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Vás srdečně zve v sobotu 

8. zář8. zář8. zář8. září 2012í 2012í 2012í 2012    
v rámci 

DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICDNŮ EVROPSKÉHO DĚDICDNŮ EVROPSKÉHO DĚDICDNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍTVÍTVÍTVÍ    
na prohlídku železničního musea a expozice MHD 

v bývalé vodárně na nádraží Pardubice-Rosice n. L. 
(budova je kulturní památkou ČR) 

 

a v sobotu 

15. září 201215. září 201215. září 201215. září 2012    
v rámci  

INDUSTRIÁLNÍCH STOP INDUSTRIÁLNÍCH STOP INDUSTRIÁLNÍCH STOP INDUSTRIÁLNÍCH STOP ----    
DNE PAMÁTEK TECHNIKYDNE PAMÁTEK TECHNIKYDNE PAMÁTEK TECHNIKYDNE PAMÁTEK TECHNIKY    

A PRŮMYSLOVÉHO DĚDICA PRŮMYSLOVÉHO DĚDICA PRŮMYSLOVÉHO DĚDICA PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍTVÍTVÍTVÍ    
na prohlídku železničního musea a expozice MHD 

v bývalé vodárně na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem, 
prohlídku expozice v bývalé vodárně na nádraží Slatiňany 
a projížďku historickým motorovým vozem MI3I Hurvínek 

s doprovodným programem. 
 
 

Další informace o průběhu akcí získáte v programu, na výše uvedené www stránce, 
e-mailové adrese a telefonních číslech. 

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

� 
Akce se konají pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

www.shscms.cz 
 

S PS PS PS Pardubickým spolkem ardubickým spolkem ardubickým spolkem ardubickým spolkem historie železničhistorie železničhistorie železničhistorie železniční dopravyní dopravyní dopravyní dopravy, o. s. dále , o. s. dále , o. s. dále , o. s. dále spolupracují a jeho spolupracují a jeho spolupracují a jeho spolupracují a jeho ččččinnost podporujíinnost podporujíinnost podporujíinnost podporují::::    
CZ LOKO, a. s., Letohradské strojírny, s. r. o.; ČD, a. s., DHV Lužná u Rakovníka, DKV Č. Třebová, KCOD Pardubice, 

RSM Hradec Králové; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.; Kooperativa pojišťovna, a. s.; 
Lokálka Group, Železniční spolek Rokycany; Malá dráha Skalsko; MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; 

Městský obvod Pardubice VII; Ministerstvo kultury; Pardubický kraj; Ing. Petr Novotný, AMOK Pardubice; 
Signal Mont, s. r. o., Hradec Králové; Statutární město Pardubice; SŽDC, s. o., OŘ Hradec Králové; 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a mnoho dalších. Děkujeme! 



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

 

Dny evropského dědictvíDny evropského dědictvíDny evropského dědictvíDny evropského dědictví    

8888. zář. zář. zář. září 2012í 2012í 2012í 2012 
ŽelezniŽelezniŽelezniŽelezniční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně na nádražína nádražína nádražína nádraží    

PardubicePardubicePardubicePardubice----Rosice nad LabemRosice nad LabemRosice nad LabemRosice nad Labem        
 

Museum otevřeno od 10 do 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné! 

� 
Industriální stopy Industriální stopy Industriální stopy Industriální stopy ---- den  den  den  den památek technikypamátek technikypamátek technikypamátek techniky    a průmyslového dědictvía průmyslového dědictvía průmyslového dědictvía průmyslového dědictví    

15. zář15. zář15. zář15. září 2012í 2012í 2012í 2012    
ŽelezniŽelezniŽelezniŽelezniční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně ční museum v bývalé vodárně na nádražína nádražína nádražína nádraží    

PardubicePardubicePardubicePardubice----Rosice nRosice nRosice nRosice nad Labemad Labemad Labemad Labem    
        

Museum otevřeno od 9 do 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné! 

 

 �  zahradní železnice LGB v provozu 
 �  výstava historických nákladních vozů R a Ztrc a republikového  
  unikátu - motorového vozu pro údržbu troleje MI3I.2053 
 

Expozice v bývalé vodárně na nádraží SlatiňanyExpozice v bývalé vodárně na nádraží SlatiňanyExpozice v bývalé vodárně na nádraží SlatiňanyExpozice v bývalé vodárně na nádraží Slatiňany    
Expozice otevřena od 10 do 17 hodin. 

Vstupné dobrovolné! 
 

 �  parní stroje Michala Malinovského 
 �  výstavka historických automobilů a motocyklů 
 � zvláštní vlaky v trase Pardubice - Pardubice-Rosice n. L. - Chrudim - 

  Slatiňany a zpět vedené motorovým vozem MI3I Hurvínek 
 

      km LG Rokycany, PSHŽD km       
9.10 12.40 0 Pardubice hl. n. 15 12.32 16.44 

9.14 
 

12.44 
  

 
2 P.-Rosice n. L.  

 
 

12.28 
  

16.40 

10.11 13.00  P.-Rosice n. L. 13 11.47 15.32 

10.30 
 

13.17 
  

 
11 Chrudim  

 
 

11.31 
  

15.16 

10.35 11.00 13.18 14.05 14.51  Chrudim 4 10.55 11.30 14.00 14.30 15.13 

10.40 11.05 13.23 14.10 14.56 

 
15 Slatiňany 0 

 
10.50 11.25 13.55 14.25 15.08 

 

Neplatí slevy a režijní výhody ČD ani jiných dopravců! Zlevněné jízdné platí pro děti 3 – 15 let, ZTP a důchodce nad 65 let. 
Děti do 3 let zdarma. Jednosměrné jízdné! Prodej jízdenek pouze ve vlaku! Uvedené vlaky jedou jen 15.9.2012! 

 
 
 

Přeprava jízdních kol, velkých a neskládacích kočárků vyloučena konstrukcí vozidel, kapacita 45 míst k sezení! 

km 1-3 4-14 15-24 
Cena 20/ 15,-Kč 35/ 25,-Kč 50/ 35,-Kč 


