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Ĉeĥio:                             Cyklohráček ricevis tute novan vagonon plenan de surprizoj 

 
Ekskursa trajno Cyklohráček, kiu estas granda porinfana 
ludejo sur reloj, trafikis jam sesan sezonon. Speciala trajno 
en la jaro 2019 por siaj vojaĝantoj preparis tuj kelkajn 
novaĵojn, tiu ĉi ĉefa estas tute nove ekipita vagono Bdtax 
(24-29 540-8) kun balonludejo, kiu anstataŭis originan 
motorvagonon "Esmeralda" (812.613-8). 
"Tiu ĉi nove ekipita vagono tamen trafikas jam ekde 
junio, kvankam ĝi ankoraŭ ne estis komplete ekipita, 
informis Filip Drápal, presparolanto de ROPID, marde 20a 
de aŭgusto 2019 dum prezento de la trajno Cyklohráček en 
Praga ĉefa stacio. "Nove ĉi tie estas ekzemple ludejo, 
biblioteko kaj ankaŭ skribotabulego, sur kiu infanoj 
povas ankaŭ pentri." La nove aldonita vagono estas 
destinita precipe por pli aĝaj infanoj, ĉar en ĝi estas sidlokoj 

kun tabletoj tabloludoj. "Sed povas ĉi tien kompreneble veni ankaŭ malpli aĝaj infanoj, ĉar ĝi estas 
kombinita kun balonludejo, kiu estas evidente la plej ŝatata parto de la trajno. La balonludejo tamen estas 
ankaŭ en najbara vagono (93-29601-4 Bdtax), kaj pro tio, ke ni bezonis en tiu senco pli grandan 
kapaciton," aldonis Filip Drápal kun argumento, ke por malplej aĝaj infanoj estas destinita iama pasaĝervagono 
kun kondukistejo (80-29 101-0Bfbdtanx) kun basplanka enirejo kaj infanludejo.Cyklohráček trafikas jam en sesa 
sezono, kio atestas pri ĝia ŝatateco inter vojaĝantoj. 
La vagonaro Cyklohráček konsistas el kvar vagonoj, kiuj estas akomoditaj ne nur al biciklistoj (24-29 550-7 
Bdtax por tranporto de bicikloj), kiel la nomo diras, sed ankaŭ al infanoj de ĉiuj aĝokategorioj. 
"Ĉijare ni devis el konsisto de Cyklohráček portempe forigi motorvagonon serio 812 (812.613-8), sola en 
sia specialaĵo, nomata Esmeralda, kaj anstataŭi ĝin de lokomotivo serio 714 (714.219-3). Tiun ĉi ŝanĝon 
postulis por kvarvagonan trajnon nesufiĉa povumo kaj adheza pezo de la motorvagono, al kiu jam en la 
lasta sezono devis dum malbonigitaj adhezaj kondiĉoj helpadi ĝuste la lokomotivo de serio 714", informis 
en sia raporto direktoro de komerca centro ČD Jakub Goliáš. "Pro tio ĉijare printempe al Cyklohráček estis 
aldonita nova ludvagono, nuntempe komplete ekipita de lud- kaj edukaj elementoj por etaj kaj pli aĝaj 
infanoj."  
En nova ludvagono aperis plia molitana balonludejo, kompletiganta porinfanan basenon kun balonetoj en roza 
vagono. Tiu ĉi atrakciaĵo ekde komenco estas inter malgrandaj vojaĝantoj ege ŝatata.   
Infanoj ĉi tie povas samtempe pentri sur kreta tabulo aŭ pentri bildetojn en du pentroanguloj. "Tiujn ĉi angulojn 
ni eluzas ekde septembro por instigo al nova aktivigo, kiun ni nomis Pentru por ni bildeton kaj ricevu 
rekompenceton", anoncis la direktoro de organizaĵo ROPID Petr Tomčík. Por bildeto kun motivo Cyklohráček 
infanoj ricevas rekompencon – dolĉaĵon aŭ memordonaceton.  
Kaj nelastvice en la nova vagono troviĝas malgranda librejo por junaj eĉ maturaj vojaĝantoj. Gepatroj kun 
infanoj en ĝi trovos precipe bildlibretojn aŭ librojn kun 
rakontoj, per kiuj ili povas vojon plezurigi, se ili ne 
deziras ludi aŭ pentri bildetojn. Samtempe, se gepatroj 
deriras riĉigi per iuj libretoj por infanoj, intencojn oni 
akceptas kaj ili povas kiam ajn kunporti tiujn rekte en 
Cyklohráček. 
Ni aldonu, ke kun Cyklohráček eblas veturi el Praha ĉefa 
stacio al reĝurbo Slaný dufoje tage ĉiun sabaton, 
dimanĉon kaj en festotagoj ĝis fino de oktobro. Dumvoje 
vi povas viziti kelkajn interesajn lokojn. Danke al 
rabatkuponoj kaj en kunlaboro kun urbo Slaný, 
Zooparko, Zájezd, Muzeo de malvarma milito kaj 
kontraŭaera defendo en Drnov aŭ Fervoja Muzeo en 
Zlonice vi povas travivi multan amuziĝon. 
Informojn pri ekskursa trajno Cyklohráček vi povas trovi ne nur sur retpaĝoj www.pid.cz/cyklohracek, aŭ de 
Ĉeĥaj Fervojoj www.cyklohracek.cz, sed ankaŭ sur socialaj retoj. 
Al la fotoj:  1. Ekskursa trajno Cyklohráček, kiu estas granda porinfana ludejo sur reloj, trafikis jam sesan 
                       sezonon. En 2019 havis kelkajn novaĵojn, tiu ĉefa estas tute nove aranĝita vagono Bdtax. 
                    2. Nove aldonita vagono Bdtax (24-29 540-8) estas koncipita precipe por pliaĝaj infanojn. 
 



Ĉeĥio:                             Rememoro pri "viva" radioelsendo el trafikanta rapidtrajno 
 
Antaŭ kvaronjarcento, nome 8an de novembro 1994, okazis sur radioondoj de Ĉeĥa Radio Praha, "viva" elsendo 
el trafikanta rapidtrajno -  R 651 de fervojlinio Cheb – Pilzeno – Prago. En aktualaj eniroj la aŭskultantoj de 
radiostacio PRAHA aŭdis opiniojn de la vojaĝantoj kaj trajnakompanantoj pri la tiama fervoja trafiko. Ili fariĝis 
atestantoj de la senpera eniro en la kajuton de la lokomotivisto, kaj pri la lokomotivestra – alterno en Pilzeno. Pri 
sia laboro parolis stacioestroj, manovristoj, la t.n. bremsprovantoj (tielnomataj "bremsfrapantoj")en unu el 
pilzenaj pasaĝerkajoj, kaj ankaŭ sinjorino bufedistino en pilzena ĉefstacio. Intervjuon el trafikanta trajno 
disponigis ankaŭ la tiama trafikministro Jan Stráský, kiu entrajniĝis en fervoja stacio Rokycany. 
En malfavora Animtaga vetero perolenirojnel la trajno prizorgis redaktoroj Světlana Lavičková kaj Kamil Tejkal.  
Helpe de "kurttondetigiloj" el radiaj aŭtomobiloj el pli grandaj  fervojstacioj Světla Lohonková kaj Vladimír 
Vácha. 
Estas grava mencii, ke antaŭ 25 jaroj la poŝtelefona transsenda reto estis nur kreata. Surkovro de Ĉeĥa respubliko 
tiam estis nur 25%oj. Do grandan meriton por sukcesa plenumo de tiu ĉi tiam neordinara elsendo havis 
"transportistoj" Tomáš Tomka kaj Josef Šmejkal el transsenda veturilo de la ĉefa radiostacio PRAHA, Otto Haas 
rekte el la trajno kaj aliaj teknikaj laborantoj laŭlonge de la tuta trajnveturo. Ĉiuj vere kreis neimageblon.  
Trajnhoraro de tiu ĉi trajno esence kopiis elsendotempon de programero "Bonan matenon!" El Cheb la trajno 
forveturis en 4.32 horo, el Pilzeno forveturis laŭhorare en 6.27 horo kaj al Prago ĝi venis ankaŭ kun la 
trafikministro, konsekvence kun unutraka laŭplana trafikpaŭzo por bontenadaj laboroj nur kun malgranda 
malfruiĝo. 
La aktuala radioelsendo el trafikanta trajno vekis neordiunaran interesiĝon kaj la redakcio ricevis multajn 
alvokojn. Ne nur de fervojŝatantoj, de la lokomotivisto, kiu gvidis la rapidtrajnon el Cheb al Pilzeno, sed ankaŭ 
de aliaj publike konataj personoj, kaj la redakcio notis ankaŭ aprobajn gratulojn de la famkonataj personojn, 
ekzemple de la populara pianisto kaj trajnouzanto David Rokl. Sekve de tiu ĉi intereso Ĉeĥa Radio PRAHA 
elsendis en sekvaj du jaroj du similajn radioelsendojn. Ĉi tiuj jam estis pli longtempaj. Pri la temo Fervojo oni 
ekzemple elsendis antaŭnelonge ĉiuj tri tutspacen elsendataj programoj de la Ceĥa Radio Praha. 
                                                                                                                              (Laŭ Horizonto" 22/2019)   
 
Hispanio:                       Pasaĝertrafiko RENFE daŭre kreskas 
 
Hispana nacia trafikisto RENFE en unua duono 2019 transportis entute 262 milionojn da vojaĝantoj, tio 
prezentas plikreskon pri 2,6% kompare al la sama periodo en 2018. Pasaĝertransporto en regiona trafiko 
Cercanias en Madrido plikreskis pri 2,1% kaj pri 3,7% en regiona trafiko Rodalies en Barcelono, kaj vojaĝis 
ĉirkaŭ 65 miliardoj da personoj. Aliloke en Hispanio transporto en regionaj trajnoj Cercanias plikreskis interjare 
pri 2% al 35 milionoj da vojaĝantoj.  
En altrapidaj trajnoj AVE vojaĝis je 4,2% da personoj pli multe kaj transporto atingis 11,1 miulionojn da 
vojaĝantoj, kio estas plikresko pri 2,7%. Pliaj 3 milionoj da vojaĝantoj uzis servojn de la trajnoj Avant en 
kombino de altrapidaj kaj konvenciaj linioj.  
RENFE en la jaro 2019 atendas superaltigon de lastjara nombro 507 milionojn da vojaĝantoj. 
RENFE preparas malfermon de komerca kaj devoliga transportoj sur fervojo en decembro 2020, per kio finiĝas 
monopola statuto de la ŝtata trafikisto. 
 
Norvegio:                                                  El NSB estos "Vy". 
 
El Norvegaj ŝtataj fervojoj (NSB) fariĝas "Vy ". Laŭ sciigo de presinformilo temas pri "elvido en estonton" kaj la 
kompanio kun ĝia "vizio". Temas pri ekspluatado de pasaĝertrafiko, kiam infrastrukturo kaj veturiloj estis jam 
antaŭlonge elprenitaj, en novajn memstarajn kompaniojn. "Temas pri kreo de trafikisto por morgaŭo", kiu 
posedas trajnojn, aŭtobusojn kaj elektromobilojn (250 ekzempleroj, kiuj estos uzataj en regiono Oslo kaj eblos 
mendi ilin helpe de App aplikado). Veturiloj por estonto havos malhele verdan farbadon kun surskribo "Vy", 
dungitoj ricevos novajn uniformojn. La tuta ŝanĝo povas kosti ĉirkaŭ 280 milionojn NKR (Norvegaj kronoj – 28 
milionojn da eŭroj). La ŝanĝo jam havas siajn unuajn kritikantojn, al kiuj malhele verda koloro memorigas 
koloron de armeaj veturiloj. La nova vizualigo fariĝu parto de preparo por aliro de konkurenco de novaj 
trafikistoj, kiu en Norvegio estas nur preparata.                                           (Laŭ Eisenbahn-Revue, 5/2019)  
 
                                                                                                                             Preparis Jindřich Tomíšek, 
                                                                                                                           grafike aranĝis Václav Nosek      
 
 
 


