
Diese sicherlich sehr schöne nachbarschaftliche Begegnungsmöglichkeit 

können Feriengäste und Einheimische 

 am Sonntag, den 10. August 2014 
 ab 12 Uhr in Nové Ůdolí / Neuthal 
 

direkt am Grenzübergang bei Haidmühle geniessen.

Angeboten werden – neben natürlich vorzüglichen böhmischen Speisen 

und Getränken – verschiedene Fahrmöglichkeiten.  

So gibt es neben zusätzlichen Bahn- und Busverbindungen einen  

Mondscheinzug mit offenen Personenwagen zwischen Nové Ůdoli  

(Abfahrt 21:30 Uhr) nach Horní Planá am Moldau-Stausee  

(Rückkehr 24:00 Uhr) und zwei Busverbindungen während des Tages  

auf den Dreisessel und zurück.

Im einzelnen wird es unter anderem dieses vielseitige Programm geben:

- Blas- und Countrymusik, sowie Frauenchor

- Squaredance-Gruppen aus Freyung und Velešín

- Grenzüberschreitende Garten- und Modellbahnen von tschechischen  

 und deutschen Modellbahnern

- Aufführungen mit Colts und Peitsche

- Attraktionen für Kinder

- Infostände der Organisatoren, Bund Naturschutz,  

 Verein Kultur-Landschaft-Museum

- Führungen i. d. näheren Umgebung durch NP-Šumava-Ranger,  

 Bund Naturschutz und KuLaMu

- Bogenschießen unter professioneller Anleitung

- Luftgewehrschießen auf Scheiben

und vieles mehr…
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Die Gemeinden Stožec und Haidmühle, 

die Tschechischen Eisenbahnen  

und die Ilztalbahn laden ein zum

» Vollmond ohne Grenzen «
zum 25. Jahrestag  
des Falls des »Eisernen Vorhangs«



Partneři akce:

Jízdní řády zvláštních vlaků

Spoj pro návrat do Volar

Vyhlídkové šumavské jízdy 
Za úplňku bez hranic

www.cd.cz/jiznicechy

▶  jízdy nočními vlaky

▶  projížďky autobusem na Třístoličník

▶  výlety po okolí v doprovodu strážců parku

▶  vystoupení tanečníků a hudební skupiny

▶  ukázky umění s kolty a bičem

▶  modelová kolejiště

▶  Elfíkovy hry a další program pro děti

▶  výstava historie ve vagónech 
Pošumavské jižní dráhy

▶ bohaté občerstvení

▶  základní jízdné 160 Kč
▶  snížené jízdné 80 Kč
▶  rodinné jízdné 350 Kč*

▶  děti do 6 let bez nároku na místo zdarma
▶  kočárek zdarma
Jízdné platí na všechny zvláštní vlaky nočních 
vyhlídkových jízd.

*2 dospělí a 2 děti do 15 let

Rezervace
Kapacita zvláštních vlaků je omezena, doporučujeme 
rezervaci* míst na tel. 725 802 257 (po–pá od 8 do 14 hod.) 
nebo na e-mailu Jesetova@kcod.cd.cz s uvxedením počtu 
míst, jména vlaku a místa k vyzvednutí (os. pokladna Horní 
Planá, Nová Pec a Volary nebo Muzeum Pošumavské jižní 
dráhy Nové Údolí). Vyzvednout lze do 9. srpna, poté budou 
rezervace uvolněny.

*Jízda bez rezervace je možná jen v případě volných míst.

Co nás čeká Jízdné na noční vlaky

10. srpna 2014

Jízdní řád

Král Šumavy Večernice Stanice Luna Flamendr

20:10 Volary 00:58
20:16 Dobrá na Šumavě 00:53

23:00 Horní Planá 22:30
23:08 Pernek 22:24
23:15 Nová Pec 22:18
23:22 Ovesná 22:11
23:34 Pěkná 22:02

20:30 23:44 Černý Kříž 21:53 00:47
20:40 23:54 Stožec 21:41 00:36
20:50 00:04 Nové Údolí 21:30 00:25

Stanice Žlutý drak

Nové Údolí 22:00
Stožec 22:06

Černý Kříž 22:12
Nové Údolí 22:20

Kromě bohatého doprovodného programu můžete zažít i jedinečné vyjížďky noční 
Šumavou za úplňku.

Přijďte s námi oslavit 25. výročí pádu železné opony 
přímo na hraničním přechodu Nové Údolí/Haidmühle. 

*Jízda bez rezervace je možná jen v případě volných míst.

Program oslav probíhá od 12:00 hod., slavnostní 
zahájení se uskuteční v 15:00 hod.

obec 
Haidmühle

obec 
Stožec


