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Spěšný vlak Praotec Čech v předprodeji 
 

Již za dva měsíce vyjede z Benešova u Prahy do Zlonic 

speciální vlak pro všechny ty, kteří chtějí oslavit příchod jara 

jízdou nejstarší podřipskou lokálkou na legendární pouť nebo za 

zajímavostmi Zlonic. Maximální pohodlí jim zajistí předprodej 

rezervací, který od 24. února do 31. března nabízí pražská firma 

Pragomodel. 

Na sobotu 23. dubna 2011 připravil Klub Železničního muzea Zlonice a Posázavský 

Pacifik jedinečnou možnost navštívit pouť na památné hoře Říp nebo mimořádně otevřené 

zlonické železniční muzeum a Památník Antonína Dvořáka. Historický spěšný vlak „Praotec 

Čech“ vyrazí na cestu z Benešova u Prahy a přistoupit do něj lze ve stanicích Říčany, Praha 

hlavní nádraží a Kralupy nad Vltavou. Na palubě ojedinělého vlaku bude k dispozici 

občerstvení i možnost zakoupení nové turistické známky „Železniční muzeum Zlonice“. 

Chybět nebude ani vůz pro přepravu jízdních kol. Vystoupit lze pod Řípem v zastávce 

Ctiněves, nebo dojet až do cílové stanice. Speciální jízdenky lze zakoupit výhradně ve vlaku. 

Kdo si chce zajistit jistotu pohodlného místa předem, může využít předprodeje 

místenek, který do konce března probíhá v knihkupectví Pragomodelu na pražském 

Masarykově nádraží. Rezervační doklad pro jízdu tam a zpět stojí jednotně 60 korun a platí 

nejen na místo ve speciálně vyhrazených vozech, ale také jako vstupenka na výstavy a 

expozice, které budou ve Zlonicích mimořádně otevřeny. „Přes obrovský zájem veřejnosti 

chceme udržet pro zákazníky maximální komfort. Proto nad rámec plánované soupravy 

objednáme další vozy v počtu odpovídajícím předem zakoupeným místenkám“, říká Ivana 

Lukšíková, manažerka prodeje železničního muzea. „Běžné vstupné do našich expozic stojí 

50 korun, tedy je poplatek za rezervaci pouze symbolický“, dodává. 

Zlonické železniční muzeum i Památník Antonína Dvořáka budou 23. 4. mimořádně 

otevřeny od 9 do 15 hodin. Připravena je též výstava lokomotiv na nádraží, křest turistické 

známky i další doprovodný program. Vzhledem k obrovskému zájmu, převyšujícímu kapacitu 

základní soupravy, doporučují pořadatelé pro cestu využít nabízenou možnost rezervace. 


