
DĚTI I JEJICH RODIČE SE MOHOU UŽ TUTO SOBOTU SVÉZT V OLOMOUCI BEZPLATN Ě HISTORICKÝM 
VLAKEM 

Svézt se historickým vlakem, vylézt si na lokomotiv u a třeba i zahoukat na píš ťalu - to vše čeká na d ěti a jejich rodi če už tuto sobotu 19. 
června, kdy v Olomouci vyrazí po dlouhé dob ě na železni ční tra ť historický vlak z první poloviny minulého století.  Bezplatn ě se v n ěm budou 
moci povozit mezi p ůl dvanáctou a p ůl pátou všichni zájemci, kte ří o tento netradi ční zážitek projeví zájem. Akci po řádá Středomoravská 
nemocni ční (spole čnost má v pronájmu nemocnice v Prost ějov ě, Přerov ě a Šternberku), člen skupiny AGEL.  

Historické vagóny potáhne parní lokomotiva zvaná "Kremák", která vlastní jedno z největších topenišť, které kdy bylo u českých lokomotiv použito. Tu 
správnou historickou atmosféru také navodí průvodčí v dobových uniformách. "Touto akcí chceme dětem trochu se zpožděním připomenout jejich 
svátek. Věřím, že jízda historickým vlakem bude pro olomoucké občany vítaným zážitkem a zpříjemněním volného času," říká ředitel St ředomoravské 
nemocni ční Ing. Tomáš Uvízl . "Na celkem šest jízd centrem Olomouce si historická souprava "odskočí" z Náměště na Hané, kam přiveze již během 
dopoledne děti i zaměstnance našich nemocnic ve Šternberku, Přerově a Prostějově," doplnil ředitel . 

Pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky tam připravilo vedení Středomoravské nemocniční ve spolupráci s odborovými organizacemi nemocnic 
široký program. "Na tento den jsme přichystali řadu soutěží, her, atrakcí, pohádkově laděnou prohlídku zámku a také něco, co ale zatím nemohu 
prozradit. V každém případě se ale mají děti na co těšit…!" uzav řel ředitel . 

Je-li program v Náměšti na Hané určen jen pro zaměstnance nemocnic, je naopak projížďka historickým vlakem určena všem olomoučanům, kteří se 
budou chtít svézt na trase Olomouc hl. n. - Olomouc-Smetanovy Sady - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc město - Olomouc-Hejčín - Olomouc ŘEPČÍN 
podle zvláštního jízdního řádu:  
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