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Regionální den PID v Čelákovicích
Sobota 8. září 2018 od 9:00 do 17:00 hod.

V sobotu 8. září 2018 se bude u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 Praha-
Nymburk u vlakové stanice Čelákovice konat další Regionální den PID, na který 
jste všichni srdečně zváni. Na návštěvníky čekají zvláštní jízdy nostalgických vlaků 
nebo tradiční historické autobusy, které jsou již nedílnou součástí dnů PID. 
Na bohatý kulturně-zábavný program si přijdou děti i dospělí. Akce se bude konat 
od 9:00 do 17:00 hod.
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Těšíme se na Vaši účast!

Jízdy zvláštních vlaků:
ź Parní vlak v čele s lokomotivou 475 „Šlechtična“ v trase Praha hl. n.  -

Čelákovice – Nymburk hl.n. 
ź Elektrická jednotka řady 451 „Žabotlam“ v trase Praha hl.n. - Čelákovice -

Lysá n. L.
ź Vlaková souprava tažená lokomotivou řady 141 „Bobina“ v trase Praha hl.n. - 

Čelákovice - Lysá n. L.
ź Historický motorový vůz řady 830 v trase Čelákovice - Mochov

Na co se můžete těšit:
ź kulturní program - zajímavá hudební vystoupení skupin z blízkého okolí 

a Prahy 
ź informační stánky PID, ČD a města Čelákovice 
ź tradiční workshop PID pro děti 
ź organizovaná exkurze ve stanici Čelákovice (pro zájemce od 10:00 hod.) 
ź modelové kolejiště Klubu železničních modelářů 
ź atrakce pro děti - stánek s hračkami, skákací hrad, řetízkový kolotoč, stánek 

s balónky, dětský svět 
ź stánky s občerstvením 
ź prohlídka nejstaršího českého skanzenu lidové architektury v Přerově 

nad Labem (snížené vstupné pro cestující z historického autobusu) 
ź prohlídka renesančního zámku v Brandýse nad Labem (snížené vstupné 

pro cestující z historického autobusu)

Historické autobusy:
Škoda 706 RTO do skanzenu Přerov nad Labem, kde je v tento den snížené 
vstupné

Karosa ŠD 11 na zámek Brandýs nad Labem, kde je v tento den snížené vstupné
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