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magazín
Milí čtenáři,

čas je mnohdy nedoceňován
a opovrhován, nicméně pro nás
je čas základním kamenem našich služeb. Rychlost a přesnost,
přičemž není v tomto směru
rozdílu, zda jsme v nákladním či
autobusovém provozu. Díky neuvěřitelné píli našeho šéfredaktora se nám podařilo v minulém

www.stibus.cz

čísle ztělesnit dlouholeté myšlenky a vize do podoby média,
které má možnost dosáhnout
tam, kde je internet krátký. Za
cíl má mimo jiné ukázat StiBus
jako živou firmu, která denně
drží svůj rytmus díky každému
z nás, kdy dohromady umíme
vytvořit práci, kterou ocení nejen naši zákazníci, ale i každého
z nás dokáže bavit a naplňovat.
Tento rok byl pro nás v mnohých ohledech přelomový. Díky
zacílení na prezentaci firmy se
podařilo naše jméno zvýraznit
a podtrhnout jako kvalitního dodavatele dopravních služeb nejen v regionu Jihočeského kraje.
Kalendář letošního roku se
pomalu řadí do odbočovacího
pruhu na novou cestu 2017, děkuji našim zaměstnancům za jejich odvedenou práci, díky které
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dělají StiBus silnější a stabilnější. Jsem rád, že i základna našich zákazníků se stále rozšiřuje.
Děkuji našim zákazníkům za
projevenou důvěru a spolupráci,
budeme se těšit na další spolupráci i po Novém roce.
Přeji klidné prožití závěru
roku, svátků Vánočních a do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Petr Stibor,
majitel společnosti StiBus

2x foto: Martin Roub
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AKTUÁLNĚ

Další autobus
s bezpečnostními pásy
pro cestující
Foto: Petr Stibor

Ve snaze o maximální bezpečnost přepravy chce StiBus
postupně vybavit všechna svá
vozidla bezpečnostními pásy na
všech sedadlech. V listopadu
2016 byla tato úprava provedena na dalším vozidle, Karose
C 935E.

Servis autobusů
a nákladních vozidel

Model autobusu
pro úspěšného luštitele

Od 1. ledna
2017 nabízí
StiBus ve svém
areálu v Trhových Svinech
opravy autobusů a nákladních vozů nově i pro
externí klienty. V nabídce je
i sofistikované řešení pravidelných prohlídek vozového parku
včetně jejich evidence. V případě
zájmu kontaktujte servis telefonicky na čísle 602 975 799 nebo
prostřednictvím e-mailu na
stibus@stibus.cz.

Z tajenky osmisměrky v minulém čísla StiBus magazínu jste se
mohli dozvědět o aktuálním počtu autobusů s bezplatným připojením k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Správnou odpověď
nám zaslalo celkem 35 čtenářů.
Vylosovali jsme Josefa Podhoreckého ze Zlivi, který získává plastikový
model autobusu Karosa LC
936 v barvách
StiBus.

Foto: Petr Stibor

BEZPEČNOST

DVĚMA VĚTAMI
●

Linková doprava České Velenice – Suchdol nad Lužnicí – Třeboň –
– České Budějovice (340930): od 15. září 2016 došlo ke změně názvu

zastávky České Budějovice, U koníčka na České Budějovice, Průmyslová. Dále se od 13. 12. 2016 posouvá o deset minut odjezd ze Suchdola nad Lužnicí, město na 6.30 h.

2x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

● Osobní doprava: StiBus stále rozšiřuje počet vozů s bezplatným
připojením k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Aktuálně je k dispozici již v šesti autobusech.

Bezpečnost: V současné době probíhá testování nápadného značení
vozidel reflexní páskou v souladu se směrnicí EU č. 76/756. Jde o reflexní pruh zvýrazňující proporce vozidla s cílem zvýšení viditelnosti
a tedy i bezpečnosti přepravy.

●

SOR C 7,5 Lili, který nedávno
podstoupil střední opravu, je
využíván i pro víkendové jízdy.
Na snímku včetně účastníků
hasičské soutěže.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

FOTOMOZAIKA Z LINKOVÉ A SMLUVNÍ DOPRAVY

Kloubový velkokapacitní vůz
Karosa LC 943 často využívají
školy a školky pro jízdy na
plavání či výlety po blízkém
okolí.

Minimálně jednou měsíčně
se u všech vozů provádí
pravidelný velký úklid, aby se
cestující cítili vždy příjemně
a komfortně.
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AKTUÁLNĚ

SOUTĚŽ

Přírůstky
do vozového parku

Namalujte autobus
a vyhrajte hodinu
za volantem

StiBus stále myslí na inovace
a nové „vychytávky“. Třeba
informace o odjezdech na
zastávkových sloupcích
zvýrazněné hravou formou.

Foto: Martin Roub

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: Martin Roub

Na pravidelné lince 340930 České Velenice – Suchdol nad Lužnicí – Třeboň – České Budějovice
můžete jízdné platit bezkontaktní
čipovou kartou StiBus. Kromě
pohodlného způsobu úhrady za
cestování získáváte i 10% slevu
z vašeho tarifu jízdného (s výjimkou ZTP/P). Karta funguje jako
elektronická peněženka. Jednou
za čas si na ni nabijete obnos dle
vašeho uvážení a při jednotlivých
jízdách se vám tento kredit odečítá. Dobití karty je samozřejmě
možné u řidiče autobusu. Jednorázový poplatek za vydání karty
činí 100 Kč, minimální částka pro
dobití je 150 Kč. Žádost o vydání
čipové karty StiBus je k dispozici
u řidiče, v kanceláři StiBusu
v Trhových Svinech nebo si ji
můžete stáhnout
z webových stránek
www.stibus.cz a vyplněnou poté odeslat e-mailem.

Kresba: Daniel Guřan, ZŠ Hlučín

Láká vás vyzkoušet si řízení autobusu v uzavřeném areálu společnosti StiBus a nechat si vysvětlit,
co a jak funguje? StiBus pořádá
soutěž pro děti a mládež ve věku
od 6 do 17 let pod názvem „Se StiBusem na cestách“. Chcete-li se
zapojit, stačí zaslat autobus StiBus, provedený libovolnou výtvarnou technikou na papíře formátu
maximálně A4. Na rubovou stranu papíru uveďte jméno, věk
a kontakt na sebe. Své dílo musíte
zaslat nejpozději do 31. ledna
2017 na adresu: StiBus s.r.o, Školní 661, 374 01 Trhové Sviny – na
obálku připište slovo „SOUTĚŽ“.
Hodnotit budeme v několika věkových kategoriích. Autoři nejzdařilejších obrázků získají ještě věcné
ceny od našich partnerů. Vybraná
díla zveřejníme ve StiBus magazínu a na webu www.stibus.cz.

Foto: Petr Stibor

Foto: Petr Stibor

S růstem
firmy a postupnou
obměnou
vozového
parku se
rozšiřují
přepravní kapacity. V minulém
období se StiBus zaměřil na nákladní dopravu. Nově byl zařazen Mercedes-Benz Atego 815
s plachtou a Renault Midlum ve
skříňovém provedení. Obě vozidla mají hydraulické čelo a ložnou plochu o kapacitě 15 europalet. Na poli nákladní dopravy
se ještě do konce roku počítá se
zařazením přibližně dvou nákladních vozů, ideálně Mercedes-Benz Atego v konfiguraci
podobné stávajícím automobilům ve vozovém parku.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

S čipovou kartou StiBus
ušetříte 10 %

U větších akcí někdy počet
zavazadel výrazně přesáhne
kapacitu i rozměry zavazadlových
prostor autobusů. Pomoci pak
musí nákladní vozidlo.

Před zimou se všechna
vozidla StiBus přezula do
zimních pneumatik, aby byla
zaručena maximální bezpečnost
přepravy.
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RELAX

Generální oprava
krok za krokem

PEXESO
na pokračování

1

2

Na začátku je autobus v poněkud
použitém stavu.

Vozidlo se kompletně odstrojí.
Odhalí se tak rozsah poškození.

3

4

Celý vůz se kompletně opraví,
vyvaří, nepoužitelné části se
nahradí novými.

Karoserie se nalakuje a namontují
se skla, části interiéru a všechny
agregáty a komponenty.

5

6

Nesmí se zapomenout ani na ty
nejmenší detaily.

Výsledkem je skoro nový
autobus.

Pro ukrácení dlouhé chvíle
nejen při cestování jsme
pro vás připravili PEXESO
s obrázky autobusů, nákladních
vozů i dalších momentů ze
života společnosti StiBus.
V každém čísle StiBus
magazínu najdete vždy několik
dalších karet, proto si žádné
vydání nenechte ujít.

6x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

V tomto novém fotoseriálu vám chceme umožnit nahlédnout pod
pokličku fungování firmy StiBus. Dnes jsme se zaměřili na generální
opravu autobusu Karosa C 935E, kterou jsme zrealizovali v našem
vlastním servisním zázemí.

Pexeso je karetní hra pro nejméně dva hráče zaměřená na paměť
a soustředění. Název PEXESO je
český akronym vzniklý ze sousloví PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ, což
byl název soutěžní hry, kterou
v polovině 60. let minulého století uváděla Československá televize. Hraje se speciální sadou karet. Balíček se skládá ze sudého
počtu, nejčastěji 64 karet, které
tvoří dvojice. Cílem hry je nalézt
co nejvíce dvojic.
Karty se zamíchají a rozloží
lícem dolů tak, aby žádný z hráčů
neznal rozložení karet. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem
vzhůru, aby je viděli i ostatní
hráči. Pokud je na kartách stejný
obrázek, hráč je odebere a otáčí
další dvojici (lze hrát i variantu,
ve které i po nalezení shodné
dvojice pokračuje další hráč v pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje
se tak dlouho, dokud nejsou
všechny karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším
počtem nalezených dvojic.
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SMĚJEME SE SE STIBUSEM
● Žena: „Dneska ráno v autobusu vstali tři mladí chlapi, aby mi uvolnili místo!“ Muž: „A vešla ses?“

PŘEDSTAVUJEME

David Zachař

Foto: StiBus magazín - Petr Stibor

● Autobusový zájezd zabloudil na poušti. Naštěstí uviděli beduína.
„Prosím vás, jak se dostaneme do nejbližšího města?“ – „Jeďte pořád
rovně a v úterý zahněte doprava!“
● Policajt jede autobusem a vedle něho sedí nádherná ženská. Policajt chce nějak navázat rozhovor, tak se osmělí a zeptá se: „Slečno,
také jedete tímhle autobusem?“

HLÁŠKY DĚTÍ

Kluci vidí v protisměru trolejbus s nápisem MANIPULAČNÍ JÍZDA.
„Kde je zastávka Manipulační jízda?“ ptá se jeden.
„Ta přece neexistuje,“ odpovídá druhý.
„Ale jo, moje máma tam jezdí každý den!“ říká třetí.
●

● Na palubní desce autobusu upraveného pro autoškolu jsou zdvojené ukazatele směrovek. Cestující z předních sedadel je mohou dobře
vidět.
„Hele, víš proč to bliká?“
„Ne.“
„To je přece signál, že ten autobus už potřebuje zrušit.“
● „Víš, já bych chtěl být řidičem...“ ozve se z předních sedadel.
„A proč?“
„No protože jen sedíš v teple a koukáš na cestu.“
● Ve vybraných autobusech StiBusu dávají řidiči dětem bonbony. Malý
zákazník si jeden bere a ptá se řidiče: „A čokoládu nemáš?“

Pro mechanika společnosti StiBus Davida Zachaře je jeho práce zároveň i velkým koníčkem.
Opravovat všechno co má kola
byla jeho jasná volba už od
školky, kdy si poprvé rozmontoval kolo a táta mu ho pomohl
dát zase dohromady. Začínal jako mechanik v pneuservisu.
„Před opravováním autobusů
jsem pracoval v úplně jiném
oboru, ale nebylo to ono,“ říká
David s úsměvem. V práci má
největší radost, když vozidlo po
opravě dál bez problémů funguje. Ve volném čase se věnuje tuningu aut. Miluje svoji rodinu,
své auto, svou práci a všechny
holky :).

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU

8
Kamila Helčlová
Asi proto,
že vyrůstala v šoférské rodině,
práce v dopravě dispečerku
Kamilu
Helčlovou
opravdu
baví. Po pracovních zkušenostech v laboratoři, ve skladu,
v restauraci a ve stavební firmě
je ráda, že před dvěma lety zakotvila ve StiBusu, kde oceňuje
zejména přátelský přístup kolegů. Velkou motivací je pro ni
i seriózní a kreativní vedení jejího šéfa. Baví ji, když je práce
za ní vidět, zákazníci jsou spokojení a vracejí se. Když má
chvilku času, ráda si čte. To je
ale nyní spíše výjimkou, protože se aktuálně snaží vychovat
z jednoho „hyperaktivního“ štěněte miloučkého a rozvážného
psa, a tak jí na další aktivity
mnoho času nezbývá. „Naštěstí
je však pejsek ještě malý a hodně spí, tak mám čas ještě na koně, se kterým si užívám projížďky po lesích Novohradských
hor. Až štěně vyroste, bude běhat s námi,“ říká Kamila.

OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku naší osmisměrky a vyhrajte zájezd pro dvě osoby
do Bad Füssingu. Tajenku nám zašlete nejpozději do konce prosince
poštou na adresu redakce, e-mailem na stibus@stibus.cz nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu společnosti StiBus.
StiBus – to je autobusová doprava, nákladní
doprava a ... (dokončení v tajence)

autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

PŘEDSTAVUJEME
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AUŤÁK, DÁNSKO, DESKA, HEJTMAN, HNIDY, HYGIENA, KOMBAJN,
KRYSAŘ, KVÁDR, LEVÁK, MASIV, PAUSA, PERKA, PIKLE, PLATY, PLYNY,
POLIS, POSED, ŘETÍZEK, SDĚLIT, STYKY, TEPNA, VYBAVIT, ZÁDUMA

2x foto: archiv Kamily Helčlové

KONTAKTY
StiBus s.r.o., dopravní společnost
sídlo: Školní 661374 01 Trhové Sviny (kancelář 7.30–15.30)
tel.: 734 856 553, 386 322 950, e-mail: stibus@stibus.cz,
www.stibus.cz
vypravujeme vozidla z provozů: České Budějovice
● Týn nad Vltavou ● Trhové Sviny ● České Velenice
vozový park: 16 autobusů, 15 nákladních vozidel,
2 dodávková vozidla
StiBus magazín – dvouměsíčník dopravní společnosti StiBus s.r.o. | Číslo 2, ročník I. | Vyšlo dne 28. 11. 2016 | Neprodejné | Vydává: StiBus s.r.o., Školní 661,
374 01 Trhové Sviny | IČ: 015 28 475 | MK ČR E 22625 | tel.: 386 322 950 | e-mail: stibus@stibus.cz | www.stibus.cz | Realizace časopisu: publikus.cz, Praha |
Šéfredaktor: Daniel Srb, tel.: 777 326 772, e-mail: daniel@srb.cz | Design: Michal Schneidewind – vasgrafik.cz | Tisk: Tiskárna HERBIA spol. s r. o., České Budějovice |
Distribuce: Postkom s.r.o., Lišov u Českých Budějovic | Neoznačené texty a fotografie jsou redakční.
StiBus na Facebooku: www.facebook.com/adstibus

