Brno, 24. září 2013

Oslavy Dne železnice na Brněnsku
V sobotu 28. září vyjede parní vlak v čele s lokomotivou 475.101 „Šlechtična“
z brněnského hlavního nádraží do Zastávky u Brna oslavit svátek železničářů
společně s Hornickým dnem a Dnem zdraví. Za lokomotivou budou zařazené
historické vozy ze 40. a 50. let, na konci vlaku bude vůz pro přepravu kol.
V Zastávce i jejím okolí je připraven bohatý program, zájemce mezi obcemi
přepraví bezplatná kyvadlová autobusová doprava.
„Historický parní vlak vyjede z brněnského hlavního nádraží v 8:46, do hlavního centra oslav, Zastávky
u Brna, dorazí před půl desátou. Do vlaku zařadíme i vůz pro kola, nabízí se tak možnost vystoupit
v některé ze stanic a poznat část trasy ze sedla bicyklu. V jednotlivých obcích čeká na všechny
návštěvníky zajímavý program,“ uvádí Pavel Karšulín, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně.
V Zastávce u Brna budou připravené jízdy „Šlechtičny“ po nádraží, děti si užijí soutěže, drobné dárky i skákací
hrad. Tradiční jarmark nabídne zabíjačkové speciality. Návštěvníkům se otevře i Stálá expozice historie
hornické obce Zastávka. Ve Zbýšově proběhne oslava úzkorozchodné železnice jízdami parního vlaku
do Babic. Rosice lákají na kostýmovanou prohlídku zámku nebo návštěvu atomového krytu. Malý pivní festival
a Gulášfest pak zpříjemní den v Babicích u Rosic.
Za jednosměrnou jízdenku do parního vlaku ze stanic Brno hl.n. až Omice do Zastávky zaplatí dospělí cestující
100 korun, za zpáteční 140. Z Tetčic a Rosic stojí jednosměrná jízdenka 50 Kč. Děti od 6 do 15 let platí
polovinu jízdného, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P obdrží slevu 75 %. Do pátku lze zakoupit jízdenky
v předprodeji v ČD centru na brněnském hlavním nádraží, zbylé jízdenky u průvodčích před odjezdem
historického vlaku.
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