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Mirku, procestoval jste kus 
světa. Kde jste byl nejdále 
a kde se Vám nejvíc líbilo?
Procestoval jsem řadu míst. 
Hluboký dojem ve mě ale za-
nechalo Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Montevideo, Puerto 
Rico,… Nejvíc se mi líbilo 
v Los Angeles a v Miami. Tam 
bych si dokázal představit žít. 
Líbí se mi ta naprostá volnost 
a  tolerance. Díky práci jsem 
měl možnost žít rok v Londýně, 
na to velmi rád vzpomínám. 

Jaká role byla pro Vás nej-
zajímavější? Byla to role di-

vadelní nebo filmová? 
Určitě fi lmová, role Nica 
v  britském dvoudílném tele-
vizním fi lmu A  Good Mur-
der. Postava Nica zahrnovala 
celou škálu lidských vlastnos-
tí, ať už dobrých nebo špat-
ných. Divák do poslední chví-
le váhal, jestli je Nico klaďas 
anebo záporák.

Co považujete za svůj nej-
větší profesní úspěch?
Právě roli v  britském fi lmu 
A  Good Murder. Profesně pro 
mě bylo ovšem velmi důležité 
také to, že jsem byl jedním ze 

dvou pozvaných na fi nálové ka-
merové zkoušky série meziná-
rodních castingů na hlavní roli 
pro seriál Th em televizní stani-
ce a studií 20th Century Fox.

Co bylo hlavním důvodem, 
proč jste se natrvalo vrátil 
zpět domů do Čech?
Neřekl bych, že jsem se do 
Čech vrátil natrvalo. Nerad 
plánuju. Jsem člověkem, co 
miluje překvapení. I kdybych 
tu žil natrvalo, říkal bych si 
přesto pro sebe, že tomu tak 
není. V  době, kdy jsem se 
vrátil, panovala v  zahraničí 

ve fi lmovém průmyslu krize 
a probíhala ve Spojených stá-
tech stávka scénáristů, násled-
ně herců. Návrat se tedy konal 
ve jménu zajímavých pracov-
ních příležitostí v  Čechách. 
Pravděpodobně plánuji ná-

vrat do LA na několik měsíců. 
Vše je ve hvězdách.

Jistě trávíte při své profesi 
mnoho času na cestách. 
Jak dojíždíte za prací? Je to 
vždy autem nebo někdy dáte 
přednost vlaku či autobusu?
Po Čechách cestuji za prací 
většinou autem, naopak do 

zahraničí většinou vlakem. 
Je to rozumný současný trend 
zahraničních produkcí. Poho-
dlné a časově výhodné. 

Dá se z pohledu řidiče srov-
nat bezpečnost na silnicích 
v  zahraničí s  tou „českou“ 
tady u nás?
Nesrovnával bych ani tak 
bezpečnost jako takovou, ale 
přístup mentalit jednotli-
vých národů k  problematice. 
Trocha tolerance, senzitivity 
a ohledu by neuškodilo. 

Děkujeme za rozhovor. JD

MIROSLAV ŠIMŮNEK 
„NERAD PLÁNUJU!“
Jilemnický rodák, herec a moderátor. Již při studiích herectví hrál externě v řadě pražských divadel – v Národním 
divadle, v Divadle Bez zábradlí, Na Fidlovačce i Na Vinohradech. Zahrál si ve 24 filmech, z toho v 8 v hlavní roli. 
Spolupracoval na zahraničních filmech. Jedním z mnoha je historický film Tristan a Isolda nebo Casino Royale.  

Milí cestující a spoluobčané, 
v podzimním vydání dopravního ob-
časníku IDOL jsme pro Vás shrnuli 
nejdůležitější události týkající se do-
pravy v našem kraji. Dočtete se, že 
některé projekty jsme posunuli opět 
o  kus dopředu. Tanvald se pochlu-
bí novým terminálem a  libereckou 
tramvaj čeká významná oslava již 
100. výročí od založení. Věřím, že 
si každý z Vás najde i v tomto vydá-
ní to, co ho zajímá.

Děkujeme všem za podněty a přízeň 
a přejeme příjemný podzimní čas.

MARTIN SEPP
náměstek hejtmana pro resort dopravy

COBRANDOVÁ KARTA 
CITI OPUSCARD
Do pátého roku svého života chystá 
karta Opuscard propojení  s kreditní 
kartou Citi Life společnosti Citibank 
Europe plc.
Se současnou kartou Opuscard lze 
hradit pouze jízdné ve veřejné do-
pravě Libereckého kraje, což naopak 
nelze s  běžnými platebními kartami. 
Připravovaná cobrandová karta Citi 
Opuscard spojuje výhody obou karet 
v  jedné a má ambice se stát prvním 
takto postaveným kartovým produk-
tem v České republice.
Vydávání nové karty je připraveno 
na podzim letošního roku a  veřej-
nost bude o  zahájení informována 
v  médiích i  na kontaktních místech 
Opuscard.

NÁVRAT DO ŠKOLY!

Dětské dopravní hřiště v Liberci
8. září 2012 
od 14.00 do 17.00 hodin!
Těšíme se na vás!
Více na www.pankuzel.cz!

foto: Renata Janásová
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Práce na odstraňo-

vání povodňových 

škod jsou v  plném 

běhu. Dalších pět z  mostů 

poničených povodní je opra-

veno. V posledních dnech se 

Libereckému kraji podařilo 

dokončit opravu mostu přes 

potok v  Kryštofově Údo-

lí, dále pak most přes potok 

v  Bulovce, most v  Kotel-

sku, most přes potok Jeřici 

v Mníšku a most v Kněžicích.

„Je to dalších pět mostů, které 
se podařilo po povodních opra-
vit z celkového počtu pětapade-
sáti. Most v  Kryštofově údolí 
je hotový za necelé 4 měsíce, 
náklady na jeho opravu byly 
celkem 5,1 mil. Kč bez DPH. 
Most v  Kryštofově údolí stej-
ně jako železobetonový most 
v  Bulovce za 2,6 mil. Kč bez 
DPH, most v Mníšku i Kněži-
cích byly hrazeny z  dotace na 
obnovu majetku postiženého 

povodní z  programu MMR. 
Most v Kotelsku za 4,8 mil. Kč 
bez DPH byl hrazen z mostní-
ho úvěru Libereckého kraje,“ 

uvádí náměstek hejtmana pro 

dopravu Martin Sepp. 

Oprava těchto 5 mostů přišla 

na 18,5 mil. Liberecký kraj 

má ve spolupráci s  Krajskou 

správou silnic Libereckého 

kraje připraveno k  realizaci 

celkem 55 mostů za bezmála 

318 mil. Kč bez DPH.  JD

Dalších pět povodňových 
mostů je opraveno

K  datu 2. 9. 2012 

byly připraveny 

změny jízdních řádů 

na Tanvaldsku v  souvislosti 

s  otevřením nového termi-

nálu veřejné dopravy v  těsné 

blízkosti železniční stanice 

Tanvald. Ta je významným 

dopravním uzlem, protože se 

zde sbíhají tři železniční tra-

tě: od Liberce, od Železné-

ho Brodu a  od Harrachova. 

Nyní, po vybudování moder-

ního terminálu, který nabízí 

informační tabuli s odjezdy 

a příjezdy autobusů, veřejné 

toalety a občerstvení, dochází 

k lepší provázanosti mezi vlaky 

a autobusy. Prozatím došlo jen 

k drobným úpravám jízdních 

řádů autobusových linek, kdy 

k  terminálu byly prodlouže-

ny primárně spoje s  poten-

ciálem vytvoření návaznosti 

s  vlakem. Do budoucna lze 

předpokládat další úpravy, 

ale ty nastanou až po opravě 

železniční trati z Tanvaldu do 

Jablonce nad Nisou a zavedení 

požadovaného 30minutového 

intervalu na této železniční 

lince. K úpravám v autobuso-

vé dopravě lze závěrem pouze 

uvést, že případné připomín-

ky a  náměty k  jednotlivým 

linkám můžete adresovat ko-

ordinátorovi veřejné dopravy, 

KORID LK, spol. s r.o.

ING. OTTO POSPÍŠIL

V  roce 2007 se množství 

usmrcených při doprav-

ních nehodách v  České 

republice ustálilo na počtu 12 na 

100 000 osob. V porovnání s řadou 

Evropských zemí to není špatný vý-

sledek. Například pro Polsko nebo 

Slovensko uváděly statistiky údaje 

vyšší (přes 15 na 100 000). 

„Přesto není možné se s  tímto sta-
vem spokojit. Každá tragická nehoda 
a každé zranění se nedozírným způso-
bem dotýká jak samotných obětí, tak 
i řady dalších lidí. Medicína v posled-
ní době v mnohém pokročila, ale ani 
dnes není všemocná. Řidiči aut, cyk-
listé a chodci by měli mít na paměti, 
že i poměrně malá rychlost může být 
životu nebezpečná,“ řekl přednosta 

Traumacentra KNL MUDr. Ri-

chard Lukáš, Ph.D.

V  liberecké nemocnici je sice ne-

ustále připravený tým obětavých, 

vzdělaných a  technicky vybavených 

zdravotníků, ale bohužel existují 

i  poranění neslučitelná se životem 

a existují a dlouho ještě budou exis-

tovat následky, které nelze odstranit. 

„Liberecké traumacentrum ošetřuje 

každoročně přibližně 180 pacien-
tů se zraněními, která bezprostředně 
ohrožují život, jedná se o  takzvané 
polytrauma,“ uvedl MUDr. Richard 

Lukáš, Ph.D. 

Nemocnice proto začátkem prázd-

nin uspořádala společně s  resortem 

dopravy Libereckého kraje tiskovou 

konferenci, jejímž cílem bylo jediné, 

informovat veřejnost prostřednic-

tvím médií o nebezpečích, která hro-

zí na silnicích, ale také například při 

letních sportech. Zároveň nemocni-

ce podpořila kampaň Libereckého 

kraje s názvem „Uber plyn!“.

A jakými pravidly je potřeba se řídit? 

„Pro všechny platí jediný recept: do-

držování dopravních předpisů a pře-

devším opatrnost,“ dodal přednosta. 

V  rámci kampaně „Uber plyn!“ při-

pravil Liberecký kraj putovní výstavu, 

kterou mohli zájemci vidět v  srp-

nu v NC Géčko v Liberci. V těchto 

dnech je k vidění v prostorách semil-

ské radnice. Kampaň do této chvíle 

podpořila řada měst Libereckého kra-

je, například Turnov, Železný Brod, 

Jilemnice, Česká Lípa, Nový Bor, 

Tanvald, Frýdlant a Liberec. JD

Tanvald se pyšní novým 
moderním terminálem

Řidiči hazardují se životy. Uber plyn!
Ani během letošních prázdnin se dveře na traumatologii Krajské nemocnice Liberec netrhnou. Podle přednosty liberecké traumatologie MUDr. Richar-
da Lukáše, Ph.D., i přes četné reportáže o tragických dopravních nehodách, které doslova plní televizní zpravodajství, lidé na silnicích neustále riskují 
a neuvědomují si, jak moc hazardují nejen se životy svými, ale i těch ostatních.
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V  počátcích pro-

vozu linka začínala 

na libereckém Sou-

kenném náměstí, kde měli 

cestující možnost přestupu na 

ostatní tramvajové linky, tj. 

Lidové sady – Nádraží a Ro-

chlice – Růžodol. Jednoko-

lejná trať s  výhybnami poté 

směřovala dolním centrem Li-

berce ulicemi Barvířská, Orlí 

a Františkovská (pro přehled-

nost uvádíme dnešní názvy), 

dále stoupala Hanychovskou 

ulicí přes Janův Důl a  Dol-

ní Hanychov na konečnou 

v Horním Hanychově. Linka 

měřila necelých 6 km a tram-

vaje jezdily každých 10 minut. 

V polovině 20. let byly posta-

veny další výhybny v ulici Orlí 

a  Hanychovské, díky nimž 

bylo možné zkrátit intervaly 

mezi Soukenným náměstím 

a Vápenkou na polovinu.

K zásadní změně došlo roku 

1932 s  výstavbou spojo-

vací koleje Žitavskou ulicí 

mezi nádražím a viaduktem. 

Od té doby jezdí linka č. 3 

v trase Lidové sady – nádra-

ží  –  Horní Hanychov. Pů-

vodní trať v  Barvířské, Orlí 

a  Františkovské ulici byla 

opuštěna a  snesena. Již v  té 

době se zvažovalo prodlouže-

ní tratě v Horním Hanycho-

vě až k  dolní stanici lanové 

dráhy na Ještěd (ta zahájila 

provoz roku 1933), stavba 

ale nebyla zahájena.

Po 2. světové válce byla po-

stupně doplněna druhá kolej 

na vytíženém úseku mezi ná-

dražím a pekárnami, od roku 

1972 vedla dvoukolejka až 

na Vápenku. Na konečných 

stanicích byly vybudovány 

kolejové smyčky pro možnost 

otáčení moderních jedno-

směrných tramvají, které se 

v  pravidelném provozu nasa-

zovaly od roku 1960. 

Vinou intenzivního provozu 

a  nedostatečné údržby se ale 

celá trať dostala do natolik 

špatného technického stavu, 

že vážně hrozilo její uzavře-

ní. Na konci 80. let padlo 

rozhodnutí o  komplexní re-

konstrukci, spojené se změ-

nou rozchodu kolejí z úzkého 

(1 000 mm) na standardní 

(1 435 mm). Navzdory eko-

nomickým problémům se 

postupně, byť se zpožděním, 

dařilo realizovat jednotlivé 

etapy: úzkorozchodné tram-

vaje jezdily do Hanychova 

naposledy 26. srpna 1998, od 

30. srpna téhož roku pak vyje-

ly po ještě nedokončené trati 

tzv. normálního rozchodu na 

provizorní konečnou Kubelí-

kova. Roku 2000 byl obnoven 

provoz do Dolního Hany-

chova, roku 2003 dokonče-

na rekonstrukce tramvajo-

vé vozovny. Konečně v  létě 

2005 vyjely znovu tramvaje 

po nynější dvoukolejné trati 

až do Horního Hanychova. 

I během této rekonstrukce se 

posuzovala možnost prodlou-

žení tratě až k lanovce, ale ani 

tentokrát k  němu nedošlo, 

stavební uspořádání konečné 

nicméně do budoucna s touto 

možností počítá. 

Stoleté výročí hanychovské 

tramvajové trati si Dopravní 

podnik měst Liberce a  Jab-

lonce nad Nisou., a.s. spolu 

s občanským sdružením Bove-

raclub připomenou v  sobotu 

6. října uspořádáním zvlášt-

ních jízd rekonstruované his-

torické tramvaje T2R z  roku 

1961 a  dalším doprovodným 

programem. Všichni Libereča-

né i návštěvníci města jsou sr-

dečně zváni. Informace o pro-

gramu naleznete na stránkách 

dopravního podniku – 

www.dpmlj.cz, Boveraclu-

bu – www.boveraclub.com 

a KORID LK – www.iidol.cz.

Liberecký kraj u té příležitos-

ti vydává publikaci Tramvaje 

v Libereckém kraji, ve které se 

dozvíte spoustu dalších infor-

mací nejen o hanychovské, ale 

i dalších tramvajových tratích 

v Liberci a Jablonci nad Nisou 

a také o výrobě tramvají ve va-

gónce v České Lípě.  JR

Liberecká tramvaj oslaví letos již 100. narozeniny
V úterý 16. října letošního roku si připomeneme 
100. výročí zahájení provozu tramvají do Horní-
ho Hanychova. 

Autobus na zavolání

Systém se bude roz-

víjet ve dvou úrov-

ních:

RADIOSTOP
POPTÁVKOVÁ ZASTÁVKA 
Jedná se o  zastávku neležící 

na hlavní trase, která bude 

obsluhována pouze v případě, 

existuje-li poptávka ze strany 

cestujících. Pokud cestující 

bude potřebovat na takové 

zastávce vystoupit, nahlásí to 

řidiči, jako je tomu již dnes. 

Pokud však bude chtít na-

stoupit, zavolá cestující na 

předem stanovené telefonní 

číslo na dispečink. Autobus 

pro cestujícího přijede.

RADIOBUS 
POPTÁVKOVÝ SPOJ
Jedná se obdobný princip 

s  tím rozdílem, že celá trasa 

spoje se bude řídit aktuální 

poptávkou.

Celý systém se projednává 

s  obcemi. První pilotní pro-

jekt bude spuštěn nejdříve 

k prosinci 2012 po důkladné 

přípravě. „Rozhodně poža-
dujeme vysokou připravenost 
systému, především po doprav-
cích, kteří zajišťují spojení pro 
obce,“ uvádí Martin Sepp, ná-

městek hejtmana pro resort 

dopravy. „Systém bude vy-
zkoušen na několika vybraných 
linkách po důkladném projed-
nání v  obcích a  informační 
kampani, kterou plánujeme na 
podzim,“ doplňuje Ing. Jiří 

Hruboň, pověřený řízením 

KORID LK, spol. s r.o.

A  proč se vlastně slabé spoje 

rovnou nezruší? „Primárním 
cílem je zachovat základní 
dopravní obslužnost i  do obcí, 
kam cestuje menší počet ces-
tujících. Nový systém nám do 
budoucna umožní do někte-
rých odlehlých částí kraje za-
jistit spojení veřejnou dopravou 
i  v  nových časových polohách, 
a  tím dojde k  zatraktivnění 
veřejné dopravy jako takové,“ 

uzavírá Martin Sepp.

Více informací o projektu na-

leznete na webu www.iidol.cz.

ING. OTTO POSPÍŠIL

Společnost KORID LK, spol. s r.o. připravuje pro Liberecký kraj projekt tzv. 
„Poptávkové dopravy“. Cílem je udržet autobusová spojení do míst, kam 
cestuje zpravidla nízký počet cestujících a to ještě nepravidelně. Autobus 
si budou moci cestující jednoduše přivolat telefonem.

Liberecký kraj d tem
DEN BEZ AUTý
D

ZDARMA. Více na www.iidol.cz 
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PROČ MUSÍ KRAJ VYBRAT NOVÉ 
AUTOBUSOVÉ DOPRAVCE?

Evropská legislativa klade velký důraz na posilování konku-
renčního prostředí ve veřejné autobusové dopravě a již několik 
let platí Nařízení, které se promítlo i do české legislativy. Staré 
smlouvy s autobusovými dopravci končí rokem 2014, je tedy 
nejvyšší čas vybrat dopravce na další období a vytvořit nový 
systém smluvních vztahů s nimi. 

PROČ VYPSAL KRAJ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JIŽ NYNÍ, 
KDYŽ MAJÍ NOVÉ SMLOUVY PLATIT AŽ ZA 2 ROKY?

Celý proces zadání je velmi komplikovaný – přece jen se jed-
ná o dlouhodobý kontrakt a spoustu peněz z veřejných zdrojů. 
Je běžné, že již v průběhu lhůty pro podání nabídek podávají 
zájemci námitky, a především po výběru vítězných uchazečů 
budou s velkou pravděpodobností následovat odvolání od ne-
úspěšných uchazečů. S tím je nutné počítat. A i vítězní uchazeči 
musí mít dostatek času se na plnění zakázky připravit. Není nic 
horšího, a již se to v jednom kraji stalo, když je vítězný uchazeč 
potvrzen ÚOHSem jen pár měsíců před plněním. Rozběh je 
pak velmi hektický a většinou ho odskáče cestující.

NEJSOU KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 
PŘÍLIŠ TVRDÁ?

Veřejná doprava hraje v životě převážné části obyvatel Liberec-
kého kraje i občanů v kraji studujících a pracujících velmi důleži-
tou roli. Nesmí se stát, že dojde k zásadnímu výpadku služby, tím 
by byl ohrožen běžný život občanů. Stačí si vzpomenout, jaké 
problémy přinesly například stávky ČD. Proto se Liberecký kraj 
snaží již v průběhu zadání eliminovat riziko, že se vítěznými ucha-
zeči stanou dopravci sice s nejvýhodnější nabídkou, kteří ale ne-
zvládnou dostát svým závazkům z jakýchkoliv důvodů. Proto má 
kraj přísné požadavky na management i na personální obsazení 
dopravců, na zajištění parkovacích ploch, na velikost dopravce 
ve formě dlouhodobě poskytovaných dopravních služeb obdob-
né velikosti. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo 27 subjektů (nyní 
poskytují služby 3 dopravci), je tedy zřejmé, že o veřejnou za-
kázku usilují i dopravci, kteří zatím v našem kraji nepůsobí. 

 LZE OČEKÁVAT VÝZNAMNÝ NÁRŮST KVALITY 
VOZOVÉ PARKU, STEJNĚ JAKO TOMU BYLO 
U ŽELEZNICE?

Zatímco vlaky v Libereckém kraji ještě nedávno pamatovaly se-
dmdesátá léta a nová vozidla Jizerskohorské železnice či Trile-
xu znamenala generační skok, u autobusů toto očekávat nelze. 
Již nyní je vozový park na velmi slušné úrovni. Proto jsou poža-
davky kraje zaměřeny spíše na ekologii, bezpečnost a zvýšení 
komfortu pro lidi s omezením (vysoké procento nízkopodlažních 
vozidel usnadňujících nástup hendikepovaným, starším lidem či 
maminkám s kočárky, tlačítka pro výstup dosažitelná i pro školní 
děti). Je ale nutné zdůraznit, že samotný požadavek na průměr-
né šestileté stáří vozového parku a nejstarší vozidlo ne více než 
12 let je sám o sobě požadavek zaručující nárůst kvality.

 O JAKÉM OBJEMU PENĚZ SE V SOUVISLOSTI 
S TOUTO ZAKÁZKOU JEDNÁ?

Dopravci nabídnou cenu, která je aritmetickým součinem stá-
vajícího počtu km s rezervou 20% a jimi stanovenou cenu do-
pravního výkonu za 1 km. To vše vynásobeno 10 lety. Proto se 
nyní mluví o 4miliardovém kontraktu. Ale pozor! Autobusy ne-
budou jezdit prázdné, budou vykazovat tržby. Od nákladové 
ceny se tedy odečtou vybrané tržby od cestujících, které jsou 
dlouhodobě ve výši přibližně 1/3 nákladů. Výši tržeb ovlivňuje 
především to, jak je veřejná doprava organizována (jak na 
sebe navazují jízdní řády, zdali vyhovují poptávce cestujících), 
jaké jsou ekonomické možnosti rozpočtu kraje atd. Ačkoliv 
tržby může ovlivnit i dopravce kvalitou poskytovaných služeb, 
chce si Liberecký kraj ponechat možnost plně řídit dopravní 
obslužnost kraje. 
Celkový požadavek na rozpočet Libereckého kraje lze se při 
stávajícím počtu najetých km a odhadované ceně uchazečů 
na jednotlivé oblasti odhaduje na cca 240 mil. Kč ročně, což 
je srovnatelná částka se stávajícími náklady. Cenové nabídky 
však budou teprve podány, proto je nyní zcela předčasné ho-
vořit o výši kontraktu. 

MARTIN SEPP 
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu
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VÝBĚR NOVÝCH 
AUTOBUSOVÝCH 
DOPRAVCŮ V 5 BODECH

Nezbytným pomoc-

níkem pro výhod-

né cestování žáků 

a  studentů je nejen opuscard 

s  nastaveným žákovským 

nebo studentským profi lem, 

ale v  případě žáků a  studen-

tů dojíždějících mimo zóny 

s  MHD také řádně vyplně-

ná a školou i dopravcem po-

tvrzená žákovská průkazka. 

Žákovskou průkazku lze vy-

zvednout a  potvrdit v  infor-

mační kanceláři kteréhokoliv 

autobusového dopravce za-

pojeného do systému IDOL. 

Vlastníci opuscard si mohou 

v  těchto informačních kan-

celářích nechat nastavit pro-

fi l žák nebo student. Ti, kdo 

opuscard ještě nemají, mo-

hou na těchto místech podat 

žádost o její vystavení.

Studenti vlastnící opuscard ve 

věku 15 – 26 let mohou vy-

užít kategorii „STUDENT 

15 – 26“. Uvedeme-li pro pří-

klad každodenní cestování ze 

Semil do Liberce, potom vy-

chází cenová úspora při využití 

třicetidenního studentského 

kupónu oproti nákupu jed-

notlivých jízdenek přibližně 

300  Kč. Samozřejmostí u  to-

hoto kupónu je možnost vyu-

žívat také MHD v Liberci po 

celých třicet dnů jeho platnos-

ti. Student dojíždějící ze Semil 

potřebuje kromě opuscard 

s nastaveným profi lem student 

také dopravcem a  školou po-

tvrzený žákovský průkaz.

Ještě větší fi nanční úsporu 

mohou zaznamenat žáci zá-

kladních škol do 15 let. Ti po 

zvolení tarifu „ŽÁK -15“ za-

platí na trase Semily – Liberec 

za 30denní kupón pouhých 

528  Kč. Při koupi jednotli-

vých jízdenek by se náklady na 

každodenní cestování vyšplha-

ly na částku 672 Kč.

Předplatní žákovské a  stu-

dentské kupóny platí také 

o sobotách, nedělích a ve stá-

tem uznané svátky. Jednotlivé 

žákovské a studentské jízden-

ky lze v tyto dny vydat, pouze 

pokud je tato skutečnost na 

žákovské průkazce vyznačena, 

např. při cestě na studentskou 

ubytovnu, apod.

Pokud Vás výhodné žákovské 

tarify IDOL zaujaly, další in-

formace včetně tarifního po-

čítadla lze najít na interneto-

vých stránkách www.iidol.cz, 

lze je získat i v předprodejních 

a  informačních kancelářích 

jednotlivých dopravců IDOL, 

případně na telefonním čísle 

485 110 073. JD

Cestujte do školy 
s IDOLem!
Prázdniny končí a  všechny žáky a  studenty 
čeká nový školní rok. Část z nich nenavštěvuje 
školu přímo ve svém bydlišti a nejen ti využívají 
veřejnou dopravu a  tarif IDOL. Jak s  IDOLem 
cestovat výhodně?
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