Dopravní podnik vypraví strašidelný Halloweenský autobus
České Budějovice, 27. 10. 2015 – Po loňské úspěšné premiéře připravil Dopravní podnik města České
Budějovice i v letošním roce oslavy Halloweenu. Jízdy speciálně vyzdobeného Halloweenského
autobusu po Českých Budějovicích proběhnou v pátek 30. 10. 2015 a slibují výjimečný zážitek.
Odpolední spoje jsou určeny hlavně pro děti, večerní pak pro dospělé. Cestující, kteří do vozu
nastoupí v maskách, se mohou těšit na drobné odměny od strašidelných průvodčích.
Pro děti v maskách a kostýmech je navíc připravena soutěž o atraktivní cenu. „V autobusu bude fotit
dětské masky fotograf a nositel té, která bude porotou vyhodnocena jako nejlepší, dostane jako výhru
tablet“ láká na zajímavou akci ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.
Speciální strašidelný autobus bude vyjíždět od nádraží z výstupní zastávky v Žižkově ulici u Mercury
centra. Odpolední odjezdy budou začínat ve 14, 15, 16 a 17 hodin, večerní pak ve 20 a 21 hodin.
Trasa Halloweenské jízdy povede přes Senovážné náměstí, ulicemi Na Sadech, Husova, Branišovská,
Oskara Nedbala, Strakonická, kolem hlavního hřbitova a po Pražské zpět k nádraží. Přeprava všech
cestujících na těchto spojích je zdarma. Podrobný jízdní řád najdou zájemci na webových stránkách
www.dpmcb.cz.
Ve spolupráci se ZOO Hluboká nad Vltavou navíc zajišťujeme naším Halloweenským autobusem
v sobotu 31. 10. 2015 dopravu mezi Českými Budějovicemi a zoologickou zahradou v rámci akce
Strašidelná ZOO.
------------------------------ KONEC -----------------------------Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit
první dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské
hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém
území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího
Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice.
Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí.
Dopravní podnik města České Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 58
trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 14 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil.
kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 398 zaměstnanců. Základní kapitál
společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 410,7 mil. Kč.
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