Príloha č.2
RUŠŇOPARÁDA 2019
- program
SOBOTA 4. mája 2019 (9:00 - 17:30)
 9:00 - Otvorenie brán rušňového depa Železničnej spoločnosti Slovensko pre verejnosť (info
o narodeninách 498.104 a pozvanie na krájanie torty v nedeľu)
 9:15 - 10:15 - Súbežná jazda VECTRONov ZSSK + ZSSK CARGO – modrý a macejko
(Kostoľany n. Hornádom ⇒ Košice); Príchody nostalgických vlakov z Prešova, Popradu,
Humenného
 9:20 - Výstava "Rušne trochu inak" (HD) Ján Novák (netradičné modely), Emilián
Cvengroš (obrazy)
 9:20 - Otvorenie detských areálov Gazdov dvor, Tramtária a Zábavná strelnica (HD+DD)
(tvorivé dielne, hry, mini-zoo)
 9:45 Malý rušňovodič a sprievodca - jazdy pre verejnosť na stanovišti rušňovodiča
 10:00 Otvorenie Vodnej veže a výstavy „Študuj dopravu“
 10:00 Jazdy na nákladnú stanicu Košice (HD) (každé 2 hodiny: 10:00, 12:00, 14:00,
16:00)
 10:30 - 1. okružná jazda MINI vláčikom (DD) po zákutiach Košíc (od hlavného vstupu)
každých 45 minút
 10:45 - Vystúpenie mažoretiek (HD)
 11:00 - HLAVNÝ PROGRAM DŇA (HD) Fanfára, zapískanie a slávnostné otvorenie
Rušňoparády 2018
 11:10 - 12:15 - TOČŇOPARÁDA 2019 (HD) Predstavovanie vystavovaných historických
rušňov na točni. Všetky historické aj moderné rušne, vozne či ucelené súpravy si bude
možné prehliadnuť počas celého dňa podujatia
 12:30 - Zbrojenie parného rušňa Albatros (HD) - ukážka zbrojenia vodou, uhlím
 13:00 - Letecký prepad vlaku (DD) - prelet historických lietadiel nad depom s
pyrotechnickými efektami a ukážka bojov z druhej svetovej vojny
 13:20 - Odchod mimoriadneho vlaku smer ⇒ Jasov, Medzev z depa KE
 14:45 – HASIČSKÁ a POLICAJNÁ ŠOU
 15:00 - Odchod nostalgických mimoriadnych vlakov z depa a hlavnej železničnej
stanice:
 podľa situácie, pripravíme
 17:30 - Záver prvého dňa
 20:30 – 21:00 Nočné fotografovanie na točni (HD)
 21:00 – Narodeninové fotenie parného rušňa 498.104 Albatros
Celodenné aktivity v depe:
 Malý rušňovodič a sprievodca (9:30 h - 10:30 h a 13:00 h - 17:00 h).
Všetci záujemcovia si môžu prezrieť stanovište kuriča a rušňovodiča skutočného parného
rušňa.
 Atrakcie pre deti a DETSKÝ AREÁL (9.00 h – 17.30 h). (DD)
Nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, vozenie na detských motorkách, hrady, šmýkačky,
živí maskoti, trampolína, maľovanie na tvár, tvorivé dielne
 Minivláčik (9.30 h – 16.30 h). (HD)
Prehliadka súčasnej železničnej techniky ZSSK (9.00 h – 17.30 h).
 Rušne či moderné súpravy, prehliadky stanovišťa rušňovodiča a zariadení v súprave. V
eurovlakoch čaká návštevníkov po prehliadke sladká odmena / horná časť depa
 Vodná veža (9.00 h – 17.30 h).
Sprístupnenie vodnej veže s inštalovanou výstavou

Fantastický svet železnice „v malom“ (9.00 h – 17.30 h).
Dva modelárske vozne s jedinečným minisvetom železničných tratí a vlakov / dolná časť
depa
 Bazár (9.00 h – 17.30 h).
Výmena či nákup železničných suvenírov / horná časť depa
 Výstava modelov rušňov J. Nováka a výstava obrazov E. Cvengroša (9.00 h – 17.30 h).
Nezvyčajné modely fantastických lokomotív z netradičných súčiastok a svet rušňov
pohľadom maliara / hala horná časť depa
 interaktívne ukážky a prehliadky vo vagónoch a ich zariadení
Zmena programu vyhradená. Odchody vlakov sa môžu z dopravných dôvodov zmeniť. Cestujúci
budú informovaní prostredníctvom staničného rozhlasu, alebo prostredníctvom moderátora.
Vysvetlivky:
HD – horná časť depa
DD – dolná časť depa
ŽST – hlavná železničná stanica Košice
RD – rušňové depo


NEDEĽA 5. mája 2019 (9:00 h - 16:30 h)
 8:20 - Nostalgický vlak „Žabotlama“ ⇒ Kostoľany n. Hornádom, Kysak, Veľká a Malá
Lodina (ŽST)
 9:00 - Otvorenie brán rušňového depa Železničnej spoločnosti Slovensko pre verejnosť
 9:30 - Otvorenie výstav a atrakcií pre deti; Výstava „Rušne trochu inak“ (HD)Ján Novák
(netradičné modely) Emilián Cvengroš (obrazy);
Gazdov dvor, Tramtária, Zábavná strelnica (HD+DD) (tvorivé dielne, hry, mini-zoo)
Malý rušňovodič a sprievodca - jazdy pre verejnosť na stanovišti rušňov
 10:00 - Otvorenie Vodnej veže a výstavy „Študuj dopravu“
 10:00 - Jazdy na nákladnú stanicu Košice (HD) (každé 2 hodiny: 10:00, 12:00, 14:00,
16:00)
 10:30 - 1. okružná jazda MINI vláčikom po zákutiach Košíc (od hlavného vstupu)
 11:30 - Vystúpenie mažoretiek a tanečníc (HD)
 12:00 - Odchod nostalgického vlaku do Trebišova do Múzea Južného Zemplína (HD)
 12:05 - TOČŇOPARÁDA 2018 (HD) – Predstavovanie vystavovaných historických rušňov
na točni. Všetky historické aj moderné rušne, vozne či ucelené súpravy si bude možné
prehliadnuť počas celého dňa podujatia
 12:30 – Krájanie narodeninovej torty ALBATROS
 13.30 – Ukážka zbrojenia rušňa vodou a uhlím (HD)
 14:00 – Letecké ukážky (DD) - prelet historických lietadiel nad depom
 15:30 - 16:30 - Skladanie konvojov (HD) (DD) – ukážka skladania súprav a odchod
historických vozidiel domov
 16:30 – Záver druhého dňa a ukončenie Rušňoparády 2018
Celodenné aktivity v depe:
 Malý rušňovodič a sprievodca (9:30 h - 10:30 h a 13:00 h – 16:30 h).
Všetci záujemcovia si môžu prezrieť stanovište kuriča a rušňovodiča skutočného parného
rušňa Albatros.
 Atrakcie pre deti a DETSKÝ AREÁL (9.00 h – 17.30 h). (DD)
Nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, vozenie na detských motorkách, hrady, šmýkačky,
živí maskoti, trampolína, maľovanie na tvár, tvorivé dielne
 Atrakcie pre deti (9.00 h – 16.30 h). (DD)
Nafukovacie atrakcie, vozenie na detských motorkách, maľovanie na tvár, hrady, šmýkačky,
živí maskoti, trampolína, maľovanie na tvár

Minivláčik (9.30 h – 16.00 h).
Prehliadka súčasnej železničnej techniky ZSSK (9.00 h – 16.30 h).
Rušne či moderné súpravy, prehliadky stanovišťa rušňovodiča a zariadení v súprave. V
eurovlakoch čaká návštevníkov po prehliadke sladká odmena / horná časť depa
 Vodná veža (9.00 h – 16.30 h).
Sprístupnenie vodnej veže s inštalovanou výstavou
 Fantastický svet železnice „v malom“ (9.00 h – 16.30 h).
Dva modelárske vozne s jedinečným minisvetom železničných tratí a vlakov / dolná časť
depa
 Bazár (9.00 h – 16.30 h). (HD)
Výmena či nákup železničných suvenírov
 Výstava modelov rušňov J. Nováka a výstava obrazov E. Cvengroša (9.00 h – 16.30 h).
(HD)
Nezvyčajné modely fantastických lokomotív z netradičných súčiastok a svet rušňov
pohľadom maliara
 interaktívne ukážky a prehliadky vo vagónoch a ich zariadení
Zmena programu vyhradená. Odchody vlakov sa môžu z dopravných dôvodov zmeniť. Cestujúci
budú informovaní prostredníctvom staničného rozhlasu, alebo prostredníctvom moderátora.
Vysvetlivky:
HD – horná časť depa
DD – dolná časť depa
ŽST – hlavná železničná stanica Košice
RD – rušňové depo



ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
* Odchody vlakov sa môžu z dopravných dôvodov zmeniť. Cestujúci budú
informovaní prostredníctvom staničného rozhlasu, alebo prostredníctvom moderátora.

