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Léto ubûhlo jako voda, prázdniny jsou za námi, s tím spojené dovolené, tábory a v˘lety… Ale
babí léto a podzim je tu a kdo je‰tû nebyl „na vláãcích”, tak si myslím, Ïe by mûl vyuÏít po-
sledních tepl˘ch dnÛ a zajet se podívat do Brna za Olympii. Stojí to za to a za dlouh˘ch zimních
veãerÛ budete mít na co vzpomínat nebo si budete jen tak prohlíÏet fotky pofiízené právû zde.

Spoleãnost Moravsk˘ch Parko-
v˘ch Drah tu provozuje jiÏ osm˘m
rokem ve zmen‰eném mûfiítku 
Ïelezniãní dopravu. Je to zde jako
v pohádce, pfiijdete na nádraÏí, kou-
píte si v pokladnû na prvním nástu-
pi‰ti za 50 Kã jízdenku a bez ohledu
na vûk, pohlaví nebo kilogramy vás
zde svezou malink˘m vláãkem na
dráze dlouhé 1,5 km. Cesta trvá cca
13 minut, v‰e je jako ve skuteãnos-
ti, prÛvodãí Vám ‰típne kartonovou
jízdenku, a to opravdov˘mi dráÏní-
mi kle‰tiãkami, v˘pravãí odpíská
odjezd a pak uÏ cel˘ vlak má na 
starosti strojvedoucí, kter˘ Vás
v pofiádku zaveze opût do stanice.
VláãkÛ je zde nûkolik druhÛ, kaÏ-
dou první sobotu v mûsíci jezdí

stfiihovánkou lokotraktoru, pexeso,
tématické magnetky, odbornou 
literaturu a dal‰í upomínkové
pfiedmûty. Sociální zafiízení, moÏ-
nost si koupit mraÏené obãerstvení
je samozfiejmostí.

Sezóna zde je od zaãátku kvûtna
do konce fiíjna, s tím, Ïe otevfieno je
kaÏdou sobotu, nedûli a státní svá-
tek. Od 10.00 do 18.00 hodin.
Pofiádají se zde i akce, jako tfieba
„Noãní provoz parku” nebo „Parní
Olympia”. Zájemci mohou k náv‰tû-
vû Parkové dráhy vyuÏít také 
bezplatnou linku z centra mûsta Brna.
Pfiepravu zaji‰Èují autobusy s oznaãe-
ním OlympiaBus, nástupi‰tû je na 
ulici Úzká. Více na: www.smpd.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

dokonce i parní lokomotiva a to je teprve
potom záÏitek! 

Náv‰tûvníci zde mají moÏnost dûtem ne-
bo sobû pofiídit na památku turistickou
známku, turistick˘ deník, omalovánky s vy-

Vláãky pro malé i velké

Vlakové nádraÏí Olympia. 

Nádherná „malá” lokomotiva 
a natû‰ení cestující.

Svatopluka âecha 54 
nad restaurací EDEN
otevfieno od pondûlí do pátku 
od 7.30 do 17.00 h

dvefie, kliky, podlahy
dvefie a obloÏky vnitfiní i venkov-
ní, podlahy laminátové, dfievûné
i vinylové, PVC, schody, zábra-
dlí, li‰ty a pfiíslu‰enství.
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