
Pozvánka výboru seniorů OSŽ na vlakový výlet do Pardubic ve čtvrtek   9. 5. 2019 

Město Pardubice ležící na soutoku Labe a Chrudimky má dlouhou historii. Náleželo do 
majetku mnohých pánů a rodů. Nejvýznamnější postavou z rodu pánů z Pardubic byl první 
pražský arcibiskup, přítel a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic. O středověký rozkvět se 
pak postaral rod pánů z Pernštejna a dnešní zámecký komplex s opevněním patří 
k jednomu z mála dochovaným unikátním přechodům mezi hradem a zámkem. 
I v jiné oblasti jsou Pardubice unikátní, jejich rodák ing.Jan Kašpar byl průkopníkem české 
aviatiky v celém Rakousko-Uhersku. 13.května uplyne 108 let od jeho unikátního prvního 
„dálkového letu“  z Pardubic  do  Prahy - Chuchle.  

Na našem výletě navštívíme malé aviatické muzeum zasvěcené právě tomuto odvážnému 
letci. Když si prohlédnete stroje, které používal, ani se nechce věřit, že se to vůbec mohlo 
vznést a někdo měl odvahu na takové letadlo usednout. Krátký film nám ty okamžiky přiblíží 
a také se můžete vyfotit v dobovém oblečení na sedačce s kniplem v ruce. 

Po prohlídce se autobusem vrátíme do centra, půjdeme se naobědvat a srdcem 
historického města, Pernštynským náměstím a dalšími památkami nás provede paní 
průvodkyně.    

Po ukončení prohlídky se rozejdeme na kávičku a něco na zub do místních cukráren. 
Autobusem se pak vrátíte na nádraží.  

 

Odjezd  EC 144  OSTRAVAN  z  Bi v 8:06 h , z OH v 8:15 h, ze  Svin. 8:23 hod. 
Místenky tam /zpět zajištěny. -- Předpokládaný příjezd 10:39 hod. do Pardubic . 
Přestup na autobus MHD, který nejezdí moc často. 

 

Cena 300,-Kč obsahuje: 2 x místenky, vstupné, oběd , průvodkyně a 3 x jízdenky na MHD . 

 

Odjezd z Pardubic: EC 145 Ostravan v 17:23 hod.  

Předpokládaný příjezd:  Svin.19:43 h, OH 19:50 h,  Bi 19:59 

 

Na výlet s vámi se těší a na dotazy  odpoví 

Květa Vysloužilová 

Mob.730 165 438 nebo 737 275 123, mail: v.ketu@seznam.cz 


