
  

 

 

 
 

Svaz odborářů služeb a dopravy ve spolupráci se 
zaměstnavatelem SŽDC s.o., ČD a.s. a ČD Cargo a.s. 

pořádají kulturně-sportovní akci 
 

Nostalgickou jízdu do muzea v Příbrami 

dne 17. 6. 2017 (za každého počasí) 
 

Akce je určena pro všechny milovníky historie z řad zaměstnanců SŽDC, ČD, ČD-Cargo, 
další dopravců a jejich rodinných příslušníků (věk není omezen, tzn. děti všech věkových 
kategorií jsou vítány). 
 

Nostalgická jízda bude uskutečněna historickým vlakem - motorovým vozem řady M131  
 

Program akce: 
 

Odjezd historického vlaku ze železniční stanice Praha-Smíchov 3333333 08:40 hod. 
Příjezd do železniční stanice Příbram 3333333333333333333 10:15 hod. 
 

Pěší přesun do muzejního areálu Hornického muzea Příbram (drobná komplikace – 1,5 km 
cca 30 min. pomalé pěší chůze). 
 

Prohlídka expozic muzea, jízda důlním vláčkem, sběr vzorků minerálů, volno na vlastní 
aktivity, ad. Odkaz na stránky muzea: http://www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-
brezove-hory/prohlidkove-arealy/ 
Po ukončení prohlídky pěší přesun zpět do železniční stanice Příbram, kde po nastoupení  
do historického vlaku odjezd zpět do Prahy. 
 

Odjezd historického vlaku ze železniční stanice Příbram 333333333 cca 13:30 hod. 
Zastávka pro odpočinek motorového vozu a občerstvení účastníků v železniční stanici Liteň. 
Příjezd do železniční stanice Praha- Smíchov (dle provozní situace)3333  cca 18:10 hod. 
 

Na akci je poskytnut příspěvek z C-FKSP. 
Ceník: 

Zaměstnanci SŽDC + děti zaměstnanců SŽDC do 15 let  
jízdné historickým vlakem, vstupné do muzejních expozic Ševčinský důl, Vodní kolo v podzemí dolu 
Drkolnov, občerstvení v „odpočinkové stanici“  3333333.333333.3..33  zdarma 
Rodinný příslušník zaměstnance SŽDC 
jízdné historickým vlakem + občerstvení v „odpočinkové stanici“        3333333     zdarma 
Vstupné do muzejních expozic si hradí sami. 
Zaměstnanci ČD, ČD-Cargo a ostatních dopravců + rodinní příslušníci těchto zaměstnanců 
jízdné historickým vlakem 50% sleva   3333333333333.3333333..          150,- Kč 
občerstvení v „odpočinkové stanici“    333333333333333333..333          zdarma 
Vstupné do muzejních expozic si hradí sami. 
Ostatní zájemci 
jízdné historickým vlakem       3333333333333333333333333         300,- Kč 
občerstvení v „odpočinkové stanici“  3333333333333333333.333         zdarma 
Vstupné do muzejních expozic si hradí sami. 
 

Zájemci nechť se nahlásí na sekretariát SOSaD tel. č. 972 241 366 nebo e-mailem na 
adresu sek@sosad.cz Zájemce ze SŽDC žádáme o nahlášení osobních čísel zaměstnance. 
 


