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Milovníci vína,
v sobotu 6. srpna 2016 se v Jaroslavicích na Znojemsku koná akce Den otevřených
sklepů Jaroslavice. 18 vinařů otevře své sklepy a nabídnou svá vína k degustaci.
Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč.
Více o akci na stránkách pořadatelů http://www.jaroslavictivinari.cz.
Posílena je také autobusová linka 820
http://www.idsjmk.cz/jrady/820x.pdf?lockoutId=4969&date=6.8.2016.

aktuality a změny v dopravě
festival Lughnasad - posílení dopravy na hrad veveří - linka 303
Na základě dohody mezi DPMB a pořadatelem tradičního keltského festivalu Lughnasad na hradě Veveří bude v sobotu 6. srpna a v noci na neděli 7. srpna 2016
mimořádně posílena regionální autobusová linka 303.
Spoje linky 303 jedoucí podle platného jízdního řádu budou v případě potřeby operativně posilovány vozidly navíc. Nad rámec běžného jízdního řádu pojedou spoje ve
20:13 hod. z Bystrce a ve 21:21 hod. z Veverské Bítýšky.
Po ukončení běžného provozu linky 303 zajistí dopravu z festivalu do centra Brna
mimořádné spoje ze zastávky Hrad Veveří s odjezdy ve 23:17, 0:17, 0:47, 1:17 hod.
do přestupního uzlu Zoologická zahrada, kde bude zajištěna návaznost na linku N98
směr Hlavní nádraží.
Zastávka Hrad Veveří je zařazena do tarifní zóny 310 a pro všechny spoje linky 303
včetně posilových platí běžný Tarif IDS JMK. Na lince 303 není možné mimo zóny
100 + 101 použít SMS jízdenku! Lze využít jízdenky z mobilní aplikace IDS POSEIDON
Další výluka na lince S41 - Moravský Krumlov - Moravské Bránice
V pondělí 8. 8. 2016 od 8:05 do 14:25 hodin v úseku Moravský Krumlov – Moravské
Bránice na lince S41 budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Autobusy ve směru Mor. Bránice – Mor. Krumlov pojedou po dvou odlišných
linkách:
Linka A – pojede ze železniční stanice Mor. Bránice přímo do železniční stanice
Moravský Krumlov a dále pokračuje autobus přes Rakšice do Bohutic.
Linka B – pojede ze železniční stanice Mor. Bránice do Moravského Krumlova na
zastávku IDS JMK Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky
440 IDS JMK Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).

Výluky na lince S52
Výluky na lince S52 budou probíhat v následujících dnech a úsecích:
v úseku Kobylí na Moravě - Čejč
5. 8. 2016 od 7:40 do 15:10 hod.
8. 8. 2016 od 7:40 do 15:10 hod.
v úseku Hodonín - Čejč
9. 8. 2016 od 7:20 do 14:40 hod.
10. 8. 2016 od 7:20 do 14:40 hod.
v úseku Hodonín - Mutěnice
11. 8. 2016 od 7:20 do 14:40 hod.
12. 8. 2016 od 7:20 do 14:40 hod.
Upozornění na možná zpoždění na železnici
Vážení cestující,
s ohledem na aktuální situaci týkající se kontroly výhybek na železnici může docházet
k drobným zpožděním na vlakových linkách. Omlouváme se za komplikace.

Soutež s Moravským zemským muzeem
KORDIS JMK s Moravským zemským muzeem
připravili pro uživatele aplikace POSEIDON
(www.idsjmk.cz/poseidon) soutěž.

Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných
linkách:
Linka R – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou
zastávku IDS JMK Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n.
Linka S – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov
do zastávek a stanic ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny
zastávky na této trase jsou pouze pro výstup).

Prvních padesát uživatelů této aplikace pro
prodej jízdenek IDS JMK přímo do mobilu,
kteří v srpnu koupí nejvíce jízdenek, od nás
obdrží jako dárek speciální klíček. Ten možná
bude sedět k zámku truhly velkomoravského
pokladu. K jejímu zámku existuje 5000 klíčů,
pouze jeden z nich je však ten pravý.

* V případě, že má vlak výchozí zastávku Bohutice, jede autobus z Bohutic přes
Rakšice do žel. stanice Moravský Krumlov, kde je zajištěn přestup na linku R.

Jeho šťastný majitel truhlu otevře a bude si
moci velkomoravský poklad odnést domů.
Otevírání truhly se uskuteční 9. září 2016.
V osm hodin večer pak proběhne koncert
kapely Poletíme? přímo v prostorách
Biskupského dvora, na který budou mít všichni
držitelé klíčů vstup zdarma. Akce se koná při
příležitosti zahájení oslav 200 let Moravského
zemského muzea.

Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé.
Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441 a 443 ve směru z
Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, nám.“.

s předplatní jízdenkou IDS JMK
sleva 20 % na vstup do všech expozic
moravského zemského muzea
INFO

i www.idsjmk.cz

V

info@kordis-jmk.cz

Z 5 4317 4317

Více o soutěži a programu oslav najdete na
www.200letmzm.cz.
Jezděte tedy s Poseidonem, kupujte jízdenky
a na začátku září Vám napíšeme, kam si máte
pro svůj osobní klíček přijít!

f www.facebook.com/idsjmk.cz
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Centrum Eden se nachází v Bystřici nad Pernštejnem
přímo u vlakového nádraží. Nabízí celou řadu
zajímavých akcí, proto neváhejte a vyražte tam.
červenec, srpen - otevřeno každý den

i

květen, červen, září - otevřeno o víkendech
duben - červen a září - říjen - otevřeno ve všední dny pro skupiny na objednávku

S Podrobnosti slevy

Sleva na vstup se poskytuje při předložení platné
předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Přehled poskytovaných slev:
15 % - při využití předplatní jízdenky;
15 % - s jednorázovou nebo jednodenní jízdenkou.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

www.centrumeden.cz
Bystřice nad Pernštejnem
Centrum EDEN

S3/S31*
PERNŠTEJN

Tišnov

*přestup v Tišnově z linky S3 na S31

Blansko

Doporučené spojení

Z Brna vlakem S3 a v Tišnově přestup na linku S31.
O víkendu využijte přímý spěšný vlak Pernštejn.
Vystoupit na zastávce Bystřice nad Pernštejnem.
Doporučená jízdenka: 9 zón/71 Kč nebo jednodenní
jízdenka za 150/190 Kč o víkendu:)

Brno

Znojmo
Břeclav

