Ahoj ministranti,
redakce mne poprosila, abych napsal článek o Království železnic, když je celé číslo věnované dopravním prostředkům. Minulý rok o prázdninách jsem psal
o lokomotivách, tak zvyšujeme „level“ a jdeme rovnou na celá kolejiště, jen trochu zmenšená. Musím se
přiznat, že jsem se obával, že budu trochu vyčnívat
mezi malými návštěvníky, ale dokonale jsem zapadl! :)

M

ašinky mne vždycky bavily. Sám jsem si jako malý hrál s elektrickými vláčky, později jsem dokonce chvilku hrál počítačovou hru Trainz simulator
:-). Baví mne cestovat vlakem, je to velmi pohodlný prostředek. A tak jsem neměl problém ponořit se do zmenšeného světa plného dobrodružství.
Věděl jsem, že je to rozlehlá expozice plná jezdících vláčku, ale to,
že tam jezdí i tramvaje a nákladní auta mne teda dostalo. Všechny dopravní prostředky zastavují na červených, rozjíždí se, když mají zelenou. Další šok přišel v podobě tmy. Najednou se začalo stmívat, osvětlení se změnilo na tmavě modré a celá expozice se ponořila do tmy, ze které svítila světla nádraží, mašin a náklaďáků. Osvětlené vagony projížděly krajinami plnými dominant, které všichni známe (Ještěd, Loket atd.).
Kolejiště a jejich okolí jsou vymodelovány s úžasnou precizností a najdete
tam spoustu zajímavých situací. Můžete tu potkat popeláře svážející odpad,
vlakovou havárii a překlopené vagony, hasiče a záchranáře, okrasné domky
a známá nádraží. Pro naše severní přátele je tu dobrá zpráva, najdete tu i tramvajovou trať mezi Libercem a Jabloncem. Kolem celé výstavy je hromada čudlíků, které po zmáčknutí spustí všechno možné i nemožné (včetně záchranáře
dávajícího srdeční masáž).
Expozice není postavena jen z elektrických modelů vláčků typu HO, najdete
tu mnoho dalších expozic – velké množství velkých či menších modelů vlaků,
vagonů, aut, těžební rypadlo z Merkuru (které jsem si vždycky přál postavit, ale
nikdy jsem neměl tolik součástek) a taky pravé doplňky z vlakové přepravy –
cedule, zvonky. Velkým lákadlem je opravdová kabina lokomotivy, kde najdete
i řídicí pult a krátkou ukázku toho, jak se
lokomotiva řídí (tam jsem vydržel teda
opravdu dlouho :).
Pro mne osobně se celý krátký výlet
změnil v návrat do dětství. Je to prostě takový pohádkový kraj, který v sobě
skrývá mnoho kouzelných zákoutí. Pokud budete mít cestu kolem, zastavte se.
Vstupné asi nepatří mezi úplně nejlevnější, nicméně za tu podívanou se určitě vyplatí. Takže kluci (a holky, co sem také
občas nahlédnou) – cestování zdar!
František Jakubec ml.
Poukaz na volnou dětskou vstupenku do Království železnic. Vystřihni si ji a použij na pokladně.
Časopis Tarsicius dostává každý zájemce, náklady na vydávání jsou hrazeny z dobrovolných darů. Podpořte prosím časopis Tarsicius na účtu
22 00 03 25 24 / 2010. Složenku a variabilní symbol je možné si vyžádat na adrese občanského sdružení Tarsicius. Za všechny dary srdečně děkujeme.
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