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StiBus už má tři řidičky

FOTOMOZAIKA

Foto: 2x Jana Ptáčková, Jarmila Fialová

Zima dá každoročně zabrat
řidičům i vozidlům. Ale fotky
ve sněhu vypadají nádherně.

Když dopravu opravdu milujete, je to poznat i na vašem
vánočním cukroví.
3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Od února můžete za volanty vozidel StiBus vídat nejen Lindu Hrabánkovou na nákladní dopravě a Jarmilu Fialovou na zaměstnanecké
mikrobusové přepravě, ale nově i řidičku autobusů Lenku Kolafovou.

Odbavení v zaměstnanecké dopravě
Foto: StiBus magazín – Daniel Srb

Elektronickou evidenci počtu přepravených cestujících u zaměstnaneckých linek je možné řešit
dvěma způsoby. Buď formou čipových karet v případě menšího
počtu osob nebo s využitím stávajících čipů klienta a zástavbou jeho zařízení (na snímku).

www.stibus.cz

Závěr roku vždy žije vánočními večírky. StiBus vozil mimo
jiné stavební firmu Swietelsky.

www.facebook.com/ADStiBus
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Řada žen se chce věnovat dětem, rodině či svým zájmům
a jen těžko shánějí práci, která
by jim v tom vyšla vstříc. U StiBusu je možné rozvážet zásilky
malým nákladním vozem a pracovní dobu si přizpůsobit podle
sebe. A ještě si třeba splnit svůj
řidičský sen. Stačí jen nebát se
fyzické práce a mít kladný
vztah k řízení. Dokážeme pomoci s rozšířením řidičského průkazu, pracovat můžete buď na brigádu nebo částečný úvazek. Výhodou je rozumná výplata a zvláštní
prémie při dosažení výborných výsledků. Pokud vás tato práce láká,
pište na e-mail stibus@stibus.cz.

Při snížené poptávce před
koncem roku byly standardní
vozy vystřídány midibusy.

Autoservis přivítal i „veterána“
IFA Multicar M25 s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou.

TELEGRAFICKY

Osmisměrka: Tajenka v prosincovém čísle StiBus magazínu zněla
„Naše Karosa C 943 má celkem pětapadesát pohodlných míst k sezení“. Výhercem knihy To nejlepší z Novohradských hor od Nakladatelství Veduta (www.veduta-nakladatelstvi.cz) se stává Leona
Kramlová.

3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

●

Zájezdy na hory jsou v plném
proudu. Při přepravě lyží přijde vhod skibox na zádi vozu.

● Osobní doprava: Počet autobusů bezplatným připojením prostřednictvím Wi-Fi se stále rozšiřuje. Aktuálně je k dispozici již v osmi vozidlech.
● Linková doprava: Máte-li zájem o zaslání SMS v případě mimořádnosti, zašlete nám SMS (734 856 553), e-mail (dispecer@stibus.cz),
zavolejte (386 322 950) či napište zprávu na Facebook.

ZAMYŠLENÍ

Všude dobře,
doma nejlíp

P

okud někdy jezdíte do zahraničí, určitě jste si všimli, že
každý národ má nějaká svá speciﬁka. Italové a Španělé jsou lehkovážní, na vše mají dost času
a starosti si moc nepouštějí k tělu. Oproti tomu Němci a severské národy jsou akurátní a potrpí
si na pravidla. A jací jsme my Češi? Často mám dojem, že jsme
mistři ve stěžování si. V létě nám
vadí horko, v zimě zima, za su-

cha si stěžujeme na nedostatek
vláhy a když prší, nadáváme na
mokro. Jsme skutečně takoví
bručouni nebo tak jen působíme
na ostatní? Dnes mám dojem, že
zas tak hrozné to s námi Čechy
nebude. Píšu toto zamyšlení
z paluby autobusu, který uvízl
v koloně. Cesta před námi je uzavřená a nemůžeme tam ani zpět.
Očekávané zpoždění je přes 6
hodin a teď jsme někde v půlce.
Nikdo nepanikaří, povídáme si,
vtipkujeme. Cestující, kterým se
povedlo sehnat náhradní dopra-

vu, se vydávají přes pole na silnici, kterou vidíme na obzoru a je
sjízdná. Volná místa v autech nabízejí ostatním pasažérům, přestože se s nimi neznají. Dělíme se
o občerstvení, půjčujeme si nabíječky, vzájemně si předčítáme
dopravní informace z internetu...
A já jsem ráda, že jsem Češka.
Sice si často stěžujeme na hlouposti, místo abychom se radovali
z rozmanitostí života, ale když
jde do tuhého, vždycky si pomůžeme. A za to nám, Češi, děkuju.
Klára Vlášková

Foto: StiBus magazín – Daniel Srb

Zajímavá flexibilní brigáda
pro odvážné ženy

FOTOMOZAIKA
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BLUDIŠTĚ

Kam dojede autobus?

Autorka hádanky: Jana Ptáčková

Do kterého ze čtyř zobrazených měst dorazí autobus StiBus? Pozor, křižovatky s jinými cestami
projíždí vždy rovně.

VTIPY
● „Jste neopatrný!“ vytýká šofér chodci, kterého mohl přejet. „Jezdím
už deset let, ale něco podobného jsem ještě nezažil!“ „Já nejsem také
žádný začátečník!“ brání se chodec. „Chodím pěšky téměř padesát
let!“

HÁDANKA

P

● Muž nastupuje do autobusu s táckem, na němž má klobásu s hořčicí. Řidič se ohradí: „To ne, autobus není jídelní vůz!“ Cestující na to:
„Já vím, proto jsem si přinesl vlastní jídlo.“

ředstav si, že jsi řidič autobusu StiBus. Jedeš z Českých Budějovic, kde nastoupí
35 lidí. První zastávka je v Lišově, tam 6 cestujících vystoupí
a 11 nastoupí. V Třeboni vystoupí 10 lidí a 9 jich nastoupí.
Dál jede autobus do Majdaleny.
Tam vystoupí 1 člověk a nastoupí 2 lidi. Následuje Suchdol
nad Lužnicí, tam vystoupí 19 lidí a nenastoupí nikdo. Autobus
dojede až do Českých Velenic,
kde svou jízdu končí. Jak se
jmenuje řidič?

● V autobuse: „Prosím vás, nevíte, proč stojíme?“ „Ale ano, vím.
Řidič uvolnil své místo jedné paní v jiném stavu.“

TIP: Hádankou můžeš nachytat
kamaráda, když mu ji přečteš.

● V přeplněném autobuse stojí chlapeček a jí dort, při tom ovšem
dortem špiní kabát paní, co stojí vedle. Maminka ho hubuje: „Dávej
přece pozor! Vždyť ten dort budeš mít samý chlup!“
● „Platil jste za toho psa?“ ptá se revizor pasažéra v autobuse.
„Ne. Zdědil jsem ho po babičce.“
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Čerstvá řidička osobní dopravy trávila
už od dětství
mnoho času
u koní, které
nade vše miluje, ale už to
chtělo změnu.
Na autobusové dopravě se Lence
líbí kontakt s lidmi a také ji moc
baví řízení. Přeje si, aby cestující
byli vždy spokojeni. StiBus si vybrala pro individuální a vstřícný
přístup k zaměstnancům. Ve volném čase ráda podniká výlety do
přírody se svými psy.

Foto: Jana Ptáčková

Foto: archiv Lenky Kolafové

Lenka Kolafová

OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku osmisměrky a vyhrajte jarní servisní prohlídku
a přezutí pneumatik na vašem osobním voze. Řešení nám zašlete

nejpozději do konce března 2018 e-mailem na stibus@stibus.cz,
poštou nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu StiBus.
StiBus vám kromě dopravních služeb nabízí
také odborný a spolehlivý ... (tajenka).

Autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

PŘEDSTAVUJEME
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BÍGL, BOVA, DOGA, HUSA, CHRT, IRÁK, KAROSA, KOLO, KONGO, KOREA,
KRAB, KRYTY, LANKA, LAOS, MŮRA, OHIO, OKNA, OKNO, PLYN,
REKLAMA, SRNA, UTAH

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU
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