OSLAVY DNE ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI
14. 09. 2019

-

PROČ SE PŘIPOMÍNÁ DEN ŽELEZNICE
POŘADATELÉ A PARTNEŘI
PROGRAM OSLAV
JÍZDNÍ ŘÁDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ A MINIBUSŮ
DOPROVODNÉ AKCE
RŮZNÉ

Proč se slaví Den železnice?
Dne 27. září 1825 se dal do pohybu první osobní vlak tažený parní lokomotivou. Šlo o
slavnostní jízdu zahajující provoz na trati mezi anglickými městy Stockton a Darlington, tedy na
první parostrojní železnici na světě. Toto datum je od té doby považováno za počátek konvenční
železnice, kterou známe z dnešních dnů, byť již ve zcela změněné podobě. Měsíc září je proto již
tradičně z pohledu železničářů a příznivců železnice dobou různých tematických a vzpomínkových
akcí. V těchto dnech se můžete svézt například zvláštními historickými vlaky nebo navštívit místa,
která jsou širší veřejnosti jinak nepřístupná. V mnoha železničních stanicích je pak připraven
doprovodný kulturní program. Ne jinak je tomu několik let i na příbramském vlakovém nádraží.
Termín konání akce - sobota 14. 09. 2019.
Pořadatelé:
-

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha (dále jen RPD)

Partneři:
-

České dráhy, a. s. (dále jen ČD)

-

Správa železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC)

-

ČD Cargo, a. s. (dále jen ČDC)

-

Město Příbram

-

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (dále jen Kovohutě)

-

Výtopna Zdice, expozice silniční a železniční techniky (dále jen SAXI)

-

Divadlo za vodou Čenkov (dále jen DZV)

-

Klub vojenské historie Příbram (dále jen KVH)

-

Hudební skupina Pe & Pe

-

Železnice Česká Sibiř (ZCS)

-

Dům Natura Příbram

Jízdy zvláštních vlaků u příležitosti oslav Dne železnice v Příbrami
- jízdy zvláštních retro vlaků vedených historickou motorovou lokomotivou řady 749 v úseku
Příbram – Březnice, Příbram - Jince a zpět (jízdní řády zvláštních vlaků uvedeny v části „Nechte
auto doma“) /ČD/
- odpolední retro vlak z Příbrami do Jinec a zpět, bude doprovázen hudební skupinou Pe & Pe.

Program na vlakovém nádraží Příbram (Den železnice v Příbrami):
- provoz pákové drezíny pro veřejnost (část bývalé manipulační koleje mezi skladištěm a
autobusovým nádražím) 10:00 - 17:00 /ZCS/
- malá výstavka historických železničních vozidel (boční a čelní rampa u skladiště)
10:00 - 17:00 /SAXI + SŽDC/
- putovní expozice turistických známek v historickém železničním voze 10:00 – 17:00 /SAXI/
- promítání filmů s železniční tématikou ve zvláštním promítacím voze (pro děti a dospělé)
10:00 - 17:00 /ČD + RPD/
- divadelní představení hry Bedřich Hrozný (jeviště tvoří speciálně upravený železniční nákladní
vůz řady Taes) 14:00 a 17:00 /DZV + RPD + ČDC/
- vystoupení hudební skupiny Pe & Pe 15:30 – 16:30
- exkurze na pracoviště řízení železničního provozu 12:00, 14:00 a 16:00 /RPD + SŽDC/
- dětský koutek (herna, výtvarné a vědomostní soutěže) 10:00 - 17:00 /SAXI + RPD/
- výstavka vojenské techniky KVH Příbram 10:00 – 17:00 /KVH/
- stánek s občerstvením a točeným pivem a limonádami 10:00 – 18:00 /SAXI/.
Společný program RPD + Kovohutě Příbram (Den železnice v Příbrami):
- Huťským expresem si budete moci projet čtyři kilometry dlouhou historickou železniční vlečku
vybudovanou v roce 1885. Přeprava kočárků a jízdních kol bude možná do vyčerpání kapacity.
Z technických důvodů nebude letos možný nástup a výstup cestujících u Kovohutí.
- na nádraží v Příbrami bude zajištěn soutěžní sběr zájmových odpadů, podrobnosti jsou uvedeny
v samostatné příloze těchto propozic.

Nechte tento den auto doma!
Dne 14. 09. 2019 se koná v Příbrami též Svatohorská Šalmaj (slavnost hudby, tance, divadla a
lidových řemesel) nebo Běh hasičů do Svatohorských schodů.
K návštěvě oslav Dne železnice v Příbrami a ostatních akcí, můžete využít pravidelných vlakových
spojů ČD (vlak Sp 1684/1685 Praha hl.n. – Březnice a zpět, veden historickou motorovou
lokomotivou řady 749 a retro soupravou ze 70. a 80. let minulého století) nebo zvláštního
motorového vlaku Jan Muzika, který bude tento den mimořádně zaveden v trase Příbram – Zdice.
Zvláštní motorový vlak Jan Muzika odjíždí z Příbrami po ukončení oslav Dne železnice v Příbrami.
Jízdné v tomto vlaku je pro účastníky a návštěvníky oslav Dne železnice, Svatohorské Šalmaje a
dobrovolné.
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CYKLO BRDY -jede 14. 09. 2019, dopravce ČD, a. s. – platí tarif ČD a PID
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HUŤSKÝ EXPRES - jede v sobotu dne 14. 09. 2019
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jízdenky se vydávají ve vlaku
historický motorový vlak
vlak ve stanici nezastavuje pro výstup a nástup
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JAN MUZIKA - jede v sobotu
14. 09. 2019
přeprava jízdních kol a kočárků
 historický motorový vlak
 jízdenky se vydávají ve vlaku
možnost občerstvení

Dům Natura (Příbram – náměstí TGM):
- v rámci spolupráce bude u příležitosti oslav Dne železnice v Příbrami návštěvníkům poskytnuta
sleva na vstupném ve výši 25%. Sleva bude přiznána po předložení lepenkové jízdenky z
Huťského expresu.

Různé:
O co jde v divadelní hře Bedřich Hrozný II
Den 13. prosince na nádraží v Kňourech nezačíná pěkně, výpravčí Marie rozlámala poslední
koště při zametání sněhu a výpravčí Bedřich si klidně odjel na kyčlíčky, takže Marie bude muset
trčet na nádraží do oběda. Bedřichův syn Marek podlehl módním trendům a tak budou mít doma
zase jednou veselo. Do toho stále sněží a fouká od rybníka. Snad jen slibně se rozvíjející
obchodování s prádelní šňůrou může Marii a drážní pracovnici Boženě zvednout náladu.
www.divadlozavodou.cz
Svatohorská Šalmaj
11. Příbramská svatohorská šalmaj. Sobotní program tradiční historické slavnosti tance, divadla a
lidových řemesel bude zahájen v 09:30 hod. slavnostním průvodem
z náměstí T.G.M. v Příbrami na nádvoří Svaté Hory, kde bude po zbytek celého dne připravena
bohatá kulturní nabídka pro všechny věkové generace. Podrobný program naleznete na
internetových stránkách města Příbram: www.pribram.eu nebo na stránkách hudební skupiny
Ginevra: www.ginevra.cz
Hudební skupina Pe & Pe
Pe & Pe – Dvojice zkušených muzikantů Petra Fabianová a Petr Ježek prezentující autorskou i
převzatou akustickou tvorbu s prvky folku, amerického bluegrassu i anglosaské tradice. Informace
o této skupině a ukázky z jejich tvorby naleznete na: www.peandpe.wbs.cz
Výtopna Zdice
Muzeum historické silniční a železniční techniky umístěné v části bývalého lokomotivního depa ve
Zdicích. Otevřeno je vždy první víkend v měsíci od dubna do října, tedy v průběhu turistické
sezony, a to od 10 do 17 hodin. Jiný návštěvní termín je možný po předchozí dohodě. Více
informací o expozici a pořádaných akcích na: www.saxi.cz
Železnice Česká Sibiř
Hlavním cílem zapsaného spolku Železnice Česká Sibiř je záchrana unikátní části železniční trati
České Velenice – Praha mezi zastávkou Červený Újezd a Mezno, včetně historicky cenného
souboru budov železniční stanice Střezimíř. Tento úsek bývalé Dráhy císaře Františka Josefa I.
bude provozně opuštěn v roce 2022, kdy bude dokončena další etapa stavby IV. železničního
koridoru. Hlavním cílem je pak Zprovoznění uvedené opuštěné trati jako turistické železnice s

manuálně i motorově poháněnými vozidly (drezíny, šlapadla). Od roku 2015 vlastní tento spolek i
kolejovou drezínu. Více o těchto aktivitách: www.zeces.cz
Dům Natura Příbram
Dům Natura nabízí unikátní expozice věnované představení CHKO Brdy a Historii vojenského
újezdu Brdy, dále pak živých plazů a obojživelníků žijících v České republice. Ojedinělá je
expozice druhého největšího muzea lišajů na světě nebo stálá expozice betlémů z Příbramska a
podbrdského regionu. Otevřeno je od 9 do 17 hodin, více informací na: www.dumnatura.cz
Klub vojenské historie Příbram
Hlavní náplní činnosti klubu je příprava akce s názvem "Slivice - Březové Hory". Společně s těmito
akcemi se podílíme i na pořádání rekonstrukce osvobození města Kamýk nad Vltavou v roce 1945
a jiných obdobných akcí. Náš klub se účastní obdobných akcí po celé ČR a několika akcí v SR. K
dalším aktivitám klubu patří například pořádání Dětského dne, akce Divadlo patří dětem, nebo
Loučení s prázdninami jsou jen stručným náznakem činnosti klubu ve spolupráci s jinými složkami
v sektoru státní a městské správy města Příbram i Armády ČR. Více informací na:
kvhpribram.webgarden.cz
Upozornění:
Účastníci oslav Dne železnice v Příbrami jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů akce a
dopravců zajišťujících provoz zvláštních vlaků a minibusu. Pohyb účastníků je dovolen pouze po
vyznačených trasách nebo prostory přístupnými cestující veřejnosti. Vstup do kolejiště nebo
svévolný výstup na odstavená železniční vozidla je zakázán! Výstup a nástup cestujících u
zvláštních vlaků je možný pouze na pokyn dopravce. Za jízdy zvláštních vlaků je zakázáno
vyklánět se z oken a svévolně otevírat dveře vozů.
Jako předběžný návrh programu oslav Dne železnice v Příbrami zpracoval:
Švandelík Ondřej, předseda pořádajícího spolku Rakovnicko – Protivínská dráha
tel: 725 397 434, 605 790 282
mail: rakovnicko-protivinskadraha@email.cz
web: www.rpdraha.cz
Příloha:
- Ekosběr zájmových odpadů, přehled odebíraných materiálů a podmínky
sběrové soutěže
- Pozvánka na následující akci.

SBĚR ELEKTROODPADU VČETNĚ OSVĚTLOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU RECYKLACI

DO ELEKTROODPADU PATŘÍ:
velké a malé domácí spotřebiče
zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
spotřebitelská zařízení
elektrické a elektronické nástroje
hračky, vybavení pro volný čas a sporty
lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
přístroje pro monitorování a kontrolu
výdejní automaty
Konkrétně patří mezi elektroodpad např. televize, radiopřijímače, videa,
DVD přehrávače a další audio-vizuální zařízení, počítače, monitory, tiskárny, kopírky,
faxy, domácí elektrospotřebiče, telefony, mobily, fotoaparáty, hodinky, ruční nářadí či
elektrické hračky.
PROSTĚ VŠE, CO JE NA KABEL ČI BATERIE.
Osvětlovací zařízení jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení
pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky). Kovohutě také sbírají a recyklují
další odpady s obsahem rtuti.
Kovohutě Příbram také sbírají, vykupují a recyklují další odpady:
- olověné autobaterie a další odpady – výkup
- malé baterie = tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd. – sběr
- odpady s obsahem drahých kovů vč. autokatalyzátorů – výkup
- odpady z autovraků – olověné autobaterie, elektroodpad, autokatalyzátory.

Předběžná pozvánka na následující akci:

