ Tak to myslím mluví za vše, 
no ne (široký úsměv)?! Bude to 
moc hezká věc, pokud se tedy 
vydaří. Roli mafiána hraje Pepík 
Laufer, jeho mladou dceru Vero- 
nika Nová a Lukáš Langmajer hra-
je hlavní postavu celého příběhu. 
Podle mě by se tato komedie mo-
hla divákům líbit, protože je i plná 
různých dvojsmyslů, které oni 
mají rádi.  •
Pane Vyskočile, děkuji Vám za 
zajímavý rozhovor!
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Dětské publikum je nejlepší 
publikum, které můžete mít! 
Děti buď bavíte a je to vidět, 

anebo na vás kašlou.



7

BUsLiNE DěTEM

PRoJEkT BERUŠkA

O tento výjimečný způsob 
přepravy je veliký zájem, na 
kterém se podílí rovněž i řidič 
Berušky - pan Rudolf Hasen-
kopf. Jeho velmi vstřícný 
přístup k dětem je jedinečný 
a na první pohled na něm 
člověk pozná, jak ho tato práce 
baví. Rádi bychom vám pana 
Hasenkopfa představili blíže  
v následujícím rozhovoru.

Jak dlouho sedíte za volantem 
autobusu?
Pro společnost BusLine jezdím  
5 let. Jinak jsem celý život vy-
konával povolání řidiče kamionu. 
Pokud bych měl ta dvě povolání 
srovnat, tak řízení kamionu je 
náročnější, a to především kvůli 
různému papírování, které je spo-
jeno s převážením zboží. Ovlá- 
dání autobusu je jednodušší, ale 
zase je zde druhá stránka věci, že 
máte zodpovědnost za cestující, 
za jejich bezpečnost. Jinak povo- 
lání řidiče je takovou naší rodin-
nou tradicí, vykonával ji můj táta, 
bratr a donedávna i jeden z mých 
synů.
Máte trému, když řídíte auto-
bus? 
Ne, to vůbec, pro mě řídit auto-
bus je jako jíst svíčkovou s kned-
líky (široký úsměv).
Kde jste jako řidič začínal  
v rámci společnosti BusLine?
Začínal jsem v ČSAD Jablonec 
nad Nisou a. s., jezdil jsem v pod-
statě na všech linkách MHD. Ze 
začátku to pro mě představovalo 
velikou změnu, protože jsem začal 
vozit lidi, ale po nějaké době jsem 
si zvykl a přišel tomu na chuť, je 
to příjemná práce. Vloni jsem 
dostal příležitost jezdit s Beruškou 
a přiznám se, že původně jsem to 
dělat nechtěl. Vzhledem k tomu, 
že si mě zřejmě cestující chváli-
li za jistou ochotu a vstřícnost, 
mě náš tehdejší vedoucí středis-
ka navrhnul, abych začal jezdit 
s Beruškou. Jsem rád, že jsem 
takovou důvěru dostal. Chtěl 
bych vyzdvihnout spolupráci 
i s panem vedoucím Křapkou 

a rovněž i s našimi dispečery, 
která je naprosto vynikající. 
Pro mě byl pan Křapka nej- 
lepší vedoucí střediska a jsem  
v Jablonci velmi spokojen. Jsem 
hrdý na to, že naše firma má jako 
první v České republice tento 
autobus. A to díky panu generál- 
nímu řediteli, který s touto     

myšlenkou přišel, a já jsem mu 
za to velmi vděčný. Moje práce 
ho zajímá a společně chceme, 
aby Beruška byla nejlepší! Takový 
autobus už tady měl být před 15 
lety! Já bych si přál, aby to byla 
celorepubliková záležitost a aby to 
bylo i uzákoněné. Dělám pro to 
nějaké kroky, ale zatím je to tajné, 

tak doufám, že se mi to povede 
(lišácký úsměv).
Jaké pasažéry máte rád a jaké 
naopak ne?
Samozřejmě mám rád příjemné 
cestující, kteří umí pozdravit, 
když nastoupí do autobusu. Ze 
začátku to bylo pro mě velmi 
těžké, protože lidé se nechovali 
nejlépe a měli vůči nám řidičům 
averzi. Ale po čase, když jsem si  
k nim našel cestu, se to zlepšilo. 
Začal jsem s nimi komunikovat, 
navazovat hovor. Zdravil jsem je 
jako první, oni si ale ze začátku 
mysleli, že si z nich dělám legraci. 
Pozdravit naše cestující, považuji 
za slušné a normální, nezdravím 
jen kvůli nim, ale i kvůli svému 
dobrému pocitu. A když se mě 
všichni kolem ptají, proč jsem 
na cestující tak hodný a jak to, že 
mám pořád dobrou náladu, tak 
jim říkám, že je to jednoduché. 
„Pokud si totiž Vás, cestující, nena- 
ladím hned ráno, a budu na 
Vás nepříjemný, když jedete do 
práce nebo do školy, tak Vy mi to 
vrátíte jako sestřička, prodavač-
ka nebo vedoucí prodejny. A já si 
Vás takto připravím a odpoledne, 
až za Vámi přijdu, určitě na mě 
budete také příjemní! Usmějete 
se na mě a budeme řešit všechno  
v klidu.“
Kde čerpáte pozitivní energii  
a kde se bere ten Váš optimis-
mus?
Nejvíce mě nabíjejí ti hodní lidé, 
kteří mi vstřícnost vrací, ale než 
mi ji vrátí, tak to hodně dlouho 
trvá. Také nejsem vždy dobře na-
laděn, ale beru to profesionálně  
a nedám na sobě nic znát. Cho-
vám se k těm našim cestujícím - 
zákazníkům stejně uctivě a ochot-
ně. Jsem v práci a beru to tedy jako 
nejvyšší úroveň profesionality,  
i když je někdy velmi těžké stále  
se usmívat. Také mě to dokáže 
hodně „vyšťavit“. 
Byl  jste vybrán jako řidič bez-
pečného autobusu pro děti 
„Beruška“, a to především dí-
ky Vašemu vstřícnému vztahu  
k dětem, jste trpělivý. V čem > 

Naše společnost i nadále pokračuje v projektu bezpečné přepravy dětí. První skutečně bezpečný 
autobus Beruška od loňského listopadu, kdy byl slavnostně pokřtěn, 

přepravil již stovky dětí z několika desítek mateřských školek a urazil více než 50.000 km!

POKRAČUJE…

„Pokud si totiž Vás, cestující, 
nenaladím hned ráno, 

a budu na Vás nepříjemný, 
když jedete do práce nebo 

do školy, tak Vy mi to vrátíte 
jako sestřička, prodavačka, 

nebo vedoucí prodejny.”

Bonbónky pro děti jsou nedílnou součástí vybavení Berušky.
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BUsLiNE DěTEM

především spočívá Vaše práce,   
kromě řízení tohoto autobusu? 
Popište, jak umíte děti zabavit  
a jak si je dokážete získat…
Tato práce není samozřejmě 
o tom jen autobus řídit, ale 
pomáhat paním učitelkám s usa-
zením dětí. Když je potřeba, tak 
je i pohlídám před vozem, aby 
nevběhly do ulice, nebo jim po-
mohu do schůdků do autobusu, 
hlavně těm malinkým, aby ne-
spadly. Je důležité děti pobavit  

a ať se mnou jede velký nebo 
malý, tak jim vždycky říkám do 
mikrofonu: „Většinou výlet začíná, 
až když se někam přijede, ale  
v Berušce výlet začíná už samot-
nou jízdou.“ Jde o to, abychom se 
všichni cítili dobře a pobavili se, 
proto v autobuse hrají písničky 
nebo pohádky, buď kreslené, 
nebo filmové pro ty starší. A po- 
tom, když už se zábava trochu 
rozjede, chci, aby mně zazpívaly 
děti nějakou písničku. To je moc 
příjemné, protože některé zpívat 
opravdu umí, z toho jsem kolikrát 
velmi překvapený. Anebo jim 
prostě zazpívám já a dělám různé 
„srandičky“ do mikrofonu. 
Jak dlouho trvá  usazení malých 
pasažérů do sedaček? Pomáháte 
Vy paním vychovatelkám a uči- 
telkám s usazením dětí do se-
daček, nebo ony Vám?
Když to jde tak, jak má, řekl  
bych asi těch 10 minut ve spo-
lupráci s učitelkami a vycho-
vatelkami. Většinou chodí jedna 
až dvě paní učitelky, a když jsou 
v autobuse poprvé, tak to možná 
trvá o něco déle. Hlavně jim 
musím ukázat, jak ty děti do se-
daček upevnit. Jakmile jezdíme 
podruhé, potřetí a ony už to znají, 
jsou děti usazené opravdu během 

chviličky. Dá to nějakou práci, ale 
my se o to podělíme a vzájemně si 
pomáháme. 
Kde všude s dětmi jezdíte, kam 
je vozíte?
V zimní sezóně jsme jezdili hlavně 
do lyžařských školiček, dále pak do 
divadla, bazénu apod. S jablonec-
kou školkou jezdíme pravidelně 
do Německa – Oderwitzu, což 
je úplně úžasné, tam vždycky do-
jedeme, naložíme německé děti  
a jedeme ještě společně někam na 

výlet. Občas jezdíme i do Polska.
Jak se v Německu dívají na ten-
to bezpečný autobus? Mají něco 
takového?
Nemají, byli z toho překvapeni,  
ta spolupráce je tam daleko, takže 
i německé učitelky už mě znají  
a komunikují se mnou i ty dě-
tičky, věří mi.
Máte děti a případně i vnoučata? 
Vnoučata ještě nemám. Děti 
mám, jsou už dospělé. Jeden můj 
syn řídil také autobus, ale nyní 
už pracuje jinde. Byl na tu práci 
šikovný, ten se zkrátka „potatil“  
a zdědil vlohy i po dědečkovi. 
Můj druhý syn studuje v Němec-
ku a ten třetí absolvoval střední 
dopravní školu a nyní dodělává 
jazykovou školu. Popravdě 
řečeno, když moje děti byly 
malé a já jsem je šel vyprovodit 
k autobusu, protože hodně 
jezdily na zájezdy a výlety, a viděl 
jsem, s jakými autobusy odjíž- 
děly a jak příliš staří, nebo 
naopak moc mladí řidiči je 
povezou, tak jsem se o ně bál! 

I když vím, že ti chlapi - řidiči 
si s těmi autobusy poradili, 
tak stejně, nemuseli to do-
brzdit, konstrukce autobusu 
také nebyla úplně v pořádku.  
Dnes přiznávám, měl jsem o ně 
opravdu strach. Když to srovnám 
s přepravou, která je v Beruš- 
ce, přál bych si, aby všichni 
rodiče viděli třeba na videu, jak 
by to mělo vypadat! To by možná 
i stálo za to, natočit instruktážní 
film a ukázat srovnání s nějakým 
starým autobusem, i včetně 
ukázky přístupu řidičů.
Obdivuji Vaši trpělivost, kterou 
s dětmi máte. Je na to nějaký re-
cept nebo se s tím člověk doslo-
va narodí?
Dlouho jsem nad touto otáz-
kou přemýšlel a musím říci, že 
jako řidič jsem se už asi narodil. 
Co se týče práce s dětmi, tak to 
jsem sám ze sebe překvapený. Jde 
o to, mít je rád. Někdy přivedou 
rodiče ubrečené děti a já je už 
dneska dovedu uklidnit. A ony 
se potom cítí dobře a druhý den 
už jedou klidnější, protože mě 
znají. Mám kouzelnou krabič-
ku s bonbónky, takže i ta mi 
pomáhá navázat s nimi kontakt. 

Myslím si, že děti nemají strach 
opustit svoji maminku, ale bojí 
se toho, co budou dělat, kdo jim 
bude kamarádem a kdo se o ně 
postará. Jsem schopen se o děti 
postarat i po dobu probíhajícího 
programu. Například když jsme 
jeli na lyže a některé děti byly třeba 
vymrzlé, zůstal jsem s nimi v au- 
tobuse a zabavil je. Povídali jsme 
si nebo si pustili pohádku. To 
se stalo mockrát během zimní 
sezóny.

Co Vás baví ve volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky?
Koníčků mám mnoho, akorát 
že na ně už nezbývá moc času. 
Baví mě fotografování, sbírám 
„berušky“, dokonce jsem ke svým 
letošním kulatým narozeninám 
dostal od manželky dort ve tva-
ru berušky (opět široký úsměv). 
Také mě baví tenis, i ten stolní, 
cyklistika, turistika, chodil jsem 
i do posilovny a před dvěma 
lety jsem si koupil in-line brusle 
a učím se na nich jezdit. 
Máte oblíbené destinace a loka- 
lity, kam jezdíte autobusem rád? 
Jezdím rád do Německa v rámci  
zmíněné spolupráce, která je už 
mezi školkami zaběhnutá. Jinak 
mám rád Chorvatsko, tam je to 
příjemné.
Pomalu se blíží čas dovolených, 
plánujete Vy nějakou? 
Dokud mi ještě studují děti, tak 
ne, ale potom bych určitě chtěl, za 
rok nebo za dva. Třeba se mi letos 
poštěstí a pojedu alespoň služeb-
ně na nějaký zájezd k moři. 
Co byste chtěl vzkázat svým ko-
legům - řidičům, kteří se denně, 
stejně jako Vy, potýkají s růz- 
nými „řidičskými peripetiemi“ 
a problémy?
Určitě bych jim chtěl vzkázat, ať 
mají hlavně hodně pevné vůle, 
protože někdy to opravdu není 
jednoduché, odolat všem těm 
tlakům a stresům. Hlavně člověk 
musí chtít, protože pokud ne-
chce, tak se to nedá zvládnout.  
A určitě bych jim chtěl také vzká-
zat, pokud budou chtít a budou 
to zvládat, tak se jim to dobré 
vrátí a cestující na ně budou také 
příjemní. A jak jsem říkal, jak si 
cestující ráno naladí, tak jim to 
oni zase odpoledne vrátí. To je 
dost podstatná a důležitá věc, to 
by si měl každý uvědomit, ať už 
vykonává jakékoliv povolání!  •
Děkuji Vám za příjemný roz- 
hovor!
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Rudolf Hasenkopf je 
speciálně vyškolený řidič 
pro autobus Beruška 
a manipulaci s dětskými 
sedačkami zvládne 
během několika minut

Pan Hasenkopf dostal od své rodiny dokonce i narozeninový dort 

v podobě berušky

„Většinou výlet začíná, až když se 
někam přijede, ale v Berušce výlet 

začíná už samotnou jízdou.“
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Děti budou mít možnost strávit 
týden s postavami z velmi 
známého a úspěšného  
pohádkového příběhu „spejbl  
a Hurvínek“, který znají nejen 
malí diváci, ale i dospělí. Tábor  
je organizován pro 50 dětí  
ve věku od 7 do 10 let, které  
budou rozděleny do 5 oddílů  
s příhodnými názvy: spejbl, 
Hurvínek, Mánička, Bábinka  
a Žeryk. Celotýdenní Hurvínkovo 
dobrodružství se bude konat  
v termínu 8. – 14. července 2013 
v penzionu RELAX, Horní  
Chřipská.

 V případě, že se rozhodnete vyslat Vaše dítka na tento originální letní tábor, kontaktujte paní květu Vonešovou  
(e-mail: junior@mplus.cz, mobil: 732 499 284 nebo 722 967 771). 

• CELoTÁBoRoVÁ HRA „HURVÍNkoVA 
   DoBRoDRUŽsTVÍ“
• sETkÁNÍ sE sPEJBLEM A HURVÍNkEM
• CELoDENNÍ VýLET
• HRY s LoUTkAMi A MAňÁskY
• NoČNÍ HRA „HLEDÁME ŽERYkA“
• kARNEVAL NA TÉMA PoHÁDkoVÉ  
  PosTAVY
• TÁBoRoVÁ „oLYMPiÁDA PANA  
  sPEJBLA“
• DENNÍ TEMATiCkÉ PRogRAMY:     
  PŘÍRoDA, ZDRAVoVěDA, 
  TÁBoŘENÍ APoD.

DoPRAVÁČEk PoMÁHÁ DěTEMDoPRAVÁČEk PoMÁHÁ DěTEM
Projektům zaměřeným na děti se plně věnuje obecně prospěšná společnost 

Dopraváček, která podporuje kulturní, společenské a sportovní akce napomáhající 
vytvářet rovné šance pro postižené a děti ze sociálně slabých skupin. 

Trvale pomáhá dětem z dětských domovů, mateřských školek, pěveckých 
sborů i sportovních organizací. V průběhu zimní sezóny se Dopraváček 
podílel na přepravách dětí do lyžařských školiček pro sportkids a i nadále 
jsou naplánované přepravy, které bude zajišťovat především pro mateřské 
školky: Malínek, Dětská a V Zahradě z Liberce nebo MŠ kamínek z Harra- 
chova. Nemalou měrou se Dopraváček podílel i na odstartování unikátního 
projektu bezpečné přepravy pro děti, kdy do autobusu „Beruška“ zakoupil 
 50 dětských sedaček. Autobus Beruška je průběžně prezentován 
mateřským školkám především na území Libereckého kraje, v poslední 

BUsLiNE DěTEM

VELMI NETRADIČNÍ LETNÍ TÁBOR PRO DěTI 
připravuje společnost Junior aréna o. s., a to pod názvem 

„HURVÍNkoVA DoBRoDRUŽsTVÍ“. 
Program:

době byl představen v České Lípě, Turnově a Jilemnici. 
Dále spolupracuje s obecně prospěšnou společností Junior 
aréna, pro kterou zajišťuje přepravu dětí na divadelní před-
stavení do Divadla spejbla a Hurvínka. V průběhu května 
putovalo divadlo v rámci akce „Hurvínek na cestách“ přímo 
k dětem a Dopraváček tak přepravil desítky dětí na toto 
divadelní představení do kulturního domu Crystal  
v České Lípě, společenského domu Jilm v Jilemnici, kul-
turního centra Turnov, kulturního domu střelnice v Hradci 
králové, kulturního domu střelnice ve Vrchlabí, Domu 
kultury koruna v Hořicích, Tylova divadla do Lomnice nad 
Popelkou, kulturního centra golf do semil a do kulturního 
zařízení města Jičína.
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DoPRAVA

Společnost BusLine vedle pravidelné městské a zájezdové dopravy poskytuje služby i v rámci 
významných sportovních a kulturních událostí nebo akcí z oblasti cestovního ruchu. V první polovině 

letošního roku se to různými akcemi tohoto typu jen hemžilo a my jsme byli u toho…

ZAJiŠťUJEME DoPRAVU 
V RÁMcI VýzNAMNýcH SPORTOVNÍcH I JINýcH AKcÍ

V průběhu ledna 2013 zajišťovala naše společnost dopravu v rámci několika 
významných sportovních klání. Dvěma z nich bylo Ms v klasickém lyžování 
„fis NoRDiC JUNioR & U23 WoRLD ski CHAMPioNsHiPs“ a závody 
„skisPRiNT 2013“, které se konaly v Liberci. Návštěvníci mohli obdivovat 
nejen skokanský areál na Ještědu, ale i ten běžecký ve Vesci, který se již 
tradičně stal centrem významného mezinárodního běžeckého závodu. 
Pro zahraniční závodníky jsme zajistili transfery z letiště a zpět. Po celou 
dobu konání závodů jsme je spolu s členy jejich doprovodu přepravovali také  
v Liberci. Nedílnou součást realizačního týmu tvořili dobrovolníci, bez kterých 
by nebyla možná snad žádná významná sportovní akce. Také tyto cestující 
naše společnost po dobu konání mistrovství přepravovala.
Pro všechny návštěvníky obou sportovních událostí byla zajištěna kyvadlová 
doprava zdarma. Všichni ti, kteří přijeli závodníky podpořit, měli možnost se 
co nejrychleji a nejpohodlněji dopravit přímo ke sportovištím. oba mezinárod-
ní závody jsou prestižní sportovní záležitostí a jsme rádi, že jsme mohli být 
u toho. V rámci těchto sportovních klání naše společnost přepravila stovky 
cestujících z řad sportovců, fanoušků a organizátorů, a to je skvělá reference!
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Ms JUNioRů V kLAsiCkÉM
LYŽoVÁNÍ Jizerská 50 patří k jedné z nejvýz- 

namnějších sportovních událostí  
v České republice. Ani letos jsme 
na této sportovní akci nechyběli  
a opět jsme tradičně zajišťovali pře- 
pravu závodníků a diváků na již  
46. ročníku tohoto závodu v běhu na 
lyžích. oproti minulým ročníkům byl 
ten letošní odlišný co do organizace 
závodů i dopravy. Letos se pořadate- 
lé rozhodli rozdělit závody do dvou 

dnů, kdy v sobotu se konala „Jizerská 
25“ a v neděli „Jizerská 50“. Pro 
závodníky a diváky jsme zajišťova-
li kyvadlovou dopravu z Jablonce 

nad Nisou do Bedřichova a zpět. 
Na sobotní závody divákům moc 
počasí nepřálo, ale zato v neděli  
na hlavní běžecké závody bylo  
krásně a stovky připravených spor-
tovců i fanoušků si přišly na své. 
Na začátku března naše společnost 
prvně zajišťovala přepravu na bě-
žeckých závodech „Bieg Piastów“, 
které jsou polskou obdobou našeho 
nejslavnějšího závodu „Jizerská 50“. 
Bieg Piastów se koná rovněž v Jizer- 
ských horách a trasa měří shod-
ně padesát kilometrů. Jde o jednu  
z největších a nejstarších spor-
tovních akcí na území Polska. Jeho 
historie sahá až do roku 1976. Pro 
závodníky a diváky jsme zajišťovali 
kyvadlovou přepravu z centrálního 
parkoviště v Harrachově do Jaku- 
szyc, kde běžecké závody každo- 
ročně startují a končí. Počty pře-
pravených diváků se nemohly rovnat 
„Jizerské 50“, ale pevně věříme, že 
se i tyto běžecké závody zapíší do 
podvědomí českého diváka.  

BěŽECkÉ ZÁVoDY
„JIzERSKÁ 50“ A „BIEg PIASTóW“

sTÁŽ PRo oDBoRNÍkY 
V OBLASTI cESTOVNÍHO 
RUcHU

V polovině března naše společnost 
dopravila odborníky v oboru ces-
tovního ruchu z Libereckého kraje 
do Rakouska, do oblasti Matrei 
– osttirol. Představitelé z řad sta-
rostů některých obcí a vedoucích 
pracovníků organizací a institucí  
z oblasti hospodářské a cestovního 
ruchu tam měli možnost čerpat 
zkušenosti od svých rakouských 
kolegů. Účastníci během cesty 
ocenili naprostý komfort našeho zá-

jezdového autobusu sCANiA irizar 
s multimediálním systémem všech 
sedaček. V autobuse je 49 míst 
k sezení, je vybaven klimatizací, 
multimediálním systémem fun-
toro, lednicí, toaletou a k jeho 
přednostem patří luxusní sedačky, 
které cestující ocení především na 
delších trasách. s vozem jezdí pan 
Michal Vričan, řidič, který na tento 
zájezdový autobus nedá dopustit  
a řádně o něj pečuje.

A zÁVODY 
„SKISPRINT 
2013“

Téměř kompletní tým olympijských vítězů se v sobotu 23. února 2013 
zúčastnil setkání, které při příležitosti 15. výročí zlatých medailí z Nagana 
1998 uspořádaly Český svaz ledního hokeje spolu s Českým olympijským 
výborem. Mezi významné hokejisty, které BusLine na akci přepravil, patřili 
brankáři Dominik Hašek, Roman Čechmánek a Milan Hnilička, obránci fran-
tišek kučera, Libor Procházka, Petr svoboda, Jiří Šlégr, Richard Šmehlík  
a Jaroslav Špaček, útočníci Josef Beránek, Jan Čaloun, Robert Lang, David 
Moravec, Pavel Patera, Martin Procházka, Robert Reichel, Martin Ručinský, 
Vladimír Růžička a Martin straka. Na akci nechyběli ani trenéři a členové re-
alizačního týmu. setkání vyvrcholilo vernisáží fotografií Jiřího koliše z Naga-
na 1998 v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. Vedle 
desítek unikátních fotografií byly na výstavě představeny také zajímavé aut-
entické předměty, které zapůjčili hráči a členové výpravy. Vedle zajišťování 
přepravy pro naši českou hokejovou reprezentaci, ale i extraligové hráče  
z HC Bílí Tygři Liberec byla i tato hokejová událost velkou zkušeností a zcela 
jistě cennou referencí.

Zdroj: tisková zpráva ČSLH

PŘIPOMENUTÍ zLATA  Z NAgANA

Ilustrační fotografie z MS v hokeji z roku 2010 – společnost BusLine je oficiálním partnerem 
české hokejové reprezentace 
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Jak vědí všichni sportumilovní horalé, 
tající sníh není důvodem k vylezení na pec,  
ale naopak vyzývá po půlroční pauze 
k oprášení sedel a pedálů jízdních kol. 
Cyklisté zvyklí využívat služeb našich cyklobusů se mohou těšit, že loňská 
síť CYkLolinek zůstane i pro letošní rok minimálně zachována.

NEJDELŠÍ LiNkA CYkLoBUsů V ČR PoJEDE
RoVNěŽ Z HARRACHoVA AŽ NA PoMEZNÍ BoUDY
síť krkonošských cyklobusů zůstává i pro letní sezónu 2013 téměř zacho-
vána a hlavní linka 670003 z Harrachova přes Rokytnici, Jilemnici, Vrchlabí, 
Janské Lázně a Pec pod sněžkou na Pomezní Boudy bude i nadále  
v režii střediska Rokytnice a cyklobusy z Jilemnice na Mísečky pod palcem  
střediska Jilemnice.

MEZi JABLoNCEM, LiBERCEM A BEDŘiCHoVEM, 
ALE i NA JiZERkU JEZDÍME s koLY RADěJi NA 
HÁCÍCH V AUToBUsU NEŽ NA PŘÍVěsU
Jizerskohorské cyklobusy opět od května až do září vyjedou na tradiční 
lince 530210 Liberec–Bedřichov–Jablonec–Turnov a po loňské úspěšné  
zkoušce i na lince Jablonec–Bedřichov–kořenov–Jizerka. Na této lince poje- 
dou kromě loňského ranního spoje z Jablonce až na Jizerku a zpátečního 
spoje, který nově pojede až později odpoledne (v 17:30 z Jizerky), i dva 
páry nových spojů mezi kořenovským nádražím a Jizerkou. Ačkoli už na- 
zrála doba vyřazení dosavadních jabloneckých cyklobusů přestavěných  
z karos 731, stále se počítá s nasazením cyklobusů s háky na kola uvnitř vozu  
a právě jsou srovnávány varianty přestavby karos řady 931 nebo CiTYBUs 
s využitím původních komponentů.

i V ČEskÉM RÁJi sE DoBŘE JEZDÍ NA koLE
U Českorájských cyklobusů se dlouho diskutovala ekonomická podpora pro-
jektu s Libereckým krajem, který kvůli složité ekonomické situaci zvažoval 
ukončení podpory těchto linek (670001 Turnov-Jičín, 630002 Jičín-Turnov, 
670004 semily-Jičín, 670006 semily-Vyskeř-Turnov-kozákov-semily).  
Nakonec i díky zájmu a vůli k podpoře od dotčených obcí zůstává síť česko-
rájských cyklolinek zachována. Provoz se ale s výjimkou páteřní linky 670001 
úžeji zaměřil na období letních prázdnin.  •

POJEĎTE SI S NÁMI 

ZAsPoRToVAT V ZiMě i V LÉTě
SkIBUSy
SEzóNA 2012/13

CykLoBUSy S jELEnEM 
LÉTO 2013
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Právě nám končí aktuální lyžařská sezóna  
a je dobré se ohlédnout za naším zimním 
sezónním provozem. 
Tuto sezónu jsme provozovali tři lokální skiBUsové linky a vzhledem  
ke spokojenosti jejich objednatelů věříme, že to bude příští sezónu 
minimálně ve stejné, ne-li větší míře.

PoD ČERToVoU HoRoU JEZDÍ NEJEN
HARRABUs, ALE i skiBUs HARRACHoV
Vedle tradičního Harrabusu (Harrachov, centrum – Harrachov, ž. st. 
/kořenov, ž. st.), který zajišťujeme jako běžnou linku 943 pro Liberecký 
kraj, jezdil tuto sezónu opět i skiBUs HARRACHoV (U Motejlků – sklár-
na – Jakuszyce – sklář/svornost – aut. nádraží – Rýžoviště), a to na  
objednávku sdružení místních hoteliérů a skiareálu Harrachov. 
Pro držitele Harrachov Card jezdil zdarma, ostatní zaplatili 20,-/10,- kč.

oD JiZERY AŽ PoD LYsoU HoRU 
JEZDÍ skiBUs RokYTNiCE
Rokytnický skiareál je jedním z průkopníků skiBUsů a ty tam patří už 
dlouhodobě k běžnému koloritu zimy. Po několika letech služby částečně 
nízkopodlažních Mercedesů o 405 byly letos poprvé nasazeny plně níz-
kopodlažní CiTYBUsY přivezené z našeho střediska liberecké MHD. 
Nově nasazené vozy se ukázaly být nejen designově modernějšími, 
ale hlavně pro cestující citelně prostornějšími, pohodlnějšími a z naše-
ho pohledu i po ekonomické stránce výhodnějšími. V Rokytnici využívali  
skiBUsY všichni lyžaři zcela zdarma.

DRUHý RoČNÍk PoTVRDiL i ÚsPěŠNosT
PRoJEkTU skiBUs JiZERkY
Po loňské relativně úspěšné první sezóně jizerskohorských skiBUsů 
JANoV (severák) – TANVALDský ŠPiČÁk byl letos rozšířen počet  
spojů a jejich trasa byla prodloužena až z Jablonce nad Nisou. Tato  
úprava vedla k tomu, že už za leden byl přepraven stejný počet lyžařů 
jako za celou sezónu 2011/12, tj. téměř 2 tis., a za únor přibylo dalších 
více než 2 tis. přepravených cestujících. Nápisem skiBUs JiZERkY se 
letošní sezónu honosila plynová soRka 9,5 g, ale v některých dnech už 
se dostávala citelně na hranu kapacity, takže pro příští sezónu budeme 
určitě jednat s objednávajícím jabloneckým skiareálem skiBiŽU o nasa-
zení vícekapacitnějšího vozu. skiBUs JiZERkY měli držitelé JiZERkY-
CARD zdarma a ostatní platili za jízdu 20,-/10,- kč. •
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NoVÁ 
TECHNoLogiE 
výlepů jízdních řádů

na úZeMí Libereckého 
kraje testujeMe noVou 
technoLogii VýLePů jíZd-
ních řádů na oZnačníky. 

Jde o samolepicí PET etikety se 
svrchní bílou PET fólií určené pro 
použití v oblasti průmyslu.
Březnovou změnu jízdních řádů 
jsme realizovali již na tyto fólie  
a dle dosavadního testování se 
tato technologie osvědčila.
Výhody jsou v jednoduché ma-
nipulaci při výlepu, odolnosti vůči 
různým klimatickým jevům a v ne-
poslední řadě také nadstandard-
ním komfortu pro cestující. 

středisko jičín Působí od Začátku roku 
na noVé adrese: hradecká 983, 506 01 jičín. 
 
Důvodem k přestěhování bylo ukončení nájemní smlouvy  
s předchozím pronajímatelem. Nové prostory jsou mnohem 
výhodnější a technicky lépe vybavené. Díky novým pros-
torám dochází k finanční úspoře výše nájemného, které 
se nám podařilo snížit z 87.000 kč na 44.000 kč/měsíc. 
To se rovná roční úspoře nákladů ve výši 516.000 kč. 
finanční úsporou je také odpadnutí platby za srážkovou 
vodu ve výši  68.000 kč/rok. Nové prostory tedy vítáme 
nejen jako výhodnější z technického a prostorového  
hlediska, ale především díky finančním úsporám.

na ZákLadě úsPěšného VýběroVého 
říZení busLine od dubna Zajišťuje Pře-
PraVu Pro VýZnaMné kLienty a ZaMěst-
nance škoda auto a. s., nejVětší sPo- 
Lečnosti V čr, která již 20 Let VytVáří 
PartnerstVí s koncerneM VoLkswagen. 

k zajištění provozu bylo zřízeno nové stře-
disko Mladá Boleslav, které má svoji kancelář 
v budově Dopravního podniku Mladá Boleslav 
na autobusovém nádraží. středisko disponuje 
čtyřmi osobními automobily Škoda superb, z toho jed-
nou ve variantě Ambition a třikrát ve variantě Combi. 
Dále jsou k dispozici dvě vozidla VW Caravelle s ka- 
pacitou míst 1+8. Pro přepravy jsou využívány mini- 
busy i autobusy z našich dalších středisek. Rozjezd 
přeprav zajišťují řidiči středisek semily, Turnov, 
Varnsdorf, Jablonec nad Nisou a Brno. Vedoucím  
tohoto nového střediska je pan Vojtěch Plašil  
(kontakty - adresa: Václava klementa 1439/ii, 
293 01 Mladá Boleslav, e-mail: plasil@busline.cz,  
mobil: +420 606 041 845).

PŘEDSTAVUJEME VÁM 

NoVÉ sTŘEDisko 
MLADÁ BoLEsLAV

sTŘEDisko JiČÍN 
NALEZNETE 
NA NoVÉ ADREsE

NOVÉ OzNAČNÍKY V ČESKÉ LÍPě
Na základě smlouvy a následného jednání s městem Česká Lípa byla dohodnuta 
výměna všech označníků zastávek MHD Česká Lípa. od nového roku jsou nové 
označníky kompletně osazeny. Město Česká Lípa tímto získalo nový a přehledný 
informační systém pro občany, kteří cestují s MHD.
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„MístenkoVání“ 
V MoBiLECH
Abychom udrželi své postavení 
na trhu, musíme neustále zavádět 
nové technologie a postupy, které 
vedou ještě k efektivnějšímu fungo- 
vání a ke komfortnějšímu cestování. 
Z tohoto důvodu byli všichni řidiči 
expresní linky Jablonec nad Nisou – 
Praha vybaveni mobilním zařízením 
s internetem umožňujícím při od-
bavení cestujících sledovat on-line 
přehled zakoupených jednotlivých 
místenek. Na této expresní lince je 
rezervace místa pomocí internetu či 
předprodejních kanceláří cestujícími 
hojně využívána. Dle zkušeností 
řidičů je nyní odbavení cestujících 
s místenkami rychlejší a také pře-
hlednější, což snižuje riziko chyby 
lidského faktoru na minimum.

TESTUJEME NOVÉ 
AUToBUSy  
NA TURNoVskU 
A ŠLUkNoVskU

Bylo posuzováno, do jaké míry 
postupy zpracované v doku-
mentaci systému manage-
mentu odpovídají požadav-
kům normy. V rámci auditu na 
střediscích byly prověřovány 
dispečinky a informační 
kanceláře. Dále probíhal i pří-
mo v autobusech, kde byli 
náhodně vybíráni naši řidiči. 
Na středisku Louny se audi-
toři zajímali o nový program 
sledování autobusů pomocí 

gPs a odbavovacích stroj-
ků. Tento program umožňu-
je kontrolu polohy autobusu  
a počtu cestujících v auto-
buse v reálném čase. Podle 
požadavků auditorů musela 
například dispečerka proká-
zat, zda se vybraný autobus 
nachází podle jízdního řádu 
na správném místě. Co se týká 
stanovených cílů pro letošní 
rok, tak například v České 
Lípě by mělo dojít k zrekon-

struování místnosti dispeče- 
ra a mělo by být zřízeno 
zázemí pro řidiče na nádraží 
ČD, u hypermarketu Albert  
a v Dolní Libchavě. Na stře-
disku Litoměřice–Louny se 
plánuje snížení nákladů na 
pronájem místního zázemí  
a rovněž snížení režijních km 
v Lounech. Dle závěrečného 
hodnocení auditora naše 
společnost obhájila iso bez 
připomínek. 

AUDiT iso JsME oBHÁJiLi 
i v letošním roce 
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díky ZáPůjčce Minibusu stra-
tos na PodVoZku iVeco daiLy Za-
jišťujeMe sPoje Mhd V turnoVě.  
s VoZeM jeZdí Pan jiří štefánek, 
turnoVský řidič, a od Ledno- 
Vého Předání už sPoLu naces-
toVaLi Více něž 15.000 kM. 

kapacitně se vozidlo perfektně osvědčuje 
a na méně vytížených spojích nabízí us-
pokojení poptávky cestujících s velmi níz-
kými náklady. i přes malé rozměry a nízkou 
hmotnost stratosu si řidič chválí příjemný 
jízdní komfort stran odpružení, topení 
i nízké úrovně hluku. Vůz je příjemný 
nejen bezbariérovostí zadní plošiny, de-
signem, snadným manévrováním a eko-
nomickými výsledky, ale také především 
ekologií provozu díky CNg pohonu. „naše 
společnost si plně uvědomuje nutnost 
chovat se k životnímu prostředí co nej- 
šetrněji, a proto jsme uvítali možnost otes-
tovat minibus typu StratoS Le 37 cnG 
s pohonem na stlačený zemní plyn. 
v současné době disponujeme 73 auto- 
busy s tímto ekologickým pohonem  
a chceme samozřejmě v tomto trendu 
pokračovat i nadále,“ sdělil Tomáš Roubi- 
ček, generální ředitel společnosti.

Na pravidelných linkách Rumburk-Děčín a Varnsdorf-Děčín testujeme nový meziměstský autobus 
CRossWAY LoW ENTRY a největší poptávka ze strany cestujících je v ranních a odpoledních 
hodinách. Jde o nový a z pohledu řízení díky svým rozměrům velmi dobře ovladatelný autobus.  
V obou nástupních částech vozu je upravená podlaha s nízkopodlažním bezbariérovým přístupem 
pro handicapované cestující. Ve střední části je dostatečně velký prostor využitelný jak pro invalidní 
vozík, tak i pro přepravu kočárku. Je vybaven 36 sedadly s vyššími opěradly, které cestujícím zaručí 
pohodlnější usazení, a je tam 42 míst k stání.

V Průběhu února ProbíhaL na sPráVě naší sPoLečnosti a na střediscích  
česká LíPa a LitoMěřice-Louny audit, který ProVáděLa auditorská firMa  
- dekra certification s. r. o.
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„Jako společnost působící v oblasti dopra-
vy, konkrétně autobusové přepravy, si plně 
uvědomujeme, že odborníků na slovo vza-
tých není nikdy dost. rádi bychom díky to-
muto projektu podporovali mladou generaci, 
která by se měla v budoucnu generovat na 
odborníky v oblasti dopravy. Jejich teoretické 
znalosti propojíme s praktickými, a tím jim 
umožníme snadnější a hlavně úspěšnější 
prosazení se na trhu práce,“ sdělil k zahájení 
projektu Tomáš Roubiček, generální ředitel. 
Chceme se střední školou spolupracovat 
dlouhodoběji v několika rovinách. V součas-
nosti probíhá v naší společnosti odborná 
praxe studentů dvou oborů. studenti za obor 
„Autotronik“ mají možnost absolvovat praxi 
na dvou střediscích - Jablonci nad Nisou  
a semilech a studenti za obor „Provoz  
a ekonomika v dopravě“ se podílejí na 
zpracovávání průzkumů na našich auto-
busových linkách. formou dotazníků zjišťují 
nejen spokojenost našich cestujících, ale také  
i počet přepravených osob. „této spolupráce 
si velmi ceníme, protože pro naše absolventy 
je velmi důležité, aby se dokázali uplatnit na 
trhu práce. k tomu by jim tyto získané prak-
tické dovednosti měly napomoci“, zdůraznil 
Tomáš Princ, ředitel školy. Velmi důležitá je  
i samotná participace budoucích „dopravních 
odborníků“, kteří se budou moci sami aktivně 
do projektu zapojovat, navrhovat možná 
témata svých seminárních a ročníkových 
prací a případně k tomu i vytvořit pracovní 
skupinu. „nejaktivnější a nejschopnější stu-
denty v budoucnu podpoříme v jejich další 
profilaci v oboru dopravy, a to i formou sti-
pendijních programů. těm nejlepším a nejta- 
lentovanějším nabídneme po absolutoriu 
možnost spolupráce a případně i zaměstnání 
v naší společnosti,“ dodal Tomáš Roubiček. 
V rámci projektu budou pořádány i různé 
společné akce, jedna z nich se konala 8. února 
v Liberci pod názvem „Cestujeme s MHD  
z minulosti do budoucnosti“. •

Ivan Vyskočil se studenty Střední školy strojní, stavební 

a dopravní Liberec

Odstartovali jsme nový 

PRoJEkT PARTNERsTVÍ
naše společnost odstartovala od 1. února 
2013 spolupráci se střední školou strojní, 
stavební a dopravní Liberec na bázi 
společného projektu partnerství s názvem 
„studenti spolupracují na budoucnosti 
dopravy“. 

Jde o vozidla zajišťující maximální bezpečnost 
cestujících a navíc díky CNg pohonu splňující 
emisní limity, které budou zakotvené až na konci 
roku v právním předpise „Euro 6“. „Liberec patří  
k prvním městům, která do flotily autobusů MHD 
tyto ekologicky nejšetrnější vozy zařadila. před-
stavení vozů proběhlo v rámci první společné 
akce uspořádané na základě navázané spo-
lupráce mezi BusLine a Střední školou strojní, 
stavební a dopravní Liberec. akci jsme symbolicky 
nazvali „cestujeme s MHD z minulosti do budouc-
nosti“. Studentům jsme nejen představili moderní 
ekologické autobusy, ale rovněž měli možnost 
posoudit jak technické vybavení, tak úroveň jízdy  
s autobusem Škoda rto ze 70. let a karo-
sou řady 700 z 80. let 20. století. Mohli tak 
porovnat úroveň cestování v minulém sto-
letí s tím dnešním a budoucím. průvodcem 
na cestě byl ivan vyskočil, známý herec 
a autobusový fanda,“ uvedl akci generální 
ředitel naší společnosti Tomáš Roubiček. Moder- 
ní ekologické autobusy CiTELis jsou nízko- 
podlažní s plně bezbariérovým přístupem, pros-
torným a barevně laděným interiérem. Jsou 
opatřeny motorem s obzvláště dobrým výkonem  
z hlediska spotřeby paliva a především jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Z hlediska ekologických 
spalovacích motorů je zemní plyn ekonomicky 
nejvýhodnější řešení. Výhodou autobusů s ply-
novým pohonem je nízká hlučnost, což ocení jak 
cestující, tak obyvatelé měst. „autobusy citeLiS 
byly uvedeny na trh v roce 2005 a úspěch těch-
to vozidel u mnoha evropských měst lze vysvětlit 
jejich snadným začleněním do městského pro-
středí, čistotou a plynulostí siluety vozu, příkladnou 
přístupností nebo např. výjimečným prosvětlením 
interiéru vozidla. v loňském roce jich byl ve verzi 
cnG prodán přibližně stejný počet jako ve verzi 
DieSeL, což je velmi dobře, protože je to nejen 
ekologicky, ale také ekonomicky výhodné řešení,“ 
dodal Jiří kalousek, zástupce společnosti iVECo 
Czech Republic, a. s. Díky výrazným úsporám 
se vůz pyšní vysokou ekologickou efektivitou se 
snížením emisí pevných částic vypouštěných 
do atmosféry. Motory iVECo CURsoR použité 

v těchto autobusech jsou zcela nadčasové  
a již několik let technicky splňují normy „Euro 6“,  
které až koncem roku přinese evropský právní 
předpis. Představení nejmladších členů liberecké 
dopravní autobusové flotily zahájila svoji zdravicí 
primátorka statutárního města Liberec Martina 
Rosenbergová. „Jsem ráda, pokud mohu podpořit 
akci, která přivede mladé lidi k činnosti v tech- 
nickém oboru v našem městě. Liberec vždy 
patřil mezi průmyslová města a mohl stavět na 
vzdělaných lidech. Mnoho zajímavých patentů  
a vynálezů, nejen z oblasti textilní, spatřilo světlo 
světa právě u nás. a není bez zajímavosti, že první 
řidičský průkaz na území tehdejšího rakous- 
ka-uherska byl vydán také v Liberci - získal jej 
jeden z Liebiegů“, zmínila ve své zdravici primátor- 
ka. V rámci oficiálního zahájení vystoupil rovněž 
ředitel DPMLJ, a. s. Luboš Wejnar. „Dopravní pod-
nik měst Liberce a Jablonce nad nisou je pátým 
největším dopravním podnikem v republice. Za rok 
přepravíme celkem 33 milionů cestujících, v Liber- 
ci využíváme 100 moderních, bezpečných a eko-
logických autobusů, 95 z nich je bezbariérových. 
v republikovém srovnání patří naše flotila k těm 
nejmodernějším. Je to díky spolupráci DpMLJ  
a společnosti BusLine, společně nám totiž záleží 
na kvalitní přepravě cestujících v městské hro-
madné dopravě. Čtyři zbrusu nové autobusy bu-
dou nasazovány na všech linkách, takže se s nimi 
setkají všichni cestující využívající MHD v Liber-
ci,“ dodal Luboš Wejnar.
Prezentaci, prohlídku a hlavně projížďku v moder- 
ních ekologických autobusech zajišťovali přední 
odborníci na oblast dopravy v Libereckém kraji. 
studenti měli možnost se seznámit se všemi před-
nostmi a technickými parametry autobusu, ale  
i zkušenostmi jejich řidičů. Budoucnost ve měs-
tech patří především městské hromadné do-
pravě. Tato akce ukázala, že jak město a dopravní 
podnik, tak i my jako autobusový dopravce úzce 
spolupracujeme na zajištění kvality, bezpečnosti  
a pohodlí libereckých občanů. Nyní se do projektu 
zapojují i mladí lidé studující obor dopravy, a to je 
bezpochyby velmi přínosné nejen pro jejich pro-
fesní budoucnost, ale i pro MHD v Liberci. •

Liberečtí studenti spustili provoz

MoDERNÍCH EkoLogiCkýCH AUToBUsů
V rámci akce „cestujeme z minulosti do budoucnosti“ představila 
naše společnost čtyři moderní ekologické autobusy cITELIS, které 
doplňují flotilu zabezpečující městskou hromadnou dopravu v Liberci. 
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LUXUsNÍ AUTokAR MAN LioN´s CoACH L
VYSTAVEN NA VELETRHU HOLIDAY WORLD 2013

Jde o čerstvý přírůstek ve vozovém 
parku BusLine provozující zá-
jezdovou dopravu jako důležitou 
součást portfolia našich služeb. Ty 
charakterizuje vysoká bezpečnost 
a nadstandardní komfort cestování. 
„tento zájezdový autobus Man 
Lion´s coach L je možné charakte- 
rizovat heslem – „efektivita na třetí“. 
vysokou míru komfortu a kvality 
poskytuje autobus svým provozo-
vatelům za velmi příznivou pořizovací 
cenu. co se týká efektivity, nepřijde 
zkrátka ani spotřeba pohonných 
hmot, kdy díky kombinaci motoru  
o výkonu 480 k, automatizované 
převodovky Man tipMatic coach 
a rozvodovky i = 3,08 je možné do-
sahovat překvapivě nízkých hodnot 
spotřeby paliva. v autobusu ne-
chybí ani další prvky výbavy ma-
jící pozitivní vliv na úsporu paliva. 
Silně tónovaná boční okna ušetří 
energii klimatizačnímu zařízení, 
zakryté blatníky zlepšují už tak nad-
průměrnou aerodynamiku vozu. 
a do třetice – efektivní provozní 
náklady jsou mimo jiné dosahovány 
díky dlouhým servisním intervalům, 
kvalitním materiálům použitým  
v karosérii a interiéru autobusu  
a dlouhé životnosti vozidla“, představil 

autobus stanislav střeštík, prodejce 
společnosti MAN Truck & Bus Czech 
Republic. Jde o klasický zájezdový 
autobus s výškou 3,80 m, který je 
vhodný pro široké spektrum využití  
v cestovním ruchu. objem zavaza-
dlového prostoru až 9,40 m3 s pře-
hledem pojme vše, co si cestující 
rádi s sebou přibalí na cestu. Vozidlo 
je provedeno ve své nejdelší ver-
zi 13,80 m se třemi nápravami. Do 
autobusu je možné do komfortních 
a ergonomických zájezdových se-
dadel usadit 57 cestujících. „k dispo-
zici na svých místech mají rozměrné 
odkládací prostory, sklopné stolky  
a servisní sady s lampičkami na 
čtení, nastavitelnými ventilátory, re-
produktory a tlačítkem pro kontakt 
s obsluhou. Zejména při dlouhých 
cestách ocení posádka autobusu 
palubní kuchyňku FrenZeL s ká- 
vovarem, toaletu a řidiči potom 
lůžko pro odpočinek,“ sdělil Tomáš 
Roubiček, generální ředitel BusLine. 
o zábavu na palubě se stará multi-
mediální centrum MAN TopLine s CD  
a DVD Playerem, příjmem TV signá-
lu, se vstupem pro sD Card a UsB. 
Cestující mají možnost sledovat filmy 
na dvou 23´´ monitorech vepředu  
a uprostřed vozidla. Příjemnou at-

mosféru uvnitř autobusu v každém 
ročním období zajišťuje výkonné  
a hmotnostně optimalizované klima-
tizační zařízení umístěné na střeše 
v přední části vozidla. o bezpečnost 
autobusu dbá mnoho systémů. EsP 
je součástí sériové výbavy, samozřej-
mostí je potom elektronický brzdný 
systém MAN BrakeMatic s EBs, re-
tardérem, brzdovým asistentem (BA), 
protiblokovacím systémem (ABs)  
a regulací prokluzu (AsR). V základ-
ním provedení nechybí automatická 
požární signalizace a hlásič kouře. Na 
všech kolech jsou kotoučové brzdy. 
První a druhé dveře lze otevírat 
separátně pomocí dálkového ovlá- 
dání MAN integrovaného do klíčku 
od zapalování. Místo řidiče se vy-
značuje komfortem a promyšlenou 
ergonomií. Řidič obsáhne jedním 
pohledem všechny důležité aktuální 
informace. Tlačítky na multifunkčním 
volantu je možné vyvolat údaje o vo- 
zidle nebo řídit mnoho dalších funk-
cí. Řidič má vše pod kontrolou, 
aniž by musel dávat ruce z volantu. 
Jeho kondici podporuje i pohodlné, 
pneumaticky odpružené sedadlo  
a separátní klimatizování místa 
řidiče. „Společnost BusLine autobus 
využívá výhradně v rámci zájezdové 

dopravy. Byl nasazen na jedno  
z našich dvou nejsilnějších středisek, 
a to do turnova. Spokojenost klientů, 
tedy cestujících, je pro nás na prvním 
místě. tento exkluzivní třínápravo-
vý zájezdový autobus splňuje ne-
jen veškerá vysoká bezpečnostní 
kritéria, ale také komfort, který naši 
cestující ocení především na delších 
trasách“, uzavřel Tomáš Roubiček. •
          

V polovině února vystavila společnost MAN Truck & Bus 
czech Republic společně s naší společností na 22. ročníku 
veletrhu cestovního ruchu v Praze–Holešovicích „Holiday 
World 2013“ exkluzivní třínápravový zájezdový autobus 
MAN Lion´s coach L. 
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koNANÉ AkCE

Motor: D2676 LoH27, 353 kW/480 k
emisní norma: EEV; technologie MAN PURE 
DiEsEL®  (bez AdBlue®)
Převodovka: MAN TipMatic ® Coach, 
12stupňová, automatizovaná, 
asistent rozjezdu Easy-start
Palivová nádrž: 525 l + přídavná 180 l

ZÁkLADNÍ ÚDAJE o AUToBUsU:  MAn LIon´S CoACH L
celková délka:  13 800 mm
celková šířka:  2 550 mm
celková výška:  3 812 mm
Počet míst k sezení:   57 + 1 + 1 
Zavazadlové prostory:  cca 9,4 m3 
odkládací prostory:  cca 2,1 m3

Předání třínápravového zájezdového autobusu MAN Lion´s Coach L se tradičně uskutečnilo přímo na prodejním místě společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic

Komfortní usazení a kvalitu technického 
vybavení místa řidiče vyzkoušel i Michal 
David

Ivan Vyskočil se studenty Střední školy strojní, stavební 

a dopravní Liberec

15
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PLÁNoVANÉ AkCE

Dne 21. března 2013 jsme v Jablonci nad Nisou v rámci meziná- 
rodního veletrhu „Euroregion Tour 2013“ představili dva autobusy 
reprezentující motto tohoto 13. ročníku „Proměny času“. 

Reprezentantem historie byl veterán 
ŠkoDA RTo 706 a přítomnost i bu- 
doucnost představoval ekologický 
autobus CiTELis zajišťující maxi- 
mální bezpečnost cestujících a na- 
víc díky CNg pohonu splňující emis-
ní limity, které budou zakotvené až 
na konci roku v právním předpise 
„Euro 6“. „Města v Libereckém 
kraji patří k prvním, která do flotily 
autobusů MHD tyto ekologicky nej- 
šetrnější vozy zařadila. představení 
těchto vozů již v únoru proběhlo na 
akci „cestujeme s MHD z minulosti 
do budoucnosti“, kde jsme je v rám-
ci společného projektu představili 
studentům Střední školy strojní, 
stavební a dopravní Liberec. Jsme 
rádi, že jsme je nyní mohli prezen-
tovat veřejnosti v Jablonci nad ni-
sou na jednom z nejvýznamnějších 
veletrhů cestovního ruchu v na- 
šem regionu. představili jsme ne-
jen moderní ekologický autobus, 
ale účastníci veletrhu měli rovněž 
možnost posoudit technické vy-
bavení autobusu ŠkoDa rto 706 

ze 70. let a mohli tak porovnat 
úroveň cestování v minulém století 
s tím dnešním a budoucím,“ uvedl 
akci generální ředitel společnosti 
BusLine Tomáš Roubiček. Jedním 
ze skutečných historických klenotů 
vozového parku BusLine je veterán 
ŠkoDA RTo 706 z roku 1972, vy-
robený v podniku LiAZ Rýnovice. 
Tento historický autobus v měst-
ském provedení je dlouhý téměř  
11 metrů a vysoký 3 metry, jeho 
celková hmotnost je více než 
14.000 kg. Počet rychlostí je 5 + 1 
a za hodinu ujede maximálně 75 km. 
Počet míst k sezení je 41 + 2  
a tento veterán využíváme na nej- 
různějších akcích organizovaných 
pro veřejnost, a to především 
propagačního charakteru. Veterán 
nejvíce přilákal děti a dospěláky  
z řad mužské populace, kteří si rádi 
vyfotografovali exteriér vozu, ale 
ocenili i dobově zrekonstruovaný 
interiér. „to je dobře, že zde prezen-
tujete tento pěkný veteránek. S vaší 
společností cestuji moc rád, denně 

jezdím na lince turnov–Jablonec 
nad nisou a služby, které poskytu-
jete, považuji za naprosto skvělé. 
vaše autobusy jsou vždy čisté  
a pány řidiče řadím mezi ty nejpří-
jemnější,“ pochválil naši společnost 
jeden z účastníků veletrhu, pan  
Václav Lejsek. •

PŘEDsTAViLi JsME 
AUToBUsY V „PRoMěNÁCH ČAsU“ 
NA 13. ROČNÍKU VELETRHU EUROREgION TOUR 2013

POzVÁNKA NA AKcI 

„MUZEJNÍ NoC“
Do akce „Muzejní noc“ se naše společnost letos 
zapojuje poprvé. Uskuteční se v sobotu  
8. června 2013 od 18:00 do 24:00 hodin v Liberci 
a Jablonci nad Nisou.

organizátorem akce je severočeské 
muzeum Liberec a v rámci Muzej-
ní noci budou pro veřejnost zpří-
stupněny prostory severočeského 
muzea Liberec, oblastní galerie 
Liberec, a letos nově i Muzea skla  
a bižuterie v Jablonci nad Nisou.  
Naše společnost spolu s Doprav- 
ním podnikem měst Liberce a Jab- 
lonce nad Nisou, a. s. budou zdarma 
zajišťovat přepravu veřejnosti do 
těchto kulturních zařízení.
DPMLJ, a. s. bude přepravovat 
návštěvníky akce po Liberci ve 
svých dvou historických tram- 
vajích 6MT č. 117 a T2R č. 17 a naše 
společnost zajistí dopravu z Liberce 

do jabloneckého muzea a zpět ve 
dvou historických autobusech Ško-
da RTo ze 70. let 20. stol. BusLine 
připravuje pro účastníky letošního 
ročníku i malé překvapení. Aby 
cestujícím trasa do Jablonce nad 
Nisou rychleji ubíhala, bude jim zpří-
jemněna dvěma průvodčími z řad 
známých osobností. Letos se akce 
uskuteční podruhé, přičemž první 
ročník se u veřejnosti shledal s ve-
likým úspěchem. Pevně věříme, že 
i letošní rozšířený program přiláká 
mnoho návštěvníků, a to nejen  
z Liberce a Jablonce nad Nisou, ale 
i z okolních měst. Na akci jste sa- 
mozřejmě všichni srdečně zváni! • 
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Nejcennější kousky ve sbírce reprezentují hlavně 
historické uniformy, které dokumentují vývoj loga 
ČsAD semily. V rámci programu akce probíhaly  
i vyhlídkové jízdy dvěma historickými autobusy 
Škoda RTo, které zajistila naše společnost.  
„S nápadem uspořádat tuto výstavu přišel  
Lubomír Fejfar, řidič společnosti BusLine, který 
sbírku shromažďuje od roku 2010. podařilo se 
mu zmapovat historii autobusové dopravy na 
Semilsku, která v této lokalitě zaujímá významné 
postavení, a proto jsem neváhala mu s tímto pro-
jektem pomoci. v rámci naší expozice jsme pro 
jeho sbírku poskytli prostory ve výstavní síni a nad 
rámec toho i ve vchodové části muzea. návštěvní-
ci mají možnost se přijít na výstavu podívat do  
2. června letošního roku,“ uvedla akci Jana Háj-
ková, ředitelka muzea.
Návštěvníci tam mohou obdivovat nejrůzněj- 
ší sběratelské kousky od obrázků pořízených  
z originálů černobílých či barevných fotografií, 
jízdenek, tachografů, kleští, brašen, razítek, 
pamětních mincí, odznaků, označníků, vlaječek 
a diplomů až po historické uniformy, které na 
sebe oblékali nejen řidiči autobusů, ale také je-
jich kolegyně – průvodčí. „uspořádat tuto výstavu 
mě napadlo v létě 2010, kdy jsem jezdil v okolí 
rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, vysokého nad 
Jizerou, vrchlabí a dal jsem se do hovoru s jed-
nou cestující. tato dáma mi vyprávěla o svém 
synovi, který se rovněž zabývá sběratelstvím 
věcí spojených s autobusovou dopravou. a jako 
každý chlap, i já jsem soutěživý typ a řekl jsem 
si, že ho trumfnu a nasbírám více historických 
kousků než on, byla to pro mě jakási výzva být 
lepší,“ dodává Lubomír fejfar, iniciátor výstavy  
a sběratel. o rok později s touto myšlenkou oslo-
vil ředitelku Muzea a Pojizerské galerie semily  
a společně začali tento projekt připravovat. 
k nejcennějším kouskům patří první uniforma 
ČsAD semily šedé barvy, na kterou je Lubomír 
fejfar náležitě pyšný. Cení si ale samozřejmě 
i všech ostatních artefaktů, které má uloženy 
doma ve své pracovní místnosti, kde je jeho 
„království“. „nasbírat všechny tyto věci nebylo 
vůbec jednoduché, ale zasvětil jsem zaměst-
nání řidiče autobusu téměř celý život, ta práce 
mě baví, a proto se stala i mým koníčkem a jis- 
tou srdeční záležitostí. chtěl bych ale moc 

poděkovat všem těm, kteří mi pomohli sbír-
ku nashromáždit, protože většinu vystavených 
kousků jsem získal díky cestujícím, svým ko-
legům a známým, se kterými jsem svoji zálibu 
mnohokrát probíral a bez nich bych ji nikdy nedal 
dohromady,“ upřesňuje sběratel Lubomír fejfar, 
o jehož profesních kvalitách hovoří fakt, že se  
v roce 2010 stal vítězem ankety „Řidič roku“ za 
Liberecký kraj, v rámci které každoročně o vítězi 
hlasují cestující. samotné výstavě předcháze-
lo promítání dokumentů složených z nejstarších  
fotografií a filmových záběrů mapujících vývoj 
autobusové dopravy až do roku 2010. To proběh-
lo během února nejen v semilech, ale i v dal- 
ších okolních městech i obcích a setkalo se s ve-
likým zájmem veřejnosti, bylo vyprodáno!
Doprovodný program zajistila naše společnost. 
„Jako jeden z nejvýznamnějších zaměstna-
vatelů na Semilsku jsme samozřejmě neváhali 
se na této akci podílet. v rámci doprovodného 
programu jsme zcela zdarma pro veřejnost za-
jistili vyhlídkové jízdy našimi dvěma historickými 
autobusy Škoda rto, které cestující provezly 
městem v půlhodinových intervalech. velmi nás 
těší, že je o tento typ akce zájem. Samozřej-
mě bych rád poděkoval nejen paní ředitelce 
muzea, která se aktivně chopila role organi- 
zátorky výstavy, ale především našemu kole-
govi Lubomíru Fejfarovi, kterému se podařilo 
díky jeho sbírce zmapovat jisté historické období 
autobusové dopravy tady na Semilsku,“ dodal 
Tomáš Roubiček, generální ředitel BusLine. 
Na zahájení výstavy se do prostor semilského 
muzea přišlo podívat na tři sta návštěvníků  

a našimi „veteránky“ se povozilo více než patnáct 
set účastníků akce. Vzhledem k tomu, že sbírka 
pana fejfara obsahuje ještě mnohem více his-
torických artefaktů, rozhodl se oslovit i další měs-
ta. A měl štěstí, nápad zaujal představitele města 
Lomnice nad Popelkou, a proto se tam můžeme na 
podzim těšit na další a ještě rozšířenější výstavu!  •

sPoLEČNě sE sEMiLskýM MUZEEM 
JSME zAHÁJILI 
VýsTAVU o AUToBUsoVÉ DoPRAVě
V sobotu 9. března zahájilo Muzeum a Pojizerská galerie Semily 
ve spolupráci s naší společností výstavu o autobusové dopravě, 
v rámci které je představena sbírka artefaktů mapující historii 
ČSAD Semily od roku 1949 až do roku 2010. 

Výstavu zahájili ředitelka Muzea a Pojizerské galerie 

Semily Jana Hájková spolu s generálním ředitelem 

BusLine Tomášem Roubičkem a Lubomírem 

Fejfarem, iniciátorem výstavy

AU
To

R
: N

ik
o

LA
 B

R
AD

Ík
o

VÁ
, P

R
 m

an
ag

eR
;  

fo
To

: o
TA

kA
R

 k
U

D
R

N
ÁČ



18

Slavíme

AU
To

R
: k

AR
o

LÍ
N

A 
R

YB
N

ÍČ
ko

VÁ
, v

eD
o

u
c

í p
er

So
n

áL
n

íH
o

 o
D

D
ěL

en
í; 

 f
o

To
: A

R
C

H
iV

 B
U

sL
iN

E 
A.

s.

OcEňUJEME…

zDRAVÉ JÁDRO fIRMY
LiDskÉ ZDRoJE
Lidé – zaměstnanci - ti jsou hybnou silou 
společnosti, která se má stále rozvíjet,  
zrát a získávat co nejlepší postavení na 
trhu. Vybíráme, přijímáme, pečujeme, 
vzděláváme, loučíme se… 

V únoru 2012 bylo v naší společnos-
ti zaměstnáno 814 osob, z toho 579 
řidičů autobusů. K únoru letošního 
roku evidujeme 898 zaměstnanců, 
z toho 643 řidičů. Celkový nárůst 
zaměstnanců se zvýšil o 10,3 %  
a počet řidičů autobusů o 11 %. A to 
je v době stále se zvyšující nezaměst- 
nanosti výrazný nárůst. Firmu 
opouštějí pouze ti zaměstnanci, kteří 
se těší na zasloužený odpočinek, 
ale stejně po pár dnech zjišťují, že 
jim práce chybí, protože většinou 
jde o jejich celoživotní koníček.  
A pokud jim zdraví dovolí, vracejí se 
a usedají za volant alespoň na pár ho-
din měsíčně. Ve výjimečných přípa-
dech se loučíme s těmi, kteří zneuží- 
vají důvěru svých nadřízených nebo 
se nechtějí ztotožnit s naší firemní 
kulturou. Jde ale o velmi zanedbatel-
ný počet zaměstnanců…
Co tato čísla znamenají, když všude 
kolem nás snižují stavy zaměstnanců? 
Jsme zdravou a dynamickou firmou, 
která zaměstnává kompletní věkovou 
strukturu od 24 do 72 let. Proč? 
Každá společnost potřebuje jak krea-
tivitu a dravost mládí, tak usměrnění 
i moudrost středního a vyššího věku. 
Máme v našich řadách vůdce, inová- 
tory, pečovatele, skladatele, vědce  
a další z šestnácti osobnostních typů. 
Složení dle typologie se úžasně do-
plňuje a ve firmě je různorodost těch-
to typů důležitá. Představa dvou či tří 
vůdců nebo naopak jen pečovatelů 
bez vůdců, analytiků nebo vizionářů 
je nemyslitelná, protože bychom buď 
stagnovali a nic nedokázali, nebo se 
drali kupředu a za námi zůstávaly 

nedodělky.
I přes to, jací jsme, potřebujeme se 
zdokonalovat a vzdělávat. Ač sledu-
jeme aktuální legislativu v daném 
oboru, který zastupujeme a jímž se 
zabýváme, měli bychom se rovněž 
orientovat v novém a měnícím se 
světě, v nových názorech, trendech… 
Kdekdo podotkne: „Mě nepředělají, 
já jsem zvyklý na…“ Zajisté, každý 
jsme jedinečný, ale dovednosti dru-
hých – odborných lektorů, kteří 
nás naučí dělat „něco“  jinak a třeba  
i lépe, potřebujeme.
Proto se v letošním roce chceme 
zaměřit na vzdělávání jak odborné, 
tedy i nadále v oblasti legislativy, 
tak i z pohledu trhu - obchodních 
dovedností a mezilidských vztahů. 
Důležitá je i otázka, jak čelit stresu, 
abychom mohli naše výkony hod-
notit jen jako znamenité a BusLine 
byl opravdu ve všech ohledech zdra-
vou a motivující společností nejen 
pro nás - stávající zaměstnance, ale  
i pro ty, kteří v budoucnu doplní 
a rozvinou již to zmíněné „zdravé 
jádro“ naší společnosti.  •

LiDskÉ ZDRoJE

řidiči společnosti busLine, kteří v roce 
2012 získali mezinárodní  prestižní 
ocenění „iru diploma of honour 2012“

generální ředitel 
naší společnosti 
ing. tomáš 
roubiček získal  
v loňském roce 
ocenění ˮiru award 
for top road trans-
port Managers 
2012” udělované 
vrcholovým mana- 
žerům působícím 
ve společnostech 
zaměřených na 
silniční dopravu  
jak v čr, tak 
i v zahraničí

Dříve bývalo zvykem setkávat 
se se zaměstnanci, kteří dosáhli 
významného jubilea, ať již život-
ního či pracovního, a v dopravních 
společnostech i odměňovanými 
za ujeté km bez nehody.

Nejsme pány svého času a pro zajištění běhu již tak velké 
společnosti, jakou je BusLine, bylo potřeba v posledních 
dvou letech „všech rukou“ managementu den co den.
Našich zaměstnanců si velmi vážíme a jako jedna z mála 
společností stále nabízíme benefity, které se staly již tradicí. 
Patří k nim i odměny za odpracované roky či za jízdu bez 
nehody, které v minulých letech byly vypláceny anonymně, 
tedy formou pouhé „položky ve mzdě“, nic víc. 
Tato forma vyplácení je již minulostí, protože společná  
setkání vedení společnosti se všemi zaměstnanci chceme 
do budoucna opět pořádat, a to po jednotlivých oblastech. 
Jako příklad uveďme znovuzavedení setkání zaměst-
nanců se zástupci vedení společnosti, a to na středis-
ku Jablonec nad Nisou, které se uskutečnilo v listopadu 
loňského roku. ocenili je jak zaměstnanci, tak i zástupci 
odborů. Ve velmi příjemné a vstřícné atmosféře diskutovali 
generální a dopravní ředitel spolu s vedoucím střediska se 
zaměstnanci o všem, co je trápí, co dokázali, čím si prošli  
a co je čeká a nemine… k pohodě přispělo i příjemné pro-
středí restaurace „Na Baště“ s výborným menu i kvalitní  
a vstřícnou obsluhou.
Takto chceme pokračovat v kontaktu se všemi jubilanty  
i v letošním roce, a to postupně na všech střediscích naší 
společnosti. Velmi nám na Vás záleží a rádi se s Vámi  
setkáme nejen na pracovním „poli“, ale i u chutného jídla  
a s dobrou náladou.  •
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ŽiVoTNÍ

MELIcHAR zDENěK 
• Louny • řidič • 12. 1. 1963
MALÍK JIŘÍ 
• Brno • řidič • 17. 2. 1963
HASENKOPf RUDOLf 
• Jablonec n. Nisou • řidič • 19. 3. 1963
KROHA JIŘÍ 
• varnsdorf • řidič • 4. 4. 1963
ŠEBEK JOSEf 
• turnov • řidič • 11. 5. 1963
MATURA ANTONÍN 
• Semily • řidič • 26. 6. 1963
NOVOTNý zDENěK 
• Semily • řidič • 30. 6. 1963

50g    h 

APPELT PETR 
• Jablonec n. nisou • řidič • 30. 1. 1943
VEDRAL MILOň 
• Jablonec n. nisou • řidič • 10. 5. 1943
BěLOUŠEK JIŘÍ 
• Jablonec n. nisou • řidič • 23. 6. 1943

70g    h 

BEnEš STAnISLAV 
• Jablonec n. nisou • řidič • 20. 1. 1958
RUDOLf fRANTIŠEK 
• turnov • řidič • 20. 1. 1958
VODSEĎÁLEK MILAN 
• Jablonec n. nisou • řidič • 21. 2. 1958
škAVA MILoSLAV 
• Hořice • opravář • 27. 2. 1958
PLEVA BoHUMIL 
• Brno • řidič • 13. 3. 1958
KONEČNý fRANTIŠEK 
• Jičín • řidič • 30. 3. 1958
KYSELO MIROSLAV 
• Hořice • řidič • 7. 3. 1958
HNILIČKA LADISLAV 
• Jilemnice • řidič • 17. 4. 1958
SMUTNý MILAN 
• Liberec • řidič • 19. 4. 1958
NěMEc JIŘÍ 
• varnsdorf • řidič • 20. 4. 1958
RYDVAL PETR 
• rokytnice n. Jizerou • řidič • 28. 4. 1958
PODHRADSKý JAROSLAV 
• Jablonec n. nisou • řidič • 25. 6. 1958  

55g    h 

HARcUBA PAVEL 
• rokytnice n. Jizerou • vedoucí střediska • 15. 1. 1953  
ŠMÍDA JOSEf  
• Jablonec n. nisou • zásobovač • 18. 1. 1953
ŠTEKR JAN  
• Jablonec n. nisou • řidič • 23. 1. 1953  
ADAM JIŘÍ 
• Brno • řidič • 1. 2. 1953
DVOŘÁK KAREL 
• Semily • řidič • 4. 2. 1953
POKORNý JIŘÍ 
• Jablonec n. nisou • řidič • 15. 2. 1953
kUBALA MILAn 
• Ústí n. Labem • řidič • 16. 2. 1953
fILIP PETR 
• Jablonec n. nisou • řidič • 19. 2. 1953
cHLUM LUBOMÍR  
• Jilemnice • vrátný • 20. 3. 1953
POŠEPNý JIŘÍ 
• Jilemnice • řidič • 26. 3. 1953
HERINg KAREL 
• Litoměřice • řidič • 26. 3. 1953
BAŽANT OTAKAR 
• Jablonec n. nisou • řidič • 2. 4. 1953
SLÁMA JAN 
• Liberec • řidič • 7. 4. 1953
koHúT jAn 
• Jablonec n. nisou • řidič • 9. 4. 1953
HUMPOLEc OLDŘIcH 
• Liberec • řidič • 2. 5. 1953
KöRBER MILOŠ 
• Semily • vedoucí střediska • 10. 5. 1953
STRNAD MILOSLAV 
• Hořice • řidič • 12. 5. 1953
BoUDA jAn 
• Jablonec n. nisou • řidič • 16. 5. 1953
LEHMAnn MILAn 
• Ústí n. Labem • řidič • 17. 5. 1953
VYVÁŽIL zDENěK 
• Semily • opravář • 23. 5. 1953
PROcHÁzKA MIROSLAV 
• Jablonec n. nisou • řidič • 25. 5. 1953
MEňHART JOSEf 
• Jablonec n. nisou • řidič • 16. 6. 1953
HANÁK PETR 
• Semily • řidič • 29. 6. 1953

60g    h 

ŠMALcL JOSEf
• Varnsdorf • řidič • 9. 2. 1948
HAŠEK JIŘÍ 
• Ústí n. Labem • řidič • 19. 2. 1948 
DIETL JIŘÍ 
• Jablonec n. nisou • řidič • 2. 5. 1948
DěDEK IVAN 
• Hořice • řidič • 8. 5. 1948
STORczER JOSEf 
• Varnsdorf • řidič • 18. 5. 1948

65g    h PRACoVNÍ JUBiLEA

ERLEBAcH ROMAN 
• rokytnice n. Jizerou • řidič25g    h 

KOLÁŘ BOHUSLAV 
• Jablonec n. nisou • řidič
MLEJNEK fRANTIŠEK 
• Jablonec n. nisou • řidič
BěLOUŠEK JIŘÍ 
• Jablonec n. nisou • řidič
KOLOMBOVÁ JITKA 
• Správa a.s. Semily • mzdová účetní
ŠIMEK IVO INg. 
• Správa a.s. Semily • referent iT oddělení
VÁcLAVÍK MIROSLAV  
• Jablonec n. nisou • řidič

20g    h 
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Blahoprejeme

Jubilea
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VELkÉ foTogRAfiCkÉ soUTěŽE
PŘEDÁNÍ cEN VýHERcŮM 

BusLine gratuluje všem třem 
výhercům Velké fotografické 
soutěže, kteří nám poslali 
nejhezčí fotografie s našimi 
autobusy a díky tomu byli 
oceněni zajímavými dárky.

kategorie 
ZÁJEZDoVÁ 
DoPRAVA

vítěz: Jakub Hanzlík 
z Miletína

výhra: horské 
kolo

kategorie 
PRAViDELNÁ

AUToBUsoVÁ 
DoPRAVA

vítěz: Przemyslav 
Rýs z Polska

výhra: 2 fotba- 
lové míče

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.

kategorie 
DÁLkoVÁ 
DoPRAVA

vítěz: Marek Pospíšil 
z Prahy

výhra: tenisová
raketa


