Gulášfest – II. ročník
Malý pivní festival

Regionální úzkorozchodná železnice
Zastávka – Babice – Zbýšov

KDE: Babice u Rosic, na návsi, od 10.00 hod.
Pojďte se projet úzkokolejkou na Sičku do Muzea průmyslových
železnic ve Zbýšově. Ta vám pak zastaví v Babicích pod kopcem
zvaným „Padělek“ a odtud už je to jen asi 300 metrů směrem
do středu obce, kde nás najdete. U nás se dobře najíte a napijete
a k tomu všemu vám bude od 16.00 hod. hrát rosická skupina
Tremolo.
V rámci gulášfestu soutěží 20 gulášů, 10 v kategorii masový
guláš, a 10 v kategorii speciální guláš (např. fazolový, segedín,
houbový atp.). Guláše bude hodnotit jak odborná porota,
tak i všichni příchozí.
Kdo soutěží? Kdokoli z vás se může přihlásit do soutěže
o nejlepší guláš a to buď na telefonním čísle 732 379 540
nebo 737 879 443, a také na e-mailu zelinkova6@seznam.cz
nebo osobně u pana Libora Zelinky, Výhon 135, Babice u Rosic.
Startovné do soutěže není žádné, jen samotný vzorek guláše
o minimálním objemu tří litrů. Bližší informace při nahlášení
do soutěže.
Ke guláši patří pivko a k dobrému guláši dobré pivko. A proto
souběžně s Gulášfestem probíhá i Malý pivní festival na němž
točíme piva středních a malých pivovarů. Těšit se můžete
na minimálně deset druhů piv. Při špatném počasí se akce koná
v místním kulturním domě.

Původní vlečka na přepravu uhlí z roku 1862 vedla ze Zastávky
u Brna k dolům ve Zbýšově. Po ukončení těžby roku 1992
ji od roku 2005 Muzeum průmyslových železnic přestavuje
na úzký rozchod (600 mm) pro předváděcí jízdy historických
vlaků v parní i motorové trakci. Lokomotivy úzkorozchodných
drah využívaných dříve v každé cihelně, dolu či lomu připomínají
mnohdy svou velikostí model či hračku, přesto jsou to celá
desetiletí staré stroje, které strávily celý svůj život na stavbách,
lesních železnicích, při budování vodních děl či těžkého
průmyslu, tedy vesměs v objektech veřejně nepřístupných.
Zvláštní poezie malých vláčků tak zůstala široké veřejnosti
utajena, což se snaží napravit Muzeum průmyslových železnic
svou sbírkou i jízdami historických vlaků.

„O akcích nestačí jen číst, musí se i prožít.“

PRŮVODCE AKCEMI
NA JIHOZÁPADNÍM
BRNĚNSKU

22. ZÁŘÍ 2012
Hornický den – IV. ročník
Zveme všechny milovníky parních vlaků, památek,
krásné přírody i dobrého jídla do regionu s bohatou
hornickou tradicí.
Do Zastávky, kde bude mít cílovou stanici, vás doveze z Brna
parní vlak. Odjezd z brněnského hlavního nádraží je v 8.46 hod.
Zde v Zastávce můžete navštívit VI. ročník Dnů Zastávky aneb
Jarmarku zapomenutého a nezapomenutého, Den zdraví
a akci organizovanou ČD – Den dráhy v Zastávce.

Areál Muzea průmyslových železnic bude přístupný
od 10.00 do 18.00 hod.
PROGRAM:
• jízdy vlaků ze Zbýšova do Babic a zpět
• odjezdy ze Zbýšova (bývalý důl Jindřich II.) každou celou
hodinu
• vlaky budou taženy parní lokomotivou BS 80 (ČKD 1951)
• expozice parních, motorových a elektrických lokomotiv
• sbírky historických fotografií těžby uhlí, energetiky
a dopravy Rosicko-oslavanského uhelného revíru
• důlní vláček s vozy pro horníky a motorová důlní lokomotiva
• provoz modelové železnice v měřítku 1:20
• občerstvení, sociální zařízení, zázemí pro děti, pískoviště,
houpačky, …

„Přijeďte si k nám zavzpomínat na století páry…“
Informace a objednávky:
www.mpz.cz, www.reuz.cz, info@reuz.cz, +420 606 832 394

Do Rosic na zámek a Česnekové slavnosti, do Zbýšova na Den
otevřených dveří Muzea průmyslových železnic a do obce
Babice u Rosic na Gulášfest a Pivní festival vás ze zastávky ČD
rozveze zdarma autobus v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Odjezd parního vlaku ze Zastávky do Brna je ve 14.55 hod.
Více informací na www.mikroregionkahan.cz.

Den dráhy v Zastávce
Dne 22. září 2012 se vybraná města a obce Mikroregionu Kahan
svými aktivitami připojí k oslavám Dne dráhy v Zastávce. Z Brna
hlavního nádraží bude v 8.46 hod. vypraven historický parní vlak,
jehož trasa skončí na nádraží v Zastávce.
Po příjezdu vlaku v 9.27 hod. budou na autobusovém terminálu
přistaveny spoje směr Zbýšov a Rosice. Vlaková souprava
tažená parní lokomotivou setrvá na nádraží až do svého odjezdu
ve 14.55 hod. Přístupný bude historický parní vlak přímo
na nádraží ČD, v Dělnickém domě proběhnou soutěže pro děti
ohodnocené drobnými dárečky a malování na obličej.
Ceník jízdného v parních vlacích:
Jízdné do Zastávky z Brna s nástupem v úseku
Brno hl. n. – Omice: jedním směrem 100 Kč, zpáteční 140 Kč.
Jízdné jedním směrem v úseku Tetčice – Zastávka 50 Kč.
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JÍZDNÍ ŘÁD PARNÍHO VLAKU 22. 9. 2012
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1. autobus

ČD Zastávka – Babice u Rosic, Muzeum průmyslových železnic
Zbýšov (dále jen MPŽ)
Odjezdy: 10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod., 14.00 hod.
MPŽ Zbýšov, Babice u Rosic, ČD Zastávka
Odjezdy: 10.15 hod., 11.15 hod., 12.15 hod., 13.15 hod., 14.15. hod.

2. autobus

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉ KYVADLOVÉ DOPRAVY 22. 9. 2012

ČD Zastávka – Zámek Rosice
Odjezdy: 10.00 hod., 11.00 hod., 12.00 hod., 13.00 hod., 14.00 hod.
Zámek Rosice – ČD Zastávka
Odjezdy: 10.15 hod., 11.15 hod., 12.15 hod., 13.15 hod., 14.15 hod.

Den Zastávky aneb Jarmark
zapomenutého a nezapomenutého –
VI. ročník
Den zdraví

KDE: Zastávka, areál nádraží ČD a Dělnický dům
PROGRAM:
10.00 – 15.00 hod.
Pro všechny příznivce historie, poznávání a dobrého jídla je
připraven bohatý program. V Dělnickém domě bude otevřena
Stálá expozice historie hornické obce Zastávka, v sále pak
bude výstava zahrádkářských výpěstků.
V prostorách před Dělnickým domem a poliklinikou bude
probíhat doprovodný program, jarmark, hudební vystoupení
skupiny Blíženci z Říčan, prodej zabíjačkových specialit, hry
a zábava pro děti.
Přichystán bude skákací hrad, výlety pro pěší i cykloturisty
po Hornických cyklostezkách s možností návštěvy Muzea
průmyslových železnic, Zámku Rosice, Česnekových slavností,
soutěže či dárečky pro děti.
V průběhu dne v rámci Dnů zdraví bude pro návštěvníky
prováděno odborným lékařem měření tlaku, tepu, tuku,
odborné poradenství ve výživě pro všechny věkové kategorie,
testy na cholesterol, dále bude pro návštěvníky připravena
nabídka výrobků zdravé výživy s odborným výkladem a prodej
sýrových výrobků z Vysokých Popovic.

Česnekové slavnosti – IV. ročník
KDE: Zámek Rosice
PROGRAM:
8.30 hod. – otevření česnekového jarmarku
• prodej česneku z různých koutů republiky
• prodejní výstava česnekového aranžmá
• stánky řemeslníků, česneková literatura,
koření a pochutiny, …
• podzimní vazby z rosických květinářství
• česnekové speciality z Masozávodu
Hadač a Zapletal
• česnekový bufet – bramboráky, klobásy
na grilu, topinky s česnekem, česneková
polévka, brambory s česnekem, …
• pivo, burčák, rybízové víno, …
9.00 hod. – Cimbálová muzika Slovácko
mladší
9.00–11.30 hod. – Výtvarné dílny v SVČ
11.00 hod. – Dechový soubor ZUŠ Rosice
11.30 hod. – Animované pohádky I. – sál ZKC
12.00 hod. – Mažoretky Anife
12.30 hod. – Česnekové soutěže
13.00 hod. – Animované pohádky II. – sál ZKC
13.00–16.00 hod. – Výtvarné dílny v SVČ
13.30 hod. – MONA-trio
15.00 hod. – Country skupina Seveři
16.00 hod. – Losování tomboly
Po celý den prohlídky zámku s kostýmovaným průvodcem,
výstava skla z rosické sklárny, nově zpřístupněný lovecký salonek,
možnost návštěvy protiatomového krytu. Bude otevřen zámecký
příkop, kde se bude péct sele na česneku a budou se připravovat
tradiční rosické placky.
Skákací hrad a trampolíny pro děti. Vstupné 30 Kč, ZTP a děti
do 3 let zdarma. Změna programu vyhrazena.

„Bude česnek český, bude česnek slovenský,
nakoupí pánové, nakoupí i ženský.“
www.pradelna.rosice.cz, www.kic.rosice.cz
www.pradelna.rosice.cz

