Den železnice

Kam se vydat příště

2014

Naplánujte si svůj výlet

27. 9. Výročí 175 let příjezdu prvního vlaku
na naše území

Den železnice
v Zastávce
u Brna

Velká oslava v Břeclavi s výstavami, jízdami historických i moderních
vlaků a kulturním programem.

27. 9. Lednické parní léto
Jízdy parních vlaků na romantické trati Břeclav–Lednice.

28. 9. Historické motoráčky na trati Břeclav–Lednice
Jízdy historického motoráčku „Hurvínek“ na trati Břeclav–Lednice.

20. září 2014

5. 10. Šlechtičnami na setkání parních lokomotiv
Vyjížďka z Brna hl. n. do Strasshofu vlakem se dvěma parními
lokomotivami v čele do ráje historických vozidel v Rakousku.

6. 12. Mikuláš
Mikulášská jízda parním vlakem z Brna do Oslavan a zpět. Čerti, Mikuláš,
nadílka a vánoční atmosféra na zámku!
Podrobné informace měsíc před akcí na tel. 725 886 395 nebo e-mailu
bnohn@cdcentrum.cd.cz

Partneři:
MIKROREGION

KAHAN

www.mikroregionkahan.cz

obec
Zastávka

zámek Lednice
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historické vlaky na oslavách
co nás čeká
jízdní řád
jízdné
kam se vydat příště

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz

840 112 113

Stav k 1. 9. 2014
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Vážení cestující,
byla by velká škoda nechat si ujít letošní svátek železničářů, který
jako tradiční Den dráhy v Zastávce je i letos spojen s oslavami
Hornického dne. Stylové svezení zvláštním vlakem s parní
lokomotivou a vyjížďka soupravou s historickou dieselovou mašinou
patří jednomyslně k oslavám, které se samozřejmě neobejdou ani bez
exkurzí do atraktivních míst, pestrého doprovodného programu
a samozřejmě bohatých zážitků pro chuťové buňky. Přejeme vám
skvělou zábavu v Zastávce a okolí!

Babice u Rosic (náves, za deště kulturní dům)
	Gulášfest
	malý pivní festival

Rosice u Brna
	v areálu zámku proběhnou oblíbené česnekové slavnosti s pestrým
programem
	prodej českého česneku z domácích farem a pěstíren z České republiky
a Slovenska
	ochutnávky česnekových specialit v česnekovém bufetu

Historické vlaky na oslavách
Parní lokomotiva 423.041 „Velký Býček“ v čele vlaku byla vyrobena v roce
1924 v Českomoravské Kolben v Praze. Dále jsou řazeny historické vozy
ze 40. a 50. let a na konci historická dieselová lokomotiva T 478.1001
„Bardotka“.
Ve stanici Zastávka u Brna bude parní lokomotiva přibližně od 10 do 14 hod.
k dispozici návštěvníkům k prohlídce. „Bardotka“ mezi tím vyjede se
soupravou do kopců směr Kralice nad Oslavou, kde si zvláště při rozjezdech
vychutnáte burácení motoru ČKD K 6 S 310 DR!

Co nás čeká

	stánky řemeslníků, trhovců s prodejem koření, pochutin a mléčných
výrobků
	medová kosmetika – speciální česnekové výrobky Masozávodu Hadač
a Zapletal
	po celý den prohlídky zámku po dvou prohlídkových okruzích
	hudební vystoupení – Bigband z Pohořelic, folklorní soubor Podskalák
z Troubska, folková skupina Cymbelín

Jízdní řád
Den dráhy v Zastávce
(Parní lokomotiva Velký Býček)
Tam

Stanice

Zpět

8:46

Brno hl. n.

15:37

	Hornické slavnosti aneb Jarmark zapomenutý a nezapomenutý

8:59

Troubsko

15:25

	soutěže pro děti s dárečky

9:04

Střelice dolní

15:22

	skákací hrad

9:08

Střelice

15:18

9:13

Omice

15:12

9:19

Tetčice

15:07

9:23

Rosice u Brna

14:59

9:27

Zastávka u Brna

14:55

Zastávka u Brna (Dělnický dům, 200 m od žst.)

	malování na obličej (platí se – cena 50,- Kč)
	Den zdraví, dopravní hřiště
	výstava horských, silničních, rekreačních a elektrických kol
	prodej zabijačkových specialit
	výstava zahrádkářských výpěstků

423.041: Michal Urbanec

S Bardotkou do kopců
(Dieselová lokomotiva Bardotka)
Tam

Stanice

Zpět

10:44

Zastávka u Brna

12:04

10:55

Vysoké Popovice

11:57

11:02

Rapotice

11:53

11:08

Kralice nad Oslavou

11:40

Mezi všemi obcemi je zajištěna bezplatná kyvadlová autobusová
doprava od 10:00 do 15:00 hod.
Odjezd z ČD Zastávka u Brna směr Babice u Rosic, Regionální
úzkorozchodná železnice Zbýšov:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod.
Odjezd Regionální úzkorozchodná železnice Zbýšov směr Babice u Rosic,
ČD Zastávka u Brna:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 hod.
Odjezd z ČD Zastávka u Brna směr náměstí Rosice:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod.
Odjezd z náměstí Rosice směr ČD Zastávka u Brna:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30 hod.

	Stálá expozice historie hornické obce Zastávka

Jízdné

Zbýšov (regionální úzkorozchodná železnice)
	jízdy vlaků s parní lokomotivou po úzkorozchodné železnici ze
Zbýšova do Babic

	jednosměrné Brno–Zastávka u Brna 100 Kč

	exponáty sbírek muzea

	zpáteční Brno–Zastávka u Brna 140 Kč

	fotografie z historie těžby uhlí, dopravy a energetiky

	úsekové jízdné dle vzdálenosti

	provoz modelové železnice

	děti do 15 let sleva 50 %
	držitelé průkazů ZTP a ZTP/P sleva 75 %
Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od 5. 9. 2014.
T478.1001: Jakub Svoboda
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Další informace na tel. 725 886 395, e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz
a www.cd.cz/zazitky

03/09/14 12:09

