
 

 

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ      
Vás zve na zahraniční pracovní cestu 

 

Nelegální migrace z Francie do Anglie a výkon státního 
odborného dozoru v SRN 

20.–23. říjen 2014 
Program cesty: 
1. den: 20. 10. 2014  Odjezd z Brna (5.00 h) a Prahy (08.00 h)  
ubytování a nocleh: u města Calais  
2. den: 21. 10. 2014 Calais (Francie) 
9:00 h-12:00 h 
Setkání s imigračními úředníky Francie a Anglie 

• Diskuze nad problémy při přepravách vozidel trajekty z Francie do Anglie 
• Systém akreditace, prevence před převozem utečenců 
• Prohlídka aktuálních postupů imigračních úředníků 

13:00 odjezd do SRN Wertle (Bernard Krone GmbH) 
Společná večeře a setkání se zástupci Bernard Krone GmbH 
ubytování a nocleh Wertle  
3. den: 22. 10. 2014 Wertle  
09:00 h – 11:00 h Návštěva závodu - výroba návěsů - Bernard Krone GmbH, 
12:00 h – 13:00 h Papenburg - prohlídka výroby zaoceánských lodí 
13:00 h odjez do Kolína nad Rýnem 
ubytování a nocleh Kolín nad Rýnem  
4. den: 23. 10. 2014 Kolín nad Rýnem 
9:00 h-12:00 h 
Návštěva a setkání se zástupci Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG)  

• Silniční kontroly (režimy řidičů a digitální tachografy), možnosti ve správních řízeních 
• Chystané změny v německé legislativě 
• Aktuality ze silničních kontrol v SRN 

Ve večerních hodinách příjezd do Prahy a Brna 
 

Generální pratner akce je  

Importer pro ČR, HESTI, spol. s r.o., regionální zastoupení NTC, s.r.o. - prodej 
vozidel 

 

 



 

 

Cena:  člen Sdružení 12 500 Kč   ostatní 15 000 Kč    

Cena zahrnuje:  
• ubytování 3x se snídaní - společná večeře v Wertle (SRN) 
• přepravu prostorným klimatizovaným luxusním autobusem s občerstvením , TV,  WC,   
• zajištění celého programu a překlad do českého jazyka 
• služby českého průvodce 

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh (lze sjednat, dle vašeho požadavku). 
Přihlášky, prosím, posílejte na email: brno@cesmad.com, nebo fax: 541 227 005 
Více informací Vám poskytne Ing.Vojtěch Máša mob: 731 131 302,  
nebo Ing. Jan Medveď mob: 731 131 364 
 

Závazná přihláška na pracovní cestu  
do Francie a Německa 2014 

Název a adresa firmy:  

 

 

 

 

 

 Členské číslo Česmadu:  

 E-mail:  

 Mobilní tel.:  

Jméno účastníka  Datum nar. účastníka  tel: kontakt 

   

   

   

   

                                                                                                          

 

 

Podpis a razítko 
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