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Jedním z mnoha vozů StiBusu,
které letos dostaly „nový kabát“, je i Karosa LC 936.

Ve StiBusu chceme dělat práci, která nás baví a současně dokáže

potěšit zákazníky. Všem StiBusákům a StiBusačkám moc děkuji nejen za jejich dobře odvedenou práci, ale i za kus sebe, který do ﬁrmy vkládají.
Petr Stibor

I v průběhu podzimu a zimy
je příležitostně vypravován
retro autobus Karosa GT 11.

Foto: Lukáš Fraj

Již třetím rokem se odpolední
spoje linky obecní dopravy stávají 5. prosince doménou spravedlivého Mikuláše, půvabného
anděla a hrůzostrašného čerta.
Čerti se však letos přemnožili,
a tak nebohé cestující tentokrát
strašili ve dvojici.

www.stibus.cz

Foto: Seznamovák JU

Přesila čertů v Mikulášském autobusu

I letos StiBus zajistil dopravu
účastníků Seznamováku
Jihočeské univerzity.

www.facebook.com/ADStiBus
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Kde děti nastoupí?

FOTOMOZAIKA

Změny v jízdních řádech
od 9. 12. 2018
Linka 340930

StiBus často vozí školáky – na plavání, bruslení či výlety. S pedagogy se téměř pokaždé řeší místo
nástupu, a proto jsme pro zjednodušení vytvořili stránku na adrese:
www.stibus.cz/kde-nastoupime
Proklikem na vaši školu se otevře
mapa se souřadnicemi obvyklého
místa nástupu. Databáze v první
fázi obsahuje pouze školy v okolí
Českých Budějovic, postupně budeme přidávat další.

Ve dnech snížené přepravní
poptávky využívá StiBus midibus VDL Jonckheere Pro City.

Nákladní vozidla StiBusu
přepravují nejrůznější náklady. Někdy třeba i slámu.

Spoj 6, už nebude obsluhovat
zastávku „České Budějovice,
Slévárenská“. O Vánocích
(27.–31. 12. 2018) bude jezdit
pouze pár spojů z Českých
Velenic a zpět, zajištěných
midibusem.
Linka 320918 – obecní linka

Spoj ve 12.25 h se posouvá na
čas 12.10 h a spoj ve 13.05 h
na 13.15 h. Spoj v 15.25 h nově
pojede až do Libníče. Zpět vyrazí v 16.10 h, v zastavce „Rudolfov, kostel“ bude přestup
na linku „1“.

3x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

TELEGRAFICKY

Pravidelná obměna vozového
parku je nezbytná. Starému vozidlu se poděkuje a jede se dál.

● Osmisměrka: Tajenka v říjnovém čísle StiBus magazínu zněla: „Za
měsíc přepraví nákladní vozy StiBusu 500 tun zboží.“ Výhercem knihy Četnické humoresky z Borovan od Nakladatelství Veduta
(www.veduta-nakladatelstvi.cz) se stává Helena Pokorná z Libníče.
● Ze života StiBusu: Majitel společnosti StiBus, Petr Stibor, byl nominován na prestižní cenu Český Goodwill 2018. Původní český projekt s tradicí od roku 2013 oceňuje ﬁrmy, kterých si lidé váží, pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.
Ocenění Český Goodwill je primárně založeno na nominacích veřejnosti, přičemž už samotná nominace je tím největším oceněním.
● Linková doprava: 25. listopadu 2018 jsme oslavili výročí 5 let od
vypravení prvního veřejného spoje linky 340940 z Českých Velenic
přes Suchdol a Třeboň do Českých Budějovic.

ZAMYŠLENÍ

Otevřené Vánoce

V

mnohých rodinách se při
štědrovečerní večeři na stůl
prostírá pro jednoho hosta navíc. Někdo přidává talíř pro náhodného kolemjdoucího, jiný
tak vzpomíná na ty, kteří již
odešli navždy. U nás doma máme „otevřené“ Vánoce a místo
navíc nabízíme někomu, kdo by
byl jinak sám. Kdysi maminka
pozvala ke štědrovečernímu stolu kamaráda v nesnázích a od té

doby nám to zůstalo. Jeden rok
se k nám přidala učitelka z Anglie, zatímco my jsme si procvičili angličtinu, jejím největším
zážitkem bylo sledovat, jak se
dělíme o jídlo. Pár let zpátky
jsme kolem sebe nikoho osamělého neměli, ale dveře se u nás
od rána nezavřely, stačilo ke
vchodu pověsit ceduli, že rozdáváme Betlémské světlo, a zájemci se svíčkami se jen hrnuli. Letos s námi bude večeřet rodina
z Asie, kde znají Vánoce jen
z amerických ﬁlmů, takže o zá-

žitky určitě nebude nouze. Proč
to všechno píšu? Protože dobré
skutky, které k období Vánoc bezesporu patří, nejsou jen o tom
kupovat dárky opuštěným dětem a zapomenutým seniorům,
ale mohou mít i podobu otevřené náruče, prostřeného stolu
a společně strávených chvil. Tak
na to nezapomínejme a nabídněme ta volná místa někomu, komu udělají radost. Slibuju chvíle, na které nezapomenete!
Veselé otevřené Vánoce!
Klára Vlášková
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ZE ZÁKULISÍ

Když svou práci milujete
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Vyladěný vůz je dobře vidět
i v noci. Svítí i jmenovky řidičů.

Potahy opěrek hlavy s logem
StiBusu jsou ozdobou interiéru.

Zajímavostí tohoto vozu jsou LED
žárovky zadních světlometů.
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Kromě stylové výzdoby nesmí chybět ani zásoba StiBus magazínů.

Perfektní čistota vozidla je základ.
Na snímku po výjezdu z myčky.

Káva v hrníčku s obrázkem přiděleného autobusu chutná nejlépe.

6x foto: Zbyněk Janata

Když řidič Zbyněk Janata nastupoval do StiBusu, pídil se po možnosti si svěřené
vozidlo malinko vyladit; zda to nebude vadit a co a jak může měnit. Pomalu se tak
z našeho dvoukusového typu XE stává pěkný vymazlený bus, kterému je
věnována nejen péče po kosmetické, ale i mechanické stránce. Autobus pravidelně
potkáte na neveřejné lince z Jindřichova Hradce do Českých Velenic.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
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Ořechy opatrně rozlouskněte,
abyste nepoškodili skořápku.

Nechte pořádně rozhořet kvalitní
svíčku a voskem vyplňte skořápku.

Do středu voskové výplně zabodněte párátko a ozdobte ho vlajkou.

3x foto: StiBus magazín – Daniel Srb

Vyrobte si lodičky z titulní strany

4

StiBus magazín | prosinec 2018

PŘEDSTAVUJEME

OSMISMĚRKA O CENY

Čerti ze StiBusu

Vyluštěte tajenku osmisměrky a vyhrajte hru KAMIONEM PO EVROPĚ
od firmy Dino Toys. Řešení nám zašlete nejpozději do 31. ledna 2019

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

Celý rok se ukrývají v těch nejtemnějších zákoutích areálu StiBusu v Trhových Svinech. Všem
pracovníkům tu a tam maličko
škodí a sbírají síly na jediný den,
kdy mohou doopravdy zazářit.
5. prosince spolu s Mikulášem
a andělem totiž velmi rádi straší
cestující na lince obecní dopravy.
Už jako malí rarášci pojídali zlobivé děti a od té doby svůj vkus
příliš nezměnili – jde z nich hrůza už na první pohled.

Autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

2x foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Čert StiBusu má ze všech jídel na světě
i v podsvětí nejraději ... (tajenka).

AKITA, DENNÍ, KARTA, KOALA, KRNOV, KYJOV, LANKA, LANKO, LINKA,
LINKY, LIŠKA, MINCE, MORČE, PÁSMO, POLEP, PRAHA, SORKA, SPOJE,
SÝRIE, TARIF

Neumřít hlady
Já vím, proto mám
vlastní jídlo s sebou...

Paní, autobus
není jídelní vůz!
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