Pardubický spolek historie železniční dopravy, občanské sdružení
http://www.pshzd.cz, e- mail: pshzd@email.cz, tel.: 604 926 620, 776 253 532,

Vás v pátek
28. května 2010
v rámci

MUZEJNÍ NOCI
srdečně zve na prohlídku železničního Musea a expozice MHD v bývalé vodárně
na nádraží Pardubice - Rosice nad Labem v době od 18 do 23 hodin
s následujícím doplňujícím programem:




osvětlený motorový vůz MI3I.III6 a vystavená návěstidla,




parní stroj pana Malinovského v chodu,

osvětlení vnějšího prostranství pomocí historického stabilního
motoru Slavia,
historický nízkostěnný vůz Np a možná se již představí i nově
zrenovovaný kotlový vůz řady R.

Dále na projížďku historickým motorovým vozem MI3I.II33 podle následujícího
jízdního řádu:
18.16
18:20

19.16
19.20

20.16
20.20

Pardubice hl. n.
Pardubice - Rosice n. L.

19.14
19.10

20.14
20.10

21.19
21.15

Kapacita vlaku 45 míst. Přeprava jízdních kol vyloučena! Přeprava kočárků omezena! Neplatí jízdenky, slevy a režijní výhody
ČD ani jiných dopravců! Prodej jízdenek pouze ve vlaku! Úsekové jízdné 15,-Kč, děti 6 - 15 let, důchodci a ZTP 10,-Kč.

a svezení historickým trolejbusem Škoda 9 Tr 26 HT ev. č. 353
s odjezdy ze zastávek MHD:
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Dubina sever
Třída Míru
Hlavní nádraží
Polabiny sluneční
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p přestup na zvláštní motorový vlak, m na přestup ze zvl. motorového vlaku čeká max 5 minut, d jede do Dukly vozovny
Jízdné dobrovolné!

Bližší informace o programu této akce i o konání dalších akcí získáte na výše uvedených
www stránkách, E- mailové adrese nebo telefonních číslech. Změna programu vyhrazena!

Činnost Pardubického spolku historie železniční dopravy, o. s. podporují:
CZ LOKO, a. s., Letohradské strojírny, s. r. o., ČD, a. s., DHV Lužná u Rakovníka, DKV Č. Třebová, KCOD Pardubice, PO Pardubice,
RSM Hradec Králové, ČSOB, a. s., Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.,
Lokálka Group Rokycany, Město Slatiňany, Městský obvod Pardubice VII, Ministerstvo kultury,
Pardubický kraj, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Statutární město Pardubice
a mnoho dalších. Děkujeme!

