Víkend s motoráčkem
95. setkání KŽC a VČS v Radnici
19. – 20. ledna 2008
Motoráčkem KŽC vyjedeme ráno z Prahy do
Zdic, kde si prohlédneme místní výtopnu Zdice
se zdejšími vozidly. Následně dojedeme do
Hořovic, odkud se vydáme po 2,5 km dlouhé
vlečce Buzuluk Komárov. Poté dojedeme do
Chrásti u Plzně, přestoupíme do pravidelného
motoráčku, který nás doveze do cíle sobotní cesty, do Radnice, kde se ubytujeme a
v rámci společného večera proběhne Výroční členská schůze, přijetí nových členů,
a další překvapení v podání hostů-cestovatelů.
V neděli ráno se vrátíme pravidlem zpět do Chrásti u Plzně, kde přestoupíme do
našeho zvláštního vlaku a vydáme se přes Plzeň, Nýřany a výhybnu Chotěšov u
Stoda na 5 km dlouhou vlečku Letiště Líně. Tady doposud žádný zvláštní vlak
nebyl, tak nám držte palce, ať tento
unikát vyjde☺. Poté pojedeme zpět
přes Plzeň do Berouna seř. n., odkud
si projedeme vlečku o délce sedmi
kilometrů do velkolomu Čertovy
schody. Pak už bude následovat
návrat do Prahy a Lysé nad Labem,
kde akci ukončíme.
Kolik akce stojí?
Nečlen zaplatí 2 200 Kč / člen KŽC 1
900 Kč
Za jeden den zaplatí nečlen 1 400 Kč a člen 1 100 Kč
Účast na VČS bez ubytování je zdarma, účast se zajištěním ubytování je za 555 Kč.
Cena obsahuje:
• celá akce - jízdné zvláštním vlakem KŽC, ubytování, večeři a snídani
• pouze sobota nebo neděle - jízdné zvláštním vlakem KŽC v sobotu nebo neděli,
neobsahuje
ubytování
•
pouze
VČS
s
ubytováním
ubytování,
večeři
a
snídani
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 31.12.2007 – neváhejte se včasným přihlášením
– dovolena@kzc.cz nebo telefonem na číslo 606 366 199 (p. Verner)
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Dovolená s motoráčkem 2008
severní Čechy, Sasko, Krušné hory, Pressnitztalbahn

pondělí 18. 8. - neděle 24. 8. 2008 (7 dní)
Pondělí 18.8.:
Motoráčkem se vydáme z Prahy do Kolína, na vlečku automobilky TPCA včetně
exkurze a poté navštívíme Kolínskou řepařskou drážku. Dále přes Mladou Boleslav
(Muzeum Laurin & Klement + vlečka Škoda Auto) dojedeme do České Lípy
(ubytování)
Úterý 19. 8.:
Vlakem dojedeme do Benešova nad Ploučnicí (prohlídka zámku), dále do Jedlové,
odkud následuje turistika na zříceninu hradu Tolštejn a na rozhlednu Jedlová. Nástup
do vlaku v Jiřetíně pod Jedlovou a přejezd do Krásné Lípy, zde ubytování.
Středa 20. 8.:
Projížďka v trase Krásná Lípa – Panský - Mikulášovice dolní nádr. - Dolní Poustevna.
Následně přesun autobusem k vodopádu Wasserfall a poté tramvají
Kirnitzschtalbahn dojedeme do Bad Schandau, pravidelným vlakem do Schıny,
přívozem do Hřenska. Odtud turistika NP Labské Pískovce + lodičky Divokou
soutěskou, ubytování v Mezní Louce.
Čtvrtek 21. 8.:
Turistika přes Pravčickou Bránu do Hřenska, autobusem do Děčína-Loubí, kde
nastoupíme do našeho vlaku a projedeme vlečky děčínského uzlu včetně prohlídky
expozice Muzea zabezpečovací techniky. Dále jízda do Velkého Března (pivovar) a
zpět do Děčína (ubytování).
Pátek 22. 8.:
Z Prostředního Žlebu projedeme hlavní nádraží a vlečky v oblasti jiho/západu, jízda
bude pokračovat lokálkou přes Telnici do Oldřichova u Duchcova a dále přes Teplice
a Ústí nad Labem západ do Stadic (pomník Přemysla Oráče), odtud přes Bílinu do
Mostu (oběd + tramvaj do Litvínova). Pravidelným vlakem vyšplháme do Moldavy
v Krušných horách, kde bude zajištěn nocleh.
Sobota 23. 8.:
Dopoledne se přesuneme autobusem po hřebenu Krušných hor do Jıhstadu na
úzkorozchodnou železnici Pressnitztalbahn, kterou si projedeme. Odtud se
dopravíme do Vejprt, kde budeme nocovat.
Neděle 24. 8.:
Ráno se vydáme po krušnohorské trati do Křimova, kde si prohlédneme malé
železniční muzeum. Dále budeme pokračovat do Chomutova a Žatce, kde
navštívíme pivovarské muzeum a poobědváme. Odtud se již vydáme po
Buštěhradce ku Praze, kde bude akce ukončena..

Cena bude do konce listopadu uvedena na internetových
stránkách, v současnosti se počítají náklady na zajištění akce.
Uvedený program je zatím pracovní, zejména místa ubytování se mohou změnit!
Další informace: dovolena@kzc.cz nebo tel. 606 366 199 (p. Verner)
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Aktuálně z klubu:
Vážení přátelé,
pokud jste dočetli až sem, děkuji za Váš čas, velmi stručně bych Vás rád informoval o
několika aktualitách v klubu.
1. Během listopadu byl ustaven redakční tým knižního vydání Průvodců po železničních
tratích. V čele tohoto týmu stojí Zdeněk Vlk, koordinaci mezi vydavatelstvím a KŽC
zajišťuje předseda KŽC Roman Hrůza. Do konce roku rozdělíme práci mezi všechny
spolupracovníky, stanovíme obsah prvního dílu, který zahrne tratě 010 – 089, tedy severovýchodní Čechy. Je možné, že pro velký rozsah bude i tato oblast ještě rozdělena. Tímto
děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu a vyzívám případné další zájemce o
spolupráci, ať se mi ozvou emailem.
2. Dovoluji si připomenout všem soutěžícím o cestovatelské tituly, aby nejpozději do
prosincové burzy (tedy 15.12.07) nahlásili své procestované kilometry na železnicích České a
Slovenské republiky (Mirkovi Lackovi) a v Evropě (Jirkovi Breníkovi). Tito klasifikátoři
Vám na základě Vašich podkladů udělí příslušné tituly a na VČS obdržíte diplomy.
3. V uplynulém letním období jsme odjezdili snad rekordní množství motoráčkových akcí.
Máme za sebou úspěšnou sezónu Podlipanského motoráčku, Dovolenou s motoráčkem
jižními Čechami s projetím zajímavých vleček, vyjeli jsme dvakrát Doupovským expresem na
podporu místní „Doupovské dráhy“ a přitom navštívili důlní dráhu Severočeských dolů
a vlečku na starý Prunéřov. Ze zajímavých letních jízd na objednávku bych rád jmenoval
svatební vlak M 262.0124 Praha-Karlovy Vary – Bečov nad Teplou – Mariánské Lázně nebo
speciální Šotofotovlak (Lysá) – Rudná – Nižbor – Hořovice – Březnice pro společnost SAXI.
4. I letos se můžou těšit sběratelé kapesních kalendáříků na další „přírůstek“. Již na
prosincové burze budou společně s Dráhařem distribuovány nové kalendáříky 2008 všem
členům zdarma. Letos budou dva motivy; klubový s motoráčkem M 262 na vlečce Čertovy
schody, druhý bude KŽC Doprava s vyobrazeným konvojem motoráčků na cestě z Krnova.

Děkuji za pozornost, přeji co nejklidnější předvánoční období a těším se na setkání s Vámi
během nejbližších akcí KŽC
Roman Hrůza, předseda KŽC
roman.hruza@kzc.cz
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