V Nitře sveze návštěvníky veletrhu autobus
ŠL 11
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Historický autobus Karosa ŠL 11 Tourist z roku 1975 se stane doplňkem programu veletrhu
Agrokomplex v Nitře, který patří mezi největší veletržní akce na Slovensku.
Občanské sdružení Veterány.eu vypraví autobus ve dnech 23. 8. a 24. 8. 2019 (pátek a sobota)
na mimořádnou linku H19, která spojí železniční stanici v Nitře s centrem města, výstavištěm a
zastávkou Poliklinika Chrenová. Cena jízdenky bude 1 €, zlevněné jízdné bude poloviční.
V historickém autobuse bude možné zakoupit také upomínkové předměty s dopravní tematikou, čímž
půjde podpořit aktivity občanského sdružení.
„V minulom roku sme zareagovali na nepriaznivú dopravnú situáciu v rámci Agrokomplexu a počas
víkendu sme v uliciach mesta zabezpečili posilovú dopravu historickým autobusom. Ukázalo sa, že
táto doprava má potenciál, a preto sme sa v nej rozhodli pokračovať aj v tomto roku. Tentokrát však
Ešelku vypravíme počas piatka a soboty keď je na Agrokomplexe najväčší počet návštevníkov. Aby
sme zbytočne nestáli v zápche, budeme jazdiť len medzi železničnou stanicou a Poliklinikou
Chrenová,“ přibližuje genezi projektu Patrik Špačinský, jenž je jedním ze členů občanského sdružení.
„Cestovný poriadok sme v maximálnej miere prispôsobili príchodom a odchodom vlakov, ako aj
pravidelnej linke MHD č. 19 do Janíkoviec, s ktorou v úseku Poliklinika Chrenová – Železničná
stanica Nitra premáva v piatok v spoločnom 15–30 minútovom intervale. Prvý spoj bude odchádzať
zo železničnej stanice Nitra už po ôsmej ráno, pričom na zmeškané vlaky počkáme maximálne 10
minút. Aj takouto formou by sme chceli návštevníkov podujatia motivovať k tomu, aby pred použitím
svojho auta uprednostnili alternatívne formy dopravy. Veríme, že ľudia našu netradičnú kyvadlovú
dopravu ocenia a odvezú sa ňou nie len pri ceste na výstavisko,“ dodal předseda sdružení Mgr.
Jaroslav Filo.
Kromě fanoušků historické techniky si na své přijdou také zájemci o železnici. Slovenské zemědělské
muzeum totiž připravilo jízdy parními vlaky na nitranské polní železnici. K vidění budou také
historické traktory, zemědělská letadla atp.
Další informace o jízdách historickým autobusem najdete na stránkách organizátorů
www.veterany.eu a www.facebook.com/veterany.eu.
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