Praha, 10. září 2013

Víkendová nostalgie Českých drah: historickými vlaky
do Dobříše a na Model-víkend do Lužné u Rakovníka
České dráhy připravily na víkend 14. a 15. září dvě zajímavé akce pro milovníky
železniční nostalgie a rodiny s dětmi. V sobotu 14. září vypraví parní vlak
z Prahy-Braníka do Dobříše, kde bude probíhat Svatováclavská slavnost,
na sobotu i neděli je pak připraven modelářský víkend v Železničním muzeu
v Lužné u Rakovníka, kde se mohou návštěvníci těšit kromě železničních
modelů také na setkání motorových lokomotiv řad 749 a 751, lidově
označovaných jako „Bardotky“.
Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dobříši
Parní vlak na Svatováclavskou slavnost v Dobříši bude odjíždět z branického nádraží v sobotu 14. září
v 11:03 hod. Soupravu poveze lokomotiva „Čtyřkolák“ (434.2186) z roku 1917 a budou v ní řazeny historické
vozy 3. třídy a bufetový vůz. Během jízdy do Dobříše bude souprava zastavovat ve stanicích a zastávkách
Praha-Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice. Do Dobříše přijede
vlak krátce po půl jedné. Ve 14:00 se historická souprava vydá na výletní jízdu do Malé Hraštice a zpět.
Z Dobříše zpět do Prahy bude vlak odjíždět v 15:44, příjezd do Prahy-Braníka je plánován na 17:36.
Na zámku v Dobříši bude připraven atraktivní program. V komnatách rokokového zámku i v překrásném
francouzském parku se můžou návštěvníci těšit na pohádkový program, vystoupení skupin dobového šermu,
ukázky výcviku dravců a mistry černého řemesla. Zájemci mohou ochutnat také dobroty místních kuchařů
a pekařů.
Předprodej jízdenek a místenek je zajištěn na nádraží Praha-Braník denně od 7 do 18 hodin
a mezinárodní pokladně na pražském

Masarykově nádraží denně od 8 do 18 hodin. Podrobnější

informace o akci poskytnou zaměstnanci Krajského centra osobní dopravy v Praze (tel. 972 241 629, e-maily
lemberk@kcod.cd.cz a pavlik@kcod.cd.cz), zaměstnanci stanice Praha-Braník (tel. 725 859 426) a Praha
Masarykovo nádr. (972 246 161).

Jízdní řád parního vlaku na Svatováclavské
slavnosti v Dobříši (14. září 2013)
tam
příj.
11:12
11:18
11:27
11:50
12:03
12:17
12:33

odj.
11:03
11:13
11:21
11:29
11:52
12:05
12:19

stanice
Praha-Braník
Praha-Zbraslav
Vrané nad Vltavou
Měchenice
Čisovice
Mníšek pod Brdy
Malá Hraštice
Dobříš
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zpět
příj.
odj.
17:36
|
|
|
|
16:47
16:49
16:28
16:30
16:19
16:21
16:02
16:06
15:44

Jízdní řád výletního vlaku z Dobříše
do Malé Hraštice (14. září 2013)
tam
příj.
14:15

odj.
14:00

zpět
příj.
odj.
14:44
14:30

stanice
Dobříš
Malá Hraštice

Ceník parního vlaku na Svatováclavské slavnosti
(14. září 2013)
základní jízdné
Praha – Dobříš (zpáteční)
240 Kč
K základnímu jízdnému jsou uznávány slevy a doplatky: ZTP,
děti, žáci, psi, roční síťová jízdenka IN 100 %.
obchodní nabídky
Praha – Dobříš (jednosměrná)
200 Kč
Dobříš – Malá Hraštice (zpáteční)
100 Kč
úseková jízdenka Praha – Měchenice nebo
100 Kč
Měchenice – Dobříš
úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi
60 Kč
místenka (předprodej ve stanicích Praha-Braník
20 Kč
a Praha Masarykovo nádraží)
děti od 6 do 15 let
sleva 50 %
děti do 6 let (bez nároku na místo k sezení)
zdarma

Model-víkend v Lužné u Rakovníka
O víkendu 14. a 15. září můžete v ČD muzeu v Lužné u Rakovníka navštívit výstavu železničních modelů
velikostí G, 0, 0e, H0 a TT a sraz motorových lokomotiv řad 749 a 751, označovaných jako „Bardotky“.
Ty se předvedou návštěvníkům oba dva dny ve 13:00 na točně. Celkem půjde o devět strojů těchto řad.
Mezinárodním hostem Model-víkendu bude zahradní železnice „Bayreuther Gartenbahn GbR“
z Německa v měřítku 1:8 s vlastním parním pohonem.
V sobotu 14. září od 20:00 do 21:30 bude vyhrazena návštěva areálu muzea fotografům z řad železničních
nadšenců. Akce je určena především pro fotografy, jelikož expozice zůstanou uzavřeny a záběry budou
snímány na dlouhé expoziční časy. Za návštěvu v tuto dobu bude vybíráno zvláštní vstupné.
Po oba dva víkendové dny budou připraveny jízdy zvláštních vlaků v čele s „Bardotkami“. V sobotu
pojede vlak v 8:35 z Prahy hl.n. do Lužné u Rakovníka a povezou ho lokomotivy T 478.1008 a 010. Jízdenky
z Prahy a Hostivic do Lužné budou stát 120 Kč, z Kladna 80 Kč (snížené jízdné pro děti bude stát 60, resp.
40 Kč). Návštěvníci železniční burzy v menze v Opletalově ulici získají slevu 30 % na jízdném a z Prahy hl.n. do
Lužné zaplatí 80 Kč (snížená cena 40 Kč). Navíc s každou jízdenkou z tohoto vlaku získají návštěvníci muzea
slevu na vstupném do muzea: dospělí zaplatí 65 Kč, děti 40 Kč.

Jízdní řád nostalgického vlaku
z Prahy do Lužné u Rakovníka (14. září 2013)
stanice
Praha hl.n.
Hostivice
Kladno
Lužná u Rakovníka

příj.
9:10
9:48
10:37

odj.
8:35
9:15
10:00

V sobotu i neděli pojede vlak s dvojicí „Bardotek“, jednou v čele, druhou na postrku, z Lužné u Rakovníka
hvězdicovitě do Řevničova a Krupé. Jednosměrné jízdné v jednom úseku z Lužné bude stát 20 Kč, zpáteční
40 Kč. V prodeji budou také zlevněné jízdenky s 50% slevou pro děti od 6 do 15 let. Jízdenky do všech vlaků
budou prodávat průvodčí přímo ve vlaku.

Jízdní řád nostalgického vlaku z Lužné u Rak.
do Řevničova a Krupé (14. a 15. září 2013)
stanice
Lužná u Rakovníka
Řevničov
Lužná u Rakovníka
Krupá
Lužná u Rakovníka

příj.
11:45
12:08
12:15
12:30

odj.
11:35
12:00
12:10
12:25

Podrobnosti o Model-víkendu jsou na webu Železničního muzea ČD www.cdmuzeum.cz a případné dotazy
zodpoví zaměstnanci muzea na tel. 313 537 700.
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O společnosti České dráhy, a.s.
České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo jejich spoje 169 milionů cestujících.
Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské
dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické
jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.

