
ZV OSŽ ŽST KLADNO                                                                                                   
Ve spolupráci se zaměstnavateli                                                                                                                                                                                                    

1.) POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DĚČÍNSKEM AŽ DO NĚMECKA 

1. Den 31. 5. 2012 ( čt ) odjezd z Kladna v 8.29 ( OS 9810 do Kralup n/ Vlt. ), Kralupy n Vlt. 

Příj. 9.06, odj. 9.19 ( R 772 ), Děčín příj. 10.32. Ubytování na dvě noci zamluveno ve tří až 

čtyřlůžkových pokojí ( příplatek za dvoulůžkový pokoj = 100,-Kč – nutno nahlásit a zaplatit při 

objednání ). Ubytování viz: http://www.zamecka-sypka.cz/. Navštívíme Děčínský zámek ( 1. Okruh – 

Zámecké interiéry, 2. Okruh Barokní perly zámku a Růžová zahrada viz: http://www.zamek-

decin.info/), projdeme se historickou částí Děčína a v případě času navštívíme Děčínské 

oblastní muzeum viz: http://www.muzeumdc.cz/.  Večer ( 18.00 – 21.00 ) návštěva plaveckého 

areálu s termální vodou, tobogány, … více info viz: http://www.dcsportovni.cz/                                                                                                

2.Den 1. 6. 2012 ( Pá) odjezd lodí z Děčína v 9.30, Bad Schandau příj. 11.30. Po prohlídce Bad 

Schandau jež  je uznáváno jako nejstarší lázeňské město v Sasku, kde byl už v 18.století objeven léčivý 

pramen. V centru městečka můžete navštívit botanickou zahradu, muzeum, kostel nebo se svézt 

elektrickým výtahem nad Bad Schandau. Dále se svezeme tramvají ( http://www.vvo-

online.de/cs/tickets_und_netz/fahrpreise/sonderverkehrsmittel/263.aspx ) romantickým údolím říčky 

Kirnitzsch  k Lichtenhainerským  vodopádu. Z Bad Schandau odjedeme vlakem k pevnosti 
Königstein. Viz: http://misa.madurkay.cz/konigstein.php, nebo http://www.festung-

koenigstein.de/index.php/prijezd.html.  K večeru zpět vlakem do Děčína.                                                                                                                           

3. Den 2.6. 2012 ( So ) Návštěva ZOO viz: http://www.zoodecin.cz/new/cz/  a odjezd domu.                                                              

Zájemci se nahlásí a zaplatí nejpozději do 10. 4. 2012. v Kladenském ČD CENTRU 

nevratnou zálohu 300,-Kč  na osobu ( příp. 400,-Kč na osobu ve dvoulůžkovém 

pokoji ),ve které je zahrnuto ubytování, vstupné do zámku, plaveckého areálu, ZOO 

v Děčíně a jízda lodí Děčín – Bad Schandau. Vstupné a jízdné v Eurech si každý 

platí sám ( Tramvaj v Bad Schandau = 7Euro, vstupné pevnost Königstein = 8Euro, 

příp. jiné vstupné a jízdenku na vlak Bad Schandau - Königstein(Sächs Schw)                       

a Königstein(Sächs Schw) – Schöna s možností využití průkazky ½ Fip  asi 6Euro.                                                                                                               
Každý člen si s sebou může vzít jednoho dospělého rodinného příslušníka a své děti do ukončené školní docházky za výše 

uvedenou cenu, ostatní a nečleni ZO OSŽ ŽST Kladno v případě zájmu uhradí zálohově částku 1 000,-Kč. Rozdíl do plné ceny 

doplatí v průběhu zájezdu dle přesné ceny vstupenek.  Po případném proplacení ze sociálního fondu, nebo FKSP mu bude 

rozdíl vrácen.          

2.) NABÍZÍ ZAKOUPENÍ VSTUPENEK NA MUZIKÁL TAJEMSTVÍ                               

V DIVADLE KALICH DNE 26. 5. 2012 OD 19.00                                                                                                         
Více info viz: http://www.divadlokalich.cz/repertoar/21-tajemstvi/   

 Zájemci nejpozději 31.3. uhradí v Kladenském ČD Centru zálohu 300,-Kč                                  

na vstupenku. Počet vstupenek omezen.                                                                                                                
Každý člen si může zakoupit max. 2 vstupenky za zvýhodněnou cenu, za další vstupenky uhradí plnou cenu. Nečlen uhradí 

zálohově plnou cenu 699,-Kč na  vstupenku.  Po případném proplacení ze sociálního fondu, nebo FKSP mu bude rozdíl vrácen.          

3.) ZV POŘÁDÁ PRO SVÉ ČLENY TRADIČNÍ                                                                      
TURNAJ V BOWLINGU 

A TO DNE 17. 4. 2012 OD 17.00 V RESTAURACI SILVIE V KLADNĚ. Zájemci se nahlásí a zaplatí v 

Kladenském ČD CENTRU nevratnou zálohu 50,-Kč na osobu. Počet míst do hry je omezen, 

přednostně bude zařazen ten, který zaplatil dříve.  

Termín zájezdu na Moravu s návštěvou vinného sklípku  je 4. – 6. října 2012.  
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