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HISTORICKÝM MOTORÁKOM  M.131. 1125

po Východnom Slovensku 2011

SEČOVSKÁ STRELASEČOVSKÁ STRELA

Sobota

24. septembra 2011

Program Sečovskej strely

Klub historických koľajových vozidiel KHKV z Košíc pozýva všetkých priaznivcov želez-

ničnej nostalgie na II. okružnú jazdu Sečovskou strelou. 

PROGRAM A FOTO – ZASTÁVKY

Vyrazíme v sobotu 24. septembra ráno o 8:00 hod z Košíc do Trebišova a Sečoviec, kde by 

sme mali doraziť o 9:15 hod. Tam poprosíme cestujúci z Košíc, aby z vlaku vystúpili a lás-

kavo ho na krátky čas prenechali na kyvadlové jazdy deťom zo Sečoviec, ktoré už osem 

rokov nemajú možnosť cestovať zo svojho mesta osobným vlakom.

Cestujúci, ktorí vystúpia, si môžu chvíle skrátiť návštevou mesta, či jednej z blízkych 

reštaurácií. O program na železničnej stanici sa dovtedy postarajú: 

– od 9.30 hod. MESTSKÁ POŽIARNICKÁ DYCHOVÁ HUDBA SEČOVCE.

– od 10.00 hod. vystúpenie tanečnej skupiny MARS

– počas kyvadlových jázd budú prebiehať aj súťažné hry pre deti na parkovisku pred žst.

KYVADLOVÉ JAZDY
O 9:45 a 10:45 hod odídu zo Sečoviec do Trebišova dva mimoriadne kyvadlové vlaky pre 

deti. Prednosť budú mať tie, ktoré sa preukážu originálnou vstupenkou, ktoré vydáva 

mesto Sečovce. Ak sa nejaké miesta zvýšia, za symbolický poplatok budú môcť pristúpiť 

budú aj rodičia, či iní záujemcovia.

ODCHOD FOTO -VLAKU

5 minút pred dvanástou odíde zo Sečoviec v smere na Vranov, Hanušovce a Prešov foto-vlak 

s nasledujúcimi foto-zastávkami. Zaujímavé budú určite v popoludňajšom slnku Hanušovské 

viadukty, ale aj opačná strana tunela v Nemcovciach, akú sme fotografovali minulý rok. 

Stanica Príchod Pobyt Odchod poznámka

Trebišov -  11:15 

Sečovce 11:30 25 11:55 

Vranov nT 12:30 10 12:40 FOTO Križovanie Os 9109

Hanušovce nad Topľou -  13:10 Fotozastávky na trati

Nemcovce -  15:00 Fotozastávky na trati

Kapušany pri Prešove 15:07 13 15:20 FOTO Križovanie Os 9111, 

    Os 9210

Prešov 15:31 9 15:40 FOTO Predchodenie Os 8775

Kysak -  16:03 

Košice 16:20  - 

Veríme, že sme takto vyhoveli veľkému záujmu priaznivcov, ktorí nás počas celého roka 
kontaktovali a pýtali sa, či sa opäť nevydáme na doslova opustenú trať Trebišov - Sečovce 

– Vranov n. Topľou? Po tejto trati už totiž osem rokov nepremávajú osobné vlaky, ale už iba 
nákladný manipulačný vlak a v úseku Sčovce – Vranov n.T. ani ten. 

PRAJEME VÁM ŠŤASTNÚ CESTU!
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Projekt jázd po zabudnutých 

tratiach je spolufinancovaný

z dotácie Košického

samosprávneho kraja.
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Klub historických koľajových vozidiel – pri Rušňovom depe

Haniska pri Košiciach

Vitajte na jazde historického motorového vlaku, ktorý pre Vás pripravil Klub his-
torických koľajových vozidiel.

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003 a jeho cieľom je v spoluprá-
ci s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR 

• opravovať
• udržovať 
• prevádzkovať 
historické koľajové vozidlá. Snahou členov, priateľov a sympatizantov klubu 

je uchrániť aspoň kúsok krásnej minulosti, spojenej s koľajnicami a železničnou 
technikou na Slovensku a v Čechách. 

Zároveň sa snažíme exponáty oživovať a predvádzať tak, aby ich verejnosť moh-
la vidieť v plnej kráse, ako pred rokmi v plnej prevádzke. 

Aj preto organizujeme historické jazdy a zúčastňujeme sa na pravidelných zrazoch 
a výstavách historickej, železničnej techniky. Zároveň je možné si od nás koľajové 
vozidlá prenajať.

Naša práca je sústredená v Rušňovom depe Haniska pri Košiciach, kde trávime 
svoj voľný čas, aby sme opravili a neskôr sa spolu s cestujúcimi pasažiermi povozi-
li na starobylých vlakoch.

Takto bojujeme proti nude, drogám, lenivosti, nezáujmu, zubu času a iným ne-
duhom, ktoré otravujú dni všedné aj sviatočné.

Máme ešte veľa zaujímavých plánov, pomôžte nám ich naplniť!
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PRAVIDLÁ A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV HISTORICKEJ JAZDY (CESTUJÚCICH) 

1. Organizátorom jazdy je Klub Historických Koľajových Vozidiel – OZ.
2. Jazda je organizovaná najmä pre ľudí so záujmom o železničnú históriu, cestova-

nie vlakom a milovníkov fotografovania a filmovania historických vlakov.
3. Preto počas jazdy realizujeme špeciálne foto-zastávky s  mimoriadnym posunom 

tak, aby si priaznivci fotografovania a filmovania mohli vyhotoviť čo najlepšie zábery.
4. Cestovný lístok je neprenosný a tvorí ho odporúčaný dobrovoľný finančný prí-

spevok na cestovné, bez nároku na jeho vrátenie. Tento dobrovoľný príspevok sa 
uhrádza výhradne u povereného člena organizačného tímu, ktorý cestujúcemu 
vydá pamätný cestovný lístok. 

5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za neplnoleté osoby, ktoré bez dozoru 
dospelej osoby nemôžu nastúpiť do vlaku. 

6. Počas foto-zastávok je potrebné vystupovať a nastupovať až na základe pokynu 
organizátora, a to čo najrýchlejšie, ale pri zachovaní vlastnej bezpečnosti. Záro-
veň nesmie ohroziť ostatných cestujúcich a tiež nesmie svojím konaním ohroziť 
plynulosť jazdy vlakov na danej trati.

7. Počas foto-zastávok musia fotografi rešpektovať pokyny organizátora, ktorý im 
ukáže a vyhradí miesto tak, aby si fotografi navzájom neprekážali. Preto sa vždy 
skupiny zgrupujú na jednej strane vlaku (vpredu, alebo vzadu).

8. Počas foto-zastávok musia byť dvere a okná vagónov zavreté, čo musia rešpek-
tovať aj tí cestujúci, ktorí zostanú vo vagóne. Platí ZÁKAZ VYKLÁŇAŤ  SA Z 
OKIEN počas posunov pri foto-zastávkach, rovnako zdržiavania sa na mostíkoch, 
či schodíkoch!

9. Je zakázané počas fotografovania a natáčania svojím konaním prekážať iným fo-
tografom a filmárom.

10. Organizátor si vyhradzuje upraviť počet foto-zastávok a ich trvanie, z dopravných 
a organizačných dôvodov. Rovnako aj zmenu cestovného poriadku a to bez náro-
ku na vrátenie dobrovoľného finančného príspevku na cestovné.

11. Každý účastník, ktorý poruší tieto pravidlá, môže byť z mimoriadnej jazdy vyká-
zaný a z vlaku vylúčený, bez nároku na vrátenie dobrovoľného finančného prí-
spevku na cestovné.

12. Účasť na historickej jazde je na vlastné nebezpečie, organizátor nezodpovedá ani 
za stratu vecí, ponechaných vo vagónoch.

13. Cestujúci sú povinní na mimoriadny pokyn organizátora z vlaku vystúpiť a rov-
nako si z neho zobrať všetky osobné veci. Do vlaku môžu opätovne nastúpiť až so 
súhlasom organizátora.

14. Organizátor si vyhradzuje právo ponechať vo vlaku iba tú osobu, ktorá svojím 
podpisom na prezenčnej listine potvrdí SÚHLAS s Pravidlami a povinnosťami 
účastníka historickej jazdy. Za neplnoleté osoby podpisuje dospelý sprievodca.

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

U nás sa môžete realizovať v týchto odboroch:

– práca na záchrane parnej a motorovej 

lokomotívy niekoľkokrát do týždňa

– zháňanie sponzorov a prispievateľov

– pomoc pri historických jazdách

– práca v administrácii www.khkv.sk

Podmienky:

– vek od 16 rokov, muži aj ženy

– chuť pracovať bez nároku na odmenu 

(finančnú)

– optimizmus a zanietenosť nevyhnutné

Hláste sa u prednostu KHKV na adrese:
KHKV – OZ;  Klub historických a ko-
ľajových vozidiel pri RD Haniska pri 
Košiciach
Hanojská 4, Košice, 040 13  
IČO: 1535556625
www.khkv.sk, 
e-mail: khkv@khkv.sk, 

tel.: 0905 412 322

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV A ČLENOV


