2.9.2016
Otevřený dopis předsedy ZO a neformálního četaře reprezentativního autobusu Mercedes všem
členům a kolegům.
Reakce na kampaň p. Jiřího Difka ,,NEMÁM SE ZA CO STYDĚT“?
Reaguji, protože se kampaň dotýká nejen mé osoby, ale i odborové organizace, kterou zastupuji jako
předseda. Ostatní členové výboru, kteří svou práci vykonávají ve svém volnu a zadarmo a nikdy
nepožadovaly za svou práci finanční odměnu nebo refundaci na rozdíl od p. Jiřího Difka. O tom vám
mohu podat nezkreslenou informaci.
Předkládám k posouzení pravdu o jeho činnosti a ukončení členství v ZO DP A Praha o.z. garáže
Klíčov.
1) Příloha: Zápis ze dne 30.8.2016.
2) Vyjádření z pohledu mé funkce neformálního četaře k práci p. Jiřího Difka.
Pan Jiří Difko při žádosti o zařazení, jako řidiče reprezentativního autobusu zn. Mercedes chtěl být
pouze jako řidič náhradník (poslední z pěti) Fádler, Pipek, Buriánek, Nový, Difko J. Když zjistil, že
z práce dle p. Jiřího Difka cituji ,,elitního řidiče“ by mohly plynout různé výhody, začal
nepodloženými pomluvami likvidovat své kolegy, kteří, byly v pořadí řidičů před ním.
 Miloše Fádlera nařkl ze čtení svých soukromých e-mailů a stálým opakováním, jej tak
znechutil, že z místa prvního řidiče odešel na poslední.
 Čin, kterým chtěl, zničit kolegu Pavla Pipka já považuji za obzvlášť nechutný. Využil jeho
onemocnění k tvrzení, které mě řekl do očí, že tento člověk nemůže jezdit, protože je to
,,infarkťák“. Přestože p. Pipek nemá žádné zdravotní omezení, jako by toto nestačilo tak ho
na veřejné členské schůzi před svědky obvinil stejnými slovy, a že nemůže dle jeho názoru
vykonávat práci ,,elitního řidiče“ autobusu Mercedes.
Uvědomte si, že takto může být obviněn kdokoliv z nás kdo je tlustý, má vyšší tlak, cukrovkář
nebo třeba kulhá.
Po výtce jeho chování na schůzi výboru ZO se p. Pipkovi dodnes neomluvil.
 Od začátku provozu reprezentativního autobusu jsem měl informace, že p. Jiří Difko
protěžuje svou osobu. Pokaždé po zákazníkovi, se kterým jel, požadoval, ať na další zájezd
žádají pouze jeho osobu. Je snad jenom on ten vyvolený? Pokud dostal práci pan Jiří Difko si ji
přivlastnil, způsobem který jsem popsal výše. Např. na přímluvu Jiřího Káry a Marcela
Nového ať to s ním ještě zkusím, jsem mu přenechal premiérový zájezd s CK Mamut Tour do
Rakouska s tím, že se situace uklidní. Bohužel se neuklidnila a Jiří Difko začal vulgárně
nadávat, že jsem mu přenechal práci, kterou nikdo nechce. Zájezd pochopitelně odjel a další
zakázka od Mamutu již opět přišla s jeho jménem. Jsem rád, že nevím jakými argumenty Jiří
Difko přesvědčuje klienty, že jedině on je schopný? To si raději nechci ani představit. Takto
nejedná dle mého názoru „elitní řidič“ ale všeho schopný a naprostý sobec!
 S těmito zjištěními jsem seznámil vedoucí pracovníky s návrhem, aby odvolali p. J. Difka
z funkce řidiče mercedesu pro jeho ,,nepřehlédnutelné morální vlastnosti“.
Vážení kolegové, nechám na vašem uvážení, zda člověk s takovou morální hodnotou má co dělat
v OO a reprezentovat nás při práci v zahraničí.
Pomluvu, že jsem nechal vyhodit p. Josefa Kunsta od DP a po mém dotazu na danou věc u Ing. Jana
Hroníka, budu řešit právní cestou.
Předseda ZO DP-A Praha o.z. garáž Klíčov
Josef Buriánek

