
sobota 
22. 9. 2018 

Den otevřených 
dveří v teplárně 

spojený s Národním dnem 
železnice 2018 v depu ČD

Partneři akce: 
České dráhy, ČD Muzeum Lužná u Rakovníka, ČD Cargo, E.ON, Budvar, FCC České Budějovice, HZS JčK, OS ČČK Č. Budějovice, Městská policie, BESIP Team, FIGHT CLUB, 

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, Nazaret – Středisko DM CČSH, ZOO Dvorec Borovany, Zkus to zdravě, Letiště Planá u Českých Budějovic, VZP ČR,  
DPMCB a Statutární město Č. Budějovice

Program
9:00   Zahájení

9:30–16:30  Skupinové prohlídky výrobních prostor  
 teplárny (možná rezervace na webu  
 teplárny či přímo v areálu během akce)

17:00   Ukončení

Doprovodný program
10:00–11:30  Kapela JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND

12:00–14:00  Kapela CHLAPI V SOBĚ 

14:30–16:30  Kapela WEEKEND

(Akcí bude provázet Kamil Dráb, moderátor Rock rádia)

Pro děti je připraveno mnoho aktivit a atrakcí. Mohou 
se těšit na výtvarné dílny, zábavu s hasičskou techni-
kou, sportovní a dovednostní soutěže, skákací hrady, 
balónky a další.

Pro zájemce budou kromě prohlídek výroby připrave-
ny zajímavé prezentace partnerů akce.  

Občerstvení zajištěno a to včetně uhelné zmrzliny!

Jak se k nám dostanete
Ulice Novohradská ve směru od křižovatky  
z ulice Mánesova až k železničnímu přejezdu 
bude z bezpečnostních důvodů pro veřejnou 
dopravu po celý den uzavřena! 

Vlakem: V průběhu dne bude do teplárny dopra- 
vovat návštěvníky ZDARMA historický parní vlak  
z depa ČD a zpět podle jízdního řádu. 

Tam čeká návštěvníky unikátní program spojený  
s Národním dnem železnice 2018, který se poprvé 
koná v Českých Budějovicích. Pendolino a railjet  
stejně jako několik desítek dalších zajímavých sou-
prav si nenechají ujít zájemci z celé republiky.  
Akci zakončí Noční vlaková show! 

Pro tuto událost byl zřízen speciální web: https://den-
zeleznice.cz/aktuality/narodni-den-zeleznice-2018/

Jízdní řád parního vlaku – Vlečka teplárna příjezdy: 
9:03, 9:33, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 
13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33

Pěšky, MHD: č. 11, zastávka  „Průmyslová“

Autem: parkování na záchytném parkovišti v MladémVSTUPNÉ 
ZDARMA

Novohradská 32


