
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. obdarovala výtěžkem charitativní akce Šťastná 
hvězda kojenecké ústavy 

Dne 23. 2. 2015 předali zástupci Krajského úřadu, organizátora dopravy JIKORD s.r.o. a 
představenstva společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. výtěžek druhého ročníku 
charitativní akce Šťastná hvězda. Předání proběhlo za účasti náměstka hejtmana pro dopravu 
Mgr. Antonína Kráka, jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Ing. Jiřího Borovky a představenstva 
společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice Petera Schmolmüllera, Vladimíra Homoly a 
Andrease Bittermanna. 

Projekt je uskutečněn ve spolupráci s jihočeským organizátorem dopravy společností JIKORD 
s.r.o. a je pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Antonína Kráka.  

Akce se konala v průběhu loňského prosince, kdy na území, kde společnost zajišťuje dopravní 
obslužnost, jezdil na linkách autobus v barevném provedení noční oblohy. Ten také zastavoval ve 
městech a obcích jihočeského kraje, ve kterých ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
zajišťuje dopravní obslužnost. 

Na tento autobus si dárci lepili zlaté hvězdičky v různých velikostech dle výše příspěvku, které 
získali za svou podporu této charitativní akce. Nominální hodnota hvězdiček byla 20, 50, 200 a 500 
Kč. 

Výtěžek z této akce byl určen pro kojenecké ústavy v regionu, které se zabývají péčí o nejmenší 
děti od narození až do tří let věku. Za ten ústavy nakoupí potřebné oblečení pro své malé 
svěřence.  

Celkový výtěžek činil 40 000 korun a společnost se rozhodla obdarovat Dětské centrum 
Jihočeského kraje o.p.s. ve Strakonicích, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu v Kamenici nad 
Lipou a Výchovný ústav v Černovicích. 

 

Na první fotografii zleva: Vladimír Homola, generální ředitel a místopředseda představenstva 
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Zdeňka Tomášková a Mgr. Dagmar Kůrková, 
zástupkyně Dětského centra Strakonice,  Jana Plášilová, zástupkyně ředitelky centra Trojlístek, 
Mgr. Antonín Krák, náměstek pro dopravu Jihočeského kraje, Ing. Jiří Borovka, jednatel JIKORD 
s.r.o., Mag. Peter Schmolmüller, předseda představenstva ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 
a.s., Ing. Karel Coufal, obchodní ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 



 

Foto: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Českobudějovický deník 

Autobus Šťastná hvězda na náměstí ve Vodňanech 
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