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Plzeň, Chodová Planá, 15. srpna 2019 

Plzeňským Chodovar expresem  na slavnosti piva 

České dráhy vypraví v sobotu 17. srpna zvláštní vlak  s názvem Plze ňský 
Chodovar expres na tradi ční slavnosti piva v rodinném pivovaru Chodovar. Vla k 
tažený dieselovou lokomotivou „Bardotka“ pojede rán o z hlavního nádraží 
v Plzni p řes Holýšov, Horšovský Týn, Bor a Tachov do Chodové Plané. Zpět se 
odtud bude vracet krátce p řed osmou hodinou ve černí.  

V sobotu 17. srpna se konají tradiční pivní slavnosti v Chodové Plané. České dráhy z Plzně vypraví populární 
Plzeňský Chodovar Expres, který poveze dieselová lokomotiva „Bardotka“.  Přímo na palubě speciálního vlaku 
si cestující budou moci dát čepované pivo, protože do soupravy bude zařazen i bufetový vůz.  

V cílové stanici Chodovar expresu, tradičním pivovaru Chodová Planá bude připraven pestrý program. 
Návštěvníci se mohou těšit na netradiční prohlídky pivovarského provozu, četné koncerty, odemčené skalní 
sklepy, zábavné hry a soutěže nejen pro děti včetně klání o titul Pivní rytíř a Pivní rytířka, pivovarskou tombolu 
a samozřejmě ochutnávky piva a specialit na grilu. Během odpoledne na scéně Pivovarská zahrada vystoupí 
například rock´n´rollová skupina Blue Rocket, country skupina Tsunami, skupina Firkin z Maďarska a další.  

V rámci Pivních slavností v Chodovaru  opět mimo řádně zastaví v Chodové Plané i vybrané Západní 
expresy a vlak IC Pendolino 512. 

Jízdní řád Chodovar expresu z Plzn ě v sobotu 17. srpna 2019 
tam stanice zp ět 
8:28 Plzeň hl.n.  23:11 
8:31 Plzeň-Jižní předměstí 23:07 
8:43 Vejprnice 22:59 
8:50 Nýřany 22:53 
9:10 Stod 22:41 
9:18 Holýšov 22:33 
9:26 Staňkov 22:26 
9:42 Horšovský Týn 22:08 
9:55 Poběžovice 21:54 
10:05 Hostouň 21:43 
10:13 Bělá nad Radbuzou 21:35 
10:25 Třemešné pod Přimdou 21:23 
10:37 Stráž u Tachova 21:11  
10:48 Bor 24:01 
10:56 Staré Sedliště 20:52 
11:28 Tachov 20:32 
11:49 Planá u Mariánských Lázní 20:02 
11:55 Chodová Planá 19:55 

Ve vlaku platí jednotné zpáte ční jízdné 190 K č. Jízdenka je zárove ň vstupenkou na slavnosti do areálu 
pivovaru.  

Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách www.cd.cz/vlakemnavylet. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 


