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Informace pro inzerenty. Ceny 
inzercí 1/32 str. formátu A3 (48x60 
mm – první údaj vždy šířka inzerce) 
je 250,- Kč. 1/16 str. (100x60 mm) je 
za 600,- Kč, 1/8 str. (100x125 mm) za 
1300,- Kč. 1/4 str. (154x125 mm) A3 
je za 3000,- Kč, 1/2 str. (260x190 mm) 
je v ceně 6500,- Kč a celá str. za 
14000,- Kč. Pro zájemce je možnost 
dvoubarevného provedení inzerátu,   
kde ceny jsou o 20% vyšší než u 
jednobarevného. Tedy 300,- Kč, 
720,- Kč, 1560,- Kč, 3600,- Kč, 
7800,- Kč a celá str. 16800,- Kč. 
Dále je možno zadat si inzerci na 
titulní straně o velikosti 270x70 mm 
v ceně 6000,- Kč pro jednobarevnou 
verzi a 7200,- Kč pro dvoubarevné 
provedení. Tyto ceny platí při 
dodání definitivní  podoby inzerce v 
souborovém formátu cdr, ai, psd, čb. 
jpg, eps. U dvou barevného provedení 
je nutná konzultace. V ostatních 
případech můžeme zajistit grafickou 
úpravu inzerátu. Přibližná cena pro 
jednoduchou úpravu textu je 300,- Kč. 
V případě práce s grafikou 600,- Kč a 
složitější úpravy (tvorba loga, fotograf. 
práce, scanování apod.) dle dohody. 
Výsledný zhotovený inzerát bude 
předán inzerentu pro jeho další využití.

   U příležitosti oslav 30 let od  zahájení 
provozu na trase C pražského metra připra-
vil  DP hl. m. Prahy  na den 9. května 2004 
oslavy 30 let METRA v Praze. Při výstavbě 
METRA v Praze významným způsobem  
spolupracovaly s DP i ČSD. Vždyť na-
příklad soupravy METRA se z tehdejšího 
Sovětského svazu dopravovaly do Prahy 
po železnici. Proto nebudou  při tak vý-
znamném výročí, jako je 30 let provozu, 
u oslav České dráhy a.s. chybět. Spojnicí 
mezi metrem a železnicí je vlečka ze žel. 
stanice Praha Krč, která je  vedena do depa 
metra na Kačerově. Právě na Kačerově se 
odehraje v neděli 9. května 2004 hlavní 
část oslav. Pro zájemce bude připraven den 
otevřených dveří s ukázkami technického 
provozu metra a všech  činností souvisejí-
cích se zajištěním jeho provozu. Do depa 
metra na Kačerově bude zajíždět ze stanice 
Kačerov na trase C zvláštní souprava met-
ra. Z druhé strany bude zajišťovat dopravu 
PARNÍ VLAK po trase nádraží Praha 
Braník – Praha Krč – vlečka DP – depo 
METRA Kačerov. Vlak bude veden rychlí-
kovou parní lokomotivou ALBATROS řady 
498.022 se soupravou historických vozů 3. 
třídy (viz foto). 
  Zájemci si mohou zakoupit  jízdenky 
včetně místenek denně na nádraží Praha 
Braník od 7 do 18 hodin. Kromě těchto mi-
mořádných vlaků bude ve 13.12 hod. z depa 
Metra na Kačerově vypraven vyhlídkový 

parní vlak na okružní jízdu Prahou po trase 
Praha Radotín (13.45 hod.), Praha Smíchov 
(13.59 hod.), Praha Vršovice ( 14.10 hod.) 
s návratem do depa metra na Kačerově ve 
14.36 hod. Jízdenky na okružní jízdu budou 
v prodeji přímo ve vlaku u průvodčích. Pro-
gram a prohlídky depa metra Kačerov bude 
ukončen v 16 hodin. Po návratu parního 
vlaku zpět do Braníka se Albatros vydá 
na poslední jízdu s odjezdem z Braníka 
v 16.37 hod. přes Krč, Vršovice do Prahy 
hl. n. s příjezdem v 16.56 hod. Bližší infor-
mace obdrží zájemci na tel. 224 628 853, 
224 628 850. E-mail : pavlik@epos.cd.cz. 

   České dráhy a.s. ve spolupráci s hu-
dební skupinou Vlak na Dobříš připra-
vily pro zájemce na sobotu 15. května 
2004 jízdu parního vlaku z nádraží 
v Praze Braníku do Dobříše. Parní vlak 
sestavený z historických vozů 3. třídy, 
v jehož čele bude parní lokomotiva 
434.2186, vyrobená v roce 1917, vyjede 
z Prahy Braníka v 10.00 hod. Protože 
parní lokomotiva musí před stoupáním 
v údolí Bojovského potoka dočerpat 
vodu,  zastaví parní vlak v 10.34 hod. 
v Měchenicích. Cestující si zde budou 
moci prohlédnout parní lokomotivu a 
vystoupí zde dixilendová kapela Brass 
Band Rakovník. Po dočerpání vody se 
parní vlak vydá z Měchenic v 11.30 
hod. na další cestu.  Ihned po příjezdu 
do Dobříše ve 12.26 hod. bude zahájen 
koncert skupin Úsvit a Vlak na Dobříš. 
Přijměte srdečné pozvání na koncert 
těchto skupin na nádraží v Dobříši. 
I zde si budete moci prohlédnout parní 
lokomotivu, a to nejen při dobírání 
vody. Pro hladové a žíznivé bude na 
nádraží v Dobříši připraveno občerst-
vení. V 15.15 hod. se parní vlak vydá 
zpět na cestu do Prahy Braníka. Zasta-
ví ještě opět v Měchenicích od 16.11 do 
16.26 hod. Příjezd do Prahy Braníka je 
naplánován v 17.04 hod.
   Pro ty, kteří se nebudou moci v so-
botu 15.5. svézt parním vlakem, máme 
dobrou zprávu. A to, že parní vlak po-
jede do Dobříše ještě hned následující 
týden v sobotu 22.5.2004 u příležitosti 

„Dobříšských slavností“, kdy zájemce 
povozí mezi Dobříší a Malou Hrašticí 
a bude dělat významnou kulisu histo-
rickým autoveteránům, kteří okolo 16. 
hodiny přijedou do cíle Jarní rallye na 
nádraží v Dobříši.
  Podrobnější informace o cenách jízd-
ného a jízdním řádu na obě akce obdrží-
te v  pokladně na nádraží Praha Braník, 

kde bude každý den od 7 do 18 hodin 
zajišťován předprodej jízdenek a mís-
tenek, popř. na tel. číslech 224 628 853, 
224 628 850, e-mail:pavlik@epos-cd.cz                                                      

Za ČD a.s. Vás na obě akce srdečně 
zve dozorčí žst. Praha Braník Petr 
Pavlík.

TJ Sokol Radotín vyhlašuje výběrové řízení na nového provozovatele 
restaurace Sokolovna po její rekonstrukci, která by měla proběhnout 
v průběhu července–srpna letošního roku.Termín podání nabídek: 
30. 4. 2004.Vyhlášení výsledků: 15. 5. 2004. Se žádostmi o podrobnější 
informace a podmínky se obracejte na jednatele TJ Sokol Radotín 
Ondřeje Miku, tel. 606 615 911, e-mail: mikina14@seznam.cz.


