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Praha, 05. dubna 2014

V sobotu 26. dubna 2014 uvede divadelní společnost „Fombahnhofsteatr“
v historických prostorách železniční stanice Praha hlavní nádraží projekt
„Toulka historií nádražní“, aneb Živé obrazy z dějin českých.
Průvodce provede návštěvníky historickými, běžně nepřístupnými prostory,
pražského hlavního nádraží. Během cesty potkají české a světové osobnosti
19. století, začátku 20. století a První republiky, které na tomto nádraží čekaly na svůj
vlak, či jim byla železnice blízká.
„Historické osobnosti na nádraží jsme již uvedli v loňském roce při akci Noc divadel.
Jelikož projekt měl úspěch, a diváci si žádají reprízu, rozhodli jsme se po půl roce
opět nechat některé osobnosti oživit“, říká Jana Tůmová, zakladatelka divadelního
souboru.
Návštěvníci se tu setkají s architektem pražského hlavního nádraží Josefem Fantou,
realizátorem první elektrické tramvaje v Praze Františkem Křižíkem či s hudebním
skladatelem Antonínem Dvořákem, který si chodíval na nádraží zapisovat čísla
lokomotiv.
Na pražském hlavním nádraží se nachází reprezentativní secesní čekárna, která byla
architektem Josefem Fantou vytvořena pro habsburské hodnostáře. Později pak byla
využívána i československými prezidenty. Kromě vrcholných představitelů monarchie
a později státu, byly v těchto prostorách vítány i významné české a světové
osobnosti.
„Tyto skvostné historické prostory byly pro nás inspirací, a tak vznikla myšlenka
některé velikány na nádraží vrátit a oku divákovu je představit“, přibližuje netradiční
nápad scénárista a dramaturg Tomáš Bezouška.
Některé postavy se při dialogu návštěvníkům ihned odhalí, ale u některých budou
muset diváci poznat, o koho se jedná. Nakonec vždy danou osobnost průvodce lidem
představí a zařadí do historických souvislostí, říká členka souboru Hedvika Pejřilová.
Den: sobota 26. dubna 2014
Začátky představení: 10:00, 14:00, 17:00, 20:00 hodin.
Sraz: 1. nástupiště železniční stanice Praha hlavní nádraží, u sochy sira
Wintona
Vstupné: 20,- Kč
Adresa: Wilsonova 300/8, Praha 2
Kontakt: 602 289 078, Tomáš Bezouška
E-mail: fombanhof@seznam.cz
Web: http://prodivadlo.cz/aktivity.php
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Fombahnhofsteatr je ochotnický divadelní soubor, založený na podzim roku 2013. Většina členů
souboru jsou zaměstnanci společnosti České dráhy,a.s. a organizace Správa železniční dopravní
cesty,s.o. Impulsem k založení nádražního divadla bylo členům souboru představení
„Nejlokomotivovatější lokomotiva“, které se v prostorách pražského hlavního nádraží hraje již třetím
rokem v podání profesionálního souboru „Prodivadlo“. Režisérka a scénáristka souboru Prodivadlo
Lenka Šebek Loubalová je zároveň uměleckou poradkyní souboru Fombahnofsteatr.

ProDivadlo vás dále zve:
Pyžamo pro šest, aneb co se může stát, když prošvihnete vlak
24. a 25. května 2014 v 15:00 a v 19:30 hodin, kulturní sál železniční stanice
Praha hlavní nádraží.
Předpremiéra konverzační komedie Marca Camolettiho.
V hlavních rolích se představí mj. herci divadla Ypsilon – Petr Vršek, Dan Šváb,
Renata Rychlá, Jiřina Vacková a Bugyna z Rebelů Alžbeta Stanková a další.
Brilantní komedie pro celou rodinu od nejhranějšího světového dramatika odehrávající se
v jediné místnosti letního sídla nedaleko Paříže nabízí skvělou zábavu formou situačního a
slovního humoru. Přináší mnoho nečekaných, ale zároveň senzačně uvěřitelných a vtipných
dějových zvratů a momentů.

Nejlokomotivovatější lokomotiva
Nejbližší termíny: 17. - 21. dubna, 07. – 12. května, 31. května – 03. června,
19. – 24. června 2014.
Začátky: všední dny: 16:30 hodin, sobota, neděle, svátky: 10:00 a 15:00 hodin
Divadelní pohádka Nejlokomotivovatější lokomotiva slaví mezinárodní úspěchy a v České
republice je uváděna již třetím rokem. Je určena především dětem ve věku 4 – 12 let, ale
s nadšením ji vychutnávají i dospělí. Příběh se odehrává na modelové železnici, na které
jezdí vlakové soupravy LGB, a samotnou atmosféru hry dotváří kouřové, světelné a zvukové
efekty. Pohádku hrají s marionetami herci z divadla Ypsilon. Každé dítě obdrží k zakoupené
vstupence i voucher na volný vstup do největší modelové železnice „Království železnic“
v Praze.
Více informací na www.prodivadlo.cz
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50 let „pantografů“
Po skončení našeho divadelního představení můžete přejít na Masarykovo
nádraží, kde se uskuteční akce k 50. výročí provozu „pantrografů“.
Elektrické pantografové jednotky řady 451, které po dlouhá léta tvořily základ pražské příměstské
železniční dopravy, letos slaví již 50 let od zprovoznění první soupravy. V poslední době už naprostou
většinu těchto vlaků na linkách Eska vystřídaly moderní dvoupodlažní klimatizované jednotky řady 471
(CityElefant). V běžném provozu se s legendárními „pantografy“ můžete setkat ještě na linkách S4,
S41 nebo S9, zejména ve špičkách pracovních dnů, kdy zajišťují především posilové vlaky.
Významné výročí 50 let provozu „pantografů“ si připomeneme v sobotu 26. dubna 2014 slavnostními
jízdami na trase Praha – Milovice a také bohatým programem přímo v Milovicích. Sem tyto elektrické
jednotky přijedou poprvé. V období cca od 9:00 do 17:00 pojede každou hodinu zvláštní vlak v trase
Praha Masarykovo nádraží – Milovice, vedený jednou z pantografových jednotek řady 451 v
historickém nátěru. Na Masarykově nádraží bude cca od 9:30 do 16:00 ke zhlédnutí malá výstavka o
historii těchto legendárních strojů přímo v Masarykově salonku. Pokřtěna bude také nová brožura o
těchto vlacích. Pro veřejnost bude tento den otevřen také vládní salonek na Hlavním nádraží.
V Milovicích se pak můžete těšit na bohatý doprovodný program včetně možnosti důkladné prohlídky
„pantografu“ nebo akční prezentace vyprošťovací techniky SŽDC. Na vlaky budou navazovat
historické autobusy, které vás odvezou po trase linky 432 do zábavního parku Mirakulum, kam bude v
tento den umožněn po předložení pamětní jízdenky z vlaku vstup se slevou. Ve zvláštních vlacích
Praha – Milovice bude platit běžný Tarif PID a ČD, jízdy historickými autobusy budou zdarma.
Zdroj: www.ropid.cz
Odjezdy z Masarykova nádraží do Milovic:
8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25
Odjezdy z Milovic do Prahy:
9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48

Co můžete vidět v Milovicích:
• prohlídka pantografové jednotky včetně stanoviště strojvedoucího
• ukázka vyprošťovací techniky SŽDC včetně vyprošťovacího tanku - v 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
vyprošťovací technika v akci,
• jízdy historickými autobusy po trase linky 432
• zábavní park Mirakulum (sleva po předložení pamětní jízdenky)
• infostánky ČD a ROPID, nová brožura o „pantografech“
Pořadatelé a partneři akce:
• ROPID
• České dráhy
• Správa železniční dopravní cesty
• Hasičská záchranná služba SŽDC
• Město Milovice
• OAD Kolín
• Park Mirakulum

