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INZERCE

SLAVNOSTI PERNŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ

České dráhy, a.s. ve spolupráci se spolky Hrbatá Máňa, Junior Market a Posázavský 
pacifik a za mediální podpory časopisu Dráha pořádají ve dnech 1. – 3. července 2011 
železniční část kulturně-společenské akce

 V průběhu samotné akce se na tratích 250 a 251 v čele pravidelných i mimořádných vlaků 
představí:

- parní lokomotivy 475.101 a 475.179
- motorové lokomotivy T 478.1001, T 478.1010 a 750.022, pro tuto lokomotivu se jedná o poslední 

nasazení na trati 251 – již v polovině července 2011 bude přistavena k rekonstrukci na řadu 750.7
- motorové vozy M 286.0001, M 286.1032, M 262.0209, M 262.1002.

 Ceník jízdného a fotopasu (prodej fotopasů zajišťuje spolek Hrbatá Máňa):
- jízdenka včetně místenky Praha – Tišnov 500 Kč (povinná rezervace emailem nebo telefonicky 

606 871 913)
- jízdenky na parní vlaky Brno – Nedvědice a zpět prodává od 25. června 2011 ČD centrum Brno, 

informace na tel. 972 625 802, e-mail: bno@cdcentrum.cd.cz
- fotopas  na jeden den 500 Kč, noční fotografování 150 Kč
- fotopas na celou akci 1 500 Kč, součástí je jízdenka s místenkou na zvláštní vlak Praha 

– Brno, noční fotografování v Nedvědici a dále 8% jednorázová sleva (slevy nelze slučovat!) na 
kompletní sortiment prodejny Pragomodel v její prodejně v Klimentské ulici 32 v Praze 1.

 Držitel fotopasu získá kromě identifikační visačky též podrobný rozpis nasazení lokomotiv na 
jednotlivé vlaky a další podrobnosti.

 Dotazy, prodej fotopasů a rezervace míst na motorový vlak Praha – Tišnov na e-mailu: 
vindobona2009@seznam.cz 

 Součástí akce je již tradiční jízda motorového vlaku z Prahy, tentokrát po trase Praha – Vrané nad 
Vltavou -–Čerčany – Kácov – Světlá nad Sázavou – Tišnov. Souprava ve složení M 262.0209 + Bix + Bix + 
M 262.1002, barový oddíl ve voze Bix v provozu. 

 Soupravy některých pravidelných vlaků sestaveny z historických vozů.
 Noční společné fotografování vozů M 262.0209 a M 286.1032 v Nedvědici.


