
Největš� v�stava železničn�ch modelů a kolejišť v provozu se 
uskutečn� 8. - 10. června 2012 v Pečk�ch!

V našem klubu železničn�ch model�řů (SŽM Pečky) v Žerot�nově ulici pro V�s připravujeme 
největš� v�stavu žel. modelů a kolejišť spojenou s akc� poř�danou městem Pečky:

„Jede, jede mašinka,… aneb dětsk� pouť v Pečk�ch“.

Hlavn� program se uskutečn� v sobotu 9. června 2012 po cel�m městě!

Pro model�řskou a dětskou veřejnost bude největš�m l�kadlem n�vštěvy Peček pr�vě v�še zm�něn� 
model�řsk� klub SŽM Pečky, kde se ve třech historick�ch tov�rn�ch hal�ch představ� neuvěřiteln� 

množstv� železničn�ch modelů a kolejišť. 
Spolu s touto akc� bude v m�stn� sokolovně prob�hat prezentace německ� firmy Tillig GmbH a workshop 

Davida Struppa – DS model s akc� Tillig TT v�kend 2012.

V klubu SŽM Pečky (Žerot�nova ul., Pečky JIH) uvid�te např.:
- Rozlehl� klubov� kolejiště H0, dalš� klubov� i soukrom� kolejiště t�to velikosti s digit�ln�m i 

analogov�m provozem a efekty (např. zvuky a kouř), jezd�c� aut�čka velikosti H0, pohybliv� 
figurky na tlač�tka, aj…

- Klubov� kolejiště TT kombinovan� s analogov�m i digit�ln�m provozem z doby 70. let, a tak� 
dalš� klubov� i soukrom� kolejiště velikosti TT

- Kolejiště a modely velikosti N
- Kolejiště a modely velikosti Z
- N�stěnn� kolejiště MERKUR
- Kolejiště velikosti H0m ve v�stavbě (Šv�carsk� �zk� železnice)
- TT kolejiště klubu železničn�ch model�řů Trutnov (KŽM Trutnov)
- Velk� množstv� vitr�n s modely všech měř�tek od velikosti 0 až po velikost T
- Burza železničn�ch modelů a př�slušenstv� spolu s mnoha česk�mi malov�robci (např.: 

DK-model, Kuber, Loco, p. B�rtek, Detail, Veramo, MERKUR, Mal� železnice, aj…)
- Prezentace zahraničn�ch firem vyr�běj�c� žel. modely a př�slušenstv� (např.: Tillig, Roco, NOCH, 

Herpa, Auhagen, BEMO, PIKO, PMT, Lorenz, Uhlenbrock, aj…)
- Workshop česk� firmy SDV-model vyr�běj�c� modely vojensk� a silničn� techniky v měř�tku TT a 

H0
- Prezentace a svezen� na zahradn� železničce ZŽZ pro děti (Pos�zavsk� Pacifik)

V m�stn� sokolovně ( Bezručova ul., Pečky JIH) uvid�te např.:
- Prezentaci německ� firmy Tillig GmbH s modely a kolejišti velikosti TT
- Prob�haj�c� Tillig TT v�kend 2012, k t�to akci budou vyrobeny speci�ln� limitovan� modely 

velikosti TT
- Prezentaci Davida Struppa – DS model
- Workshop firem Tillig, NOCH – tvorba stromečků, Auhagen – lepen� domečků

Lok�lkov� trať Pečky – Bečv�ry:
9. a 10. června budou jezdit na m�stn� lok�lce Pečky – Bošice - Bečv�ry, historick� motorov� vozy 

M262.0 ČSD spolu s vozem BalmBistro s točen�m pivem. Ve vlac�ch neplat� j�zdn� ČD, j�zdenky 
zakoup�te př�mo ve vlaku. J�zdn� ř�d je uveřejněn v klubu SŽM a na www.

Srdečně V�s zvou pořadatel� v�stavy SŽM Pečky, ES Pečky, Tillig GmbH a DS model.
www.szmp.cz,   www.es-pecky.cz, www.tillig.com,   www.modelyasport.cz

http://www.szmp.cz/
http://www.es-pecky.cz/
http://www.tillig.com/
http://www.modelyasport.cz/


Dalš� informace:
- medi�ln�m partnerem cel�ho v�kendov�ho děn� v Pečk�ch je r�dio Blan�k
- v r�mci v�stavy proběhne setk�n� Tillig TT clubu
- otev�rac� doba v�stav: P�tek a Sobota - 9:00 – 17:00, Neděle - 9:00 – 15:00
- prodejna modelov� železnice ES-Pečky bude otevřena po celou dobu v�stavy          8:00 – 17:00
- Pečky JIH, okres Kol�n, koridorov� trať 011, d�lnice D11 sjezd Pečky / Poděbrady
- v�ce informac� na emailu: frantisek.dvoracek@seznam.cz, tel.: +420 602 229 252

Kde n�s najdete:     



Detail Pečky jih 


