
České dráhy, Váš osobní dopravce
      www.cd.cz        840 112 113

Tento leták má pouze informativní charakter. Informace o tarifech 
společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. Přepra va ve vlacích 
ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Naplánujte si svůj výlet

Partneři:

Den železnice 2014

    co nás čeká
    jízdní řády

13. září 2014

Den železnice 
v Příbrami

Stav k 18. 8. 2014 

město 
Příbram

Rakovnicko
www.rakovnicko.info

CMYK



  44. ročník Běhu Kovohutěmi

  Svatohorská šalmaj – hudba, tance, divadlo a řemesla na nádvoří 
Svaté Hory

  jízdy vyhlídkových vlaků Huťský expres z Příbrami na vlečku 
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. a zpět

  provoz historické pákové drezíny z roku 1851 

  exkurze na pracoviště řízení železničního provozu a prohlídky 
stanoviště strojvedoucího

  promítání filmů s železniční tématikou

  divadelní představení hry z železničářského prostředí Bedřich 
Hrozný (14:15, 17:15)

  infostánek ČD a dětský koutek

  soutěžní ekosběr elektroodpadu, víček od PET lahví a dalších 
odpadů 

  prohlídka hutnického muzea a výrobního provozu Kovohutí 
Příbram v rámci jízd vlaků Huťský expres (v 11:30 a 13:30)

   bohaté občerstvení

Vážení cestující,

vydejte se s námi od oslavit svátek železničářů do Příbrami, který se 
koná od 10:00 do 19:00 hodin! Svézt se tam můžete historickým 
vlakem Jan Muzika s motorovou lokomotivou T212.058 i pravidelnými 
spoji ČD a užít si i další doprovodný program v městě.

Co nás čeká

Další informace

Další akce v Příbrami

jízdní řády

  lemberk@kcod.cd.cz, tel. 972 241 629   

  svandelik@szdc.cz, tel.725 397 434

   rakovnicko-protivinskadraha@email.cz,  
tel. 774 818 458

Ve zvláštních vlacích je po celý den dobrovolné jízdné!

Zvláštních vlaky Jan Muzika
Tam Stanice Zpět

odj. 5:10 Zdice příj. 19:54

– Lochovice 19:41–19:42

5:36–5:38 Jince 19:28–19:29

– Bratkovice 19:19–19:20

příj. 6:00 Příbram odj. 19:10

Zvláštní vlaky Huťský expres

Tam Stanice Zpět

11:05 13:05 15:05 17:05 Příbram 12:00 14:00 16:00 18:00

11:25 13:25 15:25 17:25 Kovohutě 
Příbram 11:40 13:40 15:40 17:40

Lemberk
Lístek s poznámkou
páková drezína z r.1851

Lemberk
Lístek s poznámkou
T 212 0581+vůz Dsd+Ce 




