XIII. ROTUJÍCÍ SETRVAČNÍKY
11. června 2016 Solvayovy lomy

Vážení přátelé opět Vás srdečně zveme již na XIII. ročník setkání přátel a sběratelů
stabilních motorů, parních strojů, traktorů a jejich modelů, které se pod názvem
„Rotující setrvačníky“ uskuteční v areálu skanzenu „Solvayovy lomy“, který je provozován
Společností Barbora z.s.
Připraveno na sobotu třináctého jest:
- Výstava ve „Stabilním lesíku“, nabídne ke zhlédnutí množství motorů pojezdných
i stacionárních, rozmanitých typů, tvarů a konstrukcí
- Prohlídka průmyslového skanzenu s řadou nových exponátů
- Proběhne malá burza strojů a prospektů z období do roku 1945
- V areálu skanzenu bude zajištěno občerstvení pro všechny hladem a žízní trpící
- Sobotní podvečer zpříjemní tradiční JAZZ BAND
- Po celou dobu konání akce bude v provozu úzkorozchodná dráha
- Pro vystavovatele soutěž o drobné ceny.
Doprava strojů a parkování
Jelikož se skanzen nachází v NPR Karlštejn, je nutné zachovat pravidla provozu vozidel
přivážejících exponáty na toto zákonem chráněné území. Po dobu konání „Rotujících
setrvačníků“ udělila Správa CHKO Český kras výjimku pouze pro parkování vozidel
vystavovatelů. Ostatní musí použít parkoviště pro návštěvníky, nebo zanechat automobily
v okolních obcích.
Je nezbytně nutné, aby si každý vystavovatel po příjezdu vyzvednul povolení ke vjezdu do areálu.

Dovolujeme si požádat o příjezd do desáté hodiny dopolední. Cesta na skanzen ze silnice
Loděnice - Bubovice bude vyznačena směrovými plakáty, ostatní příjezdové komunikace nelze
použít. Ve vlastním areálu je připravené jasně ohraničené parkoviště, vzdálené cca 150 m
od centra dění. Při příjezdu do areálu skanzenu každý dostane organizační instrukce, které bude
dodržovat. Po vyložení exponátů na výstavní ploše, odstavte vozidla na parkovišti v lomu (platí
pro všechny, bez výjimky). Hlídání zajištěno. Toto opatření je nutné kvůli volnému pohybu
návštěvníku, průjezdu historických vozidel a v neposlední řadě kvůli zachování rázu „starých
dobrých časů“.
V případě vašeho zájmu o stánkový prodej (občerstvení, suvenýry atd.) kontaktujte prosím
Společnost Barbora na e-mailové adrese spol.barbora@seznam.cz a specifikujte jaký druh zboží
nebo služeb jste schopni během této akce provozovat. V případě kladného vyřízení Vašeho
požadavku Vám bude zaslán oficiální formulář s potvrzením prodejního místa, kterým
se prokážete při vjezdu na přístupové komunikaci. Bez tohoto potvrzení nebudete do areálu
skanzenu vpuštěni! Uvnitř vlastního areálu Vám bude pořadatelem ze Společnosti Barbora určeno
místo k postavení stánku. Pořadatel si plně vyhrazuje právo na určení místa vzhledem k povaze
a charakteru akce.
Veškeré dotazy ohledně organizace setkání směřujte prosím na tel. č. 602 430 524,
nebo na e-mail: spol.barbora@seznam.cz; Info: www.solvayovylomy.cz;
FB: https://www.facebook.com/#!/groups/314048042045920/ (stabilní motory)

Za Společnost Barbora z.s.
Ing. Libor Urbánek

Mapa příjezdové komunikace:
Nejjednodušší je sjet
z dálnice D5 na EXIT 10
Loděnice a pokračovat směr
Bubovice. Po překonání nejvyššího bodu cesty budete mít
po pravé ruce odbočku na
parkoviště. Zde odbočují všichni návštěvníci bez výstavních exponátů, (dále pěšky).

Vystavovatelé pokračují
po silnici do Bubovic, před
statkem odbočte vpravo na
polní cestu, zarostlou zelení,
pokračujte až do Solvayových
lomů.
Další možností dopravy pro
návštěvníky je autobus č. 311
z Prahy - Zličína, nebo vlak
do zastávky Loděnice, kam
jezdí také linkový autobus.
Doporučujeme procházku ze
Svatého Jana pod Skalou přes
vyhlídku, značeno hornickými
kladívky.

