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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
ff

AKTUÁLNÍ
INFORMACE
NA 106.5 FM

Vážení cestující,
aktuální informace o dopravě uveřejňujeme prostřednictvím
Českého rozhlasu Brno.
V sobotu ráno Vám poradíme kam na výlet. Při komplikacích v dopravě
(např. při sněžení a náledí) informujeme vždy aktuálně.

AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÍKENDOVÁ VÝLUKA NA LINCE S2
Ve dnech 18. a 19. 2. 2017 vždy od 8:15 do 15:25 hodin budou vlaky linky S2/4708,
4710, 4712, 4714, 4716, 4718, 4720 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou
v úseku Skalice nad Svitavou – Březová nad Svitavou Ostatní vlaky jedou podle
platného jízdního řádu.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Březová nad Svitavou – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK
„Březová nad Svitavou, žel.st.“;
Moravská Chrastová –na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Moravská Chrastová,
pošta“;
Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK „Rozhraní, žel.zast.“;
Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, žel. st.“;
Letovice zastávka - na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Tylex“;
Zboněk – na zastávce autobusů IDS JMK „Letovice, Zboněk“
Svitávka - náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK „Svitávka, náměstí“
Skalice nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK
„Skalice nad Svitavou, žel. st.

VÝLUKA NA LINCE S8 BŘECLAV - MIKULOV
Dne 13. 2. od 7:30 do 13:30 a ve dnech 14. a 15. 2. 2017 vždy od 7:30 do 13:40
hodin budou vlaky linky S8 v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny
autobusy.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Břeclav – vedle nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Břeclav, aut. nádr.“
(stanoviště 12);
Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, aut. st“;
Valtice – u nádražní budovy
Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“
v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
Mikulov na Moravě – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Mikulov,
žel. st.“
POZOR:Po dobu výluky dochází k rozvázání přípojů na žel. zastávce Valtice, žel.st.
(linek S8 a 555)

VÝLUKA NA LINCE S81 ZNOJMO - ŠUMNÁ
Dne 16. 2. 2017 od 7:40 do 14:10 hodin bude na lince S81 zavedena náhradní
autobusová doprava v úsecích u vlaků:

PO JIHOMORAVSKÉM KRAJI
POHODLNĚ RYCHLÍKY

- Šumná - Znojmo: 24805, 24807, 24809
- Znojmo – Šumná: 24806, 24808, 24810

V rámci IDS JMK jsou zaintegrovány rychlíky uvedené níže.
Využijte je k rychlému a pohodlnému cestování :).

Autobusy NAD pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka A – zrychlený spoj pojede ze/do železniční stanice Znojmo přes Citonice do/z
železniční stanice Šumná.
Linka B – přípojný spoj pojede ze/do železniční stanice Citonice, kde bude přestup z
linky A do/z železniční stanice Olbramkostel

Označení linky

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Šumná (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Šumná, žel. st.“)
Olbramkostel (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK
„Olbramkostel, žel. st.“)
Citonice (linka A,B) – v obci na autobusové zastávce IDS JMK „Citonice“
Znojmo nemocnice (linka A) – v obci, na náměstí Svobody (zastávka autobusů IDS
JMK „Znojmo, nám.Svobody, lázně“)
Znojmo (linka A) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Znojmo, žel. st.“)

Trasa linky

R19

Brno - Blansko - Letovice - Březová nad Svitavou

R9

Brno - Tišnov

R11

Brno - Náměšť nad Oslavou

R13

Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek

R56

Brno - Kyjov - Veselí nad Moravou

R8

Brno - Vyškov

R12

Brno - Vyškov - Nezamyslice

JAK CESTOVAT S ELEKTRONICKOU JÍZDENKOU
PRO BRNO VLAKY A REGIONÁLNÍMI AUTOBUSY
Při cestování ve vlacích nebo v autobusech při kontrole řidičem je nutné vždy předložit QR kód (vytištěný na papíře nebo uložený v mobilu).
Toto platí i v případě při kombinaci jízdních dokladů při cestování mimo Brno do dalších tarifních zón.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci
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POZVÁNKA
OD MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Vážení přátelé Moravského zemského muzea,
v únoru jsme pro vás opět připravili pestrý program. Budeme velmi potěšeni, pokud
si z naší nabídky vyberete.
Od 8. února se v rámci oslav 200letí MZM prezentuje svými skvosty Zoologické oddělení. K vidění jsou především exempláře ptáků, např. Tukan bělolící – jeden z největších žijících tukanů, Kakapo soví, kterého se podařilo zachránit před vyhynutím, a
mnoho dalších.
V Památníku Leoše Janáčka bude od 10. února připravena výstava výrazného českého
výtvarníka Tomáše Hlavenky „Do lesa a dom...“, která přibližuje umělcovo vnímání
přírody a jeho použití přírodních materiálů při tvorbě.
Pokračuje také cyklus houbařských přednášek. Připraveny jsou dvě: 14. února na
téma Na návštěvě v Bělověžském pralese a 28. února Zajímavé a vzácné houby Pardubického kraje.
V Paláci šlechtičen 14. února proběhne vernisáž výstavy Pavel Dvorský. Návštěvníci
budou mít možnost seznámit se s dílem předního českého malíře, který se věnuje
rekonstrukci pravěkého života. Jeho tvorba zahrnuje především období středního a
mladého paleolitu, tedy neandertálců, kromaňonců, ale i zvířat, se kterými tito lidé
přicházeli do kontaktu.
Slavnostním vyvrcholením soutěže Museum Photo 2016 bude vyhlášení výsledků a
zahájení výstavy snímků ﬁnalistů, nenechte si ujít završení tohoto projektu, které se
uskuteční 16. února v Paláci šlechtičen.
Vernisáž 21. února otevře výstavu Karel Absolon – manažer velkých vizí. Výstava připomíná 140 let od narození významného badatele meziválečného období a 120 let
od úmrtí archeologa Jindřicha Wankla, Absolonova dědečka. Vystaveny budou originální předměty a dokumenty ze života obou vědců. Vůbec poprvé zde budou také
vystaveny západoevropské nálezy z období paleolitu a neolitu, zakoupené Karlem
Absolonem pro MZM.
Závěr února bude patřit již tradiční akci Fašank 2017 a průvod se zastaví v Dietrichsteinském paláci a Paláci šlechtičen.

DO MUZEA
VÝHODNĚJI S JÍZDENKOU

Sleva na vstup 20 %
s předplatní jízdenkou
do expozic muzea na
stálé i aktuální výstavy:
Brno:
Dietrichsteinský palác, Biskupský
dvůr, Palác šlechtičen, Památník
Leoše Janáčka,
Pavilon Anthropos
Kralice nad Oslavou:
Památník Bible kralické
Jevišovice:
Starý zámek
Budišov:
Zámek Budišov

Na viděnou v muzeu
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