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Do Boskovic dorazil v nedûli 30.
záfií vlak ãíslo 11., tvofien˘ obfií rychlí-
kovou lokomotivou 475.101 ·lechtiã-
na, vyrobenou ·kodov˘mi závody
v Plzni roku 1947. A to pfiesnû v 16.49
hodin od Moravské Tfiebové. Mohutn˘
nale‰tûn˘ stroj otoãen˘ tendrem ve
smûru jízdy za sebou táhl pût rychlíko-
v˘ch osobních vozÛ Rybák a jeden
stejn˘ upraven˘ jako bufetov˘. Jsou to
dfievûné vagóny vyrobené Tatrou v le-
tech 1938 – 1949.

Podle sdûlení strojvedoucího spo-
lyká lokomotiva na okruÏní jízdû
Brno, Prostûjov, Moravská Tfiebová,
Chornice, Skalice nad Svitavou, Brno
asi deset tun uhlí. Velká kola mají
prÛmûr 1150 mm. Parní stroj zvládne
v˘kon 1480 kW a lokomotiva dosa-
hovala rychlosti 115 km/h. Provozní
hmotnost asi sto tun. U âSD slouÏila
do roku 1981.

OkruÏní jízdy se zúãastnili i pfiíz-
nivci Ïeleznice z Blanska obleãeni

v dobov˘ch kost˘mech. „Byli jsme
stfiedem pozornosti hlavnû v ulicích
Brna, kde si nás v‰ichni chtûli foto-
grafovat.”

Velmi pûkná akce se vydafiila, na
boskovické nádraÏí pfii‰lo nûkolik de-
sítek nad‰encÛ a bylo co obdivovat.
Mohli jsme si v klidu prohlédnout zá-
kladní údrÏbu a kontrolu stroje na
cestû i kabinu obsluhy. „Tak s tímto
bych neodjel,” pomyslel jsem si,
kdyÏ jsem z rozpáleného prostoru 
plného ventilÛ, trubek, tlakomûrÛ

a táhel slézal opût dolÛ. Byl nejvy‰‰í
ãas, v 17.09 stroj zabafal, vypustil ob-
laka páry, zapískal a nádherná sou-
prava se pomalu vydala do Skalice
nad Svitavou a odtud pfies Blansko,
kde „·lechtiãna” vypustila páru
v 17.55 hodin. UÏ o osm minut po-
zdûji zahoukala a vydala se pfies
Adamov aÏ do Brna, kde mûla pro
tento den koneãnou.  
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Blesková SOUTùÎ s Mandrage
Listy regionÛ vyhla‰ují bleskovou soutûÏ o 3 vstupenky na koncert skupiny MANDRAGE, kter˘ se uskuteãní 9. listopadu od

19:30 v KD v Letovicích! Správn˘ fanou‰ek, kter˘ si volÀásek zaslouÏí , by mûl znát odpovûdi na následující soutûÏní otázky:
1.) K jakému roku sahá vznik kapely?  2.) Jak˘ Ïánr skupina hraje? 3.) Jak se jmenuje poslední album?
Své odpovûdi zasílejte na e-mail: listyregionu@seznam.cz a to nejpozdûji do 31. 10. 2012! V pfiedmûtu zprávy 

uveìte heslo: Mandrage. NezapomeÀte uvést kontakt na sebe a své jméno. V˘herce budeme kontaktovat.

EKONOMICKÁ EXPERTKA...
- více na str. 15

ARBORETUM ·MELCOVNA ZVE...
- více na str. 11

·ACHY - HRA NEBO...
- více na str. 12

„·LECHTIâNA” MùLA ZASTÁVKU
V BOSKOVICÍCH I V BLANSKU

Drahanské koleãko, tak se jmenovala trasa jednoho ze tfií
vlakÛ brázdících Jihomoravsk˘ kraj. Jízdy zvlá‰tních historic-
k˘ch souprav byly uspofiádány u pfiíleÏitosti Národního dne Ïe-
leznice 2012. 

·lechtiãna v plné kráse.


