
IRON MONUMENT CLUB VE SPOLUPRÁCI 
S PANEM FRANTIŠKEM ŠTRAUBEM A PARTNERY ZVE NA AKCI

TŘÍDENNÍ PARNÍ VÝLET
"S RYBIČKOU PŘES ČTYŘI KRAJE"

Výletní vlak vedený parní lokomotivou 475.111 jedoucí napříč čtyřmi kraji.

27., 28. a 29.3.2015

    P  OPIS AKCE  
   IMC Plzeň ve spolupráci s panem Františkem Štraubem a společností BST s.r.o. vypraví ve dnech 
27., 28. a 29.3.2015 vícedenní výletní vlak tažený historickou parní lokomotivou 475.111 "Šlechtična", 
vyrobenou roku 1947 v plzeňských Škodových závodech. Souprava bude sestávat z vozů osobních 
ze 40. let, lehátkových ze 60. a 70. let a vyhrazeného vozu s výstavními a prodejními prostory.
   Vlak vyrazí z Plzně na okružní jízdu čtyřmi kraji naší republiky: plzeňským, ústeckým, středo a jihočeským.
V určených městech na trase zastaví na delší dobu, během které si lze prohlédnout parní lokomotivu, 
a to včetně stanoviště strojvůdce, kde budou probíhat komentované prohlídky.
Po čas pobytu vlaku na nádraží mohou cestující i široká veřejnost navštívit výstavní a prodejní prostory 
ve zvlášť vyhrazeném voze. Firma Damasteel AB - Sweden zde uspořádá výstavu damascénské oceli,
společnost BST - Bohemian Smithery s.r.o předvede svůj výrobní program, podnik Mikov s.r.o. nabídne 
své nožířské výrobky. IMC Plzeň tady bude mít Informační stánek s prodejem upomínkových předmětů.
   Především pro vícedenní cestující je připraven také program v jednotlivých městech:
   První den - 27.3.2015, kdy vlak odjede v ranních hodinách ze stanice Plzeň hlavní nádraží,
zavítají v Podbořanech do Muzea Volyňských Čechů. V Žatci je pak připravena návštěva
Chmelového majáku. Velkým lákadlem se dozajista stane prohlídka Železničního muzea Českých drah 
v Lužné u Rakovníka. V blízkosti rakovnického nádraží je pro změnu historické městské centrum.
První den cesty se zakončí v Berouně, kde je připraven večerní program v místním pivovaru. 
   Druhý den - 28.3.2015 se vyráží do Příbrami, kde hlavní náplň tkví v návštěvě Hornického muzea, 
zde prohlídka strojovny dolu, projížďka důlním vláčkem a návštěva hornické chaloupky. 
Vlak bude odpoledne pokračovat do Písku, kde se pořádá podvečerní prohlídka Křižíkovy elektrárny. 
Druhý den bude ukončen v železniční stanici Horažďovice předměstí. Cestující se budou moci zúčastnit 
večerního posezení v jedné z posledních tradičních nádražních restaurací. 
   Třetí den - 29.3.2015 vlak pojede z Horažďovic předměstí se zastavením 
v Sušici, Klatovech, Janovicích nad Úhlavou (zde fotozastávka) a Domažlicích. 
Odtud do Holýšova, kde proběhne ukázka doplňování uhlí do tendru lokomotivy. 
Celá souprava výletního parního vlaku svůj okruh zakončí v Plzni v neděli podvečer. 
   Celou akci lze pojmout jako jednodenní či vícedenní. Nocleh zajištěn v lehátkových vozech soupravy, 
je však potřeba vlastních lůžkovin! Rezervaci nutno nahlásit předem na adresu: rezervace@imcplzen.cz 
V soupravě bude zajištěno jednoduché rychlé občerstvení.
   Svézt se vlakem je možné i na kratší vzdálenost mezi libovolnými stanicemi uvedenými v jízdním řádu.
Zveme také k návštěvě vlaku na nádraží během zastavení ve Vašem městě.
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