
24.-25. apríla 2010
v areáli rušňového depa Košice, 

Pri bitúnku č.2 Košice
24. apríl 2010
08:00 – 17:00 h.  – výstava parných a iných  koľajových vozidiel a špeciálnych vozňov
    10:30 h.  – slávnostné zapálenie ohňa v peci parnej mašinky Katka
10:45 – 11:45 h. – predstavenie rušňov na točni –  Rušňoparáda
    11:45 h.  – krst novej knihy Železničné rozprávky / príchod nostalgického vlaku  MÁV, ÖBB
14:30 – 15:30 h.  – ukážka bojovej  akcie historického pancierového vlaku Štefánik, múzea SNP B. Bystrica 
      (oslobodenie depa) 
12:00 – 17:00 h.  – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom v areáli rušňového depa pre verejnosť

25. apríl 2010 
09:00 – 16:30 h.  – výstava parných a iných  koľajových vozidiel a špeciálnych vozňov
12:00 – 13:00 h.  – predstavenie rušňov na točni –  Rušňoparáda
09:00 – 16:00 h.  – jazda parnej mašinky s prívesným vozňom v areáli rušňového depa pre verejnosť
  

Súčasne si budete môcť prezrieť:
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, automobilové veterány
Sprievodný kultúrny program – dychovka, country muzika 
Detské kresby (železnica očami detí) 
Prezentácia Tokajských vín, varenie bryndzových halušiek 
a pirohov

Dňa 24. 04. 2010
Prešov – Košice :  odchod z Prešova  08:30 h.         
Košice – Prešov :   odchod z Košíc 16:30 h.
Medzev – Košice :   odchod z Medzeva  08:00 h.  
Košice – Medzev :   odchod z Košíc 17:00 h.
Slovenské Nové Mesto – Košice : odchod Slovenské Nové Mesto  07:55 h.
Košice – Slovenské Nové Mesto : odvoz návštevníkov pravidelným posilneným 
vlakom Os 8809 odchodom z Košíc 15:45 h. 

Dňa 25. 04. 2010
Margecany- Košice:   odchod  z Margecian  09:50 h.  
Prešov – Košice :        odchod  09:30 h.
Tieto vlaky v úseku Kostoľany n. H. – Košice pôjdu súbežne po prvej 
a druhej traťovej koľaji  do železničnej stanice Košice k nástupištiam č. 3 
a 4. Príchod cca 11:05 h..

Súčasťou akcie budú  jazdy vlakov vedených 
parnými rušňami z Prešova, Slovenského 
Nového Mesta, Margecian a späť do Prešova. 
Jazda historickým motorovým vlakom 131 
z Medzeva do Košíc a  späť do  Medzeva: 

Doprava  24 .04.  a 25. 04. 2010
medzi železničnou stanicou Košice a Rušňovým depom v Košiciach bude 
zabezpečená preprava cestujúcich  motorovým vozňom  radu  813
      Odchody zo žSt. Košice               Odchody z RD Košice 
 08:00 h. 12:00 h.     08:30 h. 13:30 h.
 09:00 h. 14:00 h.    09:30 h. 14:30 h.
 10:00 h. 15:00 h.   10:30 h. 15:15 h.
 11:00 h. 16:00 h.   11:30 h. 16:30 h.

Mimoriadna autobusová doprava zo zastávky MHD „Nám. Osloboditeľov
   Dom techniky          Rušňové depo (vrátnica č.1)
 08:00 h. 12:00 h.     08:30 h. 13:30 h.
 09:00 h. 14:00 h.    09:30 h. 14:30 h.
 10:00 h. 15:00 h.   10:30 h. 15:15 h.
 11:00 h. 16:00 h.   11:30 h. 16:30 h.

V rámci akcie po obidva dni si môžu záujemcovia 
vychutnať čaro jazdy historickými motorovými 
vozňami M 131 Magda, M 240 a M 274 Modrý 
šíp v okolí Košíc variantnými dopravnými cestami 
Barca, Krásna nad Hornádom v sobotu 24.04.2010 
s odchodom 13:00 h. a v nedeľu 25.04.2010 
s odchodom 11:15 h. a 14:00 h. z RD Košice.
Dňa 25.4.2010 o 8:00 h. zo žSt Medzev do 
Košíc bude vypravený historický motorový vlak 
zostavený z 2 x M 131 a 2 x prívesný vozeň. 
Poplatky s miestenkami  na tieto jazdy budú 
zabezpečovať jednotlivé  kluby  historických 
vozidiel cez internet, na internetových adresách:

CeNy CeStOvNýCH líStKOv
1 osoba 3 €, 4 členná rodina 10 €,

deti do 6 r. zdarma
v cene je zahrnuté cestovné, miestenka 

a jubilejná pamätná minca.

Rezervácie cestovných lístkov 

s miestenkami na jazdy 

historickými motorovými vlakmi  

M 131 na adrese:   khkv@khkv.sk  

Informácie na:  www.khkv.sk
M 240 a M 274 na : 

www.vyhrevna-vrutky.sk

( za úhradu)

Doprava zdarma
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