
 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 12. července 2011 

Zláštní vlak „Zuzana Vojí řová“ zaveze cestující 
na romantický výlet i divadelní p ředstavení 

V rámci Rožmberského roku 2011 se na zámku Kratochv íle uskute ční 
divadelní p ředstavení „Zuzana Vojí řová“. České dráhy vypraví na toto 
představení stejnojmenný vlak. Pojede v pátek 15. července z Českých 
Budějovic do Netolic. Zájemci se m ůžou vydat na   romanticky výlet vlakem 
a přenést se o 400 let zp ět v čase. Cestující ze zvláštního vlaku odveze 
z nádraží bezplatný autobus až k renesan čnímu zámku Kratochvíle. P řed 
představením si mohou zájemci prohlédnout zámek p ři mimo řádné večerní 
prohlídce. 

V rámci výhodného cenového balíčku bude zahrnuto jak jízdné na vlak, tak transfer autobusem z netolického 
nádraží k zámku Kratochvíle a vstupné na divadelní představení. Pro cestující vlaku „Zuzana Vojířová“ 
budou rezervovány přední řady v hledišti. Divadelní představení potrvá od 21:00 do cca 22:30 hod. 

Ceník pro zvláštní vlak Zuzana Vojí řová 

jednotná cena od 6 let (zahrnuje jízdné vlakem tam i zpět, transfer 
busem od nádraží Netolice k zámku Kratochvíle a zpět, vstupné 
na prohlídku zámku a vstupné na divadelní představení) 

160 Kč 

děti do 6 let zdarma 

Parkování v Českých Budějovicích u nádraží ČD je zajištěno. Zaparkovat je možné po předchozím 
objednání v pátek 15. července v době od 17:30 hod do 18:00 hod. za objektem ČD v Nádražní ulici č. 12. 
Zaměstnanec ČD bude v této době přítomen u závory na parkoviště. Po příjezdu opět závoru otevře. 

Místa ve vlaku je možné rezervovat na telefonu 972 544 691 nebo na e-mailu: jiznicechy@cd.cz. Rezervace 
jsou již možné a jízdenky budou k vyzvednutí v ČD Centru v Českých Budějovicích, popř. dle dohody 
na výše uvedeném kontaktu. 

Akce je pořádána v rámci Rožmberského roku a divadelního léta na zámku Kratochvíle za spolupráce 
Českých drah, Národního památkového ústavu, Zámku Kratochvíle a Divadelního spolku Tyl Netolice. Více 
o divadelním létu na Zámku Kratochvíle na www.bazagraphic.cz/divadlo.      

Jízdní řád zvláštní ho vlaku Zuzana Vojí řová 
z Českých Budějovic do Netolic (platí 15. července 2011) 

18:15 České Bud ějovice  23:45 
18:19 České Budějovice severní zastávka 23:41 
18:26 Hluboká nad Vltavou 23:34 
18:34 Zliv 23:27 
18:46  Dívčice 23:21 
18:53 Libějovice 23:11  
18:55 Malovice u Netolic 23:09 
18:58 Holečkov 23:06 
19:00 Netolice zastávka 23:04 
19:05 Netolice  23:00 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  
M: 725 032 134, T: 972 522 004 
hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 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 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


