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Vás v sobotu a v neděli 
18. a 19. srpna 2018 

srdečně zve  
do Rosic nad Labem na 

  

MALÉ SETKÁNÍ PARKOVÝCH, ZAHRADNÍCH  
A MODELOVÝCH ŽELEZNIC 

Akce se uskuteční v areálu železničního musea na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem  

od 9:45 do 17:00 hodin s doprovodným programem: 

 ukázky modelových železnic mnoha velikostí, některé v provozu, 

 parková dráha – modely supervelkých měřítek, 

 zpřístupněna výstava „100 let moderní české železnice“, 

 drobné občerstvení v motorovém voze MI3I.2053,  

 jízdy historickým motorovým vozem MI3I.I v trase 

Pardubice hl. n. – Rosice n. L. − Slatiňany a zpět, 

 v sobotu od 18:00 živá hudba ve stylu folk a country (podrobnosti na internetových stránkách spolku), 

 a ještě něco navíc… 

  

Zvláštní vlaky Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L. – Slatiňany a zpět 
 9.40 12.15 Pardubice hl. n. 11.48 16.44  

9.43 12.18 Pardubice-Rosice n. L. 11.45 16.41 

10.20 14.15 Pardubice-Rosice n. L. 11.37 15.50 

10.41 14.39 Chrudim 11.21 15.34 

10.46 14.44 Slatiňany 11.15 15.28 

Expozice ve vodárně Slatiňany bude zpřístupněna při pobytu zvláštních vlaků. Dobrovolné vstupné. 
 

Jízdné pro historický vlak: 
Pásmo (km) 1 - 3 4 - 14 15 - 24 

Cena 20/ 15,-Kč 35/ 25,-Kč 50/ 35,-Kč 
 

Snížená cena jízdného platí pro děti od 3 do 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP - P. Děti do 3 let zdarma. Neplatí slevy a režijní 

výhody jiných dopravců! Přeprava kočárků omezena, přeprava jízdních kol vyloučena! 

 Prosíme, dbejte osobní bezpečnosti a pokynů pořadatelů! Změna programu vyhrazena!  
 
 
 

 

 

 

Akce se koná za podpory 
Města Pardubice 

 

S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy dále spolupracují a jeho činnost podporují: 
České dráhy, a. s.; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Lokálka Group, Železniční spolek Rokycany; MAS Železnohorský region; 
Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; Městys Choltice; Ministerstvo kultury ČR; Pardubický kraj; Statutární město Pardubice; SŽDC, s. o.; Univerzita 

Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera; Ministerstvo dopravy České republiky a další. Děkujeme. 

Pardubický spolek historie železniční dopravy 
web: www.motoracek.cz ↔ FB: museum.rosice ↔ e-mail: pshzd@email.cz ↔  tel.: 604 926 620 


