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8. 9. 2012 Oslavanské historické slavnosti 

Vyjížďka parním vlakem v trase Brno (odj. 11:06)–Oslavany 
a zpět (odj. 17:25) na oslavy s bohatým programem pro dospělé 
i děti, nebo na výlet do údolí řek Jihlavy a Oslavy. Přeprava jízdních 
kol zdarma!

22. 9. 2012 Den dráhy v Zastávce u Brna

Parní vlak pojede v trase Brno hl. n. (odj. 8:46)–Zastávka u Brna 
a zpět (odj. 14:55). Program v Zastávce společně s Hornickým dnem 
a jarmarkem. Jízdy malé páry v měřítku 1:8, soutěže pro děti 
s dárečky, zabíjačka, atrakce pro děti. Pro zájemce o vyjížďku po 
Stezkách permoníků přeprava jízdních kol zdarma. 

13. 10. 2012 Velo Podyjí

Jízda dieselového historického vlaku v čele s „bardotkou“ z Brna-Kr. 
Pole (odj. 8:09) a Brna hl. n. (odj. 8:30) do Šatova a zpět (odj. 17:30). 
V Šatově bude historický program TMB v Areálu československého 
opevnění. Program v pěchotním srubu Zatáčka.

1. 12. 2012 Mikuláš

Parní vlak s Mikuláši a čerty pojede v trase Brno (odj. 14:06)– 
Oslavany a zpět (odj. 18:38). Program pro děti na oslavanském 
zámku, soutěže s čerty, mikulášská nadílka.

Bližší informace měsíc před akcí v ČD centru Brno hl. n. 
na tel. 972 625 802 nebo na e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz

Na romantický výlet motoráčkem do Lednice

Zvláštní vlak jede o sobotách od 19. 5. do 29. 9. 2012 a o nedělích 
a ve svátcích od 1. 7. do 2. 9. 2012.

Vyjeďte si historickým motoráčkem z Brna hl. n. (odj. 8:50) přímo 
do středu Lednicko-valtického areálu, který je od roku 1996 
součástí světového kulturního dědictví UNESCO, a užijte si den 
v romantické krajině s rybníky, výjimečnými stavbami a nádhernými 
zahradami.

Odjezdy z Břeclavi: 9:48, 11:31, 15:05, odjezdy z Lednice 
14:30, 16:07 a 17:30 hodin. 

Ve vlacích z Brna do Lednice a opačně přeprava jízdních kol zdarma!

Kam se vydat příště

Nyní můžete využít také nové linky motoráčků 
Břeclav–Valtice město–Mikulov na M. a zpět 
(přeprava jízdních kol zdarma), nebo Mikulov na 
M.–Valtice město–Lednice.



Vážení cestující,

těší nás, že jste se rozhodli pro jízdu jedním z parních vlaků, které pro 
vás České dráhy vypravily do Nedvědice na oslavy Pernštejnského 
panství! Určitě nebudete zklamaní z připraveného programu – 
v Nedvědici i přímo na Pernštejně na vás čeká skutečně bohatá 
nabídka zábavy pro děti i dospělé. Všem příznivcům železniční 
nostalgie bychom ještě rádi připomněli, že letošní jízdy jsou opět 
ve znamení dvou parních lokomotiv – brněnské „Šlechtičny“ 
řady 475.101 a olomouckého „Krémáka“ jezdícího s označením 
534.0432. První vyjede v sobotu tradičně z Brna, druhá z Havlíčkova 
Brodu a pro odpolední návraty se v čele vlaků vymění. V neděli zahájí 
svoji jízdu brněnský stroj v Havlíčkově Brodě a olomoucký v Brně. 
V obou vlacích jsou zařazeny bufetové vozy s občerstvením a s nabídkou 
jihomoravských vín. Přejeme krásné zážitky během jízdy i na oslavách!

V Nedvědici 

■ radnice, výstava obrazů Josefa Dobiáše

■  škola, výstava fotografi í Miloše Neči, výstava obrazů Přemysla 
Povondry a replik historického skla z dílny Jiřího a Jakuba Handlových

■ scéna u rybníka 7. 7.

  11:30  Hold pánům z Pernštejna – průvod družiny pana   
  Viléma II. z Pernštejna do Nedvědice a zpět na hrad 
  k rytířskému klání

  13:30  SCA – koncert

  14:30  Třetí zuby – koncert

  16:00  Argema – koncert

■ scéna u rybníka 8. 7.

  11:00  Rváči, šermíři a duelanti – vystoupení skupiny   
  historického šermu Pernštejni

  14:00  Petr Bende & Band – koncert

  15:30  Robert Jícha a Jana Musilová – sólisté Městského   
  divadla Brno, muzikálové melodie

Program oslav

Na hradě Pernštejn

Po celé dny oslav historický jarmark, předvádění řemesel, soutěže 
pro děti, jízda na koni, výstava dravců a jiné atrakce.

Prohlídky interiérů hradu od 10:00 do 17:00 hodin

■ první nádvoří 7. 7.

  11:40  velká střelba

  12:20  šermířské vystoupení

  12:50  scénický šerm

  13:30–15:00  jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. 
  z Pernštejna

  15:00  sokolníci

  15:45  dobová hudba

■ první nádvoří 8. 7.

  11:00–12:30  jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. 
  z Pernštejna, průvod hradem z 5. nádvoří, 
  1. část jezdeckých disciplín, tanec pro potěchu  
  rytířů, pěší turnaj, 2. část jezdeckých disciplín,  
   buhurt, vyhlášení vítěze turnaje

  13:00–13:45  sokolníci

  14:00–14:40  velká střelba

  15:00  dobová hudba

  16:00-17:30    jezdecký turnaj k poctě pana Viléma II. 
z Pernštejna, průvod hradem z 5. nádvoří, 
1. část jezdeckých disciplín, tanec pro potěchu 
rytířů, pěší turnaj, 2. část jezdeckých disciplín, 
buhurt, vyhlášení vítěze turnaje

■ třetí nádvoří 7. a 8. 7.

  11:15–11:45  tanec

  12:15–12:45  dobová hudba

  13:15–13:45  kejklíři

  14:15–14:45  šermířské vystoupení

  15:15–15:45  tanec

  16:15–16:45  sokolníci

■ velký sál sýpky 7. a 8. 7.

  výstava Pernštejn – král krajiny hradů

V Doubravníku 7. 7.

■ zpřístupněna hrobka hrabat Mittrowských s výkladem

■  15:00–16:30 na náměstí České loutkové divadlo Praha, 
dětské představení Červená karkulka, představení pro 
dospělé Loutkoshow s velkými loutkami (při nepříznivém 
počasí v sokolovně)

Jízdní řád

Odjezd Stanice Příjezd

9:37 Brno hl. n. 17:30

9:52 Brno-Královo Pole 17:18

10:06 Kuřim 17:05

10:26 Tišnov 16:52

10:45 Doubravník 16:34

10:51 Nedvědice 16:28

Brno–Nedvědice

Odjezd Stanice Příjezd

11:23 Nedvědice 12:43

11:38 Rožná 12:30

Nedvědice–Rožná

Odjezd Stanice Příjezd

9:00 Havlíčkův Brod 19:12

9:19 Přibyslav 18:56

9:38 Žďár nad Sázavou 18:35

10:07
Nové Město 
na Moravě 18:06

10:35
Bystřice 

nad Pernštejnem 17:33

10:55 Rožná 17:19

11:08 Nedvědice 17:04

Havlíčkův Brod–Nedvědice


