Praha, Příbram, 11. září 2014

Oslavte tuto sobotu Den železnice na nádraží
v Příbrami
Tuto sobotu 13. září se na vlakovém nádraží v Příbrami uskuteční oslavy Dne
železnice. Zábavný program, jehož součástí budou vyhlídkové jízdy
na historické drezíně z roku 1851, prohlídky pracoviště řízení provozu
a divadelní představení, je připraven od 10 do 19 hodin. Pořadatelem oslav jsou
České dráhy společně se železničním spolkem Rakovnicko-Protivínská dráha
a dalšími místními partnery. K nim patří Kovohutě Příbram, které v tento den
mimořádně otevřou návštěvníkům Dne železnice svou železniční vlečku
a hutnické muzeum. Ke kovohutím pojedou zvláštní vlaky přímo z příbramského
nádraží.
Na vlakovém nádraží v Příbrami se od 10 do 19 hodin uskuteční kulturní program, který nezklame malé ani
velké návštěvníky. Budou mít možnost svézt se historickou drezínou z roku 1825, zhlédnout divadelní
představení železničářské hry „Bedřich Hrozný a Bedřich Hrozný – Nový život“ v podání ochotnického souboru
Divadla za vodou z Čenkova, zúčastnit se prohlídky pracoviště řízení provozu nebo stanoviště historické
motorové lokomotivy.
Pro děti bude připraven dětský koutek plný her a zábavy a také filmová promítání s železniční tématikou. Nouze
nebude o kvalitní občerstvení a návštěvníci můžou ochutnat tři druhy točeného piva. Po celý den bude také
možné odevzdat do speciálně určeného železničního nákladního vozu zájmový odpad v rámci ekosběru
pořádaného Kovohutěmi Příbram, a zúčastnit se tak podzimního soutěžního kola této pravidelné sběrové akce.

Program Dne železnice v Příbrami (13. září 2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jízdy zvláštních vyhlídkových vlaků Huťský expres z Příbrami na vlečku Kovohutě Příbram
nástupnická, a. s., a zpět
provoz historické pákové drezíny z roku 1851
exkurze na pracoviště řízení železničního provozu
možnost prohlídky stanoviště strojvedoucího
promítání dětských filmu a filmů se železniční tématikou v kinovoze (zdarma)
divadelní představení hry ze železničářského prostředí Bedřich Hrozný (ve 14:15 a 17:15)
infostánek ČD a dětský koutek
soutěžní ekosběr elektroodpadu, víček od PET lahví a dalších odpadů
prohlídka hutnického muzea a výroby provozu Kovohutí Příbram v rámci jízd vlaků Huťský expres
(v 11:30 a 13:30)
bohaté občerstvení
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Oslavy Dne železnice
Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga
Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna,
která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících
na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první
koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi.
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O společnosti České dráhy, a.s.
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300
vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské
dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících.
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