P1

P2

P3

P4

PARDUBICE hl. n. (odj.)

8:05

12:03

15:03

18:03

HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. (příj.)

8:41

12:41

15:41

18:41

Výtěžek z akce bude kompletně věnován Centru Paraple

JÍZDNÍ ŘÁDY PARNÍCH VLAKŮ HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. – PARDUBICE hl. n.
OZNAČENÍ VLAKU

P11

P12*

P13

P14

HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. (odj.)

9:19

13:41

16:19

19:19

PARDUBICE hl. n. (příj.)

9:53

14:23

16:53

19:53

* v Pardubicích – Rosicích n. L. je přestup do zvláštního vlaku R3 do Skutče

PARDUBICE hl. n. (odj.)
PARDUBICE – ROSICE n. L.
HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. (příj.)

M0
6:15
6:18–6:21
7:04

M1

M2

10:36

13:03

10:39–11:10 13:06–13:48
11:38

M3
17:03
17:06–17:10

14:18

17:38

JÍZDNÍ ŘÁDY HISTORICKÝCH MOTOROVÝCH VLAKŮ „HURVÍNEK
„HURVÍNEK“
HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. – PARDUBICE hl. n.
OZNAČENÍ VLAKU

M11

M12

M13

M14

HRADEC KRÁLOVÉ hl. n. (odj.)

7:20

11:42

14:21

17:42

PARDUBICE – ROSICE n. L.
PARDUBICE hl. n. (příj.)

7:49–8:40
8:43

12:05–12:40 14:48–14:51
12:43

14:54

18:05–18:10
18:13

PARDUBICE

OZNAČENÍ VLAKU

SKUTEČ

JÍZDNÍ ŘÁDY HISTORICKÝCH MOTOROVÝCH VLAKŮ „HURVÍNEK
„HURVÍNEK“
HURVÍNEK“
PARDUBICE hl. n. – HRADEC KRÁLOVÉ hl. n.

JÍZDNÍ ŘÁDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ „REGIONOVA“ PARDUBICE hl. n. – SKUTEČ

PARDUBICE – ROSICE n. L.

R1

R2

R3

R4

8:09

11:42

13:50

17:42

8:12–8:14

11:45–11:50 13:53–14:25

17:45–17:50

CHRUDIM (odj.)

8:35

12:07

14:40

18:08

SLATIŇANY (odj.)

8:42

12:14

14:46

18:17

SKUTEČ (příj.)

9:16

12:46

15:37

18:53

Ů „REGIONOVA“ SKUTEČ – PARDUBICE hl. n.
JÍZDNÍ ŘÁDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ
OZNAČENÍ VLAKU

R11

R12

R13

R14

SKUTEČ (odj.)

9:19

12:50

15:40

18:56

SLATIŇANY (odj.)

9:50

13:19

16:12

19:25

CHRUDIM (odj.)

9:58

13:25

16:18

19:31

10:11–10:15

13:38–13:42

16:31–17:10

19:44–19:47

10:18

13:45

17:13

19:50

PARDUBICE – ROSICE n. L.
PARDUBICE hl. n. (příj.)

Ve všech uvedených zvláštních vlacích platí vstupenky a jízdenky z předprodeje
osobních pokladen Českých drah v Hradci Králové hl. n., Pardubicích hl. n., Chrudimi, Slatiňanech, Žďárci u Skutče a Hlinsku v Čechách.
Cestující bez jízdenky z předprodeje budou odbaveni jen v případě volné kapacity v soupravě, a to za jednotlivou cenu 40 Kč v každém vlaku, bez ohledu na
přepravní vzdálenost. Pro rodiny platí zvýhodněná rodinná cena 100 Kč v každém
vlaku. Děti do 6 let věku se přepravují bezplatně.
Jízdenka ze zvláštních vlaků platí i jako volná vstupenka do železničního muzea
v Rosicích n. L.
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ČEJKA
ČEJKA
ČEJK
A BA
BAND
AND
SOUTĚŽE A MODERÁTOŘI
RADIA BLANÍK
FOTBALISTI
FC HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE hl. n. (odj.)

HRADEC KRÁLOVÉ

OZNAČENÍ VLAKU

TOMÁŠ KLUS
ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ – HODINA ZPĚVU
HVĚZDY HOKEJE – HC EATON PARDUBICE
HVĚZDY BASKETBALU – BK JIP PARDUBICE

OZNAČENÍ VLAKU

IVAN
IVAN
N HLA
H
LAS
L
S
HLAS
KMOCHOVKA – DECHOVÁ HUDBA KOLÍN
ZABÍJAČKOVÉ HODY
Z

JÍZDNÍ ŘÁDY PARNÍCH VLAKŮ PARDUBICE hl. n. – HRADEC KRÁLOVÉ hl. n.

11. ZÁŘÍ 2010
ZÁBAVNÉ PUTOVÁNÍ S ČESKÝMI
DRÁHAMI PRO RODINY S DĚTMI

PARTNEŘI

8/9/10 10:18 AM

Žlutomodrá sobota BERRY
pro Centrum Paraple
ZÁBAVNÉ PUTOVÁNÍ S ČESKÝMI
DRÁHAMI PRO RODINY S DĚTMI
O projektu
Akci pro zpříjemnění soboty o druhém zářijovém víkendu připravil tým sítě elektroprodejen BERRY www.eberry.cz. Dopravu mezi jednotlivými místy zábavného
putování zajistí zvláštní vlaky Českých drah.
Veškerý výtěžek ze vstupného je určen pro Centrum Paraple, které pomáhá lidem
s poškozením míchy.

Centrum Paraple
Pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci,
zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Více najdete na webu www.paraple.cz.

Program akce
Bohatý program je pro všechny účastníky připraven na nádražích ČD ve městech
Skuteč, Pardubice a Hradec Králové.
Ve Skutči je připravena výstava speciálních vagonů ČD (konferenční, dětská herna,
kinovůz, expozice odbavování na železnici v historickém vagonu), několik hudebních vystoupení, soutěže pro děti, pravá venkovská zabíjačka a také práce řemeslníků. Program bude doprovázen mluveným slovem i příjemnou hudbou, z hostů
vystoupí Ivan Hlas a ve dvou blocích Kmochovka – dechová hudba Kolín.
V Pardubicích se dopoledne uskuteční koncert Tomáše Kluse, po obědě zde bude
probíhat zábavné sportovní odpoledne s pardubickými basketbalisty a následně
s hokejisty – mistry extraligy. Obě sportovní akce bude doprovázet autogramiáda.
Příjemný den završí Hodina zpěvu v podání Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Program v Hradci Králové složený z bloku písniček, soutěží pro děti i příjemného
slova zajistí moderátoři regionální redakce RÁDIA BLANÍK. Během dne dvakrát vystoupí skupina Čejka band a odpoledne proběhne rovněž autogramiáda fotbalistů
prvoligového FC Hradec Králové.
Pro přepravu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude možné využít zvláštní
parní a historické motorové vlaky; mezi Pardubicemi a Skutčí pojedou také zvláštní
vlaky, a to soupravy Regionova.
Nabídka programu je bohatá, každý si může vybrat z nabízených tras zábavného
putování tu, která mu nejlépe vyhovuje.
V každé lokalitě je zajištěn rovněž široký sortiment občerstvení. Drobné občerstvení bude možno také pořídit ve vybraných zvláštních vlacích. Pro soutěžící děti jsou
připraveny drobné dárky a prémie.

Rezervace, předprodej
Doporučujeme rezervaci míst předem – vyberte si trasu putování, která se vám
nejvíce líbí a zakupte si včas vstupenku s jízdenkou v předprodeji v osobních pokladnách ČD v Hradci Králové hl. n., Pardubicích hl. n., Chrudimi, Slatiňanech,
Žďárci u Skutče a Hlinsku v Čechách.
Předprodej probíhá od začátku srpna 2010, kapacita míst ve zvláštních vlacích je
omezena a včasným nákupem si tak zarezervujete místo.
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Program v jednotlivých lokalitách
(na nádražích Českých drah)

Nabídka tras zábavného putování
– globální cena, celodenní program

HRADEC KRÁLOVÉ hlavní nádraží 11:30–17:30 h

z Hradce Králové
HK 1 09:00–17:45 hod. Hradec Králové / parní vlak do Pardubic / koncert Tomáš



hudba a průvodní slovo – moderátoři Rádia BLANÍK
12:00–13:00 ČEJKA Band
13:00–17:30 soutěže Rádia BLANÍK
14:00–15:00 fotbalisti FC Hradec Králové
15:30–16:30 ČEJKA Band

KLUS 10:30–11:30 / zvláštní vlak do Skutče / koncert Ivan HLAS 13:30–14:30 / zábavné odpoledne Skuteč doplněné o zabíjačkové dobrůtky / zvláštní vlak do Rosic n. L.
/ železniční muzeum / historický motorový vlak domů

HK 2 07:00–18:45 hod. Hradec Králové / historický motorový vlak do Rosic n. L.

PARDUBICE hlavní nádraží 10:00–18:00 h
 hudba a průvodní slovo
10:30–11:30 koncert Tomáš KLUS
12:00–13:30 sportovní zápolení s basketbalisty BK JIP Pardubice
14:00–15:30 autogramiáda a soutěže s HC Eaton Pardubice
16:15–17:15 HODINA ZPĚVU – oblíbené zpívání
se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem

SKUTEČ nádraží 8:30–19:00 h


hudba a průvodní slovo – moderátor Josef VAŇOUS
09:30–11:00 Kmochovka – dechová hudba Kolín
13:30–14:30 Ivan HLAS
16:00–17:30 Kmochovka – dechová hudba Kolín
po celý den: Výstava konferenčního vozu ČD – hry a soutěže
Expozice odbavování na železnici v historickém vozu
Dětský vagon – herna
Kino-vagon s promítáním pohádek pro děti
Pochoutky z pravé venkovské zabíjačky

Vstupné



děti do výšky 1 m na veškerý doprovodný program
děti do 6 let věku do všech zvláštních vlaků ČD

doprovodný program v každé z lokalit
 jednotlivé jízdné ve zvláštním vlaku *
 rodinné jízdné ve zvláštním vlaku *

50 Kč/osoba
40 Kč
100 Kč ***

globální – celodenní program (vč. dopravy zvláštními vlaky) **



jednotlivé vstupné
výhodné rodinné vstupné

199 Kč
499 Kč ***

globální – polodenní program (vč. dopravy zvláštními vlaky) **


jednotlivé vstupné
 výhodné rodinné vstupné

Tomáš KLUS 10:30–11:30 / zvláštní vlak do Skutče / koncert Ivan HLAS 13:30–14:30
/ zábavné odpoledne Skuteč doplněné o zabíjačkové dobrůtky / zvláštní vlak do
Rosic n. L. / železniční muzeum / zvláštní vlak domů

PA 2 08:00–18:15 hod. Pardubice / zvláštní vlak do Skutče / zábavné dopoledne
Skuteč doplněné o zabíjačkové dobrůtky / zvláštní vlak do Pardubic / doprovodný program / parní vlak do Hradce Králové / koncert ČEJKA Band 15:45–16:30 / doprovodný program / historický motorový vlak domů
PA 3 10:00–19:50 hod. Pardubice / historický motorový vlak do Hradce Králové
se zastávkou v železničním muzeu Rosice n. L. / koncert ČEJKA Band 12:00–13:00
/ parní vlak do Rosic n. L. / zvláštní vlak do Skutče / zábavné odpoledne Skuteč doplněné o zabíjačkové dobrůtky / zvláštní vlak domů
ze Skutče
SK 1 08:30–18:55 hod. Skuteč / zábavné dopoledne doplněné o zabíjačkové

– globální cena, polodenní program

individuální


z Pardubic
PA 1 08:00–18:00 hod. Pardubice / parní vlak do Hradce Králové a zpět / koncert

dobrůtky / zvláštní vlak do Pardubic / koncert Tomáš Klus 10:30–11:30 / parní vlak do
Hradce Králové / doprovodný program / historický motorový vlak do Pardubic / doprovodný program / HODINA ZPĚVU 16:15–17:15 / zvláštní vlak domů

zdarma


/ železniční muzeum / zvláštní vlak do Skutče / zábavné dopoledne Skuteč doplněné o zabíjačkové dobrůtky / zvláštní vlak do Pardubic / doprovodný program
/ HODINA ZPĚVU 16:15–17:15 / parní vlak domů

119 Kč
299 Kč ***

* bez ohledu na přepravní vzdálenost, platí se v každém vlaku u průvodčího
** ve vlacích platí přeprava zdarma jen tehdy, je-li využito jako součást
z nabídky zábavného putování (viz dále)
*** rodinné vstupné se vztahuje nejvýše na 2 dospělé osoby a 2 děti
Při jízdě vlaky ČD a při pohybu v kolejištích dbejte zvýšené opatrnosti!
Během konání akce respektujte pokyny pořadatelů a buďte ukáznění!

z Hradce Králové
HK 3 11:30–17:30 hod. Hradec Králové / historický motorový vlak do Pardubic se
zastávkou v železničním muzeu Rosice n. L. / doprovodný program / parní vlak do
Hradce Králové / koncert ČEJKA Band 15:45–16:30 / doprovodný program Hr. Králové

HK 4 11:30–18:45 hod. Hr. Králové / koncert ČEJKA Band 12:00–13:00 / parní vlak
do Pardubic / doprovodný program / HODINA ZPĚVU 16:15–17:15 / parní vlak domů
z Pardubic
PA 4 10:00–18:00 hod. Pardubice / koncert Tomáš KLUS 10:30–11:30 / parní vlak
do Hradce Králové / doprovodný program / parní vlak domů

PA 5 10:00–18:00 hod. Pardubice / koncert Tomáš KLUS 10:30–11:30 / doprovodný program / historický motorový vlak do Hradce Králové se zastávkou v železničním muzeu Rosice n. L. / doprovodný program / koncert Čejka Band 15:30–16:10
/ parní vlak domů
ze Skutče
SK 2 09:00–16:00 hod. Skuteč / zvláštní vlak do Pardubic / koncert Tomáš
KLUS 10:30–11:30 / doprovodný program / zvláštní vlak do Rosic n. L. / železniční
muzeum / zvláštní vlak domů
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