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startujeme 
cykLoBusy  
pro letní sezónu 
Pojeďte s námi za krakonošem  
nebo do českého ráje.

Pepa vojtek je význam-
ným českým rocke-
rem, do povědomí 
široké veřejnosti 
se dostal jako lídr 
velmi oblíbené 

skupiny kabát, která 
je držitelem několika 

hudebních ocenění 
(Český slavík, Anděl) 
a bezpočtu platinových 
desek. není ale pouze 
rockerem, patří také 
k výrazným muzikálovým 
interpretům, díky barev-
nosti svého hlasu dokáže 
ztvárnit různé charaktery 
postav.



Vážené kolegyně, vážení kolegové,
mnozí z vás již patrně zaregistrovali, že v měsíci 
březnu se management Busline rozšířil o pozici fi-
nančního ředitele, na kterou jsem byl na základě 
výběrového řízení vybrán a jmenován představen-
stvem společnosti. Dovolte mi proto, abych vám 
stručně nastínil svou profesní kariéru a zkušenosti, 
se kterými do Busline přicházím a které s vámi budu 
sdílet s cílem zajistit pokračování úspěšného rozvoje 
naší společnosti na dnes již silně konkurenčním trhu 
dopravy.
Jmenuji se Petr Postránecký a přicházím k vám ze 
společnosti Czech Airlines technics, a.s., dceřiné 
společnosti Českého aeroholdingu (dříve Českých 
aerolinií), která se zabývá opravou a údržbou letadel 
a letadlové techniky, kde jsem působil na obdobné 
pozici coby ředitel pro finance a rozvoj. společnosti 
Busline a Czech Airlines technics, přestože podni-
kají v odlišném typu dopravy i činnosti, mají mnoho 
společného. v prvé řadě obě vznikly v roce 2010, ať 
již spojením či vyčleněním z mateřských společností, 
a jako nový samostatně podnikající subjekt musely 
obhájit své místo na trhu, kde panuje jak v auto-
busové, tak letecké dopravě velice silná konkurence. 
o své zkušenosti se s vámi rád podělím také ze 
svého působení z mezinárodní britské logistické 
společnosti Wincanton, kde jsem zastával pozici fi-
nančního ředitele pro Českou republiku a slovensko. 
rovněž jsem působil v automobilovém průmyslu 
jako finanční ředitel ve výrobní společnosti kau-
tex textron Bohemia. kautex je předním světovým 
výrobcem a dodavatelem palivových nádrží, systému 
ostřikovačů a rozvodů klimatizace pro automobilový 
průmysl, v České republice je pak výhradním doda-
vatelem těchto komponentů pro všechny řady vozů 
společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. 
rád bych vám přiblížil, čím mě zaujala možnost 
pracovat ve společnosti Busline. odpověď je jed-
noduchá. Busline upoutal mou pozornost okamžitě 
tím, že i přes celkovou ekonomickou recesi pos-
ledních let dokázal během své krátké existence na 
českém trhu vyrůst ve společnost řadící se mezi nej-
větší dopravce jak velikostí, tak především kvalitou 
poskytovaných služeb. Ale jak sami všichni víte, ještě 
těžší než jakéhokoliv vrcholu dosáhnout je se na 
něm následně udržet, respektive své místo obhájit. 
to platí jak ve sportu, kultuře, tak především v pod-

nikání. Motivují mě nové výzvy, rád si stanovuji cíle, 
kterých chci dosáhnout, a proto jsem se rozhodl pro 
společnost Busline. A právě cíl, který má naše firma 
jasně stanovený - být významným a současně ren- 
tabilním dopravcem v České republice - byl pro mě 
rozhodující při výběru nového zaměstnavatele.
Dovolte mi představit vize a cíle, které bych chtěl 
společně s vámi naplňovat. I přes veškeré úspěchy 
Busline v minulých letech se dnes musíme po-
drobně podívat na komplexní fungování naší 
společnosti, provést analýzu a vyhodnocení efe-
ktivity a kvality našich činností a stanovit, kde 
ještě stále existuje prostor ke zlepšení. rovněž je 
nezbytné implementovat taková opatření či kon-
trolní mechanismy, které co nejrychleji odstraní 
slabé stránky. Zatím zde po mém krátkém půso-
bení vidím veliký potenciál a společně s ostat-
ními kolegy z managementu chceme maximálně 
spolu s vámi pracovat na zlepšování. nemám na 
mysli pouze samotnou dopravu, ale i činnosti dílen-
ského zázemí, nákup náhradních dílů, distribuci PHM 
či samotné zefektivnění administrativních činností 
správy společnosti. sám za sebe jsem si již první 
konkrétní cíl stanovil. společně s mojí kolegyní, paní 
ekonomickou ředitelkou, chceme rozšířit finanční 
řízení společnosti o důsledný controlling. ten by se 
měl zaměřit nejen na hodnocení finanční, ale také 
na provozní efektivitu činností a procesů organizace 
a měl by všem zaměstnancům a vedení společnosti 
poskytnout rychlou zpětnou vazbu o ceně a kvalitě 
námi poskytovaných služeb. 
Jako klíčovou chápu komunikaci a vzájemné 
předávání si informací spolu s vámi. I to považuji za 
svůj důležitý úkol a hned od počátku jsem na něm 
začal intenzivně pracovat. Prakticky každý týden 
se scházím s kolegyněmi a kolegy jak ze správy 
společnosti, tak i našich středisek. 
kolegyně a kolegové, velice se těším na spolupráci 
s vámi všemi a pevně věřím, že společně budeme 
i nadále pokračovat ve vytváření tradičního jména 
ze značky Busline v rámci autobusové dopravy 
v České republice. Závěrem si dovoluji popřát vám 
příjemné prožití letní dovolené, díky které se zrelaxu-
jete a načerpáte novou energii. volno a odpočinek 
jsou rovněž součástí našeho pracovního života. 

Petr Postránecký, finanční ředitel

o   Pepovi Vojtkovi je zná- 
mo, že životní optimis-
mus patří k jeho velkým 

přednostem. Energie, která 
z něho sálá v divadelních a  te-
levizních vystoupeních, je ale 
ve skutečnosti ještě několikrát 
znásobena. Patří k  těm uměl-
cům, kteří se k  hudbě dosta-
li díky velkému talentu, píli 
a zarputilosti sobě vlastní. Svůj 
osobitý a hlavně přirozený styl 
naplňuje jako rocker v  rám-
ci skupiny Kabát a  rovněž na 
divadelních prknech v  mno-
ha muzikálech, ve kterých si 
přál vystupovat již od mala. Je 
skvělé zjistit, že ten samý pan 
zpěvák, kterého znám z  kon-
certů a  muzikálů, najednou 
sedí přede mnou a  poskytuje 
mi rozhovor. Moc mě zauja-
la a  pohltila jeho přirozenost, 
otevřenost, komunikativnost 
a velmi skromné a příjemné vy-
stupování. Díky tomu naštěstí 
veškerá tréma byla ta tam…

Pane Vojtku, vzpomněl byste 
si na nějakou Vaši jízdu auto-
busem? Cestujete někdy au-
tobusem, třeba v  rámci turné 
skupiny Kabát?
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roZHovor

S  kapelou autobusem ne-
jezdíme, kvůli soukromí vy-
užíváme auta osobní. Navíc 
máme auta rozdělená na kuřácká 
a  nekuřácká, dva z  kapely jsme 
totiž nekuřáci. Ale v mládí jsem 
autobusem samozřejmě jezdil, 
nejdelší cesta byla do Maďarska 
k  Balatonu. A  to šlo tenkrát o 
staré „ertéóčko“. Bylo to utrpení, 
protože tehdejší autobusy byly 
tak na cestování mezi vesnicemi 
nebo po republice, ale určitě ne 
na nějakou mezinárodní dopravu.  
Zažil jste v  autobuse nějakou 
zajímavou nebo vtipnou his-
torku?
Zažil, když jsme asi před rokem 
s kapelou jeli na festival do Košic. 
Z legrace jsme to vzali kupodivu 
zrovna také přes Maďarsko. Ale 
to už byl moderní autobus, takže 
příjemné cestování. Docela jsme 
si ale s tou trasou naběhli, protože 
jsme špatně odbočili z maďarské 
dálnice a  skončili jsme v  Buda-
pešti, místo toho, abychom dojeli 
do Košic, takže to bylo výborný 
(smích). 
Jste držitelem řidičského prů-
kazu na nějaký větší dopravní 
prostředek? 
Řidičák mám na všechno kromě 

kamionu, který jsem dříve také 
měl. Jenže po vojně, když jsem se 
vrátil domů, jsem ho už nevyužil. 
Jinak mám na motorku, osobní 
auto, tranzit, nákladní auto – 
tím jsem jezdil na vojně – a měl 
jsem k tomu ještě dokonce i vlek 
a  traktor. Na autobus ale také 
nemám řidičák.
Naše společnost jako jediná 
v  ČR provozuje bezpečné au-
tobusy pro děti. Projekt „Bez-
pečnost pro naše děti“ jsme od-
startovali již v roce 2012 a letos 
v  březnu jsme pokřtili další 
autobus. Co na tyto bezpečné 
autobusy pro děti říkáte?
Někdy mě opravdu udivuje, 
jak je bezpečnost cestování au-
tobusy brána na lehkou váhu. 
Hlavní roli v tom myslím sehrá- 
vají výrobci autobusů, je potřeba, 
aby dbali na přísné bezpečnostní 
předpisy. Podle mě by se bez-
pečnostní kritéria měla hodně 
zpřísnit, a  zvlášť když je auto-
bus určen k  přepravě dětí. Moc 
vás chválím, že takové bezpečné 
autobusy pro děti máte, protože 
opravdu stačí chvilka zaváhání 
a neštěstí je na světě. Když vidím 
některé autobusy, co se dnes po-
hybují na silnicích, tak podle 
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mě mnohdy ani neodpovídají 
technickým předpisům. Nároky 
na dopravní firmy by měly být 
takové, aby si to nemohly dovolit 
obcházet. Je jedno staré přísloví, 
že „nejprve musí člověk něco dát, 
aby potom mohl brát“. A v tomto 
případě by to mělo platit dvoj-
násob. To už mi říkal můj učitel 
na škole elektrotechniky, „nejsem 
tak bohatý, abych si mohl kupo-
vat levné věci“. Do kvalitních 
a hlavně bezpečných autobusů by 
se zkrátka mělo investovat. Tím 
se přeci i  zvedá prestiž dopravy. 
Pokud něco nakupuji, koukám na 
výbavu, jaké má to auto prvky, jak 
je vybavené, jak kvalitně udělané 
apod. To by si měli uvědomit 
dopředu i  ti, kteří autobusy ob-
jednávají. Protože když se vezou 
děti a něco se stane, už je pozdě…
Jste úspěšným interpretem 
v různých muzikálech. V jakém 
Vás nyní můžeme vidět?
Teď vlastně hraji ve dvou mu-
zikálech souběžně, a  to v  Mata 
Hari a Adam a Eva. Oba se střída-
jí, teď zrovna běží Adam a Eva, což 
je taková hezká komedie, ve stylu 
lehoučkého vtipu, celé to napsal 
a zrežíroval Zdeněk Zelenka, Bo-
huš Josef zkomponoval muziku. 

PePa vojtek
narodil se 21. června 1965 v tep-
licích. Vyučil se v oblasti spojů. od 
roku 1988 je členem a hlavním 
lídrem skupiny kabát, která patří 
mezi nejúspěšnější kapely 90. let 
20. stol. až do současnosti. něko-
likrát získala ocenění český slavík, 
anděl a bezpočet platinových desek. 
V roce 2007 se kabát probojoval do 
eurovize v Helsinkách. Letos v létě 
by měla skupina vydat nové album, 
které chce příští rok představit 
v rámci svého turné. Pepa Vojtek 
patří mnoho let mezi nejvýraznější 
interprety v muzikálech, jeho prvním 
byl krysař od daniela Landy. dalšími 
významnými byly drácula, Hamlet, 
Galileo, tři mušketýři, kleopatra, 
angelika, Golem, mona Lisa, Baron 
Prášil, casanova apod. V součas-
nosti ho můžeme vidět střídavě ve 
dvou muzikálech -  adam a eva 
a mata Hari. dokonce si v roce 2006 
zahrál i ve filmu jak se krotí kroko- 
dýli a v roce 2011 v muzikálové 3d 
pohádce V peřině. V současnosti 
je jedním z koučů televizní hudební 
soutěže Hlas československa, ve 
které se poprvé představil již v úvod-
ním ročníku 2012. je ženatý a má 
čtyři děti. 
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roZHovor

V této hře hraji Lucifera. V muzi- 
kálu Mata Hari hraji manžela 
hlavní hrdinky, Rudolfa MacLeo-
da. To ani moc lidí neví, že Mata 
Hari byla vdaná, měla dvě děti, syn 
jí zemřel, dcera po rozvodu byla 
v péči táty (tedy mě). Nakonec si 
šla svojí cestou a  skončila na po-
pravišti. Moje postava je v  mu- 
zikálu jen v první půlce, a tak všem 
vždycky říkám, jestli chcete vidět to 
dobrý, tak běžte na první půlku, ta 
druhá je už nuda (smích). 
Vzpomenete si na svůj vůbec 
první muzikál? 
Samozřejmě, byl to Krysař od 
Dana Landy v  roce 1995. Mu-
zikály mě baví, dávají mi to, co 
jsem nemohl nikdy dělat, a  to je 
hrané divadlo. Pocházím z Teplic, 
kde šance dostat se na DAMU 
nebo FAMU nebyly moc velké, 
takže jsem skončil u  spojů, tam 
jsem se vyučil. Díky muzikálům 
jsem si splnil de facto svůj dětský 
sen. 
Chtěl jste se hudbě věnovat už od 
dětství?
V  dětství jsem hodně sportoval, 
protože můj táta hrál celý život 
fotbal, takže se to projevilo i  na 
mně, hrál jsem za Teplice. Hudbě 
jsem se začal věnovat až po základní 

škole, na učňáku, kde jsme s kluka-
ma měli kapelu, učil jsem se hrát 
na akustickou kytaru. Na vojně 
jsem se pak setkal se svým bývalým 
spoluhráčem z Teplic, který už hrál 
v Kabátech, Tomášem Krulichem. 
Po návratu nás všech z vojny, a to 
bylo v  roce 1988, vznikl „no-
vodobý“ Kabát.
Co nového plánujete s  kapelou 
Kabát?
Kluci se teď chystají do studia, 
protože už mají připravené nové 
písničky. Já se tam objevím, až 
budou hotové texty, nejprve se 
totiž nahrávají nástroje a do toho 
jim nemluvím. Plánujeme 13. září 
velký koncert v Praze na Vypichu. 
Přípravy jsou tedy už v  plném 
proudu a  rádi bychom tam nové 
CD i pokřtili. 
Chystáte i turné? 
To by mělo být až příští rok. 
Máme to vždycky rozdělené, nej-
dříve samozřejmě musí být nějaký 
nový produkt, který můžeme pro-
dat lidem, a to ve formě CD. Po-
tom jedeme na živé turné, ale to 
si necháme až na jaro, možná na 
léto, abychom mohli vystupovat 
venku na fotbalových stadionech. 
Musí to být velký adrenalin zpí-
vat před tak velkým publikem. 

To teda je, dokáže vás to vybičo-
vat k nadlidským výkonům. Byly 
doby, kdy jsem dal deset koncertů 
za sebou, každý den jeden kon-
cert. Nechápu, jak jsem to mohl 
vydržet, to bylo velmi náročné, ale 
dal jsem to, protože ta atmosféra 
vás totálně nabudí!
Míváte trému? 
Tak prvních pět minut, ale dnes 
už to není taková ta zničující tré-
ma, jakou jsem míval za mlada, 
dnes je to o tom, že se člověk víc 
soustředí.
Jaké interprety máte rád? 
Já mám rád americký country. 
Poslouchám ale i  vážnou hud-
bu, v  podstatě všechno kromě 
techna, který mi připadá totálně 
monotónní. 
Máte nějaký hudební idol? 
Měl jsem, v  mládí, byl jím Rob 
Halford z  Judas Priest a David 
Coverdale z  Whitesnake. Ale 
samozřejmě pak se člověk chce 
ubírat svojí cestou a já jsem tohle 
vždycky dělal, proto jsem nikdy 
nestudoval žádný techniky ani 
styly zpěvu, abych neztratil tu 
svoji „vizitku“. Abych byl prostě 
originál. Techniku zpěvu jsem 
se naučil tzv. „za běhu“. Hod-
ně mi v  tom pomohl i muzikál, 

kde jsem musel střídat barvy 
hlasů. Ze začátku jsem samozřej- 
mě chrčel jako starý ložisko 
(smích). Pak ale přišel např. Karel 
Svoboda s Dráculou, Michal Da-
vid s Kleopatrou či Zdeněk Barták 
s Baronem Prášilem a  já jsem si 
říkal, „no, tady přeci nemůžu 
takhle chrčet, tady musím jít po 
textu a musím tu písničku lidem 
dát tak, aby zasedla do příběhu, 
aby to nebyla nějaká písnička úpl-
ně mimo děj“. Jinak jsem zpíval 
Dráculu, jinak zpívám Marca 
Antonia v Kleopatře, nebo úplně 
jinak hraji v  Baronovi Prášilovi. 
Každá ta figura chce zkrátka svo-
je. Například v Mata Hari musím 
v rámci jedné role projít několik 
časových období a životních etap, 
musím se během svých písniček 
přetransformovat z  mladého vo-
jáka až po starého chlapa, který je 
úplně zdrcený ztrátou svého syna 
a alkoholem. Mám na to hodinu  
a tři písničky…
V  současnosti jste jedním 
z koučů talentové soutěže „Hlas 
ČeskoSlovenska“. Můžete nám 
přiblížit její průběh?
Ta práce mě moc baví, je to zase 
úplně něco jiného, než jsem 
do té doby dělal. Když mě pře- 
mlouval režisér Pepe Majeský do 
prvního ročníku, běžely v  TV 
různé pěvecké soutěže, kde někteří 
ti „rádoby“ porotci byli „hodně 
drsní“. Já to nemám ve zvyku, 
jsem vždycky pozitivně naladěný 
člověk, mám rád humor a  vtip 
a nejsem ten typ, že bych někomu 
řekl: „běž domů, zpíváš hrozně“. 
To akorát mladého člověka srazí 
na dno. Snažím se sdělit jim určité 
připomínky lehkou formou, je to 
přece jenom zábavná soutěž. Lidi 
se mají bavit, a ne se stresovat. 
Co Vás baví ve volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky?
Provozuji rekreačně sport, v mládí 
jsem se jím dlouho zabýval, takže 
teď už se do toho moc nehrnu, 
protože bych se chtěl dožít stáří 
se zdravými končetinami (smích). 
Také se hodně věnuji dětem. 
Adámek jezdí na tříkolce jako 
Niki Lauda, takže za ním nestíháte 
utíkat, Matýsek je veliký fotbalista 
a  Valentýnka zase jezdí na koni, 
za tím už tedy neběhám (smích). 
Pokud mám tedy čas, jsem s nimi. 
Také máme s  Jovankou dva psy, 
francouského buldočka Edu a an-
glického buldoka Wildu, s  těmi 
chodím na pole na procházky. 
Pomalu se blíží čas dovolených, 
jak se chystáte strávit léto?
S  rodinou v  létě jezdíme na do-
volenou za teplem, já to sice moc 
nemusím, ale co bych neudělal 
pro klid v rodině (smích). Pro mě 
je ideální počasí vlhko, ne-li déšť, 
a maximálně do 25 stupňů. •

„Někdy mě opravdu udivuje, jak je v autobusové dopravě bezpečnost 
brána na lehkou váhu. Moc vás chválím za vaše speciální autobusy 

určené pro bezpečnou přepravu dětí.”

4



Naše společnost i na-
dále pokračuje v pro-
jektu „Bezpečnost pro 
naše děti“ a v březnu 
spustila provoz dru-
hého skutečně bez-
pečného autobusu pro 
děti, který nese jméno 
„Mikeš“. V Jablonci nad 
Nisou dne 20. března 
ho pokřtili Veronika 
Nová a Karel Roden, 
kteří se stali jeho patro-
ny. Akce se uskutečnila 
v rámci programu ve-
letrhu cestovního ruchu 
Euroregion Tour a mo-
deroval ji Ivan Vyskočil, 
který jako držitel průka-
zu profesní způsobilos-
ti, opravňujícího nejen 
k řízení autobusu, ale 
také k přepravě cestu-
jících, má k autobusové 
dopravě velmi blízko.

P

Křtu nového bezpečného autobusu se zúčastnily děti z jablonecké 
Mateřské školy Pampeliška

rojekt „Bezpečnost pro naše 
děti“ jsme zahájili v  listo-
padu 2012, kdy byl uveden 
do provozu autobus „Beruš-

ka“. Vzhledem k tomu, že poptávka 
nejen ze strany mateřských i základ-
ních škol a rodičů, ale i samotných 
malých pasažérů je opravdu veliká, 
rozhodli jsme se v projektu bezpečné 
přepravy dětí pokračovat. Bezpečný 
autobus již urazil téměř 100.000 
km a přepravil tisíce dětí na různé 
kulturní i  sportovní akce. Naším 
cílem je do budoucna vytvořit flo-
tilu těchto speciálních autobusů,“ 
sdělil Jakub Vyskočil, předseda 
představenstva BusLine a.s. Karel 
Roden i  Veronika Nová popřáli 
novému autobusu mnoho bez-
pečně ujetých kilometrů a  jen 
samé usměvavé malé pasažéry. 
Spolu s  dětmi z  Mateřské školy 
Pampeliška z Jablonce nad Nisou 
pokřtili autobus Mikeš dětským 
šampaňským. Hlavním motivem 
je usměvavý autobus, který si na 
místě děti domalovaly.    
Moderní autobus SOR ILH 12 je 
český autobus vyrobený na zakáz-
ku ve společnosti SOR Libchavy  

spol. s. r. o. a disponuje  kapaci-
tou 50 míst k  sezení. Všechna 
sedadla autobusu jsou vybavena 
moderním systémem IsoFix, díky 
kterému je dítě bezpečně upoutá- 
no během několika vteřin. Dětské 
sedačky jsou vyrobeny s použitím 
revoluční technologie Maxi-Co-
si Rodi AirProtect® s  vylepšenou 
boční ochranou, která překonává 
již tak přísné bezpečnostní tes-
ty. Sedačka chrání hlavu dítěte 
v případě nehody a má také op-
timální ochranu pro oblast boků. 

Lze ji polohovat, dél-
ka a  šířka opěrky zad 
může být přizpůsobe-
na rostoucímu dítěti 
ve věku od 3 do 12 
let. „Tento bezpečný 
autobus byl nasazen na 
naše středisko v Liberci. 
První autobus Beruš-
ka provozuje středisko 

v Jablonci nad Nisou a díky oběma 
vozům jsme na základě poptávky 
schopni zajistit dopravu dětí 
z  mateřských a  základních škol 
z Libereckého kraje. Mnohdy se totiž 
stalo, že kapacita jednoho autobusu 
nebyla dostačující. Samozřejmě 
chceme služby bezpečné přepravy 
dětí nabídnout i  v  ostatních re-
gionech,“  dodal Jakub Vyskočil.  •
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Patrony nového autobusu „Mikeš” jsou známé herecké osobnosti Veronika Nová a Karel Roden

Výrazný český herec KAREL RODEN 
a hlavní představitelka známého českého seriálu „První republika“  

VERONIKA NOVÁ 
PAtronY novéHo skUteČně  BeZPeČnéHo AUtoBUsU Pro DětI „MIkeŠ“ 

BUslIne DěteM
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BUslIne DěteM

AUtoBUsová PoHáDkA 
potěšila stovky dětí

BusLine i v letošním roce pokračuje v projektu divadelního představení pro děti „Autobusová pohádka“.  
Od začátku roku byla pohádka zahrána pro stovky dětí z mateřských škol z Libereckého a Ústeckého kraje  

a 5. dubna ji měly možnost zhlédnout v Semilech i děti našich zaměstnanců. Je dílem tří autorů, a sice herců 
Ivana Vyskočila, Martina Sochora a Hany Baroňové, kteří se divadelní tematice pro děti intenzivně věnují. 

Výhodou je, že se děti v průběhu představení aktivně zapojují do děje, zpívají, hádají zvířátka nebo hrají volejbal.

„Pohádku jsme představili již v několika mateřských 
školách a s potěšením mohu říci, že se vždy setkala 
s krásnou odezvou, a to nejen u dětí samotných, ale 
také u pedagožek. Z toho máme samozřejmě radost, 
protože jsme si na jejím zpracování dávali maximál-
ně záležet. Malí diváci vám totiž vždycky dají najevo, 
jestli se jim program líbí, nebo ne, to je výhoda jejich 
bezprostřednosti. Buď je to baví, nebo se baví mezi 
sebou,“ sdělil s úsměvem herec Ivan Vyskočil.
Projektům zaměřeným na děti se BusLine věnuje 
již několik let a chce v nich pokračovat i nadále. 
„Velikou předností je, že divadlo přivezeme přímo 
k dětem do mateřských škol, nemusejí tedy nikam ces-
tovat a v prostředí své školky se cítí lépe a hlavně přiro-
zeně. V letošním roce bude pohádka putovat nejen po 
Libereckém kraji, ale také do dalších regionů. Těší mě, 
že jsme ji na začátku dubna představili i dětem za- 
městnanců naší společnosti,“ doplnil Tomáš 
Roubiček, generální ředitel.  •

Autory pohádky jsou Ivan 
Vyskočil (uprostřed), Martin 
Sochor (zprava) a Hana 
Baroňová (zleva)

Celé divadelní představení trvá 50 minut, aby byla udržena pozornost dětí. Obrovskou výhodou je jeho didaktická a především interaktivní forma, kdy se malí diváci nejen 
do děje zapojují, ale také se učí novým věcem. Svoji roli hraje i „domácí“ prostředí mateřské školy, protože díky tomu mohou být mnohem více bezprostřední. Výrazný 
dojem dokreslují i pěkné dekorace od výtvarnice Martiny Babincové, kdy autobus koulí očima a díky kolečkům se celý otáčí. 

6

„Měli jsme ve školce už hodně 
pohádek, ale ta dnešní patři-
la k  těm nejlepším. Byla nejen 
krásná, ale také poučná, děti se 
dozvěděly nové věci o  městech, 
které autobus pomyslně proces-
toval, dále o  zvířátkách a  spo-
lu s  herci si i  zazpívaly. Všem 
mateřským školkám ho mohu 
vřele doporučit.“

 Jitka Kadlečková,  
ředitelka MŠ Srdíčko Liberec

„Děti pohádka nejen pobavila, ale i je 
naučila, jak cestovat autobusem a  jaké 
neplechy v něm nemohou provádět. Chtě-
la bych vyzdvihnout vysokou kvalitu jak 
herců, tak výpravy, zpracování pohádky 
bylo na velmi profesionální úrovni. Nejvíce 
nás zaujal bezvadný humor a  především 
moc pěkný přístup herců k dětem.“

Lenka Slabá, 
ředitelka MŠ Kytička Ústí nad Labem

„Na představení jsem vzala svoje 

dvě vnoučata, která nejvíce zaujala 

fiktivní cesta autobusem do ZOO, 

divadla i  cirkusu. Ta je okamžitě 

strhla a  aktivně zapojila v  pod-

statě všechny přítomné děti do děje. 

Úspěch pohádky i herců byl nejvíce 

patrný na rozzářených tvářičkách 

všech našich ratolestí. Veselá hodin-

ka s akční, navíc dopravní pohád-

kou moc potěšila a pobavila i nás 

dospěláky.“
Jana Řezníčková, 

personální oddělení, BusLine a.s.

Začátkem dubna byla pohádka představena  
i dětem zaměstnanců naší společnosti
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nA HoráCH žIJU I PrACUJU Celý žIvot  
a neměnil bych…

ak dlouho sedíte za vo- 
lantem autobusu a  ja-
kou dobu již pracujete 
v BusLine?

Pro společnost pracuji již od roku 
1988 a  autobus řídím od roku 
1991. Nejprve jsem začínal na 
nákladu, tady dole na vykládce, 
a potom už jako řidič autobusu. 
Dělám tu profesi od doby, co 
jsem přišel z  vojny, a  baví mě, 
jinak bych ji nemohl vykonávat. 
Povolání šoféra beru jako rutinu, 
ale člověk musí být pořád ve stře-
hu. Na horách jezdíte v zimě po 
ledu a sněhu, různými zatáčkami 
a křovinami, kdykoliv vám může 
odněkud vyjet nějaké auto. Stále 
musíte přemýšlet za ty ostatní, 
já už po těch letech vím, co jaká 
zatáčka snese. Když jedu třeba 
do Harrachova a  je náledí, tak 
jakmile proti mně jede auto, já 
už automaticky zastavím, pro-
tože vím, jak by to mohlo do-
padnout…Nehody nějaké byly, 
ale ne mnou zaviněné, naštěstí 
vždycky šlo jen o plechy, takové 
ty „ťukance“, jak já říkám. 
Na jaké lince jezdíte?
Jezdím tady po okolí vesničky 
směrem na Semily a  Jilemnici. 
Když je potřeba, tak zaskočím i na 

skibusu. Letošní zima byla mírná, 
nebyl sníh, takže se nemuselo 
„házet“, ale zase bylo pořád náledí.
Pokud jsou tuhé zimy, jak tam 
probíhá doprava?
Hodně záleží na tom, jak a jestli 
včas se podaří silničářům upra- 
vit vozovky. Několikrát se stalo, 
že jsem musel běžet pro traktor 
a  tahat zapadlý autobus. Buď 
ráno s lidmi, nebo i večer už bez 
lidí. Pokud jsem vezl cestující, tak 

si většinou vystoupili a šli pěšky, 
protože než já ten traktor seženu, 
nebo než mě někdo vyprostí, už je 
pro ně pozdě.
Jaký máte nejzajímavější „zim-
ní“ zážitek z  jízdy v  horském 
terénu?
Několikrát jsem zůstal viset na 
Dušnici, to bylo krizové, také 
v  Pasekách na bývalém mostě, 
když byl hodně úzký. Ošklivé 
to jednou bylo mezi Cimbálem 
a  Bozkovem. Tady zima byla, 
i  když se to letos moc nezdálo. 
Ráno jsme měli pořád náledí, takže 

chvílemi to nebylo nic hezkého… 
Pokud srovnáte běžnou linku 
se skibusem, jaký v tom vidíte 
rozdíl?
Na běžné lince už cestující znám, 
vím, kdo na jaké zastávce nastoupí 
a  kdo bude dobíhat. Pocházím 
odsud z Rokytnice, takže místní 
znám v podstatě všechny. Ale ski-
busem jezdí pokaždé někdo jiný 
a dost záleží, jestli máte štěstí na 
dobrou skupinu lidí. Pokud je 

skibus hodně plný, je důležité, 
jak jsou lidé naladění, jestli jsou 
v  pohodě a  snáší příkoří, že si 
nesednou a že se třeba nevejdou 
všichni. To víte, občas se mezi 
nimi najde takový, který začne 
dělat potíže a zbytečně vyvolávat 
problémy, to je potom samozřej-
mě nepříjemné. Snažím se vyjít 
se všemi, ale někdy to opravdu 
nejde.
Co si myslíte, že je pro řidiče 
autobusu nejtěžší?
Nejtěžší je práce s lidmi. Když se 
sejde dobrá parta cestujících ve 

skibusu, tak je to příjemné. To 
vám třeba i  pomůžou, zasmějí 
se a  v  klidu počkají, až všechny 
i  s  lyžemi naložím. Naopak se 
ale někdy najde rýpal a najednou 
je všechno špatně. Někdy je to 
doslova „estráda“, hlavně v zimě 
s lyžaři, kteří sem přijíždějí svými 
auty. Překáží vám v  cestě a  ne- 
chtějí se vyhnout. Pořád někomu 
pomáháme vytlačit auto. Ně- 
kteří poděkují, a jiní ne. Bohužel 
musím říci, že s  cizinci člověk 
kolikrát vyjde líp než s  našinci, 
i  když je tam jazyková bariéra. 
Němci, Holanďani i  Poláci jsou 
k  autobusům tolerantnější, ne-
chají nás vyjet ze zastávky. Pak 
jsou ale tací, kteří vám nedají ani 
centimetr zadarmo.
Co Vás baví ve volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky?
Rád sportuji, lyžuji na běžkách, 
jezdím hodně na in-line bruslích 
u nás na Souš nebo si sednu na 
kolo a  jedu tady po okolí. Spor-
tuji v našem regionu, proč bych 
jezdil někam pryč, když mám 
všechno tady. Ale pouze pokud mi 
zbyde čas, mám totiž hospodářství 
a s tím je hodně práce. Ale mě baví 
stále něco dělat, nejsem typ na 
sezení doma a koukání z okna.  •

Řídit autobus v horském terénu není především v zimě nic jednoduchého. Své o tom ví Roman  
Erlebach ze střediska Rokytnice nad Jizerou, který povolání řidiče autobusu vykonává v podstatě 

celý život. Zažil už na horských silnicích mnoho nebezpečných situací, které během zimy každoročně 
sníh a led s sebou zkrátka přinášejí. Přesto by neměnil, práce ho baví a více než milion ujetých km za 

25 let praxe jsou toho důkazem. V následujícím rozhovoru nám o svém povolání prozradí více.

 „Skibusem jezdí pokaždé někdo jiný a dost 
záleží, jestli máte štěstí na dobrou skupinu lidí.”

J
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JIČínŠtí sPUstIlI ProvoZ 
nového minibusu MHD

BusLine v sobotu 26. dubna představil a pokřtil v rámci akce „Cestujeme s MHD Jičín  
z minulosti do budoucnosti“ nový moderní minibus Iveco-STRATOS v provedení 
LE37 – low entry s emisní normou Euro 5, který bude občanům Jičína zajišťovat 

pohodlnou a hlavně bezpečnou přepravu v rámci MHD.

A kce se zúčastni-
ly přibližně dvě 
stovky návštěvníků, 
kteří měli možnost 

se zdarma provést novým mini- 
busem i  historickým auto-
busem Škoda RTO. „V loňském 
roce jsme v  rámci MHD Jičín 
přepravili téměř 45 tisíc cestu-
jících, a  to na více než 32 
tisících km. Vzhledem k  tomu, 
že naše společnost uspěla ve 
výběrovém řízení mezi řadou 
dalších dopravců, nasadili jsme 
zde do provozu zcela nový mi- 
nibus Iveco-STRATOS LE37, 
který díky svým novým techno-
logickým úpravám zajistí bez-
pečnou a  pohodlnou dopravu 
našim pasažérům. Veřejnosti 
jsme v rámci akce představili ne-
jen tento moderní minibus, ale 
návštěvníci měli rovněž možnost 
posoudit technické vybavení 
i úroveň jízdy s autobusem Škoda 
RTO MTZ ze 70. let 20. století 
a  díky tomu porovnali úroveň 
cestování našich rodičů a  pra-
rodičů,“ uvedl generální ředitel 
Tomáš Roubiček. Akci mode- 
rovala známá herečka Veroni- 
ka Nová, kterou diváci znají  
ze známého českého seriálu 
„První republika“. „Je pro mě 
milým překvapením, že už jsem 
se mohla jedním z  vašich his-
torických autobusů svézt v seriálu 
„Vyprávěj“, a to při natáčení scény 

„odjezd do Itálie“. Takže pro mě 
okružní jízda autobusovým 
veteránem nebyla tou první, 
nicméně jsem si ji opět velmi 
užila. Je zajímavé a  současně 
legrační to srovnat s  dnešními 
moderními autobusy, které jsou 
zcela tiché, pohodlné a  ekolo- 
gické. Byla jsem rovněž potěše-
na, že na dnešní akci dorazila 
spousta lidí, kteří se zajímali 
o nový minibus, jenž jim bude 
zde v Jičíně zajišťovat městkou 
hromadnou dopravu,“ sdělila 
k akci Veronika Nová.
Společnost BusLine zvítězila ve 
výběrovém řízení na zajištění 
MHD v Jičíně na šestileté ob-
dobí a na základě toho nasadila 

do provozu nový nízkokapa- 
citní minibus Iveco-STRA-
TOS v provedení LE37 – low 
entry s emisní normou Euro 5. 
Jde o  malý autobus s  kapaci-
tou 38 cestujících, s nízkopod-
lažní částí podlahy za zadní 
nápravou pro snadný nástup 
a  výstup osob s  omezenou 
pohyblivostí a rovněž pro pře-
pravu dětského kočárku. Mini- 
bus je také vybaven výklopnou 
plošinou umožňující snadnou 
přepravu handicapovaných 
cestujících. Nová generace 
IVECO Daily s  novými mo-
tory plnícími exhalační normu 
EEV-EUR5 zavádí do této 
třídy malých autobusů zcela 
novou kvalitu - technologii 

přístrojové desky s CAN BUS 
elektroinstalací, větší palivové 
nádrže, nové výkonné diese-
lové motory 140 a 170 HP se 
systémem EGR, CRT výfuko- 
vý filtr pevných částic, nový 
mechanismus řazení a  další 
zlepšení. „Prezentace byla špič-
kově pojatá, protože kombinace 
s  historickým autobusem Škoda 
RTO té akci dala, jak bych řekl, 
„patinu“. BusLine provozuje 
MHD v  Jičíně od roku 2001 
a vždy nabídl nejvýhodnější pod-
mínky, které jsou dodržovány. 
Pevně věřím, že se obyvatelům 
našeho města bude novým mo-
derním minibusem pohodlně 
cestovat,“ popřál místostarosta 
Jičína Vlastislav Matucha. •

Minibus iVeco-sTRATos Le37
Výrobce: stratos
Motor: Iveco splňující normu 
eUro 5, obsah 2998 ccm
Palivo: nM
obsaditelnost: 38
Počet míst k sezení: 21
Max rychlost (s omezovačem): 
100 km/h
Převodovka: manuální 

teCHnICké PArAMetrY:
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DoPrAvA

CYkloBUseM ZA krAkonoŠeM
i letos objížďkou
v sobotu 31. května 2014 opět vyrazil tradiční páteřní „krkonošský cyklobus“ na trase 
Harrachov – rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko – vrchlabí – Janské lázně – Pec p. s. – Pomezní 
Boudy s časem odjezdu v 7:00 z Harrachova a zpět v 16:40 z Pomezních Bud. spoje na červené 
krkonošské cyklolince jsou v letní sezóně pravidelně v provozu o víkendech od 31. května do 28. září 
a o prázdninách i v pracovních dnech. Dopravu po stejné trase v opačném směru (ráno z Pomezních 
Bud a odpoledne z Harrachova) zajišťuje osnADo. I v letošním roce pokračuje oprava silnice mezi 
Černým Dolem a Janskými lázněmi a spoje proto budou po celou sezónu vedeny objížďkou přes 
rudník a Mladé Buky. Do Janských lázní zajedou jen na otočení až ze svobody nad Úpou. od 
31. května až do 28. září je denně v provozu také cyklobus na žluté lince z Jilemnice na Mísečky.  
Už od 11. května pak je denně až do 28. října k dispozici také pravidelný turistický  
autobus z Horních Míseček na Zlaté návrší, ke kterému o prázdninách přijede i pár spojů z rokytnice.

Cyklobusů využijte
I nA JIZerkU 
A Do BeDřICHovA
od 31. května provozujeme víkendový cyklobus s odjezdem v 9:30 
z Jablonce nad nisou na Jizerku po trase Bedřichov, Hrabětice, 
Josefův Důl, tanvald, Desná a kořenov. I letos mohou cyklisté vy-
užít dvou odpoledních párů spojů mezi Jizerkou a železniční sta- 
nicí v kořenově, které zajišťují přípoje na vlaky. Již od konce dubna 
byla zahájena cyklistická sezóna v Jizerských horách provozem 
cyklobusu na Bedřichov z Jablonce nad nisou, liberce a z turno-
va s možností projet se po cyklotrasách v srdci Jizerských hor. 
v době letních prázdnin bude cyklobus s odjezdem v 8:30 z Jab-
lonce nad nisou směr Bedřichov, liberec a zpět v 9:35 v provozu 
každý den a cyklisté rovněž mohou využít i možnosti vyvézt se 
autobusem na kopec a vystoupit na nově obsluhované zastávce 
Bedřichov, Maliník. •

sTARTuJeMe cykLobusy 
pro letní sezónu 

Cyklistická sezóna je díky příjemnému jarnímu počasí již v plném proudu a naše společnost ji  
i v letošním roce podpoří cyklobusy, na které si už všichni sportumilovní příznivci zvykli. Šlápnout do 
pedálů tedy nemusíte už ze svých domovů, ale naopak se můžete do srdce Krkonoš, Jizerských hor 

i Českého ráje dostat díky pohodlným turistickým linkám, které již několik let BusLine provozuje.

Po krásách Českého ráje 
cyklobusem

V Českém ráji zůstávají zachovány základní 
loňské trasy turistických autobusů Turnov 
– Jičín a zpět přes Vyskeř i přes kacanovy, 

semily – Rovensko – Jičín a semily – Vyskeř 
– Turnov – Malá skála – kozákov – semily. 

Provoz českorájských turistických autobusů 
byl zahájen 31. května 2014 červenou linkou 

Turnov – Vyskeř - Jičín.
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Po roční zkušenosti nasadila naše 
společnost dalších sedm nových 
moderních ekologických autobusů 
CItelIs s pohonem na CnG, které 
doplňují flotilu zabezpečující měst-
skou hromadnou dopravu v liber-
ci. tato vozidla zajišťují maximální 
bezpečnost cestujících a navíc díky 
CnG pohonu splňují emisní limity 
euro 6. „Před rokem jsme do MHd 
Liberec nasadili čtyři nové ekolo- 
gické autobusy citeLis s pohonem 
na cNG a hodnotíme je velice pozi-
tivně. a to nejen z hlediska šetrnos-
ti vůči životnímu prostředí, ale 
i z pohledu jejich využití v náročném 
a frekventovaném dopravním 

provozu v Liberci. v rámci 
srovnávacích testů autobusů prošly 
právě tyto vozy velmi pozitivně 
a rovněž se setkaly i s kladným 
ohlasem u našich cestujících, kteří 
si chválí především pohodlí a menší 
časové ztráty v případě dopravní 
špičky. rozhodli jsme se tedy dopl-
nit naši flotilu dalšími sedmi novými 
autobusy tohoto moderního typu. 
v současnosti v Liberci provozujeme 
11 ekologických autobusů na cNG 
ze 70 vozidel, které naše společnost 
vlastní. to je 15 % z celkového poč-
tu 480 autobusů našeho vozového 
parku. v současné době provozuje 
společnost busLine a.s. i dvě čer-

pací stanice na cNG, a to v Jablonci 
nad Nisou a v semilech,“ sdělil gene- 
rální ředitel tomáš roubiček. Auto-
busy jsou opatřeny motorem s ob- 
zvláště dobrým výkonem z hlediska 
spotřeby paliva a především jsou 
šetrné k životnímu prostředí. Z hle- 
diska ekologických spalovacích 
motorů je zemní plyn ekonomicky 
nejvýhodnější řešení. v posled-
ních letech se těchto vozů ve verzi 
CnG prodá přibližně stejný počet 
jako ve verzi diesel, což dokazuje 
jejich ekologickou i ekonomickou 
výhodnost. „ekologické autobusy na 
cNG nabízejí nepřeberné množství 
výhod, jednou z nich jsou i nižší 

náklady na jejich provoz, které jsou 
při stejné spotřebě zhruba o čtvrtinu 
nižší než v případě nafty,“ uzavřel 
tomáš roubiček.

Další moderní ekologické autobusy 
Pro MHD lIBereC

PoPis AuTobusu:
Moderní ekologické autobusy 
CItelIs od výrobce IveCo 
jsou nízkopodlažní s plně bez-
bariérovým přístupem, pros-
torným a barevně laděným 
interiérem. Celková přepravní 
kapacita je 87 cestujících, z toho 
29 sedících. výhodou autobusů 
s plynovým pohonem je nízká 
hlučnost, což ocení jak cestu-
jící, tak obyvatelé měst. Auto-
busy CItelIs byly uvedeny na 
trh v roce 2005 a úspěch těchto 
vozidel v mnoha evropských 
městech lze vysvětlit jejich snad-
ným začleněním do městského 
prostředí, čistotou a plynulostí si- 
luety vozu, příkladnou přístupnos-
tí nebo např. výjimečným prosvět- 
lením interiéru vozidla. Díky 
výrazným úsporám se vůz pyšní 
vysokou ekologickou efektivitou 
se snížením emisí pevných částic 
vypouštěných do atmosféry. Mo-
tory IveCo CUrsor použité 
v těchto autobusech jsou zcela 
nadčasové, protože již několik let 
technicky splňují normy euro 6.

VOZíME ZNÁMý PěVECKý SOuBOR

seVeRáČek, LibeRecký děTský sboR 
ZuŠ, se řAdí Již Více než PůL sToLeTí 
MeZi úsPěŠná PěVecká uskuPení V ČR. 

Z lIBerCe severáČek

Úspěchy slaví nejen doma, ale i v zahraničí. 
Byl založen manželi Jiřinou a Milanem Uher-
kovými a ve čtyřech přípravných odděleních 
a koncertním sboru v současnosti zpívá 
270 děvčat i kluků ve věku od čtyř do osm- 
nácti let, a to pod vedením sbormistryně 
silvie Pálkové. naše společnost zajišťuje 
sboru dopravu jak na koncerty po českých 
luzích a hájích, tak i v zahraničí. v dubnu se 
severáček zúčastnil zahraniční hudební mise 
ve švédském stockholmu a v průběhu června 
koncertuje v německém  Augsburgu a ve fran- 
couzském villneuil. na všechny tyto zahra- 
niční cesty je dopraví právě Busline.
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AktUAlItY

StuDENtI PROSADILI 
nové sPoJe v tUrnově

urnovští středoškolá-
ci, ale i ostatní cestu-
jící se již dostanou 

pohodlně od vlakového ná-
draží do centra a k nemocnici 
i v neděli večer. od začátku 
února do poloviny prosince 
letošního roku jsme zkušebně 
zavedli dva nové nedělní spo-
je MHD s odjezdem v 17:30 
a 19:30 hodin z terminálu 
ČD, stanoviště číslo 1. Byli 
to právě studenti středních 
škol z turnova, kteří přišli 
s požadavkem na zavedení 
nových spojů, kterými by se 
pohodlně dopravili v neděli  
v podvečer na internáty. tyto 
spoje ale nepojedou o letních 
prázdninách a o nedělích, po 
kterých následuje volný den. 
nové spoje budeme průběžně 
vyhodnocovat a pokud se os-
vědčí, natrvalo je zavedeme 
do jízdního řádu linky 670322. 

t

Společnost BusLine zajišťovala dne 7. 5. 2014 dopravu v rámci oficiální návštěvy prezidentů 
České republiky a Spolkové republiky Německo v závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

naše autobusy přepravovaly členy delegace prezidenta Čr a studenty ŠkoDA AUto a.s.
- vysoké školy a středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu, kteří byli rovněž na akci přítomni. 

BUSLINE ZAJISTIL DOPRAVU  
V RáMCI OfICIáLNí NáVŠTěVy PREZIDENTů ČR A SRN

v ZávoDU ŠkoDA AUto
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CK BuSLINE PŘEDStAVuJE

cesToVní kAnceLář busLine VáM PRo nAdcháZeJící LeTní A PodZiMní seZónu PReZenTuJe někoLik VeLMi 
ZAJíMAVých Jednodenních PoZnáVAcích ZáJeZdů V ČR i V sousedníM PoLsku A něMecku. Z nAbídky 

ZAhRAniČních PobyToVých ZáJeZdů VáM doPoRuČuJeMe LeToVisko bibione, kTeRé Je díky dVAnácTikiLo- 
MeTRoVé PísČiTé PLáži s MíRnýM sVAheM do Moře ideáLní PředeVŠíM PRo Rodiny s děTMi, ZdRAVoTně  

hAndicAPoVAné osoby i nePLAVce. nAŠe ZáJeZdy i VýLeTy ZA PoZnáníM VyužiLo Již Mnoho TuRisTů. necheJTe 
se insPiRoVAT i Vy A VydeJTe se s náMi PoZnáVAT ZAJíMAVá MísTA nAŠí ZeMě i ZAhRAniČí.

Vydejte se s námi na jednodenní poznávací i zážitkové výlety do Lednice a Valtického podzemí,  na zámek sanssouci v Postupimi, 
do Mariánských Lázní a bečvova n. T., na svatomartinské posvícení v zámku Loučeň a za adventní atmosférou do drážďan.

kontakt: ck busLine, tel.: 485 344 990, e-mail: liberec@ckbusline.cz, www.ckbusline.cz

ZáJeZdy nA LéTo A PodZiM

AktUAlItY
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nAbíZíMe:

* velmi příznivé ceny za osobu 
na týden od 1.590 kč

* ubytování v apartmánech 
přímo na pláži

* osoby zdarma v rámci akčních 
nabídek

* plážový servis zdarma

* eUroPArtY – zábavný 

večer v přírodě s živou hudbou, 
tancem a občerstvením

* animační programy pro děti 
i dospělé na pláži zdarma

* europa Card – klientská karta 
s možností slevy ve vybraných 
prodejnách, restauracích, 
barech, diskotéce, lunaparku 
apod.

italské letovisko  bibione  je ostrovem o rozloze cca 1 800 ha 
a s vnitrozemím ho propojuje most. Jsou tam velmi vhodné  
klimatické podmínky pro koupání od května do září a díky  
dlouhé i široké pláži s mírným svahem do moře láká všechny 
věkové kategorie návštěvníků, a to rovněž z řad neplavců.

kými sídly a parky. 
termín: 9. 8. 2014 
cena: 790 kč  
s odjezdem z Liberce, 
Jablonce nad nisou 
a hořic

» navštivte s námi 
Mariánské Lázně  
s typickou kolonádou,  
jež je historickou památ-
kou českého lázeňství 
a vzácným příkladem 
dobových staveb. Po 
příjemné procházce 
se podíváme na hrad 
a zámek bečvov nad 
teplou. 
termín: 20. 9. 2014 
cena: 650 kč s odjez- 
dem z Liberce a Jab-
lonce nad nisou; 550 kč 
s odjezdem z hořic

» užijte si svatomartin- 
ské posvícení v rámci 
nejnavštěvovanější 

Druhý advent v Drážďa-
nech se nese v duchu 
slavností vánoční štoly, 
kde kromě největší 
štoly na světě uvidíte 
i největší nůž. kromě 
nabídky více než 230 
stánků je tamní atrakcí 
také vánoční pyramida, 
která je díky své výšce 
zapsána v Guinessově 
knize rekordů. 
termín: 6. 12. 2014 
cena: 450 kč  
s odjezdem z Liberce 
a Jablonce nad nisou; 
500 kč s odjezdem 
z hořic

» nechejte na sebe 
dýchnout historii zám-
ku  Lednice s francouz- 
skou zahradou a an-
glickým parkem, který 
byl roku 1996 zapsán 
na seznam světového 
kulturního bohatství  
UnesCo. nebude chy-
bět ani historie vinařství 
ve valtickém podzemí, 
což je unikátní labyrint 
obnovených částí his-
torických vinných sklepů 
vzájemně propojených 
v délce 800 metrů.
termín: 26. 7. 2014 

cena: 690 kč s od-
jezdem z Liberce 
a Jablonce nad nisou 
a 590 kč s odjezdem 
z hořic

» odhalte krásu Postu- 
pimi s památkami pod 
ochranou UnesCo 
a nenechte si ujít za-
hrady u zámku sans-
souci. Postupim coby 
bývalé rezidenční město 
pruských panovníků je 
známá především svým 
historickým odkazem 
a jedinečnými zámec-

loučenské zámecké 
slavnosti, jejímiž hlavní-
mi magnety jsou ostře 
sledovaný romantický 
příjezd rytíře Martina na 
bílém koni a podvečerní 
putování za svatomar- 
tinskými světýlky. sou- 
částí je bohatý dopro- 
vodný program pro děti 
i dospělé – historický 
šerm, kejklířská klání, 
svatomartinské tradice, 
které si budou moci 
vyzkoušet i návštěvníci, 
pásma tanců a pohádek, 
nejrůznější soutěže atd.
termín: 8. 11. 2014 
cena: 220 kč s odjez- 
dem z Liberce a Jab-
lonce nad nisou; 190 kč 
s odjezdem z hořic

» Vychutnejte si 
jedinečnou sváteční 
atmosféru a vydejte  
se s námi do drážďan.  

Drážďany

Postupim

Bibione
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BuSLINE V RÁMCI 
VELEtRHu EuROREgION tOuR

pro děti a cestovní kancelář

eletrh euroregion 
tour probíhal od 
čtvrtka 20. do so-
boty 22. března 
a navštívily jej tisíce 

účastníků. Po dva dny měla veřej- 
nost možnost prohlédnout si nový 
skutečně bezpečný autobus pro 
děti, který byl pojmenován „Mikeš“, 
a jeho patrony se stali karel ro-
den a veronika nová. Busline 
chce do budoucna vytvořit floti-
lu těchto bezpečných autobusů 
a již nyní je poptávka ze strany 
mateřských a základních škol, 
rodičů i samotných dětí veliká. 
Jako první si mohly „Mikeše“ vy-
zkoušet děti z Mateřské školy 
Pampeliška, které jsou na tento 

typ bezpečného autobusu zvyklé, 
tím prvním cestují již od loňského 
roku. „Jsme s kolegyněmi nad-
šené, že je takový bezpečný auto-
bus pro děti provozován. s dětmi 
s ním cestujeme nejen na plavání 
anebo třeba do divadla, ale také 
do německého oderwitz, kde 
máme naši partnerskou mateřskou 
školu. oceňujeme jak bezpečnou 
a pohodlnou jízdu, tak i velmi 
ochotné a vstřícné řidiče. domní- 
vám se, že v dnešním frekven-
tovaném dopravním provozu by 
mělo být samozřejmostí přepravo-
vat děti takovým autobusem, vždyť 
do auta by je nikdo z nás bez au-
tosedačky nepustil,“ sdělila ředitel-
ka Mateřské školy Pampeliška  

Nový bezpečný autobus Mikeš pokřtily známé herecké osobnosti Veronika Nová a Karel Roden

PředsTAViL noVý beZPeČný AuTobus

BusLine představil v Jablonci nad Nisou v průběhu mezinárodního veletrhu cestovního ruchu „Eurore-
gion Tour 2014“ nový skutečně bezpečný autobus pro děti a služby cestovní kanceláře. Ta nabízí jak 
jednodenní poznávací zájezdy po České republice, tak i pobytové v jižní Evropě, především v Itálii.  
Na své si přišly i děti, pro které společnost připravila divadelní představení „Autobusová pohádka“.

Dagmar Cízlerová prezentovala na veletrhu cestovního ruchu libereckou 
pobočku CK BusLine

ZveMe vás

konAné AkCe

kateřina sýkorová.
v rámci veletrhu byla před-
stavena i naše cestovní 
kancelář, která nabízí služby 
jednodenních či vícedenních 
pobytových zájezdů a provozu-
je tři pobočky: v liberci, Jab-
lonci nad nisou a Hořicích. 
s kompletní nabídkou zá-
jezdů se mohli návštěvníci ve-
letrhu seznámit po celé tři dny 
a prezentační stánek Busline 
navštívily čtyři stovky zájemců. 
ošizeni o zábavu nebyli malí 
návštěvníci veletrhu, kterým 
jsme předvedli interaktivní 
divadelní představení „Auto-
busová pohádka“. Herci Ivan 
vyskočil, Martin sochor a Hana 
Baroňová ji odehráli v divadle 
Junior a přilákala nejen děti, 
ale i jejich rodiče a prarodiče. •
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ZveMe vás
 

nA PoDZIM

AUtoBUsY v retro stYlU 

o úspěšných loňských retro jízdách, 
díky kterým si mohli cestující v Českém 
ráji připomenout historii cestování 
minulého století, se Busline rozhodl 
v této tradici pokračovat a i v letošní let-

ní sezóně své veterány vypraví. na výlety svého 
mládí si mohou cestující zavzpomínat každou 
prázdninovou sobotu od 5. 7. do 31. 8. 2014. 
Historické autobusy budou brázdit Český ráj na 
osvědčené trase turnov-libuň-Jičín s přestupem 
na historické vlakové spoje v libuni. •

• ve dnech 10. – 14. září bude probíhat 
„Festival Jičín - město pohádky“,
v rámci kterého Busline představí 
Autobusovou pohádku a autobusy 
pro bezpečnou přepravu dětí.

• Již po šesté budou moci s námi nejen 
Českolipští zavzpomínat na historii cestování, 
a to v rámci Mezinárodního dne bez aut. 

Akce se bude konat v sobotu 20. září 
v České Lípě a na své si přijdou i malí 
pasažéři, kteří spolu se svými rodiči jistě 
ocení jízdu v našich bezpečných autobusech 
pro děti.

• Zažijte opět retro jízdy v horském terénu 
a vyjeďte v našich historických autobusech 
až téměř na samý vrchol Ještědu! Tradiční 
akce „osLAVy JeŠTědu“ se konají v so-
botu 20. září v Liberci a Busline tam opět 
vyšle do akce své autobusové veterány.
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opět vyrazí do Českého ráje

PlánovAné AkCe

P

14

Přijeďte do Českého ráje  
zavzpomínat na historii cestování 
a nechejte na sebe dýchnout 
retro náladu našich historických 
autobusů!

na akce jste samozřejmě 
všichni srdečně zváni!

jede každou sobotu



Pište nám,
vaše názory nás 

zajímají.
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Povolání řidiče autobusu je především náročné z pohledu dopravního, protože 
dnešní provoz je velmi rušný a ne všichni řidiči se na silnicích chovají tak, jak 
mají. Velká tíha ale na našich kolezích leží v odpovědnosti za cestující, které 
musí vždy včas a především bezpečně dopravit do jejich cílové stanice. Práce 
s lidmi patří k těm nejnáročnějším, kolegové řidiči mnohdy čelí různým situacím, 
ať příjemným či nepříjemným. Na následující dvoustraně Vám představujeme 
dopisy a vzkazy od našich pasažérů, již využívají služeb BusLine a váží si  práce 
těch, kteří je bezpečně vozí na jejich cestách.

řIDIČI BUslIne 
pomáhají cestujícím v nesnázích

„Ve shonu starostí všedního dne jedna zpráva, 
která Vás potěší. Dne 7. 2. 2014 na cestě do 
Rokytnice jsem ztratil ze střechy auta mobil se 
všemi daty. Věc krajně nepříjemná soukromě 
i provozně. Okamžitě jsem ho oželel s pocitem 
beznaděje. Ale nedalo mi to a pátral jsem po 
teoretických možnostech jeho nálezu. Pak mi 
zavolal z Německa syn, že se mu ozval řidič 
autobusu, který mobil postřehl v zatáčce. Tak 
jsem se dopátral k Vaší společnosti, kde mi tele-
fon během 10 minut osobně předal pan Pěnička 
Rohan. Nestává se to běžně, ale poctiví lidé, jak 
vidno, ještě žijí. Pokud někdy tento šofér udělá 
nějakou chybu, přičtěte mu tento (téměř fil-
mový) příběh k dobru.
VÍCE TAKOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ!“

 MuDr. Otakar Malý, kardiolog, Liberec

„Nikdy jsem si osobně na nikoho a  nikde 
nestěžovala, ale ani nechválila. Teď jsem se 
rozhodla udělat výjimku a  poslat Vám po- 
chvalu na řidiče MHD Jablonec n. N. Nevím 
sice jeho jméno, ale vím, že jezdil dne 25. 2. 
2014 na lince č. 4 v autobuse  č. 71. Je to jeden 
z nejmilejších a nejochotnějších řidičů. Stále us-
měvavý, milý a velmi slušný. To se člověku hned 
lépe cestuje. Jela jsem s ním už vícekrát a hned 
jsem měla lepší den. Tímto Vás žádám, abyste 
moji pochvalu nenechali bez odezvy. Škoda, že 
takových řidičů jako ON u nás nejezdí více.“

Eva Pávková, Lučany nad Nisou

„Dne 6. 3. 2014 jsem cestovala autobusem 
Vaší společnosti z  Nového Boru do Turnova. 
BUS č. 670540 12. Velmi mě překvapilo, že 
autobus řídila řidička. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat Michaele Horákové za velmi profe-
sionální řízení autobusu, ale i za velmi milé a  
vstřícné chování k nám - cestujícím. Byla bych 
ráda, kdybyste i Vy ocenili zaměstnance, který je 
chloubou Vaší společnosti. Takové příjemné lidi 
bych ráda  potkávala každý den.“

Marie Černá

První skutečně bezpečný autobus pro děti „Beruška” je hojně využíván především v rámci 
přeprav malých pasažérů na různé sportovní a kulturní akce

Jaroslav Havlíček získal v roce 2012 
ocenění „Řidič roku Libereckého kraje”
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„Chtěl bych za nás za všechny, kteří se 
oslavné jízdy dne 5. 4. 2014 účastnili, 
moc a  moc poděkovat za skvělou práci 
při přípravě autobusu a při samotné akci 
na trase Semily–Jabloneček a  zpět. Pan 
řidič byl skvělý, ochotný a  vstřícný. Au-
tobus krásně připravený a bez problémů 
odvezl skupinu na oslavu téměř podle 
jízdního řádu (ale to nebyla chyba pana 
řidiče, ale té pohody, kterou nechtěl nikdo 
rušit zbytečným stresem). Ještě jednou moc 
děkujeme za vstřícnost a krásný zážitek! 
Mamka se z  toho vzpamatovává do 
dneška… neb to bylo celé utajované jako 
překvapení, a to vyšlo! Ať se Vám, panu 
Körberovi, panu Rážovi i „RŤáčkovi“ daří 
i na dalších akcích.“

 Ing. Jiří Čermák, Poniklá

„Dne 11. 3. 2014 jsem cestovala s  Vaší 
společností BusLine a.s. z Harrachova do Prahy 
a  zpět spojem 670090-001 (odjezd v  5:30) 
a 670090-020 (odjezd v 15:00). Autobusovou 
dopravu používám často, a  právě proto chci 
velmi poděkovat oběma pánům řidičům, kteří 
projevili velmi lidský a  současně profesionální 
přístup k cestujícím. Ráno mi nebylo dobře, když 
jsem se obrátila s dotazem na Vašeho řidiče, byl 
laskavý, ochotný a pomohl mi. Odpoledne jsme 
jeli po spoji, který měl cestou poruchu. Téměř 
každou zastávku řidič klidně a  trpělivě stále 
dokola vysvětloval, proč vynechal spoj, který jel 
před ním. Klidně a bez invektiv komunikoval 
i se starší ženou, která původně jela předchozím 
spojem a delší dobu ho slovně napadala. Předejte 
jim tedy mé poděkování.“ 

Ing. Jitka Müllerová, Buštěhrad

Řidiči naší společnosti, kteří v roce 2012 získali prestižní 
ocenění Mezinárodní unie silničních dopravců
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roZHovor

Odborové organizace jsou součástí společnosti BusLine. V současnosti existují čtyři, 
ta největší a historicky nejdéle fungující je Základní organizace OSD Jablonec nad Nisou. 

V následujícím rozhovoru bychom Vám chtěli představit jejího předsedu, pana Jiřího Kuchynku.

ste předsedou Základ-
ní organizace OSD 
Jablonec nad Nisou. 
Jak dlouho jste ve 
funkci? 

Předsedou jsem od podzimu 
2012, nastoupil jsem jako úplný 
nováček, ale tou myšlenkou jsem 
se vlastně zabýval od doby, kdy 
jsem se potřetí vrátil do BusLine. 
Spojení ČSAD Jablonec 
a  Semily to vlastně urych- 
lilo, protože při fúzi docházelo 
k  určitým „vibracím“, které se 
nám moc nelíbily. Přeci jen jsme 
v  Jablonci byli zvyklí na určité 
svoje „zajeté koleje“. Samozřej- 
mě i  v  době, kdy ještě fungo- 
valo ČSAD Jablonec, se na lec-
cos nadávalo, ale spojení obou 
podniků pod značku BusLine 
byla největší změna, která se 

v „životě“ firmy udála. 
Co Vás do funkce přivedlo? 
Nikam jsem se netlačil, ale po 
odchodu mého předchůdce 
jsem byl osloven a  souhlasil 
jsem.  Byl jsem tedy zvolen na 
5 let a  začal jsem se o  proble- 
matiku zajímat. Přiznám se, že 
jsem do toho šel s poměrně revo- 
lučními myšlenkami. Ale ve 
chvíli, kdy do té oblasti začne 
člověk nahlížet zevnitř, zjistí, že 
situace není zase tak černobílá, 
jak si původně myslel. 
Co je hlavním předmětem 
činnosti této odborové orga- 
nizace?
Naším cílem je v  prvé řadě 
příprava kolektivní smlouvy, 
a to vždy na jeden rok. Dále se 
staráme o  to, aby zaměstnanci 
byli spokojení. Posloucháme 

jejich názory a  ty tlumočíme 
vedení společnosti, protože 
ne každý má tu odvahu jít ke 
generálnímu řediteli nebo ve-
doucímu střediska a  říct jim, 
co si myslí. Také našim členům 
finančně přispíváme na rekrea-
ci a dětské tábory. Rovněž pak 
podporujeme společná posezení 
kolegů na konci roku, napos-
ledy to bylo finanční částkou 
500 Kč.
Kolik členů organizace sdružu-
je, na jaké bázi se scházíte 
a jaké jsou Vaše hlavní cíle?
Naše organizace sdružuje k po- 
slednímu sčítání 169 členů. 
Hlavním orgánem je tzv. výbor, 
který čítá 5 členů, a  scházíme 
se 1x měsíčně. Projednáváme 
různé podněty, které průběžně 
sbíráme od našich členů a  vy-

hodnocujeme je, a  já pak ty 
výstupy diskutuji s  vedením 
společnosti. Snažím se zjistit, 
co je v daném problému pravdy 
a  co není, protože taková ta 
„šuškanda“ a  různé „konspi- 
rační teorie“, které kolikrát 
vznikají, nabírají ohrom-
ných rozměrů a  je potřeba 
dát vše do pořádku. Chtěl 
bych zdůraznit, že jablonec-
ká ZO tady není proto, aby 
přivedla firmu do problémů. 
Naší snahou je najít nejlepší 
kompromis pro lidi. Zaměst-
nanci pro nás jsou a  vždyc- 
ky budou na prvním místě. 
Samozřejmě chápeme, že nám 
BusLine dává práci – dává nám 
najíst. Nechceme hrotit situaci, 
naopak. Jsem rád, že jsme na-
konec v  rámci kolektivního 

DůLEžItÁ JE VZÁJEMNÁ KOMuNIKACE
mezi vedením a zaměstnanci 
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vyjednávání našli společnou 
řeč. Jak jste si v této souvislosti 
mohli všimnout, jisté „třenice“ 
mezi zaměstnanci a  vedením 
naší firmy byly v  průběhu ko- 
lektivního vyjednávání i mediál-
ně prezentovány. Chtěl bych 
zdůraznit, že celá ta situace ne-
byla pro nikoho z nás příjemná 
a rád bych, aby se v budoucnu již 
neopakovala. V  této souvislosti 
bych chtěl vyzdvihnout účast 
pana Vyskočila, předsedy před-
stavenstva, na závěrečném ko- 
lektivním vyjednávání, protože 
i díky němu jsme nakonec nalez- 
li společný konsenzus. Důležité 
je, abychom společně s vedením 
uměli vzájemně komunikovat, 
a to více a častěji. Různé změny, 
které probíhají ve firmě, totiž 
většina zaměstnanců chápe jako 
rozhodnutí vedení. Mnohdy 
jsou ale způsobeny na základě 
požadavků ze strany objedna-
vatelů našich služeb a vedení je 
musí respektovat. Je ale potře-
ba, aby to bylo se zaměstnanci 
komunikováno, aby jim byly 
průběžně předávány informace. 
A  to podle mě ve firmě vázne. 
Myslím, že je potřeba, abychom 
všichni drželi při sobě – jak mezi 
zaměstnanci, tak i  s  vedením 
společnosti. Rád bych se zasadil 
o to, aby si lidé pomáhali, měli 
společnou myšlenku a  táhli za 
jeden provaz. Přijde mi, že ta 
dnešní zrychlená doba s  sebou 
nese to, že lidé se od sebe na pra-
covišti i doma vzdálili. A to bych 
se chtěl pokusit změnit. Chtěl 
bych přesvědčit lidi, že firmě 
i nám jde o to, aby BusLine fun-
goval dál a nám všem se dařilo. 
Vím, že to nebude zítra ani za 
týden. Probíhá výběrové řízení 

na dopravce Libereckého kraje 
a  my si velmi silně uvědomu-
jeme, že postavení naší firmy na 
trhu autobusové dopravy není 
vůbec jednoduché, a  snažíme 
se to našim členům vysvětlo-
vat. Napsal jsem dopis vedení 
Libereckého kraje, ve kterém 
jsem se jim snažil vysvětlit, že 
při hodnocení nabídek by měli 
rovněž přihlížet k  tomu, jestli 
nabídnuté ceny jsou reálné a zda 
nepočítají s  propadem mezd 
řidičů autobusů. Máme pocit, 
že mnohdy je zadání veřej- 
ných soutěží vypisováno narych- 
lo a  jediným kritériem je cena 
bez ohledu na stáří a bezpečnost 
autobusů, včetně zajištění kva- 
litně poskytnuté služby jako ta- 
kové. V dnešní době je vše pre- 
zentováno tak, že čím je služ-
ba nebo výrobek levnější, tím 
je to více v pořádku. Podle mě 

ale nelze vše posuzovat jen takto 
černobíle, to není šťastné. My 
všichni přeci musíme splácet 
hypotéky na bydlení, máme 
rodiny, ale i  svoje koníčky. Je 
potřeba si uvědomit, že propad 
mezd řidičů nebude mít dopad 
jen na nás samotné, ale ovlivní 
to situaci i v našem regionu. Doj-
de tím pádem ke snížení kupní 
síly a případně i k zániku mno-
ha pracovních míst, která jsou 
na naší kupní síle závislá, a  to 
zejména v  oblasti služeb. Kraj 
by zkrátka neměl šetřit na úkor 
obyčejných lidí.

 

Jak dlouho pracujete ve společ- 
nosti BusLine?
Nejprve jsem v  roce 1994 na-
stoupil do ČSAD Jablonec nad 
Nisou, kde jsem působil dva 
roky. Pak jsem odešel jinam 
a podruhé se vrátil v roce 2003, 
to bylo zase na dva roky nebo na 
rok, to už si přesně nepamatuji. 
Byl jsem ještě mladý, tak jsem 
pořád zkoušel něco jiného. Na-
posledy - do třetice - jsem se do 
společnosti vrátil v  roce 2006 
nebo 2007 a od té doby jsem zde. 
Původně jsem začínal na PADce 
na trase Jablonec – Železný Brod, 
ale pak jsem jezdil v rámci MHD, 
protože tam mě firma potřebova-
la. V současnosti jezdím zpět na 
PADce. Mám dobrého parťá-
ka, takže jsem spokojený, až na 
moje zdravotní problémy. Vloni 
v  listopadu jsem se už konečně 
rozhodl léčit svoji nemocnou 

ruku, protože jsem s ní už nemo-
hl ani hýbat. Jsem tedy v pracov-
ní neschopnosti. Až se doléčím, 
rád bych vykonával funkci uvol-
něného předsedy, abych se čin-
nosti v  odborech mohl věnovat 
naplno. Za tu dobu, co jsem 
marod, jsem poznal, že pokud 
chce takovou funkci člověk dělat 
opravdu dobře, musí se jí věnovat 
denně. 
Jste v těsném kontaktu s kolegy 
řidiči. Co je podle Vás na této 
práci nejtěžší?
Kolegy trápí hlavně jistá „ne-
doceněnost“, protože z  jejich 
pohledu jsou zkrátka všemi zven-
ku vnímáni jako řidiči autobusu, 
kteří museli splnit jen nějaké 
podmínky. Ale ono nejde o  to, 
udělat si pouze řidičák. Musíte 
mít profesní průkaz, lékařské vy-
šetření, psychotesty – a  ty samy 
o  sobě jsou už hodně náročné. 
Do práce vstáváte prakticky 
ještě v noci, musíte tam jet svým 
vozem, protože v  té době ještě 
„spí i ty autobusy“, ty totiž vyje-
dou až spolu s námi. Začínáme 
tedy velmi brzo ráno, pracujeme 
až do večerních hodin, v průmě-
ru do šesti – sedmi. Samozřejmě 
na řidiče působí hodně různých 
faktorů, od cestujících přes velmi 
rušný silniční provoz. Každý řidič 
je tedy vystavený stresu, má zod- 
povědnost za pasažéry, do toho 
se třeba dějí některé strukturální 
změny ve firmě, které šoférům 
nejdou dvakrát pod nos, a  už 
může vzniknout problém. Větši-
na řidičů jsou „srdcaři“, mají svoji 
práci rádi, bez toho to ani nejde 
dělat. 
Co Vás baví ve volném čase, 
jaké jsou Vaše koníčky?
Můj první koníček bylo stavění 
plastikových letadel, ale to už je 
minulost. Pak jsem  tuto doved-
nost začal aplikovat na vláčky.  
Nejprve jsem pro kamarády 
stříkal mašinky a  dělal na nich 
různá vylepšení. Jim se to líbilo, 
takže mi dávali pořád další práci 
a  díky tomu jsem se postupem 
času stal příznivcem mašinek. 
Takže teď sbírám vláčky, ale 
nemám žádné kolejiště, mě 
ty „oživlé betlémy“, jak já jim 
říkám, nezajímají, to už mi 
přijde hodně dětinské (smích). 
Zabývám se hlavně typy vláčků 
a  jejich historií. A v případě le-
tadel věnuji pozornost tomu, 
kdo a kde na nich lítal, jak byl 
úspěšný nebo neúspěšný, kdy 
umřel apod. •

 „Myslím, že je potřeba, abychom všichni 
drželi při sobě – jak mezi 

zaměstnanci, tak i s vedením společnosti.”
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KLOUBEC PAVEL 
• Liberec • řidič autobusu • 25.1.1964
LUKEŠOVá EVA
• Jilemnice • skladnice • 15.1.1964
BRADáČ JOSEf
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 11.2.1964
GABRIEL LIBOR 
• Hořice • řidič autobusu • 26.2.1964
ŽENKL KAREL 
• Ústí n. Labem • řidič autobusu • 16.2.1964
KOLOMAZNíK ROMAN 
• turnov • řidič autobusu • 13.3.1964
TIMPEL PAVEL Bc. 
• Liberec • řidič autobusu • 30.3.1964
DOUBEK PETR 
• rokytnice n. Jizerou • řidič autobusu • 24.3.1964
JANEČEK ZDENěK 
• varnsdorf • dispečer • 13.4.1964
KUNC JOSEf 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 17.4.1964
SEMLER JAROSLAV Ing. 
• semily • dopravní ředitel • 21.4.1964
CíZLEROVá DAGMAR 
• Liberec • referentka cestovní kanceláře • 3.6.1964
NAVRáTIL PETR 
• brno • řidič autobusu • 5.6.1964
STRATIL ZDENěK 
• Česká Lípa • řidič autobusu • 9.6.1964
PODANý RICHARD 
• Litoměřice • řidič autobusu • 15.6.1964

50g    h 

SVOBODA PETR
• turnov • řidič autobusu • 6.2.1959
PRáŠEK MILAN 
• Česká Lípa • opravář • 19.2.1959
RIEPL JAN 
• Jičín • řidič autobusu • 23.4.1959
SMOLíK JIŘí 
• Jičín • řidič autobusu • 7.4.1959
KRAUČUK ZDENěK 
• varnsdorf • řidič autobusu • 17.5.1959
NOVOTNý STANISLAV 
• Jilemnice • řidič autobusu • 24.5.1959
VLACH JIŘí 
• semily • řidič autobusu • 30.5.1959
RUTA JAN 
• turnov • řidič autobusu • 8.6.1959
VOJKOVIČ KAREL 
• Liberec • řidič autobusu • 14.6.1959
fIALA JIŘí 
• brno • řidič autobusu • 24.6.1959
MACHAČNý PETR 
• Jablonec n. Nisou • opravář • 29.6.1959

55g    h 

PROŠEK OTTO 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 12.1.1954
HUDEČEK JIŘí 
• Liberec • řidič autobusu • 15.1.1954
KOŘíNEK MIROSLAV 
• Česká Lípa • řidič autobusu • 27.1.1954
HANyŠ fRANTIŠEK 
• semily • řidič autobusu • 8.2.1954
ČERNý JIŘí 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 4.2.1954
JANDA VLADISLAV 
• Jičín • řidič autobusu • 3.2.1954
NOVáK LUBOMíR 
• Hořice • opravář • 13.2.1954
ŠTRáL JAROSLAV 
• Litoměřice • řidič autobusu • 4.3.1954

60g    h 

HAALA JIŘí 
• Jilemnice • vrátný - ostraha objektu • 29.1.1949
MAREŠ MIROSLAV 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 8.2.1949
PETERáČ RADOSLAV 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 3.2.1949
MACH MILAN 
• Jičín • řidič autobusu • 7.2.1949
NOVIKOV JAN 
• semily • řidič autobusu • 3.3.1949
SALABA VLASTIMIL 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 1.6.1949
LANGR fRANTIŠEK 
• Jablonec n. nisou • řidič autobusu • 3.6.1949

65g    h 

UJetéKilometry

žIvotníJubilea

1 500 000 
• DOLEČEK BOHUSLAV • Jablonec n. Nisou 
1 000 000 
• HEŘMáNEK PETR • Jablonec n. Nisou
   500 000 
• HAJLEK LIBOR • Jablonec n. Nisou 

PrACovníJubilea

20g    h 
KOLOMAZNíK PAVEL 
• turnov • řidič autobusu
NOVáK MARTIN 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu

KOHÚT JAN 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusug    h 40

KOCOUR JIŘí 
• semily • řidič autobusu
DANIHELKA KAREL 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu
SAMEK JAROSLAV 
• Hořice • řidič autobusu
HANZLíK JOSEf Ing. 
• semily • manager PAD
ŽILINČíKOVá ILONA 
• semily • fakturantka
JEBAVý MILAN 
• Jičín • řidič autobusu
HARCUBA PAVEL 
• rokytnice n. Jizerou • vedoucí střediska
HAVLOVá ANNA 
• semily • obsluha čerpací stanice

g    h 10

TyL ZDENěK 
• Litoměřice • opravář • 6.3.1954
KOPAL MILAN 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 21.4.1954
ŽÚDEL DUŠAN 
• brno • řidič autobusu • 21.4.1954
JANEČEK KAREL 
• Jičín • řidič autobusu • 4.4.1954
HODA JIŘí 
• Ústí n. Labem • řidič autobusu • 6.4.1954
BUDíNSKý JAROSLAV 
• brno • řidič autobusu • 5.5.1954
ŠOUREK LADISLAV 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 6.6.1954
DUCHOVIČ JAN 
• Jablonec n. Nisou • řidič autobusu • 12.6.1954
NOHEL fRANTIŠEK 
• brno • řidič autobusu • 30.6.1954
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střeDIsko JIČín 
nejlepší ve spotřebách PHM
Středisko v Jičíně se umístilo na 1. místě ve 
spotřebách PHM v rámci BusLine za rok 2013, 
a to se spotřebou 24,76 l/100 km. 

lIDské ZDroJe

ruhé místo obsadilo středisko litoměřice: 25,04/100 km 
a bronz získaly Hořice: 26,25/100 km. vedení společnosti 
tyto tři nejlepší odměnila bonusem - finančním příspěvkem 
na teambuildingovou akci dle vlastního výběru. Zaměst-
nanci uvedených středisek si mohli zorganizovat společné 

setkání podle svých představ. ti ze střediska Jičín se začátkem dubna 
sešli u večeře v oblíbené restauraci a posezení spojili s bowlingem. 
všem třem nejlepším střediskům gratulujeme! soutěže ve srovnávání 
spotřeb PHM budou i nadále pokračovat vyhodnocením jednotlivých 
přepravních systémů a typů autobusů. odměna v podobě finančních 
bonusů pro nejlépe umístěné je jistě velmi zajímavou motivací pro 
všechny členy jednotlivých týmů Busline, jak dosáhnout co nejlepších 
výsledků.  
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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.

řIDIČI BUslIne oPětovně oCeněnI
Mezinárodní unií silničních dopravců

každoročně mají možnost členské firmy ČesMAD BoHeMIA nominovat vzorné 
řidiče na čestné ocenění IrU. IrU oceňuje řidiče, kteří plní své povolání řádně 
a k plné spokojenosti zaměstnavatele. nominace jsou podávány prostřednictvím 
elektronického formuláře, který je aktivní v předem vyhlášeném termínu. v České 
republice byly od roku 2004 oceněny již stovky vzorných řidičů. Za rok 2013 ob-
drželo ohodnocení IrU 1.111 řidičů z 26 zemí. Česká republika se podle počtu 
oceněných umístila na příjemném 6. místě. v roce 2013 bylo titulem IrU DIPloMA 
oF HonoUr 2013 pochváleno 66 českých řidičů. 

•    ANTONíN MATURA
•    BOHUMIL ŠPETLíK
•    JAN JIRáNEK
•    JIŘí HODA
•    JIŘí VLACH
•    JOSEf BALOUN
•    MIROSLAV PROCHáZKA
•    RADEK PELC
•    ROSTISLAV ZECHOVSKý

Velká gratulace patří našim devíti 
kolegům, kterým bylo v březnu 
v Hradci Králové oficiálně předáno 
ocenění za rok 2013:

Kolegové ze střediska Jičín spojili neformální setkání s bowlingem


