
Informační leták ZO OSŽ ŽST Most !!! 
 
 

Rychlý šíp č.6/2011 
 

 
 

1. ZIMÁK 2012   ZIMÁK 2012   ZIMÁK 2012 
Pozor !!!   Uţ nyní je moţné a nutné vzhledem k dotaci ze SF a prostředků ZO přihlašovat děti na 
jarní dětský ozdravný pobyt. Opět se nám podařilo zajistit týdenní pobyt v Josefově Dole v chatě 
Kamenici. Plná cena poukazu je 2590,- Kč, cena pro dítě zaměstnance je 1295,- Kč a cena pro dítě 
člena naší ZO je 1100,- Kč !  Termín je opět v době konání jarních prázdnin 03.03. – 10.03. 2012 ! 

 
2. POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO OSŢ ţst. MOST 

Stejně jako v minulém roce zajišťuje předseda ZO svým členům 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). 

 

PERMANENTKY NA HOKEJ HC VERVA Litvínov 

Na ZV jsou jiţ k dispozici permanentní vstupenky na extraligový Litvínov. POZOR letošní 
permanentky platí i na PLAY OFF !!! Cena permanentky (pouze k stání) je 1600,-Kč, dotace je pouze z 
prostředků ZO, cena pro člena naší ZO je 800,- Kč (dle konferencí schválených zásad o hospodaření) 
 

 Nový muzikál QUASIMODO SHOW  Jana Krause super projekt OSMÝ SVĚTADÍL 

 12.11. 2011 od 14.30 hod. Je připraven pro milovníky legendární hudební skupiiny ELÁN zcela nový pro- 

 jekt, poprvé v historii budou písničky této skupiny představeny na divadelním jevišti. Jedná se o ambici – 
 ózní muzikálový projekt, který nemá na naší scéně obdoby ! 

4.12. 2011 od 14.00 hod. pro Vás připravili velkolepou historickou podívanou z Paříže 15. tého století ve 
hvězdném obsazení Jiřího Korna, Davida Krause a jiných. 

 15.12. 2011 od 19.30 hod. se můžete stát přímými účastníky natáčení pořadu televize PRIMA  
 SHOW JANA KRAUSE. Jedná se o pořad který znáte ze svých domovů, ale být přímo u toho se 

určitě vyplatí. Na všechna uvedená představení se můžete hlásit na ZV. Podrobnosti o jednotlivých 
odjezdech budou upřesněny! 

 
 

4. ZV přeje všem co se chystají v druhém prázdninovém měsíci na dovolenou hodně sluníčka a skvělých 

zážitků. 
 
 
 
 

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 26.7. 2011                                                                      za ZO OSŢ ŢST Most:  
                                                                                                                  Bohumil Šafránek v.r.    

  
  

http://www.zooszmost.cz/

