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StiBus se hrdě hlásí k rodinné
tradici provozování autobusové
dopravy od roku 1927

www.stibus.cz

Foto: Martin Roub

Milí čtenáři,
v průběhu několika let jsme měli možnost potkat nespočet lidí,
zejména z řad našich zákazníků,
kteří nám svým přístupem dávali najevo své sympatie či naopak
negativa. Každý takový podnět
byl pro nás nábojem, bez ohledu
na jeho „polaritu“. Myšlenka firemního časopisu mi kolovala
hlavou již delší dobu. Hledal
jsem způsob, jak provázat zákazníky všech oblastí, kde StiBus
působí. Mnozí nevědí, že máme
nejen osobní, ale i nákladní dopravu, svůj areál apod. Cílem
magazínu je představit aktuality,
shrnout co se událo a třeba vám
nechat i nahlédnout pod pokličku. Chtěl bych, aby těchto pár
odstavců, do budoucna i třeba
více stránek bylo symbolickým
podáním ruky a poděkováním,
že jste s námi.

Pojeďte se StiBusem
(nejen) na školní akci
Plánujete pro školní skupinu
sportovní nebo kulturní akci,
zájezd, či dětský tábor?
Dopravní společnost StiBus
nabízí přepravu komfortními
mikrobusy a autobusy
s kapacitou 8, 15, 22, 26, 45,
55 osob – souhrnně až 500.

Působnost firmy je prioritně
v regionu jižních Čech, zejména v okolí Českých Velenic,
Trhových Svinů, Českých Budějovic a Týna nad Vltavou, nicméně není problémem jakákoli
cesta po České republice či do

sousedních zemí. Vlastní vozový park s nonstop záložním vozem, dispečinkem a vlastním
servisním zázemím jsou zárukou dosažení cíle i v případě
mimořádné události. Vozidla
procházejí pravidelnou kontrolou, údržbou včetně pravidelného programu kompletního
úklidu. K pohodlnému cestování patří samozřejmě i výbava
vozidla, kde vybrané vozy nabízejí klimatizaci, pohodlná sedadla, TV/DVD či bezplatné
připojení k internetu pomocí
Wi-Fi.
(ds, ps)

www.facebook.com/ADStiBus
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Unikátní retro trolejbus
České Velenice mají
nové turistické lákadlo: unikátní
repliku trolejbusu
MercédèsÉlectrique-Stoll. Vozidlo vzniklo
díky skupině nadšenců kolem
místního muzea a celý projekt financovalo město. Autoři vycházeli z původní konstrukce, ale aby
vyhověli dnešním náročným předpisům, museli vozidlo postavit jako elektrobus, poháněný z baterií.
Projekt je připomínkou zašlé slávy nejstaršího trolejbusového
provozu ve střední Evropě. Ten
byl v Gmündu zahájen v červenci
1907. Linka spojovala vlakové nádraží s centrem města. Na více
než dvoukilometrové trati, později prodloužené na 3,3 km, jezdily
dva vozy, které kromě osob převážely i poštu z nádraží do města. Provoz
však byl nerentabilní, a proto byl v červenci 1916 ukončen.

AKTUÁLNĚ

Eurogym 2016
a Rio-Lipno 2016

Obecní doprava
ve zkušebním provozu

Při tradičním setkání evropských
gymnastů
Eurogym
nabídl
Foto: StiBus magazín - Petr Stibor
StiBus vysokou okamžitou přepravní kapacitu šesti vozů ve variabilitě
dle akutálních potřeb objednatele a s mobilním dispečinkem.
V rámci olympijského parku
Rio-Lipno jsme – vedle místně
příslušných dopravců – zajistili
shuttle bus, přepravu V. I. P.
hostů, personálu areálu a vybraných sportovců.

StiBus začíná od září jezdit
obecní dopravu pro obce Jivno,
Hůry a Adamov. Linka s návazností na dopravu do Českých
Budějovic bude v provozu v pracovní dny a očekává se její využití při cestách do práce, školy,
k lékaři či k volnočasovým aktivitám. Ve zkušebním provozu
bude přeprava zdarma.
Foto: StiBus magazín - Petr Stibor

Z REGIONU
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DVĚMA VĚTAMI
● Nákladní doprava: od léta 2016 StiBus za účelem zvýšení bezpečnosti montuje na své vozy kvalitnější pneumatiky. Vybrány byly propracovanější dezény, zejména jako prevence proti aquaplaningu.

Vozový park: šestnáctým vozem značky Mercedes-Benz pod křídly
společnosti StiBus se stal midibus Vario 814D pro 22 cestujících. Po nedávno představeném osmimístném modelu Vito a Ategu Sundancer 27S
pro 26 osob je to další krok k co nejširší variabilitě přepravní kapacity.

●

LINKOVÁ DOPRAVA
Jízdní řád linky České Velenice – Suchdol nad Lužnicí – Třeboň – České Budějovice (340930)

Linka 340930 oslaví
třetí narozeniny
V listopadu to budou již tři roky,
kdy StiBus vypravil první autobus na regionální linku České
Velenice – České Budějovice.
Rychlé a stabilní spojení dvěma
páry spojů v pracovní dny si během krátké doby získalo věrné
cestující, kteří si chválí komfortní autobusy a bezplatné připojení k internetu přes
Wi-Fi. Stálí zákazníci mohou navíc
využít 10% slevy
z jízdného.

Papírový model autobusu
Karosa C955 StiBus
www.paperbusmodels.com

BUS 250
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PŘEDSTAVUJEME

Josef Havlis
a jeho Karosa C955
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku naší osmisměrky a vyhrajte plastikový model
autobusu Karosa 936 v barvách StiBus. Tajenku nám zašlete
nejpozději do konce října 2016 poštou na adresu redakce nebo
e-mailem na stibus@stibus.cz.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

StiBus stále rozšiřuje počet vozidel s bezplatným
připojením k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Nyní se
můžete připojit již v … (dokončení v tajence).

Na lince České Budějovice –
České Velenice jezdí pan Havlis
přes tři roky, od svého nástupu
ke StiBusu. Celkově už za volantem strávil 35 let, z toho 30 let
řidil autobus. Dříve jezdil většinou zájezdy. Najeto má takřka
tři milióny kilometrů bez nehod.
Kromě autobusů jezdil skoro se
všemi typy nákladních automobilů, i s přívěsy a návěsy. Každý
z autobusů, s nimiž kdy jezdil,
měl co do sebe. S Karosou C955
jezdí od ledna 2016, předtím to
byla Karosa C935 E, rád vzpomíná na Karosu GT 11.
Ve volném čase rád něco
dobrého uvaří nebo si přečte
pěknou knihu.
S cestujícími vychází velmi
dobře. Bude to asi tím, že ho
práce s lidmi baví.
(ps, ds)
Papírovou vystřihovánku
Karosy C955 naleznete na straně 3.

ABORTIVA, APATIE, ASANOVATI, BAPTISTÉ, BREPTA, ESENCE, HNILOBA,
JEDNAT, LEVOTA, MOTATI, MRAČNO, NORSKO, OBLETĚT, OKTÁVA,
PORUČNÍK, PŘÍTMÍ, SEMESTR, SESTRA, STANIOL, SVATBY, ŠKUMPA,
ŠTĚRBINY, ŠŤOURATI, TATAMI, TRYLEK, TYGŘICE, UKOVAT, ULOŽENÍ,
ÚTRŽEK, ZLOČIN, ZMATEK, ŽLÁBKY, ŽURNALISTI
KONTAKTY

Foto: Martin Roub

StiBus s.r.o., dopravní společnost
sídlo: Školní 661374 01 Trhové Sviny (kancelář 7.30–15.30)
tel.: 734 856 553, 386 322 950, e-mail: stibus@stibus.cz,
www.stibus.cz
vypravujeme vozidla z provozů: České Budějovice
● Týn nad Vltavou ● Trhové Sviny ● České Velenice
vozový park: 15 autobusů, 15 nákladních vozidel,
2 dodávková vozidla
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