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NTEGROVANÉ NOVINKY

aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
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Pokud potřebujete rychlou pomoc, např. zjistit nejbližší odjezd autobusu nebo
vlaku využijte vyhledávač spojení na stránkách www.idsjmk.cz nebo zavolejte na
informační telefon IDS JMK 5 4317 4317, který je v provozu nonstop.
Pokud potřebujete zjistit složitější tarifní dotaz nebo sdělit podnět/stížnost
kontaktujte nás na info@kordis-jmk.cz.
Chystáte-li cestu pro větší skupinu (10 a více osob), dejte nám prosím vědět 10 dní
dopředu na email info@kordis-jmk.cz.

TIP

Kontaktní informace najdete také na každém jízdním řádu.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ

\
|

SOBOTNÍ VÝLUKA NA LINCE S6 A R6

NOČNÍ VÝLUKA NA LINKÁCH S6 A R6

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
S IDS JMK se slevou 20 %

_

v sobotu 23. dubna 2016 vlak Os 4146 jedoucí v trase Kyjov (odj. 5:25 hod) – Brno hl.
n. (příj. 6:50 hod) v úseku mezi stanicemi Brno-Slatina – Brno hlavní nádraží pojede
mimo zastávku Brno-Černovice; vlak bude veden po objízdné trase přes železniční
stanici Brno-Židenice, kde zastaví náhradou za železniční zastávku Brno-Černovice..
Ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2016 proběhnou noční výluky obou traťových kolejí v úseku
Šlapanice – Blažovice. Vlaky Os 4139 v úseku Brno hl. n. – Nesovice a Os 4140 v úseku
Nesovice – Brno hl. n. budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle
výlukového jízdního řádu. Autobus odjíždí z Úzké i od Hlavního nádraží.

OMEZENÍ NA LINKÁCH 321 A 330 V ČEBÍNĚ - HODY

Letohrádek
Mitrovských v Brně
23. 4. – 1
9.
od 10 d 6. 2016
o 16 h.

Od pátku 22. 4. 2016 od 12:00 hodin do pondělí 25. 4. 2016 do 12:00 hodin bude
omezen prozoz na linkách 321 a 330 v Čebíně během tradičních hodů.
Linka 321 zcela vynechá zastávku Čebín, náměstí.
Spoj č. 8 linky 321 (odjezd v 6:57 hod. ze Skaličky) bude ukončen v zastávce Čebín,
sídliště, odkud v 7:16 hod. pokračuje jako spoj č. 70 linky 330 do Tišnova.
Linka 330 zcela vynechá zastávky Čebín, náměstí a Čebín, sídliště.
Spoj č. 70 linky 330 (odjezd v 7:14 hod. z Čebína, náměstí) bude veden ze zastávky
Čebín, sídliště do Tišnova, vynechá tak pouze zastávku Čebín, náměstí.

PŘESUN ZASTÁVKY V LANŽHOTĚ

V neděli 24. 04. 2016 od 12:30 do 18:00 hodin bude na lince 572 přeložena zastávka
Lanžhot, aut. nádr. do ulice Kostické (k požární zbrojnici).

ARMY PARK OŘECHOV U BRNA
POSLEDNÍ BITVA V OŘECHOVĚ!

23.4. 2016, Army Park Ořechov u Brna

10:00 areál otevřen - celodenní program: burza militárií,
ukázky historických jednotek, techniky, vojenské
tábory s programem, polní pošta, polní fotograf
11:30 předehra - evakuace raněných z boje a práce
polní nemocnice
14:00 bojová ukázka s lehkou i těžkou technikou a 200
bojujícími
Více na http://www orechov1945.cz

MÁTE
ROČNÍ
JÍZDENKU?

INFO

Sleva se poskytuje
následovně:
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- cestujícím s platnou jednodenní jízdenkou do Brna
(jednodenní pro Brno za 90 Kč, jednodenní
pro všechny zóny za 190 Kč, jednodenní pro mimobrněnské
zóny za 150 Kč)

- cestující s platným předplatným (měsíčním, čtvrtletním,
ročním) kupónem na minimálně jednu mimobrněnskou zónu
(nebo více mimobrněnských zón) - tzn. 100+101+další zóna/
zóny

17:00 uzavření areálu

Dobře děláte. Nejen, že s roční jízdenkou můžete cestovat v porovnání s měsíční
jízdenkou téměř čtvrt roku zdarma a v porovnání s jednorázovými jízdenkami
zaplatíte ročně až o 50% méně, ale v nepracovní dny navíc s držitelem ZÁKLADNÍ
roční jízdenky může v předplacených zónách BEZPLATNĚ cestovat další osoba nad
15 let + 3 děti do 15 let!
Zajeďte si na víkendový výlet s rodinou! Vlaky i busy jezdí často po celý víkend a autobusy
do zajímavých lokalit (např. na Pálavu) jsou i posilovány.
i www.idsjmk.cz

info@kordis-jmk.cz

5 4317 4317

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OCHOZSKÁ JESKYNĚ

tuto neděli

Opět po roce je tu jedinečná příležitost
prohlídky Ochozské jeskyně nedaleko od
Brna. V neděli 24. dubna 2016 bude jeskyně
otevřena od 9:00 do 16:00 hodin.
Jeskyně je přírodního rázu, proto nečekejte tedy žádné betonové
chodníčky a jinak upravené cesty. Jeskyně není elektriﬁkována,
vlastní světlo je tedy nutností!
Před jeskyní je vybírán dobrovolný sčítací poplatek podporující
výzkum a průzkum lokality. Návštěvníci jsou provedeni jeskyní za
odborného výkladu zkušených speleologů. Prohlídka trvá zhruba 75
minut. Trasa není fyzicky náročná, je zde jen pár sníženin, do kterých
je třeba se zohnout.
Vzhledem k aktuálnímu počasí je nutná vodě odolná obuv (nejlépe
gumáky). Na trase je několik kalužin vody!
V jeskyni je stálá teplota něco okolo 8°C, tedy teplejší oblečení s
sebou.

Jak se k jeskyni dostanete
Doporučujeme využít regionální autobusové linky 201 nebo 202, které
odjíždí ze Staré osady.

 Linka 201

Jeskyni naleznete na zelené turistické značce v údolí Říčky
V případě aktivního toku nutná nepromokavá obuv nejlépe
gumové holínky. Odkaz na oﬁciální pozvánku pořadatele akce http://www.csszo6-11.euweb.cz/index_soubory/index9.21.html.
Po prohlídce jeskyně můžete navštívit nedalekou jeskyni Pekárnu a
poté pokračovat podél Říčky směrem do Mariánského údolí, odkud
jezdí městská linka 55.

odjezdy ze Staré osady: 8:15,
9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15
Vystupte na zastávce Ochoz
u Brna, Obú a pokračujte po
modré značce k jeskyni (2 km).

 Linka 202

odjezdy ze Staré osady: 9:05, 13:42
Vystupte na zastávce Ochoz u Brna,
Myslivna pod Hádkem a pokračujte
po zelené značce k jeskyni (2 km).

Jízdenky
Držitelé předplatní jízdenky na zóny 100+101 budou potřebovat jízdenku
doplatkovou na 1 zónu. Ostatní cestující 3 zónovou jízdenku za 27 Kč.

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ: TO BUDE JÍZDA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DEPOZITÁŘI TMB BRNO-ŘEČKOVICE
O víkendu 23. 4. – 24. 4. 2016 proběhne přehlídka automobilové
techniky v areálu bývalých kasáren na ulici Terezy Novákové v Brně
- Řečkovicích.
Návštěvníci se opět mohou těšit na historická užitková vozidla, dobové
prostředky hromadné dopravy nebo hasičskou a vojenskou techniku.
Součástí je i doprovodný program, který určitě zaujme jak děti, tak
dospělé. Po tyto dva dny tak budou mít návštěvníci příležitost vidět
historické autobusy, trolejbusy a užitková vozidla, jež jsou v řečkovickém
depozitáři umístěny.

v sobotu a neděli

Kompletní informace o naleznete na stránkách
http://www.technicalmuseum.cz/akce/to-bude-jizda-2016.
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