
Pohádkový výlet pro děti

Tak Trošku
pohádkový vlak

16. března 2012

Pohádkový vláček potáhne lokomotiva řady 310, zvaná Kafemlejnek.

České dráhy Vás spolu se známým režisérem a pohádkovým králem 
Zdeňkem Troškou a jeho ministry Jihočeského pohádkového království 

zvou na pohádkovou jízdu parním vlakem z Českých Budějovic
do Netolic a zpět, která proběhne v rámci 10. ročníku pohádkového 

dne a oslav 10. výročí infocentra Netolice. Ve stanici Dívčice se uskuteční

autogramiáda Zdeňka Trošky. 

České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz/jiznicechy      840 112 113 

Program výletu

Jak to bude probíhat

Místo ve vlaku je nutno rezervovat předem na 

telefonním čísle: 972 544 691 nebo na e-mailové 

adrese: jiznicechy@cd.cz. Rezervace jsou mož-

né od 13. února do 15. března 2012. Rezervované 

jízdenky a místenky budou připravené k vyzved-

nutí v ČD Centru České Budějovice, popřípadě 

dle dohody na jiném místě. 

Ceník jízdného

■ Děti do 6 let: 50 Kč

■ Děti 6–15 let: 100 Kč

■ Cestující nad 15 let: 200 Kč

Jízdní řád

Příjezd Odjezd Stanice Příjezd Odjezd

8:55 České Budějovice 15:25

9:32 9:56 Dívčice 14:18 14:42

10:23 Netolice 13:50

České Budějovice
8:30 Uvítání pohádkového krále Zdeňka Trošky 

v nádražní hale a jeho uvedení do vlaku

8:55 Odjezd parního vlaku do Netolic

Dívčice
9:32 – 9:56 Autogramiáda Zdeňka Trošky

Netolice
10:23 – 11:00 Příjezd a slavnostní přivítání 

pohádkového vlaku starostou Netolic

11:00 – 11:15 Kostýmový průvod na náměstí 

(pokus o rekord v počtu pohádkových postav 

z Troškových fi lmů) – pohádkové masky vítány! 

11:15 – 12:00 Přivítání krále Petrem Vokem 

z Rožmberka a přijetí Blanského lesa – Netolicka 

do Pohádkového království

12:00 Autogramiáda Zdeňka Trošky – program se 

soutěžemi pro děti a občerstvením

13:50 Odjezd parního vlaku do Českých Budějovic

Partneři akce

Jihočeská pohádková kancelář, Dům dětí a mládeže Prachatice, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Oborová zdravotní pojišťovna

Jízdné je jednotné 

a platí z jakékoliv stanice 

pro jízdu tam i zpět.

Každý cestující obdrží originální pamětní jízdenku

V rámci kulturního programu uvidíte:
■  výstavu k 10. výročí založení Pohádkového království Zdeňka Trošky s logovtipy Jaroslava Kerlese  ■  vystoupení 

rockové kapely Rošťáci, tanečního souboru Tanečky, pěveckého sboru Netoličtí Vrabčáci a taneční skupiny Dance

■  hlasování o logovtip 2012 

České dráhy, Váš osobní dopravce
    www.cd.cz/jiznicechy      840 112 113 


