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Vás v sobotu a v neděli 

24. a 25. června 2017 
srdečně zve na jedenáctý ročník akce 

ROSICKÝ PARNÍ VÍKEND 
aneb malé setkání parních strojů a další nejen železniční techniky 

v sobotu od 9:45 do 23:00 hodin a v neděli od 9:45 do 17:00 hodin  
v areálu Musea Rosice nad Labem s doplňujícím programem: 

����  výstava parních strojů, kotlů, manometrů, některé exponáty v činnosti 
���� velká parní lokomobila z Muzea starých strojů Žamberk 
����  historické vozy M131.1116, M131.2053, Np, R, Zdv, Zm, Ztrc a M120.206 
����  historický nákladní automobil Praga Piccolo z roku 1928 
����  v provozu parková železnice s několika lokomotivami a možností svezení 
���� stabilní motory, kovář, hasiči, flašinet, mlátička na obilí 
���� výstavka drobných technických zajímavostí v motorovém voze M131.1116 
���� drobné občerstvení zajištěno, v sobotu večer možnost opékání vuřtů 
���� na nádraží Slatiňany možnost prohlídky expozice původního zařízení, parního stroje a kotle v bývalé   

železniční vodárně (pouze během pobytu zvláštních vlaků!) 
 

Zvláštní vlaky Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. – Slatiňany a zpět 
(jedou v sobotu i v neděli) 

M131.1 M131.1  km Lokálka Group, PSHŽD km  M131.1 M131.1 

9.40 12.14  0 Pardubice hl. n. 17  12.03 16.12 

9.44 12.17 2 Pardub.-Rosice n. L.  12.00 16.09 

10.24 13.19  Pardub.-Rosice n. L. 15 11.39 15.41 

10.41 13.35 13 Chrudim 4 11.25 15.26 

10.46 13.40 17 Slatiňany 0 11.19 15.11 

Expozice ve vodárně Slatiňany bude zpřístupněna při pobytu zvláštních vlaků. Dobrovolné vstupné. 
 

Km pásmo 1 - 3 4 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 

Cena 20/ 15,-Kč 35/ 25,-Kč 50/ 35,-Kč 65/ 45,-Kč 80/ 55,-Kč 95/ 70,-Kč 

Snížená cena jízdného platí pro děti od 3 do 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP-P. Děti do 3 let zdarma. 
Neplatí jízdenky, slevy a režijní výhody ČD ani jiných dopravc ů! Prodej jízdenek pouze ve vlaku! P řeprava ko čárků omezena.   

 
 
 
 
 

���� Prosíme, dbejte osobní bezpečnosti a pokynů pořadatelů! Změna programu vyhrazena!  
 

 

Akce se koná za podpory 
Města Pardubice 

a Pardubického kraje. 
 

S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy dále spolupracují a jeho činnost podporují: 
České dráhy, a.s.; Dopravní podnik města Pardubic, a.s.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Lokálka Group, Železniční spolek 

Rokycany; MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; Městys Choltice; Ministerstvo kultury 
ČR; Nadace pro rozvoj města Pardubic; Pardubický kraj; Správa železniční dopravní cesty, s.o. ; Univerzita Pardubice, Dopravní 

fakulta Jana Pernera; Výzkumný ústav železniční, a.s. a další. Děkujeme.  
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