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Vás srdečně zve u příležitosti 

 

UKONČENÍ 14. SEZÓNY MUSEA, 
KONÁNÍ MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ 

A VELKÉ PARDUBICKÉ STEEPLECHASE 
 

v pátek 10. října 2014  
����    na prohlídku železničního musea na nádraží Pardubice-Rosice n. L. v době od 10 do 17 hodin: 

  -    parková železnice,   
 - expozice historických vozů Zm a republikového unikátu-motorového vozu M131.2053 pro  
 opravy trolejového vedení "Věžák", 
    - zajištěno drobné občerstvení, 

 

v sobotu 11. října 2014 
����    na prohlídku musea v době od 10 do 17 hodin s doprovodným programem: 

 -    parková železnice s možností svezení nejen dětí, 
 - zahradní železnice LGB v provozu (za příznivého počasí),   
 - expozice historických vozů Zm a republikového unikátu-motorového vozu M131.2053 pro  
 opravy trolejového vedení "Věžák", 
    - zajištěno drobné občerstvení, 

����    ke svezení historickými trolejbusy Škoda 9 Tr ev. č. 353 a Škoda - Sanos 200 Tr ev. č. 329  
                        po Pardubicích, 

 

a v neděli 12. října 2014 
����    na prohlídku musea v době od 10 do 17 hodin s doprovodným programem: 

 -    parková železnice s možností svezení nejen dětí,  
 -    zahradní železnice LGB v provozu (za příznivého počasí),   
 - expozice historických vozů Zm a republikového unikátu-motorového vozu M131.2053 pro  
 opravy trolejového vedení "Věžák", 
 - zajištěno drobné občerstvení, 
 - předvádění parního stroje v provozu 

����    ke svezení historickými motorovými vozy M131.1 "Hurvínek" v trase Pardubice hl. n. - 

 Pardubice-Rosice n. L. - Pardubice závodiště a zpět aneb "Na koníčky motoráčkem" 

     
� 

Bližší informace o programu této a o konání dalších akcí získáte na výše uvedených 
internetových stránkách, e-mailové adrese nebo telefonních číslech. 

Změna programu vyhrazena! 
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Jízdní řády sobota 11. října 2014 
 

Historické trolejbusy spolku č. 353 a 329 
Trolejbusy pojedou po polookružní trase: Dubina-sever – Drážka – nám. Republiky – Zimní 

stadion – Polabiny-točna – Polabiny-Bělehradská – kpt. Bartoše – Nádraží – Masarykovo nám. 
– Drážka – Dubina-sever 

 
Odjezdy z Dubiny-sever 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00D 
Odjezdy z Polabiny-to čna 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45D 

 
Trolejbus zastavuje na všech nácestných zastávkách MHD. 

Neplatí jízdenky DPMP, a. s. Vstupné dobrovolné! D- jede do Dukly, vozovny. 
 

 

Jízdní řády neděle 12. října 2014 
Zvláštní vlaky aneb "Na koníčky motoráčkem" 

 

Motorové vozy M131.1133 a M131.1228. Kapacita 90 míst k sezení. Přeprava jízdních kol vyloučena! Přeprava kočárků omezena! 
Prodej jízdenek pouze ve vlaku! Neplatí jízdenky, slevy a režijní výhody ČD ani jiných dopravců! 

Jednotné jednosměrné jízdné 20,-Kč, děti od 3 do 15 let, důchodci a ZTP 15,-Kč, děti do 3 let zdarma. 
 
 

A poslední motoráček této sezóny do Musea Rosice n.L. 

 
 
 
 
 
 
 

Motorové vozy M131.1133 a M131.1228. Kapacita 90 míst k sezení. Přeprava jízdních kol vyloučena! Přeprava kočárků omezena! 
Prodej jízdenek pouze ve vlaku! Neplatí jízdenky, slevy a režijní výhody ČD ani jiných dopravců! 

Jednotné jednosměrné jízdné 20,-Kč, děti od 3 do 15 let, důchodci a ZTP 15,-Kč, děti do 3 let zdarma. 
 
 

Akce je sou částí festivalu Podzimní m ěstské slavnosti.  
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CZ LOKO, a. s., Letohradské strojírny, s. r. o.; České dráhy, a. s., DHV Lužná u Rakovníka, DKV Č. Třebová, ROC Pardubice, 

RSM Hradec Králové; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Lokálka Group, železniční spolek Rokycany; 
MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; Městys Choltice, Městský obvod Pardubice VII; Ministerstvo kultury ČR; 

Pardubický kraj; Statutární město Pardubice; Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Hradec Králové; 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a mnoho dalších. 

 
 

���� Prosíme Vás, abyste při účasti na akci dbali své osobní bezpečnosti, pokynů pořadatelů a pracovníků železnice!        

      LG Rokycany, PSHŽD       

9.55 11.10 13.03 15.12 15.59  Pardubice hl. n.  10.34 11.49 13.49 15.54 16.44 

9.59 11.14 13.06 15.16 16.02 Pardubice-Rosice n. L. 10.30 11.45 13.45 15.50 16.40 

10.10 11.17 13.09 15.29 16.13  Pardubice-Rosice n. L.  10.22 11.29 13.25 15.41 16.24 

10.14 11.21 13.13 15.34 16.18 Pardubice závodišt ě 10.18 11.25 13.20 15.36 16.20 

  LG Rokycany, PSHŽD   

16.50  Pardubice hl. n.  17.20 

16.54 Pardubice-Rosice n. L. 17.15 


