DEN PRAŽSKÉ
INTEGROVANÉ
DOPRAVY
21. 9. 2010 – úterý
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Vážení cestující a zájemci
o Pražskou integrovanou dopravu
již tradičně pro Vás v rámci Evropského týdne mobility připravujeme akce prezentující minulost, současnost i budoucnost veřejné dopravy v Praze i okolí.
Tentokrát bude program zaměřen na všechny druhy
veřejné dopravy. Na své si přijdou malí i velcí, milovníci železnice i městské hromadné dopravy. Dozvíte
se zajímavosti se zákulisí provozu i novinky, které na
Vás čekají v blízké i vzdálenější budoucnosti. Svézt
se můžete po trase nové expresní autobusové linky po Jižní spojce nebo historickým motoráčkem
na Nákladové nádraží Žižkov.
Srpen 2010

Seznam akcí na Den Pražské integrované dopravy
(úterý 21.9.2010):
program

popis akce

místo a doba konání

Trasa:
Historickým motorákem na Poslední možnost svezení se na
Nákladové nádraží Žižkov Nákladové nádraží Žižkov. Jízdy z Masarykova nádraží přes Libeň,
zvláštním historickým motorovým Malešice na Nákladové nádraží Žižkov
vlakem složeným z motorových
a zpět
vozů M 262.0 a přípojných vozů
Odjezdy viz. JŘ níže
Bix včetně bufetového vozu.
Expresní autobus po Jižní
spojce

PŘEPRAVA ZDARMA
Trasa:
Jízdy po trase připravované
expresní autobusové linky Jižní Smíchovské nádraží – Chodovská tvrz
Město - Smíchovské nádraží po
– Mikulova – Háje
Jižní spojce.
Rozsah provozu:
14:00 – 19:00 v intervalu 30 minut
PŘEPRAVA ZDARMA

Výstava o historii,
Panelová výstava, infostánek,
současnosti i budoucnosti propagační a informační materiály.
VSTUP ZDARMA
PID
Kdo si hraje, nezlobí aneb hry
Soutěže a hry pro malé
a soutěže s dopravní tématikou
i velké děti
o drobné ceny.
Pokračování vědomostní soutěže
Soutěž o „největšího
šotouše“ PID (2. ročník) pro fandy městské i železniční
dopravy. Výherci získají zajímavé
dopravní ceny.
Přednášky a prezentace
Pražská doprava – historie
dopravních odborníků o veřejné
i budoucnost
dopravě v Praze a okolí.
(přednášky a prezentace)
VSTUP ZDARMA

Masarykovo nádraží
10:00 – 18:00
Masarykovo nádraží
10:00 – 18:00
Masarykovo nádraží
Začátek v 15:30

Velký sál Městské knihovny
na Mariánském náměstí
17:00 – 19:30

Jízdní řád historického motoráku na Nákladové nádraží Žižkov:
Praha Masarykovo nádr.

10:30

12:30

14:30

16:30

Praha-Libeň

10:39

12:39

14:39

16:39

Praha-Malešice

10:50

12:50

14:50

16:50

Praha-Nákl. nádr. Žižkov příj.

11:00

13:00

15:00

17:00

Praha-Nákl. nádr. Žižkov odj.

11:35

13:35

15:35

17:35

Praha-Malešice

11:50

13:50

15:50

17:50

Praha-Libeň

11:58

13:58

15:58

17:58

Praha Masarykovo nádr.

12:05

14:05

16:05

18:05

Soutěžní otázka:
Která linka PID (v trvalém stavu k 1. 9. 2010) má nejvíce zastávek na znamení (×, #, +)?
Přijďte na Masarykovo nádraží 21.9.2010, za správnou odpověď od nás obdržíte malý dárek
Na další otázky můžete zodpovědět v soutěži o „Největšího šotouše PID“
konané dne 21.9.2010 od 15:30 na Masarykově nádraží

