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„Legendární“ linka 
BI končí...

(Dokončení ze str. 1)
V trase od hlavního nádraží přes 

Březinky dojede do centra měs-
ta, dále k Domu zdraví, odkud udě-
lá „smyčku“ po Vrchlického ulici 
na Dolinu, po Jiráskově ulici zpět do 
centra a dále ve své stávající trase na 
Březinky (se závlekem na Slunce na 
konečnou „Dopravní podnik“). 

Změny také 
v autobusových linkách

Součástí změn bude i zkrácení au-
tobusové linky číslo 6, která bude 
nově končit u Domu zdraví. Součas-
ně bude omezen provoz na zastáv-
ce Fibichova ve směru z centra, kde 
je problém s nevhodným chováním 
cestujících. Od 1. prosince na této za-
stávce budou zastavovat autobusy li-
nek 3 a 6 v sobotu a v neděli až od 8. 
hodiny ranní.

Další novinkou je přejmenování za-
stávky Sokolovna. Nově se bude jme-
novat Vysoká škola polytechnická. 
Žádost o přejmenování přišla právě 
z vysoké školy, rada města požadavku 
vyhověla. -tz-

Od 1. 12. 2017 bude zprovozněna nová trolejbusová trať na ul. Vrch-
lického, Dojde ke změně linkového vedení trolejbusových linek:

Linka B: Hlavní nádraží – Březinova – Masarykovo náměstí – Sokolovna 
– 17. Listopadu – Poliklinika – Zátopkova – Zimní – S. K. Neumanna – Na 
Dolech

Linka D: Hlavní nádraží – Chlumova – Sokolovna – Seifertova – Polikli-
nika

Linka E: Motorpal – Kaufl and-Chlumova – Masarykovo náměstí (opačný 
směr Masarykovo náměstí – Dům Kultury-Fritzova-Kaufl and-Motorpal)

Linka F: Dopravní podnik - Masarykovo náměstí  – Sokolovna – Seiferto-
va – Poliklinika

Linka N: Hl. nádraží – Březinova –Masarykovo náměstí – Sokolovna – 17. 

Listopadu – Poliklinika – Zátopkova – Zimní – S. K. Neumanna – Jiráskova 
– Masarykovo náměstí – DP – Březinova – Hl. nádraží. 

Linka A, C beze změny
Linky A, B, C celodenně v  intervalu 12 minut, od 18. hodin 15 minut, od 

20 hodin 20 - 30minut
Linka E ve špičkách interval 12 minut, v sedle 30 minut (dnes ve špičce 12 

minut, mimo špičku střídání intervalu 24/36 minut)
Linky D, F celodenně v intervalu 24 minut (ve společném úseku v prokladu 

12 minut), od 18. hodin 30 minut, od 20 hodin 40 - 60 minut
Víkendové intervaly dle současného stavu, tzn. mezi 9. – 17. hodinou 15 

minut (linky A, B, C), jinak 20 minut. Linka E dle současného stavu. Linky 
D, F v intervalu 30 (9-17 hod) resp. 40 minut. -tz-

MHD se dočká významných změn

Lidé mohou donést oděvy, ale i 
hračky, knihy, hygienické potřeby či 
drobné spotřebiče.

V sobotu 25. listopadu 2017  v 
době od 9.00 – 17.00 hodin bude 
na nákladovém nádraží, vzadu 
směrem k prodejně Ferona, při-
staveno označené vozidlo Diako-
nie Broumov.

Do auta  mohou lidé dopravit veš-
keré oděvy, bytový textil, ručníky, 
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, 
pásky, kabelky, hračky - i plyšové, 
knihy, drogistické zboží, hygienické 
potřeby, menší funkční elektrospo-
třebiče, látky, jakékoliv nádobí, drob-
né předměty z domácnosti (vázy, 
květináče...)

Bližší informace podá:
Oblastní středisko Diakonie Brou-

mov, 101 00  Praha 10, Vršovická 64
tel., fax.: 224 317 203
www.diakoniebroumov.org
 -tz-

Diakonie opět 
pořádá sbírku 
pro potřebné


