Národní den železnice
Lokace: Olomouc hl. n. a prostory motorové remízy DKV Olomouc
Datum: 25. září 2010 / 10–18 hodin
V sobotu 25. září se v prostorách olomouckého hlavního nádraží a v prostorách motorové remízy Depa kolejových
vozidel Olomouc uskuteční Národní den železnice. Celodenní program Národního dne železnice bude zahájen v 10
hodin a potrvá až do podvečerních hodin, předpokládaný konec je v 18 hodin.
V rámci Národního dne železnice je pro návštěvníky připravena prohlídka celé řady zajímavých exponátů. Ve „světě
historie“ budou mimo jiné přistaveny lokomotivy takových slavných jmen, jako je ALBATROS, ROSNIČKA či
PĚTASEDMA. K vidění budou i exponáty ze zahraničí, například polská PIEKNA HELENA a slovenský ZELENÝ
ANTON. Naopak ve „světě změny“ České dráhy návštěvníkům představí moderní vozidla posledních generací, jako
jsou například soupravy REGIONOVA, CITYELEFANT, modernizované vozy pro osobní vnitrostátní a
mezinárodní dopravu, a také nová třísystémová elektrická lokomotiva řady 380 ze Škody Transportation a.s.
Chybět nemůže samozřejmě ani elektrická jednotka řady 680 – PENDOLINO, kterou si budou moci návštěvníci
také prohlédnout. Z pražského hlavního nádraží bude v sobotu v 7:26 vypraveno mimořádné Pendolino, které do
Olomouce dorazí krátce po půl desáté. Vedle hostů, kteří pojedou na oslavy Dne železnice do hanácké metropole,
může cestovat tímto vlakem i veřejnost. Ve volném prodeji jsou jízdenky do pátého až sedmého vozu soupravy.
Zpět z Olomouce do hlavního města odjíždí speciální Pendolino v 17:23.
V rámci Národního dne železnice bude pro návštěvníky připravena i celá řada doprovodných aktivit, například jízda
historickým vlakem mezi Olomoucí a Uničovem nebo prohlídka Masarykova salonního vozu a salonního vozu
Františka Ferdinada d’Este. Připraven bude i služební vůz Da6-5028, ve kterém si návštěvníci mohou prohlédnout
funkční modelové kolejiště.
Pro nejmenší návštěvníky budeme v Kinematovlaku promítat dětské filmy a přistaven bude také dětský VláčekHráček s atrakcemi. V divadelním stanu si mohou děti i zasoutěžit.
Během dne se návštěvníci mohou těšit na hudební doprovodný program, na pódiu vystoupí The Backwards, jedna z
nejlepších Beatles revivalových skupin světa.
Na návštěvníky čeká celá řada stánků s občerstvením a pro skutečné znalce i stánek s originálními suvenýry.
V neděli 26. září navážou na Národní den železnice jízdy parních vlaků v čele s lokomotivami ALBATROS a
ZELENÝ ANTON z olomouckého hlavního nádraží do Krnova a zpět.
České dráhy, a.s., všechny srdečně zvou na Národní den železnice a těší se na vaši návštěvu.

