
KHKV PONÚKA na predaj

ŽelezničnéŽelezničné
 rozprávky rozprávky

ĽUBOMÍR  LEHOTSKÝ

Originálne rozprávky, vzrušujúce dobrodružstvá 
a množstvo odpovedí pre deti a ich rodičov.
Kniha je vyhotovená v exkluzívnej tvrdej väzbe 
na kriedovom papieri a celá je farebne ilustrov-
aná originálnymi kresbami. Absolútna novinka!!! 
Nič také na Slovensku za posledných 50 rokov 
nevyšlo.
Tvrdá väzba, 68 strán, plnofarebná, kriedový papier, 
formát B5. Vydané v 2010.
Predajná cena 1 ks: 8,- EUR.
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Rušeň Učeň a jeho kamaráti    (motív parných rušňov – vydané 2010)
Motorové mašinky    (motív motor. rušňov - vydané 2010)  
Elektrické mašinky   (motív elektrických rušňov - vydané 2010) 
Rušeň Mašinka     (úzkorozchodné železnice – dotlač 2009)
Originálne detské maľovanky aj s farebnou predlohou a milými veršíkmi, ktoré si deti 
ľahko zapamätajú a obľúbia. Predajná cena 1 druh: 1,- EUR. 
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ELEKTRICKÉ MAŠINKYELEKTRICKÉ MAŠINKYMOTOROVÉ MAŠINKYMOTOROVÉ MAŠINKY
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„Gondkuľák“

„Križko“

„Sulika“

„Malý Byček“

„Kačena“

„Štoker“

„Päťkolák“

„Katka“

„Štvorkolák“

„Papagáj“

„Uhranka“

„Mazutka“

„Mikádo“

„Zelený Anton“

„Kremák“

PEXESO – ÚZKOROZCHODNÉ 
ŽELEZNICE
(fotografie všetkých slovenských úzkorozchodných 
železníc, dostupných pre turistov. )
Predajná cena 1 ks: 1,- EUR.

PEXESO – MAĽOVANÁ ŽELEZNIČNÁ 
ABECEDA. 
(kresby – pexeso, ktoré naučí deti spoznávať jednot-
livé veci na železnici podľa písmena a obrázku.)
Predajná cena 1 ks: 1,- EUR.

„Vymaľuj si PRÍBEH O VEĽKEJ 
A MALEJ MAŠINKE“

Ako vznikol parný rušeň? Milý, náučný príbeh o tom, 
prečo sú na svete malé, aj veľké parné rušne a ako to 
vlastne všetko bolo.  Okrem farebných obrázkov tam 
nájdete aj také, ktoré treba ešte vymaľovať… –
A nie je ich málo!
Interaktívna knižka pre deti. Formát A5, väzba brož., 
strán 28, farebná
Predajná cena 1 ks: 2,- EUR.

Vystrihovačku s farebnými obrázkami 
parných rušňov.

Vystrihovačka pre deti s peknými, farebnými rušňami. 
Samozrejme, že je tam aj tá vaša, o ktorú sa budu deti 
pri návšteve železničky zaujímať.
Formát A3, farebný, Počet obrázkov: 18
Predajná cena celého plátu: 1,- EUR.

MAGNETKY

Rôzne železničné motívy: Parné rušne, rušne z knihy 
Železničné rozprávky...
Magnetka má rozmer cca 5 x 7 cm, plnofarebná, vyrobená 
na magnetickej, kašírovanej fólii.
Predajná cena 1 ks: 1,- EUR 

Pilštik a HydraulikaPilštik a Hydraulika

T 466.T 466.02540254

T 444.T 444.10821082

U 36.U 36.003003

KatkaKatka
U 36.U 36.003003

KatkaKatka

MagdaMagda

M 131.M 131.11251125

NOVINKA !!!

Úplne nové maľovanky rušňov  (4 druhy)

NOVINKA !!!
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R u š e nR u š e nRUŠEn UcEn A JEHO KAMARÁTI

RUŠEn UcEn A JEHO KAMARÁTI

Železničné rozprávky

Železničné
 rozprávky

Kde bolo, tam bolo, bolo jedno staré depo, v ktorom žili naši 
dobrí kamaráti – parné rušne Vaneska a Tóno.
V knižke sa stretnete aj s ďalšími skvelými kamarátmi: 
Dankou, Pištom či Bobinkou... 
Sú to deti ako vy, no miesto po chodníku jazdia po 
koľajniciach. A aby sa nič nestalo, na všetko pozorným 
okom dozerajú dedo Viktor a starý rušeň Hektor.
A o čom sú vlastne Železničné rozprávky? No jasné,
že o vláčikoch, ale aj o tajnej výprave,
výlete v Tatrách či o superhrách, ktorými trávia
čas lokomotívy v depe alebo na stanici.
Naše príbehy sú však aj pravdivé a teda miestami aj trochu 
smutné. No a ako sa to všetko skončí? Veď sa čoskoro dozviete. 
Tak dovidenia, vlastne; dočítania, milé deti.
 rušeň Viktor

P.S: A čo vy, rodičia? Vy už nečítate rozprávky? Mali by ste. 
Určite sa niečo nové dozviete a budete múdro odpovedať na 
všetky zvedavé otázky deťúreniec. 
Veď to poznáte: „Ockóóó, prečo už mašinky nedymia? 
A prečo nepapajú uhlie? Prečo v Tatrách jazdí električka 
a lanovky? Prečo sú elektrické rušne silnejšie než motorové? 
Ako lokomotívy spinkajú a čo papajú?...“
Skrátka, otázok je neúrekom. Na niektoré z nich azda náj-
dete odpoveď aj v Železničných rozprávkach.
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NOVINKA !!!

POHĽADNICE

Súbor 6 ks (2 malé + 4 veľké) pohľadníc s vyobrazením historických rušňov v star-
ostlivosti KHKV.
Predajná cena 1 súbor: 1,50 , - EUR 

NOVINKA !!!

Parný rušeňParný rušeň
434.2338 – Dvojka434.2338 – Dvojka 

KHKV

ŠtvorkolákŠtvorkolák

KHKV - Klub historických kolKHKV - Klub historických koľ̌ajovýchajových
vozidiel pri RD Haniska / Košicevozidiel pri RD Haniska / Košice

U 45.U 45.903903

Motorový vozeňMotorový vozeň
M 131.1125 – MagdaM 131.1125 – Magda

KHKV

Motorový rušeňMotorový rušeň
T 444. 1082 – HydraulikaT 444. 1082 – Hydraulika 

KHKV

Parné rušne radu 434.Parné rušne radu 434.22
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Starý rušeň ViktorStarý rušeň Viktor

BBolo raz jedno staré depo, kam chodievali mašinky aj vagóny odpočívať po 
celodennej a únavnej práci. Do depa prichádzali napájať sa vodou a zbrojiť 
uhlím celé generácie parných rušňov. Napríklad Vaneska – jedna z naj-

mladších parných mašiniek tu mala svojho ocka Antona, starého otca Hektora, 
a ešte aj prastarého otca Viktora.

Hoci starý Viktor už nevládal, tak ako za mladých čias, a kolesá mu už neslú-
žili tak dobre, aby mohol ťahať dlhočizné vlaky osobných a nákladných vagónov, 
stále rád vypomáhal skromným posunom na stanici.

Každé ráno sa napil čerstvej vody, aby naplnil kotol. Vzápätí zhltol celý tender 
uhlia, zapálil si fajku a cez komín vyfúkol zopár koliesok dymu. Zatiaľ čo spokojne 
bafkal z komína a čakal, kým mu fúzatý výpravca Štefan nedá povel na prácu, 
zvykol čítať noviny. Pohodlne sa oprel o staničnú budovu a vyhrieval sa na slnieč-
ku. – Keď tu zrazu čosi zachrapčalo a zapraskalo v staničnom rozhlase. O chvíľu 

66  

sa ozval známy hlas výpravcu Štefana. Viktor vyskočil na rovné nohy, ehm – pre-
páčte – na rovné kolesá, až sa takmer prevrátil a vysypal uhlie z tendra.

„To by ale bola hanba,“ pomyslel si starý rušeň, odhodil noviny a začal plniť 
rozkazy, ktoré výpravca vydával prostredníctvom rozhlasu. Povely zneli rôzne, 
napríklad: 

„Z tretej koľaje posunujte tri vagóny na ôsmu koľaj a ďalšie dva vagóny na ko-
ľaj piatu! Na štvrtej koľaji pozor, bude tadiaľ prechádzať medzinárodný rýchlik 
z Patagónie do Grónska!“
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Starý Viktor vždy 
pozorne načúval, aby 
niečo neprepočul. Ak 
by sa pomýlil, mohli 
by sa vlaky zraziť a to 
by bolo veru veľké ne-
šťastie.

Pradedo Viktor 
však patril vždy me-
dzi najspoľahlivejšie 
rušne. Zvykli si naňho 
ľudia aj železničiari, 
ktorých tu bolo všade 
ako maku. Keď práve 
nepracoval, odpočíval na trinástej koľaji a čítal Železničné noviny. Jeho zvyky 
nemohol nikto narušiť, azda iba roztomilá pravnučka – malá parná mašinka Va-
neska. Často sa k nemu prikotúľala po koľajniciach s nevinným výrazom v tvári, 
pri ktorom Viktor zmäkol, odhodil zažltnuté noviny a začal jej rozprávať neza-
budnuteľné železničné rozprávky. A Vaneska len počúvala a počúvala, až takmer 
zabudla, že má o chvíľu nastúpiť do práce…

MAXIPOHĽADNICA

Až 36 záberov z unikátnych úzkorozchod-
ných železníc Slovenska, Česka, Poľska, 
Maďarska a Rumunska. Formát pohľadnice 
A4, laminovaná, s mapou na rubovej strane.
Predajná cena 1,- EUR 

NOSTALGIA ÚZKEHO ROZCHODU – NOSTALGIA WĄSKOTOROWEJ KOLEINOSTALGIA ÚZKEHO ROZCHODU – NOSTALGIA WĄSKOTOROWEJ KOLEI
NOSTALGIC NARROW-GAUGE RAILWAYS – NOSTALGIE DER SCHMALSPURNOSTALGIC NARROW-GAUGE RAILWAYS – NOSTALGIE DER SCHMALSPUR

NOVINKA !!!

Obchodné podmienky: Knihy a suveníry posielame na dobierku. Nie sme platcami DPH. 
Pri objednávke celého sortimentu, alebo väčšieho počtu kusov z niektorého tovaru – zľava po dohode až 20%. 

Ponuka platí do vypredania zásob. Výťažok z predaja bude použitý na obnovu a záchranu historických koľajových vozidiel.
Objednávajte na: khkv@khkv.sk, alebo telefonicky na 0905 412 322 a 0907 971 047

DETSKÁ ŽELEZNICA

Prvá publikácia, ktorá hodnoverne a pútavo zachytáva 
históriu a súčasnosť jedinej zachovalej PIONIERSKEJ 
ŽELEZNICE na území bývalého Česko – Slovenska. 
Publikácia je vytlačená na kriedovom papieri s lepenou 
väzbou a obsahuje viac ako stovku farebných, ale aj 
dobových, čierno-bielych fotografií.
Kniha zaiste zaujme priaznivcov železničných kuriozít.
Navyše, je to dobrý tip, ako potešiť každého, kto sa zau-
jíma a má rád históriu našich železníc. 
Počet strán: 88; Predajná cena 7,- EUR

PEXESO 
Železničné rozprávky – dva druhy 

Obľúbená hra medzi veľkými aj malými. 
Originálne pexesá, nadväzujúce na knižku 
Železničné rozprávky. Plnofarebné ilustrácie.
Vydané v roku 2010!
Predajná cena 1 druh: 1,- EUR. 

NOVINKA !!!


