
výlet PARNÍM vlakem taženým 
lokomotivou 475.179 „Šlechtična“
v SOBOTU 30.dubna 2011

Program na trase vlaku:
Středočeské muzeum v Roztokách   
• návštěva města a jeho okolí (chráněné krajinné 
 oblasti, naučné stezky), 
• národní kulturní památka Levý Hradec s prvním 
 křesťanským kostelem v Čechách 
• muzeum aktuálně nabízí výstavu:Prolínání 
 26.3.-8.5.2011. a Čtyřlístkománie 21.4.-2.10. 
Zlonice
• zahájení 15. sezóny Železničního muzea Zlonice
• výstava lokomotiv v prostorách výtopny
• prohlídky Památníku A. Dvořáka
• výstava autoveteránů a jízdy historické malodráhy 
 v novém areálu železničního muzea
• okružní jízdy historického autobusu Karosa ŠL 11 
 v trase muzeum - památník - nádraží - muzeum
• autobusová linka z Peruce v 9:30 hodin směr 
 Klobuky - Lisovice - Zlonice a zpět ze Zlonic v 15:20 hod.

„Sv. Jiří“ 
do zlonického muzea

Předprodej jízdenek a místenek na nádraží 
Praha Braník denně od 7 do 18 hodin.



Vlak je sestaven z historických osobních vozů, společně 

s bufetovým vozem.

Informace: ČD a.s., žst. Praha-Braník, tel.: 725 859 426, 
972 228 101 e-mail: Pavlik@zst.cd.cz
nebo Krajské centrum osobní dopravy Praha, 

tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz

Při předložení platných jízdenek na parní vlak 
obdrží zájemci 50% slevu ze vstupného 
do železničního muzea !!!

Jízdní řád:

        8.10 Praha-Braník 18.39

  8.22 –  8.25 Praha-Vršovice 18.23

  8.29 –  8.35 Praha hl. n. 18.09

                     8.48 Praha-Holešovice 17.56

                     9.01 Roztoky u Prahy 17.44

                     9.16 Libčice nad Vltavou 17.30

  9.25 –  9.57 Kralupy nad Vltavou 16.43– 17.20

 10.32– 10.42 Slaný 15.47– 16.14

 10.55 Zlonice                 15.33

Tarifní podmínky:
Základní cena: 
Praha – Zlonice a zpět ............................................240 Kč

Slevy ze základní ceny: 
děti, žáci, důchodci, psi, In-Gold, ZTP

Obchodní nabídky:

Praha – Zlonice jednosměrná .................................200 Kč 
Místenka................................................................20 Kč
Děti ve věku 6 – 15 let mají 50% slevu. 
Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení.

Úseková jízdenka mezi stanicemi 
Praha – Roztoky u Prahy, Roztoky u Prahy – Kralupy 
nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou – Slaný nebo 
Slaný – Zlonice  .......................................................60 Kč
K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy 
ani tarifní výhody.


