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Trasy a časy odjezdů autobusů při svozu na
Olympiádu pro starší a dříve narozené
8. září 2022
TRASA 1 (červená) :
obec
Dolní Olešnice
Pilníkov
Staré Buky
Úpice

čas
11:00
11:20
11:40
12:10

Příjezd

Cca 12:15

místo
zastávka Nové zámky, křižovatka
autobusová zastávka u MŠ
Obecní úřad
Most F. L. Riegra
Orientační počet celkem

TRASA 2 (žlutá) :
obec
Chotěvice
Vítězná
Kocbeře
Hajnice

čas
11:40
11:50
12:00
12:10

Příjezd

Cca 12:35

místo
autobusové zastávky
Obecní úřad
autobusové zastávky
Výšinka, poté autobusové zastávky
Orientační počet celkem

TRASA 3 (modrá) :
obec
Malé Svatoňovice

čas
11:30

Velké Svatoňovice
Markoušovice
Suchovršice

11:40
11:55
12:10

Příjezd

Cca 12:25

místo
autobusová zastávka Železniční stanice, poté autobusové
zastávky
autobusové zastávky
autobusová zastávka Starý Sedloňov
Autobusová zastávka Hasičská zbrojnice
Orientační počet celkem

TRASA 4 (zelená) :
obec
Rtyně v Podkrkonoší
Batňovice
Úpice

čas
11:45
11:55
12:10

Příjezd

Cca 12:20

místo
autobusové nádraží, poté autobusové zastávky
autobusové zastávky
Pod městem (především Senior dům Beránek)
Orientační počet celkem

Pro lepší viditelnost a zapamatování má každá trasa má svoji přidělenou barvu, autobus bude stejnou
barvou cedule také označen, řiďte se tím.

Prosíme Vás o to, abyste si zjistili, na jaké zastávce máte čekat. Časy jsou pouze orientační,
závazný je pouze čas odjezdu z prvního stanoviště. Proto, prosím, buďte raději na
zastávkách dříve, popřípadě chvíli vyčkejte.

Akce je pořádána pod záštitou MUDr. Zdeňka Finka - radního pro zdravotnictví
a je podpořena Královéhradeckým krajem.
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Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu přihlášených buďte, prosím, k sobě navzájem (a i k řidiči ve
svozových autobusech) tolerantní.

Předem se omlouváme za možný snížený komfort při cestování z důvodu větší naplněnosti autobusu,
než byla evidována při registraci na akci.
Mimo předem určených míst bude autobus stavět na VŠECH běžných zastávkách autobusové
dopravy.
V případě jakýchkoliv nejasností volejte – Kateřina Valdová – 730 164 404.
Budeme se na Vás těšit!

Akce je pořádána pod záštitou MUDr. Zdeňka Finka - radního pro zdravotnictví
a je podpořena Královéhradeckým krajem.

