
Valašská společnost historických kolejových vozidel Valašské Meziříčí, 
Kroměřížská dráha, o.s. a  České dráhy a. s. Vás zvou  v sobotu 17.9.2011 na 
jízdu zvláštního parního vlaku taženého lokomotivou  433.002 „Matěj“ po tratích 
Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou a Suchdol nad Odrou – Fulnek 
vypraveného k oslavě 120. výročí zahájení provozu na trati do Budišova (15. 10. 1891). 

CENY JÍZDENEK 
(prodej u obsluhy vlaku):

Jednosměrná jízdenka 
Suchdol n. O. – Budišov n. Bud. 
celá .............................................................  70,- Kč 
poloviční .....................................................  40,- Kč

Zpáteční jízdenka Suchdol n. O. – Budišov n. Bud.
celá ...........................................................  130,- Kč 
poloviční .....................................................  70,- Kč 

Úseková jízdenka 
celá .............................................................  30,- Kč  
poloviční .....................................................  20,- Kč

Dovozné za zvíře .......................................  20,- Kč
Dovozné za jízdní kolo ...............................  30,- Kč

Děti do 6 let a kočárky se přepravují zdarma.

Podrobné informace k jízdě zvláštního vlaku 
najdete na www.kmd.bilysklep.cz

S "Matějem" do Budišova a Fulneka

Jízdní řád zvláštního vlaku:
     

cesta TAM cesta ZPĚT

Příj. Odj. Příj. Odj.
7:30 Suchdol nad Odrou 18:02

7:39 7:40 Mankovice 17:52 17:53

7:48 8:20 Odry 17:15 17:44

8:24 8:25 Loučky 17:11 17:12

8:29 8:30 Jakubčovice nad Odrou 17:06 17:07

8:37 8:39 Heřmánky 16:58 16:59

8:45 9:25 Klokočov 16:24 16:50

9:37 10:44 Vítkov 15:19 16:15

10:56 10:57 Čermná ve Slezsku 15:09 15:10

11:05 11:30 Svatoňovice 14:00 15:00

11:42 Budišov nad Budišovkou 13:50

18:06 Suchdol nad Odrou 19:45

18:19 Fulnek 19:30

Antonín Zeman
cukrovinky (Fulnek)

Radoslav Leher
nákup - prodej (Klokočov)



Program na jednotlivých zastávkách parního vlaku:

Suchdol nad Odrou: 

• výstava železničních modelů
• výstava obrazů s železniční tématikou pana Jiřího Šepse
• výstava železničních vozidel (lokomotiv, motorových vozů a další techniky)
• westernový den - projížďky kočárem, možnost jízdy na koni a výuky country tanců,soutěže pro děti i dospělé
• volný vstup do muzea Ponny expresu a Muzea moravských bratří, večer country zábava,hraje kapela KARMA 

Odry: 

• výstavka věnovaná historii trati a města Oder
• prezentace doby budování železniční tratě a zahájení provozu na ní pod názvem „Šlo to i bez mobilu, počítače 
 a motorových strojů - ale těžko!“ (ráno)
• dechová hudba Oderanka
• připomenutí historie Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Odry představením historické hasičské techniky 
 a zásahu hasičů (odpoledne). 
• od 12. do 29.9.2011 bude v Městské galerii v Odrách probíhat výstava věnovaná historii města Oder a tratě. 
 V den jízdy bude v Městském muzeu vstup zdarma. 

Loučky: 

• vlak doprovodí jezdci na koních (jen při jízdě do Budišova)

Klokočov: 

• celodenní program ve stylu country (kapela Smečka, taneční vystoupení Country holek z Kletné, 
 trikové lasování a práce s bičem manželů Rárových)
• westernová stezka
• přepad vlaku westernovými jezdci
• prezentace žáků SŠ Šenov u Nového Jičína (truhláři)
• doplňování vody do parní lokomotivy z funkčního vodního jeřábu
• celodenní občerstvení.

Vítkov: 

• oslava 710 let od první písemné zmínky o městě
• vystoupení skupiny historického šermu
• výstava historických motocyklů a automobilů
• farmářský den
• taneční vystoupení v jižanském stylu. 

Svatoňovice: 

• za příznivého počasí se představí letečtí modeláři s vrtulníkovou šou
 
Budišov nad Budišovkou: 

• v Městském muzeu břidlice si zájemci mohou vyzkoušet štípání břidlice a mohou si z ní udělat upomínkový 
předmět. 

Fulnek: 

• předvedou se místní dobrovolní hasiči renovovanou a funkční ruční hasičskou stříkačku taženou koňmi
• proběhne zde Fulnekfest - Festival rockové hudby. 
• po celý den bude do Fulneku na pravidelných spojích jezdit historický motorový vůz M 131.1 „Hurvínek“

Změna programu vyhrazena! 
Nad akcí převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Jaroslav Palas
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