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DRAHOŠ NOSEK, SPOLUZAKLADATEL NOBE
„UČITEL MUSÍ BÝT 
TAK TROCHU CHAMELEON“

ŘEČ ČÍSEL
VOZY NAŠÍ AUTOŠKOLY 
V ROCE 2011 NAJEZDILY 
PŘES 132 TISÍC 
KILOMETRŮ

LUDMILA HRŮZOVÁ, OBCHODNICE r. 2011

„JSEM SI JISTÁ, 
ŽE NABÍZÍM TO NEJLEPŠÍ“

NOVINKY

KAŽDÉ DÍTĚ, ODCHÁZEJÍCÍ 
Z JEDNOHO ZE TŘÍ 
OSTRAVSKÝCH DOMOVŮ, 
ZÍSKÁ OD NOBE ŘIDIČÁK 
ZDARMA !!!

 SANTINO NOBY (SONY), 
MASKOT NOBE 

„UŽ MÁM SVŮJ KOMIX“



O Sonnym tvrdí, že je tvrdohlavý, přátelský, ale při 
seznamování opatrný až bázlivý. K jeho největším 
zlozvykům prý patří vetřít se páníčkům do postele a sbírat 
jídlo ze země. Nejraději má aportování – problém je 
jen v tom, že ne vždy aport pustí, aby mu ho pečlivě 
zvolená „oběť“ mohla znovu hodit… Největší radost 
mívá z dlouhých procházek a sušených vepřových střívek 
(majitelé psů tuto smrdutou pochoutku dozajista dobře 
znají…). 

Menší průšvih ovšem je, že jako maskot autoškoly nesnáší 
jízdu autem – v klidu ji přežije jen tehdy, je-li zavřený 
v přepravce v kufru vozidla. Ani trochu rád prý nemá 
těstoviny a cornfl aky a taky křik – bezpečně na něj tudíž 
zabere zvýšený hlas. Taky zrovna nemusí děti – mají na něj 
příliš pronikavý hlas a jsou nebezpečně živé. „Jinak má 
rád všechny. Z rodiny má hodně rád Patrikovu mamku 
(zakladatelka autoškoly Dagmar Nosková – pozn. aut.), 
a pokud budu brát i zvířecí členy rodiny, tak největším 
kámošem je pes mojí mamky Riki, přerostlá čivava. Když 
jdeme k ní na návštěvu, Sonny  je vždy první u vchodu 
a netrpělivě kňučí, dokud se neotevřou dveře,“ doplňuje 
Zuzana Pastorová.

Pes většinu dne prospí, to ale Sonnymu v NOBE moc nehrozí 
– pořád se tam něco děje. Kdy to dohání? „Sonny opravdu 
většinu dne prospí. Vždycky jen zkontroluje, kdo přišel, 
přivítá ho, někdy si pohraje – vyvoleným k přetahování 
nabídne svou oblíbenou gumovou kačenu – a spí dál,“ 
uzavírá ředitelka pobočky.

Znají ho asi 
všichni, kdo kdy 
sídlo autoškoly 
ve Střelniční ulici 
navštívili. Sotva 
za sebou stačíte 
zavřít dveře, 
vystrčí zvědavě 
hlavu ze dveří 
kanceláře ředitelky 

centrální pobočky Zuzany Pastorové 
a bystrýma očima hodnotí, jakou 
taškařici s vámi v nejbližší chvíli 
podnikne. Sonny, dvouapůlletý Jack 
Russell teriér, mazlíček vedení fi rmy 
a maskot NOBE. Členem nobácké 
rodiny se stal na Mikuláše roku 2009. 
Jeho pořízení splnilo hned dva sny: první o maskotovi 
autoškoly (původně se dokonce měl jmenovat Noby) 
a druhý, soukromý, Zuzany Pastorové – psa si přála 
už odmala, ale kvůli alergii jí ho rodiče nechtěli 
dovolit. Říká se, že výchova psů této rasy je – stejně 
jako všech ostatních teriérů – obtížná, protože jsou 
poměrně svéhlaví. „Ano, to můžu potvrdit,“ říká 
ředitelka, „výchova byla vcelku náročná, ale myslím 
si, že jsme ji zvládli celkem obstojně. Základní povely 
ovládá, ale kvůli nedostatku času už s výcvikem dál 
nepokračujeme.“

Sonny
nesnáší jízdu autem
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Novinkou je, že Sonny získá i 2D 
podobu – v grafi ckém studiu 
Upgrade již připravují komiks, 

jehož hlavním hrdinou bude pes 
Santino Noby. Nebude to ale pes obyčejný: 

bude se pyšnit lidskými vlastnostmi, skvělým 
vychováním, vystupováním a obchodnickými 
dovednostmi. „Účelem tohoto transformování 
je, aby pomáhal našim lidem. Měl by být 
součástí různých materiálů a prezentací 
a učit nováčky, jak se před klienty chovat, jak 
vystupovat, jak prolomit ledy… Prostě Santino 
se stane jejich učitelem,“ prozradil generální 
manažer NOBE Patrik Nosek.

KOMIX

Autor kresby: Jan Buják
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Drazí přátelé, kolegové a kamarádi, 

další číslo našeho fi remního časopisu je na světě.
Od doby, kdy jsme vydali první číslo, se událo mnohé. 

–  Vyhlásili jsme nejlepší spolupracovníky roku 
a zorganizovali první párty pro klienty NOBE.

– Stali jsme se ofi ciálním partnerem Unie autoškol ČR. 

–  Jako jediná autoškola v Ostravě jsme získali členství 
v prestižním projektu Řidičák+.

– Narodil se nám nový fi remní maskot Santino Noby (str. 2).

–  Získali jsme nadějné nováčky do obchodního oddělení 
a dvě krásné asistentky. 

– Rozjeli jsme projekt telefonistek.

–  Povýšili mistra učitelského oddělení let 2010 
a 2011 Vladimíra Fuska do pozice dvouhvězdičkového 
lektora.  

Z dostupných zdrojů byla polovina tohoto roku pro 
ostravské autoškoly doslova popravištěm pro uchazeče 
o řidičák. 

Ceny kurzu na začátku roku poklesly ještě více než 
v prosinci a s nimi šla dolů i úspěšnost a celková 
připravenost žáků ke zkoušce. Důkazem je také nárůst cen 
za opakovanou zkoušku, která se v našem městě 
vyšplhala až na hranici 1200 korun + poplatek magistrátu.

My jsme díky velkému počtu uchazečů naopak lehce 
zdražily, což nám podle očekávání zvýšilo úspěšnost. 
Důkazem je již zmiňovaný *Lektor NOBE* Vladimír 
Fusek, který za první tři měsíce tohoto roku úspěšně 
připravil k první zkoušce 88 procent svých žáků. 

Také nás potěšila statistika úspěšnosti získání řidičského 
oprávnění, v minulém roce jsme připravili ke zkoušce 283 
žáků, ze kterých nezískalo řidičák pouze pět uchazečů. 

Úspěšnost získání řidičáku u NOBE je tedy 98,23 procenta.

 Patrik Nosek, generální manažer autoškoly NOBE
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My jsme díky velkému počtu uchazečů naopak lehce 
zdražily, což nám podle očekávání zvýšilo úspěšnost. 
Důkazem je již zmiňovaný *Lektor NOBE* Vladimír
Fusek, který za první tři měsíce tohoto roku úspěšně 
připravil k první zkoušce 88 procent svých žáků.

Také nás potěšila statistika úspěšnosti získání řidičského 
oprávnění, v minulém roce jsme připravili ke zkoušce 283 
žáků, ze kterých nezískalo řidičák pouze pět uchazečů. 

Úspěšnost získání řidičáku u NOBE je tedy 98,23 procenta.

 Patrik Nosek, generální manažer autoškoly NOBEg
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Do Ostravy ho přivedl sport: 

Drahoš Nosek, prezident NOBE, se narodil 
v Olomouci. Zalíbil se mu řecko-římský 
zápas. Natolik, že se stal v osmé třídě 
základní školy poprvé mistrem republiky, 
což znamenalo přechod do Střediska 
vrcholového sportu v Ostravě. Vyučil 
se a odešel do armádního střediska 
vrcholového sportu Dukly Trenčín. 
Po vojně se do Ostravy vrátil a ve sportovní 
kariéře pokračoval. Poměrně úspěšně – 
je nositelem téměř dvou desítek titulů 
republikového mistra. Ve třiceti letech 
s aktivním sportem skončil a začal dělat 
rozhodčího – i se ženou a starším synem.
Na žíněnkách soudcoval ještě před čtyřmi 
lety.

SLYŠELA JSEM, ŽE JSTE ZAČAL UČIT 
DÍKY FINTĚ VAŠÍ ŽENY…
Založit autoškolu byl její nápad a já jsem jí s tím 
pomáhal. Udělal jsem si učitelské zkoušky, ale 
skutečné učení jsem trochu odkládal (smích). 
Jednou odpoledne přijela, že má migrénu a jestli 
bych to vzal za ni… Tak jsem jel.  Až později mi 
došlo, že to byla její taktika, jak mě dostat do auta. 
Ale chytlo mě to a pořád jezdím rád. Mimochodem, 
toho žáka, mladého kluka, si dodnes pamatuju 
a shodou okolností se pořád potkáváme.

JAKÉ TO JE, KDYŽ VÁM ŠÉFUJE VLASTNÍ 
MANŽELKA?
Neměl jsem s tím nejmenší problém, bylo to v klidu. 

Vždycky jsem se snažil ji podpořit a stát za ní, 
byli jsme schopní spolu být čtyřiadvacet 

hodin denně… A toho, že ona je šéf a já 
„jen“ fi remní dvojka, jsme využívali, 

například při jednání na úřadech – 
za chlapy chodila ona, za ženami 

já (smích).

VEČERNÍ JÍZDA 
PRAHOU, TO JE 

PROSTĚ 
NÁDHERA!

BRZY POTÉ JSTE 
OTEVŘELI POBOČKU 
V PRAZE A VY JSTE 

ZAČAL UČIT I TAM. 
JAK SE JEZDÍ 

V METROPOLI?

ROZHOVOR
DRAHOŠ NOSEK:
UČITEL MUSÍ BÝT TAK 
TROCHU CHAMELEON
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Upřímně: raději bych jezdil v Praze než v Ostravě… 
Taky jsem měl zpočátku strach, ale jsou tam 
mnohem ohleduplnější řidiči – možná to pochytili 
„zvenku“, možná mají dražší auta a více se o ně 
bojí.  Nestane se, že by na vás troubili, respektují, 
že jste autoškola, pustí vás do pruhu… Taky je tam 
pořád kam jezdit. Řeknu vám, taková večerní jízda 
Prahou, to je prostě nádhera – nasvícené budovy, 
nádherné nábřeží Vltavy, parníky na řece… Když 
nechcete, neprojedete dvakrát stejným místem. Zato 
na pobočce v Mladé Boleslavi jsem měl „ponorku“, 
město projedete za chvilku a taky tam moc není 
na co koukat.

ŘIDIČÁK JSEM MĚL UŽ 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, 

NA PIONÝRA

KDY JSTE SI VY SÁM DĚLAL ŘIDIČÁK?
První jsem měl ještě na základní škole, na pionýra. 
Jezdil jsem na něm z Olomouce až do Ostravy. Pak 
jsem pionýra vyměnil za svoje první auto, Škodu 
100 po tátovi. Kolem patnáctého roku jsem se 
taky začal hrabat v motorech, na té stovce jsem si 
dělal opravy většinou sám… Pak jsme ji se ženou 
vyměnili na protiúčet za sto dvacítku a do ní nechali 
namontovat druhé pedály. První nové auto byl 
favorit. Teď už je jich nepočítaně.

PROČ JSTE ŠKODOVKY VYMĚNILI 
ZA FIATY?
První dva fi aty jsme koupili v roce 1994 a se servisem 
jsme byli maximálně spokojení. Stejný prodejce nám 
před pěti lety nabídl Pandu za cenu, které se nedalo 
odolat. Teď mám Punto. Jeho velkým plusem pro 
autoškolu je, že když žákovi někde cestou 
„chcípne“, není třeba ho znovu startovat. 
Jen sešlápne plyn a je to. To je pro klid žáka 
moc důležité – žádné stresy na křižovatce, 
žádné znervózňující troubení…

OTĚŽE VEDENÍ FIRMY JSTE DVA ROKY 
PO ODCHODU VAŠÍ ŽENY 
Z NOBE PŘEDAL MLADŠÍMU SYNOVI, 
PATRIKOVI…
Po praxi v přímém obchodu a v realitách asi 
dva roky po škole přebral práci, která zbyla 

po manželce, která se časem rozhodla věnovat 
jinému podnikání. Předal jsem mu vedení, 
protože jsem věřil, že to zvládne – je skvělé, že 
ho to tak chytlo. Přiznám se, že mě jeho nadšení 
překvapilo! Ale je dobře, že to tak „žere“. Starší 
syn se zpočátku taky snažil zapojit do rodinného 
podnikání, ale vystudoval hotelovou školu takže 
se dnes realizuje ve svém oboru taky v Praze 
(smích).

UŽ JSTE DVOUAPŮLLETÉMU VNOUČKOVI 
UKAZOVAL MOTOR?
Samozřejmě! Na auta on je strašný čert.

UŽ MI DO KURZŮ CHODÍ 
DĚTI LIDÍ, KTERÉ JSEM 

V ZAČÁTCÍCH UČIL

TIPNETE SI, KOLIK JSTE ZA TĚCH DVACET 
LET ODUČIL ŽÁKŮ?
Čtyři tisíce? Už mi do kurzů chodí děti lidí, které 
jsem v začátcích učil. Dokonce jedna celá rodina – 
tatínek a před časem i všech jeho pět dětí. Za chvíli 
budu jezdit s jejich vnuky. (smích)

DÁ SE ŘÍCI, ŽE ČÍM POZDĚJI ČLOVĚK 
DĚLÁ ŘIDIČÁK, TÍM JE TO OBTÍŽNĚJŠÍ?
Určitě.

POZNÁTE, SE KTERÝM ŽÁKEM BUDE 
PROBLÉM?
Ne hned, obvykle tak po pěti šesti hodinách. Někdo 

není přirozený talent, ale rychle se učí. Ale 
někdo má určitý strop a přes něj prostě 
nejde. Člověk mu každou hodinu řekne, 
že něco dělá špatně, a on to při další 
jízdě udělá stejně blbě… Taky se špatně 
odučují nejrůznější zlozvyky, které žák 
získá, když jezdí ještě před nástupem 

do autoškoly. Jsem raději, když do auta 
sedá někdo „nepopsaný“.

ŽENY UČITELE 
POSLOUCHAJÍ – A SLYŠÍ 
A BEROU SI TO K SRDCI
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JSOU ŽENY OPRAVDU TAK ŠPATNÉ 
ŘIDIČKY JAK SE TVRDÍ?
To rozhodně neplatí. Učil jsem spoustu párů a žena 
byla často v řízení lepší než ten chlap… Ony nejsou 
ješitné, poslouchají vás – a slyší a berou si to k srdci. 
Mají i větší cit pro zvuk motoru…

STÁVÁ SE VÁM, ŽE JDETE PO ULICI 
A POZNÁTE SVÉHO ŽÁKA?
Jako každému učiteli… Když nám ve fi rmě měnili 
okna, přivezl je takový klučina a hned se hlásil: 
Pamatujete si mě? Samozřejmě, neudělal jsi 
napoprvé zkoušku, protože jsi nezastavil na stopce 
u městské nemocnice. (smích)

UČITEL MUSÍ UMĚT VYJÍT 
S OSMNÁCTILETÝM FRAJEREM

ZAŽIL JSTE ZA TĚCH DVACET LET 
NĚKOHO, KDO BYL, ŘEKNĚME, 
ÚPLNĚ NETALENTOVANÝ?
Nesmazatelně mám v paměti paní z Bruntálska, 
bylo jí dvaašedesát let. Chtěla si udělat řidičák, 
aby mohla jezdit za dcerou. Už jednu autoškolu 
absolvovala, ale neudělala zkoušky. Přešla k nám 
a dokoupila si deset hodin jízdy. Začal s ní jezdit 
jiný kolega, ale po dvou hodinách to vzdal. TIhle 
lidé končí u mě… Paní potřebovala jezdit, jezdit 
a jezdit, k deseti si přikoupila dalších třicet hodin. 
Už po dvaceti se ptala, jestli to má vzdát… Ale 

zvládli jsme to. Pak už jsme si dokonce i tykali! 
Když udělala závěrečnou zkoušku, dostala ode mě 
bonboniéru a kytku.

ZAUJALA MĚ VĚTA – TIHLE LIDÉ KONČÍ 
U MĚ… PROČ? JSTE NEJVĚTŠÍ KLIĎAS?
Je to mravenčí práce. Musíte mít trpělivost jako 
hrom. Jsou určité typy lidí, které řízení zvládnou, ale 
až časem, s mnohem větší pílí a vytrvalostí. Nikdy 
nebudou mistři, ale budou jezdit bezpečně.

Jak k člověku přistupujete, tak na vás reaguje. 
Nejdůležitější je za volantem psychika. Umím vyjít 
s osmnáctiletým frajerem i se šedesátiletou paní. 
Neumím být moc přísný, s každým se dohodnu… 
Ve sportu a ve vedení fi rmy jsem hodný být nemohl, 
ale nikdy jsem to do auta nepřeváděl. Nestalo se, že 
bych zvýšil hlas… tím se všechno ještě zhorší. Učitel 
musí být dobrý psycholog a tak trochu chameleon.

PÁR OTÁZEK NA TĚLO
 AUTO, NEBO MOTORKA? AUTO
 VÍNO ČERVENÉ, NEBO BÍLÉ? BÍLÉ
 PIVO LAHVOVÉ, NEBO TOČENÉ? TOČENÉ
 V TELEVIZI SPORT, NEBO SERIÁL? SPORT
 SOVA, NEBO SKŘIVAN? SKŘIVAN
 NAFTA, NEBO BENZIN? BENZIN
 ORCHIDEJ, NEBO KOPRETINA? ORCHIDEJ
 KOMEDIE, NEBO THRILLER? KOMEDIE
 MOŘE, NEBO HORY? MOŘE
 BLONDÝNY, NEBO BRUNETY? BLONDÝNY
 DIVADLO, NEBO KINO? DIVADLO
 STEAK, NEBO SALÁT?  STEAK
 LÉTO, NEBO ZIMA? LÉTO
 PES, NEBO KOČKA?  PES
 ROCK, NEBO KLASIKA? KLASIKA
 KÁVA, NEBO ČAJ? ČAJ

NOBE 

NEWS
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ROZHOVOR
LUDMILA HRŮZOVÁ:
JSEM SI JISTÁ, 
ŽE NABÍZÍM TO NEJLEPŠÍ

Svým kolegům v obchodním oddělení, 
vloni dala šanci být nejlepší jen v jedné 
vyhlašované kategorii – Nováček roku. 
Tím jediným se stát nemohla, protože 
s autoškolou NOBE spolupracuje už 
od září roku 2010. Ostatní tituly – Leader 
roku, Čestný obchodník roku a Obchodní 
šampion roku – jí zůstaly. Její mimořádný 
„tah na branku“ mi začal být zřejmý 
ve chvíli, kdy v rozhovoru „off records“ 
popisovala, jak úspěšně dokázala během 
tří měsíců zabojovat se svou někdejší 
nadváhou.

KDE SE V TAK SUBTILNÍ ŽENĚ BERE TOLIK 
VYTRVALOSTI, ZARPUTILOSTI A ODHODLÁNÍ?
Myslím si, že vytrvalost jsem získala díky tatínkovi. 
Byl v tomto ohledu naprosto mimořádný. Miloval 
turistiku a kanoistiku, vyráběl s námi vlastní kánoe. 
Postavili jsme dokonce jednu skládací. S tou jsme 
budili rozruch všude, kam jsme přijeli – dala se 
složit jako přívěs za auto – a s tím jsme jezdívali 
na dovolenou. Jednou, bylo mi asi čtrnáct let, mě 
například vyhecoval, abych zkusila na šíř přeplavat 
přehradu Domaša. Sám plavat neuměl, ale v oné 
skládací kánoi pádloval vedle mě a povzbuzoval 
mě. Pak jsem se dozvěděla, že se v kempu, kde 
jsme bydleli, vsadil, že to dám. Tehdy jsem se na něj 
zlobila, ale dnes jsem mu za to vděčná.

KDY A JAK SE VAŠE KROKY SPOJILY 
S AUTOŠKOLOU NOBE?
Pocházím z Kopřivnice, kde jsem ještě donedávna 
žila. Jen krátce jsme si s rodinou odskočili do Prahy, 
kde jsem měla dvě fi rmy. Po čase jsme se vrátili 
– jednak kvůli mé osmdesátileté mamince, která 
tam zůstala sama, jednak proto, že se nám v Praze 
moc nelíbilo. Po návratu jsem začala pracovat pro 
Telefóniku O2. Bylo to složité a moc dobře to tak 
nefungovalo, což mě časem zneklidnilo natolik, že 
jsem se začala poohlížet po jiné práci. Tehdy jsem 
našla inzerát NOBE, ozvala se na něho, úspěšně 
zvládla pohovor – a byla přijata. Začala jsem 
pracovat jako specialista pro školy.

UŽ BYCH SE DO PRAHY 
NEVRÁTILA

NENÍ OSTRAVA PO PRAZE TROŠKU 
MALÝ RYBNÍK?
Už bych se do Prahy nevrátila, jen na dovolenou 
nebo do divadla… Teprve od loňského září bydlíme 
v Ostravě, do té doby jsem dojížděla z Kopřivnice. 
Nám se tady líbí, jsme absolutně spokojené.

KDYŽ JSTE NASTOUPILA, ODMÍTLA JSTE 
PRÝ POMOC LEADERA…
Věřila jsem si. Já si vždycky věřím. Nikdy jsem 
neměla tak skvělou práci, jako je tato, nikdy 
jsem nebyla tak spokojená. Je tu úžasný kolektiv 
a obdivuju i pana ředitele (Patrika Noska – pozn. 
aut.) – tak mladý člověk s takovými hodnotami, 
s obrovským srdcem, člověk, který se dívá daleko 
dopředu… To se vidí málokdy.

KDYŽ JSEM CHTĚLA JÍT 
NA KONZERVATOŘ, RODIČE 

MI ŘEKLI, ŽE NEMŮŽU 
– ŽE SESTRA NA NÍ ZVLČILA

BÝT OBCHODNÍKEM, TO NENÍ 
PRÁCE PRO KAŽDÉHO…
Musela jsem se to učit, s tímto 
darem jsem se, bohužel, 
nenarodila… V mládí jsem se 
věnovala především hudbě – 

zpívala jsem a hrála na klavír, kytaru 
a fl étnu, hrála jsem i s profesionálními 

orchestry. Když jsem chtěla jít na konzervatoř, 
rodiče mi řekli, že nemůžu – že sestra na ní zvlčila. 
(smích) A tak jsem vystudovala ekonomickou školu. 
Ale hudbě jsem se věnovala stále. Dokonce se mi 

NOBE 

NEWS
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KARIÉRA AUTO
generální manažerMANAGEMENT

1) den otev
2) kvalifiko
    schůzka
3) osobně v

ODZNAKY A

* podmínky pro z
4x úspěšné p

nebo 3x úspěšně ukončen

* podmínky pro získávání ŘPZD: 
založit prodejní mosto NOBE za kalendářní měsíc

obchodník junior

Podmínky: 10 os. prodejů/měs.   
 1x týdně tréning a meeting
 min. úspěšnost prodejů 1:3/měs.

Podmínky: 3 přímí spol. 
 + 75 prodejů v celé skup./Q 
 9 nových institucí ve skup./Q
Kvalifikace: 100 prodejů ve skup./Q

Podmínky: 3 přímí spol. 
 + min. 100 prodejů 
 v celé skup./Q 
Kvalifikace: 100 prodejů ve skup./Q

Podmínky: 3 přímí spol. 
 +min. 35 prodejů 
 v celé skup./Q 
Kvalifikace: 100 prodejů ve skup./Q

90 55 26 17

600 b. 800 b. 900 b. 1000 b.

5 os. prodejů/měs. + min. úspěšnost prodejů 1:2/měs.

Kvalifikace: 10 os. prodejů v pozici konzultant
 15 os. prodejů/měs.
 min. úspěšnost prodejů 1:2,5/měs.

OBCHODNÍ SPECIALISTÉ
obchodník senior

Podmínky: 25 os. prodejů/měs.   
 1x týdně tréning a meeting
 min. úspěšnost prodejů 1:2/měs.

90 55 26 17

700 b. 900 b. 1000 b. 1100 b.

min. úspěšnost prodejů 1:2/měs.

Kvalifikace: 50 os. prodejů v pozici obchodník junior
 25 os. prodejů/měs.
 min. úspěšnost prodejů 1:1,7/měs.

manažer specialista
pro vzděl. instituce

manažer specialista
pro firemní obchod

manažer specialista
pro terénní obchod

35 - 45 %   90          55         26         17
600b.   800b.   900b.   1000b.

     90           55           26           17
1000b.   1200b.   1300b.   1400b.

Podmínky: 7 prodejů za Q/1 instituce
 min. 3 nové instituce/Q
Kvalifikace: zkouška před komisí 
 čestných obchodníků NOBE

Podmínky: 500 proškolených/Q 
 2 nové smlouvy (firmy)/Q 
Kvalifikace: jmenování zástupcem
 managementu NOBE

Podmínky: 12 os. prodejů/měs. 
Kvalifikace: zkouška před komisí 
 čestných obchodníků
 NOBE

obchodník specialista
pro vzděl. instituce

obchodník specialista
pro firemní obchod

obchodník specialista
pro terénní obchod

35 - 45 %   90          55         26         17
300b.   500b.   600b.   700b.

     90           55           26           17
   600b.    800b.      900b.   1000b.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
obchodní ředitel

Podmínky: min. 40 prodejů ve skupině/měs. 
 4 nové kandidáty ve skupině/měs. 
 1x týdně tréning a meeting

Kvalifikace: min. 6 přímých spolu
 50 prodejů ve skupině
 povýšit min. 1 ředite

90 55 26

900 b. 1100 b. 1200 b.

BEZ PODMÍN

ředitel prodejní skupiny

Podmínky: min. 30 prodejů ve skupině/měs. 
 4 nové kandidáty ve skupině/měs. 
 1x týdně tréning a meeting

90 55 26

800 b. 1000 b. 1100 b.

3 nové kandidáty ve s

Kvalifikace: min. 4 přímí spolupra
 30 prodejů ve skupině/m
 povýšit min. 3 reprez

reprezentant

Podmínky: 25 os. DEMO nebo 15 prodejů ve skupině
 1x týdně tréning a meeting

90 55 26 17

600 b. 800 b. 900 b. 1000 b

2 os. prodeje nebo 3 noví kandidáti ve skup

Kvalifikace: 10 prodejů v pozici konzultant 
 35 os. DEMO nebo 20 prodejů ve skupině/m
 min. 1 přímý spolupracovník 3)

konzultant

Podmínky: 15 os. DEMO nebo 3 osobní prodeje 
 1x týdně tréning a meeting

90 55 26 17

500 b. 700 b. 800 b. 1000 b.

4 os. prodeje/měs. nebo 3 noví kandidáti ve skupině/měs.

Kvalifikace: splněny podmínky kandidáta

kandidát

Podmínky: 10 os. DEMO2)/14 dní
 1x týdně tréning a meeting

Vyplácen podle platného startovního programu BEZ PRÉMIÍ

Kvalifikace: účast na DOD1) + složení vstupní zkoušky

partner Vyplácen podle platného partnerského programu BEZ PRÉMIÍ

poč. obch.
0-5

6-10
11-15
16-x

manažer obch. odd
poč. obch.

0-5
6-10

11-15
16-x

správce obch. odd.
poč. obch.

6-10
11-15
16-x

asistent obch. odd.
poč. obch.

11-15
16-x

obchod

manažer kanceláře
poč. prod.

0-30
31-60

61-100
101-x

90ti
700b.
600b.
500b.
400b.

55ti
800b.
700b.
600b.
500b.

26ti
900b.
800b.
700b.
600b.

17ti
1000b.
900b.
800b.
700b.

5000 b.

asistent kanceláře 1000 b.

kancelář

správce kanceláře
poč. prod.

31-60
61-100
101-x

90ti
200b.
300b.
400b.

55ti
300b.
400b.
500b.

26ti
400b.
500b.
600b.

17ti
500b.
600b.
700b.

poč. prod.
61-100
101-x

90ti
100b.
100b.

55ti
100b.
100b.

26ti
100b.
100b.

17ti
100b.
100b.

2000 b.



9

OŠKOLY NOBE
r

vřených dveří
ovaná prodejní 

vyškolený kolega

ŘEDITELSTVÍ / POBOČKA 
generální ředitel

Podmínky: 1x za 4 měsíce potvrdit 100 prodejů/měs. Kvalifikace: 100 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měs.
 povýšit min. 1 oblastního ředitele

90 55 26 17

7500 b. 8500 b. 10500 b. 12500 b.

50 prodejů/měs.

90

7000 b.

zemský ředitel

Podmínky: 1x za 4 měsíce potvrdit 70 prodejů/měs. Kvalifikace: 70 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měs.
 v pozici oblastní ředitel
 povýšit min. 1 regionálního ředitele

55 26 17

8000 b. 10000 b. 12000 b.

35 prodejů/měs.

oblastní ředitel

Podmínky: 1x za 4 měsíce potvrdit 50 prodejů/měs. Kvalifikace: 50 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měs.
 v pozici regionálního ředitele

90 55 26 17

6500 b.

90

7000 b.

7500 b. 9500 b. 11500 b.

25 prodejů/měs.

regionální ředitel

Podmínky: 1x za 4 měsíce potvrdit 35 prodejů/měs. Kvalifikace: 35 prodejů ve skupině ve 3 po sobě jdoucích měs.
 v pozici ředitel prodejní skupiny

90 55 26 17

6000 b. 7000 b. 9000 b. 11000 b.

10 prodejů/měs.

A MOTIVACE               VERZE OD 15. 12. 2011

získávání ŘPZD: 
řezkoušení, 
á SP za kalendářní měsíc

* podmínky pro získávání ŘPZD: 
60 % úspěšnost týmu za kalendářní měsíc

za 1 hod.

171 Kč

161 Kč

149 Kč

124 Kč

258 Kč

230 Kč

217 Kč

205 Kč

183 Kč

258 Kč

258 Kč

239 Kč

230 Kč

205 Kč

155 Kč

147 Kč

135 Kč

113 Kč

235 Kč

209 Kč

197 Kč

186 Kč

166 Kč

235 Kč

234 Kč

217 Kč

209 Kč

186 Kč

141 Kč

133 Kč

123 Kč

103 Kč

213 Kč

190 Kč

179 Kč

169 Kč

151 Kč

213 Kč

213 Kč

197 Kč

190 Kč

169 Kč

127 Kč

161 Kč147 Kč133 Kč120 Kč

120 Kč

111 Kč

92 Kč

192 Kč

171 Kč

162 Kč

152 Kč

130 Kč

192 Kč

192 Kč

178 Kč

171 Kč

152 Kč

nad 70 % 
odznak *

nad 80 % 
odznak **

nad 90 % 
odznak ***

*

*

*

*  + 100,- každá záv. Zkouška      
*  + 100,- úspěšný na první zkoušce (platí pro učitele který žáka učil)  
*  + 200,- při nedostavení studenta na jízdu (prostoj)   
*  + 9.000,- za každý DEVÁTÝ osobní prodej (podmínka min. DVA osobní prodeje v měsíci) 
*   každý učitel vede výuku v rozsahu 26h/45min., rozdělených do: 2h. AC; 24h. Provoz 
*   stříbrný odznak získává učitel v okamžiku, kdy udrží úspěšnost dva bezprostředně následující qartály za sebou.
*   zlatý odznak získává učitel v okamžiku, kdy udrží úspěšnost tři bezprostředně následující qartály za sebou.

nad 60 %
odznak 

za 45 min.

139 Kč

131 Kč

121 Kč

101 Kč

194 Kč

187 Kč

176 Kč

166 Kč

149 Kč

194 Kč

209 Kč

194 Kč

187 Kč

166 Kč

126 Kč

119 Kč

110 Kč

92 Kč

176 Kč

170 Kč

160 Kč

151 Kč

135 Kč

176 Kč

190 Kč

176 Kč

170 Kč

151 Kč

115 Kč

108 Kč

100 Kč

83 Kč

160 Kč

154 Kč

146 Kč

138 Kč

123 Kč

160 Kč

173 Kč

160 Kč

154 Kč

138 Kč

103 Kč

121 Kč110 Kč100 Kč90 Kč

98 Kč

90 Kč

75 Kč

144 Kč

139 Kč

131 Kč

124 Kč

111 Kč

144 Kč

156 Kč

144 Kč

139 Kč

124 Kč

nad 70 % 
odznak *

nad 80 % 
odznak **

nad 90 % 
odznak ***

*

*

*

nad 60 %
odznak 

za celou službu

3.328 Kč

3.146 Kč

2.904 Kč

2.420 Kč

1.936 Kč

4.477 Kč

4.235 Kč

3.993 Kč

3.570 Kč

1.936 Kč

5.022 Kč

4.659 Kč

4.477 Kč

3.993 Kč

3.025 Kč

2.860 Kč

2.640 Kč

2.200 Kč

1.760 Kč

4.070 Kč

3.850 Kč

3.630 Kč

3.245 Kč

1.760 Kč

4.565 Kč

4.235 Kč

4.070 Kč

3.630 Kč

2.750 Kč

2.600 Kč

2.400 Kč

2.000 Kč

1.600 Kč

3.700 Kč

3.500 Kč

3.300 Kč

2.950 Kč

1.600 Kč

4.150 Kč

3.850 Kč

3.700 Kč

3.330 Kč

2.475 Kč

1.210 Kč1.100 Kč1.000 Kč900 Kč

2.340 Kč

2.160 Kč

1.800 Kč

1.440 Kč

3.330 Kč

3.150 Kč

2.970 Kč

2.655 Kč

1.440 Kč

3.735 Kč

3.465 Kč

3.330 Kč

2.970 Kč

nad 70 % 
odznak *

nad 80 % 
odznak **

nad 90 % 
odznak ***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

nad 60 %
odznak 

17

1300 b.

17

1200 b.

upracovníků ve skupině 
ě ve 3 po sobě jdoucích měs. 
le prodejní skupiny

NKY

skupině/měs.

acovníci ve skupině 
měs. ve 2 po sobě jdoucích měs.
zentanty

b.

ině/měs.

měs.

1000 b.
všechny prodeje

300 b.
400 b.
500 b.
600 b.

. 5000 b.
všechny prodeje

500 b.
400 b.
300 b.
200 b.

2000 b.
prodeje obch. odd.

300 b.
400 b.
500 b.

. 1000 b.
prodeje obch. odd.

100 b.
100 b.

dníci

manažer uč. odd.
poč. učitelů

0-5
6-10

11-15
16-x

5000 b.
všechny prodeje

400 b.
300 b.
200 b.
100 b.

správce uč. odd.
poč. obch.

6-10
11-15
16-x

2000 b.
prodeje obch. odd.

200 b.
300 b.
400 b.

asistent uč. odd.
poč. obch.

11-15
16-x

1000 b.
prodeje obch. odd.

100 b.
100 b.

učitelé

* vlastní prostory 
+ 20 km od 

mateřské 
pobočky

*

*

služba/kurz

lektor
NOBE

externí
lektor

90ti den

55ti den

26ti den

17ti den

10h. kond.jízdy

90ti den

55ti den

26ti den

17ti den

10h. kond.jízdy

90ti den

55ti den

26ti den

17ti den

10h. kond.jízdy

NÁBOR

300 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

100 Kč

300 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

100 Kč

300 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

100 Kč

AT - b./1h.

100 - 125

100 - 125

100 - 125

100 - 125

x

100 - 125

100 - 125

100 - 125

100 - 125

x

100 - 125

100 - 125

100 - 125

100 - 125

x

lektor

UČITELÉ

při udržení 2 Qartály za sebou úspěšnosti na stejné úrovni získává 
stříbrný odznak s (daným počtem hvězdiček podle úspěšnosti) 
při udržení 3Q získává zlatý odznak
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podařilo vyhrát soutěž Mladá píseň Jihlava… Jenže 
pak jsem se vdala, měla postupně během deseti let 
čtyři děti a musela se rozhodnout. Tam je pro ženu 
volba jasná. Po deseti letech na mateřské dovolené 
jsem začala podnikat.

VŽDYCKY JSEM PRODÁVALA 
PRODUKTY, U KTERÝCH 

JSEM SI BYLA JISTÁ,
ŽE NABÍZÍM TO NEJLEPŠÍ

TAKŽE ŽÁDNÝ RECEPT, JAK BÝT 
ÚSPĚŠNÝM OBCHODNÍKEM?
Ale ano. Základem je, že mám ráda lidi. Taky jsem 
vždycky prodávala produkty, u kterých jsem si byla 
jistá, že nabízím to nejlepší. Myslím si, že to je 
důležitý moment: když tomu nevěříte sám, nebude 
tomu věřit ani druhá strana.

V MINULÉM ČÍSLE NA SEBE VAŠE 
KOLEGYNĚ MIROSLAVA SPURNÁ 
PROZRADILA, ŽE VOLNÝ ČAS TRÁVÍ 
NA CHALUPĚ, ŽE ZAVAŘUJE… 
CO PROZRADÍTE VY?
Mám ráda vážnou hudbu, miluju operu, šansony… 
Ráda vařím a všechny strávníky přivádím k šílenství 
tím, že mi musí aspoň pětkrát zopakovat, že jim 
chutná. (smích)

NEDOVEDU SI PŘEDSTAVIT, V JAKÝCH 
NÁDOBÁCH SE VAŘÍ PRO RODINU 
SE ČTYŘMI DĚTMI.
V exponované době to skutečně byly minimálně 
pětilitrové hrnce, nejstarší – syn, kterému je 
dnes sedmadvacet let – dokázal sníst celou šišku 
knedlíku sám. V určité době se pak dcery, dnes dva- 
a pětadvacetiletá, staly vegetariánkami, takže jsem 
vařila ještě zvlášť pro ně a pro kluky.

DOBRÉ REFERENCE 
JSOU NADE VŠE

MÁTE NĚJAKÁ OBCHODNICKÁ NEJ? 
OBCHOD, KTERÝ JSTE UZAVŘELA 
NEJRYCHLEJI NEBO KTERÝ SE NAOPAK 
TÁHL NEJDÉLE?
Jsem „v terénu“ každý den, přednášíme také 
na středních školách problematiku autoškol… 
Vždycky věřím, že to vyjde – a z deseti schůzek mi 
také osm devět prodejů vyjde. Vím, že máme velkou 
konkurenci, ale víme, jak to chodí, a máme proti ní 
argumenty: u nás nejsou žádné dodatečné poplatky, 
několikrát opakované zkoušky… Takhle nechceme 
vydělávat. Chceme lidi naučit řídit. Dobré 
reference jsou totiž nade vše – a pak 
k nám pro řidičák kromě dětí přijdou 
i jejich maminky nebo profesorky.

PÁR OTÁZEK NA TĚLO
 AUTO, NEBO MOTORKA? AUTO
 VÍNO ČERVENÉ, NEBO BÍLÉ? BÍLÉ
 PIVO LAHVOVÉ, NEBO TOČENÉ? LAHVOVÉ
 V TELEVIZI SPORT, NEBO SERIÁL? ANI JEDNO
 SOVA, NEBO SKŘIVAN? SKŘIVAN 
 NAFTA, NEBO BENZIN? NAFTA
 ORCHIDEJ, NEBO KOPRETINA? KOPRETINA
 KOMEDIE, NEBO THRILLER? KOMEDIE
 MOŘE, NEBO HORY? HORY
 SVALOVEC, NEBO ROMANTIK? ROMANTICKÝ SVALOVEC
 DIVADLO, NEBO KINO? DIVADLO
 STEAK, NEBO SALÁT? STEAK
 LÉTO, NEBO ZIMA? LÉTO
 PES, NEBO KOČKA? PES
 ROCK, NEBO KLASIKA? KLASIKA
 KÁVA, NEBO ČAJ? KÁVA

NOBE 

NEWS
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ŘEČ ČÍSEL
VÍTE, KOLIK TISÍC KILOMETRŮ 
NAJEZDILA VOZIDLA AUTOŠKOLY 
NOBE ZA LOŇSKÝ ROK? 

Pokud jste byli 13. ledna na večírku 
spojeném s vyhlašováním nejlepších 
spolupracovníků za rok 2011 v restauraci 
Credo a dávali jste při prezentaci 
generálního manažera NOBE Patrika Noska 
pozor, mohli jste se dozvědět, že více než 
132,5 tisíce. Za hodinu jízdy tedy každý 
žák ujel v průměru sedmnáct kilometrů.
„Mezi největší úspěchy loňského roku řadím projekt 
Řidičák zdarma, který jsme spustili 1. července. Jeho 
princip spočívá v tom, že každý, kdo přivede do tří 
měsíců do autoškoly pět svých přátel a ti si koupí 
jakýkoliv kurz pro řidiče skupiny B, získá svůj kurz 
zdarma. Přitom každému z přátel může dát na kurz 
slevu 200 korun,“ říká Patrik Nosek.

„Mimořádné byly ekonomické výsledky v prvním 
čtvrtletí roku 2011. Ve srovnání s předchozím rokem 
jsme plánovaný obrat překročili o 231,3 procenta. 
Také meziroční obrat ve třetím čtvrtletí dosáhl 
čísla, s nímž jsme velmi spokojeni – plán byl 
překročen o 172,6 procenta. Naprosto spokojení 
jsme také s úspěšností našich učitelů. Z 284 
žadatelů o závěrečnou zkoušku neuspělo jen 5. Což 
znamená, že šance na získání řidičáku v autoškole 
NOBE je 98,23 procenta. Kondomy Pepino slibují 
ochranu na 97 procent, NOBE nabízí o 1,23 
procenta více,“vtipně vyzdvihl některé z výsledků 
svého týmu generální manažer. 

Hrdý je také na projekt NOBE dětem. Vloni 
autoškola spolupracovala s Dětským domovem 
v Ostravě-Hrabové. První frekventantkou kurzu 
byla devatenáctiletá dívka Tereza, v závěru roku 
sponzorský kurz zahájil mladý muž jménem Vladimír. 
Od nového roku se projekt rozšířil na chovance všech 
ostravských dětských domovů. Šanci získat řidičský 
průkaz letos dostane šest mladých lidí.

UČITELÉ V UPLYNULÉM ROCE STRÁVILI V AUTECH 
7800 HODIN, (325 DNŮ).

NA ZKOUŠKÁCH STRÁVILI 136 HODIN 
A PŘIPRAVILI K NIM CELKEM 284 ŽÁKŮ.

DO AUTOMOBILŮ NATANKOVALI BEZMÁLA 7.000 l 
POHONNÝCH HMOT.

V POČTU UZAVŘENÝCH OBCHODŮ BYLO MIMOŘÁDNÉ
 ZÁŘÍ 2011: KURZ SI KOUPILO 55 ŽÁKŮ.

SAMI UČITELÉ PRODALI 31 KURZŮ.

V ROCE 2011 BYLO NOVĚ PŘIJATO PĚT 
UČITELŮ A DVĚMA Z NICH BYLA PRODLOUŽENA 
SMLOUVA.

OBCHODNÍCI NAJEZDILI CELKEM 3920 KM 
A NA SCHŮZKÁCH S POTENCIÁLNÍMI KLIENTY 
FIRMY JEDNALI 840 HODIN. PROTELEFONOVALI 
33 700 MINUT.

ČESTNÍ OBCHODNÍCI VLONI DOMLUVILI 1012 
OBCHODNÍCH SETKÁNÍ. PO PREZENTACI NAŠICH 
SLUŽEB NÁM KLIENTI DALI 6181 DOPORUČENÍ 
NA 560 OBCHODNÍCH JEDNÁNÍCH.

PRODALI 227 KURZŮ, 
A ÚSPĚŠNOST PRODEJŮ TAK 
ČINILA 40,53 PROCENTA. 

Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE ABY 
OBCHODNÍK PRODAL DESET 
KURZŮ, MUSEL ABSOLVOVAT 24 
SCHŮZEK.

LEADŘI V ROCE 2011 USKUTEČNILI 
39 POHOVORŮ SE ZÁJEMCI 
O SPOLUPRÁCI V OBCHODNÍM TÝMU. 
DEVATENÁCT ZÁJEMCŮ 
BYLO ÚSPĚŠNÝCH.

NOBE 
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98,23 %
ÚŠPĚŠNOST ZÍSKÁNÍ  

ŘIDIČSKÉHO 
OPRÁVNĚNÍ 

V R. 2011

EČNILI

M TÝMU. 
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KDO BYL V NOBE 
VLONI NEJLEPŠÍ?

NOBE 

NEWS

Obchodník roku 2011 

Ludmila Hrůzová.

Obchodní šampion učitelského oddělení Radim Tioka.

Správce učitelského oddělení Jiří Kosňovský byl 

vyhlášen Nováčkem roku učitelského oddělení 

a získal spolu s ředitelkou ostravské pobočky 

Zuzanou Pastorovou také  zvláštní ocenění vedení 

fi rmy.

Učitel roku 2011 Vladimír Fusek.

Úspěšné výsledky 

uplynulého roku 

prezentoval generální 

manažer NOBE 

Patrik Nosek.

Zleva Drahoš Nosek, Patrik Nosek, Zuzana Pastorová.
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Zapařit se svým učitelem 
autoškoly? To je výzva, 
která se neodmítá!

V hudebním klubu Marley 
na ostravském výstavišti 
Černá louka se 17. března 
slavilo ve velkém stylu 
– všichni absolventi, žáci 
současní, minulí a budoucí 
i široká veřejnost byli 
zváni na Promile párty 
autoškoly NOBE.

Na Electro stage hráli 
DJ Inliner, DJ Imotep, 
Kmo3 AKA DJ Kmín 
a DJ Dryrot, na Hip hop 
stage DJ Lowa a DJ 
Daniell. 

V tombole se hrálo 
o ceny za bezmála 
padesát tisíc korun: 
o jeden „plnotučný“ 
řidičák v hodnotě 9400 
Kč a 10 čtyřtisícových 
příspěvků na řidičák.

naše firemní akce
PROMILE PÁRTY

NOBE 

NEWS
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V loňském roce zahájila autoškola NOBE projekt 
NOBE dětem. Jeho podstatou je, že nabídla 
chovancům Dětského domova (DD) v Ostravě-
-Hrabové možnost absolvovat autoškolu – 
zdarma. Řidičský průkaz se tak stal sponzorským 
darem společnosti dětem, jejichž start do života je 
poněkud složitější. Kurz jako první navštěvovala 
dnes již devatenáctiletá dívka Tereza. Druhým 
kandidátem, je mladý muž jménem Ladislav.

„Pochopitelně rádi jsme 
takovou velkorysou 
nabídku přijali a projednali 
ji s těmi, kterých by se 
mohla týkat,“ uvedl 
tehdejší ředitel DD 
Vladimír Lankočí. Kromě 
zmíněné dívky vytipovali 
ještě další tři adepty. 
„Uvidíme, zda tento 
nápor našich zájemců 
NOBE unese, protože 
náklady na absolvování 
autoškoly nese ona, my 
dětem hradíme pouze správní poplatky,“ doplnil.

Získají tak větší možnost uplatnit se po odchodu 
do samostatného života na trhu práce. Při 
slavnostním vyhlašování nejlepších pracovníků 
za rok 2011 letos v lednu oznámil generální 
manažer NOBE Patrik Nosek, že se rozhodl projekt 
rozšířit na oba dětské domovy v Ostravě. A nejen 
to – původně měl v plánu věnovat možnost 
absolvovat zdarma autoškolu šesti dětem, později 
se ale rozhodl nabídnout tuto šanci i dalším. 
„Každé dítě vychované v dětských domovech 
v Ostravě získá od NOBE možnost udělat si řidičák 
zdarma. Všichni, kteří z nich budou odcházet, ho 
od nás dostanou ,do výbavy‘,“ uvedl.

Do projektu NOBE dětem se tak tedy nově 
zapojil i Dětský domov ve Slezské Ostravě 
na Bukovanského ulici. Jak uvedla jeho 
ředitelka Dagmar Nosalová, 
samozřejmě také jejich 
zařízení tuto možnost vítá 
a již má vytipované dva 
chlapce, kteří by mohli 
kurz pro nové řidiče už 
letos absolvovat.

„Co mám ve fi rmě na starost? 
Přece učitele,“ odpověděl 
s úsměvem. Šéfuje celkem 
sedmi. „Starám se, aby 
řádně reprezentovali profesi 
učitele a samotné NOBE, 
také aby měli v pořádku 
auta – aby byly správně 
vybavené vším, co mají mít… 
Moje hlavní povinnost jsou 
auta v majetku fi rmy, řeším 
všechny poruchy a opravy. Ze 
zákona musí vozy autoškol 
absolvovat technickou kontrolu každý rok, takže 
musím hlídat taky tyto termíny.“ 

Automobily, ve kterých se lidé učit řídit, jsou 
samozřejmě zatíženější. Více trpí přední nápravy, 
protože se nestíhají vyhýbat nerovnostem 
na silnici, rozjezdy a „poskoky“ trpí spojky, 
opakovaným startováním jsou enormně zatížené 
startéry, a tím pádem i baterie. 

Kromě toho musí správce učitelského oddělení 
dohlédnout, aby byli učitelé informováni 
o novinkách v zákonech, o všech pokynech 
a nařízeních i o věcech z praxe, k čemuž slouží 
pravidelné měsíční porady.

Jiří Kosňovský také učí – odjezdí v průměru 
osm až deset hodin denně. K této práci se před 
časem vrátil obloukem: jako externí učitel 
praktického výcviku působil od roku 1984 
do roku 1992 v Autoškole Svazarmu na Sládkově 
ulici v Ostravě, zároveň pracoval v Bastru jako 
analytik odbytu. Později přešel do fi nanční sféry, 
kde pracoval jako key account manager. Než se 
v říjnu roku 2010 dostal do NOBE. Byl obchodním 
zástupcem a pak vedoucím obchodní skupiny. 
Na prezentaci autoškoly NOBE ho přivedla jako 
potenciálního obchodníka kolegyně z kabelové 

televize. Po setkání 
se ale přednášejícího 
Patrika Noska zeptal, 
jestli nepotřebuje spíše 
učitele, že má osmiletou 
praxi. „A on potřeboval, 
takže jsem se ke svému 
původnímu povolání 
po letech vrátil. Po devíti 
měsících jsem se stal 
správcem učitelského 
oddělení,“ doplnil.

NOVINKY KDO JE KDO
KAŽDÉ DÍTĚ ODCHÁZEJÍCÍ 
Z DOMOVA DO ŽIVOTA 
DOSTANE ŘIDIČÁK ZDARMA

SPRÁVCE 
UČITELSKÉHO ODDĚLENÍ
JIŘÍ KOSŇOVSKÝ

NOBE 

NEWS
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Je jí dvacet let. Pochází z Kopřivnice, ale nyní 
žije v Ostravě. Kromě práce pro NOBE studuje 
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. Je to její první 
„opravdové“ zaměstnání – jako studentka si zatím 
jen přivydělávala jako barmanka. Do autoškoly 
přišla na doporučení známých, kteří zde také 
pracují. 

Je asistentka generálního manažera Patrika Noska 
a její prací je obstarat veškerou administrativu 
v obchodním oddělení. „Kromě toho se snažím 
plnit vše, co panu generálnímu na očích vidím,“ 
směje se.

Donedávna byla jedináček – první sourozenec, 
sestra, se jí narodil teprve před několika měsíci. 
Kromě toho o sobě prozradila, že ji zajímá kultura 
– divadlo, knihy -, ale také sport. „V neposlední 
řadě jsou mým velkým koníčkem mí přátelé,“ říká 
Nikola. 

A jak že je kvalifi kovaná 
pro práci v autoškole? 
Řidičský průkaz vlastní 
dva roky, ale přiznává, že 
jezdí jen velice sporadicky. 
Vzpomíná, že poprvé 
řídila, když jí bylo asi 
šestnáct let. „Zkoušela 
jsem na parkovišti jezdit 
v autě mého kamaráda, 
ale od té doby mu už 
nefungovalo. Po zjištění, 
že už ho nelze opravit, 
skončilo ve šrotu. Doteď netušíme, co 
s autem vlastně bylo,“ vzpomíná.

A jaké jsou její životní ambice? „Zní to jako klišé, 
ale mít domov, kde na mě bude čekat milující 
manžel s dětmi,“ uzavřela Nikola.

ŽIVOTNÍ MOTTO:
CHATRČ ZE SLÁMY, V NÍŽ SE LIDÉ 
SMĚJÍ, MÁ VĚTŠÍ CENU 
NEŽ PALÁC, 
VE KTERÉM LIDÉ 
PLÁČOU.

Dvacetiletá Anna 
Nedomová je z Ostravy. 
Loni odmaturovala 
na gymnáziu v Ostravě-
Hrabůvce a nyní 
studuje první ročník 
oboru Hospodářská 
politika a správa 
na Ekonomické fakultě 
Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity 
Ostrava. Jelikož stále 
studuje, pracuje 
pouze brigádně. „Dva 
roky pracuji jako 
hosteska pro několik agentur. Na autoškolu jsem 
narazila na internetu a na doporučení známých 
jsem zde zahájila kurz. Při hodině teorie jízdy 
mě pan generální manažer pozval na pracovní 
pohovor,“ říká s úsměvem Anna. Pracuje jako 
asistentka administrativního oddělení, tedy 
pro ředitelku ostravské pobočky NOBE 
Zuzanu Pastorovou. Stará 
se o nově příchozí klienty, 
o webové stránky, profi l autoškoly 
na Facebooku a podobně.

O sobě prozradila, že má 
sedmnáctiletou sestru Elišku a že 
má ráda hlavně sport – in-line brusle, 
spinning nebo snowboard. Ráda čte, chodí 
do kina a – jako správná žena – nakupuje. Když 
byla hodně malá, chtěla být popelářkou. „Strašně 
mě fascinovalo to jejich velké auto. Později jsem 
si přála být veterinářkou, protože mám ráda 
zvířata,“ prozradila dále.

Řidičský průkaz zatím nemá, ale v době uzávěrky 
tohoto čísla měla za sebou polovinu jízd a v půlce 
května ji čekaly závěrečné zkoušky. „Tak doufám, 
že to vše bez problémů zvládnu. Mám toho 
nejlepšího pana instruktora – Jiřího Kosňovského,“ 
dodává. Pro nejzazší vzpomínku na řízení auta 
nemusela chodit daleko: „Auto jsem poprvé řídila 
teprve nedávno, a to s přítelem u nich na vesnici 
kdesi v poli. A mimořádnou vzpomínku? Tak asi 
tu nedávnou, nejhorší – to když nás řidič druhého 
auto vytlačil ze silnice a ujel,“ uzavírá Anna 
Nedomová.

KDO JE KDO KDO JE KDO
ASISTENTKA 
GENERÁLNÍHO MANAŽERA
NIKOLA NGUYENOVÁ

ASISTENTKA 
ŘEDITELKY POBOČKY OSTRAVA
ANNA NEDOMOVÁ

NOBE 

NEWS
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