PRAHA A STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Výlety
nostalgickými vlaky

Foto©P. Štoček

Akce v roce 2018
Historickými vlaky za kulturou i zábavou.

Stav k 15. 3. 2018

R_letak_Nostalgicke_vaky_2018_DL_198x210_v09.indd 1

09/02/18 17:

Tradice dopravy po kolejích na našem území je skvělou inspirací,
jak strávit volný čas. Díky úsilí železničních nadšenců se dnes mohou
zájemci setkat s historickými lokomotivami i vozy z bezprostřední blízkosti,
ale hlavně se jimi při nostalgických jízdách svézt a unikátní atmosféru
minulosti si naplno vychutnat. K našim výletům neodmyslitelně patří
návazný program pro děti i dospělé a také letos je z čeho vybírat.

NOVINKY V ROCE 2018
Loni si získal oblibu zvláštní vlak „Český ráj“ z Prahy-Vršovic až
do Turnova a nyní jej lze využít po všechny soboty, neděle a svátky
od 24. 3. do 28. 10. V motorové soupravě je nabízena služba úschova
během přepravy, což ocení zejména cyklisté, větším skupinám
doporučujeme rezervaci míst na e-mailu info@cd.cz.
Zpřístupněním bývalého vojenského prostoru Brdy se nabízí široká
škála výletů, kapacitu pravidelných vlaků doplňují od 24. 3. do 28. 10.
vlaky „Cyklo Brdy“ s rozšířenou přepravou kol jako spoluzavazadla.
Dne 12. 5. se koná Středočeský železniční den v Mladé Boleslavi plný
zajímavého programu nejen na kolejích. Nově se také můžete v červenci
vydat parním vlakem na Anenskou pouť na zámku Žleby a v prosinci
můžete vyrazit na Křivoklát kromě tradiční soboty i v neděli 16. 12.
Ať vám neujede historický vlak!

Zajistěte si jízdenky na vybranou akci v předprodeji – budete mít
jistotu, že o ni z důvodu omezené kapacity nepřijdete, a navíc získáte
místenku zdarma.
Masarykovo nádraží: denně 8:00–12:00, 12:30–16:00, 16:15–18:00
tel.: 972 246 161
● Nádraží Praha-Braník: denně 7:00–11:15, 13:30–14:50, 15:20–17:20
tel.: 725 859 426
●

Předprodej je zahájen 30 dní před konáním akce.

KALENDÁŘ JÍZD 2018
24. 3.–28. 10.

Turistický vlak Český ráj

24. 3.–28. 10.

Cyklovlak Brdy

24. 3.–28. 10.

Cyklohráček

 O sobotách, nedělích a ve svátky, Praha hl. n. – Český Brod –
Nymburk-město – Jičín – Libuň – Turnov a zpět (úschova během přepravy).
 O sobotách, nedělích a ve svátky, Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Beroun –
Zdice – Jince – Příbram – Březnice a zpět (rozšířená přeprava jízdních kol).
 O sobotách, nedělích a ve svátky, Praha hl. n. – Hostivice – Slaný
(rozšířená přeprava jízdních kol a speciálně upravené vozy pro děti).
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31. 3. a 1. 4. 

Křivoklátský expres

 Výlet na velikonoční slavnosti na Křivoklátě nebo návštěva železničního
muzea, Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět.
21. 4.

Svatý Jiří

 Výlet na Řipskou pouť, Praha-Braník – Praha hl. n. – Kralupy nad
Vltavou – Nelahozeves – Ctiněves – Zlonice a zpět.
28. 4. 

Karel I.

 Výlet na Audienci u císaře Karla, Praha-Braník – Praha hl. n. – Neratovice –
Brandýs n. L. a zpět (vyhlídková jízda Brandýs n. L. – Mělník a zpět).
5. 5. a 6. 5.

První parní víkend v ČD Muzeu

 Výlet do muzea ČD, Praha hl. n. – Praha-Zličín – Hostivice – Jeneč –
Kladno – Stochov – Lužná u Rakovníka a zpět.
12. 5. 

Středočeský železniční den Mladá Boleslav

19. 5. 

Vlak do Dobříše

26. 5. 

Posázavské linky – Ferdinand

  Okružní jízdy zvláštních vlaků z Mladé Boleslavi hl. n. a doprovodný
program.
 Výlet na Májové slavnosti, Praha-Braník – Vrané nad Vltavou –
Dobříš a zpět (vyhlídková jízda Dobříš – Malá Hraštice a zpět).

 Výlet do Podblanicka, Praha-Braník – Jílové u Prahy – Čerčany –
Benešov – Vlašim a zpět.
2. 6. 

Den dětí Praha-Braník

  Okružní jízdy vlaků po Praze, výstava vozidel, jízdy do depa
metra Kačerov, celodenní program pro děti na nádraží Praha-Braník.
23. 6.

Posázavské linky

7. 7. 

Posázavské linky

 Výlet do Posázaví, Praha-Braník – Jílové u Prahy – Čerčany –
Sázava – Ledečko a zpět.

 Výlet na Sázavskou pouť, Praha-Braník – Jílové u Prahy – Čerčany –
Sázava – Ledečko a zpět.
21. 7. 

Žleby – Svatoanenský jarmark

4. 8. 

Křivoklátský expres

 Výlet na zámek Žleby, Praha-Braník – Praha hl. n. – Kolín – Kutná
Hora – Čáslav – Žleby a zpět.

 Výlet na Křivoklát na řezbářské setkání Křivořezání, Praha-Braník –
Praha-Vršovice – Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Lužná
u Rakovníka a zpět.
18. 8. 

Posázavské linky

 Výlet na Kácovskou pouť, Praha-Braník – Praha hl. n. – Praha-Libeň –
Říčany – Čerčany – Sázava – Kácov/Kácov – Čerčany – Praha-Hostivař –
Praha-Vršovice.
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1. 9. 

Posázavské linky – Ferdinand

8. 9. 

Regionální Den železnice Příbram

8. 9.

Den PID Čelákovice

 Výlet do muzea v Lešanech, pivovaru Ferdinand, ParaZOO a na zámek
Jemniště, Praha-Braník – Jílové u Prahy – Krhanice – Čerčany – Benešov–
Vlašim a zpět

  Oslava regionálního železničního dne na nádraží Příbram,
okružní jízdy zvláštními vlaky, jízdy do Kovohutí, výstava vozidel, parní vlak
Beroun – Zdice – Jince – Příbram – Březnice a zpět, retro vlak Praha hl. n. –
Praha-Smíchov – Beroun – Zdice – Jince – Příbram – Březnice a zpět.
 Oslavy dne PID na nádraží Čelákovice, jízdy historických i současných
vlaků a autobusů.
9. 9. 

Městské slavnosti Říčany

 Výlet na oslavy plné pestrého programu, Praha hl. n. – Říčany a zpět.
15. 9. 


Regionální Den železnice Praha-Smíchov
a Praha-Uhříněves

  Oslavy pražského železničního dne, jízdy parních
a moderních vlaků, exkurze do areálu depa Jih na Spořilově a do areálu
kontejnerového terminálu Metrans v Uhříněvsi, bohatý doprovodný
program na nádraží Praha-Smíchov a Praha-Uhříněves.
29. 9. 

Křivoklátský expres

 Výlet na rytířské slavnosti Křivoklání, Praha-Braník – Praha-Vršovice –
Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět.
6. 10. a 7. 10. 

Poslední parní víkend v ČD Muzeu

 Poslední akce roku v naší největší železniční expozici, Praha hl. n. –
Praha-Zličín – Hostivice – Jeneč – Kladno – Stochov – Lužná u Rakovníka
a zpět.
28. 10. 

Křivoklátský expres – 100. výročí
vzniku republiky

 Slavnostní vlak k oslavám státního svátku, Praha hl. n. – Praha-Smíchov –
Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět.
1. 12. a 2. 12.

Mikulášské jízdy Prahou

  Okružní jízdy z Prahy-Smíchova po pražských nádražích a okolí
s nadílkou pro nejmenší děti.
15. 12. a 16. 12.

Křivoklátský expres

 Tradiční výlet na adventní slavnosti na Křivoklátě, Praha-Smíchov –
Beroun – Křivoklát – Rakovník a zpět.

VYSVĚTLIVKY
 parní lokomotiva

 dieselová lokomotiva

 motorový vůz

Některé jízdy mohou být z důvodu výluky SŽDC nebo přesunutí programu
organizátorem zrušeny nebo posunuty do jiného termínu.
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JAK SE K NÁM DOSTANETE
Nádraží Praha-Braník, Pikovická 869/2, Praha 4
Doprava:
● vlak – linky S8, S88
● tram, bus – zastávka „Nádraží Braník“
● autem – omezené parkování na prostranství pod nádražím v blízkosti
točny tramvají
Nádraží Praha-Smíchov, Nádražní 279/1, Praha 5
Doprava:
● vlak – linky S6, S7
● metro, tram, bus – zastávka „Smíchovské nádraží“
● autem – omezené parkování v Nádražní ulici

PODROBNÉ INFORMACE
O JEDNOTLIVÝCH AKCÍCH
Akce organizuje ČD, a. s., Regionální obchodní centrum Praha
●
●

ROC Praha: T 972 241 629, e-mail Lemberk@gr.cd.cz
nádraží Praha-Braník: T 725 859 426, 972 251 297,
e-mail Pavlik@zap.cd.cz

www.cd.cz/nostalgie
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DALŠÍ AKCE

1) Den otevřených dveří v historických čekárnách
Hlavní nádraží – Vládní salonek
Masarykovo nádraží – Masarykův salonek
19. a 20. 5. od 10:00 do 18:00 h
Open House Praha
9. 6. od 19:00 do 1:00 h
Pražská muzejní noc
8. 9. od 9:00 do 17:00 h
Dny evropského kulturního dědictví
27. a 28. 10. od 10:00 do 17:00 h
100 let od vzniku republiky
Další termíny na www.cd.cz.
Skupinové prohlídky salonků je možné dohodnout i v jiném termínu na
e-mailu: bezouska@gr.cd.cz nebo na tel.: 602 289 078.
2) Výstava „Vznik republiky a železnice v Praze“
25.–29. 10. od 13:00 do 18:00 h,
So a Ne otevřeno již od 10:00 h
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3) Komentovaná vycházka mezi dvěma nádražími
(Masarykovo nádraží, Vrchlického sady, hlavní nádraží)
19. a 20. 5. / 8. a 9. 9. / 27. a 28. 10. (2x denně)
je nutné se předem přihlásit na e-mailu: bezouska@gr.cd.cz.
4) Divadelní představení pro děti
Nejlokomotivovatější lokomotiva 1. a 2. díl
Podrobnější info na www.prodivadlo.cz.
15.–19. 2. / 1.–5. 3. / 28. 3.–2. 4. / 11.–15. 4. / 26. 4.–8. 5. / 1.–3. 6. /
18.–22. 10. / 1.–5. 11. / 15.–19. 11. / 7.–10. 12. / 19.–31. 12.
Představení se hraje v kulturním sále pražského hlavního nádraží, začátek
je ve všední dny v 16:30 h, v So, Ne a svátky v 10:00 h a v 15:00 h.
Rezervace míst je možná na tel.: 607 436 956 nebo na e-mailu:
prodivadlo@seznam.cz.
5) ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
Podrobnější info včetně otevírací doby na www.cdmuzeum.cz.

Vydáte-li se s námi na výlet nostalgickým vlakem, čeká vás setkání
s železniční technikou, která brázdila trati zejména v první polovině
20. století. Pro osvědčené stroje však nebyla 50. léta koncem jejich
éry – sloužily ještě mnoho let. Některé měly to štěstí, že jejich poslední
výhybka nesměřovala do kovošrotu; šikovné ruce železničních nadšenců
jim vrátily život. Tak mohou dnes plnit své nové poslání – rozdávat
radost při nostalgických jízdách.
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Praha 22
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PIVOVAR FERDINAND
je významným výrobcem piva s mnohaletou tradicí,
kdy první zmínky o pivovaru jsou známy již od roku
1595. V roce 1897 koupil pivovar arcikníže František
Ferdinand d’Este a vybudoval nový pivovar, který
neměl v zemích Rakouska-Uherska obdoby. Tvář
pivovaru, kterou tehdy vytvořil, zůstala stejná až do
dnešních dnů. Stejný je i způsob vaření piva, jehož
technologický postup se za posledních více než 100
let nezměnil. Jedná se o klasickou technologii
s otevřeným spodním kvašením a dokvašováním
v ležáckých sklepích při použití vlastního humnového
sladu a žateckého chmele. Tyto nejkvalitnější
suroviny zajišťují unikátní chuťové a senzorické
vlastnosti skutečného piva z Benešova,
piva poctivého, neředěného a nešizeného,
protože skutečné pivo je:

SLAD, CHMEL A VODA — NIC VÍC, NIC MÍŇ
Dej Bůh štěstí a na zdraví při nostalgických jízdách
parními vlaky, kde můžete ochutnat pivo Ferdinand.

www.pivovarferdinand.cz
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