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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
 

Pozvánka na Den otevřených bran 2015 v Görlitz 
 
Sobota, 5. září 2015, od 10 do 16 hodin,  

Depo ODIG, Reichenbacher Straße 1 

Berlin, 21.08.2015 – Dne 5. září otevřou ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH a trilex (Vogt-
landbahn-GmbH) brány svých opravárenských hal (ODIG – Ostdeutsche Instandhaltungsgesell-
schaft mbH) v Görlitz. Přesně v 10 hodin se slavnostně otevřou brány dílen a začne rozmanitý 
program plný zajímavých informací o dvou morderních železničních společnostech. K tomu bude 
spousta železničářské legrace a to vše až do 16 hodin. Nenechte si ujít jedinečnou možnost zjis-
tit co se děje za branami železničního depa. Podívejte se na organizaci, technické procesy a další 
věci, díky kterým vlaky soukromých dopravců ODEG a trilex včas a bez problémů křižují Lužicko. 
K hlavním bodům dne patří:  
 

� Prohlídka dílen 

� Zkušební jízdy na simulátoru 

� Dražba nálezů a ztrát 

� Vyučení na strojvedoucího juniora 

� Návštíví nás maskot Oskar firmy ODEG 

� Dětská železnice 

� Kolo štěstí 

 

Vstupné a všechny atrakce v den otevřených bran jsou zdarma. Pro návštěvníky bude připra-
ven vlakový shuttle z nádraží Görlitz do depa tam a zpět, jezdící v hodinových intervalech. 
S výjimkou zkušební jízdy na simulátoru! Výdělek z jízdenek (simulátor) a dražby nálezů a ztrát 
bude 1:1 jako dar předán organizaci Bahnhofsmission Görlitz, která se zabývá pomocí lidem 
v nouzi. Vyzkoušejte si jízdu na simulátoru, dražte nebo obojí, je to pro dobrou věc. Informujte 
se o práci a nabídkách pomoci organizace Bahnhofsmission na www.bahnhofsmission.de 
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Hudebním programem bude provázet moderátor Robert Drechsler, kterého doplní živé rozhovory 
se strojvedoucími a průvodčími společností ODEG a trilex. A přidají se i obchodní ředitelé Arnulf 
Schuchmann (ODEG) a Andras Trillmich (trilex). Celý dne nás bude doprovázet Radio Lausitz.  

O dobré jídlo a pití z regionu se postará pivovar Landskron společně s Cateringservice Görlitz.  

Víc už neprozradíme, takže „srdečně Vás zveme!“ na den otevřených bran 2015. Celý program 
a předběžné časy odjezdů shuttle servisu naleznete na www.odeg.de 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 
 
-------------------------------------------------- 
Na otázky Vám rádi odpovíme: 
Arnulf Schuchmann (ODEG-Obchodní ředitel a mluvčí) na 0049 30 / 81 40 77 101,  
Dietmute Müller (Vedoucí marketingu a komunikace) na 0049 30 / 81 40 77 165  
nebo také na presse@odeg.de 


