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Karel Roden
exkluzivně pro BusLetter

Karel Roden ztělesňuje českou hereckou ikonu a jako jeden z mála často natáčí v Hollywoodu.
Je výrazným hercem nejen ve filmu, ale i na divadle, což dokazují ocenění Český lev a Cena Alfréda Radoka.
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BUSLINE na cestách ŽENY ZA VOLANTEM

Přispěli jsme na léčbu malému Danielovi
z Jablonce nad Nisou

Rozhovor s řidičem Jiřím Trojánkem
ze střediska Jičín

BusLine Dětem

po Islandu

autobusů Busline

Rozhovor se sedmi řidičkami
BusLine

Editorial

Milé kolegyně, milí kolegové,

už se ani nenadějeme a budeme společně vítat nový rok 2014. Již předchozí letní vydání nám ukázalo, že se v naší společnosti BusLine uskutečňuje mnoho událostí a odehrává nespočet příběhů, které bychom
Vám chtěli připomenout v aktuálním 5. čísle BusLetteru. Jsem nesmírně
potěšen, že právě vánoční vydání našeho časopisu otevíráme exkluzivním rozhovorem s vynikajícím a jedinečným českým hercem Karlem Rodenem. Inspirativní fotografie Karla Rodena s naším autobusem
Škoda RTO napovídají, že historické vozy sehrály na mnoha letních
a podzimních akcích významnou roli. Historické autobusy včetně autobusového přívěsu patří mezi sběratelské klenoty našeho vozového parku. Autobusové veterány využíváme především k vyhlídkovým jízdám
v rámci pořádání různých akcí, kterých jsme v létě a na podzim zorganizovali pro veřejnost hned několik. Na začátku června jsme se zapojili do Muzejní noci pod Ještědem, v rámci které měli účastníci této
akce možnost absolvovat jízdu po
kulturních zařízeních po Liberci
a Jablonci nad Nisou, a to spolu se
známými herci Michaelou Dolinovou
a Ivanem Vyskočilem, kteří se představili v roli průvodčích. V  průběhu
letních prázdnin jsme premiérově
zavedli retro spoje na lince Turnov-Libuň-Jičín. Již po páté jsme se zúčastnili akce v rámci „Mezinárodního dne
bez aut“ a obyvatelům České Lípy
jsme představili jak historické autobusy, tak i bezpečný autobus pro děti
Beruška. S radostí mohu konstatovat,
že zájem veřejnosti o tuto událost rok
od roku roste a osobně se jí zúčastnila i starostka města Hana Moudrá.
Další zajímavou akcí, do které se
naše společnost zapojila, byly „Oslavy 40. výročí Ještědu“. Téměř
na samotný vrchol Ještědu a zpět se svezlo 1.600 cestujících a mezi
nimi i nejvyšší představitel Libereckého kraje, hejtman Martin Půta.
Ani Semilští nepřišli zkrátka a spolu s naší Škodou RTO mohli v rámci
10. ročníku „Semilského pecnu“ zavzpomínat na historii cestování
a prožít příjemné odpoledne s Ivanem Vyskočilem, který je na okružních
jízdách po městě doprovázel. Vyvrcholením podzimní sezóny ve stylu
„retro“ byly nostalgické jízdy pořádané u příležitosti vernisáže výstavy
„Historie dopravního závodu“ našeho kolegy Lubomíra Fejfara, který
své sběratelské kousky tentokrát představil v Lomnici nad Popelkou.
Naše společnost patří mezi jedny z nejvýznamnějších a největších
dopravců v zemi. Je to pro nás nejen čest, ale především závazek,
který naplňujeme primárně prostřednictvím námi poskytovaných
služeb, ale také i společenské odpovědnosti. Ta pro nás představuje
základní stavební kámen, na kterém den co den funguje nejen management společnosti, ale především Vy - všichni zaměstnanci BusLine
a.s. V předchozím čísle jsme avizovali myšlenku pravidelných setkání
jubilantů s vedením společnosti a jsem moc rád, že jsme slib začali
naplňovat. Listopadové setkání v Jablonci nad Nisou bylo příjemným
poděkováním všem těm, kteří oslavili životní či pracovní výročí nebo
ujeli více než 500 tis. km bez nehody. Mám radost, že Vám můžeme
představit sedm našich kolegyň – řidiček, které na střediscích v Brně,
Hořicích, Rokytnici nad Jizerou, Jilemnici, Varnsdorfu a Jablonci nad Nisou vykonávají toto nesnadné povolání. Většina z nás se totiž domnívá,
že povolání řidiče autobusu se výhradně týká mužské části populace.
Není tomu tak a naše společnost je toho důkazem.
Zájezdová doprava patří k důležité součásti portfolia našich služeb,
autobusy naší zájezdové flotily brázdí nejen státy jižní Evropy. Klienty
přepravujeme i v mnohem vzdálenějších destinacích a cesta po Islandu to jen potvrzuje. V  průběhu letní sezóny tam absolvoval nevšední tříměsíční pracovní cestu náš řidič Jiří Trojánek ze střediska Jičín,
který se s námi formou rozhovoru podělil jak o zajímavé zážitky, tak
i fotografie z této islandské mise. Spousta dalších postřehů a podnětů
zazněla na listopadovém setkání s řidiči zájezdové dopravy. Cestovní
kancelář CK BusLine nastartovala naplno svoji činnost a rádi bychom
Vás jejím prostřednictvím pozvali nejen na jednodenní zájezdy, ale také
na příjemné relaxační pobyty do Lázní Bělohrad. Skibusy patří k již
tradičním sezónním linkám a jsem rád, že své služby poskytují i v le-
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tošní zimní sezóně. Pojeďte si s námi zalyžovat nejen do Rokytnice nad
Jizerou, ale i do Harrachova a Jizerských hor.
V  měsíci listopadu jsme prošli úspěšně certifikačním auditem ISO
9001:2008 a získali tak certifikát DEKRA na další 3 roky. Certifikace
proběhla jak na správě společnosti, tak i na středisku Jičín, Jilemnice
a Rokytnice nad Jizerou. Moderní informační technologie jsou stále na
vzestupu a my si plně uvědomujeme jejich významnou úlohu. Komunikace s našimi klienty a zájemci o naše služby je pro nás prioritou
a jedním z klíčových komunikačních nástrojů je i webová prezentace.
Proto jsme se rozhodli k jejímu upgradu a v prosinci jsme spustili nové
webové stránky. Hlavní změnou bylo nejen zkvalitnění designové podoby, ale především zlepšení správy webových stránek.
Jsem moc rád, že nám nejsou lhostejné lidské příběhy a že jsme mohli několikrát pomoci. Našemu bývalému kolegovi Oldřichu Kellnerovi
z Liberce, kterému do jeho životního
osudu zasáhla nemoc, umožnil finanční dar od naší společnosti upravit si svůj osobní vůz a splnit si sen znovu usednout za volant.
Spolupráce s Michalem Davidem,
pro kterého jsme v rámci jeho letního turné zajistili dopravu, nám
umožnila pomoci dětem z Dětského
domova Humpolec, jež jsme odvezli na dovolenou k moři do Itálie.
Díky okamžité reakci předsedy
představenstva Jakuba Vyskočila na reportáž TV Nova jsme prostřednictvím finančního daru pomohli
nemocnému Danielovi z Jablonce
nad Nisou. Mohl tak odjet na léčebný
pobyt do Klimkovic, kde absolvoval
několikatýdenní rehabilitace a další nezbytné procedury.
Projekty zaměřené na děti nám jsou velmi blízké a jak jsme již avizovali
v letním vydání našeho časopisu, přivezli jsme dětem divadlo. Konkrétně tedy Ivan Vyskočil, Martin Sochor a Hana Baroňová, kteří společně
pro BusLine napsali Autobusovou pohádku. Divadelní představení odstartovalo svojí premiérou v liberecké Mateřské školce Sluníčko a sklidilo obrovský úspěch nejen u dětí samotných, ale také u celého pedagogického týmu v čele s ředitelkou Petrou Čermákovou. A už nyní mohu
prozradit, že na Autobusovou pohádku se mohou těšit i děti našich
kolegů a kolegyň, rádi bychom jim pohádku představili v novém roce
2014. Na sklonku roku ani tentokrát nechyběly Čertovské autobusy,
které opět potěšily děti v České Lípě a v Jablonci nad Nisou a poprvé i v Mladé Boleslavi. Děti se nejen setkaly s Mikulášem, čertem
a andělem, ale také byly za odříkání básničky či zazpívání písničky odměněny sladkostí.
Naše společnost se v tomto roce zúčastnila výběrových řízení na
zajišťování dopravní obslužnosti v Jihomoravském, Pardubickém,
Ústeckém kraji a i na zajišťování MHD v Jičíně, Hořicích, Litoměřicích a Žatci. V roce 2014 nás čeká výběrové řízení na zajišťování dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Uspěli jsme
v jedné oblasti Jihomoravského kraje, v Jičíně a Hořicích, výsledky výběrových řízení v Ústeckém kraji jsou v řešení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Tato výběrová řízení nám však
ukázala, že pokud budeme chtít uspět i nadále a být konkurenceschopnými s ostatními dopravci, musíme se doslova porvat s našimi nákladovými položkami, především v oblasti pohonných hmot
a mzdových nákladů. Je proto nutné zaměřit se na plnění všech pokynů
vedení společnosti v oblasti úspory pohonných hmot.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál co nejpříjemnější prožití
vánočních svátků spolu s těmi, které máte rádi. Pro mě osobně tyto
nejkrásnější svátky v roce nepředstavují jen dárky, dobré jídlo a všechny ty předštědrovečerní přípravy. Jsou symbolem porozumění, klidu
a významného historického odkazu. Ať Vám přinesou krásné zážitky
a kýžený odpočinek, který si po celoročním hektickém pracovním nasazení všichni zasloužíme. Děkuji Vám za spolupráci v roce 2013 a těším
se na setkání s Vámi v novém roce.

PF 2014!

Jaroslav Semler, dopravní ředitel

ROZHOVOR

KAREL RODEN

N

ebudu zastírat, že jsem před
rozhovorem s tímto vynikajícím hercem měla pořádnou trému. K mému milému
překvapení dorazil na interview
velmi příjemný, usměvavý a mimořádně skromný člověk. Jeho
minimalistický, skromný plachý
výraz vyjadřování je v kontextu dnešní informační doby výjimečný. Dnes a denně vidíme
na televizních obrazovkách nebo
čteme v tištěných či internetových
novinách všeho typu doslova
vodopády informací, příběhů
a zážitků, které mnohdy působí
až neuvěřitelně. Karel Roden
působil velmi uvěřitelně, byl milý
a především při focení trpělivý.
Zajímal se nejen o historický
autobus Škoda RTO, ve kterém
se pro nás vyfotil, ale i o služby
poskytované naší společností.
Setkání s panem Rodenem bylo

opravdovým zážitkem, na který
se nezapomíná, a zcela potvrdil
odvěkou pravdu, že lidé, kteří
něco v životě dokázali, nemají
potřebu si „navenek“ dokazovat
vůbec nic a na nic si nehrají.
Pane Rodene, velice si vážíme
toho, že jste souhlasil s rozhovorem pro náš časopis BusLetter.
Mohu se zeptat, co Vás přesvědčilo k interview s námi?
Oslovil mě Jakub (pozn. red.: Jakub
Vyskočil, předseda představenstva),
jestli bych poskytnul rozhovor pro
váš časopis, a já to pro něj udělal rád,
protože je můj kamarád.
Fotili jsme Vás v historickém
autobuse Škoda RTO, vzpomněl byste si na Vaši první
nebo poslední jízdu autobusem?
Cestujete ještě vůbec někdy autobusem?
Málo, ale vždycky jsem raději

Narodil se 18. května 1962
v Českých Budějovicích. Pochází
z herecké rodiny, jeho dědeček
i tatínek byli slavní herci. Přesto, že
absolvoval střední průmyslovou školu keramickou, už při studiích si podal
přihlášku na DAMU, kam se dostal
a rovněž ji úspěšně dokončil. Působil v několika divadlech – v DISKu,
Divadle na Vinohradech, Činoherním
studiu v Ústí nad Labem, Národním
divadle, Na zábradlí, v Divadle na
Starém Městě nebo Divadle Labyrint.
V roce 1999 obdržel cenu Alfréda
Radoka za ztvárnění Bruna v inscenaci Velkolepý paroháč. Zpočátku
své herecké kariéry ztvárnil role
spíše v komediálních filmech, jako
např. Jak básníci přicházejí o iluze,
Jak básníkům chutná život nebo Copak je to za vojáka. Zahrál si i v řadě
pohádek - Princezna Fantaghiró 2,
Dračí prsten, Pták Ohnivák – nebo
v hororově ztvárněném dramatu
Kytice a účinkoval v prvním českém
3D filmu V peřině. Diváci ho znají
z filmů Čas sluhů, Kanárská spojka,
Král Ubu, Oběti a vrazi, Bestiář či
Bathory. K jeho výrazným snímkům
patří filmy Hlídač č. 47, za který získal
ocenění Zlatý lev, a dále Habermannův mlýn, Lidice a Alois Nebel. Jako
jeden z mála českých herců se prosadil i v Hollywoodu, a to především
v roce 2001 ve filmu 15 minut, kde
si zahrál po boku Roberta De Nira.
Představil se ale i v dalších zahraničních filmech, jako např. Blade
2, Neprůstřelný mnich, Hellboy,
Bournův mýtus nebo RocknRolla.
V listopadu 2013 měla svoji premiéru již druhá řada seriálu Terapie, ve
kterém ztvárnil hlavní roli psychologa
Marka Pošty, a v současnosti účinkuje také v Hudebním divadle Karlín
v muzikálu Lucie. K jeho zálibám
patří chov koní a má vlastní značku
vín. Jeho partnerkou je herečka Jana
Krausová.

jezdil autobusem než vlakem. Teď
začínám mít vlaky rád, ale v dětství
jsem měl radši autobusy. Nevím,
kdy jsem jel naposledy autobusem,
to si nevzpomenu, ale při natáčení
jezdíváme starými autobusy. Pamatuji si je z dětství, pocházím
z Českých Budějovic, táta byl herec
a hrával v Českém Krumlově. My
děti herců jsme tam vždycky jezdily
na večerní představení divadelním
autobusem, což byl tento historický.
Jste držitelem řidičského průkazu na větší dopravní prostředek?
Zahrál jste si v nějakém filmu
scénu, kde jste řídil třeba autobus?
Já jsem držitelem řidičského průkazu úplně na všechno kromě
autobusu (široký úsměv). Na autobus bych musel udělat speciální
osvědčení, navíc se v něm vozí lidi,
a to já nikdy nebudu. Ve filmu jsem
autobus nikdy neřídil.
Jaké vozidlo řídíte nejradši?
Auto, ale dobrý pocit mám v traktoru, je to takový silný stroj. Jezdím
s ním pořád, v podstatě denně.
Pocházíte z ryze herecké rodiny,
Váš tatínek i dědeček byli slavní
herci, hraje i Váš bratr, měl jste
tedy o svém hereckém povolání
jasno hned od začátku? Myslíte si,
že Vám to bylo díky rodinné tradici předurčeno?
Nikdy jsem o tom úplně takto
nepřemýšlel. Nejsem si jistý, jestli
bych herectví dělal, kdybych neměl
v blízkém okolí někoho, kdo by měl
něco společného s divadlem. Nechtěl jsem být hercem, i když jím
táta byl. Když člověk přijde s herectvím do styku, tak ho pak třeba napadne, že by se jím mohl stát.
Jste výrazným hercem na divadle
i ve filmu, co z toho Vás baví více?
Obojí je krásné, ale mám radši film.
V posledních letech ztvárňujete
ryze charakterní role v silných
příbězích. Vaše první filmové role
patřily spíše odlehčenějším žánrům – komediím nebo pohádkám, to už je tedy minulost?
Hrál jsem spíš v televizních
pohádkách, ale zase tolik jich nebylo. Komedií by se také nenašlo

„Mám řidičák
úplně na všechno
kromě autobusu.”
moc, například druhý a třetí díl
„Básníků“. Možná budu natáčet
novou pohádku režiséra Václava
Vorlíčka – Zlatovlásku. Natáčení by
mělo začít příští rok, není to ale stanoveno napevno, zatím jsme se
o tom jen bavili.
Jako jeden z mála českých herců
jste se výrazně prosadil i v zahraničí, především v Americe. Jaké
bylo natáčení se světovými herci >
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Na podzim měl svoji premiéru muzikál „Lucie“, kde hraji roli „Borise“.
Jsou to vlastně všechno písničky od
skupiny Lucie, kluci z kapely k nim
udělali libreto. Muzikál se hraje v divadle Karlín a všem ho mohu vřele
doporučit. Na Vánoce hrajeme další
muzikál s názvem „Vánoční koleda“
na motivy známé povídky Charlese

Dickense. Celý příběh se odehrává
ve vánočním čase, takže kdo by
chtěl v tom předvánočním shonu
nasát adventní atmosféru, ať se přijde na představení podívat.
Namluvil jste audioknihu „Nepodávej ruku číšníkovi“ – povídky Jana Němce, co Vás k této práci
přimělo?

„Moc bych vám přál
bezpečnou jízdu bez nehod a abyste vždycky
dovezli vaše cestující zdravé a včas.”

Jana Němce mám moc rád, pro
něho jsem v podstatě schopný
udělat cokoliv, mám to už tak nastavené. On mě o to požádal, vůbec
nemám pocit, že bych byl nějaký
dobrý čtenář, ale chtěl to se mnou
udělat, tak jsem se toho ujal.
Je o Vás známo, že máte rád koně,
kolik jich celkem chováte? Jak
všechno zvládáte skloubit s Vaším
hereckým povoláním, kdy mnohdy natáčíte i v zahraničí?
Máme pět koní a ještě i další zvířata. Někdy je to těžké zvládnout.
I když netočím, tak té práce je hodně. Pokud pracuji na filmu, tak se
o svoje hospodářství starat nemůžu,
ale po skončení natáčení si u toho
vlastně odpočinu.
Vyrábíte víno, máte i vlastní
vinařství? Co Vás k této zálibě
přivedlo?
Já ho nevyrábím. Mám kamarády
a ti mají vinice ve Višňové na
Moravě, jde o Adámkovo vinařství.
Tak jsme se domluvili, že když se
budeme scházet a ochutnávat vína,
uděláme z toho nejlepšího speciální
řadu s mým jménem. Přistupujeme
k tomu poctivě a snažíme se, aby to
víno bylo co nejlepší. A když není
nic, o čem bychom si mysleli, že je
opravdu velmi dobré, tak zkrátka
není nic.
Ráda bych se ještě vrátila k dopravnímu tématu BusLine. Naše
společnost jako jediná v ČR
provozuje skutečně bezpečný autobus pro děti „Beruška“, který
je vybaven dětskými sedačkami.
Děti jsou v sedačkách bezpečně
upevněny a nehrozí jim např. při
prudkém brždění žádné nebezpečí. Co na takový projekt říkáte?
No, mně se to moc líbí, nebo si
myslíte, že na to někdo může mít
špatný názor?! To je tak dobrý
(úsměv)! Moc rád se v budoucnu
do tohoto projektu spolu s Vámi
zapojím.
Probíhá čas adventu. Co pro
Vás znamenají vánoční svátky?
Trávíte je v Čechách nebo někde
v zahraničí?
Já mám Vánoce rád. Často
slýchávám, že jsou z nich lidi
otrávení a nemají je rádi, ale já ano.
Trávím je radši v Čechách, myslím
si, že Vánoce mají být doma, symbolizují pro mě takové domácí svátky. Nemám potřebu před Vánoci
„utéct“ někam do teplých krajin.
Co byste do nového roku popřál
čtenářům BusLetteru?
Moc bych Vám přál bezpečnou
jízdu bez nehod a abyste vždycky
dovezli Vaše cestující zdravé a včas.
Moc Vám, pane Rodene, děkuji
za velice příjemný a zajímavý
rozhovor! •
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a celým filmovým štábem?
Je to rozdíl v penězích a v té velikosti, ale jinak jde pořád o stejnou profesi, takže je to hodně podobné.
Vy mluvíte anglicky, přesto,
vnímáte jazykovou bariéru?
To ano, v tom je to možná těžší, ale
oni ke mně vždy přistupují naprosto
rovnocenně, neřeší můj „jazykový
handicap“. Člověk tedy musí být
hodně rychlý, když se něco změní,
musíte umět reagovat a nemůžete
říci, „angličtina není můj rodný
jazyk, potřebuji na to tři dny“, to
prostě nejde. Takže to jsou často
nervy a člověk musí být obrněný
a udělat, co se po něm chce.
Jaká byla spolupráce s významným americkým hercem Robertem De Nirem při natáčení snímku „15 minut“?
Spolupráce byla velmi dobrá, byl to
zážitek. On je tedy spíš tichý, nejde
o žádného velkého extroverta. Je
to takový introvertní člověk, ale se
smyslem pro humor.
Je pravda, že lidé, co něco v životě
dokázali, jsou většinou pohodoví?
Ti, co něco v životě dokázali a jsou
dobří v tom, co dělají, tolik neprudí
a jsou více vyrovnaní a většinou
milí. Na nic si moc nehrají.
Vaším výrazným filmovým počinem z poslední doby byl bezesporu seriál „Terapie“, kde ztvárňujete hlavní roli. Jak dlouho a v jakém prostředí jste tento seriál
natáčel?
Natočily se už dvě série, ta druhá
měla nedávno premiéru. První měla
45 dílů a druhá 35 dílů, je kratší.
První série se natáčela 90 dnů, jeden
díl se točil dva dny. Když si vezmete,
že jsme měli volno o víkendu, někdy
jen v neděli, tak to znamenalo být
skoro pět a půl měsíce v práci. Jenom
jsem seděl v křesle, protože zde
hraji psychoterapeuta, a ten pouze
mluví. Bylo to velmi náročné na
soustředění a text. No a člověk je
potom úplně „usezený k smrti“.
Měl jste nějaké konzultace s psychoterapeuty?
To nebylo potřeba, scénář k seriálu
je moc dobře napsaný. Přečetl jsem
si nějaké knížky a povídali jsme si
s režisérem, jak to funguje a jak tito
lidé pracují.
Jste držitelem Ceny Alfréda Radoka (za ztvárnění Bruna v inscenaci „Velkolepý paroháč“)
a Českého lva (za hlavní roli Josefa Douška ve snímku „Hlídač
č. 47“). Jsou tato ocenění pro Vás
uměleckou odměnou v pravém
slova smyslu?
Myslím, že jsou, člověku taková
ocenění udělají radost. Je to pro nás
herce motivace.
Můžete nám představit Vaše
současné divadelní projekty?
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Michal David předal

v rámci koncertního turné

jízdenku k moři

dětem z dětského domova
Michal David spolu s Lucií Vondráčkovou koncertoval v průběhu
června po celé České republice. Ve spolupráci s BusLine,
kterého si vybral jako svého dopravce v rámci koncertního
turné, předal jízdenku k moři dětem z Dětského domova
Humpolec, která jim umožnila strávit dovolenou v Itálii.

Pro děti byl pobyt u moře opravdovým zážitkem

„Mám radost z toho, že se pořád najdou takové společnosti a firmy, které pomáhají dětem
z dětských domovů. Pravidelně se do podobných
projektů zapojuji, a proto jsem neváhal ani
v tomto případě, pozval děti z Dětského domova Humpolec na náš společný koncert s Luckou
Vondráčkovou a velmi rád pomohl dobré věci.
Pevně věřím, že se najde i více společností, které se
tak jako BusLine budou do podobných projektů
zapojovat,“ sdělil jeden z našich nejznámějších
hudebních interpretů Michal David.
„Naše společnost dopravila 40 dětí z Dětského
domova Humpolec na dovolenou do Itálie, pro
většinu z nich to byla první cesta do zahraničí
vůbec. Nemají to v životě zrovna jednoduché,
těší nás tedy, že jsme je mohli alespoň něčím

Co myslíte, odjel Michal David s dětmi k moři...?

rozveselit a udělat šťastnějšími,“ sdělil Jakub
Vyskočil, předseda představenstva BusLine.
Děti strávily týdenní pobyt v italském letovisku Caorle, které je díky příjemnému klimatu a postupnému vstupu do moře skvělou
destinací pro všechny věkové kategorie
návštěvníků. „Chtěl bych velmi poděkovat
společnosti BusLine, která dopravila naše děti
k moři. Zájezdu se zúčastnily jak naše nejmenší
děti od čtyř let, tak i ty dospělejší a jsem si jist, že
pro mnohé z nich to byl zážitek na celý život,“
dodal Pavel Matoušek, ředitel Dětského domova Humpolec. Děti se společnými silami
snažily vtáhnout Michala Davida do autobusu, co myslíte, odjel na dovolenou spolu
s nimi…?

Přispěli jsme na léčbu
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malého Daniela z Jablonce nad Nisou

Na základě reportáže o malém Danielovi z Jablonce nad Nisou uveřejněné
v TV Nova se naše společnost připojila k dalším subjektům a lidem, kteří
pomáhají nemocnému chlapečkovi v jeho boji s nemocí.

„Po odvysílání reportáže o nemocném Danečkovi
z Jablonce nad Nisou jsem kontaktoval redaktora z TV Nova a nabídl za společnost BusLine
pomoc. Původně jsme chtěli zajistit odvoz víček
do Brna, ale vzhledem k tomu, že to nabídl již
někdo jiný, pomohli jsme formou finančního
daru ve výši 39.000 Kč. Nejprve se chtěla podílet

pouze společnost, ale po zhlédnutí reportáže se
začali přidávat i zaměstnanci, a za to jsem moc
rád. Obdivuji Danečkovu maminku, která se za
svého synka bije doslova jako lvice. Mnoho z nás
z BusLine má také děti, a proto tušíme, čím si paní
Trdlová musela projít,“ sdělil Jakub Vyskočil,
předseda představenstva společnosti.
„BusLine 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 patří
mezi tu nejdůležitější,“ doplnil Tomáš Roubiček,
generální ředitel společnosti. Do sbírky se připojili i samotní zaměstnanci BusLine. „Když jsme
s kolegy viděli, že se naše společnost přidala k této
dobré věci, řekli jsme si, že bychom mohli také něco
přispět. Vždyť i my máme děti a je nám líto, že
ne všechny mají to štěstí být zcela zdravé. Vybrali
jsme tedy ještě i další peníze mezi sebou, každý, kdo
se připojil, dal tolik, kolik mohl. Přejeme malému

Za zaměstnance střediska Semily se
předání
finančního daru zúčastnil dispečer Petr
Němčík
Danečkovi co nejvíce štěstí do budoucna,“ sdělil
za zaměstnance dispečer Petr Němčík ze střediska v Semilech. Vybrané finanční prostředky byly použity na léčebný lázeňský pobyt
pro malého Daniela, který mu s jeho zdravotním stavem velmi pomáhá. Naše společnost
také zajistila dopravu malého Daniela s jeho
maminkou do Klimkovic, kde se v průběhu
podzimu rehabilitoval.
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Busline
přivezl
dětem
divadlo
V polovině září představil
BusLine „Autobusovou
pohádku“ dětem
z Mateřské školky
Sluníčko Liberec, kde
měla svoji premiéru.

6

ředitel BusLine.
Ivan Vyskočil působil 15 let
v Divadle Jiřího Wolkera, Martin Sochor studoval pantomimu
ve Francii a zároveň ji učil i na
konzervatoři, Hana Baroňová hraje divadlo a k tomu studuje dramaturgii. Díky výtvarnici Martině
Babincové byly k pohádce zpra-

lant, za kterým sedí jeden z herců
v roli řidiče. Celé představení trvá
50 minut, aby byla udržena pozornost dětí. „Těší nás, že společnost
BusLine našim dětem pohádku představila, byla naprosto úžasná. Vůbec
poprvé jsem viděla tak silnou pozitivní reakci u našich dětí, moc se jim
to líbilo. Velmi nás zaujala didak-

„Výhodou této pohádky je, že se děti v průběhu děje
aktivně zapojují, zpívají, hádají zvířátka nebo hrají
volejbal. V podstatě i ty děti jsou do jisté míry autory
Autobusové pohádky, protože jejich odezva, zájem
a aktivní přístup zasahují do děje.“
covány i pěkné dekorace pohádkového autobusu, který například
koulí očima. Celá dekorace je na
kolečkách, takže pokud se otočí,
tak děti, které sedí naproti, se najednou ocitají uvnitř pohádkového
autobusu. Na druhé straně se nachází vnitřek autobusu, kde je vo-

tická a především interaktivní forma
pohádky, kdy se malí diváci nejen
do děje zapojují, ale také se naučí
novým věcem. Svoji roli určitě sehrálo i „domácí“ prostředí mateřské
školky, protože díky tomu děti byly
mnohem více bezprostřední. Oceňuji
vysokou profesionalitu herců, pohád-

ka byla perfektně připravená. Přála
bych i dalším dětem z mateřských
školek, aby divadelní představení
zhlédly, pro ty naše to byl opravdový
zážitek,“ dodala k Autobusové
pohádce ředitelka MŠ Sluníčko
Petra Čermáková.
Děti se v průběhu celého divadelního představení aktivně zapojovaly do děje, nejvíce asi v momentu, kdy mezi ně herci vypustili
nafukovací balónky a děti si spolu s nimi mohly zahrát volejbal.
„Pohádka se mi moc líbila, nejlepší
byla baletka,“ popisovala svůj bezprostřední dojem Danielka. „To
mně se nejvíc líbil pejsek a potom
i autobus,“ dodal další malý a nadšený divák Lukáš. „Odezva dětí na
divadelní představení byla fantastická. Já osobně mám s tímto interaktivním divadlem pro děti výborné
zkušenosti, vždycky je pro mě
překvapením, jak reagují. Většinou,
když děti v průběhu představení
zjistí, že si spolu s vámi mohou
hrát, je to baví mnohem více a pak
mezi námi vznikne taková pěkná
symbióza,“ dodal Martin Sochor.
Dětské publikum si pochvalovala
i Hana Baroňová: „V pohádce jsem
měla několik rolí, od staré babičky
přes cvičitelku až po baletku, ale hrála jsem i zvířátka, jako třeba opici
nebo koně. Bylo hezké sledovat, jak
děti na tyto jednotlivé role reagují.
A mně se hrálo opravdu krásně.“
Na uvedení pohádky se mohou těšit i děti zaměstnanců
BusLine. Představení pro ně
připravujeme v první polovině
roku 2014.
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A

utory pohádky jsou
Ivan Vyskočil, Martin Sochor a Hana
Baroňová a prvního
uvedení se zúčastnilo
na sto dětí z celé mateřské školky
a spolu s ředitelkou Petrou Čermákovou a pedagožkami vytvořily
skvělé publikum. „Jde o společné
dílo tří autorů, hned na začátku
jsme přemýšleli nad tím, jak by taková „Autobusová pohádka“ mohla
vypadat. Nakonec jsme se nechali
inspirovat Pošťáckou pohádkou od
Karla Čapka, akorát s tím rozdílem,
že to není pošťácká, ale autobusová.
Výhodou této pohádky je, že se děti
v průběhu děje aktivně zapojují,
zpívají, hádají zvířátka nebo hrají
volejbal. V podstatě i ty děti jsou do
jisté míry autory Autobusové pohádky, protože jejich odezva, zájem a aktivní přístup zasahují do děje,“ uvedl
premiéru divadelního představení
herec Ivan Vyskočil. „Projektům
zaměřeným na děti se věnujeme již
několik let, například v listopadu
2012 byl pokřtěn první skutečně
bezpečný autobus pro naše nejmenší,
ve kterém budeme pokračovat
i nadále. S nápadem Autobusové
pohádky přišel Ivan Vyskočil, který
má s dětským divadlem bohaté
zkušenosti a navíc má i blízko k autobusové problematice, protože jako
jeden z mála herců je držitelem průkazu profesní způsobilosti opravňujícího nejen k řízení autobusu, ale
také k přepravě cestujících. V době
počítačových her považuji tento
způsob kulturního vyžití pro děti za
velmi inspirativní a přínosný,“ doplnil Tomáš Roubiček, generální
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Autory pohádky jsou Ivan Vyskočil (uprostřed), Martin Sochor (zleva) a Hana Baroňová (zprava)

BusLine vypravil pro děti v České Lípě a Jablonci nad Nisou

tradiční čertovský autobus
BusLine jako obvykle u příležitosti svátku svatého Mikuláše vypravil v České Lípě
a Jablonci nad Nisou čertovský autobus.

V
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e středu 4. prosince
svezl děti v České
Lípě a o den později
5. prosince v Jablonci
nad Nisou.
„Čertovský autobus má svoji tradici, ve které pokračujeme i nadále. Již po šesté se naším „pojízdným peklem“ mohly zdarma svézt
děti v Jablonci nad Nisou a pro
velký ohlas z akce v roce 2012
i v České Lípě. Děti měly možnost
setkat se nejen s Mikulášem
a andělem, ale také se dvěma čerty,
kteří u nich doslova budili respekt.
O tuto zábavnou formu cestování
byl veliký zájem. Čertovských jízd
se zúčastnili nejen rodiče se svými
dětmi, ale také děti z mateřských
školek - v České Lípě i Jablonci
nad Nisou jich bylo celkem pět
a pokaždé zcela zaplnily celý
autobus. Podle našich odhadů
jsme mohli za oba dny přepravit na 1.700 cestujících,“ sdělil
Tomáš Roubiček, generální
ředitel společnosti.
O čertovské jízdy byl z řad dětí
i dospělých veliký zájem. Dopoledne se jich zúčastnily děti
z mateřských školek a odpolední část byla vyhrazena pro děti
a jejich rodiče. V České Lípě se
Čertovským autobusem provezly děti ze dvou mateřských školek - Špičák a Sovička, a to vždy
v hojném počtu. Ty nejstatečnější děti dokonce za doprovodu čertů navštívily „peklo“,
které bylo umístěno v zadní
části autobusu. „Čertovským autobusem jsme jely poprvé a moc se
nám to líbilo. Nejhezčí byli anděl
s Mikulášem. Čerti k nám byli
hodní, protože jsme nezlobily,“
sdělily nám Gábinka a Anička
z České Lípy. V Jablonci nad
Nisou čertovský autobus svezl
děti ze tří mateřských školek Pěnčín, Pastelka a Pampeliška,
která na akci přizvala i děti ze
své partnerské německé školky
z Oderwitz.
O skvělou atmosféru v autobuse
se postarala celá jeho posádka.
Náladu podtrhovala stylová
výzdoba, která udělala na cestu-

Akce se zúčastnily děti z jablonecké mateřské školky Pampeliška společně
s dětmi z partnerské německé školky z Oderwitz.

jící opravdový dojem. Všechny
děti, které zazpívaly písničku
nebo odrecitovaly básničku,
byly Mikulášem a andělem
odměněny sladkostí. Zlobivé
děti si čerti odvedli do pojízdného pekla, kam se postupně
přidávaly i ty hodné. Většina
mateřských školek měla s dětmi připravené malé vystoupení
v podobě společné písničky,

které mnohdy sklidilo potlesk celého „čertovského
týmu“.
Dopředu byly připraveny
„čertovské jízdní řády“,
díky kterým byli cestující
informováni o přesných
trasách. Okružní jízdy v obou
městech byly půlhodinové
a cestující během nich mohli
samozřejmě vystoupit na stanovených zastávkách.
V průběhu jízdy
panovala v autobuse výborná nálada. Nejen, že děti
zpívaly a recitovaly,
ale také zažily
i výměnu řidiče.
To když ho jeden
z čertů vystřídal,
aby ještě více navodil tu pravou čertovskou atmosféru.
Malí i velcí pasažéři si na památku odnesli nejen
příjemný zážitek,

ale také šmouhu uhlíkem od
čertů, aby bylo poznat, kdo
z nich v průběhu roku nezlobil. „Čertovské jízdy patří k těm
zdařilým akcím, ve kterých
chceme pokračovat i v budoucnu.
Těší nás, že se tradice „čerta a Mikuláše“ stále dodržuje, a úsměv na
tvářích našich malých cestujících
je toho důkazem. Rád bych pozval všechny děti, které se tentokrát nemohly zúčastnit, aby
vzaly svoje rodiče nebo paní vychovatelky z mateřských školek
a svezly se s námi příště,“ uzavřel
Tomáš Roubiček. •
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Dopravili jsme
děti na muzikál do Prahy
Na podzim měl svoji premiéru další muzikáLový počin Michala Davida – Mata Hari.
Díky jeho patronaci nad Základní školou praktickou
Olešovice a spolupráci se společností BusLine, která zajistila dopravu, se mohly děti z této školy muzikálu zúčastnit. „Klademe velký důraz na volnočasové aktivity, jako
jsou exkurze, výlety a sportovní či kulturní události. Bez
pomoci sponzorů bychom tyto aktivity mohli dětem zajistit jen stěží, a proto si vážíme každé pomoci. Návštěva
Divadla Broadway patří k těm velkým zážitkům, o které
by děti byly ochuzeny nebýt pomoci pana Michala Davida a společnosti BusLine. Tímto bychom jim chtěli velmi poděkovat,“ dodala Marie Nečadová, pedagožka ze
Základní školy praktické Olešovice z Kamenice u Prahy.

BusLine v létě vypravil

autobusy v retro stylu

Výjimečnou příležitost zavzpomínat si na výlety
svého mládí jim nabídla jízda v historických autobusech typu Š 706 RTO nebo ŠL 11 Turist. „Období 60. a 70. let připomněly nasazené „erťáky”
i „ešelky“ a dobové stejnokroje řidičů, jež cestující
lákaly k „retro fotografování“. Některým pamět-
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níkům možná ale chyběla nerudnost řidičů, která
byla jistým koloritem té doby,“ podotkl s nadsázkou k retro atmosféře generální ředitel Tomáš
Roubiček. „O vstřícnosti řidičů jsme neměli pochybnosti, ale dochvilnost bohužel u retro spojů nemohla být stoprocentně garantována, protože prio-

ritou bylo zachování přestupu mezi historickým
vlakem a autobusem, a to i za cenu drobného
zpoždění. Vždyť nasazovaná drážní vozidla i autobusy řadíme mezi veterány, kterým je nutno nějakou tu odchylku odpustit,“ doplnil dopravní ředitel
Jaroslav Semler.

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

V letních měsících měli cestující na lince Turnov-Libuň-Jičín možnost nechat na sebe dýchnout retro náladu.

aktuality

Nasadili jsme do provozu
MHD Turnov zcela nový městský autobus
BusLine posílil vozový park MHD v Turnově zcela novým městským a nízkopodlažním autobusem typu
SOR BN 8,5 letošní výroby, s délkou 8,5 m a max. celkovou váhou cca 12 tun.
Nový autobus typu SOR
BN 8,5 má celkovou
kapacitu 62 míst, z toho
24 k sezení, 38 k stání
a s možností přepravit
invalidní vozík a případně 2 kočárky. V  rámci
MHD Turnov nahradil 12
let starý autobus SOR
BN 9,5, který obsluhoval
linku 311 Turnov, Bukovina – Rohozec – Turnov,
nemocnice. Na přelomu
zimy a jara letošního roku
BusLine testoval v rámci
MHD Turnov předváděcí

městský autobus Iveco
Stratos LE s pohonem na
CNG o celkové kapacitě 32
míst, z toho 24 k sezení a 8
k stání. Vzhledem k nízké
kapacitě se ale tento typ
autobusu v ranní a odpolední špičce ukázal jako
nevhodný. „V loňském roce
jsme v Turnově a okolí přepravili 200 tisíc cestujících,
a to na více než 70 tisíc km.
Vzhledem ke zvýšenému
zájmu o veřejnou dopravu
ze strany obyvatel Turnova
jsme posílili vozový park

MHD o tento zcela nový
nízkopodlažní
autobus.
Pevně věřím, že cestující
budou s naším novým

vozidlem spokojeni,“ sdělil
Tomáš Roubiček, generální ředitel společnosti
BusLine.

VÍTEJTE V CK BusLine

Autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: Archiv BusLine a.s. a Lázně Bělohrad a.s.

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

Naše cestovní kancelář CK BusLine nabízí nepřeberné množství jednodenních i vícedenních poznávacích
či pobytových zájezdů v České republice, relaxační pobyty, ale i kulturní akce. Klienti s námi mohou
poznávat krásy české země i teplé krajiny v jižní Evropě. Na jaro 2014 jsme pro naše zákazníky připravili
mnoho cestovatelských zážitků a rádi bychom Vás všechny pozvali jak na relaxační pobyty, tak i na
poznávací jednodenní zájezdy do Drážďan, Bautzenu a na Zahradu Čech do Litoměřic.

Hotel Tree of Life

Restaurace Vernisage

Pojeďte s námi na jednodenní výlety do Drážďan, Bautzenu
a Litoměřic.
Rádi Vás provedeme
po Drážďanech,
kde budete moci nejen
obdivovat historii tohoto
města, ale také navštívit jarní
prodejní výstavu orchidejí.
Termín: sobota 29. 3. 2014

Nechejte se hýčkat jednodenními i vícedenními pobyty
zaměřenými na relaxaci, lázeňské procedury a zdravý životní
styl ve Spa resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Relaxační
pobyty nabízíme formou balíčků:

Odpoledne plné
odpočinku

Balíček luxusního odpoledne
plný pohody: odpolední káva
s dezertem, vstup do Exotic
Spa, příjemná večeře formou
teplého a studeného bufetu
v restauraci Vernisage, jedna
procedura dle vlastního výběru.

Odpoledne plné
odpočinku De Luxe

Balíček odpoledne plný hýčkání,
relaxace a dobrého jídla:
odpolední káva s dezertem,
vstup do Exotic Spa, příjemná
večeře v restauraci Romantica
a jedna procedura dle vlastního
výběru.

Nejen pro všechny
zahrádkáře a chalupáře jsme připravili
návštěvu tradiční
prodejní výstavy
Zahrada Čech
v Litoměřicích,
kde si můžete zakoupit sazenice, květiny, nářadí a mnoho

dalšího k zušlechtění Vašich
zahrad.
Termín: sobota 12. 4. 2014
Nechejte se zlákat
slavnostní atmosférou
velikonoční neděle
a navštivte s námi
malebné městečko
Bautzen, kde budete mít
jedinečnou příležitost
zažít tradiční průvod jezdců
na koních. Součástí zájezdu
je samozřejmě i prohlídka
města, ve kterém se například
vyrábí tradiční místní hořčice.
Termín: neděle 20. 4. 2014

Kontakt: CK BusLine, tel.: 485 344 990,
e-mail: ckbusline-liberec@busline.cz, www.busline.cz

Restaurace
Romantica

Ceny jsou již od 750,- Kč za pobyt a v případě skupinové
objednávky můžete získat různé bonusy v podobě lázeňských
procedur zdarma. Samozřejmostí jsou volné vstupy do hotelového
bazénu a Exotic Spa.
Kontakt: CK BusLine, tel.: 481 368 661/662,
e-mail: ckbusline-horice@busline.cz, www.busline.cz
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doprava

SKIBUSy OPĚT V PROVOZU
Lyžařská sezóna již začala a my bychom Vás rádi informovali o fungování tradičních SKIBUSových
linek, které mnoho z Vás, milovníků zimních sportů, každoročně využívá. Také v zimní sezóně 2013/14
se můžete těšit na obvyklé linky SKIBUSů, které Vás pohodlně dopraví do Rokytnice nad Jizerou,
Harrachova a Jizerských hor.

SKIBUSem
JIZERKY

Vás vozíme
Již třetí sezónu

SKIBUS ROKYTNICE

je tradičním koloritem zimy
Rokytnický SKIBUS mohou lyžaři i v letošní sezóně
využívat zcela zdarma, a to v období od 14. 12. 2013
do 16. 3. 2014. V hlavní sezóně, tj. od 21. 12. 2013
do 2. 3. 2014, bude navíc spoj 3x denně prodloužen
i do Jablonce nad Jizerou. Nově byly přidány spoje
do Harrachova a polských Jakuszyc, a to 2x denně v hlavní sezóně, v případě zájmu i s možností
rozšíření. Jízdné do Jakuszyc činí 30 Kč pro dospělé
a 15 Kč pro děti, vyjma držitelů SKIPASu, ti mohou
cestovat zdarma. Už v průběhu předchozí zimní
sezóny jsme nasadili plně nízkopodlažní CITYBUSY,
které budou doplněny autobusy typu Karosa B 932.
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SKIBUSem HARRACHOV
z Prahy i České Lípy

SKIBUS HARRACHOV bude
provozován i letošní zimu, a to
na objednávku sdružení místních hoteliérů a Skiareálu Harrachov. Pro držitele Harrachov
Card bude jezdit zdarma, ostatní cestující zaplatí 20/10 Kč.
Do tohoto oblíbeného skiareálu se dostanou i lyžaři z Prahy
a České Lípy, služby SKIBUSů
z těchto měst budou rovněž
zachovány. •

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

Jizerské hory patří k oblíbené lokalitě
především pro běžkaře, a tak i letošní
zimní sezónu jistě hojně využijí jizerskohorských SKIBUSů JANOV (Severák)
– TANVALDSKÝ ŠPIČÁK s provozem
od 25. 12. 2013 do 16. 3. 2014. Objednavatelem je Skiareál SKIBIŽU a nově pojede jeden pár spojů až na Souš. SKIBUS
JIZERKY mají držitelé Jizerky Card opět
zdarma a ostatní zaplatí za jízdu 20/10
Kč. Od 25. 12. 2013 bude v provozu
i oblíbená zimní víkendová a prázdninová linka MHD č. 121 na Hrabětice
a Bedřichov. •

BusLine na cestách

po Islandu

Reykjavik

Zájezdová doprava je důležitou součástí portfolia služeb naší společnosti.

J

edním z klíčových aspektů, abychom našim klientům poskytovali
maximálně komfortní a především
bezpečnou jízdu na jejich cestách,
jsou špičkoví řidiči, kteří v rámci zájezdové dopravy každoročně najedou 3 mil. km a přepraví téměř milion
cestujících. V následujícím rozhovoru
Vám představujeme jednoho z nich,
pana Jiřího Trojánka ze střediska Jičín.
V průběhu letní sezóny absolvoval zajímavou a nevšední tříměsíční pracovní
cestu po Islandu a byla by veliká škoda se
s ním nepodělit o jeho zážitky.

Jezdil jste tři měsíce na Islandu, o jakou
pracovní cestu konkrétně šlo?
Zajišťoval jsem tam autobusovou dopravu pro cestovní kancelář CK Periscope
Skandinávie s.r.o., která se specializuje na
poznávací zájezdy na Island. Své klienty
tam dopraví letecky a po Islandu je zajištěna doprava autobusem. Jde o malou zemi,
její rozloha je něco málo přes 100 tisíc km2,
takže jsem ji po dobu mého působení projel
celou.

V čem je dopravní situace na Islandu jiná
než u nás? Platí tam jiné dopravní předpisy? Jaké pro Vás bylo srovnání českých
řidičů s islandskými?
Dopravní předpisy mají stejné jako u nás,
jen jsou zvyklí je striktně dodržovat. Bylo
velmi příjemné na Islandu jezdit, protože
řidiči tam jsou naprosto bezproblémoví.

„Nejvíce mě zaujala vstřícnost
tamních obyvatel, jsou to velmi milí
a přátelští lidé. Pokud máte nějaký
problém, hned jsou připraveni vám
pomoci.“
Jsou to klidní a bezkonfliktní lidé, kteří
pamatují na bezpečnost provozu. V tom
vidím rozdíl. Oni jezdí vždy bezpečně,
předpisy a zákony jsou pro ně téměř „svaté“,
nikdo je nepřekračuje. Policisty tam skoro
nevidíte, protože nejsou potřeba. Za celou
dobu tří měsíců, kterou jsem na Islandu
strávil, došlo pouze ke dvěma smrtelným
dopravním nehodám. To je neuvěřitelné,

když to srovnám se situací u nás. Všichni
dobře víme, jaké statistiky nehod vidíme
v televizi po víkendech, když lidé cestují
mimo svoje domovy.
Jaký je Váš největší a nejzajímavější
zážitek z cesty?
Nejvíce mě zaujala vstřícnost tamních
obyvatel, jsou to velmi milí a přátelští
lidé. Pokud máte nějaký problém, hned
jsou připraveni vám pomoci. Naštěstí jsem
na islandských silnicích žádný karambol
neměl, a kdyby k němu náhodou došlo,
určitě by mi někdo z nich pomohl. To bylo
velmi příjemné, člověk se hned cítí v cizí
zemi lépe, když ví, že mu někdo ochot- >
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autoŘI: Ondřej Polák, manager PAD, a Jiří Jetel, dopravní specialista

Jiří Trojánek se v rámci
zahraniční cesty setkal
i se známým cestovatelem
a fotografem Jiřím Kolbabou

autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: Jiří Trojánek

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

doprava

doprava

ně s jeho problémem pomůže.
Z pohledu mojí profese byla zajímavá zkušenost s dopravními
prostředky. Mají tam pouze
silnice, žádné železnice, protože
celý povrch ostrova je v podstatě sopečného původu, takže
by nebylo ani kam koleje upevnit. Jezdí tam tedy jen osobní
automobily a autobusy. Ty ale
nejsou ledajaké, jde o terénní
autobusy, které musí odpovídat charakteru povrchu silnic
a cest. Mnohdy se stane, že na
klasickou silnici navazuje jen
taková prašná nebo lesní cesta,
a to potom řidič terénní úpravu
ocení. Výborné bylo, že v celé
zemi funguje perfektní směrové
značení, vůbec jsem tedy nepotřeboval navigaci.
Bylo něco, co Vás v rámci Vašeho působení na Islandu příjemně a naopak nepříjemně
překvapilo?
Příjemné bylo poznat místní zvyky a zajímavosti. Například jsem
vůbec nevěděl, že nepoužívají
příjmení, to je opravdová rarita.
Mají pouze křestní jména a místo příjmení dávají v případě
žen křestní jméno jejich matky
a v případě mužů křestní jméno
po otci. Pokud byste listovali
třeba v telefonním seznamu, tak
vyhledávání osob tam kromě
křestních jmen funguje podle
profese. Také mě překvapilo, že
téměř vůbec neuzavírají sňatky,
jen ojediněle. Zaujala mě i islandská architektura, která je
velmi jednoduchá. Domy jsou
stavěny především z přírodních
materiálů, hlavně ze dřeva. To
je tak trochu paradox, protože jak je známo, na Islandu
nenajdete žádné stromy. Dřevo
12

hodně kombinují se sklem, to
je další hojně používaný stavební materiál. Vůbec tam neobjevíte žádné okázalé stavby.
Když jsem poprvé viděl budovu radnice, myslel jsem, že
jde o nějakou chatu či dům
místního obyvatele. Co se týká
nepříjemností, tak vůbec nic,
celá moje tříměsíční pracovní
cesta proběhla bez jakýchkoliv
komplikací a opravdu se mi v té
zemi líbilo. Veškeré služby tam
fungují na vysoké úrovni.

Jak dlouho sedíte za volantem
autobusu v BusLine?
Jezdit autobusem pro BusLine
jsem začal v roce 2008. Předtím
jsem pracoval v autodopravě,
takže zkušenosti z profese řidiče
mám. V rámci naší společnosti
jsem nejprve začínal na linkové dopravě, posléze jsem měl
možnost začít jezdit zájezdovou
dopravu a v té jsem se opravdu
našel. Cením si toho, že jsem dostal příležitost jezdit do zahraničí,
to mě moc baví.
Co si myslíte, že je pro řidiče
autobusu nejtěžší?
Nejtěžší je určitě zodpovědnost
za cestující. Stále musím mít na
paměti, že nezodpovídám jen za
svoje řidičské dovednosti a za autobus, ale především za lidi, které

„Celá moje tříměsíční pracovní cesta proběhla bez
jakýchkoliv komplikací a opravdu se mi v té zemi
líbilo. Veškeré služby tam fungují na vysoké úrovni.”
Potkal jste se s někým zajímavým?
Ano, potkal jsem se s fotografem
a cestovatelem Jiřím Kolbabou,
který zrovna na Islandu absolvoval jednu ze svých cestovatelských misí. Bylo to velmi
příjemné a zajímavé setkání, je
to dobrodruh, zkušený ve svém
oboru.
Byla to Vaše nejvzdálenější
cesta?
Ano, to byla. Jezdívám především
do zemí jižní Evropy, na Islandu
jsem byl poprvé. Pokud by byla
taková příležitost i v budoucnu,
moc rád bych ji využil a vrátil se
tam znovu. I přesto, že pracovní
cesta trvala tři měsíce, utekla mi
jako voda. Děti už mám odrostlé,
takže i rodina k tomu přistupovala bez problému. Jsem moc rád, že
jsem takovou pracovní možnost
dostal a chtěl bych svému panu
vedoucímu i panu generálnímu
řediteli za ni poděkovat.

vezu. Mrzí mě, že se na našich
silnicích k sobě řidiči mnohdy
chovají tak neohleduplně. V tomto směru máme dost co dohánět
ve srovnání třeba s tím Islandem.
Tam jsem si v tomto ohledu někdy
připadal doslova jako „v pohádce“.

island
hlavní město: Reykjavík
rozloha: 103.152 km2
(107. místo na světě)
počet obyvatel: 317.630
(172. místo na světě,
r. 2010)
jazyk: islandština,
znakový jazyk
náboženství:
protestantské
státní zřízení:
parlamentní republiky
měna: islandská koruna (ISK)

Co Vás baví ve volném čase,
jaké jsou Vaše koníčky?
Přiznám se, že volného času mi
moc nezbývá, ale například rád
fotografuji. Dokladem toho
jsou snímky z mojí islandské
cesty.
Kam byste se ještě rád podíval
v rámci Vaší profese?
Rád bych se znovu podíval na
Island, ta země mě opravdu
oslovila. Pokud by se mi taková
pracovní příležitost naskytla,
neváhal bych ani minutu. •

doprava
Řidičem roku za Liberecký kraj se stal

Miroslav Šimek

Již po šesté získal titul „Řidič roku” zaměstnanec společnosti BusLine.
V roce 2013 zvítězil Miroslav Šimek ze střediska česká Lípa.

S

autor: Jaroslav Semler, dopravní ředitel a Nikola Bradíková, PR manager; foto: Archiv BusLine a.s.

outěž je každoročně vyhlašována v Libereckém
kraji společností KORID LK,
spol. s.r.o. a o vítězi hlasují cestující
prostřednictvím on-line formuláře
umístěném na webových stránkách.
„Velice mě těší další, již šestý titul
v rámci této ankety, která je pro nás
významnou zpětnou vazbou, protože o vítězi rozhodují sami cestující. BusLine si velmi zakládá na
profesionálním přístupu k cestujícím,
a to především z pohledu bezpečnosti a dochvilnosti, a také vstřícnosti
a ochoty ze strany našich kolegů i kolegyň. Povolání řidiče autobusu je
velmi náročná profese, a proto jsem
rád, že jejich práce je oceňována v anketách tohoto typu,“ uvedl
Tomáš Roubiček, generální ředitel
BusLine a.s. Cenou pro vítěze je
pamětní sklenice s vyrytým jménem.

Miroslav Šimek najel v rámci MHD
v České Lípě více než 200 tisíc
km bez nehody. Jako profesionální řidič ale pracuje již deset let
a jeho celkové kilometrové skóre
se blíží ke dvěma milionům. Panu
Šimkovi je 61 let, žije v Písečné u
České Lípy a svou profesi řidiče za
společnost BusLine vykonává od
roku 2008. „Pan Šimek vždy patřil
k řidičům, na které je maximální
spoleh. Ještě se nikdy nestalo, aby
odmítl nějakou práci, a vždy pomohl,
když to bylo potřeba. Není problém
ho kamkoliv vyslat a zadat jakýkoliv pracovní úkol, pokaždé jej splní
na sto procent. Zajímá se i o změny
a novinky na středisku a se svěřenou
technikou nakládá příkladně. Jsem
moc rád, že mám ve svém týmu takového kolegu,“ uzavřel Jan Kotek, vedoucí střediska Česká Lípa. •

BusLine opět
úspěšně potvrdil

certifikát ISO
Certifikace systému managementu
organizace podle ISO 9001
zvyšuje firmám jejich důvěryhodnost.

a

č jde o nepovinnou aktivitu, prestiž certifikátu
ISO je velmi vysoká a společnost BusLine jako
významný český autobusový dopravce jej považuje za svoji významnou prioritu. Přínosy této normy jsou
veliké, od vysoké kvality poskytovaných služeb, možnosti optimalizace nákladů, zvýšení důvěry veřejnosti
a státních institucí až po možnost účastnit se veřejných
soutěží.
V listopadu 2013 jsme úspěšně absolvovali certifikační
audit ISO 9001:2008 a získali tak certifikát DEKRA na
další tříleté období. Tento audit proběhl nejen na správě
společnosti, ale také na střediscích Jičín, Jilemnice
a Rokytnice nad Jizerou. Byly kontrolovány jak změny
ve společnosti, tak i odpovědnost vedení a činnosti
managementu kvality, řízení dokumentace, povinnosti vedení, analýzy, zlepšování, interní audity, stížnosti,
personalistika, řízení informačního systému,
řízení pracovního prostředí, ekologie, řízení
obchodních činností u pravidelné i zájezdové
dopravy, péče a technický stav vozidel a MTZ.
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nové projekty

Během zahajovacího dne se studenti
seznámili s klíčovými oblastmi činností
společnosti BusLine

Spustili jsme nové
webové stránky
www.busline.cz
Jedním z klíčových komunikačních nástrojů
s našimi klienty je webová prezentace.

Zajistili jsme odbornou stáž
studentům dopravní školy

T
K upgradu webových stránek došlo nejen
z důvodu zkvalitnění designové podoby, ale
především zlepšení jejich správy. Naplnili
jsme tedy dva stěžejní parametry, výraznější a přehlednější design pro naše klienty
a přívětivější funkčnost z pohledu uživatele.
Nový web přináší svěží design a mnoho technologických novinek. Jmenujme alespoň ty
nejdůležitější:
• Lepší optimalizace pro vyhledávače –
Web je lépe průchodný pro Google a Seznam
– dosahuje lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.
• Optimalizace navigačních prvků – Zpřehlednili jsme složité menu a seskupení do
hlavních sekcí.
• Přechod na nový a především uživatelsky jednodušší redakční systém – Nové
technologie (ASP.NET jazyk, jQUERY), došlo
ke zrychlení načítání webu.
• Import jízdních řádů – Došlo ke zjednodušení nahrávání jízdních řádů na web.
Kromě nových webových stránek
www.busline.cz byl spuštěn i nový web
cestovní kanceláře CK BusLine
www.ckbusline.cz a také webová
prezentace obecně prospěšné společnosti
Dopraváček www.dopravacek.com.
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i měli možnost seznámit se nejen s chodem BusLine, ale především získávali
praktické dovednosti na našich střediscích v Semilech a Jablonci nad Nisou,
zrealizovali průzkum kvality cestování
na dálkových linkách a navštívili druhého největšího výrobce autobusů v České republice
SOR Libchavy spol. s r.o. „Stáž jsme zajistili celkem pro 40 studentů, kteří měli možnost
seznámit se s chodem naší společnosti, ale
především získat konkrétní praktické zkušenosti
a dovednosti. Studenti za obor Provoz a ekonomika v dopravě se během několika dní zabývali zpracováváním průzkumů kvality cestování
na našich dálkových linkách. Jejich kolegové
z oboru Autotronik se pod dohledem našich
dílenských mistrů zdokonalovali ve svých praktických dovednostech na střediscích v Semilech
a Jablonci nad Nisou. Jsem přesvědčen, že
tyto nové poznatky a zkušenosti jim pomohou
se opět posunout v rámci svého studia v oboru
dopravy a především k úspěšnějšímu prosazení
se na trhu práce,“ sdělil generální ředitel Tomáš
Roubiček.
V  rámci prvního zahajovacího dne studenti absolvovali prezentace jednotlivých vedoucích
zaměstnanců BusLine, kteří je postupně rámcově seznámili s klíčovými oblastmi činností.
Dále měli možnost navštívit výstavu o počátcích
autobusové dopravy na Semilsku, která se konala v Muzeu a pojizerské galerii v Semilech.
Díky komentované prohlídce iniciátora výstavy
Lubomíra Fejfara se podrobně seznámili nejen
s počátky autobusové dopravy v této lokalitě, ale
především mohli obdivovat historické artefakty
od obrázků, fotografií, jízdenek, kleští, brašen
až po uniformy, do kterých se oblékali řidiči
a průvodčí.
Průzkumy kvality cestování studenti zpracovávali na expresní lince Jablonec nad Nisou –
Praha a na dálkových linkách Liberec - Brno,
Semily – Mladá Boleslav, Horní Mísečky Praha, Semily – Praha, Harrachov – Praha,
Vrchlabí – Ústí nad Labem a Varnsdorf – Praha. Z průzkumů vyplývá, že nejvíce jsou cestující spokojeni s přesností a spolehlivostí všech
našich spojů, dále komfortem a čistotou v au-

tobusech, ochotou a chováním řidičů, pozadu
ale nezůstává ani rezervační systém jízdenek
nebo informační tabule na zastávkách. Celková
spokojenost cestujících se ve většině případů
blížila plnému bodovému ohodnocení. Pro studenty oboru Autotronik dílenští mistři na obou
střediscích v Semilech a Jablonci nad Nisou
připravili speciální program zaměřený na praktické dovednosti. Měli možnost se seznámit
nejen s provozem dílen, ale mohli si vyzkoušet
měření snímačů, čtení schémat, zapojování jednoduchých obvodů nebo údržbu na autobusech.
Součástí praktické výuky byla exkurze do
společnosti SOR Libchavy spol. s r.o., která zaujímá druhé místo ve výrobě autobusů v České
republice. Jde o ryze českého výrobce zaměřeného především na autobusy pro městský,
meziměstský a dálkový provoz, který jako jediný
v ČR vyrábí speciální vozidla - elektrobusy.
„Velký dík patří Vám všem, kteří jste po celou
dobu probíhající praxe studentům věnovali nejen svůj čas, ale především jste jim předali část
svých zkušeností a dovedností, které jsou velmi
cenné pro jejich další odborný a praktický rozvoj
v oboru dopravy“, poděkoval generální ředitel
zaměstnancům participujícím na realizaci odborné praxe. •

V rámci odborné praxe jsme pro studenty zajistili
exkurzi ve společnosti SOR Libchavy

autor: Nikola Bradíková, PR manager a Roman Kolombo, IT manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.

Naše společnost zajistila v rámci společného projektu partnerství
„Studenti spolupracují na budoucnosti dopravy“ odbornou
stáž pro studenty Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec.

KONANÉ AKCE

Historické autobusy v akci
Sběratelskými klenoty vozového parku BusLine jsou tři historické autobusy Škoda RTO – Jelcz
z roku 1968, Škoda RTO 706, ŠL 11 Turist z roku 1972 a autobusový přívěs z roku 1977. Tyto autobusové veterány naše společnost využívá především k vyhlídkovým jízdám v rámci pořádání různých
akcí pro veřejnost, objednat si jejich služby ale může i jednotlivec. Letos se představily na několika
akcích a jeden z nich se dokonce v roce 2012 objevil i v oblíbeném seriálu „Vyprávěj“.

Svezli jsme na tři sta cestujících

v rámci Muzejní noci pod Ještědem

Ú
autoR: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.

autor: Nikola Bradíková, PR manager a Roman Kolombo, IT manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.
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častníci akce měli
možnost využít vyhlídkových jízd z Liberce do Jablonce
nad Nisou a v obou
městech zdarma navštívit významná kulturní zařízení. V  roli
průvodčích se představili Michaela
Dolinová a Ivan Vyskočil, kteří nejen návštěvníky akce pobavili, ale
také jim na památku „štípli“ a podepsali jízdenku. „Pro mě to byla
hezká vzpomínka na moje dětství,
protože jsem jako malá šestiletá
holka tímto autobusem jezdila
každý týden s babičkou na Moravě
recitovat na svatby, takže tyto zážitky mám spojené se svými prvními
hereckými začátky. Pamatuji si,
že vždycky byl ve voze velký hluk,
což se mi potvrdilo i na této akci.
Pokaždé, když si někdo z pasažérů
sednul dopředu a chtěl si povídat
s řidičem, doslova řvali tak, že je slyšel celý autobus. Jen těžko si dnes
umíme představit, jak se s takovým
autobusem mohlo cestovat na delší
trasy, muselo to být dost únavné.
Pozorovala jsem pana řidiče, když
vytáčel zatáčku, a musím říci, že
jde doslova o posilování. A  on
sám mi potvrdil, že když dříve
řídil takový autobus, měl svaly
a fyzičku, opravdu si to tvrdě odmakal,“ sdělila oblíbená herečka
a moderátorka Michaela Dolinová,
která se dle svých slov představila
v roli průvodčí vůbec poprvé. „Mně

Ivan Vyskočil, který je držitelem průkazu profesní způsobilosti opravňujícího nejen k řízení autobusu, ale
také k přepravě cestujících. „Jsem
rád, že jsem mohl návštěvníky této
pěkné akce pobavit a představit se
jim v roli průvodčího. Byl to pro mě
moc příjemný zážitek, těšilo mě, že

se všichni po cestě usmívali a vypadali, že jsem je pobavil. Na historii cestování jsem zavzpomínal
moc rád, protože jsem s takovými,
dokonce ještě staršími autobusy
jezdil jako dítě a později i student,
takže pro mě zas až tak nic nové,“
dodal s úsměvem Ivan Vyskočil. •

osobně by se ještě více líbila role
řidiče než průvodčího, ale pochybuji, že bych s tím autobusem zajel k Oblastní galerii v Liberci, to
by se mi asi nepovedlo,“ pochválil
řidičské umění šoférů známý herec
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Rozhovor s

Michaelou Dolinovou
BusLine připravil v červnu v rámci akce „Muzejní noc pod Ještědem“ pro širokou veřejnost vyhlídkové jízdy z Liberce do Jablonce nad Nisou v historických autobusech a provezl stovky návštěvníků.
V roli průvodčí se spolu s Ivanem Vyskočilem představila i známá herečka a moderátorka Michaela
Dolinová, která nám pro vánoční číslo BusLetteru poskytla rozhovor.

„Já si vždycky kladu otázku, jak je možné, že
dbáme na to, aby děti byly upoutány v autech,
což je pro nás automatické, a v autobusech to
vůbec neřešíme. Je to pro mě nová informace
a moc tento váš bezpečný autobus pro děti
kvituji. Mám také dvě malé děti a obě jsem
naučila poutat se od malička a ony to berou
jako naprostou samozřejmost.“

V roli průvodčích se účastníkům
akce představili známí herci
Michaela Dolinová a Ivan Vyskočil
16

Chanel“ anebo „Manželské štěstí“
a potom se různě příležitostně věnuji
moderování nebo zpívání. Nejvíce
mě baví divadlo, které jsem vystudovala a bytostně k němu tíhnu.
Moderování je pro mě takové snazší
než herectví, tam totiž musíte ztvárnit nějakou konkrétní postavu. Ale
člověk by se neměl bát nést „kůži
na trh“, když moderuji, jsem sama
za sebe, za herectví se můžu „více
schovat“.
Jak ráda trávíte volný čas, co je
pro Vás relax?
Jsem hodně hyperaktivní člověk,
takže v podstatě nerada odpočívám
a děsím se každých prázdnin, které
mají přijít (smích). Mám ráda aktivní
odpočinek, hraji tenis, jezdím na kole
nebo trávím čas na chalupě, maximálně ale tak týden, víc ne. Mám
ráda moře, ale také nanejvýš deset
dnů. Takže já ne moc často a ne
moc ráda relaxuji, mně stačí dva až
tři dny a je to v pořádku. Mám dvě
dcery a s těmi moc ráda trávím volný
čas a zatím ho ještě i ony chtějí sdílet
se mnou, takže si to dost užívám.
Ony jsou pro mě velká radost, dá
se tedy říci, že jsou takovým mým
„koníčkem“. Také mě baví zajet si
někam s mým mužem, ale preferuji
města, ta jsou ideální, protože s ním
je to vždycky moc pěkné. •

autoR: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.
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ezdíte autobusem, např. na
divadelní představení mimo
Prahu?
Na představení jezdíme spíš minibusem. Ale autobus poměrně hodně využívám na mých cestách do
Českých Budějovic nebo na chalupu do Holan u České Lípy, tam
mám přes prázdniny doslova „naautobusováno“. Když jsme tam na
prázdninách, musíme si vždycky najít dopředu příjezdy a odjezdy, abychom na té zastávce byli včas, a to
je pro nás vzrušující. Dá se říci, že
je to občas adrenalin, protože když
člověk autobus propásne, tak další
jede až za tři hodiny (smích).
Naše společnost jako jediná v ČR
provozuje zcela unikátní bezpečný autobus pro děti „Beruška“, co na tento autobus říkáte?
Já si vždycky kladu otázku, jak je
možné, že dbáme na to, aby děti
byly upoutány v autech, což je pro
nás automatické, a v autobusech to
vůbec neřešíme. Je to pro mě nová
informace a moc tento váš bezpečný
autobus pro děti kvituji. Mám také
dvě malé děti a obě jsem naučila
poutat se od malička a ony to berou
jako naprostou samozřejmost.
Máte poměrně široký záběr, jste
známá herečka, moderátorka
a také zpíváte. Čemu všemu se
v současnosti věnujete, kde Vás
můžeme vidět?
Od podzimu jsem začala zkoušet
novou komedii pro čtyři herce s názvem „Z louže pod okap“ a doufám,
že budeme s tímto představením
jezdit i do vašeho regionu. Dále hraji
v divadle Semafor v komedii „Coco

zveme vás
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Představili jsme

historické autobusy v rámci Mezinárodního dne bez aut

Naše společnost se i v letošním roce zapojila do akcí pořádaných v rámci Mezinárodního
dne bez aut a již po páté představila obyvatelům České Lípy jak historické autobusy, tak
i první skutečně bezpečný autobus pro děti „Beruška“.
Všechny okružní jízdy vč. MHD mohla veřejnost využít zcela zdarma.
„V rámci letošního 5. ročníku jsme pro
návštěvníky akce připravili okružní
jízdy jak v historických autobusech, tak
i v bezpečném autobuse pro děti „Beruška“. Obyvatelé České Lípy tedy měli
možnost nejen s námi zavzpomínat na
historii cestování, ale také se seznámit
s bezpečnou jízdou pro jejich děti. Touto netradiční akcí jsme chtěli především

Semilští zavzpomínali s

BusLine na historii cestování

Ivan Vyskočil, který se na akci
představil v roli průvodčího, všem
cestujícím štípl na památku jízdenku a zájemcům ji i podepsal

BusLine v rámci 10. ročníku akce „Semilský
pecen“ provezl na okružních jízdách
po Semilech stovky cestujících.
Semilští tak mohli spolu s námi zavzpomínat na historii cestování
a na památku si odnést podepsanou jízdenku od známého herce
Ivana Vyskočila, který se na akci představil v roli průvodčího. V rámci celého dne byl již tradičně pro návštěvníky připraven bohatý program, na své si přišly i děti a také se soutěžilo. Rekordmankami
mezi cestujícími byly dvě mladé slečny, které jízdu absolvovaly
čtyřikrát. „Historickým autobusem jedeme poprvé a moc se nám
to líbí, také je výhoda, že nemusíme chodit pěšky. Pana Vyskočila
jsme předtím neznaly a jízda s ním je fajn, je legrační,“ prozradily
nám osmiletá Gábina a devítiletá Vendy, obě ze Semil. „Byl jsem
velmi překvapen, kolik zájemců jsme dnes historickým autobusem
svezli. I  přesto, že své město dobře znají, dopřáli si tuto okružní
jízdu po Semilech,” zhodnotil akci Ivan Vyskočil, který je držitelem
průkazu profesní způsobilosti opravňujícího nejen k řízení autobusu, ale také k přepravě cestujících.

poukázat na přednosti a výhody autobusové dopravy. Jsme potěšeni, že zájem o ni rok od roku roste a že se jí osobně zúčastnila i starostka města, paní
Hana Moudrá. Všichni cestující si z akce
mohli odnést nejen výjimečný zážitek
z jízdy skutečnými autobusovými veterány, ale také pamětní jízdenky. Ti nejmenší byli obdarováni balónkem,” sdělil
generální ředitel společnosti BusLine
a.s. Tomáš Roubiček.

Retro jízdy s BusLine

přilákaly 1.600 návštěvníků akce na Ještědu
V rámci významného 40. výročí otevření
Ještědu měli cestující možnost spolu s námi
nejen zavzpomínat na historii cestování, ale
také posoudit výkon historických autobusů,
které s nimi vyjely až téměř k samotnému
vysílači Ještěd.
Na cestě je v roli průvodčího doprovázel známý herec Ivan Vyskočil, který v těchto veteránech
procestoval svoje mládí. „Provezli jsme nejen návštěvníky
„Oslav 40. výročí Ještědu“, ale
také akce „Den evropského dědictví“ pořádané v Jablonci nad
Nisou a těší nás, že si „retro
jízdy“ našly tolik příznivců. Bylo
pro nás i zajímavé otestovat
výkon našich veteránů, podobné převýšení v horském
terénu jsme s nimi sice
již absolvovali, ale nikoliv
v takové intenzitě jako na
této akci,“ sdělil generální
ředitel Tomáš Roubiček.
Skoro na samotný vrchol
a zpět se svezlo téměř
1.600 účastníků Oslav, mezi
nimi i nejvyšší představitel
Libereckého kraje, hejtman
Martin Půta. Retro jízdu ve
veteránu ŠL 11 Turist absolvoval se svojí rodinou
a zhodnotil ji jako příjemnou nostalgickou vzpomínku na svoje mládí, protože
v tomto typu historického
autobusu jezdíval na fotbal.
„Je skvělé, že i po tolika
letech má veřejnost možnost
se provézt v historických autobusech, které společnost
BusLine zrenovovala. Jízda na

Ještěd pro mě představovala
premiéru, protože jsem zde byl
poprvé. A  symbolika, že jsme
oslavili čtyřicetileté výročí otevření tak významné architektonické památky, která je téměř
stejně stará jako historické autobusy, je myslím více než příjemná. Navíc autobusy doslova
„praskaly ve švech“, jaký o ně
byl zájem,“ dodal Ivan Vyskočil.

Nostalgickou jízdu na Ještěd
historickým autobusem si vychutnal
i hejtman Libereckého kraje Martin
Půta s rodinou
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Výstava

o počátcích autobusové dopravy

na Semilsku pokračuje v Lomnici nad Popelkou
V sobotu 19. října 2013 se v Lomnici nad Popelkou konala
vernisáž k pokračování výstavy o autobusové dopravě
na Semilsku autora Lubomíra Fejfara pod názvem „Historie dopravního závodu“, kterou uspořádalo Kulturní
a informační středisko města Lomnice nad Popelkou ve
spolupráci se společností BusLine a.s. Reportáž o této
výstavě dokonce vysílala i Česká televize.
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„Chtěl bych velmi poděkovat svým
kolegům, kteří mi pomáhají všechny sběratelské artefakty shromažďovat, protože bez nich bych
výstavu nikdy nedal dohromady.
Můj dík patří také Kulturnímu a informačnímu středisku města Lomnice nad Popelkou, že mi umožnilo

Vernisáže výstavy Lubomíra Fejfara
(uprostřed) se za BusLine zúčastnil
dopravní ředitel Jaroslav Semler
(zprava)

tuto výstavu uspořádat, a rovněž
i společnosti BusLine za zajištění
nostalgických jízd historickým autobusem. Ty si nenechali ujít ani zahraniční hosté z Polska a dokonce se
svezli i účastníci jedné zlaté svatby.
Byl bych moc rád, kdyby výstava žila
i nadále svým příběhem a podařilo
se mi ji představit např. v Turnově,
Jilemnici nebo Rokytnici nad Jizerou,“ dodává Lubomír Fejfar, iniciátor výstavy a sběratel. O kulturní
zpestření vernisáže se postaralo
lomnické hudební uskupení „Alejmelí“ a doprovodný program zajistil BusLine v podobě vyhlídkových
jízd historickým autobusem Škoda
706 RTO – Jelcz. Retro jízdy startovaly v 9:00 hod. ze Semil a poté
je měli účastníci akce možnost
využít až do 16:30 hod. v půlhodinových intervalech. Na památku si
odnesli nejen příjemnou vzpomínku na historii cestování, ale rovněž

i bezplatnou jízdenku. Příjemným
zpestřením byl i přítomný revizor
pokutující ty cestující, kteří si včas
u průvodčí jízdenku nevyzvedli.
Pokutu mohli zaplatit historickou
bankovkou v hodnotě dvaceti korun,
kterou jim s úsměvem poskytnul.
„Chtěl bych za společnost BusLine
poděkovat lomnickému Kulturnímu
a informačnímu středisku, že
umožnilo pokračování této výstavy.
Dík samozřejmě patří především
našemu kolegovi, panu Fejfarovi,

který svoji sbírku nejen udržuje,
ale i dále rozšiřuje, a tak nám stále
připomíná počátky a vývoj autobusové dopravy zde na Semilsku.
Rádi jsme přispěli doprovodným
programem v podobě retro jízd
našim historickým autobusem Škoda 706 RTO - Jelcz, které opět
přilákaly velké množství nadšenců.
V rámci okružních jízd po městě
jsme jich svezli na sedm set,” dodal
Jaroslav Semler, dopravní ředitel
společnosti BusLine. •

autoR: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.
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ejcennější kousky ve
sbírce
reprezentují
hlavně historické uniformy, které dokumentují vývoj loga ČSAD
Semily. V  rámci programu akce
probíhaly i nostalgické okružní
jízdy historickým autobusem Škoda 706 RTO - Jelcz, které na akci
zajistila naše společnost. „Nápad
Lubomíra
Fejfara
uspořádat
pokračování výstavy mapující historii autobusové dopravy na Semilsku, tentokrát s názvem „Historie
dopravního závodu“, nás velmi
oslovil. Pro jeho sběratelské kousky
jsme mu poskytli prostory ve třech
výstavních síních lomnického zámku. Díky těmto prostorám jsme mohli jednu z místností vyčlenit pouze
pro fotografie, které si pozorně prohlíželi nejen rodinní příslušníci zaměstnanců autobusové společnosti, ale i přátelé, známí a společně
tak zavzpomínali na to, jak se dříve
cestovalo. Návštěvníci si mohli
výstavu prohlédnout od 19. října až
do 1. prosince. Na vernisáži jsme
přivítali více než 120 účastníků
a mezi nimi i místostarostu Lomnice nad Popelkou, pana Zdeňka
Rajma,“ uvedl akci Josef Svoboda,
ředitel Kulturního a informačního
střediska. Návštěvníci tam mohli
obdivovat nejrůznější 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 jejich kolegyně průvodčí. Fotografie
a dokumenty patří mezi stěžejní
artefakty celé sbírky pana Fejfara,
už se mu jich podařilo shromáždit
přibližně 19.000 ks. Významným
a novým sběratelským doplňkem
byly modely autobusů a nákladních automobilů, které na výstavu
poskytnul Pavel Vokatý z Tanvaldu.
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ženy za volantem
autobusů Busline
Většina z nás se domnívá, že povolání řidiče autobusu se výhradně
týká mužské části populace. Opak je ale pravdou a naše společnost
je toho důkazem.

P

o právu je BusLine pyšný na sedm „statečných“ žen, které
náročné a především zodpovědné povolání řidičky autobusu vykonávají. Není to ale příliš typická profese pro ženy,
a proto bychom Vám chtěli naše kolegyně v následujících
rozhovorech představit a poodkrýt jejich cestu k „volantu autobusu“. Příběh každé z nich je jiný, a přesto je všechny něco spojuje – vášeň k práci, kterou dnes a denně vykonávají. Ne vždy je
ale jejich „láska“ opětována, reakce prvotní nedůvěry přicházely

a přicházejí nejen ze strany cestujících, ale někdy i kolegů, zkrátka
ještě mnozí z nás nejsou zvyklí na to, že takový velký dopravní prostředek řídí ženy. Všem sedmi kolegyním jsme položili pět stejných
otázek. Odpovídaly na ně bezprostředně, i když s jemnou trémou,
která je většinou vlastní těm, již jsou zvyklí vše dělat zodpovědně
a co nejlépe. I to vypovídá o jejich velice kladném přístupu k tomuto
povolání. Vítejte na palubě, Jarmilo, Jarmilo, Zdeňko, Jitko, Lucie,
Michaelo a Terezo!

otázky:

1. Co Vás přivedlo k povolání řidičky autobusu a jak dlouho sedíte za volantem?
2. Co považujete na tomto povolání za nejnáročnější a co Vás naopak na něm nejvíce baví?

3. Setkáváte se s nějakou reakcí ze strany cestujících? A jak na Vaši profesi reaguje rodina a blízké okolí?
4. Jaké jsou Vaše zájmy a koníčky – co Vás baví ve volném čase?
5. Vánoce jsou za dveřmi, jak je trávíte?
>
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80. a 90. let. Baví mě i poslouchat
rádio a tancovat si u něj, rovněž
ráda čtu. Samozřejmě věnuji čas
svojí rodině, můj syn hraje na kytaru, takže když spolu jdeme třeba
do lesa, on hraje a k tomu si zazpíváme.
5. Vánoce trávím s rodinou, mají
pro mě především duchovní rozměr. Pro mě to nejsou jen dárky.
Když byly ještě děti malé, tak to
bylo naprosto úžasné.

domů večer, moc už toho nestihne. Ale teď už jsem pátým rokem
v důchodu, takže jsem si řekla stop
a pracuji už jen na zkrácenou pracovní dobu.
5. Svátky vánoční trávím klasicky
doma, v rodinném kruhu. Sejdou
se děti a vnoučata, Vánoce jsou
hlavně pro ně.

Jarmila Pošepná
středisko: Jilemnice
věk: 47 let

středisko: Brno
věk: 62 let

odpovědi:
1. Já už jsem se patrně narodila
s volantem (smích). Neuměla jsem
si představit práci, která by byla „bez
volantu“. Vždycky jsem vykonávala
takové povolání, kde jsem jezdila,
je to zkrátka můj koníček. Nicméně
autobusem jsem začala jezdit až
v předčasném důchodu díky synovi, protože věděl, že to bylo vždycky
moje přání. V té době zrovna dělal
autoškolu na autobus a zlákal
mě k tomu také, jinak bych se asi
neodvážila. Už to bude sedm let
a u BusLine jezdím druhým rokem.
2. Nejnáročnější je čas do toho
vložený, jinak tu profesi nepovažuji
za nijak náročnou, je to práce jako
každá jiná. Ať vezu kohokoliv, zodpovědnost nesu vždycky, ve větším
nebo menším autě. A jestli je autobus plný lidí, nebo vezu jen jednoho
člověka, to je úplně jedno. Protože
kdybych se měla zabývat tím, co
kde hrozí, tak bych to povolání
nemohla dělat. Ničím negativním
se nezatěžuji, nic si v tu chvíli neplánuji ani nepředstavuji, zkrátka
jedu. Jízdu si užívám, doslova mi
dodává energii.
3. Co se týče lidí, tak s nimi problém
nemám, ráda si i zavtipkuji. Ze
začátku, když jsem začala jezdit
ve Slavkově, především starší lidé
koukali a divili se. Tak jsem ve vtipu
pronesla, že si klidně mohou počkat
na další autobus, pokud chtějí.
A oni potom za mnou třeba přišli
a omluvili se, tak to bylo příjemné.
Postupem času si cestující na ženu
za volantem autobusu zvykli. Tyto
zkušenosti mě utvrzovaly v tom,
že tu práci třeba nedělám špatně. Jinak, já už mám děti odrostlé,
takže problém v rodině nemám.
4. Mám rodinný dům a péče o něj
je mým koníčkem. Hodně mě baví
hlavně zahradničení, především
moje květiny, mám totiž maturitu
z tohoto oboru. Nejvíce bojuji
s časem, když totiž člověk přijede
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Jitka
Langhamrová
Zdeňka Ptačinová
středisko: Brno
věk: 46 let

odpovědi:
1. Už od mládí jsem byla více na
techniku, ale vyučila jsem se v úplně jiném oboru. Měla jsem více
dětí, takže jsem s nimi byla dlouho
na mateřské dovolené. Jistou inspirací pro mě byl můj bývalý manžel,
který jezdil nákladním vozem
i autobusem, a mě to vždycky
fascinovalo. Autoškolu na autobus jsem dělala už v pokročilejším věku, takže to pro mě nebylo
jednoduché, ale moc mě to bavilo. Tato práce mě velmi naplňuje,
i když je hodně, především časově,
náročná. Mně třeba vůbec nevadí
ranní vstávání, ale to, že člověk
musí zapnout a soustředit se.
Ale když nastartuji autobus, tak
to ze mě spadne a jsem ráda, že
jedu. Do BusLine jsem nastoupila
v prosinci 2012, ale jinak už mám
šest let praxi v oboru a dokonce
jsem jezdila i půl roku v Německu. Tam to bylo velmi náročné, ale
mně to vyhovovalo, protože jsem
disciplinovaný člověk. Němci ze
mě – jako jediné ženy řídící autobus - byli hodně udivení, dokonce
se mi párkrát stalo, že někteří
cestující chtěli vidět řidičský průkaz.
2. Nejtěžší je určitě ta zodpovědnost za cestující, protože každou
hodinu vozíte někoho jiného
a vždy je musíte bezpečně dovézt
do cíle. Ale mně už to nepřijde,
jsem zvyklá. Ta práce mě celkově
velmi baví. Já bych ani nemohla
mít celý týden dovolenou, to bych
doslova „umřela“ (smích).
3. Rodina je v pohodě a děti už
mám dospělé. Vždycky, když mě
navštíví, říkají mi, že jsem v tom
tak šťastná, že by mi tu práci stejně nemohly zakázat.
4. Když mám volnou chvilku, tak
hodně jím (smích), také ráda odpočívám, to musím. Poslouchám
hudbu, někdy trampskou a jindy
zase dechovku a také starší kapely

středisko: Rokytnice nad Jizerou
věk: 38 let

odpovědi:
1. Byla jsem nějakou dobu bez práce
a po čase se mi naskytla možnost tohoto povolání, tak jsem si řekla, proč
to nezkusit (smích)?! Autobusem
jezdím už sedm let. Předtím jsem
pracovala v textilním průmyslu, takže
jde o zcela jiný obor.
2. Těžko říci, ale určitě považuji
za nejtěžší to, že vezu cestující,
protože za ně nesu plnou zodpovědnost. Jinak mě baví jízda
jako taková. Co se týká tras, jezdím
v podstatě všechno, jak linky, tak
výluky nebo třeba výlety.
3. Někteří cestující mě jako ženu
- řidičku obdivují a i pochválí, někdo
naopak. Většinou jsou lidé překvapeni, když mě vidí za volantem. Najdou se i tací, kteří se bojí se mnou
jet, když jsem žena. Pro moji rodinu
je nejtěžší, že mě doma moc nevidí, ta práce je opravdu velmi časově
náročná. Už si ale zvykli.
4. Když mám volno, tak se musím
především věnovat domácnosti.
Jinak jsem ráda v přírodě, ať už
někde na procházce, výletě či na
kole a v zimě na lyžích.
5. Vánoce trávím v tradičním stylu,
a to se svojí rodinou. Zatím jsem
měla štěstí, ještě nikdy jsem neměla
službu na Štědrý den.

Autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.

Jarmila Maláčová

odpovědi:
1. Já jsem si vlastně vždycky přála
řídit něco velkého. Proto jsem si už
před dvaceti lety udělala řidičský
průkaz skupiny „C“. Ale dokud byly
děti malé, tak jsem tu práci dělat
nemohla. A když potom odrostly a naskytla se mi příležitost, tak
jsem se jí chopila. Řídit autobus
v BusLine jsem začala v roce 2013.
2. Nejnáročnější je čas, je to doslova „od nevidím do nevidím“. Jinak
mi na té práci vůbec nic nevadí.
A když si s něčím nevím rady,
zeptám se kolegů. Ráda řídím,
jakmile usednu za volant, všechno
jde stranou, doslova mě to uklidňuje.
3. Cestující se divili hlavně ze
začátku, kolikrát i z toho překvapení zapomněli, kam vlastně chtěli
jet (úsměv), a pak ještě mladší lidé.
Ale šlo vesměs o pozitivní reakce,
takže to bylo příjemné. Rodina to
nijak neřešila, věděli, že toužím po
změně, takže to vzali dobře.
4. Ráda maluji velikonoční vajíčka
a specializuji se na „madeirová“
(pozn.: jejich motiv tvoří hlavně
dírky, které se vyvrtají do vyfouklé skořápky). Jde o velmi časově
náročný koníček, který vyžaduje
maximální pečlivost, ale mám ho
ráda.
5. Vánoce trávím tradičně s rodinou a vnoučaty, pro ně je to nejhezčí zážitek.
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Lucie Kopalová

Autor: Nikola Bradíková, PR manager; FOTO: ARCHIV BUSLINE A.S.

středisko: Jablonec nad Nisou
věk: 34 let
odpovědi:
1. Já jsem vždycky chtěla jezdit
autobusem, k motorům jsem měla
hodně blízko, protože můj otec jezdil
ve formuli a na motorkách, takže
jsem se v tom od malička pohybovala. Už když jsem jezdila do školy
jako malá, postávala jsem vpředu
u řidiče a fascinovala mě jeho práce.
To ve mně zůstalo a první možnosti, které přišly, byly na hotelové
škole, kde jsme měli i cestovní ruch
a museli jsme vykonávat praxi. Já
jsem jezdila u cestovní kanceláře
jako průvodkyně a tam jsem dostala příležitost řídit autobus. Řidiči
zájezdových autobusů mě občas
nechali na parkovištích popojet
s autobusem a snadné ovládání
toho velikého vozidla mě uchvátilo.
Rozhodla jsem se, že si udělám
řidičský průkaz na nákladní automobil, kamión i autobus. Po získání
řidičského průkazu jsem v době
povodní jezdila s Tatrou 816 v okolí
Frýdlantu. To byla skvělá praxe v extrémních podmínkách. Protože jsem
chtěla jezdit autobusem, zaujal mě
inzerát společnosti BusLine, která
sháněla řidiče autobusů, a tak jsem
se stala řidičkou BusLine. Pracuji
zde téměř tři roky.
2. Povolání řidičky autobusu považuji za svoji nejnáročnější práci dosud. Je zde velká zodpovědnost za
cestující. Těch faktorů je ale více.
Když jedu na zájezd, musím si
připravit itinerář tras. Také potřebuji
mít základní znalosti o zemi, do které
jedu, a znát odlišnosti v pravidlech
silničního provozu apod. Jinak mě
baví jízda samotná. Mám ráda extrémní počasí, to mně vůbec nevadí,
naopak. Asi mám v genech toho
závodníka po tatínkovi, jeden cestující mi to dokonce už řekl (úsměv).
3. Co se týká reakcí, tak s těmi se
setkávám stále. Mnoho cestujících
nás ženy ale chválí, že jsme opatrné
řidičky a že naše jízda je plynulá a klidná. To, že budu řidičkou,

jsem rodině oznámila, až když jsem
úspěšně složila řidičské zkoušky.
Táta to tehdy moc nezkousl, asi dva
měsíce se mnou nemluvil, ale potom ho to samozřejmě začalo zajímat a dneska je to už naprosto fajn.
Oba rodiče dost cestují, takže se mi
snaží pomáhat, když jsem někde na
zájezdu. Dá se říci, že dnes už to
prožívají pomalu více než já.
4. Vždycky jsem hodně sportovala,
v zimě chodíme lyžovat, když mám
volno, tak dokonce dělám i instruktorku. V  létě kolo, in–line brusle,
běh, plavání, ale hraju i na kontrabas. Začal hrát už i můj syn, takže
ta hudba mě v poslední době nejvíc
uklidňuje.
5. Vánoce trávím s rodinou a někdy i v práci. Ale většinou mi vyjdou
vstříc, pokud to jde a mám volno,
abych mohla být se synem.

Příběh každé z nich je jiný, a přesto je všechny něco spojuje
– vášeň k práci, kterou dnes a denně vykonávají.
Michaela
Horáková

středisko: Varnsdorf
věk: 33 let

odpovědi:
1. Láska… Od poloviny září, před
mateřskou 20 měsíců.
2. Kontakt s lidmi. Nejvíce mě baví
jezdit Crosswayem a bowling s kolegáčky…
3. Denně! A dost se pobavím. Moje
rodina mě zná. Jdu do všeho, někdy až moc. Ale podporují mě, přejí
mi práci, která mě baví a naplňuje.
4. Práce je mým koníčkem! Syn,
zahrada, auto, domov, pes, tanec,
billiard.
5. Pracovně. Ať už doma nebo
v práci, hlavně se synem.

Tereza Jenešová
středisko: Hořice
věk: 28 let

odpovědi:
1. Impulz přišel z rodiny, můj
tatínek jezdil s dodávkou. Řídit mě
moc baví, jakmile jsem si udělala
řidičský průkaz na osobní auto,
věděla jsem, že chci profesionálně
jezdit. Původně jsem chtěla jezdit
sanitkou, ale tam mě nevzali, a tak
jsem se šla zeptat do dopravního
podniku, jestli nepotřebují řidiče.
V  podstatě od počátku své pracovní kariéry jezdím, nejprve to
bylo dodávkou, ale ne moc dlouho, a potom už autobusem. Jsem
technický typ, jsem tím doslova
„postižená“, už jsem dokonce
zkoušela i vyměnit kolo u autobusu. Myslím, že jsem raději měla
vystudovat technickou průmyslovku než ekonomickou. V  BusLine
pracuji necelé dva roky.
2. Pro mě je nejtěžší to vstávání
a krátký spánek. Když přijdu domů
z práce, musím ještě něco udělat
a spát jdu pozdě. Baví mě jezdit
a starat se o autobus. Já jsem
doslova typ řidičky, která v tom
autobuse bydlí, je to takový můj
mazlíček (smích), musí tam být
uklizeno. Chci to tak, nedělám to
proto, že bych musela.
3. Určitě je pro cestující překvapení vidět ženu za volantem, a když
je dovezu do cíle, někteří za mnou
přijdou a osobně mi poděkují za
hezkou jízdu a jsou spokojeni.
Jednou se mi přihodila i negativní
reakce, kdy se mě jedna paní

zeptala, jestli vůbec mám řidičský
průkaz na autobus. Tenkrát to byla
taková nepříjemná situace, zrovna byla výluka, já jsem zajišťovala náhradní dopravu a vzhledem
k tomu, že cestující byli naštvaní,
ten vztek si vybili na mně. To se
bohužel občas stává. Jinak rodina
si už zvykla, táta je na mě pyšný
a myslím si, že i mamka. Nebojí se
o mě, ale mrzí je, že nemám téměř
na nic čas. Oni to vzali tak normálně, když to chci dělat.
4. Ve chvílích volna jezdím na
kolečkových bruslích a ráda plavu.
Ještě bych chtěla jezdit na koni,
ale zatím je to jen takové moje
přání.
5. Vánoce budu trávit s rodinou,
tedy tradičně. Jen místo kapra si
dám filé. •

21

lidské zdroje

busline pomohl
svému bývalému kolegovi
znovu usednout za volant

„Reportáž TV Nova o našem
bývalém kolegovi, který téměř
celý svůj život vykonával profesi
řidiče autobusu a kterému do
jeho osudu zasáhla nemoc, mě
okamžitě vyburcovala k tomu,
abychom finančně přispěli panu
Kellnerovi na úpravu jeho automobilu. Díky ní si splní svůj
velký sen, a to znovu usednout
za volant svého vozu. Finanční
dar ve výši 20.000 Kč, který
mu naše společnost poskytla,
mu napomůže opět se vrátit

k jeho největší zálibě. Po třicet
let převážel cestující a staral
se o to, aby je vždy bezpečně
dopravil do jejich domovů.
Jsem moc rád, že alespoň touto
cestou se nyní můžeme postarat my o to, aby se on mohl
dopravit tam, kam potřebuje.
BusLine podporuje a pečuje
nejen o své stávající zaměstnance, ale pokud je možnost,
tak pomáháme i našim bývalým
kolegům. Jsme si totiž vědomi,
že pro naši společnost odváděli

střediska
Liberec. Pan
Kellner
neskrýval
dojetí a přiznal, že tak rychlou
pomoc opravdu nečekal. Jízdu
autobusem si moc užíval a je
domluven se svými bývalými
kolegy, že až bude mít auto
upravené, přijede se za nimi
podívat na všechny nové
přírůstky autobusů, které od
jeho odchodu z firmy BusLine
do Liberce pořídil.

Devět řidičů BusLine

získalo ocenění IRU

V roce 2013 bylo Mezinárodní unií silničních
dopravců – IRU - oceněno celkem 1.111 řidičů
z celého světa. Na skvělé 6. pozici se umístila
i Česká republika s šedesáti šesti oceněnými řidiči.
Prostřednictvím Sdružení
ČESMAD BOHEMIA bylo za
společnost BusLine nominováno devět našich kolegů,
kterým byl titul „DIPLOMA
OF HONOUR 2013“ udělen.
Nominace jsou podávány
prostřednictvím elektronického formuláře a od roku
2004 bylo v České republice
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oceněno téměř 600 skvělých,
svědomitých a vzorných
řidičů.
Naše společnost je na
naše kolegy náležitě pyšná
a v příštím vydání BusLetteru
Vám přineseme podrobnosti
ze samotného oficiálního
předání tohoto prestižního
profesního vyznamenání.

Ocenění řidiči

za společnost BusLine a.s.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonín Matura
Bohumil Špetlík
Jan Jiránek
Jiří Hoda
Jiří Vlach
Josef Baloun
Miroslav Procházka
Radek Pelc
Rostislav Zechovský

autor: Karolína Rybníčková, vedoucí personálního oddělení a Nikola Bradíková, PR manager;

Oldřich Kellner si okružní jízdu po Liberci opravdu vychutnal

skvělou práci. Pan
Kellner je neuvěřitelně vitální a optimistický
chlap a mně bylo potěšením
mu za naši společnost předat finanční dar, který ho opět
vrátí za volant. Pokud někdo
vykonává svoji profesi tolik
let jako pan Kellner, tak už to
nebere jen coby práci, ale stane
se i jeho koníčkem, ne-li vášní,“
sdělil generální ředitel Tomáš
potěšil
Roubiček.
BusLine
pana Oldřicha Kellnera nejen
finančním darem, ale také projížďkou autobusem po Liberci. Pomyslnou „třešničkou na
dortu“ byla okružní jízda kolem
terminálu MHD ve Fügnerově
ulici, kde zcela symbolicky pan
Kellner zahlédl i autobus č. 618,
kterým dříve jezdil. „S Oldou se
známe několik let, jezdili jsme
spolu v Liberci. Mám opravdu
velkou radost, že se mohl zase
po nějaké době s námi projet,
protože autobus, to je zkrátka
jeho život a kdykoliv bude chtít,
rád ho svezu znovu…,“ dodal
jeho bývalý kolega Václav
Šmákal, dopravní mistr ze

Archiv BusLine a.s.

Na základě reportáže TV Nova o panu Kellnerovi z Liberce, který
třicet let vykonával profesi řidiče autobusu, BusLine svému
bývalému kolegovi finančně pomohl zrealizovat jeho velký
sen – i přes svůj zdravotní handicap opět usednout za volant.

lidské zdroje

Jubilea

ŽIVOTNÍ

g 50 h

Votočková Marcela
• Rokytnice n. Jizerou • referentka informační
kanceláře • 19. 7. 1963
Efler Tomáš
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 27. 7. 1963
Polák Miloš
• Jičín • řidič autobusu • 17. 8. 1963
Rezek Zdeněk
• Varnsdorf • řidič autobusu • 30. 8. 1963
Bergamnn Hubert
• Hořice • řidič autobusu • 4. 9. 1963
Butula Jan
• Jilemnice • opravář • 7. 9. 1963
Čermák Jaroslav
• Jilemnice • řidič autobusu • 21. 9. 1963
Vít Ivan
• Jablonec n. Nisou • opravář • 27. 10. 1963
Doleček Pavel
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 27. 11. 1963

g 55 h

Pospíšil Radovan
• Hořice • řidič autobusu • 12. 7. 1958
Vašíček Karel
• Jilemnice • řidič autobusu • 21. 9. 1958
Vetlý Vladimír
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 25. 9. 1958
Doleček Bohuslav
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 29. 10. 1958
Klieščik Josef
• Varnsdorf • řidič autobusu • 11. 11. 1958
Doubek Zdeněk
• Rokytnice n. Jizerou • opravář • 8. 12. 1958

g 60 h

Jubilea g 65 h

PRACOVNÍ

g 20 h
g 40 h

Šmída Josef
• Jablonec n. Nisou • zásobovač
Hrabová Michaela	
• Jablonec n. Nisou • referentka
informační kanceláře
Bradáč Josef
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu
Brabcová Eva
• Semily • účetní
Grof Jaroslav	
• Semily • řidič autobusu

ujeté

Kilometry

2 000 000

• Salaba Vlastimil • Jablonec n. Nisou

1 000 000

• Kolář Bohuslav • Jablonec n. Nisou
• Pelc Radek • Jablonec n. Nisou

g 70 h

Pavlíček Pavel
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 14. 7. 1953
Macek Jiří
• Česká Lípa • řidič autobusu • 23. 7. 1953
Honzejk Viktor
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 24. 7. 1953
Zámečník Josef
• Liberec • řidič autobusu • 30. 7. 1953
Vondra Jiří
• Rokytnice n. Jizerou • vrátný • 1. 8. 1953
Lampa Bohumil
• Semily • opravář • 14. 8. 1953
Procházka Vlastimil
• Ústí n. Labem • řidič autobusu • 2. 9. 1953
Nýdrle Evžen
• Liberec • řidič autobusu • 8. 9. 1953
Král Ladislav
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 13. 9. 1953
Papik Miroslav
• Litoměřice • řidič autobusu • 22. 9. 1953
Neruda Alois
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 24. 9.1953
Čech Vladislav
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 29. 9. 1953
Thím Jiří
• Litoměřice • řidič autobusu • 18. 10. 1953
Kovář František
• Jičín • řidič autobusu • 20. 10. 1953
Fejfar Milan
• Rokytnice n. Jizerou • vrátný • 15. 11. 1953
Kocour Jiří
• Semily • řidič autobusu • 19. 11. 1953
Novák Zdeněk
• Jilemnice • řidič autobusu • 10. 12. 1953
Fidrich Luboš
• Jičín • řidič autobusu • 16. 12. 1953
Hampl Vladimír
• Jilemnice • řidič autobusu • 20. 12. 1953
Koudela Josef
• Česká Lípa • řidič autobusu • 14. 9. 1948
Štěpnička Jan
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 14. 11. 1948
Pavezka Josef
• Brno • řidič autobusu • 16. 11. 1948
Slánský Josef
• Varnsdorf • řidič autobusu • 2. 12. 1948
Jebavý Milan
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 11. 12. 1948
Novák Josef
• Česká Lípa • řidič autobusu • 21. 12. 1948
Polreich Josef
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 11. 7. 1943

1 500 000

• Hoda Jiří • Ústí n. Labem

500 000

• Hádl Jan • Semily
• Janda Luděk • Jilemnice
• Vodseďálek Miloslav • Semily
• Hušek Josef • Jablonec n. Nisou
• Paldus Zdeněk • Jilemnice
• KůŽEL VRATISLAV • Jičín
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lidské zdroje

Setkání jubilantů

Jak bylo avizováno v letním čísle BusLetteru, opět jsme obnovili tradici
společných setkání vedení společnosti s jubilanty.

T

entokrát se uskutečnilo v polovině
listopadu v Jablonci nad Nisou
a probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Naposledy bylo podobné
setkání zorganizované na začátku roku 2011 pro zaměstnance
bývalé společnosti ČSAD Semily, a.s. a v roce
2012 pro ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Tentokrát se sešli zaměstnanci ze sedmi středisek
z celkových patnácti, kteří v roce 2013 oslavili
životní či pracovní výročí, odchod do důchodu
po mnoha letech kvalitně odvedené práce, a to
jak za volantem autobusu, tak i v opravárenství
na našich dílnách nebo za pracovním stolem
v administrativě. Nesmíme opomenout ani
naše řidiče, kteří do dnešního dne ujeli 500 tis.,
1 mil. a 2 mil. km bez nehody, ti samozřejmě
byli také na společné setkání pozváni.

ceremoniálu následovala večeře dle vlastního výběru a pak téměř tříhodinové rozhovory, výměny zkušeností, pohodové vyprávění
a vzpomínky: „Pamatuješ, jak jsme to tenkrát
měli těžké…?“
Na závěr mi dovolte popřát všem jubilantům
nejen v jejich „jubilejním“ roce 2013 pevné
zdraví a úspěšné dny, mnoho kilometrů bez
nehody a jen samé vyřešené „zapeklité“ opravy. Společnosti BusLine přeji věrné a loajální
zaměstnance – minimálně takové, kteří se sešli v polovině listopadu v Jablonci nad Nisou. •
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autor: Karolína Rybníčková, vedoucí personálního oddělení;

6

Ne všichni ale měli možnost zúčastnit se, některým pozvaným to bohužel nedovolila nemoc,
jiným zase naopak šťastná událost narození
dcery, jako tomu bylo v případě paní Hrabové,
referentky informační kanceláře ze střediska
Jablonec nad Nisou, které tímto samozřejmě
moc gratulujeme a přejeme zdravé a spokojené miminko! Společná akce se setkala
s velkým ohlasem, všichni přítomní zaměstnanci si mohli v klidu s vedením společnosti
popovídat nejen o pracovních zkušenostech,
ale také se lidsky pobavit o denních trablech,
které potkávají každého z nás.
Večer zahájil generální ředitel Tomáš Roubiček,
který se ve svém úvodním slově dotkl myšlenky a historie společných setkání a také budoucnosti těch nových. Dále zmínil potřeby a stav
ve společnosti BusLine a poděkoval všem
přítomným za jejich loajalitu a přístup k práci,

6

Archiv BusLine a.s.

6

která je hybnou silou celé naší společnosti.
Poté společně s dopravním ředitelem Jaroslavem Semlerem, provozním ředitelem
Leošem Křapkou a vedoucí personálního
oddělení Karolínou Rybníčkovou předal všem
jubilantům věcné a peněžní dary včetně osobního poděkování za práci s blahopřáním všeho nejlepšího do dalších let. Pro přítomné tři
dámy byla samozřejmě připravena i květina
jako dík něžnému pohlaví, které naši dopravní
společnost krásně zdobí. Po předávacím

