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ÚVODNÍK

Výhodnější tarif IDOL od 1. 9. 2018
Vážení obyvatelé Libereckého kraje,
od 1. září letošního roku budou platit výrazné slevy pro cestující. Velice mě těší, že se podařilo do úspěšného konce dotáhnout jednání s městy provozujícími hromadnou dopravu. Díky
tomu bude platit nový Tarif IDOL, ve kterém jsou slevy až 75 %
a který přináší i některá další vylepšení a nové nabídky.
Jsem rád, že se města Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov
rozhodla ve svých tarifech přijmout
stejné podmínky slev. Nový tarif
IDOL tak bude i nadále jednotným
dopravním systémem se stejně výhodnými podmínkami pro všechny
cestující.
Nová pravidla se významně dotknou
žáků a studentů, kterým od září začne školní rok, proto se nezapomeňte informovat na obvyklých místech
na nové ceny a slevy. Rádi Vás přivítáme v Zákaznickém centru
IDOL/Opuscard v Evropském domě v Liberci u budovy krajského úřadu, kde si můžete vyřídit kartu Opuscard na počkání
a získáte všechny potřebné informace. Nejen toto zákaznické
centrum, ale i některá další kontaktní místa rozšíří o víkendu
1. a 2. září svoji provozní dobu, abyste si hned v sobotu mohli
zakoupit jízdní doklady za nové ceny.
Na závěr bych Vám chtěl říci, že chystáme projekt modernizace
odbavovacího zařízení IDOL. Přes dva miliony korun investujeme do projektu, jehož cílem je zmodernizovat způsob odbavování cestujících.
Lidé budou moci nadále využívat vlastní kartu Opuscard, která
však bude lépe chráněná proti případnému zneužití. Zároveň
umožní úhradu jízdného platební kartou nebo mobilním telefonem či zakoupit si přestupní papírové jízdenky s optickým
čtením QR kódu. Cestující budou moci také dobít finanční
prostředky na kartu Opuscard v e-shopu. Projekt též počítá
s vytvořením jednotného terminálu v prostředcích hromadné
dopravy, který umožní rychlejší odbavení cestujících.
Věřím, že tyto nabídky osloví i ty z vás, kteří veřejnou dopravu
využívají jen málo nebo vůbec. Cestování v našem kraji je pohodlné, spolehlivé a nově bude i výhodnější.

Martin Půta

Hejtman Libereckého kraje

VÍTE, ŽE...

Od soboty 1. 9. 2018 v celém systému IDOL
• Budou mít cestující do 18 let, studenti do 26 let a cestující nad 65 let nárok na slevu 75 % z jízdného.
• Cestující od 15 do 18 let budou prokazovat svůj nárok
na slevu pouze občanským průkazem.
• Studenti budou mít nárok na slevu po celý rok (i o prázdninách).
• Jízdné pro všechny relace v IDOL bude možné zakoupit
ve variantách 7, 30, 90 a nově i 366 dní („Časovka IDOL“)
anebo bude možné si pořídit jízdenku na celý IDOL na 7,
30, 90 a 366 dní („Síťovka IDOL“)
• Cestující nad 70 let budou mít „Síťovku IDOL“ na 366 dní
za 500 Kč, kterou si budou moci zakoupit kdykoli a bude
jim platit dalších 366 dní.
Více informací najdete na
http://www.iidol.cz/aktuality/3919
S ohledem na tarifní změny platné od 1. 9. 2018, kdy nákup jízdenek za nové ceny bude možný až od soboty 1. 9.
2018, budou mít některá kontaktní místa IDOL/Opuscard
o víkendu 1. a 2. 9. prodlouženou otevírací dobu nad rámec
běžné otevírací doby.
Více informací: http://www.iidol.cz/

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
od neděle 2. 9. 2018

Podrobné informace po oblastech:
ČESKOLIPSKO A NOVOBORSKO
• Prodloužené školní spoje na lince 282 z Mimoně až do Doks.
• Prodloužení ranního páru spojů 1 a 4 až do/ze zastávky
Žandov,Velká Javorská (v režimu Radiobus)
• a další …
LIBERECKO – Chrastavsko a Podještědí
• Nový školní polední pár spojů na lince 81 z Hodkovic nad
Mohelkou přes Petrašovice, Bílou do Českého Dubu a zpět.
• Ranní posilový spoj 22 z Liberce do Turnova na lince 350
pojede celoročně, nový spoj 7 ve 12:35 z Liberce do Turnova
• Informace o změnách MHD Liberec (od 1. 9. 2018)
• a další …
JABLONECKO, TANVALDSKO, ŽELEZNOBRODSKO
• Regionální doprava beze změn
• Informace o změnách v MHD Jablonec nad Nisou (od 1. 9. 2018)
TURNOVSKO, SEMILSKO, JILEMNICKO
• Nový pár přímých spojů z Liberce do Hradce Králové
a zpět na lince 370
• Znovu obnovení provozu linky 553 do zastávky Lomnice
nad Popelkou, Košov
• a další …
Podrobněji na www.iidol.cz (JÍZDNÍ ŘÁDY, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY)

OBNOVENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
DO LOMNICE NAD POPELKOU, KOŠOV
v pondělí 3. 9. 2018 pojede po necelých 8 letech zase autobus ze zastávky Lomnice n. Pop., Košov. Spoje
linky 553 nabídnou občanům Košova spojení do Lomnice nad Popelkou
a návazné spoje dále do Semil, Turnova, Liberce a do Jičína. Dlouhou
dobu nepoužívané zastávky se osadí
novými označníky, které se již postupně objevují v celém Libereckém kraji.

INFORMAČNÍ LIST

o cenách jízdného pro každou obec
V souvislosti se změnou tarifu IDOL upravil koordinátor
veřejné dopravy KORID LK i podobu informačního listu
o cenách jízdného z jednotlivých zón IDOL do okolních zón
i vzdálenějších velkých měst. Tyto informační listy budou
společně s novými jízdními řády vylepeny na všech autobusových zastávkách příměstské autobusové dopravy
v Libereckém kraji. Listy jsou již nyní k dispozici on-line
http://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/mapserv/idol/tisk_pdf.php

TIP NA VÝLET S EURO NISA TICKET:
Šestiměstí – Löbau

… Po další čtvrthodině konečně
přijíždíme do Löbau. Také zde se
autobusové nádraží nalézá v blízkosti vlakového. Jak jsme si už řekli,
dnes odtud vlaky jezdí západním
směrem do Budyšína a Drážďan,
směrem východním pak do Zhořelce a třikrát denně i do polské
Wroclawi. Doby, kdy bývalo Löbau
významným železničním uzlem,
odkud vycházelo několik dalších
tras, jsou ale nenávratně pryč. Připomínají si je jen členové místního spolku přátel železnic,
kteří pořádají příležitostné jízdy s parními i staršími motorovými lokomotivami a vozy.
Od nádraží se vydáme po ulici Bahnhofstrasse přes Wettiner Platz, lemovaný několika velkoměstsky působícími secesními činžáky, na další náměstí Nikolaiplatz. Tomu vévodí
původně románský, na sklonku 13. století goticky přestavěný kostel sv. Mikuláše (Nikolaikirche). Za další dvě minuty už stojíme uprostřed hlavního náměstí Altmarkt, jehož
severní stranu zaujímá z větší části barokní budova radnice.
Na sousedním domě čteme výraznými písmeny provedený
nápis J. T. Urban. Asi tu taky žil nějaký Čech, poznamenává
Roman… celý článek o Löbau na www.iidol.cz (TURISTIKA,
VÝLETY S EURO-NISA-TICKET)

DOPRAVNÍ HISTORIE LIBERECKÉHO KRAJE
Párou do Jindřichovic pod Smrkem a dále po kraji

V sobotu 11. 8. 2018 vyjel těsně po zrušení zákazu jízdy z důvodu dlouhotrvajícího sucha parní vlak z Liberce
do Jindřichovic pod Smrkem na tamější Jindřichovické dny.
Neobvyklou trasu si parní souprava Klubu přátel železnic
Českého ráje vypravená ve spolupráci se spolkem Frýdlanstké okresní dráhy projela téměř plně obsazená.
Parním vlakem se můžete do konce roku svézt ještě při
těchto příležitostech:
25. 8. 2018  Borůvková parní sobota na zubačce (Kořenov
– Harrachov)
25. 8. 2018   Historickým vlakem Českým rájem (Turnov –
Rovensko, Turnov – Semily)
1. 9. 2018  Krajské dožínkové slavnosti v Bílém Kostele nad
Nisou (Liberec – Hrádek nad Nisou)
8. – 9. 12. 2018  Mikuláš v Liberci (Liberec – Křižany)
8. – 9. 12. 2018  Andělská jízda a Mikulášské vlaky (Martinice v Krk. – Rokytnice n.Jiz. a Lomnice n. Pop. – Nová Paka)
Jízdy parních vlaků podporuje finančně Liberecký kraj. Jindřichovické jízdy podpořily všechny obce na trati od Raspenavy až do Jindřichovic pod Smrkem.

„Ventilovka“ táhne soupravu do stanice Frýdlant-předměstí z Jindřichovic pod
Smrkem, „Kafemlejnek“ na konci soupravy (foto: Jan Maxa)

Celá souprava zvláštního vlaku na Jindřichovské dny (foto: Jan Maxa)
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