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PRVOPOČÁTEK
… jak to všechno začalo…. ,psal se rok 1992 a po jedné vydařené akci….

….se Ing. Miloslav Kliment rozhodl založit BÍTEŠSKOU DOPRAVNÍ SPOLEČNOST…..
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CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTÍ


9.7.1992 založení společnosti
BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol s.r.o.,
se základním měním 205.000,- Kčs



V roce 1994 proběhla privatizace
státního podniku ČSAD Velká Bíteš



V roce 1994 začína jako jedna ze dvou společností v ČR
provozovat mezinárodní autobusové linky (Londýn, Stockholm,
Atény, Istambul, Amsterdam).



V letech 1995-1999 proběhla v areálu společnosti rekonstrukce
a zvětšení dílen a v oblasti vozidel došlo k obměně a rozšíření
vozového parku o první vozidla MAN.



V roce 1999 byla vybudována nova čerpací stanice naproti
areálu BDS včetně myčky vozidel a pneuservisu.



V roce 2000 byla rozšířena administrativní budova a vybudovány parkoviště.



V roce 2001 byla zahájena přeprava kontejnerových cisteren s
kyselinou z Pobalstkých zemí.



V letech 2002-2006 byly vybudovány
provozovny Velké Meziříčí, Brno,
Moravské Budějovice, Znojmo s hlavním
důrazem na rozvoj vnitrostátní dopravy a
spolupráce s mlékárnami a místními
podniky.
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V roce 2003 byl zahájen provoz 12 nových autobusů na Znojemsku.



V letech 2003-2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce dílen a následně autorizace
servisu dle standardů MAN.



Rok 2005 byl ve znamení rekonstrukce a
přístavby administrativní budovy a
vybudování recepce a vjezdu do areálu
BDS.



V roce 2006 byla zbudována nova
provozovna v Nedakonicích u Uherského
Hradiště, dále byla vybudována
skladovací hala.



Rok 2007 byl ve znamení úspor energií,
byly zatepleny budovy v areálu a byly
opraveny a zatepleny střechy budov. Byla
vybudována specializovaná dílna
elektrikářů. V tomto roce byly obnoveny svozové cisterny za
nová vozidla MAN.



V roce 2008 došlo k oddělení střediska
autobusů od BDS a vznik společnosti
BDS-BUS, s.r.o. V tomto roce došlo k
vybudování nové servisní haly v
severozápadním rohu areálu.



V témže roce byl zakoupen a zrenovován první veterán
společnosti, vozidlo PRAGA RND.
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V roce 2009 byl vybudován nový
příjem oprav splňující veškeré
požadavky na CI od MAN Truck and
Bus ČR.



V roce 2010 byl vybudován nový sklad
olejového hospodářství včetně
výdejníku a odsávání olejů. V tomto
roce byl rozšířen provoz autobusů na
Znojemsku o 2 městské busy na MHD
Znojmo a 5 příměstských linkách, dále byly zakoupeny 3
midibusy Iveco Stratos.



V roce 2011 byla společnost negativně ovlivněna hospodářskou krizí a krachem
některých svých obchodních partnerů.
Získána dotace na školení zaměstnanců v rámci projektu: Zvýšení kvalifikace a další
profesní rozvoj zaměstnanců společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. na
roky 2011 a 2012



roce 2012 byl zahajen provoz 12 nových
autobusů na nově vysoutěžených linkách
Velká Bíteš – Brno v celkové hodnotě 50
mil Kč. Čerpací stanice byla rozšířena o
AdBlue a tankautomat. V tomto roce začala přeprava
cisternovými návěsy v mezinárodním provozu.



V roce 2013 byla na čerpací stanici vybudována automatická
myčka osobních vozidel, rozšířena vjezdová komunikace, v
areálu BDS byly pořízeny nové asfaltové povrchy.



V roce 2014 byla dokončena revitalizace
ČS a vybudováno nové výdejní místo na
B100. ČS BDS se stala součástí sítě
EUROWAG.
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V roce 2014 získána dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost na roky 2014 a 2015



V roce 2015 bylo od společnosti BusLine odkoupeno středisko Pozořice u Brna s 50
autobusy a 65zaměstnanci, zabezpečujicí pravidelnou linkovou osobní dopravu
v oblasti Brněnska a Kyjovska
V roce 2015 změna informačního systému společnosti a propojení všech IS od
společnosti ISIT



V roce 2016 byl zakoupen areál v Pozořicích a započaty plány
na rekonstrukci a rozšíření



V roce 2017 byl zakoupen areál v Jaroměřicích nad Rokytnou,
který bude zázemím pro středisko Moravské Budějovice zabezpečují svoz kravského mléka a rozvoz chlazených potravin



V roce 2017 získána dotace v projektu: Snížení energetické náročnosti areálu
společnosti BDS, s čerpáním v letech 2017 a 2018



23.3.2017…..
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LETEM SVĚTEM ALIAS LETECKY
Rok 1996

Rok 2000
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Rok 2009

Rok 2017
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ
Ing. Miloslav Kliment – ředitel společnosti
„Vážené kolegyně, kolegové, Vážené dámy a pánové
Dovolte mi, abych Vám tímto způsobem při příležitosti 25.
Výročí podnikání našich firem, poděkoval za Vaši obětavou
práci, kladný vztah k našim firmám.
Chci Vás ubezpečit v tom, že Vaší práce a spolupráce si
nesmírně vážím. Vím že mnohdy to není vůbec jednoduché, že
naše obory podnikání jsou velmi náročné jak na čas, pracovní
nasazení, sebekázeň a mnohdy my všichni musíme překonávat
spoustu složitých úskalí a nepředvídatelných událostí, že své pracovní povinnosti musíme
realizovat jak se říká v „pátek svátek“, a nikdy nemůžeme říci máme hotovo, - je svátek,
vánoce, velikonoce či dovolená- a nemusíme pracovat.
Mnohdy tím trpí i naše rodiny, ale bohužel, toto je úděl nás dopraváků. Proto můj velký dík
patří i Vašim rodinám.
Přeji Vám všem do dalších 25 letům hlavně hodně pevného zdravíčka, pevné nervy a
hlavně i hodně štěstí a rodinné pohody.
Ještě jednou s velkou pokorou a úctou Vám všem děkuji!!!“

Ing. Michal Kliment – jednatel společnosti
„Ve firmě jsem od mala, od okopávání obrubníků a zametání,
přes podávání nářadí mechanikům až po řízení sklápěcí
Liazky a posléze i autobusů. Nejdříve jsem jezdil pohřby, a až
jsem se něco naučil tak i svatby ;). Od roku 2004 jsem začal při
studiu vysoké školy pracovat. Po promoci na VUT v Brně v roce
2007 jsem začal pracovat pro BDS na „plný“ úvazek. Byl to
poslední rok prosperity a následovala velká hospodářská recese.
V této nelehké době jsem se naučil pokory, skromnosti a hlídání
nákladů. Mým úkolem dneška je neustále hledat nové výzvy,
příležitosti a možnosti rozvoje, nové partnerství a obchodních příležitosti. Tyto těžko a
dlouho budované vztahy neustále udržovat, zlepšovat a tím zajistit dostatek práce pro budoucí
období. Neméně důležité je zavádět nové systémy, nové procesy a nejnovější technologie, tak
abychom v budoucnu v této neskonale rychlé době zůstali konkurenceschopní a měli co
možná nejlepší a nejrychlejší informace a data. V neposlední řadě a je to možná i nejtěžší
úkol, je práce s lidmi, jejich neustálá motivace, aktivace a vedení jednotný směrem.
Rád bych k 25pátemu jubileu popřál celé firmě a všem zaměstnancům, aby se BDS stala
v budoucnu rodinnou firmou s více jak stoletou tradicí a náležitou image, takovou jaká je
dnes běžná u dobrých firem na západě.“
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Ing. Ladislav Studený – jednatel společnosti
„25 let existence společnosti je velmi významný mezník v její
historii. Pro moji osobu je tato doba spojená s obdobím, které
se říká „nejlepší roky mého života“. Ve společnosti jsem začal
pracovat přesně před 21 lety, v roce kdy jsem oslavil 30.
narozeniny. Po celou dobu sleduji růst celé skupiny firem. Jen
pár čísel pro zajímavost: Přes účty firem BDS a BDS- BUS a
NTC proteklo za celé období více jak 10 miliard korun,
vozidla najezdila 300 milionů kilometrů, spotřebovala 90
milionů litrů nafty, bylo uzavřeno a splaceno více než 500
leasingových a úvěrových smluv ….
Přeji vlastníkům společnosti do dalších let mnoho pevného zdraví a pevných nervů,
společnosti ať se daří nejméně tak jako doposud a pevně doufám, že se budu moci nadále na
jejím rozvoji podílet. „

Anna Klimentová – personalistika, mzdy
„Ve firmě pracuji od roku 2001, jsem velice ráda, že se firma neustále
rozvíjí a rozrůstá, což denně vidím na nárůstu pracovníků a
rozšiřování středisek. I přes kritický nedostatek pracovních sil se nám
daří obsazovat všechny pracovní pozice. Co mě nejvíce těší, je že se
jedná především o nové pracovníky na doporučení stávajících
zaměstnanců. Taktéž jsem ráda, že v našich firmách je velice nízká
fluktuace a stále se nám rozšiřuje počet kmenových pracovníků. Všem
našim firmám přeji úspěch v podnikání ať se daří alespoň jak doposud.
Zaměstnancům přeji pevné zdraví, spokojenost v osobním i profesním
životě a hodně úspěchů.“

Ekonomické oddělení
Iva Šotnerová – hlavní účetní BDS
„Pro Bítešskou dopravní společnost s.r.o. pracuji bezmála 5
let jako hlavní účetní. Po tuto dobu vidím a mohu říci, že se
naše společnost neustále utváří a rozrůstá, je konkurence
schopná. V průběhu let reagujeme kladně na malé i velké
změny na trhu, ať to byla již ekonomická krize a nebo
v současnosti veliký tržní nárůst. Toto všechno zvládá naše
společnost obsáhnout s výborným vedením, které máme a také
z pracovitosti kolektivu v naší firmě, kterému tímto patří velký dík!“

Jitka Světlíková – hlavní účetní BDS-BUS, NTC
„25 let. Krásný to věk. Je to věk, kdy jsou lidé na vrcholku sil,
plní energie, s vidinou stále lepších zítřků. To vše symbolizuje
i to, proč tu jsme. A tím je skupina firem BDS .
Nedívám se již na ně pouze jako na firmy, ale jako živoucí
entitu, spojenou skvělými lidmi, kteří ji společně utvářejí a
stále posouvají. Letošní ocenění, které Bitešská dopravní
společnost obdržela, je toho důkazem. A pevně věřím tomu, že
to je pouze začátek….“
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Tým ekonomického oddělení

Mezinárodní kamionová doprava
Jana Jelínková ( 45 vozidel, 50 řidičů, obrat 10 mil Kč/měs)
„Je to již více než čtyři roky, kdy jsem dostala příležitost
pracovat pro Bítešskou dopravní společnost. Bítešskou
dopravní společnost vnímám jako firmu velmi úspěšnou a
rychle se rozvíjející, jen za dobu mého působení zde, se počet
vozidel téměř zdvojnásobil. „Bítešská dopravní“ je ale také
firma s výjimečnými vztahy a lidským přístupem.
Jsem pyšná na to, že jsem dostala možnost být součástí
výborného kolektivu, kde všichni „jedeme“ jedním směrem a
máme jasný cíl - udržet si naše postavení, dobrou pověst na
trhu a zároveň společně pracovat na dalším rozvoji naší
společnosti.
Na závěr bych ráda poděkovala vedení společnosti za jejich podporu a vstřícné jednání při
řešení jakýchkoli situací, které naše práce přináší.
Děkuji Vám a do dalších let přeji hodně zdraví, optimismu a pracovních úspěchů“

Spedice
Pavel Holubář ( 3 speditéři, obrat 5 mil Kč/měs )
„Je mi velkou ctí pracovat již čtrnáctým rokem ve společnosti,
která ve všech oborech svého podnikání neustále expanduje a
zkvalitňuje své služby, přesto si zachovává tvář rodinné firmy,
která je přátelská vůči svým zaměstnancům, ale současně
profesionální vůči svým obchodním partnerům. Přeji tedy
našemu vedení i všem mým spolupracovníkům nejméně dalších
25 stejně úspěšných let.“
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Středisko Velké Meziříčí
Bohuslav Dobrovolný ( 20 řidičů, 18 vozidel, obrat 3 mil Kč/měs)
„Naše středisko obsluhuje místní firmy, NKT, Draka kabely,
Poex, Lacrum a další. V dopravě dělám od roku 1973, kdy
jsem začal na vozidle S5T s valníkovou a sklápěcí nástavbou.
Dále jsem jezdil mezinárodní dopravu s vozidly Liaz a Volvo a
Scania. Od roku 2000 dělám dispečera nejdříve ve společnosti
ZDAR poté ve společnosti Vardes. Za tuto dobu mám najeto
více jak 2 mil kilometrů bez nehody. Ve společnosti BDS
pracuji od roku 2000. Od té doby se neustále naše středisko rozvíjí. Celou tuto dobu je mou
pravou rukou Jarka Komínková. Chtěli bychom popřát k 25.výročí, aby byli řidiči spokojeni a
chodili rádi do práce.“

Středisko Moravské Budějovice
Ladislav Daňhel ( 40 vozidel, 60 řidičů, obrat 8 mil Kč/měs)
„Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám u příležitosti
významného jubilea 25 let založení skupiny firem, srdečně
poblahopřál. V České republice dnes patříme k důležitým
představitelům silniční dopravy. Jsem rád, že naše středisko
Moravské Budějovice má na tomto úspěchu podíl. V oblasti
cisternové dopravy patříme k vynikajícím přepravcům. Ve
více než desetileté historii jsme se zařadili mezi
nejvýznačnější české dopravce. Za Vaší podporu našeho
střediska je třeba Vám poděkovat. Dík patří samozřejmě
celému vedení společnosti. Do úkolů a práce, které nás očekávají, nám přeji mnoho úspěchů a
pevné vůle.“

Středisko Nedakonice
Milan Strnadel ( 9 vozidel, 10 řidičů, obrat 1 mil Kč/měs)
„Středisko Nedakonice se součástí Bítešské dopravní
společnosti stalo od září roku 2006. Na středisku jsme začínali
s rozvozem zboží pro Jaroměřickou mlékárnu vozidly Avia
zakoupenými pro tento účel od Laksyma Nedakonice v počtu 9
kusů, Průměrný věk těchto Avií při koupi byl 13 roků. Jak
plynul čas Jaroměřickou mlékárnu převzal Alimpex a my
pokračovali s novým partnerem. V roce 2008 se podařilo
navázat spolupráci s mlékárnou Bystřice pod Hostýnem na
rozvoz zboží a svoz mléka.“
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Servis MAN
Ing. František Dočkal ( 18 mechaniků, 6 THP, obrat 6mil Kč/měs)
„Do firmy jsem nastoupil hned po ukončení základní
vojenské služby. Nezdá se to, ale pracuji zde již 14 let. V
naší firmě, dříve ČSAD VELKÁ BÍTEŠ, pracoval dlouhá léta
i můj otec. Na tuto dobu stále vzpomíná v dobrém. Já za
sebe přeji naší „BéDéeSce“ do dalších let spoustu
spokojených zaměstnanců, minulých, současných i
budoucích. A také spousty spokojených zákazníků. A zda to
tak bude, to záleží hlavně na nás.“

Prodej náhradních dílů
Petr Bartůněk ( obrat 2 mil Kč/měs)
„Jsem rád, že pracuji v tak velké a fungující firmě, která
v posledních letech dosáhla řady úspěchů, např. TOP 100,
umísťuje se na předních příčkách v soutěži Servis roku a další.
Svým úsilím přispívám k výborným výsledků v oblasti prodeje
originálních náhradních dílů MAN, kde se řadíme do
absolutní špičky v našem oboru. V příštím roce završím své
desetileté působení ve firmě. Naší firmě přeji do budoucna
stejný růst jako doposud a spoustu úspěchů i spokojených
zákazníků.“

Vedoucí skladu náhradních dílů
Lukáš Katolický( 3 skladníci, obrat 3 mil Kč/měs)
„Těší mě, že pracuji ve firmě, která se neustále rozvíjí a má
před sebou dlouhou budoucnost. Velmi dobře je to vidět i na
našem úseku skladu, který se neustále rozrůstá a jsme schopni
nabídnout velké množství náhradních dílů široké základně
našich zákazníků, především na vozidla Man a návěsy Krone.
Tímto bych chtěl popřát BDS spoustu dalších úspěšných let a
spoustu stávajících a nových spokojených zákazníků.“

Čerpací stanice
Pavel Studený ( 3 pracovnice, obrat 6 mil Kč/měs)
„Naši čerpací stanici jsme začali budovat v roce 1999 a na
konci roku byl zahájen provoz. Nejdůležitější pro nás je péče o
zákazníka a zásadně dodržovat stoprocentní kvalitu PHM, jak
českých tak rakouských rafinérií. ČS prošla za léta mnoha
změnami, po rychloservisu a pneuservisu se vybudovala
myčka, pračka koberečků, zrekonstruoval se mycí box,
vyměnily stojany za moderní, napojené na non-stop
tankoautomat, čímž zákazníkům vyhovíme 24 h denně.
Nejdůležitější je ale příjemná a milá obsluha..“
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Společnost BDS-BUS:
Pavel Joch, vedoucí autobusové dopravy
„Společnost BDS-BUS, s.r.o. Velká Bíteš se skládá ze tří
středisek a to Velká Bíteš, Pozořice a Znojmo. Společnost
zaměstnává 115 řidičů, kteří obsluhují 43 linek s 85 autobusy.
Ročně se najede na všech střediscích v nepravidelné 117 tisíc,
v ZVS IDS 4433 tisíc, v ZVS mimo IDS 223 tisíc a v ostatní
nedotované linkové pravidelné dopravě 49 tisíc km. Od doby
svého vzniku v roce 2008 kdy společnost najela celkem 940
tisíc km se do dnešního jubilea kdy BDS-BUS, v loňském roce
najela 5 062 000 km rozrostla celkem pětkrát.“

Velká Bíteš
Zděněk Chytka ( 21 autobusů, 30 řidičů, obrat 3 mil Kč/měs)
„Má profesní kariéra v dopravě začala v roce 1989, kdy jsem
nastoupil tehdy ještě do ČSAD Velká Bíteš a poté do BDS.
Prošel jsem si všechny možné profese, od řidiče Tatry 148,
přes Škodu 706, všechny druhy vozidel Liaz, poté jsem přešel
na mezinárodní dopravu, kde jsem jezdil s vozidly Volvo,
Mercedes a MAN. Potom jsem dělal 8 let dílenského mistra a
následně od roku 2010 jsem nastoupil jako dispečer
autobusové dopravy. Jelikož jsem na této pozici vydržel již
tolik let, myslím, že nám autobusová doprava vcelku jde.
Firmě přeji hodně dobrých řidičů a řidičům dobré šéfy.“

Znojmo
Milan Procházka( 20 autobusů, 25 řidičů, obrat 3 mil Kč/měs
„V dopravě dělám celý život. Vyučil jsem se automechanikem
CSAD Znojmo, kde jsem po vojenské službě pracoval jako
řidič nákladní dopravy. Od roku 1986 jsem dělal dispečera
nákladní dopravy a v roce 1989 jsem přešel na osobní
dopravu, kde jsem dodnes. V roce 2007 jsem se dostal do
BDS-BUS na provozovnu Znojmo.
Po problémech u předchozího zaměstnavatele byla práce u
BDS-BUS balzámem na duši dopraváka a jsem za takovýto
přístup a to do dnešní doby velice rád.
Přeji zaměstnancům i vedení firmy, aby se dařilo alespoň tak,
jak doposud a aby nástupci, kteří přijdou i po mě, mohli
nadále pracovat v takto dobrých podmínkách a vytvářet si zázemí i pro své rodiny.“
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Brno – Pozořice
Jan Dzuriš ( 44 autobusů, 60 řidičů, obrat 6 mil Kč/měs)
„Dvacet

pět let je v životě člověka obdobím růstu, radosti a
plánováním života. V životě firmy je délka tohoto období
znamením prosperity, stability, rozvahy, neunáhlených investic
a seriózního přístupu k obchodním partnerům. Díky těmto
faktorům mohla firma projít všemi dobrými, ale i špatnými
chvílemi mnohdy způsobené vlivem okolních faktorů.
25let firmy je i velkým kusem života vlastníka, který je s ní
více jako kdo jiný spojený, v tom dobrém i v tom zlém.
Nekončící, pracovní dobou neohraničené starosti, spojené
s chodem firmy po tak dlouhou dobu jsou mnohdy
důležitějšími jak starosti vlastní rodiny, která je v tomto velkým pomocníkem a statečnou
oporou. Nemohu zcela hodnotit působení firmy v její 25-ti leté historii, neboť mnou
spravované středisko působí ve společnosti něco málo přes rok, vzniklo smluvní výměnou
závazku, ale i za tuto krátkou dobu vnímám společnost jako stabilní a perspektivní ve svém
oboru. Mohu toto říci i za svých více jak 60 kolegů podílejících se na chodu střediska a kteří
jsou po dlouhé době, kdy zaměstnanci přicházejí a odcházejí, stabilním týmem, čehož si
zejména v autobusové oblasti velmi vážím. Přeji společnosti a jejím zaměstnancům klidnou
plavbu v rozbouřeném moři dopravy i dalších minimálně 25 let.“

Nově zakoupený areál BDS-BUS
v Pozořicích u Brna

Značení vozidel BDS-BUS
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Společnost NTC:
Prodej vozidel Velká Bíteš
Jiří Horký – jednatel společnosti (22 zaměstnanců, obrat 300mil Kč / rok)
Do firmy NTC jsem nastoupil již v roce 1993. Společně s
kolegou Ing. Františkem Šilhanem jsem začal prodávat návěsy
TRAILOR a později i nákladní vozidla MAN.
V roce 2003, jsem se stal jedním z jednatelů a plně se podílím
na řízení firmy. Za dobu mé činnosti v NTC jsem prodal více
jak 1000 ks nákladní vozidel. Za tuto dobu se nám také
podražilo rozšířit náš kolektiv na současných 25 zaměstnanců.
I když je doba čím dál tím rychlejší ,konkurence tvrdší a prodej
složitější i po dvaceti čtyřech letech strávených prodejem
užitkových vozidel mě tato práce stále zajímavá, neustále mne
baví a naplňuje .

Ing. Petr Heimerle – vedoucí prodeje ( 4prodejci, 330 ks vozidel / rok)
„Se společností NTC, s.r.o. spolupracuji již dvacet let, z toho
15 let jako zaměstnanec. Za tuto dobu se nám podařilo
z malého dodavatele užitkových vozidel vytvořit významného
obchodního partnera i pro největší dopravní společnosti
v regionu. V každodenním pracovním životě jsem zažil za tu
dlouhou dobu téměř vše, co život v tomto oboru může přinést.
Ale vždy se díky skvělému pracovnímu kolektivu a vstřícnému
vedení společnosti podařilo vše dotáhnout do úspěšného konce
ke spokojenosti naší ale hlavně zákazníka. Celé firmě přeji
mnoho dalších úspěšných let a celému kolektivu hodně osobní
a pracovní spokojenosti.“

Servis vozidel Bantice
Pavel Šič – vedoucí servisu Bantice ( 7mechaniků, obrat 2milKč/měs)
„Za 10 let působení ve firmě NTC Bantice mohu říct, že došlo
k obrovskému posunu v před. V předešlých letech došlo
k pozitivnímu vývoji, jak v opravárenských službách, tak ve
vývoji naší společnosti. Já sám vidím rozvoj a činnost našeho
servisu v dalších letech velmi pozitivně a optimisticky. „

17

Ročník 25

Bítešské dopravní noviny

den 23.3.2017 čtvrteční vydání

CO O NÁS NAPSALI……
Hestík 2005, 2006

Hestík 2006
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TROCHA STATISTIKY
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NETRADIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Zabloudil na Dakaru?

Na

Natankujeme každého…
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NEJEN PRACÍ JE ČLOVĚK ŽIV
Mariášové turnaje

Zabíjačky, grilování
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Zahradní párty

Sportovní aktivity

Svatby, grilovačky
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Mateřské školky

Motokáry

Golfové turnaje
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Veteráni

Setkání důchodců

Co se točí to nás baví…
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BAVÍ NÁS STÁLE NĚCO OTVÍRAT…
Prodej NTC ve Velké Bíteši

Pneuservis BDS

Servis vozidel NTC v Banticích

Čerpací stanice BDS
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Prodejní místo MAN TopUsed

Osvěčený otvírací tým…
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NAŠE PRVNÍ VOZIDLA
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NAŠE VOZIDLA DNES
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TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE!
Počátky dopravního podnikání

Jízdní posel (reprodukce dobového obrazu z roku 1776)

Formanské vozy před zájezdní hospodou "Na Bryndálce"

O 16. století obstarávali dopravu dopisů, listin a zpráv pěší a jízdní poslové zeměpanských úřadů,
vrchností, klášterů, obchodních měst, řemeslnických cechů i kupeckých domů po špatně
udržovaných cestách. Přeprava zboží přecházela do rukou formanů, prvních samostatných
podnikatelů nákladní dopravy, sdružených do formanských cechů. Každý forman směl mít jen
určitý počet povozů a koní. V Praze bylo v roce 1627 41 formanů podnikajících se 148 koni i daleké
zahraniční cesty s těžkými náklady.
Počátky organizované dopravy pošty a osob sahají do 16. století, kdy Taxisové zřídili r. 1527 první
téměř pravidelné poštovní spojení mezi Vídní a Prahou. Poštovní stanice byly vzdáleny asi dvě
poštovní míle, tj. dvě hodiny jízdy. Časem vznikla síť poštovních spojů, používaná pro přepravu
úřední korespondence i osob.
Silniční doprava ve „století železnic“

Poštovní rychlík z počátku 19. století jezdil mezi Vídní a Prahou

Nástup dopravy železniční v prvé polovině 19. století a její prudký rozvoj v polovině druhé
nepřinesl úpadek silniční dopravy, očekávaný a obávaný těmi, které silnice živily.
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Nástup dopravy automobilové

Autobusy značky Laurin & Klement, typ HOS z roku 1909

První dvě autobusové linky na našem území byly zřízeny poštovní správou na základě koncese,
udělené ministerstvem obchodu, z Pardubic do Holic a z Pardubic do Bohdanče. Zahájení provozu
dne 13. května 1908 s ověnčenými autobusy bylo stejně slavnostní jako na prvních železničních
tratí.
Provoz obstarávaly čtyři autobusy firmy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi – ta dodala r. 1908
autobusy i pro poštovní dopravu z Kotoru do Cetyně na Černé Hoře. Autobusy měly dřevěnou
karoserii rozdělenou na dvě části: přední pro 16 sedících cestujících, zadní pro zavazadla a poštu.
Poháněny čtyřválcovým benzínovým motorem o výkonu 24 koní, dosahovaly – na kolech s plnými
gumovými obručemi – maximální rychlosti asi 26 km/h. Při zkušební jízdě s pěti osobami
spotřebovaly asi 62 litrů benzínu na sto kilometrů.
Do začátku první světové války bylo v Čechách a na Moravě zřízeno dvacet linek o celkové délce
580 km, na území Slovenska tři linky o délce 62 km. Maximální rychlost autobusů byla stanovena
na 28 km/h na silnici, 15 km/h v obci a za tmy rovněž 15 km/h.
Léta 1934 – 1945

Nákladní automobil Škoda 606D z roku 1937 s
hydraulickým sklápěním korby

Dálkový luxusní autokar Škoda 606D (karosérie
Sodomka) patřil ve své době k nejelegantnějším
autobusům

Rok 1934, kdy došlo k soustředění státní automobilové dopravy do provozu ČSD, byl prvním
krokem k racionálnímu uspořádání veřejné silniční dopravy. V provozu ČSD tehdy bylo celkem 636
autobusů na 286 tratích a 206 nákladních automobilů s 20 přívěsy.
V roce 1938 mělo Československo už dobře vybudovanou síť autobusových tratí i nákladní
automobilové dopravy s rozsáhlým vozovým parkem domácí výroby. Tak mohla automobilová
dopravy ČSD splnit úkoly, které jí byly uloženy za mobilizace a pak v období, kdy po zradě
západních spojenců a po mnichovském diktátu bylo třeba zajistit odsun obyvatel ze zabraných
pohraničních území a nahradit dopravní spojení odříznutých okupovaných oblastí.
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Autobusy Tatra 27 z roku 1932

Hitlerovská okupace a druhá světová válka rozvoj veřejné dopravy zbrzdila. Výroba vozidel pro
nevojenské účely byla silně omezena, nedostávaly se pohonné hmoty a obruče, automobily se
přestavovaly na náhradní pohon dřevoplynem. Autobusové tratě byly postupně rušeny, nákladní
doprava omezována.
Rozvoj strojírenského průmyslu v těchto létech vedl k výrobě motorových vozidel všech druhů.
Zrodilo se několik značek automobilů, které se později staly pojmem ve světovém měřítku: Jawa,
Tatra, Praga, Karosa, Škoda, Walter. Na nově zřizované autobusové tratě byly v letech 1920 –
1927 nasazovány nové modely autobusů Praga a Walter a z pražských automobilek a Škoda z
Mladé Boleslavi (býv. Laurin a Klement).
Od mechanickým brzd se přešlo k brzdám účinnějším: Malý autobus Walter-PN byl jako první
vybaven brzdami hydraulickými, první tlakovzdušný systém zn. Knorr měl autobus Škoda – 505 s
šestiválcovým benzínovým motorem o výkonu 75 koní.

Montáž motoru nákladního automobilu Bucegi v d.z.
101 Klíčov

Vzácné provedení nákladního automobilu Praga S5T v
provedení tahač návěsů ze 60. let
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Vznik podniku ČSAD

Nakládka řepy do korby nákladního automobilu Škoda
706 RTS

Tahač návěsů Š 706 MTTN s upraveným návěsem BSS
při přepravě dřevěného odpadu do NSR

Zřízení jednotného národního podniku s názvem Československá automobilová doprava nadále
známým jako ČSAD bylo zakotveno v Zákoně o národních podnicích dopravních (č. 311/1948 Sb.
ze dne 22. prosince 1948), kterým bylo prováděno ustanovení Ústavy z 9. května 1948, podle
něhož (§ 148) pravidelná doprava silniční mohla být jen národním majetkem.

Nádvoří a administrativní budova d.z. 108 Mělník

Cisterna na přepravu mléka na podvozku nákladního
automobilu Csepel (d.z. 112 kolín)

Automobil Tatra 111 s přívěsem při přepravě dřevěných pilin

Rozvoz a prodej topného plynu automobilem Praga
S5T

Ke dni 29. září 1952 byl zrušen jednotný národní podnik ČSAD a v zájmu pružnějšího řízení bylo
podle vládního nařízení zřízeno 19 samostatných krajských národních podniků ČSAD (13 v Čechách
a 6 na Slovenku) a dvě hlavní správy (zvlášť pro kraje české a slovenské) jako organizační, řídící a
kontrolní orgány těchto podniků.
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Tato decentralizace byla ke dni 1. ledna 1957 ještě více prohloubena, když krajské národní výbory
(KNV) převzaly kontrolu nad přímým řízení krajských podniků a hlavní správa ČSAD byla
přeměněna na správu ústřední, tj. orgán řídící jen metodicky. V rámci ČSAD byly nově zřízeny
samostatné podniky v každém okrese, které podléhaly okresním národním výborům (ONV) -k
zabezpečení maximálního využití dopravních prostředků a omezení neúčelných nebo nevyužitých
jízd bylo v Praze zřízeno Krajské vytěžovaní středisko

Tahače návěsů Škoda 706 s chladírenskými návěsy
Orličan při nakládce

Pohled do servisních prostor ČSAD se zaparkovanými
vozidly Š 706 RTS

Kresba valníku Škoda 706 RT

Přeprava nadměrných nákladů soupravami taženými
automobily Tatra 813 4x4 a 6x6

Takto vytvořené členění přetrvalo až do druhé poloviny 80. let. Koncem roku 1988 přešly krajské
národní podniky na formu státních podniků. V roce 1990 proběhly rozsáhlé změny způsobené
revolučním převratem podzimu 1989.
Na základě Zákona o silniční dopravě (111/1994 Sb.), který liberalizoval poměry v oboru silniční
dopravy, začínají vznikat jednotlivé soukromé subjekty zabývající se dopravní činností.
Jednotlivé podniky ČSAD procházejí transformací na akciové společnosti a privatizací.
V mnoha „nových“ českých dopravních podnicích přetrvává odkaz podniků ČSAD dodnes.
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BYLI JSME MLADÍ A KRÁSNÍ,
DNES UŽ JEN KRÁSNÍ…

A VLASATÍ !
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ZAJÍMAVOSTI OD KOLEGŮ Z NTC
…za zákazníkem kamkoliv…. tzv. styl KRTEK

…nepřekvapí nás ani těžký terén…. tzv. styl DAKAR

… po náročném dni, sprcha pro opravdové kamioňáky…
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….oddělení stížností….. 
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VTIPY O DOPRAVĚ
Na Titaniku přiběhne zděšený pasažér ke kapitánovi a silně s ním lomcuje. Při tom se ho
ptá: „Jak daleko je nejbližší pevnina?” Kapitán mu odpovídá: „Dvě míle.” „Ano? To je
přece úžasné! A kterým směrem?” „Směrem dolů!”
Účinnost talismanů a amuletů můžete velmi zesílit správným používáním
bezpečnostních pásů a dodržováním povolené rychlosti.
Víte, kde na světě se jezdí nejpomaleji? Na Slovensku. Tam se jezdí tak pomalu, že se
řidiči dokonce říká vodič.
Pán v přeplněné tramvaji se tlačí ne vlastní vinou na mladou ženu. Ta se na něj po chvíli
vyčítavě otočí, ale muž se nedá a praví: „To není to, co si myslíte. Víte, já mám malou
výplatu a dostávám ji v mincích.” Po jedné zastávce mu žena říká: „Že máte malou
výplatu, to vám v dnešní době věřím, že ji dostáváte v mincích, no dobrá, ale že vám
během jedné zastávky dvakrát přidali, to vám nevěřím.”
Jak se pozná, že se na železnici stávkuje? Nijak!
„Jezdit bez papírů se nevyplácí,” uznal řidič, když ho postihla nenadálá nutkavá potřeba.
Na louce stojí trabant a přichází k němu řidič. Nasedne, nastartuje a rozjede. Opodál
stojí zemědělec a celé to sleduje. Trabant začne zběsilou rychlostí jezdit dokola. Po
chvíli to zemědělec nevydrží a jde se zeptat, co se stalo. Řidič trabantu jenom stáhne
okénko a odpovídá mu: „Přiskřípnul jsem si pampelišku do dveří a nejde utrhnout, tak ji
musím ukroutit.”
Nastoupí stařenka do autobusu a ptá se šoféra: "Nechcete oříšky?" "Ano, děkuju." Na
druhý den to samé a šofér povídá: "Dejte si i vy!" "Já už nemůžu, já už nemám zuby!"
Třetí den: "Synáček by nechtěl oříšky?" Šofér už celý zvědavý se zeptá: "Babi a odkud
máte ty oříšky?" "Z Tofiffe!"
Pepa a Franta jedou vlakem do Prahy, průvodčí jim kontroluje jízdenky. Když je vrátí,
ozve se: "Nepoznal to!" Průvodčí si jízdenky vyžádá zpět, situace se opakuje. "Zase to
nepoznal!" Potřetí důkladná kontrola jízdenek. "Ani teď to nepoznal!" Průvodčí je tedy na
nádraží předá policii a ti se jich ptají, co průvodčí nepoznal. "My jsme si je s Pepou
prohodili!"
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Jede nadměrně naložený náklaďák a zaklíní se pod mostem. Vytvoří se kolona, přijedou
policajti. Jeden z nich se ironicky ptá řidiče: "Tak co, zaklínil jste se pod mostem?" Řidič
odpoví: "Ne. Vezl jsem most a došel mi benzín..."
Stojí dva kosmonauti na Marsu, dívají se střídavě na sebe, na zem, na raketu, na sebe,
na zem, na raketu. Po chvíli to jeden z nich nevydrží a říká "Co na mě tak čumíš, já tam
ty klíče nezabouchl!"
Co znamená zkratka ČD na vlacích? . . Čekám Dlouho.
Do plného autobusu nastoupí starší paní. Všichni chlapi sedí, nikdo se ani nehne. Paní
se vyčítavě ptá: „To tu není ani jeden gentleman?”
„No gentlemanů by bylo dost,” říká jeden, „ale místo není.”

Matka se synem jedou autobusem ze sídliště do města a ona ho poučuje, že musí tvrdit,
že je mu pět let, aby mohl jet zadarmo. Když se ho průvodčí ptá, jak je starý, hoch
odpoví, že je mu pět.
„A kdy ti bude šest let?” obdaří ho průvodčí záludnou otázkou.
Malý cestující bez rozpaků odpoví: „Až vystoupíme z autobusu.”

„Platil jste za toho psa?” ptá se revizor pasažéra v autobuse.
„Ne. Zdědil jsem ho po babičce.”
Jednou se babička vypraví k autobusu. Řidič otevře dveře a babička se ho ptá: „Na co
jedete? Na Prahu?”
A řidič odpoví: „Ne, na plyn!”
Přijde revizor do autobusu a tam ženská bije svoje dítě po hlavě.
„Co je? Proč ho bijete?” ptá se revizor.
„No, koukněte, snědl mi lístek. No je tohle vůbec možné?!”

Stařenka nastoupí do autobusu: „Jeden lístek, prosím.”
„A kam ho chcete, babi?”
„Přece sem, do ruky.”
„A kam jedete?”
„Na svatbu.”
„A kde bude ta svatba?”
„Když bude hezky, tak venku, když škaredě, tak uvnitř.”

44

Ročník 25

Bítešské dopravní noviny

den 23.3.2017 čtvrteční vydání

Když jsem se dnes ráno při jízdě po dálnici podíval do levého jízdního pruhu, uviděl jsem
v něm za sebou ženskou v posledním modelu BMW, která to frčela 160-kou, a přitom si
ve zpětném zrcátku malovala oční linky!
Když jsem se po ní za chvíli znova ohlídl, byla už napůl v mém jízdním pruhu a pořád si
malovala ten ksicht! Já teda něco vydržím, ale tohle mě tak vyděsilo, že jsem upustil
holicí strojek, který mi při pádu vyrazil z druhé ruky koblihu. Jak jsem se ve zmatku snažil
vyrovnat vůz koleny opřenými o volant a zároveň zachytit koblihu, vyklouzl mi mobil od
ucha a spadl do kelímku s kávou, který jsem měl mezi koleny. Kafe se vylilo, popálilo mě
na koulích, zničil se mi mobil a přerušil důležitý hovor.
Zatracený ženský za volantem!
Přijede šofér tiráku do motorestu, objedná si jídlo a pití a s chutí se do toho pustí. Když v
tom přijedou tři chlapi na harleykách, usadí se vedle něj u stolu, jídlo mu snědí a pití
vypijou. Šofér nic, zaplatí a odejde. Ti chlapi si mezi sebou říkají:
"Ten šofér byl buď pěknej srab, nebo se neuměl prát."
Zaslechne to číšník a přitaká jim:
"Fakt byl nějakej divnej a snad ani řídit neuměl. Teď zrovna venku přejel tři motorky."
Jede blondýna autem po dálnici a narazí do kamionu předním nárazníkem.Naštvaný řidič
vystoupí, vytáhne ji ven, nakreslí na zem čtverec a řekne jí: „Stoupni si do toho čtverce a
běda ti, jestli z něj vylezeš!“ Blondýna tedy do něj stoupne a čeká co bude. Kamioňák
vytáhne tyč a rozmlátí jí nárazník. Podívá se na ni, ale ona se jen blbě hihňá. „Ty se
budeš ještě smát jo?“ Tak jí vymlátí přední sklo. A ona zase: Hihihihi. Tak se nasere a
rozmlátí jí auto úplně na srač.. . A ona záchvat smíchu. Kamioňák křičí: „CO SE FURT
SMĚJEŠ TY KRÁVO JEDNA?! TO NENÍ TVOJE AUTO NEBO CO? " A ona na to: "Ale
jo je, ale pokaždý když jste se nedíval, tak jsem z toho čtverce vystoupila.“
Muž: „Ztratila se mi žena. Jela jen do obchodu a ještě se nevrátila.“
Policista: „Jak je vysoká?“
Muž: „Menší než já, ale nevím přesnou výšku.“
Policista: „Štíhlá? Při těle?“
Muž: „No není ani štíhlá, ani tlustá, nevím....“
Policista: „Jakou má barvu očí?“
Muž: „Nedokážu říct... takhle narychlo.“
Policista: „Barva vlasů?“
Muž: „Barví si je. Asi. Podle nálady....“
Policista: „Jaké měla oblečení?“
Muž: „Nějaké kalhoty a tričko, přesně si nepamatuji...“
Policista: „Odjela autem?“
Muž: „Ano!“
Policista: „Co to bylo za vůz, můžete ho popsat?“
Muž: „Značka ABA-86522, tmavomodré Audi A8quattro, střešní okno, 18palcové disky
s ET35, obsah motoru tři litry V6, výkon 333 koní, osmistupňová automatická převodovka
s možností tiptronic do polohy manuálu. LED světla pro všechny polohy, malinký
škrábanec na levých předních dveřích, flek od zmrzliny na zadním pravém sedadle,
přední pravý disk mírně škrábnutý od parkování...“ (v tu chvíli se muž rozplakal)
Policista: „Nebojte se, pane, vaše auto najdeme!“

45

Ročník 25

Bítešské dopravní noviny

den 23.3.2017 čtvrteční vydání

VTIPY PRO UNAVENÉ ČTENÁŘE
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Studený buffet

Mini předkrmy variace 10-ti druhů
Marinovaná kachní jatýrka v ořechové krustě
Zvěřinová paštička s portským vínem
Roastbeef s křenovou remuládou
Srnčí roláda plněná jeřabinami a švestkami
Uzený losos s křenovou šlehačkou a koprem
Smetanová pěna s fíky a prosciuttem
Křenová panna cotta

Dominanta rautu
Zrcadlo s humrem,
mořskými plody a sushi
Teplý buffet

Grilovaná panenka s omáčkou z pravých lišek a špenátovými noky
Smažené banketní řízečky z vepřové panenky
Smažené kuřecí řízečky se sezamem
Grilovaný kuřecí steak na mátě a medu, Indiánská rýže
Pomalu pečená kachní prsa se švestkovou omáčkou
Paella s chorizem a krevetami
Tatarský biftek s topinkami
Pečená kýta na černém pivu, jablkovým křen

Dobrou chuť přeje tým Restaurace u Raušů !
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Slavnostní projev Ing. Miloslava Klimenta
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, vážení spolupracovníci,
Dovolte mi, abych Vás všechny ještě jednou uvítal na dnešním slavnostním setkání k 25 výročí
založení našich firem.
Zvláště tu vítám zástupce dvou pro nás rozhodujících krajů a to 1.náměstka hejtmana
Jihomoravského kraje pana Romana Hanáka, radního pro dopravu a zástupce kraje Vysočina
paní Janu Fialovou, radní pro školství.
Chtěl bych Vám z tohoto místa všem moc poděkovat, že jste si našli čas a společně se mnou oslavíte
těchto 25 let určitě ne lehkého podnikání. Chci vás všechny ubezpečit, že si Vás všech jak tu sedíte,
nesmírně vážím, jak zástupců státní a místní správy, tak všech obchodních partnerů a hlavně všech
svých zaměstnanců. Bez Vás všech by to skutečně nešlo. Ještě jednou Vám všem co nejpokorněji
děkuji.
Celý můj profesní život je spjat s touto firmou, když v roce 1977 jsem podepsal svoji první a
vlastně i poslední pracovní smlouvu s ČSAD Velká Bíteš, a následně jsem prošel všemi možnými
profesemi, jezdil jsem i s autobusem, dělal dispečera, následně vedoucího provozu, pak v hektické
porevoluční době jsem se rozhodl zprivatizovat, koupit , své „rodné ČSAD Velká Bíteš“, pro které
jsem v té době vymyslel název BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, s dovětkem „Vás
partner pro dopravu a servis“ a po celou dobu svého podnikání jsem se snažil tuto „moji“ firmu co
nejlépe rozvíjet a budovat. Troufám si malinko neskromně povědět, že se mi to snad trochu povedlo.
Hlavně jsem hrdý na to, že se mi to povedlo díky poctivé práci, nikdy jsem nepoužil různých fíglů,
úskoků či všeho nelegálního, že během těch 25 let jsem se mohl vždy každému ze svých obchodních
partnerů a zaměstnanců, podívat s klidem do očí. Jsem ze staré školy a dohoda a podání ruky je
pro mě více jak stovky podepsaných smluv. A kdokoli se na mě obrátil s žádostí o pomoc a bylo to
v mých silách, vždy jsem nezištně pomohl a slibuji, že se budu takto chovat i v budoucnosti, která
ovšem již nebude asi trvat dlouho, neboť věk a nemoc mě dohání. Navíc i tato v uvozovkách
„nová“ doba už asi pro nás starší skutečně není!!!
Ale doufám, že se mě povedlo vychovat svého nástupce, syna Michala, který možná i společně s mou
dcerou Martou povedou tuto skupinu firem dál tak, abych mohl být na ně hrdý. Vím, že to nebudou
mít lehké, ale vychoval jsem je tak, že jsem si jistý, že to zvládnou.
Vážení hosté,
Během těchto uplynulých 25 let, respektive 40 let, mého profesního života, jsem potkal mnoho
významných, jedinečných a výjimečných lidí, kterých si dodnes velmi vážím, neboť velmi významně
ovlivnili můj profesní život a většina je jich s námi v tomto nádherném divadle.
Bylo jich skutečno mnoho, mnozí, již bohužel nejsou mezi námi, a z těch bych možná nejvíce
vyzdvihl pana profesora Karla Kříže, který mi dal do života spoustu významných rad, moudrostí,
vědomostí a kterému skutečně vděčím za mnoho, a kterého jsem jako mladý kluk mohl oslovovat
Karle. Takže, Karle, pane profesore, ještě jednou ti z tohoto místa děkuji a vím, že se na mě někde
z nějakého obláčku díváš a držím mi palce. Děkuji.
Ještě v hluboké totalitě jsem kdysi dávno potkal na MOTOKOVU, pana Švarce. Dovoluji si prohlásit,
že to bylo jedno z mých osudových setkání, které pokračovalo více jak 25 letou vzájemně výhodnou
spoluprací, podnikáním a i kamarádstvím. Jindra Švarc je skutečně výjimečný člověk, nesmírně
šikovný, pracovitý a dravý podnikatel, od kterého se celý život učím a kterému také vděčím za
mnoho, co jsem se v podnikání naučil. Proto bych ho rád požádal, aby společně se mnou a dalšími
mými osudovými lidmi, zahájil tento slavností večer. Jindro, prosím tě pojď za námi.
Dámy a pánové - pan Švarc, významný podnikatel a můj kamarád
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Druhým žijícím významným člověkem je president FTL Prostějov, a president Svazu průmyslu a
dopravy pan Jaroslav Hanák, který je jeden z nejvýznamnějších zástupců české podnikatelské
sféry, hlavně v oblasti dopravy, člověk, kterého si nesmírně vážím, člověk se kterým se znám od
svých počátků ve vedoucích funkcích a který mi mnohokrát v životě nezištně pomohl. Jardo, děkuji Ti
a jelikož pan Hanák je služebně s vládní delegací v Kanadě a mrzí ho, že se nemůže zúčastnit, prosím
jeho manželu Aničku, aby se vydala mezi nás. Dámy a pánové paní Anička Hanáková
Dalším významným člověkem je troufám si povědět „ skutečná legenda“ naší dopravácké rodiny,
který celý svůj život zasvětil dopravě a v podstatě celý svůj profesní život věnoval ČSAD Uherskému
Hradišti, stejně jako já Velké Bíteši, ale on mnohem déle a mnohem a mnohem úspěšněji. Je to
profesionál, od kterého se já celý život učím, je to můj vzor ke kterému vždy vzhlížím s obdivem a
úctou. Je to pan Antonín KUSÁK. Toníku děkuji a pojď prosím opatrně mezi nás.
Dámy a pánové - dopravácká legenda - pan Antonín Kusák.
Jeden ze zástupců státní a obecní zprávy, který můj život určitě ovlivnil je i pan starosta Osové
Bítýšky, mé rodné obce, pan Josef Mach. Mohu určitě tvrdit, jeden z nejúspěšnějších starostů, který
pro svou obec společně se svými spolupracovníky, dokázal mnohdy až úplně nemožné věci. A na
rozdíl od nás podnikatelů pracuje hlavně pro blaho svých spoluobčanů a mnohdy za to místo vděku
obdrží i spoustu nevděčných reakcí. O to víc si Pepíka vážím a s obdivem k němu vzhlížím a i já se
stále od něj učím. Pepíku, děkuji, že i tebe mohu nazvat svým kamarádem a prosím pojď mezi nás.
Dámy a pánové, - pan starosta osové Bítýšky, Josef Mach
Když jsem jako mladý, neotrkaný a vyděšený kluk nastoupil k ČSAD Velká Bíteš, velkým vzorem
byl pro mě pan Bohumír Urbánek a to jak pro svoje profesní, ale i charakterové a kamarádské
vlastnosti. I on mě v celém mém profesním životě výrazně ovlivnil a zcela oprávněně ho zvu mezi nás.
Mirku prosím pojď mezi nás. Dámy a pánové - pan Bohumír Urbánek
Jedním z našich významných mnoholetých obchodních partnerů je Geschäftsführer MAN ČESKÁ
REPUBLIKA, pan Jochen Modl, kterého si také nesmírně vážím a který bohužel v letošním roce na
zastoupení MAN končí. Proto bych i ho rád pozval zde na prkna, která znamenají svět a poprosil ho o
pár slov a aby společně s námi zahájil tento slavnostní večer.
Herr Modl, bitte kommen Sie mit uns, und bitte, ein paar kurze Worte.
Dámy a pánové pan Jochen Modl
A protože nás má být jako v tom slavném filmu SEDM STATEČNÝCH, tak jako tím sedmým
statečným je, ale současně i pokračovatelem, toho co jsem v roce 1992 zahájil a v čem bude doufám
nadále a mnohem úspěšněji než já, pokračovat, je můj syn Michal Kliment. Pojď mezi nás a s
velkou pokorou si uvědom, že teď stojíš mezi významnými lidmi, jenž v našem oboru skutečně
něco znamenají a doufám, že ani mě a ani je v budoucnosti nezklameš a že za dalších 25 let, zde na
podiu budeš zvát svých 7 , možná i více statečných, jež ovlivnili zase tvůj profesní život.
Dámy a pánové, slíbil jsem sice organizátorům, že budu velmi stručný, ale těch 25 let, se nedá vtěsnat
do dvou či několika vět. Vám všem, se za toto zdržení omlouvám, svým sedmi statečným ještě jednou
děkuji a hlavně děkuji Vám všem za mnohaletou spolupráci a trpělivost s mou osobou a za vše, co jste
pro mne vykonali. Vážím si toho a vážím si hlavně Vás.
Doufám, že teď dostaneme skleničky,
proto ještě poprosím pana náměstka hejtmana Romana Hanáka a paní radní kraje Vysočiny
Janu Fialovou, pana Jirky Horkého a Ladě Studeného a společně si ťukneme a zahájíme tím
oslavu 25. výročí skupiny našich firem.
Dámy a pánové děkuji za pozornost, hezkou zábavu, hezký muzikálový zážitek a po muzikálu Vás
všechny zvu na malý raut, který proběhne v obou patrech foaé tohoto divadla.
Dámy a pánové

Hezký a ničím nerušený dnešní večer!
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Vedení společností BDS, BDS-BUS, BDS-TRUCK, NTC
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