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StiBus: Na školní výlety připraven

FOTOMOZAIKA

Více než 600 osob. Tolik cestujících dokážou najednou přepravit autobusy dopravní společnosti StiBus. Právě teď vrcholí přípravy nejrůznějších školních akcí – výletů, sportovních událostí, zájezdů či dětských táborů. Termíny se postupně naplňují, ale stále je jich celá řada volných.
StiBus má ve svém vozovém parku autobusy i mikrobusy s různou kapacitou a dokáže tak vyhovět požadavkům právě vaší skupiny.

Stále zkoušíme něco nového. Jeden z autobusů získal
firemní barvy samolepicí fólií.
3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Autoservis se nebojí ani náročnějších úkonů. Zde zadní
náprava po celkové opravě.

Obecní linka v Jihočeské televizi
Repro: jihoceskatelevize.cz

Krátkou reportáž o lince obecní
dopravy 320918 mezi Rudolfovem, Adamovem, Hůrami, Jivnem
a Libníčí přinesla ve zprávách
Jihočeská televize. Příspěvek,
v němž hovoří i řidič Sláva
Klimeš, můžete zhlédnout na
adrese www.bit.ly/stibus.

www.stibus.cz

Kde se každý rok na jednom
místě potkají řidiči i mechanici? Při pravidelném školení.

www.facebook.com/ADStiBus
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Už se těšíte na léto? Nebude vám zima chybět?
Odpovídají řidiči autobusů StiBus.
Zbyněk Janata

Zima chybět určitě
nebude, vyměním
mop na vytírání uťapkané podlahy v zimě za přípravky na leštění předního okna od
hmyzu a jedeme dál.

Žádné nářadí se už neztratí.
Každý pracovník dílny má
nově svůj profesionální box.

3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Hasicí přístroje se dočkaly
pravidelné revize a k tomu
si udělaly výlet autobusem.

Lenka Kolafová

Těším se, až se budu
moci opalovat a taky
na venkovní grilování.

Josef Havlis

Slavomír Klimeš

V pohodě. My profíci
jezdíme pořád, ať to
klouže nebo neklouže.

Bude mi chybět. Na to
děsné vedro a migrény
se netěším.

Michal Kortus

Karel Klein

Na léto se těším stoprocentně. Zimnímu
období moc neholduju, zejména proto, ze mě v mrazech bolí klouby. Raději se po-

Největší nákladní vůz u StiBusu, Mercedes-Benz Atego
1223L, uveze až 5,5 tuny.

tím, než abych mrzl. V létě je
navíc možnost dělat víc aktivit.

Samozřejmě se těším
na léto. Zima mi nevadí, ale léto je vlídnější
i k technice. Navíc budou delší
dny a tudíž víc práce.

TELEGRAFICKY
● Osmisměrka: Tajenka v únorovém čisle StiBus magazinu zněla
„StiBus vám kromě dopravních služeb nabízí také odborný a spolehlivý SERVIS“. Vyhercem jarní servisní prohlídky a přezutí pneumatik
na osobním voze se stává Miroslav Přichytil z Českých Budějovic.
● Linková doprava: Od celostátní změny jízdních řádů – tedy od
10. června – budou mít nově senioři nad 65 let a studenti do 26 let
slevu na jízdném ve výši 75 %. Slevu samozřejmě zapracujeme do našich tarifů a podrobně vám o tom napíšeme v příštím čísle magazínu.

ZAMYŠLENÍ

Jste na sebe
hrdí?

N

edávno se mě kdosi ptal, na
co ve svém životě jsem nejvíc hrdá. Napadaly mě samé věci
spojené se štěstím jiných. Třeba
svatby, které jsem pomáhala organizovat, nebo kamarádka, které jsem nevědomky dodala odvahu procestovat svět. Neměla
jsem na tom lví podíl, ale jsem
opravdu hrdá, že mi přátelé dovolili prožívat s nimi jejich štěstí.

Musela jsem přemýšlet ještě hodnou chvíli, než jsem přišla na něco, na co jsem opravdu
hrdá ve vztahu sama k sobě. Byla to chvíle, kdy jsem sebrala
odvahu, opustila život, který
mě fyzicky i psychicky dost ničil, a odstěhovala se na druhý
konec republiky. Musela jsem
překonat nejen sama sebe, ale
hlavně ten pocit „co na to řeknou ostatní“. Bylo to náročné
a chvíli trvalo, než jsem se
v novém místě zabydlela, ale
bylo to jedno z nejlepších roz-

hodnutí mého života. Přestože
někdo ho mohl vnímat jako
útěk, já vím, že jsem tenkrát
poslechla svůj vnitřní hlas
a udělala pro sebe to nejlepší.
Nevím, proč je naše společnost tolik svázaná pocitem, že
„tak by se to přece dělat mělo“,
ale zamysleli jste někdy nad
tím, jestli to tak chcete i vy sami? Dát na svůj vlastní úsudek
se opravdu vyplatí, tak se toho
nebojte a zkuste to. Bude to
stát za to, uvidíte.
Klára Vlášková

Autor modelu: Jan Šťastný
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U StiBusu pracuje už pět let.
Začínal na nákladním voze,
poté si díky
ﬁrmě rozšířil
řidičák i na
autobus. Již
druhým rokem
jezdí na lince z Českých Budějovic
do Suchdola nad Lužnicí, od loňského podzimu k tomu navíc na
zaměstnanecké dopravě do Českých Velenic. Rád poslouchá metal, čte si různé zajímavosti o vozidlech a především se věnuje
rodině. Ve volném čase také pracuje na zahradě, v lese a opravovuje auta. Jak říká, „v práci není
nic lepšího, než každému ráno
s úsměvem popřát krásný den
a cestující se pak už celý den těší
na cestu zpátky“. Michal je obvykle plný energie jako rozjetá
lokomotiva a radost dokáže předávat i ostatním.

Vyluštěte tajenku osmisměrky a vyhrajte ceny, věnované e-shopem
ALLBOR.cz – dětskou knížku Lexikon ohrožených druhů strašidel

od Vítězslavy Klimtové (1. díl) a pexeso na motivy knihy Pohádková
země od stejné autorky. Řešení nám zašlete nejpozději do 7. května
2018 e-mailem na stibus@stibus.cz, poštou nebo ji odevzdejte řidiči
v libovolném autobusu StiBus.
Letos 17. září oslaví dopravní společnost StiBus již ...(tajenka)
narozeniny.

EURO, KOALA, KOČKA, KOLO, KOREA, KOZEL, LAOS, LOUNY, MOTOL,
MOUCHA, NORSKO, OHAŘ, OSEL, PLAST, SKLA, SPOJ, SÚDÁN, TRASY,
ÚHOŘ, ZVOLEN, ŽELVA

KOMIKS STIBUSU

Komiks: Anežka Velinská

Foto: Jana Ptáčková

Michal Kortus

OSMISMĚRKA O CENY

Autorka osmisměrky: Jana Ptáčková
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