20 LET OD ZAVEDENÍ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
DO MNÍŠKU POD BRDY A OKOLÍ

Regionální den PID
Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody
18. června 2016 / 9:00 - 18:00

Tato akce se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery
Historický vlak (T435.0 + přípojné vozy)
Praha hlavní nádraží (8:35) – Čisovice (9:33) – Mníšek pod Brdy (9:41) - Dobříš (10:09)
dále 3× Dobříš - Mníšek pod Brdy - Čisovice a zpět a na závěr
Dobříš (18:00) - Mníšek pod Brdy (18:25) - Čisovice (18:33) - Praha hlavní nádraží (19:35)
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Linky historických autobusů
Linka PID1
Linka PID2
Linka PID3
Linka PID4

(Praha Smíchovské nádraží - Mníšek pod Brdy, náměstí)
(Dobřichovice, nádraží - Mníšek pod Brdy, náměstí)
(Mníšek p. Brdy, Skalka - Mníšek p. Brdy, náměstí - Mníšek p. Brdy, žel.stanice)
(Mníšek p. Brdy, náměstí - Mníšek p. Brdy, žel. stanice / Kytín, náves / Stříbrná Lhota / Malá Hraštice)

Na těchto autobusových linkách by měla jezdit vozidla: Škoda 706 RTO+ přívěs Jelcz, Škoda 706 RTO, tahač LIAZ
s návěsem NO80, Ikarus 280, Karosa ŠD-11, Karosa ŠL-11, Karosa C734, Avia-Ikarus.
V případě, že by se některé z uvedených vozidel stalo nepojízdným, bude připraveno náhradní řešení některým ze současně
provozovaných vozidel. Mějte prosím na paměti, že uvedená historická vozidla jsou v mnoha případech veterány, které jejich
majitelé udržují v provozním stavu na vlastní náklady a ne vždy je, s ohledem na stáří vozidel, možno zaručit, že vůz dojede
opravdu na místo určení...
V historických vlacích platí zvláštní jízdné dopravce Posázavský Paciﬁk doprava, přeprava historickými autobusy (kromě linky
Cyklobusu) je zdarma.

Součástí bohatého programu na náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy je
• stánek organizace Ropid, kde bude k dostání nová publikace 20 let integrace Mníšku pod Brdy a okolí, a další
informační a propagační materiály včetně vystřihovánek autobusových modelů
• prodejní stánek publikací a předmětů s dopravní tématikou
• ve 14:30 komentované odměňování dlouholetých řidičů společnosti Martin Uher s předáním pamětních listin
zástupci města, Středočeského kraje, dopravce a organizátora PID
• možnost komentované prohlídky barokního areálu Skalka (kostelík sv. Maří Magdalény, klášter a rekolekční dům
- poustevna, které jsou vzájemně propojeny 14 kapličkami křížové cesty); tato prohlídka je navázána na dopravu
autobusovou linkou PID3
• možnost návštěvy akce „Mníšecký festival vína“ (Hostinec Káji Maříka - volná degustace vín, výtvarná soutěž
pro děti, hudební produkce); procházkou z náměstí nebo jednu zastávku linkami PID3 a PID4
• občerstvení, divadelní představení pro děti a další zajímavé akce...

ROPID, květen 2016
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