
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vás pozýva na slávnostné prebúdzanie

parnej mašinky Katky

U 36.003 bola vyrobená v továrni Hagans v Erfurte v roku 1884 pre úzkorozchodnú miestnu dráhu v údolí Gelnice, ktorá spájala Gelnicu, 
Mníšek n/H a Smolník. V roku 1918 ju prevzali ČSD, ktorými bola prevádzkovaná na pôvodnej trati až do roku 1938, odkedy až do roku 
1950 bola nasadená na trati Hronská Breznica - Banská Štiavnica. V rokoch 1950 - 1965 pracovala na svojej pôvodnej Gelnickej trati. 
V roku 1965 bola zrušená a využívaná ako vykurovací kotol K 276.  Od roku 1974 až po rok 1990 bola vystavená na pomníku v Rušňovom 
depe Spišská Nová Ves. Po rozsiahlej rekonštrukcii v Železničných opravovniach a strojárňach České Velenice je od  roku 1991 nasade-
ná v sezónnej prevádzke na košickej detskej železnici. Je najstarším prevádzkovaným rušňom na ŽSR.

Prebúdzanie KatkyPrebúdzanie KatkyPrebúdzanie KatkyPrebúdzanie KatkyPrebúdzanie KatkyPrebúdzanie Katky
21. apríla 2007 v areáli rušňového depa Košice, Pri bitúnku č. 2

21. apríl 2007
• 08:00 – 17:00 hod. – výstava parných a iných  koľajových 

vozidiel a špeciálnych vozňov
• 10:30 hod.  – slávnostné zapálenie ohňa v peci 

parnej mašinky Katka
• 10:45 – 11:45 hod. – predstavenie rušňov na točni 

–  Rušňoparáda
• 11:45 hod. – príchod historického vlaku MÁV do 

RD Košice
• 12:00 – 17:00 hod. – jazda parnej mašinky s prívesným 

vozňom v areáli rušňového depa 
pre verejnosť

• 13:30 -  14:30 hod. – predstavenie rušňov na točni 
–  druhá Rušňoparáda 

Program
22. apríl 2007
• 09:00 – 17:00 hod. – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom 

v areáli rušňového depa pre verejnosť

• 09:00 – 17:00 hod. – výstava „Obrazy z prostredia železnice“ 
– p. Emilián Cvengroš a iní     

• od 9:00- 17:00 hod. – občerstvenie zabezpečené bufetom 
v areáli SPD  Košice

Súčasne si budete môcť prezrieť:
• výstavu „Obrazy z prostredia železnice“ 

– p. Emilián Cvengroš a iní
• modely rušňov trochu inak, iné modely 

– p. Ján Novák 
• historické železničné exponáty 

a pozoruhodnosti
• klasické železničné modely
• automobilových veteránov
• sprievodný kultúrny program – dychovka, 

kántri muzika 
• prezentácia Tokajských vín,  varenie 

bryndzových halušiek 
• detské kresby (železnica očami detí)

Súčasťou akcie budú jazdy parných vlakov 
z Prešova a Trebišova do Košíc a späť.

Dňa 21. 4. 2007
Prešov: odchod 07:39 hod. Košice:  odchod 15:00 hod
Trebišov: odchod 07:40 hod. Košice:  odchod 15:47 hod.

21.04.2007 medzi železničnou stanicou
a Rušňovým depom bude zabezpečená najnovším 

typom motorového vozňa ZSSK, a.s. 813.

Odchody zo žst. Košice
08:00 hod.
09:00 hod.
10:00 hod.
11:00 hod.
12:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.

Odchody z RD Košice
08:30 hod.
09:30 hod.
10:30 hod.
11:30 hod.
12:30 hod.
14:30 hod.
15:15 hod.
16:30 hod.

DopravaProgram


