
 

 

Nejbližší akce?   Nabízíme Vám tři akce:   

Sobota 13.1.2018  – DRÁŽĎANY - 
povánoční nákupy v PRIMARKU.   

Velké povánoční výprodeje všeho zboží. Odjezd ráno 
(v 8?) od metra Ládví upřesníme.  Cena dopravy 400 
Kč, pro členy sekce Unie frakcí 100,-Kč (+ obdobná 

možnost slevy i pro členy dalších sekcí, které to budou 
pořádat jako svou akci). 

 

sobota  10.3. - AUTOSALON ŽENEVA 2016 
  - čeká na Vás představení těch největších novinek ze světa 
 automobilového průmyslu. Naleznete zde nespočet zbrusu 
 nových vozidel v podstatě všech výrobců a více než 100  
světových premiér.  

Pokud Vám navíc v autosalonu stačí půlden, můžete odpoledne (anebo třeba i celý 
den) strávit v samotné nádherné Ženevě. Prohlédnout si například proslulou 
katedrálu Sv. Petra, Justiční palác, nebo se projet po ženevském jezeře.  
Cena zájezdu je 2.590,- Kč a v ceně je doprava, technický doprovod a pojištění CK 
proti úpadku. V autobuse se bude vybírat 13CHF. Touto částkou bude zaplaceno 
vstupné do autosalonu a parkovné autobusu. 
 

24.3. - ORCHIDEJE DRÁŽĎANY 
  - každoroční velikonoční výstava v Drážďanech 
 je jednou z největších a nejkrásnějších výstav orchidejí v Evropě.  
350 vystavovatelů ze čtyř kontinentů představí na ploše 
 5000 m2 více jak 20000 rostlin a 100000 květů. Máte jedinečnou možnost zakoupit 
různé odrůdy orchidejí, které v běžných květinářstvích nenabízejí.  
V areálu výstaviště bude doprovodný program, uvidíte a můžete si zakoupit 
velikonočních dekorace, řemeslné výrobky i zahrádkářské potřeby.  
Odpoledne volný program na nákupy či na prohlídku historického centra.  
Cena dopravy 400 Kč.. ( možnost slevy  pro členy našich sekcí, které to budou 

pořádat jako svou akci). Vstupné 6,5 Euro 

 

Lze tradičně platit: hotově, převodem, flexi-passy i srážkou z bonusu.    

Pozor- srážku z čl. bonusu lze poskytnout pouze do výše naspořené částky.  

V případě vašeho zájmu, po vypsání závazné přihlášky a zaplacení dané akce, 

objednám příslušný počet míst v autobusu.  Storno se nevrací- možný jen náhradník. 

  
Návštěvní den v kanceláři v Motole: pátek 9-15 , 774 746 800  (SMS non-stop), 
www.odborovarada.cz  ,  zabloudil@zoosdmotol.cz , facebook: zoosdmotol 


