

KOUPÁNÍ, WELLNESS,
ZÁBAVA, UBYTOVÁNÍ
1

AQUALAND
MORAVIA
PASOHLÁVKY

SPOJENÍ K JEDNOTLIVÝM PARTNERŮM V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
sleva
10 %
vstup

MIMO ÚZEMÍ JMK

8 Muzeum Boskovicka

3 Centrum Eden
Bystřice
nad Pernštejnem

1 Šlakhamr v Hamrech n/S

Mimo Jihomoravský kraj - (spojení na www.idos.cz)

Boskovice

2 Zámek Budišov

Skalice n/S

Mimo Jihomoravský kraj - (spojení na www.idos.cz)

CZ

Na Vaše základní dotazy a připomínky rádi odpovíme na
předprodejních místech IDS JMK nebo nás kontaktujte
prostřednictvím emailu info@kordis-jmk.cz, telefonicky
nebo prostřednictvím sociálních sítí.

EN

Thank you for using public transport - IDS JMK. For your
question use email info@kordis-jmk.cz.

DE

Danke für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs - IDS JMK.
Für Ihre Frage benutzen Sie bitte unsere E-Mail info@kordis-jmk.cz.

www.aqualand-moravia.cz
Sleva na vstup ve výši 10 % se poskytuje následovně:
10 % slevu na vstupné zakoupené na pokladně s platnou jednorázovou, jednodenní nebo předplatní
jízdenkou.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s jinými slevami.
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DDS TOUR

Šťastnou cestu s IDS JMK / Happy journey with IDS JMK

sleva
až 15 %
pronájem

Letohrádek Mitrovských v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Technické muzeum v Brně
Národní divadlo Brno

10 Muzeum města Tišnova

Blansko 7 Muzeum Blanenska
12 Kulturní středisko města
1 Stará Huť u Adamova

Tišnov

4 Rekola
3 RentBike

Adamov

www.idsjmk.cz



5 4317 4317



www.idsjmk.cz/en

info@kordis-jmk.cz
www.fb.com/idsjmk.cz

App

Sleva na pronájem chat a chalup ve výši 5/10/15 % se poskytuje následovně:
5 % slevu při předložení měsíční jízdenky.
10 % slevu při předložení čtvrtletní jízdenky.
15 % slevu při předložení roční jízdenky.

3

CENTRUM
EDEN
BYSTŘICE

sleva
15 %

NAD PERNŠTEJNEM

www.youtube.com/user/IDSJMKoriginal

Sleva na vstup ve výši 15 % se poskytuje následovně:
15 % slevu na vstupné při předložení platné předplatní nebo jednorázové jízdenky.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s jinými slevami.

Informační leták Slevový program
Vydal KORDIS JMK, a.s.
Informace jsou platné ke dni tisku, výtisk zdarma.
Aktuální znění slev si ověřte na webu www.idsjmk.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Těšany
1 Kovárna v Těšanech

Jevišovice

1 Větrný mlýn v Kuželově

11 Cornštejn
1 Nakolobce

Vranovice

1 Aqualand Moravia
3 RentBike

*přestup ve
Vranovicích z linky
S3 na linku 530

Pasohlávky

Bítov
Znojmo

Aktuální znění slev
naleznete na webu
www.idsjmk.cz/slevy

Pro vyhledání spojení k této
památce využijte vyhledávač
www.idsjmk.cz.

1 Nakolobce

1 Vodní mlýn ve Slupi

Šakvice

Slup

www.idsjmk.cz/poseidon - mobilní aplikace

Brněnská televize - http://www.b-tv.cz

5 Zámek Slavkov u Brna
5 Skoloběžkou
Slavkov
u Brna
9 Muzeum Vyškovska

2 Zámek Jevišovice

vstup

www.centrumeden.cz

Český rozhlas Brno - https://brno.rozhlas.cz

Vyškov

*přestup ve Křtinách

SLEVOVY
Y
PROGRAM
IDS JMK

Bučovice

www.instagram.com/idsjmk.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Brno

Kralice nad
Oslavou

www.chaty-chalupy-dds.cz

WWW

9 Muzeum Vyškovska

Křtiny

*přestup v Adamově

2 Památník Bible kralické

KONTAKT / CONTACT

1 Nakolobce
Vilémovice

BRNO
6
2
3
1
4

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Břeclav
Šatov
1 Areál čs. opevnění v Šatově

ZNOJMO
11 Minoritský klášter
11 Rotunda sv. Kateřiny
11 Památník Prokopa Diviše
2 Cyklo Klub Kučera

Mikulov
3 RentBike

(pobočky hotel Galant, penzion Mušlov)

ZISKEJTE SLEVY
S JIZDENKOU
IDS JMK
MUZEA DIVADLA
PŮJČOVNY KOL A KOLOBĚŽEK
AQUAPARKY UBYTOVÁNÍ

MUZEA, DIVADLA, GALERIE, KULTURNÍ AKCE
Vážení cestující,
společnost KORDIS JMK, a.s. organizátor Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje pro Vás připravila výhodný Slevový
program se svými partnery.
V rámci něj můžete využívat slevy na vstupy do muzeí, zámků, na výstavy
nebo si můžete výhodně půjčit kolo, koloběžku případně se vykoupat
v aquaparku. Slevu získáte po předložení jízdenek IDS JMK.
Přehled jednotlivých slev je uveden v infomačním letáku nebo na webu na
odkazu www.idsjmk.cz/slevy.
Přejeme Vám šťastnou cestu s IDS JMK a krásné zážitky u našich partnerů.

PRAVIDLA
Slevy poskytnuté v rámci Slevového programu jsou určeny cestujícím,
kteří využívají služeb IDS JMK.
Slevy jsou poskytnuty na základě dohody mezi společností KORDIS JMK, a.s.
a druhým subjektem.
Pokud předložíte u pokladny vaši platnou jednorázovou nebo
předplatní jízdenku IDS JMK, získáte slevu dle pravidel Slevového
programu. Jednorázová nebo předplatní jízdenka musí být vždy platná.
Slevy nelze obvykle kombinovat s jinými slevami partnerů a na slevu není
právní nárok.
Na celodenní jízdenku IDS JMK se sleva obvykle poskytuje všem, kteří na
ni cestovali. Tedy v nepracovní dny pro 2 dospělé a 3 děti do 15 let.
Aktuální a platné slevy dle Slevového programu jsou uveřejněny na
webu www.idsjmk.cz/slevy.
Tento informační leták je platný ke dni vydání - červen 2018.

SEZNAM PARTNERŮ
Muzea, galerie, divadla
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum města Brna
Národní divadlo Brno
Zámek Slavkov u Brna
Letohrádek Mitrovských v Brně
Muzeum Blanenska
Muzeum regionu Boskovicka
Muzeum Vyškovska
Muzeum města Tišnova
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Kulturní středisko města Blanska

Půjčovny kol, koloběžek, ekol
Nakolobce
Cyklo klub Kučera Znojmo
Rentbike
Rekola
Skoloběžkou
Pension Relax
Koupání, wellness, poznání, relaxace,
ubytování
Aqualand Moravia
DDS tour
Centrum Eden

JIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚ

1

TECHNICKÉ
MUZEUM
V BRNĚ

sleva
až 20 %
vstup

5

ZÁMEK
SLAVKOV
U BRNA

sleva
až 20 %
vstup

9

MUZEUM
VYŠKOVSKA

PŮJČOVNY KOL, KOLOBĚŽEK, E-KOL
sleva
20 %
vstup

1

NAKOLOBCE

sleva
až 20 %
půjčovné

5

sleva

10 %

SKOLOBĚŽKOU

půjčovné

www.technicalmuseum.cz

www.zamek-slavkov.cz

www.muzeum-vyskovska.cz

www.nakolobce.cz

www.skolobezkou.cz

Sleva na vstupné do expozic muzea ve výši 20 % se poskytuje následovně:
Hlavní expozice TMB, Brno, Purkyňova 105 poskytne slevu na vstup ve výši 20 % ze základního
vstupného při předložení měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky vydané pro minimálně
jednu zónu jinou než zóna 100 nebo 101 nebo jednodenní jízdenky IDS JMK.
Externí expozice TMB poskytne slevu ve výši 20 % ze základního vstupného při předložení jednodenní,
měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky v externích expozicích muzea.

Sleva na vstupné do zámku ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s jednorázovou jízdenkou použitou v daný den pro cestu do Slavkova u Brna.
20 % s platnou předplatní jízdenkou jednodenní, pětidenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní, roční);
- poskytne rodinám (tj. 2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let).
20 % z rodinného vstupného, jestliže se alespoň jeden člen rodiny prokáže předplatní jízdenkou
jednodenní nebo vícedenní.

Sleva na vstupné do zámku ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jízdenkou jednorázovou nebo předplatní na expozice a výstavy v objektech Muzeum
Vyškovska, Muzeum Bučovice a kaple sv. Anny.
Sleva se poskytuje i ze sníženého vstupného I. pro děti od 4 do 15 let, studenty, seniory a z
hromadného vstupného pro školy.

Sleva na půjčení koloběžky ve výši 10/20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jednodenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenkou IDS JMK. V případě
24hodinové a roční předplatní jízdenky poskytne v nepracovní dny slevu všem osobám, které s touto
jízdenkou přijedou.
10 % s jinou platnou jízdenkou IDS JMK.

Sleva na půjčení koloběžky ve výši 10 % se poskytuje následovně:
10 % s platnou předplatní nebo jednorázovou jízdenkou IDS JMK.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce.
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MORAVSKÉ
ZEMSKÉ
MUZEUM

sleva
20 %
vstup

6

LETOHRÁDEK
MITROVSKÝCH
V BRNĚ

sleva
20 %
vstup

10

MUZEUM
MĚSTA
TIŠNOVA

sleva
25 %
vstup

2

CYKLO
KLUB
KUČERA
ZNOJMO

sleva
až15 %
půjčovné

6

sleva

25 %

PENZION
RELAX
VRANOV
NAD DYJÍ

půjčovné

www.mzm.cz

www.letohradekbrno.cz

www.mekstisnov.cz/muzeum

www.cykloklubkucera.cz

www.vranovnaddyji.cz

Sleva na vstupné do expozic muzea ve výši 20 % se poskytuje následovně:
S předplatní jízdenkou do všech expozic MZM na stálé i aktuální výstavy.
Expozice v Brně: Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Památník Leoše Janáčka,
Pavilon Anthropos.
Kralice nad Oslavou: Památník Bible kralické, Jevišovice: Starý zámek Budišov: Zámek Budišov

Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jednodenní jízdenkou do Brna (pro Brno za 90 Kč, pro všechny zóny za 190 Kč,
pro mimobrněnské zóny za 150 Kč).

Sleva na vstupné do muzea ve výši 25 % se poskytuje následovně:
25 % s platnou jízdenkou jednorázovou nebo předplatní na expozice a výstavy v objektech Muzea
města Tišnova.

Sleva na půjčení kola ve výši 10/15 % se poskytuje následovně:
10 % na jednodenní půjčovné pro jízdní kolo na 1 den s platnou jízdenkou
15 % na půjčení více kol na jeden či více dní nebo na půjčení jednoho kola na více dní s platnou
jízdenkou.

Sleva na půjčení kola ve výši 25 % se poskytuje následovně:
25 % slevu s platnou předplatní nebo jednorázovou jízdenkou IDS JMK.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce, nelze ji kombinovat s jinými slevami.
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MUZEUM
MĚSTA
BRNA

sleva
až 20 %
vstup

20 % s platným předplatním (měsíčním, čtvrtletním, ročním) kupónem na minimálně jednu
mimobrněnskou zónu (nebo více mimobrněnských zón) - tzn. 100+101+další zóna/zóny.

7

MUZEUM
BLANENSKA

sleva
20 %
vstup

11

JIHOMORAVSKÉ
MUZEUM
VE ZNOJMĚ

sleva
20 %
vstup

www.spilberk.cz

www.muzeum-blanenska.cz

www.muzeumznojmo.cz

Sleva na vstupné do expozic muzea ve výši 10/20 % se poskytuje následovně:
Sleva na vstup se poskytuje při předložení platné předplatní jízdenky IDS JMK.
20 % - při využití předplatní jízdenky v objektech Měnínská brána a Hrad Špilberk.
10 % - s roční předplatní jízdenkou IDS JMK v objektu Vila Tugendhat.

Sleva na vstupné do expozic ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % ze vstupného při předložení platné jízdenky IDS JMK.

Sleva na vstupné do expozic muzea ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jízdenkou jednorázovou nebo předplatní.
Sleva se poskytuje i ze zlevněného vstupného pro studenty a seniory.
Pobočky muzea: Minoritský klášter, zřícenina Cornštejn, Znojemský hrad, Památník Prokopa Diviše,
Rotunda sv. Kateřiny.

Sleva se poskytne i ze zlevněného vstupného pro studenty a seniory. Sleva se nevztahuje na
mimořádné a krátkodobé akce a výstavy.
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NÁRODNÍ
DIVADLO
BRNO

sleva
až 20 %
vstup

8

MUZEUM
REGIONU
BOSKOVICKA

sleva
25 %
vstup

12

KULTURNÍ
STŘEDISKO
MĚSTA
BLANSKA

sleva
až15 %
půjčovné

sleva
20 %
vstup

Sleva na půjčení kola, dvojkola ve výši 10/15 % se poskytuje následovně:
10 % při využití jednorázové jízdenky.
15 % při využití předplatní jízdenky.
Pobočky půjčovny: Brno (Dominikánské náměstí 6), Pasohlávky (u Aqualandu Moravia),
Mikulov (hotel Galant, penzion Mušlov).
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REKOLA

sleva

17 %

půjčovné

www.ndb.cz

www.muzeum-boskovicka.cz

www.ksmb.cz

www.rekola.cz

Sleva na vstupné do divadla ve výši 15/20 % se poskytuje následovně:
15 % z plné ceny při předložení jednorázové nebo předplatní jízdenky s platností kratší než 1 měsíc.
20 % z plné ceny při předložení předplatní jízdenky s platností měsíční, čtvrtletní nebo roční.

Sleva na vstupné do expozic ve výši 25 % se poskytuje následovně:
25% ze vstupného při předložení platné jízdenky IDS JMK.

Sleva na vstupné na akce střediska ve výši 20 % se poskytuje následovně:
20 % s platnou jízdenkou jednorázovou nebo předplatní.
Sleva se vztahuje na akce pořádané Kulturním střediskem města Blanska (divadelní představení,
koncerty, vstupné na akci Vítání sv. Martina).

Sleva na půjčení kola ve výši 17 % se poskytuje následovně:
17 % s platnou předplatní jízdenkou na jednorázové půjčení kola, na měsíční nebo roční předplatné
v Brně.
Sleva se nevztahuje na mimořádné a krátkodobé akce.

Sleva se poskytne i ze zlevněného vstupného pro studenty a seniory. Sleva se nevztahuje na
mimořádné a krátkodobé akce a výstavy

VÝZVA PRO PARTNERY!
KORDIS JMK hledá partnery z řad veřejnoprávních institucí (muzea, kulturní
památky apod.) i soukromých společností, které by byly ochotny nabídnout
držitelům jízdenek IDS JMK slevy na svoje služby či zboží.
KORDIS JMK, a.s. ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistí propagaci
těchto nabídnutých slev formou informací uvedených na webových
stránkách www.idsjmk.cz, v tištěných informačních materiálech a dalšími
formami.

www.rentbike.cz
JIHOMORAVSKÉ
MUZEUM VE ZNOJMĚ

Doporučení: rezervujte si vstup do Vily Tugendhat dopředu na webu muzea.
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RENTBIKE

Tato výzva je kontinuální, přihlásit se může každý zájemce. Rozsah a způsob
spolupráce bude dohodnut individuálně.
KORDIS JMK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech spolupráci
odmítnout.
Cílem spolupráce je zvýšit atraktivitu IDS JMK pro cestující.
V případě zájmu nás kontaktujte na mailu info@kordis-jmk.cz.

