Zbýšov

Naplánujte si svůj výlet

REGIONÁLNÍ
DEN ŽELEZNICE
ZASTÁVKA U BRNA
26. září 2015

27. a 28. 9. Historické motoráčky
na trati Břeclav–Lednice
Jízdy historického motoráčku „Hurvínek“ na trati Břeclav–Lednice.

5. 12. Mikuláš
Mikulášská jízda parním vlakem z Brna do Oslavan a zpět. Čerti,
Mikuláš, nadílka a vánoční atmosféra na zámku!
Podrobné informace měsíc před akcí v pokladně č. 1 ve stanici Brno hl. n.,
na tel. 725 886 395 nebo e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz

Partneři:
MIKROREGION

KAHAN

www.mikroregionkahan.cz

Mikroregion
Kahan

Česnekové slavnosti v Rosicích

Zastávka

České dráhy. Vždy o něco lepší cesta.
www.cd.cz | 840 112 113

Oslavy s jízdami historických vlaků

Stav k 20. 9. 2015

Den dráhy v Zastávce je již tradičně spojen s oslavami Hornického
dne a neoddělitelně k němu patří i stylové svezení zvláštním vlakem
s parní lokomotivou. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o oblíbenou
vyjížďku soupravou s historickou dieselovou lokomotivou a pestrý
doprovodný program potěší děti i dospělé. Užijte si s námi v Zastávce a
okolí skvělou zábavu!

Historické vlaky na oslavách
Parní lokomotiva 475.101 v čele vlaku je přezdívaná pro svoji eleganci
„Šlechtična“. Patří mezi oblíbené stroje vyráběné ve Škodových
závodech v Plzni v letech 1947 až 1950. Dále jsou řazeny historické vozy
ze 40. a 50. let a na konci historická dieselová lokomotiva T 478.1001
„Bardotka“.
Ve stanici Zastávka u Brna bude parní lokomotiva přibližně
od 10 do 14 hod. k dispozici návštěvníkům k prohlídce. „Bardotka“
mezi tím vyjede se soupravou do kopců směr Kralice nad Oslavou, kde si
zvláště při rozjezdech vychutnáte burácení motoru ČKD K 6 S 310 DR!

Babice u Rosic (náves, za deště kulturní dům)
	Gulášfest
	malý pivní festival

Rosice u Brna
v areálu zámku Česnekové slavnosti Rosice – gurmánský festival,
který najdete i poslepu
od 8:00 do 16:00 česnekový jarmark a farmářský trh s bohatým
česnekovým občerstvením, pivem z minipivovarů, prodejem českého
česneku, farmářských produktů a řemeslných výrobků
od 9:00 do 16:00 doprovodný program – divadlo pro děti, koncert
muzikálových melodií, dechový soubor ZUŠ Rosice, skupina Tremolo,
soutěže pro děti i dospělé, skákací atrakce, prohlídky zámku,
středověká vesnice, česneková osvěta (česnek v literatuře, česnek
jako lék) a další
vstupné 30 Kč, změna programu vyhrazena

Jízdní řád
Den dráhy v Zastávce (Parní lokomotiva Šlechtična)

Co nás čeká

Stanice

Zpět

8:46

Brno hl. n.

15:35

8:57

Troubsko

15:23

	soutěže pro děti s dárečky

9:01

Střelice dolní

15:20

	skákací hrad

9:07

Střelice

15:16

	malování na obličej (platí se – cena 50 Kč)

9:11

Omice

15:11

	Den zdraví – zdraví a životní styl, s měřením rizikových faktorů

9:15

Tetčice

15:07

	výstava horských, silničních, rekreačních a elektrických kol
s možností jejich vyzkoušení nebo jízdou elektromobilem

9:18

Rosice u Brna

14:59

9:22

Zastávka u Brna

14:55

Zastávka u Brna (Dělnický dům, 200 m od žst.)
	Hornické slavnosti aneb Jarmark zapomenutého a nezapomenutého

	prodej zabijačkových specialit

Tam

	výstava zahrádkářských výpěstků

lokomotiva „Bardotka“
autor: Milan Vojtek

S Bardotkou do kopců (Dieselová lokomotiva Bardotka)
Tam

Stanice

Zpět

10:44

Zastávka u Brna

12:05

10:55

Vysoké Popovice

11:59

11:02

Rapotice

11:54

11:08

Kralice nad Oslavou

11:40

Mezi všemi obcemi je zajištěna bezplatná kyvadlová autobusová
doprava od 10:00 do 15:00 hod.
	Odjezd z ČD Zastávka u Brna směr Babice u Rosic, Regionální
úzkorozchodná železnice Zbýšov:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod.
	Odjezd Regionální úzkorozchodná železnice Zbýšov směr Babice
u Rosic, ČD Zastávka u Brna:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 hod.
	Odjezd z ČD Zastávka u Brna směr náměstí Rosice:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 hod.
	Odjezd z náměstí Rosice směr ČD Zastávka u Brna:
10:30, 11:30, 12:30, 13:30 hod.

Jízdné

	Stálá expozice historie hornické obce Zastávka

Zastávka u Brna (Dělnický dům, 200 m od žst.)

Zbýšov (regionální úzkorozchodná železnice)

jednosměrné Brno–Zastávka u Brna 100 Kč

	jízdy vlaků s parní lokomotivou po úzkorozchodné železnici
ze Zbýšova do Babic

	zpáteční Brno–Zastávka u Brna 140 Kč

	exponáty sbírek muzea

	úsekové jízdné dle vzdálenosti

	fotografie z historie těžby uhlí, dopravy a energetiky

	děti do 15 let sleva 50 %

provoz modelové železnice

	držitelé průkazů ZTP a ZTP/P sleva 75 %
lokomotiva „Šlechtična“
autor: Ing. Jan Palán

Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od 5. 9. 2015.
Další informace na tel. 725 886 395, e-mailu bnohn@cdcentrum.cd.cz
a www.cd.cz/zazitky

