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Vás v sobotu a v neděli 

22. a 23. června 2013 
srdečně zve na sedmý ročník akce 

 

ROSICKÝ PARNÍ VÍKEND 
aneb malé setkání parních strojů a další nejen železniční techniky 

od 9 do 17 hodin v prostoru před museem v bývalé vodárně 
na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem s doplňujícím programem: 

����        výstava parních strojů, kotlů, manometrů, ale i další techniky, některé exponáty v činnosti, 
����        expozice historických železničních vozidel MI3I.2053, Np, R, Zm a Ztrc,  
����        osvětlení prostoru před museem stabilním dieselovým motorem Slavia, parní gril, 
����        historický nákladní automobil Praga Piccolo z roku 1928, polní kuchyně, historické osobní 
 automobily a motocykly, 
����        v provozu železnice s možností svezení nejen dětí a zahradní železnička LGB, 
����        museum otevřeno v sobotu 9.00 - 23.00 hod, v neděli  10.00 - 17.00 hod, 
����        ve Slatiňanech, během pobytu zvláštních vlaků, možnost prohlídky expozice původního 
 zařízení, parního stroje a kotle v bývalé železniční vodárně. 
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Zvláštní osobní motorové vlaky Pardubice hl. n. - Slatiňany a zpět 
   km Lokálka Group, PSHŽD km    

odj.   9.30 odj. 12.45 0 Pardubice hl. n. 15 příj. 12.33 příj. 16.44 

příj.   9.34 příj. 12.49 
 

2 Pardubice-Rosice n. L.  

 
odj. 12.29 odj. 16.40 

odj. 10.11 odj. 12.56  Pardubice-Rosice n. L. 13 příj. 11.32 příj. 15.31 

10.31 13.13 11 Chrudim 4 11.17 15.15 

příj. 10.36 příj. 13.18 

 

15 Slati ňany 0 

 

odj. 11.10 odj. 15.05 
 

Vlaky jsou vedeny sólo motorovým vozem MI3I.I- kapa cita 45 míst. 
Prodej jízdenek přímo ve vlaku! Ve vlacích platí zvláštní tarif jízdného! Neplatí jízdenky, slevy a režijní výhody ČD ani jiných dopravců! 

Vzhledem ke konstrukci vozidla přeprava kočárků omezena, přeprava jízdních kol vyloučena! 
 

km 1-3 4-14 15-24 
Cena 20/ 15,-Kč 35/ 25,-Kč 50/ 35,-Kč 

 

Snížená cena jízdného platí pro děti od 3 do 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP-P. Děti do 3 let zdarma. 
 

Bližší a aktuální informace získáte na výše uvedených www stránkách, e-mailu a telefonních číslech. 
����    Při účasti na akci dbejte o svoji bezpečnost, pokynů pořadatelů a pracovníků železnice!  

Změna programu vyhrazena!    
    

    
Konání akce podpořilo 

Město Pardubice a Pardubický kraj. 
 

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

RSM Hradec Králové; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Lokálka Group, Železniční spolek Rokycany; 
Malá dráha Skalsko; MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; 
Ministerstvo kultury ČR; Signal Mont, s. r. o., Hradec Králové; SŽDC, s. o., OŘ Hradec Králové; 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a mnoho dalších. Děkujeme! 


