
Pardubický spolek historie železniční dopravy, občanské sdružení, 
http://www.pshzd.cz, e-mail: pshzd@email.cz, tel.: 604 926 620, 776 253 532, 

Vás v sobotu 
20. srpna 2011 
srdečně zve na  

SETKÁNÍ ZAHRADNÍCH ŽELEZNIC 
a dalších železničních modelů větších měřítek, které se uskuteční v prostoru u železničního musea 

a expozice MHD v bývalé vodárně na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem v době od 10 do 17 hodin. 
 

V rámci akce bude k vidění: 
 

����  několik ukázek modelových železnic, některé v provozu, 

����        železnice s možností svezení nejen dětí, 

����        museum otevřeno od 9 do 17.30, 

����        jízdy historického motoráčku MI3I.I "hurvínek" v trase Pardubice hl. n. - 

 Pardubice-Rosice n. L. - Slatiňany a zpět podle jízdního řádu: 
 

 

     km LG Rokycany, PSHŽD km      

8.40 10.13 12.35 14.06 0 Pardubice hl. n. 15 10.04 12.04 14.04 17.41 
8.44 10.17 12.39 14.10 2 Pardubice - Rosice n. L.   10.00 12.00 14.00 17.36 

 10.20    Pardubice - Rosice n. L. 13  11.41   
 10.43   11 Chrudim 4  11.25   
 10.49   

 

15 Slatiňany 0 

 

 11.19   
 

Ve vlacích platí zvláštní tarif jízdného! Prodej jízdenek přímo ve vlaku! Neplatí jízdenky, slevy ani režijnívýhody ČD ani jiných dopravců! 
Přeprava kočárků omezena kapacitou, přeprava jízdních kol vyloučena! 

 

km 1 - 3 4 - 14 15 - 24 
Cena 15/ 10,-Kč 30/ 20,-Kč 45/ 30,-Kč 

 

Snížená cena jízdného platí pro děti od 6 do 15 let, důchodce 
a držitele průkazů ZTP a ZTP-P. Děti do 6 let zdarma. 

 

����        během pobytu zvláštního vlaku ve stanici Slatiňany možnost prohlídky,   

 připravované expozice původního strojního vybavení v tamní železniční vodárně, 

����        v Pardubicích-Rosicích nad Labem zajištěno drobné občerstvení. 
Vstupné dobrovolné! 

 
  

Další informace o průběhu akce získáte v programu, na výše uvedené www stránce, 
e-mailové adrese a telefonních číslech! 

���� Prosíme, dbejte osobní bezpečnosti, pokynů pořadatelů a pracovníků železnice! Změna programu vyhrazena!     
 

Akce se koná za podpory města PardubiceAkce se koná za podpory města PardubiceAkce se koná za podpory města PardubiceAkce se koná za podpory města Pardubice    
 

    

S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy, o. s. S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy, o. s. S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy, o. s. S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy, o. s. dáledáledáledále spolupracují a jeho činnost podp spolupracují a jeho činnost podp spolupracují a jeho činnost podp spolupracují a jeho činnost podporují:orují:orují:orují:    
CZ LOKO, a. s., Letohradské strojírny, s. r. o.; ČD, a. s., DHV Lužná u Rakovníka, DKV Č. Třebová, KCOD Pardubice, PO Pardubice, 

RSM Hradec Králové; Dopravní fakulta Jana Pernera; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.; 

Intersnack, a. s., Choustník; Lokálka Group, Železniční spolek Rokycany; Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; 

Ministerstvo kultury; Národní technické muzeum, Praha; Ing. Petr Novotný, AMOK Pardubice; Paramo, a. s.; 

Pardubický kraj; Správa železniční dopravní cesty, s. o. a mnoho dalších. Děkujeme!    


