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Foto: StiBus magazín – Daniel Srb

Autobusy řídily děti

Udělat dětem radost

StiBus celý rok pravidelně vozí
děti ze školek a škol v okolí Českých Budějovic, Trhových Svinů,
Českých Velenic a Jindřichova

www.stibus.cz

Hradce na různé školní akce –
plavání, bruslení, výlety... Jednou
za rok jim chce udělat radost
i mimo školu. Za účast na Dni se
StiBusem děti nic neplatí – vstupenkou je vlastnoručně nakreslený obrázek autobusu StiBus.

Vstupenkou na Den se StiBusem byl obrázek. Ty nejzajímavější otiskneme v příštím čísle.

Foto: StiBus magazín – Daniel Srb

V pondělí 28. května uspořádala
dopravní společnost StiBus na
Výstavišti v Českých Budějovicích
již druhý ročník naučně
zábavného dopoledne pro děti
pod názvem Den se StiBusem.
Více než dvě stovky dětí si mohly
samy vyzkoušet řízení autobusu
a po splnění různých úkolů se
symbolicky stát řidiči.

Foto: Jan Šťastný

Foto: Jan Šťastný

Vymyslet, zorganizovat, vyrobit. Den se StiBusem se připravoval několik měsíců dopředu.

Zábava i poučení na deseti
stanovištích

Kromě možnosti zkusit si pod
vedením zkušeného instruktora
v uzavřeném areálu, jak se autobus řídí, byly připraveny například tvořivé úkoly.

Za splnění alespoň sedmi úkolů
na Dni se StiBusem děti získaly
originální řidičák StiBusu.

pokračování na straně 3

www.facebook.com/ADStiBus
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ZE ŽIVOTA LINKY

Foto: Pavel Dvořák

Pane řidiči, promiňte

Foto: Michal Brůžek

Občas si hrajeme na vlak i mimo náš kraj, například při výluce mezi Prahou a Berounem.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Palety se zbožím míří do místa doručení. Někdy jsou cesty
k cíli hodně úzké a náročné.

Známé heslo: „Až dosloužím,
chci do sběru“ v praxi aneb
ekologická likvidace busu.

Pojďme se zasnít a vžít se do příběhu, který píše sám život. Jeden
takový nám právě běží za okny...

J

e školní den, máme lehce po třetí
hodině odpolední,
na zastávku Třeboň,
Husova přijíždí
modrý autobus
s cedulí hlásající
cílovou stanici České Velenice. V početném hloučku,
u označníku této
zastávky stojí malé dívenka, která své první jízdy z Třeboně do Majdaleny dávala vždy s ostychem. Po několika dnech již řidič Pepík ví,
že má vydat jednu „žákovskou“ a cestující na prvních sedadlech
pouští tuto naši malou cestující mezi sebe. Byť už povyrostla – jasně,
není to žádný prvňák –, i tak autobus z Třeboně vyráží mnohdy plně
obsazen a mít své místo je fajn. Autobus přijíždí do zastávky Majdalena, pošta, kde už čeká maminka se sourozenci. Holčička vystoupí,
počká, až se zavřou dveře a i s maminkou zamávají. Autobus odjíždí... Tak se to děje každý školou povinný den až do chvíle, kdy holčička musí změnit svoje zažité cestování a využít vlaku, jehož trať vede
souběžně. A tak holčička, tedy teď už žákyně třídy 2.A, přinesla Pepíkovi dopis, kde mu tuto skutečnost oznamuje. Dala si nesmírně záležet a vyšperkovala i obálku. Vy, kdo jezdíte naší linkou, jistě víte, kdo
je hrdinkou našeho příběhu.
Je neskutečné sledovat, jak za těch pět let provozu linky vozíme
příběhy, které si – stejně jako kola ubíhající silnicí – jedou ten svůj život a postupně měníme žákovské průkazky za studentské a naše tváře dospívají či stárnou...
Petr Stibor

ZAMYŠLENÍ

Každý jde
svou cestou...

S

kvělá zpráva! Všechny vaše
sny se mohou splnit.
Opravdu! Jedinou podmínkou
je vydat se jim naproti. Pokud
chcete umět hrát na klavír, vařit
jako nejlepší šéfkuchaři nebo
procestovat svět, právě dnes je
ten pravý čas s tím začít. Přihlaste se do lidušky, zkoušejte
nové recepty, začněte balit ...
A je úplně jedno, jestli vám je
20 nebo 80. Že se vám bude

okolí smát? No a co! Nejspíš
vám jen závidí odvahu pustit se
do něčeho neobvyklého. Nechtějí vaši blízcí vařit nebo cestovat s vámi? To přece vůbec
nevadí. Jejich sen je možná
úplně jiný než ten váš, ale když
je podpoříte na jejich cestě, oni
zase podpoří vás. A nakonec se
ze svých úspěchů budete radovat společně.
Dovolím si ještě jednu prosbu. Pokud si přesto myslíte, že
jste na plnění svých snů staří,
nepromítejte je do svých dětí.

Možná si říkáte, že je škoda nevyužít možností, které vaše děti
mají a vy jste je neměli, ale jejich cesta je jiná, oni nejsou vy.
Milujete sport, ale váš syn si
místo běhání po venku raději
maluje? Baví vás ruční práce, ale
vaše dcera dává přednost cestování po světě? To přece vůbec
nevadí. Ukažte si vzájemně, co
vás baví, obohacujte se a buďte
spolu. Vždyť není nic krásnějšího, než moci sdílet radost s někým, koho milujete.
Klára Vlášková
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Autobusy řídily děti
Děti si užily malování na kameny a sádrové odlitky, modelování a zdobení tvarů z keramické
hlíny, ubrouskovou techniku či
výrobu odznaků. Také se mohly
společně vyfotit u autobusu
z kartonu, složit si velké puzzle
a 3D model autobusu a také si
prohlížet vystavenou techniku,
kde jim ochotní řidiči rádi vysvětlovali, jak se co v autobuse
ovládá a zodpověděli všechny
jejich otázky. V neposlední řadě
se jim věnovali mechanici StiBusu – děti si například mohly

vyzkoušet výměnu kola u osobního vozu. Připraveno bylo taktéž mobilní dopravní hřiště Besip, kde si účastníci zajezdili
na šlapacích autíčkách a koloběžkách pod dozorem Městské
policie.
Nově v areálu českobudějovického Výstaviště

Z autocvičiště v Českých Budějovicích, kde se konal loňský
první ročník, se akce letos přesunula do prostor Výstaviště.
„Po zkušenostech z minulého
roku jsme přidali další autobus
s instruktorem, protože právě

o nácvik řízení těžkého stroje
byl největší zájem,“ říká majitel
společnosti StiBus, Petr Stibor
a dodává: „větší a rozmanitější
prostor nám umožnil předvést
další autobusy a techniku a nabídnout dětem nové aktivity“.
Významným partnerem akce byl
Besip, jehož zásluhou si děti
prověřily svoje znalosti o bezpečnosti v dopravě.
První řidičák

Všechny děti si z akce kromě zážitků odvezly „řidičák“ StiBusu
a malou pozornost od ﬁrmy.
Daniel Srb

Foto: Jan Šťastný

dokončení ze strany 1
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Foto: Jan Šťastný
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ZE ZÁKULISÍ

Polep autobusu fólií ve firemních barvách

1

2

3

Samotnému lepení předchází
srovnatelná příprava jako v případě lakování. Je třeba zabrousit a ošetřit všechny nerovnosti.

Samotné lepení velkých dílců
provádíme tzv. technologií „na
vodu“. S fólií se tak po karoserii
snadno manipuluje.

Je třeba vše načasovat, aby do
doby uschnutí byla směs vody
se saponátem vytlačena stěrkou
a aktivovalo se lepidlo fólie.
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Problematické díly se spoustou
záhybů stříkáme klasickou metodou – aplikace speciální wrap
fólie by byla náročnější.

Zadní panel standardně nelepíme do firemních barev s ohledem na aktuální poptávky na polep reklamou, tzv. back board.

Používáme kvalitní polymerovou
fólii se sedmiletou životností.
Sami jsme zvědavi na její odolnost v porovnání s lakem.

6x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Doposud jsme autobusy do firemní modré barvy lakovali. Jelikož ale rádi stále zkoušíme něco nového,
rozhodli jsme se dvě vozidla polepit barevnou fólií. Ověřili jsme si, jak se s tímto materiálem pracuje,
porovnali náročnost a konečný výsledek. Velkou výhodu vidíme v aplikaci fólie na velké rovné plochy;
na malých plochách, záhybech a kompolikovaných místech však fólie prohrává. Cenově se pohybujeme
ve stejné hladině, práce s fólií je čistší, ale náročnější. Po vyhodnocení všech kladů a záporů se
přikláníme k tomu, že další vozy budeme pravděpodobně opět lakovat.
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Adéla Koudelná
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ZAMYŠLENÍ

Proč pořádáme Den se StiBusem?

Foto: archiv Adély Koudelné

Už více než dva roky ve StiBusu
brigádně uklízí autobusy, kanceláře a pomáhá udržovat čistotu
v dílně. Na úklidu ji baví především to, že hned vidí výsledky
své práce. Moc ráda má zvířata –
doma má dva koníky, tři psy
a kočku. Ve volném čase se Adéla zajímá o archeologii a středověkou architekturu, zejména
o zříceniny hradů, tvrze, zaniklé
vesnice a podobně. Miluje pěší
turistiku; můžete ji potkat při
obnově turistického značení
v českobudějovickém okrese.
Když jí zůstane ještě trocha volného času, čte si nebo vyšívá.

RELAX

PEXESO – osmý 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. Karosa C 935 E s řidičkou Lenkou Kolafovou za volantem je v pořadí již šestnáctým dílkem.

a začátku stál nápad uspořádat
výtvarnou soutěž, jejíž několik
výherců bude mít možnost vyzkoušet
si řízení autobusu. Soutěž položila
základy akci, kterou chceme udělat
radost našim malým cestujícím. Je
pak milé pozorovat, jak poznávají
„své“ řidiče a svou bezprostředností
dokážou potěšit i nás. Akce je odměnou našim zákazníkům – školám a školkám, které využívají naše služby
v průběhu celého roku. Mají tak možnost vidět část našeho týmu a poznat naši ﬁrmu. Zjistit, že opravdu žije a že ta naše StiBusí rodina není
jen o jednom muži. Oproti loňsku jsme letos uspořádali akci o něco
větší, ať již počtem dětí či programovou nabídkou. Také změna lokace
se ukázala jako dobrý krok, ocenili jsme kombinaci místního zázemí
s množstvím zeleně. Účastníci odjížděli domů plni dojmů a hlavně se
svým prvním řidičákem. Věříme, že se nám na několik měsíců předem
připravované akci podařilo vytvořit nejeden úsměv na tváři a budeme
se těšit na shledanou zase někdy příště.
Petr Stibor
TELEGRAFICKY
● Osmisměrka: Tajenka v dubnovém čísle StiBus magazínu zněla:
„Letos 17. září oslaví dopravní společnost StiBus již OSMÉ narozeniny.“ Výhercem ceny, věnované e-shopem ALLBOR.cz – dětské knížky
Lexikon ohrožených druhů strašidel od Vítězslavy Klimtové (1. díl)
a pexesa na motivy knihy Pohádková země od stejné autorky se stává
Vojtěch Steiner z Borovan.
● Linková doprava: V minulém čísle jsme informovali o plánovaných
celostátních slevách na jizdném pro seniory nad 65 let a studenty do
26 let. Na základě požadavků krajů budou slevy platit až od 1. září
2018, nikoli od 10. června, jak bylo původně avizováno. Podrobnosti
přineseme v dalším vydání StiBus magazínu.

Foto: Vojta Herout

N

Autor modelu: Feriot Design Studio

Papírový model
Škoda Felicia Pick-up
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku osmisměrky a vyhrajte karetní hru CUT THE ROPE
od společnosti MINDOK. Řešení nám zašlete nejpozději do 8. červen-

ce 2018 e-mailem na stibus@stibus.cz, poštou nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu StiBus.

K autům má velmi kladný vztah,
už od svých osmi let je opravuje.
Dříve pracoval jako obráběč.
Práce mechanika u StiBusu je
mu i koníčkem, baví ho opravovat autobusy a náklaďáky, protože vidí za sebou výsledky.
U ﬁrmy si Marek cení rodinného
a přátelského přístupu.

Autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

Foto: Iveta Kolafová

StiBus vám přeje ... (tajenka) léto!

ASIE, BUSY, EURO, HUSA, CHEB, IRÁK, KATAR, KLÍN, KOČKA, KOLO,
KOREA, KRYSA, MAKAK, MOST, OKNO, PLYN, ROZTOKY, SKLO, TOGO,
TOKIO, TYGR

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU
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