
PŘÍBĚHY NA KOLEJÍCH 

 

V roce 2020 uplynulo 150 let od příjezdu prvního vlaku do Mostu. Železnice se 

stala velice významnou pro rozvoj celého zdejšího regionu. I proto jsme se 

v muzeu rozhodli připomenout toto výročí výstavou. Na ní můžete například vidět, 

jak vypadala v dřívější době čekárna, dopravní kancelář nebo místnost traťmistra, 

a to včetně dobového vybavení. Vystaveny jsou i historické železniční hračky a 

modely do roku 1945 ze soukromé sbírky Radka Vejříka a součástí je i výstava 

grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou.  

AKTIVITA:  

Naše výstava se věnuje historii železnice, ale i nádraží v blízkém regionu. Ale co 

vy??? Jezdíte rádi vlakem??? Nádražní budovy jsou často velice zajímavé, ale 

provoz na nich postupně řídne. Prázdniny jsou ideální dobou pro cestování, ale i 

když cestovat vlakem nebudete, neznamená to, že tato aktivita není pro vás. 

Zkuste při svých cestách vyfotit nějaké nádraží, které se vám bude líbit, ideálně i 

s názvem stanice, abychom věděli, kam všude jste se po republice rozjeli. 

Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikam vlakem nepojedou. Zkuste tedy nádraží při 

svých cestách jen vyfotit a můžete vyfotit i nádraží v místě svého bydliště. Pro nás 

bude mít stejnou cenu, jako kdybyste vlakem opravdu jeli. Kromě fotografie 

(vlastní nebo stažené z internetu) můžete připojit i krátký příběh nebo příhodu, 

která se k železnici váže. Může být z vašich vlastních cest, ale i napsaná podle 

vaší fantazie. Pokud máte, nafoťte nám i jízdenku. Věříme, že si jízdy vlakem, a to 

i tím ve vaší fantazii, užijete, a my budeme rádi sledovat vaše cesty a zážitky. 



Kolik jich bude a z jak velké dálky??? To zaleží jen na vás a vaší aktivitě. Tak 

štastnou cestu!!!!! 

Vaše fotografie a příběhy z cest po kolejích můžete sdílet v komentářích příspěvku 

na naší FB události nebo pod hashtagem #muzejniprazdniny. A když nemáte FB 

profil? Zašlete nám fotografie na klimova.j@omgm.cz a my je budeme sdílet za vás. 

Těšíme se na vaše fotografie i příběhy z cest!!!!! 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: mobil nebo fotoaparát, papír, jízdenku (pokud ji budete 

mít k dispozici), internet, chuť cestovat a dávku fantazie a určitě i dobrou náladu  

INSPIRACE: výstava 150 LET ŽELEZNICE NA MOSTECKU A CHOMUTOVSKU (2. 10. 

2020 – 2. 1. 2022)  

https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/virtualni-prohlidka-vystavy-150-let-

zeleznice 
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