Výlet do historie – Pardubické silnice
sobota 12. října 2013
Jízda historickým trolejbusem Škoda Sanos
Předpokládaný časový harmonogram:
14:00 – Třída Míru - přivítání, odjezd trolejbusem Škoda Sanos
14:15 – 14:25 - UMA - cesta na Prahu, budování císařských silnic
14:30 – 14:34 – Univerzita - cesta přes Labe na Hradec, labské mosty
14:40 – 14:50 - Jesničánky – jak se jezdívalo dříve na Chrudim
15:00 – 15:10 - Dubina – kanál DOL, cesta na Sezemice
15:15 – 15:20 - Židov – cesta přes Bílé předměstí, mosty přes Chrudimku
15:30 – 15:40 - Polabiny, Sluneční – cesta do Rosic
15:50 – 16:00 - Pardubičky - Trstenická stezka, nejstarší část Pardubic
16:10 – 16:20 - Nádraží - cesta na Přerovsko, do Svítkova
16:30 – 16:40 - Slovany – výstavba silnice na Dašice
16:50 – třída Míru - konec

Odjezd je ve 14 hodin ze zastávky MHD Třída Míru.
Jízdné ve výši 20 Kč za dospělou osobu se platí při nástupu do vozu. Nástup
pouze předními dveřmi.
Pořádá Klub přátel
Pardubicka ve spolupráci
s Pardubickým spolkem
historie železniční
dopravy za finanční
podpory Statutárního
města Pardubice.
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