
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vás pozýva

na slávnostné prebúdzanie
parnej mašinky 

Katky



Dňa 22. 4. 2006

Prebúdzanie Katky
22. apríla – 23. apríla 2006 v košickom rušňovom depe, 

Pri bitúnku 2, Košice
Program

 22. apríl 2006
• 08:00 – 17:00 hod. – výstava koľajových vozidiel, reštauračných a spoločenských vozňov
•    09:30 hod. – príchody parných vlakov z Trebišova a Prešova 
•     10:00 hod. – slávnostné zapálenie ohňa pod kotlom parnej mašinky
• 10:30 – 11:30 hod. – predstavenie rušňov na točni –rušňoparáda
•     11:30 hod. – príchod historického vlaku MÁV do rušňového depa 
•     11:45 hod. - vyhodnotenie súťaže „Detské kresby“ (polstoročie Detskej železnice 

v Košiciach)
• 12:00 – 17:00 hod. - jazda parnej mašinky s prívesným vozňom pre verejnosť v areáli 

rušňového depa
•     14:00 hod. – vyhodnotenie súťaže vo varení (národné kuchyne zúčastnených 

reštauračných vozňov)

Súčasťou podujatia budú jazdy parných vlakov z Prešova a Trebišova do Košíc a späť.
 Prešov:    odchod 08:30 hod. Košice: odchod 15:25 hod.
 Trebišov: odchod 08:22 hod. Košice: odchod 15:20 hod.

 23. apríl 2006
• 08:00 – 17:00 hod. – výstava koľajových vozidiel, reštauračných a spoločenských vozňov
• 09:00 – 17:00 hod. – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom pre verejnosť v areáli 

rušňového depa 
• 10:00 – 11:30 hod. – ukážka práce nehodového žeriava
• 13:00 – 14:30 hod. – predstavenie rušňov na točni – rušňoparáda

      Súčasne si budete môcť prezrieť:
• Výstavu obrazov z prostredia železnice od autorov Emiliána Cvengroša a iných     
• Modely rušňov, ako ich nepoznáme od Jána Nováka 
• Historické železničné exponáty a pozoruhodnosti
• Klasické železničné modely
• Automobilových veteránov
• Sprievodný kultúrny program
• Detské kresby (polstoročie Detskej železnice v Košiciach)

Dopravu 22. a 23. apríla 2006 medzi železničnou stanicou a rušňovým depom bude 
zabezpečovať historický motorový vozeň M 131.1125

 Odchody zo žst. Košice Odchody z RD Košice
 08:00 hod. 12:00 hod. 08:30 hod. 13:30 hod.
 09:00 hod. 14:00 hod.  09:30 hod. 14:30 hod.
 10:00 hod. 15:00 hod. 10:30 hod. 15:30 hod.
 11:00 hod. 16:00 hod. 11:30 hod. 16:30 hod.


