
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 10. prosince 2010 

Betlémské sv ětlo dorazí vlakem  do Brna 

Brněnští skauti p řivezou tuto sobotu 11. prosince vlakem z Vídn ě Betlémské 
světlo. „Sv ětlonoši“ ze skautského oddílu letos dorazí do Brna v 18:33 hod. 
vlakem EC 74 Franz Schubert . Od 18. prosince pak budou plamínek pokoje 
a míru rozvážet vlaky Českých drah po celé republice. Tento novodobý 
symbol Vánoc poprvé doputoval do ČR v prosinci 1989, vlaky ho ale poprvé 
rozvážely až o rok pozd ěji. Od té doby se Betlémské sv ětlo stalo 
neodmyslitelnou sou částí Váno ční atmosféry nejen na nám ěstích, 
v kostelech, nebo ve řejných institucích, ale také v řadě domácností. 

„Od roku 1990, kdy s námi skauti jezdili poprvé, se  z rozvážení Betlémského sv ětla stala p ěkná 
tradice. České dráhy jsou tradi čním partnerem akce a čtyřčlennou skupinu z Junáka, která sv ětlo 
poveze, svezou vlakem z Vídn ě opět bezplatn ě. Samoz řejmě, že při cest ě vlakem je pot řeba 
dodržovat bezpe čnostní pravidla, vlak se ale ukázal jako nejvhodn ější dopravní prost ředek. 
Organizáto ři se b ěhem cesty mohou setkávat s lidmi,  povídat si s nimi a vysv ětlovat jim smysl akce 
i činnosti skautské organizace,“  říká Michal Teplík z Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně. 

Betlémské světlo se k nám tradičně dopraví z Vídně, kde ho rakouští skauti předávají o třetím adventním 
víkendu delegacím z celé Evropy. Za Česko p řevezmou plamen ve Vídni naši skauti, kte ří ho dopraví 
za přítomnosti médií do Brna spojem EC 74 Franz Schubert  v sobotu 11. prosince.  Za týden, 
18. prosince se pak za čne rozvážet za pomoci Českých drah do všech kout ů republiky. Vyzvednout si 
ho může každý: skauti totiž světlo rozvážejí nejen vlakem, ale umisťují ho i do různých institucí, jako jsou 
knihovny, na vánoční trhy, na náměstí a do kostelů. Součástí rozvozu světla budou i různé doprovodné 
akce. Podrobnosti jsou na www.cd.cz a www.betlemskesvetlo.cz.  

Tradice Betlémského sv ětla 

Betlémské světlo je plamínek z Betléma, který putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje 
a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Poprvé plamínek přicestoval v roce 
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc 
postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu 
čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava 
v Praze. 

Seznam vlak ů, kterými rozvezou skauti 18. prosince Betlémské sv ětlo 

• R 610 Karlex  Ústí n.L. hl.n. (12:48) – Cheb (15:41) 

• R 644 Veselí nad Lužnicí (12:39) – Tábor (13:03) 

• R 660 Rožmberk  Brno hl.n. (7:20) – Plzeň hl.n. (13:58) 

• R 672 Brno hl.n. (6:22) – Praha hl.n. (9:57) 

• R 733 Radegast  Brno hl.n. (7:02) – Bohumín (9:36) 

• R 758 Praha hl.n. (12:10) – Cheb (15:51) 

• R 774 Říp Praha hl.n. (10:50) – Děčín hl.n. (12:32) 



• R 805 Brno hl.n. (8:36) – Přerov (10:35) 

• R 866 Slavkov  Brno hl.n. (8:47) – Pardubice hl.n. (10:50) 

• R 882 Kolín (9:15) – Ústí nad Labem západ (11:09) 

• R 901 Praděd Brno hl.n. (7:19) – Jeseník (11:11) 

• R 988 Pardubice hl.n. (12:55) – Liberec (15:58) 

• R 1110 Nymburk hl.n. (10:08) – Rumburk (12:41) 

• R 1123 Olomouc hl.n. (11:07) – Opava východ (13:36) 

• R 1210 Doubrava Havlíčkův Brod (9:15) – Pardubice hl.n. (11:10) 

• R 1231 Zábřeh na Moravě (9:26) – Šumperk (9:39) 

• Sp 1721 Litava  Brno hl.n. (7:35) – Uherské Hradiště (9:20) 

• Os 6106 Lovosice (12:01) – Louny střed (13:31) 

• Os 24805 Okříšky (9:17) – Znojmo (10:46) 

 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz  

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. Podle knižního jízdního řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


