
Milí přátelé, kolegové, fanoušci. 
 
Srdečně bychom Vás chtěli všechny pozvat na naši srpnovou akci, která se uskuteční na Slovensku. Pro 
tentokrát jsme se rozhodli pro Vás připravit velkolepou akci na území Prešovského kraje v samotném srdci 
Vysokých Tater s vozem Tatra EMU 89.0009, který železniční fanoušci z Veterán klubu železnic Poprad (dále jen 
VKŽ Poprad) v roce 2018 vrátili zpět na tratě Tatranských elektrických železnic. 
Vůz EMU 89.0009 v letošním roce slaví 50 let od výroby a prvního zařazení do provozu. 
V průběhu roku 2019 započnou přípravné práce také na druhém historickém voze „Trojča“ 420.953-2. Vozy budou 
v budoucnu reprezentovat dobový provoz vozů EMU89.0 v soupravě. 
 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím v tomto e-mailu, děkujeme. 
 
Akce s vozem Tatra EMU89.0009 „Trojča“ se uskuteční v sobotu 24. 8. 2019. S električkou projedeme postupně 
celou síť Tatranských elektrických železníc (dále jen TEŽ). Kromě jízdy električkou v celé síti TEŽ většinu z Vás 
čeká exkurze v popradském lokomotivním depu. Vzhledem k omezenému počtu míst na exkurzi jsme byli 
nuceni Vás rozdělit na 2 skupinky. Jedna skupinka půjde na prohlídku depa v ranních hodinách před jízdou 
električkou a druhá skupina celou akci exkurzí zakončí. Bude také možnost se exkurze úplně vzdát a jít pouze na 
jízdu. Cena za akci i v takovém případě zůstává nezměněná. 
 

Přihlášky na akci posílejte nejpozději do 16. 8. 2019 (23:59 hod.) 
Rádi bychom Vás požádali také o shovívavost. V době od 10. 6. do 16. 6.2019 a opakovaně od 1. 7. do 14. 7. 
2019 nebudeme odpovídat na Vaše e-maily s přihláškami. Přihlášky a platby vyřešíme následující dny po 
dovolené. Děkujeme za pochopení. 
 
----- SOUHRN INFORMACÍ ----  
Termín akce: Sobota, 24. 8. 2019 
Čas začátku akce: 1. skupina 9:35 
Čas začátku akce: 2. skupina 11:00 
Čas ukončení akce: 1. skupina 16:50 
Čas ukončení akce: 2. skupina 18:30 
Místo srazu / ukončení akce: Železničná 1114/2 058 01  Poprad  
(GPS: 49.0610589N, 20.2860644E) PŘED VRÁTNICÍ. 
Cena na osobu: Převodem na účet: 22€ / 550Kč 
Odkaz pro informace na Facebooku: https://1url.cz/KMltP 
Odkaz pro sledování fotografií a informací na Instagramu: https://1url.cz/OMBnp 
 
Hlásit se na akci můžete na e-mailovou adresu: dopravnifotoakce@email.cz  
Předmět zprávy: EMU 89.0 
Do e-mailu prosím uveďte jméno a příjmení nejen své, ale i případných spolucestujících. Ti z Vás, kteří se 
zúčastní i exkurze v lokomotivním depu, uvedou místo trvalého pobytu a účastníci starší 15 let uvedou také 
číslo občanského průkazu.  
Při koupi lístku převodem nezapomeňte tuto informaci uvést do přihlašovacího e-mailu. Po přijetí Vaší přihlášky 
Vám budou obratem zaslány údaje k platbě přes internet. 
 
Mediální partneři akce: 

YouTube kanál - Vláčkaři CZ https://1url.cz/KMGiR 
Dopravní portály: 
ŽelPage - Online magazín o aktuálním dění na železnici. www.zelpage.cz 
VLAKY.NET - Magazín o vlakoch a železniciach. www.vlaky.net  
VETERANY.EU – Magazín o veteránoch, historii dopravy a dopravnej technike www.veterany.eu 
IMHD.SK – Občanské sdružení věnující se městské hromadné dopravě. www.imhd.sk 
 
Spoluorganizátor akce: 
Občanské sdružení Veterán klub železníc Poprad www.tatranskakometa.sk  
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