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Nejčastější cíle školních výletů

FOTOMOZAIKA

Midibus VDL Jonckheere Pro
City na podvozku Peugeot Boxer se dočkal firemního nátěru.

I letos se StiBus stal jedním
z hrdých partnerů půlmaratonu v Českých Budějovicích.
3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Zoo Hluboká nad Vltavou, město Český Krumlov a Lipno. To jsou
podle statistiky za poslední tři roky místa, kam StiBus v měsících květnu a červnu vozí děti na školní výlety nejčastěji. Obliba některých lokalit
se však v průběhu času mění. Na popularitě v poslední době získávají
například Statek Netěchovice, českobudějovické Hopsárium či Pohádková kovárna v Selibově. A kam příště povezeme vás?

Jivno: nová zastávka obecní linky
Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Novou zastávkou na lince obecní
dopravy 320918 se stává Jivno.
Zajímavostí je, že jde o nejvýše
položenou zastávku na trase linky. Pro případ nepříznivého počasí je opatřena přístřeškem. Aktuální jízdní řád najdete na adrese:
www.stibus.cz/obecni-doprava.

www.stibus.cz

Tradiční příjemné letní setkání zaměstnanců StiBusu proběhlo v pátek 20. července.

www.facebook.com/ADStiBus
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FOTOMOZAIKA

AKTUÁLNĚ

Letní recitál o lásce
na zajímavých místech

I našich pravidelných veřejných
linek 320918 a 340930 se od
1. září 2018 týkají slevy pro děti
od 6 do 15 let, studující mladé lidi do 26 let a seniory nad 65 let.
Sleva na jízdném ve výši 75 %
platí i o víkendech a prázdninách.
Více informací o prokazování nároku na slevu naleznete například
zde: www.bit.ly/slevyodzari.

Agentura Kultur-Kontakt vás
zve na divadelní
komedii Zdeňka
Podskalského
pod názvem
Návštěva mladé
dámy – recitál o lásce. Vyberte si
některé ze srpnových představení
na některém z vybraných hradů,
zámků či klášterů a pobavte se
u řady humorných scének z partnerského soužití muže a ženy
a třeba v některé z nich najdete
i sami sebe. Více informací na
www.kultur-kontakt.cz, předprodej zajišťuje www.cbsystem.cz.

Foto: Vojta Herout

Děti, studenti a senioři
od září levněji

Po testování polepů autobusů fólií jsme se vrátili k tradiční metodě lakování.

Vzácná Karosa GT 11 (LC 937)
absolvovala poctivou generální opravu motoru.
3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

TELEGRAFICKY

Zdá se, že náš řidič Zbyněk evidentně v něčem vyniká. Myslí
si to možná nejen popeláři...

● Osmisměrka: Tajenka v únorovém čisle StiBus magazínu zněla
„StiBus vám přeje fantastické léto!“. Vyhercem karetní hry Cut the
Rope od společnosti MINDOK se stává Helena Pokorná z Libníče.
● Linková doprava: Na veřejných a zaměstnaneckých linkách aktuálně vypravujeme více než v 90 procentech případů klimatizované
autobusy.
● 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

Chvilky radosti

V

šimli jste si, jak bývají děti
šťastné, když je necháte být
dětmi? Skáčou v kalužích, pusu si
opatlají čokoládou a klidně si ustelou na kostičkách dětské stavebnice... S otevřeným srdcem objevují svět a užívají si života.
Přemýšlím o tom, kdy jsme na to
my, dospělí, zapomněli. Proč už
nejsme tak bezprostřední, jako
bývají děti? To nám opravdu tolik
záleží na tom, co si myslí ostatní?
Není ale mnohem důležitější,

abychom se sami cítili šťastní?
Osobní pocit štěstí je podle mě
základem toho, abychom mohli
dělat šťatnější i lidi kolem sebe.
A co je krásnější než vidět upřímný úsměv na tváři blízkého člověka? Léto, sluníčko a dovolené přímo vybízejí k tomu, abychom se
odprostili od pravidel okolí a začali si život užívat. Zastavte se
u rybníka, nasbírejte kamínky
a házejte žabky, přejděte ulici tak,
že budete šlapat jen na bílé pruhy
zebry, zpívejte si do kroku cestou
do práce, zatančete si v dešti, po-

přejte krásný den neznámému
člověku, kupte si křídy a pokreslete chodník před vaším domem...
Dopřejte si sem tam jednu z těch
dětských radostí, které máte uložené kdesi ve vzpomínkách, a oddejte se jí. Užijte si naplno tu
chvíli, kdy nemusíte myslet na
minulost ani na budoucnost, ale
jste zkrátka šťastní jen teď a tady.
A pak se zase můžete pustit do
práce, uvidíte že vám to hned půjde s větší lehkostí, protože kousek štěstí si ponesete s sebou.
Krásné léto.
Klára Vlášková
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DEN SE STIBUSEM

Autobusy StiBus na dětských obrázcích

Lucie Vavříková

Marek Frojda, 6.A, Zliv

Tejko, 5.B

Vladimír Kršík

Lucie Trávníčková, Zliv

Adéla Oberfalcerová, Rudoflov

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. Za účast na Dni se StiBusem děti nic neplatí – vstupenkou je vlastnoručně nakreslený
obrázek autobusu StiBus. Z desítek obrázků jsme pro vás vybrali ty nejpovedenější.

Aneta Adamková, 5.A

Lucie Sýkorová, 6.B

Ája

Vít Štumbauer, 6.B
Jan Vosol, Rudolfov

Matěj P.

Nela

Klára Becksted, Rudolfov,

5.A
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Eliška Pouzarová, 5.B, Rudolfov

Karolína Rybáková, 5.A, Rudolfov

y, MŠ Kubatova

Sofie Mileretová, tř. Berušk

Petr Kyrian

Helča Fojtíková, Rudolfov, 5.A

Eleonora Kubíková, Kubíkov / Čížkrajice
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Zevlův mlýn Nové Hrady

letní měsíce, které
pro nás znamenají takové to „po
sezoně“,
poměrně vítám. Vzniká tak čas a prostor na
větší údržbu našich vozů, čerpání dovolených zaměstnanců
a přípravy pro rozjezd od nového školního roku. Letošní vyvrcholení sezony se drželo lehce
v nadprůměru, opět nám některé dny jasně ukázaly, že školy
chtějí hodně výletovat. Je tedy
zřejmé, že některé dny byly náročné na zajištění provozu a rád
bych v této souvislosti poděkoval našim řidičům a řidičkám,
mnohdy byl program náročný
a plný různých přejezdů. Nejlepším oceněním je pak poděkování
od zákazníka a těšení se na další
jízdu. Vystupující cestující, který
se vřele loučí s řidičem je tou
nejlepší odměnou. Potom víme,
že práci děláme dobře a jsme tu
pro vás rádi...
Krásný zbytek léta a těším
se na shledanou.
Petr Stibor
majitel společnosti StiBus

RELAX

PEXESO – devátý 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.
Terénní vysokozdvižný vozík
DESTA DVHM 3222, schopný
unést až 3,2 t, je v pořadí již
sedmnáctým dílkem.

Muzeum, kiosek, minipivovar, farma. To je ve zkratce přehled aktivit
usedlosti Zevlův mlýn, kterou naleznete v tichém romantickém údolí
v Nových Hradech.

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foto: Vojta Herout

Vážení čtenáři,

Ještě v roce 2011 mohli turisté
na místě nalézt chátrající stavení. Díky upřímnému nadšení
majitelů prošel mlýn v průběhu
čtyř let kompletní rekonstrukcí
včetně zprovoznění technologie
mlýna z přelomu 19. a 20. století. Pro veřejnost je v letním období otevřeno zdejší muzeum
mlynářství a také muzeum zemědělského vybavení, včetně
amerických a evropských traktorů z 30. a 40. let minulého století. Návštěvu turistům v sezoně
zpříjemňuje venkovní kiosek
s otevřenou kuchyní. K dispozici
jsou jídla připravovaná na grilu
a pivo z místního, letos zprovozněného minipivovaru. Pro děti

je připraveno dětské hřiště
a možnost jít do výběhu farmy
mezi zakrslé holandské kozy
a lamy alpaky. Farma je zaměřená převážně na chov masných
plemen skotu v bio kvalitě. Mezi
další zvířata na farmě patří kozy,
drůbež, ryby, daňci a pávi. Od
příštího roku Zevlův mlýn nabídne i ubytování ve dvanácti
pokojích. Nově přibude relaxační centrum s pivními lázněmi,
saunou a vířivkou.
Vstupenku do Zevlova mlýna spolu s ochutnávkou piva získají úspěšní luštitelé osmisměrky na straně 8.
Více informací na
www.zevluvmlyn.cz
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HÁDANKY (NEJEN) PRO DĚTI

Kolik tu máme autobusů?

Předchozí rovnice jsou vám nápovědou.

Kolikrát se vyskytuje v následujícím
schématu slovo autobus, vydáte-li se
od písmene A k písmeni S jakoukoliv
cestou, tj. vždy od sousedního písmene k sousednímu, s výjimkou diagonálního (tedy úhlopříčného) směru?
Láká vás tato výzva? Pak se nezalekněte, až zjistíte, že možností není
pouze pár.

Autorka hádanky: Jana Ptáčková

Jaké číslo patří místo otazníku?

Autor hádanky: Jaroslav Síbrt

Autorka bludiště: Jana Ptáčková

Pro koho jede autobus StiBus?
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PŘEDSTAVUJEME

Zbyněk Janata
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku osmisměrky a vyhrajte vstup do Zevlova mlýna
v Nových Hradech, včetně prohlídky pivovaru a ochutnávky
místního piva. Řešení nám zašlete nejpozději do 7. 9. 2018 e-mailem

na stibus@stibus.cz, poštou nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném
autobusu StiBus.

Celých čtrnáct let strávil za volanty kamionů v mezinárodní
dopravě, nyní už rok a čtvrt řídí
modré autobusy StiBusu. Na
práci ho nejvíc baví spokojení
cestující. Mezi největší Zbyňkovy koníčky patří vše kolem
aut, zvláštní zálibu má ve zkrášlování interiéru i exteriéru
autobusu. Baví se čtením různých časopisů o autobusové
a nákladní dopravě. A hlavně je
to ROCKER! Nejvíc síly mu
dodávají jeho dvě děti.

Autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

Foto: archiv Zbyňka Janaty

Ve vozovém parku nákladních vozů StiBus je nejvíce
zastoupeným typem Mercedes-Benz ... (tajenka).

AREÁL, BOLÍVIE, BOVA, ČÍNA, DÍLNA, ÍRÁN, KANADA, KLADNO, KOLO,
KUBA, LABUŤ, LAMA, LAOS, LIBEŇ, LIBYE, MALI, MULA, OPRAVY, TOKIO,
TYČE, VOLANT

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU
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