
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 
ve spolupráci se 

SŽDC OŘ Praha, ČD KCOD, ČD DKV Praha a ČD Cargo 
 

si vás dovolují srdečně pozvat na výlet 
 

do železničního muzea 
 

LUŽNÁ u RAKOVNÍKA 
 

který se uskuteční v sobotu 15. června 2013. 
 

Sraz účastníků bude na Masarykově nádraží v 8.40 a vypravíme se vlakem R 1286 v 9.02. 

Můžete samozřejmě přistoupit i v nácestných stanicích, ale prosíme o oznámení, kde se 

k nám přidáte. 

- nedotovaná cena výletu je 185,- Kč pro dospělé resp. 170,- Kč pro děti 

(cena zahrnuje vstupné do muzea + oběd do celkové ceny 185,- resp. 170,- Kč) 

- zaměstnanci ČD, ČD CARGO a SŽDC a jejich rodinní příslušníci zaplatí přibližně 50 % ceny 

vstupného tj. 35,- Kč pro dospělého resp. 20,- Kč pro dítě  

- pro členy ZO OSŽ žst. Praha - Vršovice a jejich rodinné příslušníky je výlet ZDARMA  

 

Pojeďte s námi z hlučného velkoměsta na okraj Křivoklátských lesů, kde železniční historii 

dávají nový život! 

 

Ideální výlet jak pro dospělé, tak i děti, jelikož v železničním muzeu je myšleno na všechny 

věkové kategorie – nejmenší z nás jistě zaujme především provozní modelové kolejiště ve 

vel. H0 či svezení úzkorozchodnou mašinkou, ty starší pak především parní lokomotivy od 

nejstarších z konce devatenáctého století až po ty nejmodernější z padesátých let dvacátého 

století, kdy už byla pára přeci jen na pomalém ústupu, po kterém následoval velký rozmach 

lokomotiv motorové a elektrické trakce, z nichž ty nejzajímavější zde také uvidíme. 

 

Mimo jiné nás také čeká oběd v jídelním voze, a odpolední návrat do Prahy si každý zvolí 

individuálně - lze se vydat i pěšky krásnými lesy do stanice Řevničov. 
 

Prosíme vás, abyste se z organizačních důvodů přihlásili do neděle 9. června 

na e-mailové adrese naší organizace zovrsovice@seznam.cz 

nebo přímo u předsedy ZV - jaroslavkucera@email.cz, kam také můžete směřovat všechny 

vaše dotazy, příp. na telefonním čísle 773 452 596. 
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