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Mikuláš překvapil děti
na lince obecní
dopravy

Foto: Jan Šťastný

Posádku tvořili půvabný
anděl, moudrý Mikuláš
a nekompromisní čertice.

Vozili jsme univerzitní Seznamovák
Proč se zúčastnit studentského
seznamovacího pobytu? Přede-

Všechny hříchy se daly
snadno odčinit básničkou
či početním příkladem.

3x foto: Jan Šťastný

Foto: Seznamovák JU

vším tak můžete poznat spolužáky ještě před začátkem studia.
Seznamovák Jihočeské univerzity
je každoročně skvěle zorganizovanou akcí s nabitým programem. StiBus letos zajistil dopravu účastníků pěti autobusy.

✔ opravy běžných typů vozidel
✔ pneuservis
✔ servis klimatizací

AUTOSERVIS PRO VEŘEJNOST
●

osobní vozy ● nákladní vozy ● autobusy

www.stibus.cz

Školní 661, Trhové Sviny
tel.: 386 322 950, 731 508 942
e-mail: stibus@stibus.cz

Kdo jiný by zvládl řízení
Mikulášského autobusu lépe
než sám Mikuláš...

www.facebook.com/ADStiBus
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ÚVODNÍK

AKTUÁLNĚ

když jsme se
z kraje tohoto
roku rozjížděli,
nečekali jsme, že
v jeho závěru pojedeme stále na
plný plyn. Podařilo se nám získat dlouhodobé zakázky, jimiž
plníme dlouhodobou vizi ﬁrmy
mít vždy více odběratelů se stabilním základem. Kromě běžného
provozu dopravy jsme vdechli život nové službě pod symbolem
naší šipky a zpětně to hodnotíme
jako dobrý krok – autoservis pro
veřejnost je kapacitě naplněn mimo jiné i zásluhou poptávky po
sezonním servisu klimatizace
a pneuservisu. Snažení celého týmu přináší ovoce v podobě pevnějšího základu a lepší variability
služeb. Celkově se tak dostáváme
k obratu 22 milionů za tento rok,
čímž se v meziročním porovnání
posouváme opět výše. Jsem rád,
že i přes počáteční obavy v nové
projekty roste tým ﬁrmy a je
z nás stále větší rodina pod značkou StiBus, která stále plní své
poslání poskytování kvalitních
služeb pro veřejnost, na něž se
lze spolehnout.

Báječná
autobusová svatba

Za tajenku osmisměrky
průvodce po Novohradsku

Náš řidič Karel Klein, kterého
představujeme na straně 8, se
v říjnu oženil. Svatba autobusáka tělem i duší se samozřejmě
neobešla bez výjimečného vozidla, kterým byla čerstvě nalakovaná kloubová Karosa C 943. Za
celou rodinu StiBus novomanželům přejeme mnoho štěstí.

Kniha To nejlepší z Novohradských hor autora
Jiřího Cukra
představuje prostřednictvím
krátkých textů
a fotograﬁí nejvýznamnější
památky a zajímavosti Novohradska na
české i rakouské straně. Publikaci Nakladatelství Veduta můžete
získat, pokud úspěšně vyluštíte
osmisměrku na straně 8.

TELEGRAFICKY
● Sudoku: Tajenkou v zářijovém čísle StiBus magazínu bylo číslo
53829. Výhercem knihy Kopa vycházek za historií se stala Hana
Kováčová z Rapšachu.
● Osmisměrka: Tajenka v zářijovém obecním speciálu StiBus magazínu zněla „Nové vozidlo pro linku 320918 je tovární značky
MAN“. Výhercem, který bude mít možnost si vyzkoušet řízení autobusu v uzavřeném areálu společnosti StiBus, se stal Šimon Hešík
z Libníče.

Linková doprava: Jezdíte pravidelně našimi linkami? Máte-li zájem
o zaslání SMS v případě mimořádnosti – zpoždění, operativního odklonu apod. –, zašlete nám textovou zprávu (734 856 553), e-mail
(dispecer@stibus.cz), zavolejte (386 322 950) či napište zprávu na
Facebook.

●

Petr Stibor
majitel společnosti StiBus

Přeprava dětí na plovárnu je nedílnou součástí našich aktivit. Obvykle jezdíme do Českých Budějovic, ale tentokrát jsme o víkendu
navštívili Jindřichův Hradec.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

FOTOMOZAIKA

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: Vojta Herout

Vážení čtenáři,

Novým přírůstkem mezi nejmenšími vozy je další Mercedes-Benz
Vito. Tento vůz nabízí velmi komfortní svezení. Ve výbavě nechybí
celá řada nadstandardních prvků.

I sychravé podzimní počasí má
svou neopakovatelnou atmosféru.
Na snímku je dvaadvacetimístný
midibus Mercedes-Benz Vario na
cestě přes Novohradské hory.
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Autoservis jede

ZAMYŠLENÍ

Chvalte, nic to nestojí...

4x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Dnes ráno jsem šla do práce a přímo před budovou zrovna dva pánové v zářivě oranžových uniformách hrabali listí. Máme tam alej
bříz, takže barevná nadílka byla
vskutku bohatá. Zastavila jsem se
a prohlížela si úhledné hromádky,
které se vršily kolem dokola. Jeden z hrabačů se na mě po chvíli
nechápavě podíval... Dala jsem se
do kroku a uznale prohodila: „Já
se jen nemůžu vynadívat, jak pečlivě to máte shrabané.“ Pán se usmál a hned to tlumočil kolegovi,
který za mnou zavolal: „Děkujem’,
to jsem taky rád, že nás někdo
pochválí.“ Stačilo pár slov a vzájemně jsme si hned zpříjemnili
ráno. Pánové si to zasloužili, trávník pod jejich rukama prokoukl,
a mě potěšilo, že jim pochvala
udělala radost... Později jsem si
uvědomila, že jsem poslední dobou mimoděk pochválila víc lidí,
kteří to nečekali, a vždy je to mile
zaskočilo. Neostýchejte se chválit
lidi kolem sebe – usměvavou prodavačku, milého průvodčího nebo
dělníka, který přeruší práci, abyste mohli po chodníku nerušeně
projít. Ono to totiž není zas tak
samozřejmé, aby se k sobě lidi
chovali hezky, a přitom to vlastně
nic nestojí.
Klára Vlášková

me službu takovou, jakou lidé
očekávají: kvalitní, cenově přijatelnou a časově dostupnou. Zajímavým doplněním v této sezoně je
pneuservis. Ve spolupráci s naším
partnerem nabízíme i dodání
pneumatik dle požadavků klientů
– prodáváme ty značky pneu, které máme sami vyzkoušené. Během
roku se ukázalo, že právě univerzálnost autoservisu a
vstřícnost vůči individuálním požadavkům
zákazníků je velkou
výhodou.

Nejoblíbenějším midibusem ve vozovém parku StiBusu je bezesporu MAN A35, obsluhující linku
obecní dopravy Rudolfov – Adamov – Hůry – Jivno – Rudolfov.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Služby autoservisu
poskytujeme v sídle
společnosti StiBus,
Školní 661, Trhové Sviny
tel.: 386 322 950, 731 508 942

Osmnáctipaletový vůz MercedesBenz Atego, největší zástupce nákladní dopravy StiBus, je nově zařazen pro přepravu paletového
zboží v oblasti Českého Krumlova.

Koláž: schneidy

Vykročení do světa servisních prací pro širokou veřejnost bylo zprvu opatrné, velmi brzy se však
autoservis rozjel naplno. Podařilo
se vytvořit stálou klientelu, zákazníci se vrací. S využitím znalostí z
oprav našich vozidel a se zkušenostmi našich mechaniků nabízí-

Toto vydání je celkem již desátým
číslem StiBus magazínu, počítáme-li i dva mimořádné obecní
speciály. Děkujeme za vaši přízeň, moc si jí vážíme.
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PŘEDSTAVUJEME

Karosa C 943 nově ve firemních barvách

8x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Jediné kloubové vozidlo ve vozovém parku dopravní společnosti StiBus se v říjnu dočkalo modrého laku
i polepu. Třínápravový autobus je vzhledem ke své kapacitě 53 míst k sezení a 79 míst k stání využíván
především pro přepravu dětských skupin. Oproti tovární verzi je vybaven luxusními zájezdovými sedačkami.

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU
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POHÁDKY OD KLÁRKY

6.

Závod o prince Brzdíka
P

řišel čas, aby si princ Brzdík
našel nevěstu. Přemýšlel,
jak by vybral tu pravou, až dostal nápad. Uspořádá závod,
a dívka, která první dorazí do jeho zámku v království Karoserie,
stane se jeho ženou.
Závod vskutku nebyl jednoduchý, Brzdík věděl, že
potřebuje holku do nepohody a ne princeznu na
hrášku, takže na závodnice čekala nejedna překážka. Princezny v přepychových šatech se zalekly
prvního bláta a odstupovaly ze závodu už na startovní čáře. V dalším kole
přišly na řadu šifry a rébusy, to aby se prověřilo, že
budoucí královně to pálí
a poradí si na trůnu v každé situaci. Závodnice luštily, až se z nich kouřilo,
jednu uchazečku museli
dokonce zchladit hasiči,
protože se jí úplně rozpálila hlava. V předposlední části
závodu měly dívky přejít les,
úkol se zdál být jednoduchý, ale
měl prověřit, jestli mají děvčata
velká srdce. V lese postávaly
známé pohádkové postavy a Brz-

díkův tým zjišťoval, jestli jim
závodnice pomohou nebo budou
myslet jen na vlastní vítězství
a nechají chudáky na pospas jejich osudu. V lese tak bylo možné potkat třeba Jeníčka a Mařen-

vlastním očím, když zjistil, že
jen tři dívky pomohly ostatním
a zbytek utíkal přes les hlava nehlava. Právě ty tři nejpomalejší,
které jediné nehleděly jen na sebe, postoupily do posledního
kola. Zbývalo dostat se co
nejrychleji do zámku.
Šlapanda se rozběhla do
vesnice, tam si půjčila kolo a šlapala jako na Tour
de France až do Karoserie.
Plavěnka si vzpomněla, že
nedaleko teče řeka, rychle
do ní skočila a plavala po
proudu nejkratší cestou
do zámku. Klaksonka nezaváhala ani chviličku
a vyrazila do Karoserie
autobusem StiBusem. Závod byl velice vyrovnaný,
ale zastávka StiBusu byla
přímo u zámku a tak se
Klaksonka dostala do cíle
jako první. Brzdík měl veKresba: Natálka Puchingerová
likou radost, protože právě Klaksonka se mu ze
ku, kteří potřebovali vyvést
všech závodnic líbila nejvíc.
z lesa, Karkulku, která se snažila
Netrvalo dlouho a byla veselka.
vymanit ze spárů vlka, nebo staA na svatební cestu vyrazili
řenku s příliš těžkou nůší než
novomanželé jak jinak než
aby ji sama donesla do své chaStiBusem.
loupky. Brzdík nemohl věřit
Klárka
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NOVÝ PŘÍRŮSTEK

2x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Karosa GT 11 (LC 937)
opět ve vozovém parku
Komfortní dálkový
autobus GT 11 vyráběla Karosa v letech
1993–1996. Celkem
bylo vyrobeno pouze
16 kusů.Tento typ
stál u zrodu dopravní
společnosti StiBus
a majitel ﬁrmy, Petr
Stibor, na něj nedá
dopustit: „Provedením a použitím nových technologií postavili konstruktéři
autobus s velkou budoucností, bohužel
na úkor pořizovací ceny, která se pak podepsala na nízkém počtu vyrobených
vozidel. StiBus v minulosti vypravoval
dva vozy GT 11, tento
třetí je tak trochu
nostalgickou vzpomínkou na začátky podnikání“. Karosa GT 11 pojme 46 osob a průvodce. Tento kus je veletržním exponátem s plnou výbavou, zahrnující držáky nápojů, stolečky či koberec v interiéru. Díky láskyplné
péči minulého majitele pana Kotesse je v mimořádné kondici a výborném stavu. Po nutných opravách vyrazí tento autobusový unikát
čas od času do provozu.
RELAX

PEXESO – sedmý díl
Pro ukrácení dlouhé chvíle nejen při cestování pro vás připravujeme PEXESO s obrázky
autobusů, nákladních vozů
i dalších zajímavých momentů
ze života dopravní společnosti
StiBus. V pořadí již patnáctým
dílkem je patnáctipaletový
nákladní vůz Mercedes-Benz
Atego 818.
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PŘEDSTAVUJEME

Linda Hrabánková
a její Mercedes-Benz Atego

Jednou ze současných dvou řidiček dopravní společnosti
StiBus je sympaťačka Linda,
která po kraji rozváží zásilky
nákladním vozem. U StiBusu
oceňuje výborné mezilidské
vztahy a vstřícné jednání. Řidičský průkaz má od svých sedmnácti let. Řízení ji baví, ale její
celoživotní láskou jsou koně.
Na ně jí však nyní nezbývá tolik
času kvůli rekonstrukci starého
mlýna, kde s rodinou žije. Miluje zvířata, alespoň trochu akční
cestování a sporty.

Autor modelu: Jan Šťastný

Papírový model autobusu
KAROSA C943

BUS 247
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PŘEDSTAVUJEME

Karel Klein
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku naší osmisměrky a vyhrajte knihu To nejlepší z Novohradských hor od Nakladatelství Veduta (www.veduta-nakladatelstvi.cz).

Tajenku nám zašlete nejpozději do konce ledna 2018 e-mailem na
stibus@stibus.cz, prostřednictvím Facebook Messengeru, klasickou poštou nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu společnosti StiBus.

Po studiu na střední zemědělské
škole Karel chvíli chodil na vysokou školu, ale ne dlouho, pak
už ho nebavila. Čtvrt roku jezdil
s dodávkou a skoro pět let s náklaďákem, který vystřídal autobus. Uvědomuje si, že vozit lidi
je zodpovědná práce a je rád,
když se s ním cestující cítí bezpečně. Autobusy ho už od malička přitahují, řídí tak vlastně
svůj sen. V životě toho zvládá
opravdu hodně. Je dobrovolným
hasičem, od malička hraje na violoncello – nyní aktivně v amatérském Chrámovém sboru ve
Velešíně, kde bydlí. Rád si dá
svíčkovou se šesti či něco sladkého. Ve volném čase chodí na
procházky se svým psem.

autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

Naše Karosa C 943 má celkem ... (tajenka)
pohodlných míst k sezení.

AREÁLY, ASENTA, ČEPEC, CHRIE, KEŇA, KOLA, KOZA, KREACE, MEDIA,
MOTOR, NAHÁ, ORNICE, OSEL, PANSTVO, PSÍK, RENAULT, SETR, SKLO,
SRNA, STRUNA, ŠNEK, TRSÁTKO, TYGR, URNA, VŠEUM, ŽUPAN

2x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

KONTAKTY
StiBus s.r.o., dopravní společnost
sídlo: Školní 661, 374 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: 17 autobusů, 12 nákladních vozidel,
1 dodávkové vozidlo
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