
ZV OSŽ ŽST KLADNO 

Ve spolupráci se zaměstnavateli  

POŘÁDÁ VÝLET NA MORAVU v termínu 4. – 6. října 2012  

4. října ( 1. Den ) odjezd vlakem z Kladna v 8.15hod., odjezd z Prahy Hl. n. 9.42hod., Brno příj. 12.19hod. 

Ubytování jako v minulém roce. Navštívíme katedrálu Sv. Petra a Pavla ( věž, klenotnice a hrobka ), dále 

Kapucínský kostel s kryptou a prohlídka Starého Brna ( Stará radnice apod. ). Více info na: 

http://www.brno.me/pamatky.php.  Večer volný program.  

5. října ( 2. Den ) - a) Návštěva Brněnské ZOO, odpoledne přejezd vlakem do Bořetic a návštěva vinného sklípku.                                                                                                                                                                                           

..                            -  b) V případě přihlášení 30. a více osob, bude ráno stát před ubytovnou autobus, který nás 

odveze do Lednicko – Valtického areálu ( kde bude objednána prohlídka ), nebo do Moravského krasu ( kde 

bude objednána návštěva Macochy ). Rozhodnutí bude dle výsledku ankety na http://www.oszkladno.cz/, kde 

můžete hlasovat, případně diskutovat v diskusním foru.  Autobus nás k večeru odveze do Bořetic. Více info: 
http://www.udufku.cz/  

6. října ( 3. Den ) se v Bořeticích koná Běh za burčákem. Případná procházka po okolí  – rozhledna, bobová 

dráha  a vinařské stezky. Odjezd z Bořetic může být v 10.34hod., 12.34hod. , nebo 14.34hod. , příj. Praha Hl. n. 

14.19hod. 16.19hod., 18.19hod.  

Zájemci se nahlásí a zaplatí v Kladenském ČD CENTRU nevratnou zálohu 500,-Kč na osobu a celý výlet 

nejpozději do 25. dubna. V případě Lednice, nebo Macochy bude doplatek. Výše doplatku bude upřesněna dle 

aktuální ceny za autobus a cen vstupného.  Zájezd též možno rozdělit  - pouze 1. a 2. den ( záloha 200,-Kč + 

případný doplatek ), nebo pouze 2.a 3.den ( záloha 400,-Kč ).                                                                                                                                           
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 1 300,-Kč. Rozdíl do plné ceny doplatí v průběhu zájezdu dle přesné ceny 

vstupenek ( příp. autobusu ). Po případném proplacení ze sociálního fondu, nebo FKSP mu bude rozdíl vrácen.          

 

PERMANENTKY do Kladenské Finské sauny                                                                                                                                      
změna podmínek  

Na koho se v letošním roce nedostala permanentka v tištěné podobě, si může u pí. Lálišové zakoupit za 

zvýhodněnou 500,-Kč ( max. 1x v kalendářním roce )  čip ( kdo vlastní svůj čip, tak ho může vyměnit – odevzdat 

svůj prázdný a za snížený doplatek 300,-Kč obdrží plný ). Na čipu je kredit 1 000,-Kč a jeho hodnota je 205,-Kč. 

Čip platí do Kladenské Finské sauny ( odečte 120,-Kč za vstup ), Kladenského aqvaparku a v letní sezoně i do 

letních areálů ( u krytého aqvaparku a v Bažantnici ).                                                                                                                      

Otevírací doba sauny: Ženy - Po, St, Pá. Muži Út, Čt, So – vždy 12 – 21, poslední vstup v 19.00hod.  

KONFERENCE a PODZIMNÍ ZÁBAVA se uskuteční v DOMĚ ODDECHU dne 23. listopadu.  

Dále upozorňuji na vyhlášenou demonstraci v Praze na den 21. 4. 2012. Pro další informace sledujte 

http://www.osz.org/ a též http://www.oszkladno.cz/, kde bude upřesněn odjezd z Kladna. Zájemci se mohou 

přihlásit prostřednictvím diskusního fora na našich stránkách, příp. na tel. 736 601519.  
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