
Informační leták ZO OSŽ ŽST Most !!! 
 
 

Rychlý šíp č.5/2011 
 

 
 

1. LDT – KRUŠNOHOR 2011 
I v letošním roce pořádá naše organizace pro Vaše děti letní tábor KRUŠNOHOR v těchto 
termínech: 
 
 
 
 
Cena tábora je 4300,- Kč, po dotaci ze SF je cena 2300,- Kč a pro člena naší organizace je cena 2000,- 
Kč. Děti můžete průběžně přihlašovat na ZV, sociální fond není nevyčerpatelný!!! 
POZOR ! Děti zaměstnanců RCP PO Most musí být přihlášeni do konce dubna aby se stačila včas 

vyřídit administrace z důvodu plánovaného přechodu zaměstnanců k SŢDC !!! 
UPOZORŇUJI NA BRIGÁDU 11 – 12. ČERVNA!!! 

 
2. POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO OSŢ ţst. MOST 

Stejně jako v minulém roce bude předseda naší organizace zajišťovat  pro její členy bezplatnou pojistku 
„na blbost“ do hodnoty 400,- Kč (škoda do 160.000,- Kč), je to jeden z benefitů na který se v loňském 
roce vynaložila částka 95.000,- Kč z prostředků ZO. Kdo z členů ZO není ještě pojištěn dostavte se 
ve vlastním zájmu na ZV. 

 
3. KULTURA a SPORT 

ZV OSŢ ţst. Most pořádá dne 30.9.2011 zájezd do Lipska na 15. ročník modelářského veletrhu   
Modell-Hobby-Spiel.Výstavní plocha 80 000 m2, 640 vystavovatelů.  
Odjezd od nádraží v Mostě v 6.30 hodin, předpokládaný návrat okolo 20.00 hodin. Pobyt na veletrhu cca 
9.00 – 17.00 hodin.Cestovní pojištění si zajistí každý sám dle uvážení. Děti musí mít svůj pas, i když 
jedou s rodiči a to jsme v „Evropě“. Vstupenky budou zakoupeny hromadně pro celý zájezd. 
Předpokládaná cena : vstupenka + doprava = 500 Kč. Autobus bude od firmy Weinar Tour (jako vloni). 
Závazné přihlášky i s 500 Kč přijímá od 16.5.2011  p.Votava – tel.972 425 464  (ŢST Most, 6.patro). 

VYSMÁTÉ LÉTO KADAŇ 

23.7. 2011 se koná jiţ VIII. ročník tohoto hudebního festivalu. ZV zajistil 70 kusů vstupenek za 
skvělou cenu 500,- Kč. Pro členy ZO OSŢ ţst Most je vstupenka za 250,- Kč, pro rodinného 
příslušníka 300,-Kč. Poţadavky směrujte na ZV. 
Odjezd na muzikál KAT MYDLÁŘ se uskuteční 21.5. 2011 v 11.00 od budovy mosteckého vlakového 
nádraží. 

 
5. Poděkování našim, dívkám, ţenám, milenkám a hlavně matkám 
      Která z žen si ještě nevyzvedla malý dárek na ZV může tak ještě stále učinit do konce června!  
 
6.  POZOR!   POZOR!  POZOR! 

Všem členům ZO OSŢ ţst. Most a nejen jim dáváme na vědomí, že byly vytvořeny a zprovozněny 
nové webové stránky naší odborové organizace, kde budete pravidelně nacházet veškeré 
informace a novinky týkající se nejen naši odborové činnosti, ale i novinky z naší politické scény 
včetně reakcí vedení OSŢ na stále se měnící situaci na ţeleznici. Na stránky se dostanete zadáním 

adresy: www.zooszmost.cz   

 
 

Bližší informace dostanete na ZV OSŢ ŢST MOST tel. 25585  nebo 972425585 či 732 900 009, 
na  www.zooszmost.cz a u svých zvolených zástupců v jednotlivých obvodech! 

 
 

 
 

 

V Mostě dne 12.5. 2011                                                                      za ZO OSŢ ŢST Most:  
                                                                                                                  Bohumil Šafránek v.r.    

  
  

1. turnus od 03.07. 2011 do 17.07. 2011   
2. turnus od 17.07. 2011 do 31.07. 2011   

3. turnus od 31.07. 2011 do 14.08. 2011   
 

http://www.zooszmost.cz/

