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jsme rádi, že jste náš časopis přijali a že se vám líbí. Nemalé
množství kladných ohlasů z vaší
strany nás utvrzuje v tom, že takový počin má i v dnešní elektronické době smysl. Záleží nám na
tom, abyste se o dopravní společnosti StiBus dozvěděli co nejvíc.
Chceme vám přinášet nejnovější
informace i trochu zábavy. Přejeme si, aby stránky StiBus magazínu byly zajímavé pro všechny věkové kategorie našich cestujících
a příznivců. Rádi bychom na vás
přenesli naše upřímné nadšení
pro autobusovou i nákladní dopravu a vy jste tak poznali naši
snahu odvést pro vás tu nejlepší
práci. Vaše spokojenost je pro nás
tou nejlepší odměnou. S radostí
přijmeme jakékoli vaše postřehy,
nápady či náměty jako inspiraci
pro další čísla.
Daniel Srb,
šéfredaktor StiBus magazínu

Foto: StiBus magazín – Martin Roub

Milí čtenáři
našeho StiBus magazínu,

Smluvní zaměstnanecká doprava
v profesionálním pojetí
Významným produktem
dopravní společnosti StiBus je
zaměstnanecká doprava. Jde
o pravidelné zajištění neveřejné
linkové přepravy zaměstnanců
do zaměstnání a ze zaměstnání
– především do výrobních
závodů, logistických či
nákupních areálů.

Foto: Tereza Nohavová

Zajišťujeme několik pravidelných linek pro potřeby firem
všude tam, kde kapacitou, frekvencí nebo kvalitou nepostačuje běžná veřejná doprava. Doká-

www.stibus.cz

žeme dopravit zaměstnance do
různě směnných provozů vozidlem optimální velikosti. Tato
služba přináší značnou úsporu
proti dotované individuální přepravě, umožňuje jednotnou organizaci pracovní doby a v neposlední řadě i výhodu zpětné
vazby individuálního využití
přepravy, např. dle čipových karet. StiBus dokáže přesně podle
konkrétních požadavků zákazníků ušít na míru vždy nejefektivnější variantu přepravy zaměstnanců.
(ps, ds)

www.facebook.com/ADStiBus
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VOZOVÝ PARK

Novoroční přírůstky

Stejně jako čas stále běží vpřed,
i každá dobrá firma by měla
držet krok a neustále inovovat.
Proto StiBus svůj vozový park
stále obměňuje a rozšiřuje. Nově bylo do provozu zařazeno nákladní vozidlo Atego 818 a dva
autobusy Karosa C956 Axer.
Průběžně se tak daří snižovat
průměrné stáří vozidel.
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AKTUÁLNĚ

Mimořádnosti
v linkové dopravě

Vizitka jako forma
komunikace

Pro aktuální informování cestujících na lince
340930 České
Velenice – Suchdol nad Lužnicí – Třeboň – České
Budějovice jsme zřídili bezplatnou službu zasílání informací
o mimořádnostech prostřednictvím SMS zprávy. Chcete-li se
také přidat k příjemcům těchto informací, stačí nás
o tom libovolnou
formou informovat.

Před Vánoci z tiskárny dorazila
čerstvá dávka firemních vizitek.
Svou firemní vizitku tak nyní mají již všichni
zaměstnanci dopravní společnosti StiBus. Zejména v případě
řidičů je podle nás tato forma
předávání kontaktu profesionální a praktická. Pro brigádníky
nebo nové kolegy jsou připraveny vizitky s místem pro doplnění jména a mobilního telefonického spojení.

TELEGRAFICKY

Výtvarná soutěž: v minulém čísle jsme pro děti a mládež ve věku
6–16 let vyhlásili soutěž „Se StiBusem na cestách“. Autoři nejzdařilejších obrázků získají možnost vyzkoušet si řízení autobusu v areálu
společnosti. Do uzávěrky čísla dorazila desítka kreseb. S nejúspěšnějšími díly se budete moci seznámit v březnovém čísle StiBus magazínu.
● Osmisměrka: Tajenka v listopadovém čísle StiBus magazínu zněla:
StiBus – to je autobusová doprava, nákladní doprava a SERVIS. Výhercem zájezdu pro dvě osoby do Bad Füssingu se stal náš čtenář
Lukáš Jirák ze Suchdola nad Lužnicí.
● Firma: Chcete rozšířit náš tým? Momentálně hledáme řidiče pro
pravidelnou autobusovou dopravu. Nabízíme solidní mzdu, příjemný
kolektiv a řadu benefitů. Pro více informací pište na e-mail
stibus@stibus.cz nebo volejte na telefon 602 975 799.
●

3x foto : StiBus magazín – Petr Stibor

FOTOMOZAIKA

5. prosince připravil StiBus ve
spolupráci s SDH Adamov
nečekané překvapení v podobě
mikulášské jízdy pro děti, které
využívají smluvní přepravu
objednané obcemi Adamov,
Hůry, Jivno a Libníč.

Předvánočními novinkami
v servisním zázemí v areálu
dopravní společnosti StiBus jsou
pneumatická odsávačka oleje,
dva kanálové zvedáky
a profesionální diagnostika
Mercedes–Benz.

Firemní večírek pro úctyhodných
760 osob byl skutečnou
dopravní výzvou. 17 autobusů
sváželo účastníky z několika
směrů jižních Čech na
Výstaviště České Budějovice.
Akce byla úspěšná a povedená.
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POHÁDKY OD KLÁRKY

1.

Jak jel Brzdík do světa
Z

společných hrách. Silnější pomáhaly slabším a mladší se od
starších učily plavat či lézt po
skalách.
Brzdíka bylo všude plno, nesměl
zkrátka nikde chybět. Byl to on,

uzlíku pár buchet, pár zlatých
šroubků, které rozdáváme na
památku návštěvám, abych mohl naši zemi na cestách dobře
reprezentovat, a já abych šel.“
Královští rodiče znali dobře svého syna, proto mu
cestu nevymlouvali.
Připravili mu všechno,
jak si přál, přidali ještě teplý spacák a šli
ho vyprovodit na nádraží. Brzdík věděl, že
pěšky by daleko nedošel, ale pojede-li autobusem StiBusem, může rychle projet celý
svět a za chvíli bude
zpátky doma. Princ si
vybral místo u okna
a celý se chvěl nedočkavostí. Autobus vyrazil na čas a tak netrvalo dlouho
a už byl i se všemi cestujícími ve
světě.
Brzdík se na své cestě nenudil,
ve světě zažil mnoho dobrodružství a ledasčemu se tam přiučil,
ale o tom si budeme vyprávět
zase příště.
Kresba: Barbora Kufrová

a devatero lesy a devatero
horami leží království Karoserie. Lidé této malebné země
jsou velmi pohostinní, rádi si
pochutnají na dobrém jídle
a mají jednu společnou vášeň,
ze všeho nejraději jezdí na výlety. Někdy
vyrážejí do lesa, jindy
do hor nebo po stopách dávných legend
o rytířích a zbojnících,
kteří zde dříve žili.
Právě na jednom takovém výletu poznal
král Volant krásnou
Šaltrpáku, hned se do
ní zamiloval a zanedlouho byla slavná
svatba. Za pár let do
rodiny přibyl i princ
Brzdík. Královský syn
byl sice jedináček, ale rodiče mu
nebránili hrát si s dětmi z podhradí. Brzdík díky tomu nebyl
vůbec rozmazlený, ba naopak,
v podhradí se naučil všemu, co
může mladý muž potřebovat.
Děti se spravedlivě dělily o koláče z posvícení, ale skládaly se
i na všechna okna rozbitá při

kdo první věděl, kolik housátek
se narodilo v dolním stavení i za
kterým komínem se letos usadili
čápi. Když princ trochu povyrostl, vydal se za svými rodiči:
„Maminko, tatínku, nedá se nic
dělat, tady v Karoserii už znám
každou cestičku, silnici i pěšinku, musím do světa. Dejte mi do

Klárka

Komiks: Anežka Velinská

KOMIKS STIBUSU
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FOTOSOUTĚŽ

RELAX

PEXESO – druhý díl

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Pro ukrácení dlouhé chvíle
nejen při cestování jsme pro vás
připravili PEXESO s obrázky
autobusů, nákladních vozů
i dalších momentů ze života
dopravní společnosti StiBus.

Uhádněte místo na fotografii
Poznáváte, kde stojí tento autobus? Své tipy zasílejte do konce února
e-mailem na stibus@stibus.cz, poštou na adresu redakce nebo je odevzdejte řidiči v libovolném autobusu společnosti StiBus. Ze správných
odpovědí vylosujeme tři výherce kreditu v hodnotě 200 Kč, využitelných k úhradě jízdného na lince 340930 České Velenice – Suchdol
nad Lužnicí – Třeboň – České Budějovice.

V minulém čísle
StiBus magazínu
vyšly dílky zachycující autobus
s přívěsem na
jízdní kola, dále
nákladní automobily, autobusovou
zastávku, svatební
autobus, firemní
uniformu a servisní vozidlo. Tentokrát sbírku doplňují autobusy Karosa LC936
XE, SOR 7,5 LiLi a nákladní vůz
Mercedes-Benz Atego.
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ZE ZÁKULISÍ

LiLinka se po opravě vrátila do služby

3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Stoupání a následné klesání doplněné o časté retardéry staré koncepce na trase obecní dopravy náš autobus
SOR 7,5 LiLi příliš nepotěšily. Závady začaly netěsností dopravního čerpadla a vyústily ve výraznou opravu,
při níž bylo vyměněno čerpadlo, kompletní spojková sada, posilovač spojky, setrvačník, simerinky v poloose
náhonu a nové vstřikovače, které nás potrápily nejvíce. Díky pravidelné kontrole a preventivním krokům jsme
tak předešli možné závadě na cestě a vdechli jsme tomuto malému autobusu další elán do života.

Při výměně plechu podběhu je
třeba dbát na dostatečnou
ochranu proti nejrůznějším vlivům
prostředí, například působení soli,
užívané při zimní údržbě silnic.

Osazením nových dílů došlo
k prodloužení životnosti celého
hnacího agregátu. Kromě kvality
dílů je důležitý přístup řidiče
a jeho jízdní návyky.

Kabátek zůstal stejný, ale pod
kapotou jsou nové koně, které si
i s plně naloženou SORkou
poradí. Díky této opravě vzrostl
výkon přibližně o dvacet procent.

Papírový model autobusu
Karosa LC936 StiBus
www.paperbusmodels.com

BUS 249
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PŘEDSTAVUJEME

Karel Blažek
a jeho Karosa LC936
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku naší osmisměrky a vyhrajte kartu CCS pro čerpání
paliva v hodnotě 500 Kč. Tajenku nám zašlete nejpozději do konce

února 2017 poštou na adresu redakce, e-mailem na stibus@stibus.cz
nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu společnosti StiBus.
StiBus – váš dopravce nejen pro ... (dokončení

v tajence)

autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

2x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Autobus řídí od roku 1992, za
volantem však strávil již hezkých pár let. Před Karosou
LC936 stihl vystřídat karosy řady 700, (734, 736), nejvíce se
mu líbila verze 736, zejména výbavou. Řízení je jeho celoživotním koníčkem, líbí se mu, když
jsou cestující spokojeni, zejména když vidí, že se cítí bezpečně
a pohodlně. U dopravní společnosti StiBus jezdí již šest let. Ve
volném čase se věnuje rybaření,
v poslední době také rád něco
dobrého uvaří.

ALTÁNY, BAROŠ, BENEŠ, BLOUD, BYTNÁ, ČÁRKA, DRAHÁ, DRDOL,
DUKÁT, GEKON, HRÁST, HYENA, CHODOV, KANÁL, KODEIN, KOPÁL,
KRÉDO, KYČEL, LÍHNĚ, ODDYCH, POHÁRY, REBEL, ROVER, ŠEJKR,
VDOVA, VLÁHA, VRAKY, ŽÁRLIT

vypravujeme vozidla z provozů: České Budějovice
Týn nad Vltavou ● Trhové Sviny ● České Velenice
vozový park: 16 autobusů, 15 nákladních vozidel,
2 dodávková vozidla
●
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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

