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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně

SLEVOVÝ
PROGRAM
IDS JMK

Vážení cestující,
s jízdenkami IDS JMK můžete ušetřit např. při návštěvách
památek nebo půjčení kola.
Slevy jsou poskytovány obvykle po předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky IDS JMK.

Slevový
program

Přehled všech slev a akcí našich partnerů naleznete
na odkazu www.idsjmk.cz/slevy.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA BRNO - IVANČICE

Od pondělí 8. února do pátku 12. února 2016 vždy od 8:15 do 14:05 budou všechny
vlaky na lince S41 nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Autobusy pojedou podlé
výlukových jízdních řádů.
Autobusy ve směru Brno – Střelice – Moravské Bránice – Ivančice pojedou po
dvou odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Brno hl.n. přes Silůvky a železniční stanici
Moravské Bránice do železniční stanice Ivančice.
Linka B – pojede ze železniční stanice Střelice, kde bude přestup z vlaku ze směru
Brno – Zastávka u Brna, přes Radostice a Silůvky do železniční stanice Moravské
Bránice, kde bude přestup do vlaku směr Miroslav (Hrušovany n.J.) a na autobusy
náhradní dopravy směr Ivančice.
Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty.
Můžete využít vlaků linky S4 Brno hl.n. - Zastávka u Brna.
Tyto vlaky zastavují na zastávce Troubsko/Střelice dolní.
Autobusy ve směru Ivančice - Moravské Bránice – Střelice – Brno pojedou po dvou
odlišných linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Ivančice přes Moravské Bránice přes Silůvky
přímo k železniční stanici Brno hl.n.
Linka B – pojede od žel. stanice Moravské Bránice přes Silůvky a Radostice k železniční
stanici Střelice, kde bude přestup na vlaky směru Zastávka u Brna - Brno hl. n.

POZVÁNKA DPMB

Seznamte se: energetický dispečink Tábor
Exkurze vás zavede do areálu energetického dispečinku v ulici Tábor. Jedná se o velmi
zajímavé pracoviště, které mimo jiné zajišťuje řízení a sledování napájení trakční sítě,
provádí operativní zásahy při výpadcích elektrického napájení tramvají a trolejbusů,
dálkově ovládá měnírny apod. Exkurze se bude konat v úterý 9. února 2016. Sraz
je před vstupem do budovy (Tábor 18) v 16.00 hodin. Zastávka tramvaje linky č. 3
„Tábor“ nebo zastávka trolejbusů č. x30, 34 a 36 „Spojovací“.
Srdečně zve vedení DPMB, a.s.

PŘIPRAVOVANÉ VÝLUKY

v týdnu od 15. do 21. 2. 2016 budou probíhat následující výluky vlaků:
15.2.
NAD Brno – Sokolnice 8:30 -13:30
16.2.

NAD Brno – Sokolnice 8:30 -13:30

16.2.

NAD Mikulov – Novosedly 8:00 -14:35 (předp. zpoždění 10 min)

18.2.

NAD Novosedly – Hrušovany n.Jev 7:55 – 14:10 (předp. poždění 10 min)

Vlaky linky S41 jsou v úseku Brno hl.n. - Střelice odřeknuty.
Můžete využít vlaků linky S4 Zastávka u Brna - Brno hl.n..
Tyto vlaky zastavují na zastávce Střelice dolní/Troubsko.

KRÁTKÁ VÝLUKA TRAMVAJÍ DO MODŘIC (NEDĚLE 6:55 - 8:20)

Z důvodu diagnostiky trolejového vedení bude v neděli 7. února 2016 v době od 6:55
do 8:20 vyloučen provoz tramvají v úseku Ústřední hřbitov - Modřice.
V časech 7:19, 7:34 a 7:59 ukončí ve směru do Modřic tramvaj linky 2 svoji jízdu
v zastávce Ústřední hřbitov, kde bude zajištěn přestup na autobus, který v úseku
Ústřední hřbitov - Modřice, smyčka obslouží zastávky náhradní dopravy.
V časech 7:50 a 8:10 vykoná odjezd ze zastávky Modřice, smyčka autobus, který v
úseku Modřice - Ústřední hřbitov obslouží zastávky náhradní dopravy. V zastávce
Ústřední hřbitov bude zajištěn přestup na tramvaj linky 2 směr Stará osada.
Návaznost na regionální linky v zastávce Modřice, smyčka bude zachována.
Změna zastávek:
Bohunická - zastávku nelze uvedenými spoji obsloužit;
Zastávky v úseku Ořechovská - Modřice, smyčka - namísto tramvají linky 2 obslouží
zastávky náhradní dopravy autobus.

Šťastnou cestu s IDS JMK

Vážení cestující,

JÍZDA BEZ PLATNÉ
JÍZDENKY

cestovat bez platné jízdenky se nevyplatí. Pokuta za cestu bez platného
jízdního dokladu činí 1525 Kč, pokud je uhrazena do 5 pracovních dní snižuje
se tato částka na 825 Kč.
Tip: Zkontrolujte si prosím vaši jízdenku po označení nebo zakoupení u řidiče.
Děkujeme

INFO

i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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POZVÁNKA
NA AKCI
Akce Uzený masopust, která navazuje na známější
Slavnosti moravského uzeného, se letos na
Vysočině uskuteční 6. a 7. února 2016 v centru
EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.
Návštěvníci budou mít příležitost se v zimním
období podívat do nádvoří Centra Eden, které je v
zimním období zavřené a nasát tak zimní atmosféru
v centru. Vybraní uzenáři představí na akci své
uzené maso, klobásky, šunky, zabijačkové speciality
a další uzené dobroty. Všechny jejich produkty jsou
zpracovány podle tradičních rodinných receptur a
uzenáři zájemcům k dobru přidají recepty nebo
postupy jak maso zpracovat.
Velký důraz bude kladen na masopustní zvyky,
tradice a rituály. Chybět nebude ani velký
masopustní průvod a masopustní dobroty. Podtext
akce je však gastronomický. „Cílem je ukázat hostům,
že tradiční moravská kuchyně má co nabídnout a
věříme, že návštěvníkům uzenářské dobroty od
lokálních uzenářů zachutnají. Chceme, aby se lidé
naučili dávat těmto tradičním moravským a českým
výrobkům přednost,“ vysvětluje organizátor Pavel
Pichler z Centra Eden.
Kromě masitých pokrmů se příchozí dočkají
bohatého doprovodného programu, který ocení
zejména s dětmi a milovnici jídla. Díky řezníkům
návštěvníci zjistí, jak správně porcovat maso a jak
zpracovat celého čuníka. Milovníci uzeného se dozví
jak správně maso nakládat a na jakém dřevě nejlépe
udit. Nebude chybět ani oblíbená kuchařská show
s Karlem Nekolou z restaurace Borovinka či klání
jedlíků, kteří tentokráte budou soutěžit v pojídání
přesně jednoho kila ovaru. Sládek minipivovaru
Eden pro tuto příležitost přichystal speciální uzené
pivo a k dobrému jídlu i pití zahrají i muzikanti.
K zahřátí návštěvníkům poslouží svařák, grog a další
nápoje. Děti se zase zabaví na divadle, prohlídkou
hospodářských zvířat v mini ZOO farmy Eden anebo
v některé z přichystaných soutěží. Ke vstupence za
100 Kč dostane každý návštěvník ovarovou polévku
Milovníci uzeného se mohou těšit také do Brna,
kde se o měsíc později uskuteční akce Slavnosti
moravského uzeného.

Více informací www.centrumeden.cz

JAK SEM
DOJEDETE
INFO

Areál se nachází v těsné blízkosti vlakového nádraží v Bystřici nad Pernštejnem.
Z Brna se sem snadno dostanete vlakem S3 s přestupem v Tišnově na linku S31
TIP: V 8:11 odjíždí z Brna přímý vlak Pernštejn
Pro cestu využijte výhodné jednodenní jízdenky za 150 nebo 190 Kč (o víkendu platí pro 2 dospělé + 3 děti).
i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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