PEKLO Čertovina, zájezd 12.9.2020 odjezd 8.15 zadní vrátnice spol. ABB Brno, Vídeňská
Vážené kolegyně a kolegové.
Zájezd skupiny zaměstnanců ABB Brno do Hlinska v Čechách – PEKLO Čertovina 12.9.2020 se uskuteční
s následujícími doporučeními a omezeními:
Roušky – v autobusu doporučené a v místě pobytu – PEKLO Čertovina – nařízené
Prosím respektujte i ostatní hygienicko-epidemiologická opatření, nebude-li Vám nebo Vašim dětem dobře, zájezd
neabsolvujte.
Informaci o potížích volejte na telefon 603 418 986 nebo pošlete smskou.
Tento telefon také bude sloužit ke spojení po celou dobu zájezdu mezi organizátorem a účastníky.
Program zájezdu :
8.15 – odjezd z Brna, plánovaný příjezd do PEKLA – Hlinsko v Čechách cca 10.15 až 10.30
Rezervovaný vstup a program – orientačně 11.00 až 13.30
Oběd, občerstvení, pobyt v místě cca do 14.30 nebo dle dohody

Následně cestou zpět navštívíme podle počasí : cca 15:00 Polnička (tam by byla v ceně jízda vláčkem a
další atrakce by byly individuální - mají tam čtyřkolky, nějaké lodičky apod., ale je to limitované váhou,
spíše pro menší děti - tam můžeme být cca do 17:30, je tam i občerstvení) nebo Modelové Království (tam
je prohlídka kratší, ale pak by se případně dalo ještě zajet na Zelenou horu, je to tam teď upravené s
výhledem),
návrat do Brna cca v 19:00.
Autobus společnost CA Úsměv Vám nemůže vyhovět v zastavení mimo plánovanou trasu a nástup a výstup.
Příjezd a doprava k místu odjezdu :
MHD – linka číslo 2, trasa Hlavní nádraží (ze Židenic,Stará osada) směr Modřice
Ranní interval je 15 minut, dojezdy na Ořechovskou, víkend 7.22 ; 7.37; 7.52; 8.07
Od Hlavního nádraží je přibližný dojezd 15 minut.
Na lince 2 nejsou plánovány žádné výluky, dlouhodobá výluka je u Ústředního hřbitova – rekonstrukce
smyčky tramvajových linek. Proto vše zajíždí až do Modřic.
Dále pokračujete pěšky směr ABB vrátnice, stará, podél budovy na konci budovy je lékař – MUDR.Harthová,
okolo celého areálu, následně vlevo až do vjezdové brány ABB – nákladní vjezd Ulice K železnici.
Počítejte tedy prosím s cca 10 minutami běžné chůze.
Zaměstnanci využívající regionální spoje ve směru od Židlochovic, Rajhradu apod. mají zastávku přímo u
ABB – stará vrátnice.
Večerní intervaly linky 2 jsou také do 15 minut, orientační odjezdy od 18.0do 20 hodin – 04, 14, 24, 34 a 54
dále již po 15 minutách.
Regionální spoje od ABB v opačném směru neodjíždí, je nutné přejít na obslužnou silnici na druhé straně,
doporučujeme přestupy u Ústředního hřbitova, nebo v Modřicích.

Individuální doprava – zaměstnancům ABB a jejich rodinným příslušníkům je umožněno ponechat vozidlo na
parkovišti ABB, ul. K železnici, (přední část) kde není potřeba žádný dokument opravňující vjezd.
Při příjezdu autobusu je potřeba vozidlem zase odjet, parkoviště bývá na noc zamykáno, v neděli může být také
uzamčeno (dle toho, zda se v areálu o víkendu pracuje nebo nikoliv)
Milé kolegyně, kolegové a děti – užijte si náš zájezd a přeji Vám pěkný den.
Placeny máte všechny vstupy, dopravu, základní pojištění.
Občerstvení a stravu si hradíte sami.
K dispozici budou roušky a desinfekční prostředky.
Cestou uvnitř organizace budeme v následujících dnech vybírat poplatky zpětně, neboť v letošním roce není nic
jistého předem.

Podle skutečné účasti Vám v autobuse oznámím, jak budeme platit po návratu.
Upřednostňuji převody na účet ZO, číslo účtu Vám oznámím s variabilním symbolem platby.
Obecně mohu již nyní : číslo účtu : : 1341151389/0800
pod variabilním symbolem 88ačíslo zaměstnance, nebo 11ačíslo zaměstnance
Šablona pro platbu :
Postupovat budeme takto: vše platí na členy odborů, s nečleny počítáme okrajově a s příplatkem 10 %
k uvedené hodnotě.
Jeden dospělý a jedno dítě: 400.- Kč
Dva dospělí jedno dítě : 600.- Kč
Jeden dospělý dvě děti : 500.- Kč
Dva dospělí, dvě děti : 700.- Kč

Děkuji za důvěru v nás pořadatele a šťastnou cestu.
Jiří Bohdan
Agentura Úsměv, ing. Duda
Brno 6.9.2020

Peklo se musí prožít abychom byli o zkušenost bohatší

