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aktuální informace z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně
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Vážení cestující,
novinkou Slevového programu IDS JMK se stalo Muzeum regionu
Boskovicka.
S předplatní nebo jednorázovou jízdenkou IDS JMK získáte slevu
na vstupném ve výši 25 %.
Muzeum regionu Boskovicka se těší na vaši návštěvu
http://www.muzeum-boskovicka.cz
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AKTUALITY A ZMĚNY V DOPRAVĚ
VÝLUKA NA LINCE S91
Vlaky linky S91 budou v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní
dopravy ve dnech 22. a 23. února 2017 vždy od 7:40 do 14:15 hodin.

VÝLUKA NA LINCE S41 V ÚSEKU MORAVSKÝ KRUMLOV - MIROSLAV
Vlaky na lince S41 budou v úseku Moravský Krumlov - Miroslav nahrazeny
autobusy náhradní dopravy 20. a 21. 2. 2017 vždy od 7:40 do 13:35 hodin.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec,
náměstí“
Rohatec a Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec,
Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - u na silnici před nádražní budovou
Strážnice - u nádražní budovy.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský
Krumlov, žel. st.“;
Rakšice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Moravský Krumlov,
Rakšice, žel. st.“;
Bohutice – u nádraží na křižovatce silnic pod přejezdem;

VÝLUKY NA LINCE S8
Dne 22. 2. 2017 budou vlaky linky S8 nahrazeny autobusy v úseku Mikulov na
Moravě – Novosedly od 8:00 do 13:35 hodin.
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Dne 23. 2. 2017 budou vlaky linky S8 nahrazeny autobusy v úseku Hrušovany n.
Jevišovkou – Novosedly od 7:55 do 14:10 hodin.“)

PÁLAVA

VÝLUKA NA LINCE S2 SKALICE NAD SVITAVOU – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
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.
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Jízdenka platí ve všech zaintegrovaných vlacích a autobusech včetně
městských doprav v zónách 530, 535, 537, 540, 545, 550, 551, 552, 555, 560,
561, 562, 565, 570, 571, 572, 575, 580, 581, 582, 585, 592, 912.
KUPTE na vlakových nádražích a v regionálních autobusech IDS JMK.

Vzhledem k omezené kapacitě autobusů i vlaků je
nezbytné přepravu skupiny o více než 10 osobách
nahlásit nejpozději 10 dnů předem na emailu
info@kordis-jmk.cz.
Jedině tak můžeme zabezpečit posílení spojů.

www.idsjmk.cz

Do emailu prosím uveďte:
• Počet osob
• Datum odjezdu ve směru tam, zastávku, čas,
číslo linky + případné přestupy
• Datum odjezdu ve směru zpět, zastávku,
čas, číslo linky + případné přestupy

Děkujeme za spolupráci
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CESTOVÁNÍ
VELKÝCH
SKUPIN
(NAD 10 OSOB)

TOP VÍKENDY

V SO, NE A SVÁTKY NA 1 JÍZDENKU
2 DOSPĚLÍ + 3 DĚTI

Druhou možností je poslat vyhledaná
spojení z vyhledávače.

info@kordis-jmk.cz
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www.letohradekbrno.cz

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

DO MUZEA
VÝHODNĚJI
S JÍZDENKOU

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Slavní detektivové na stopě zločinu
Společně se zapůjčiteli exponátů – Českou televizí a sběratelkou Vlaďkou Dobiášovou – zve
Letohrádek Mitrovských v Brně na výstavu, která se zaměřuje na svět zločinu, charismatických
vyšetřujících, s bezpočtem napínavých zápletek, logických dedukcí a překvapivých rozuzlení,
odjakživa lákající čtenáře a diváky. Jsou detektivky i Vaší zálibou? Přijďte si připomenout
nejslavnější, ﬁktivní i ty skutečné vyšetřovatele a detektivy napříč celým stoletím. Kdo jim vdechl
život? Jak řeší své zapeklité případy? A čím si získali tak obrovskou popularitu? To vše prozradí
naše výstava. První část se zaměří na expozičně nejstarší období, tj. začátek 20. st., spojené s
dílem Sira Arthura Conana Doyla s jeho noblesním Sherlockem Holmesem, následuje období
od 20. do 30. let 20. st. zastoupené šarmantním Herculem Poirotem a slečnou Marplovou z
pera hvězdy detektivního žánru Agathy Christie, dále československým četníkem Arazímem
nebo nesmlouvavým pražským radou Vacátkem (včetně jejich faktických předloh). Seriálu
Hříšní lidé města pražského a jeho autorovi Jiřímu Sequensovi st. bude na výstavě věnována
větší pozornost (mj. vystavíme originální scénář Turecké náušnice nebo režisérovi brýle). Přes
období Veřejné bezpečnosti, se soudruhy majory Kalašem a Zemanem, se přeneseme do slavné
epochy francouzských kriminalistů – připomeneme komisaře Clouseaua, Maigreta či Moulina,
přes britské zástupce – Barnabyho, Bodieho a Doyla, Dempseyho a Makepeaceovou, německé
– Schimanského, italské – Cattaniho, rakouské – Mosera a Rexe, až po americké představitele –
Kojaka, Columba či Fletcherovou.
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Sleva ve výši 20 % se poskytuje
následovně:
s platnou jednodenní jízdenkou do Brna
(pro Brno za 90 Kč, pro všechny zóny za 190
Kč, pro mimobrněnské zóny za 150 Kč)
s platným předplatním (měsíčním,
čtvrtletním, ročním) kupónem na
minimálně jednu mimobrněnskou zónu
(nebo více mimobrněnských zón) - tzn.
100+101+další zóna/zóny
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Letohrádek Mitrovských
BRNO, Veletržní 19 - naproti Výstavišti

www.letohradekbrno.cz / tel.: 605 972 588
follow us... Facebook + Instagram
Za finanční podpory
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www.idsjmk.cz
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