integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje

Integrované novinky
05

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

2018

IDS JMK na sociálních sítích
Vážení cestující,
aktuální informace o dopravě
na jižní Moravě uveřejňujeme
na Faceboku, Twitteru,
YOUTUBE a Instagramu.

www.fb.com/idsjmk.cz
www.instagram.com/idsjmk.cz
www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal
@IDS_JMK (https://twitter.com/IDS_JMK)

hledáme
Knižní jízdní řád 2018
vás

pejsci rádi
cestují

Slevový
program

pracovník
na projekty EU

S pejskem tramvají,
autobusem nebo vlakem

Aqualand
Moravia

Společnost KORDIS JMK, a.s. hledá
zaměstnance na pozici specialista v dopravě
pro evropské projekty.

Vašeho pejska přepravujte prosím s
nasazeným náhubkem nebo v uzavřené
schráně s nepropustným dnem.

Zima je stále tady, a proto se jeďte zahřát
do největšího vodního zábavního centra
na Moravě do Aqualandu Moravia
v Pasohlávkách.

Náplň práce:
- Zajištění publicity a realizace projektů
- Zpracování analytických podkladů o stavu
veřejné dopravy a regionálním rozvoji
- Zajištění realizace terénních průzkumů
- Organizování doprovodných akcí
- Tvorba monitorovacích zpráv
Požadavky:
SŠ/VŠ vzdělání, zájem o oblast veřejné
dopravy/regionálního rozvoje, dobrá znalost
AJ, znalost MS Excel, Word, ochota učit se
nové věci. Výše odměny dohodou.

V IDS JMK se za pejska platí zlevněné jízdné
nebo můžete zakoupit celodenní jízdenku za
70 Kč.
V zónách 100+101 s předplatní jízdenkou pro
tyto zóny zdarma.

S jízdenkou IDS JMK máte možnost získat
slevu na vstup ve výši 10 % v rámci Slevového
programu IDS JMK.

Více o přepravě zvířat na webovém odkazu
http://www.idsjmk.cz/psi.aspx.

„cestuji
s náhubkem“

Vaše motivační listy a životopisy posílejte
elektronicky na email: info@kordis-jmk.cz
nejpozději do 25. 2. 2018.
www.idsjmk.cz
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http://www.idsjmk.cz/psi.aspx
info@kordis-jmk.cz

http://www.aqualand-moravia.cz
www.fb.com/idsjmk.cz
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Ve dnech 20. až 22. 2. 2018 vždy od 8:05 do 14:25 hodin proběhne výluka vlaku na lince S41 v úseku
Moravský Krumlov – Moravské Bránice. Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

vlaková Výluka Brno Moravský krumlov

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, u parku a Mor. Krumlov, náměstí. Odtud rozveze cestující na zastávky linky 440 IDS JMK
Kavalírka, Václavská, Stezka (všechny zastávky slouží pouze pro výstup).

20. 02. - 22. 02. 2018

S41

Přestup mezi autobusy NAD (linkou B) a autobusy linek 440, 441, 442 a 443 ve směru z Brna je
zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.
Autobusy ve směru Mor. Krumlov – Mor. Bránice – Brno pojedou po dvou odlišných linkách:
Linka K – pojede přímo ze železniční stanice Moravský Krumlov přes autobusovou zastávku IDS JMK
Brno, Heršpická k žel. stanici Brno hl.n..
Linka A – slouží hlavně pro rozvoz cestujících ze železniční stanice Moravský Krumlov do zastávek a
stanic ležících na trati mezi Mor. Krumlovem a Střelicemi (všechny zastávky jsou pouze pro výstup).
* 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 K.
Vlaky ve směru Ivančice – Brno a opačně jedou po dobu výluky jako přímé.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy naleznete na webu www.idsjmk.cz.

V úterý 19. 2. 2018 od 8:10 do 14:15 hodin proběhne výluka na lince S2 v úseku Brno - Křenovice.

vlaková Výluka Brno Křenovice

V úseku Křenovice horní nádr. – Brno hl.n. (mimo Hostěrádky-Rešov) budou nahrazeny autobusy
náhradní dopravy – linka xS2A.
V úseku Hostěrádky-Rešov - Sokolnice-Telnice budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy – linka xS2B.

19. 2. 2018

V úseku Sokolnice-Telnice – Chrlice – Brno hl.n. jedou vlaky beze změny.

S2

V úseku Sokolnice –Telnice - Křenovice horní nádr. budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy –
linka xS2A.
V úseku Sokolnice-Telnice - Hostěrádky-Rešov budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy – linka xS2B.
Doplňující informace:
Na autobusy náhradní dopravy ze směru Křenovice hor.n. nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky, včetně
pokračování vlaků samotných směr Blansko.
Linka 620 - dochází k časovému posunu odjezdů z Křenovic, tak aby spoje vyčkaly na příjezd NAD linky
xS2A od Brna. Více na webu www.idsjmk.cz.

noční výluka na lince S6
24. a 25. 2. 2018

Ve dnech 24. února a 25. února 2018 proběhnou noční výluky obou traťových kolejí v úseku BrnoSlatina – Šlapanice na trati č. 340 Brno – Uherské Hradiště/ linka S6.
Vlak Os 4139 bude v úseku Brno hl. n. – Nesovice nahrazen náhradní autobusovou dopravou podle
výlukového jízdního řádu.

S6

Odkaz na jízdní řád - http://www.idsjmk.cz/jrady18/180215/xS6.pdf.

pokračování výluky
v březině
od 16. 02. 2018

Od 16. února 2018 bude pokračovat další etapou výluka v Březině týkající se linek 157, 201 a 216.
Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede přímo po silnici II/373 dle
výlukového jízdního řádu. Vynechá zastávky Březina, ObÚ; Březina, u sokolovny; Březina, Lhotky, rozc.
1.7; Bukovina, rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar. Přestup na linku 157 bude zajištěn v zastávce Křtiny, ObÚ.
Linky 157 a 216 mají upravený jízdní řád z důvodu přestupu z/na linku 201 ve Křtinách, ObÚ.

157, 201 a 216

Neobsluhované zastávky:
Březina, ObÚ – zastávka bez obsluhy
Březina, u sokolovny – zastávka bez obsluhy
Březina, Lhotky, rozc. 1.7 – zastávka bez obsluhy
Bukovina, rozc. 2.0 – zastávku neobsluhuje linka 201
Křtiny, pivovar – zastávku neobsluhuje linka 201
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Tiskové chyby vyhrazeny
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Pozvánka na výstavu do vyškova

s přáteli ids jmk na výlet

Ostrožský zámek
Vážení turisté,
tuto sobotu 17. 2. 2018 je další výlet s přáteli IDS JMK. Tentokrát navštívíme Ostrožský zámek.
Sraz: 17. 2. 2018 9:00 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk
Odjezd: 9:28 - linka R56
Jízdenky: všezónová jízdenka nebo jednodenní
Návrat na místě srazu v 20:33 (příjezd linkou R56)
Navštívený objekt: renesanční zámek Uherský Ostroh: Zámecká galerie (bez ohledu na počet účastníků)
- návštěva zajímavé výstavy: Od zimy až do jara - výstava obrazů slováckého malíře Jana Hladkého,
Zámecká věž (při minimálně 10 účastnících), Podzemí zámku (při minimálně 10 účastnících)
Základní vstupné: 60 - 140 Kč (záleží na zvolené prohlídce)
Délka pěší chůze: 13,1 km
Sjízdnost pro kočárky: sjízdné, větší část po zpevněných cestách, úsek podél odlehčovacího ramene
Nová Morava po travnaté cestě
Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace na webu http://vylety.idsjmk.eu.
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