
 

Svaz odborářů služeb a dopravy, 

ve spolupráci s SŽ, ČD, ČD Cargo 

pořádají 

sportovní akci 

S kolem po jižní Moravě 

  

Pořadatel:                  Svaz odborářů služeb a dopravy 

  

Termín:                     26. – 29. 5. 2022 

Přihlášení:                 od 19. 4. – 20. 4. 2022   na ZV ZO SOSaD Ústí - tel. 9724 24 466 nebo na 

604 855 053  

Účastnický popl.:      1500,-Kč, účastník zaplatí při přihlášení na účet ZO SOSaD Ústí nad 

Labem 107-2659380207/0100 

                                    Účastnický poplatek je použit na snížení nákladů FKSP, SF 

Doprava:                    vlak / auto / vlastní 

Maximální počet:      13 účastníků  

Řízení akce:               Motejl Milan mobil 606 600 148 

Ředitel akce:              Kadečka Jan tel. 9724 24466, mobil 604 855 053 

Místo konání:           Česká republika, jižní Morava 

Podmínky účasti:      Podmínky jsou stanoveny směrnicemi pro organizování a financování 

sportovních a kulturních akcí hrazených z prostředků FKSP SŽ, SF ČD, 

ČD Cargo.  

http://www.zososad-unl.cz/storage/1442576946_sb_vinohradyvokolkyjova.pdf
http://www.zososad-unl.cz/storage/1442576946_sb_vinohradyvokolkyjova.pdf


 

 

Náklady na akci:      3900 ,-Kč  

 

Startovné:                 Startovné ve výši 2400,-Kč za účastníka bude hrazeno z prostředků 

FKSP, SF  

Pojištění:                   účastníci jsou povinni uzavřít na dobu konání kulturní akci základní 

úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně. 

Ubytování:                kemp Kojetín – chatky, kemp Strážnice – chatky, Valtice - penzion  

 

Propozice:      

Čtvrtek 26. 5. 2022 

- doprava do místa akce vlakem 8:45 hod. z Ústí nad Labem  

(sraz v 8:15 hodin na parkovišti OŘ SŽ ÚL, Vojtěšská), osobní věci budou dopraveny na místo akce a 

zpět zajištěnou dopravou, kola si přepravují účastníci sami. 

- ubytování – od 14:00 hod 

- Večeře – prezentace bude upřesněno.  

 

Pátek 27. 5.  

Celodenní cykloturistický výlet – Kojetín – Baťův kanál – Strážnice 80 km 

 

Sobota 28. 5.  

Celodenní cykloturistický výlet – Strážnice – Valtice 76 km 

 

Neděle 29.5.  

- Odjezd z akce 

 

Každý účastník sebou: 

- Doklady (občanka, režijka, kartička pojištěnce) 

- Oblečení na celou akci (pláštěnka, pytlíky) 

- Náhradní díly na kolo, duše, pumpička a atd. 


