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VII. Sjezd ČMKOS 
proběhne 
koncem dubna
Aktuálním tématům současnosti a  cí-
lům pro období let 2018 až 2020 se 
bude ve dnech 27. a 28. dubna věnovat 
několik set delegátů VII. Sjezdu Česko-
moravské konfederace odborových 
svazů (ČMKOS). Akce proběhne v Kon-
gresovém sále Hotelu Olšanka v Praze 
a zúčastní se jí nejen řada hostů ze za-
hraničních odborových centrál, ale také 
zástupci Senátu Parlamentu ČR a  Po-
slanecké sněmovny.  Jedním z hlavních 
bodů programu bude volba předsedy 
a  místopředsedů ČMKOS. Na pozici 
předsedy kandiduje „staronový“ před-
seda ČMKOS Josef Středula, na pozici 
místopředsedů pak dosavadní místo-
předsedové Vít Samek a  Radka Soko-
lová. Stěžejními body jednání budou 
zásadní odborová témata, mezi něž pa-
tří například zrušení takzvané karenční 
doby, předčasný odchod do důchodu 
za výhodnějších podmínek než dopo-
sud, týden dovolené navíc pro soukro-
mou sféru, zkrácení pracovní doby, růst 
mezd a platů či problematika role cizin-
ců na trhu práce. Za OS KOVO se Sjezdu 
zúčastní celkem 50 delegátů s hlasem 
rozhodujícím. Zprávu o průběhu a  zá-
věrech VII. Sjezdu ČMKOS přinese příští 
vydání časopisu Kovák.  (red) 

Odboráři kladenských strojíren 
vyhráli v boji o vyšší mzdy 

Zaměstnanci Strojíren Poldi v Klad-
ně se po hubených letech konečně 
dočkali vyšších mezd. Letos se totiž 
místním odborářům podařilo s  ve-
dením společnosti vyjednat plošné 
zvýšení tarifních mezd o 11 %. A  to 
je ve srovnání s předcházejícími lety 
dramaticky pozitivní posun. 

Firma se vyšvihla na nejvyšší příčky
„V letech 2013 až 2015 nedošlo k žádné-

mu růstu mezd, přestože fi rma byla zis-
ková,“ upozorňuje Jiří Vinkl, předseda ko-

váků ve Strojírnách Poldi v Kladně-Dubí. 
Díky aktivitě odborů se ovšem fi rma le-
tos v růstu mezd dostala na nejvyšší příč-
ky. Patří mezi zhruba třicítku podniků, 
v nichž OS KOVO během letoška úspěšně 
sjednalo kolektivní smlouvy s nárůstem 
mezd o deset a více procent. 

Strojírny, část někdejší světově pro-
slulé Poldovky, později Spojených oce-
láren, dnes zaměstnávají 292 lidí. Z nich 
165 je členy OS KOVO. 
Průměrná mzda ve stro-
jírnách činí 30  162 korun, 

Předseda místních odborářů Jiří Vinkl nad výrobky, které Strojírny Poldi dodávají do zemí na čtyřech 
kontinentech  FOTO: (jom)
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Na konferenci zaznělo doporučení k větší 
spolupráci s médii
Přes třicet představitelů organizač-
ních jednotek OS KOVO Krajského 
sdružení OS KOVO kraje Vysočina 
jednalo ve středu 18. dubna v sídle 
DKO Jihlava na své první letošní kon-
ferenci. Centrálu odborového svazu 
zastupoval místopředseda Tomáš 
Valášek. Ten v  úvodu konference 
poděkoval jménem vedení OS KOVO 

Rostislavu Dvořákovi (předseda ZO 
OS KOVO Žďas) za dlouholetou aktiv-
ní činnost pro odborový svaz, zejmé-
na jako zástupce KS Vysočina v Radě 
OS KOVO. 

Zmocněnec Krajského sdružení a  člen 
pracovního předsednictva Roman Ben-
ce přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti 
odborů v regionu. Vyplývá z ní, že v kra-

ji Vysočina aktuálně působí 55 základ-
ních organizací a  čtyři seskupení členů 
sdružujících celkem 7 830 kováků. „Zvy-
šuje se aktivita jednotlivých základních 
organizací, které se stávají ve vztahu 
k  zaměstnavatelům sebevědomějšími, 
úspěšně se prohlubuje spolupráce mezi 
jednotlivými ZO a RP Jihlava. V  loňském 
roce jsme zaregistrovali i více dotazů na 
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Účastníci konference v Jihlavě se podrobně seznámili se situací na Vysočině i s další strategií odborového svazu KOVO
FOTO: (jom)

Roman Bence vyzval, aby odbory vyví-
jely větší tlak na změnu legislativy ve pro-
spěch pracujících. „Na přání a  potřeby 
odborů politické strany stále nechtějí sly-
šet,“ dodal zmocněnec Krajského sdru-
žení. Místopředseda OS KOVO Tomáš 
Valášek účastníky konference seznámil 
s  úspěšnými akcemi, jimiž se odborá-
řům v  některých fi rmách podařilo pro-

možnost založení odborové organizace, 
nicméně stále jsou patrné obavy zaměst-
nanců z reakce zaměstnavatele,“ popsal 
Roman Bence situaci v  regionu.  Z  jím 
přednesené zprávy mimo jiné vyplývá, že 
průměrná měsíční mzda činí v rámci KS 
Vysočina 31 598 korun, což představuje 
růst o 6,8 %. Roční mzda tak průměrně 
vzrostla o více než 24 000 korun.

přičemž u dělnických profesí jde o částku 
26 554 ko  run a u zaměstnanců technic-
kohospodářských (THP) je to 41 143 ko-
 run. Firma se zabývá především výro-
bou klikových hřídelí pro velké stroje. 
Přibližně 90 % její produkce se vyváží, 
jediným tuzemským odběratelem je 
společnost Zetor. 

V krizi kováci bránili své lidi před 
propouštěním

„Počet odborářů se nám daří udržet 
možná i proto, že v době, kdy docházelo 
k  největšímu propouštění, nepropusti-
li odboráře, anebo jenom pár z nich. To 
jsme si tenkrát postavili hlavu a řekli jsme 
tehdejšímu řediteli, že tyhle lidi zkrátka 
propouštět nebudeme. Dal mi za pravdu, 
takže naprostá většina odborářů v pod-
niku zůstala,“ dodává šéf místních ková-
ků, který je ve vedení závodního výboru 

už osm let a ve fi rmě působí už pětatřicet 
let. Odborářské tradici jsou dodnes věrní 
i bývalí zaměstnanci strojírny. „Máme tu 
dva kluby důchodců – odborářů, dohro-
mady je to kolem padesáti lidí. A  jeden 
z klubů vede paní, které je už devadesát 
let,“ dodává Jiří Vinkl.

Vedení si drží zkušené lidi
Přesto, že v období současného eko-

nomického boomu hledají zaměstna-
vatelé lidi, kde se jen dá, ve strojírnách 
v Dubí si nové vedení drží své místní 
kvalifi kované pracovníky. „Stojí za 
zmínku, že všichni zaměstnanci jsou 
kmenoví, nezaměstnáváme žádné lidi 
přes agentury, i  když k  tomu zřejmě 
dojde, vzhledem k  tomu, že zakázky 
fi rmy rostou a v současné době je těž-
ké sehnat dostatek místních lidí, pro-
tože nabídek práce je opravdu hodně. 

Bude to ještě složité, kdysi dávno jsme 
tu lidi přes agenturu měli, ale musím 
říct, že ty zkušenosti byly katastro-
fální, protože ti lidé byli mimo obor, 
vůbec té práci nerozuměli a nevěděli, 
co mají dělat,“ vysvětluje předseda 
kováků Jiří Vinkl. Řada zkušených lidí 
navíc odchází do penze a nahradit je 
bude velmi složité. „Jsme prostě v  si-
tuaci, kdy ani my jako odbory nepro-
testujeme proti tomu, aby sem přišli 
agenturní zaměstnanci, protože pri-
oritou je udržet výrobu“, říká předse-
da základní organizace. Ten věří, že 
díky dobré komunikaci mezi odbory 
a  současným vedením Strojíren Pol-
di se poměry ve fi rmě budou i nadá-
le zlepšovat. (Více k  tématu na straně 
3 v  rozhovoru s  generálním ředitelem 
Strojíren Poldi Marcusem H. Pauelsem.)  

 (jom)

sadit své požadavky. Vybídl také k užším 
kontaktům s médii. „Umíme dosáhnout 
výborných výsledků, ale často neumí-
me prodat, čeho jsme docílili. Neměli 
bychom se bát kontaktovat média, psát 
tiskové zprávy, dostat naše úspěchy do 
povědomí veřejnosti. V tom nám mohou 
média významně pomoci,“ uvedl místo-
předseda odborového svazu.              (jom)

Na konferenci zaznělo doporučení k větší spolupráci s médii
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„Odbory v Čechách? Nesrovnatelné s USA, Británií 
i Německem,“ říká generální ředitel Strojíren Poldi Marcus H. Pauels

Vyjednávání zaměstnavatelů s český-
mi odboráři a  jejich kolegy ve Spoje-
ných státech, Velké Británii nebo Ně-
mecku jsou naprosto nesrovnatelná. 
Zatímco například jednání s americ-
kými odboráři probíhají ve velmi vy-
pjatém, nekompromisním a často ag-
resivním duchu, vyjednávání s  jejich 
českými protějšky jsou podle gene-
rálního ředitele kladenských Strojí-
ren Poldi Marcuse H. Pauelse napros-
to odlišná – a také efektivnější. 

Jaké jsou vaše zkušenosti s fungová-
ním odborů ve vaší společnosti – jak 
byste popsal vzájemné vztahy?

Osobně jsme si s  vedením odborů, 
jmenovitě s panem Jiřím Vinklem (před-
seda ZO OS KOVO – pozn. red.), vybu-
dovali velmi kooperativní vztahy. Tak-
že v  praxi fungujeme velmi efektivně, 
i když musíme často rozhodovat o znač-
ně obtížných záležitostech, které se ne-
týkají jen zvyšování mezd, ale například 
také propouštění v  rámci restruktura-
lizace v  roce 2014–2015. Po letošním 
složitém vyjednávání došlo k  dohodě, 
s  odbory máme velmi konstruktivní 
vztahy, za což velmi děkuji. 

Pokud nezůstaneme jen u  tématu 
odborů a vaší spolupráce s nimi, jak 
vnímáte české zaměstnance obecně?

Je to naprosto odlišné od toho, co znám 
ze Spojených států, z Německa či Velké 
Británie. Často bývám překvapen úrov-
ní, s jakou zdejší zaměstnanci a kolegové 
chápou a  zvládají i  velmi obtížné a  vy-
pjaté situace. Například již zmíněnou 

restrukturalizaci, jejímž důsledkem bylo 
propouštění, což je vždy velmi choulosti-
vá záležitost. To se naprosto liší od mých 
zkušeností z Německa, Velké Británie…

Vraťme se k vašim zkušenostem z ji-
ných zemí ve vztahu k odborům; jak 
víme, nedávno proběhly v Německu 
velmi masivní protesty IG Metall…

Ano, v Německu se velmi rychle mů-
žete jako zaměstnavatel dostat do spo-
ru se zaměstnanci – odbory, ale podle 
mého je to nejhorší v Americe. Působil 
jsem v  jedné z poboček fi rmy The Tim-
ken Company v Ohiu nedaleko Clevelan-
du. Protože jsem Němec, tamních jedná-
ní s odbory jsem se účastnil víceméně 
jen jako host. Ovšem průběh vyjednává-
ní, naslouchání argumentům a způsob, 
jakým se řešily spory, byl velmi vypjatý, 
velmi kontroverzní, hlučný a  agresivní. 
A  musím říct, že k  něčemu takovému 
tady nedochází, vždy je to vyjednávání, 
není to boj; ten neprospívá nikomu. 

Můžete zmínit, jak na tom Strojírny 
Poldi v  současnosti jsou, pokud jde 
o perspektivu, ekonomickou situaci, 
atd.?

Do fi rmy jsem  přišel přesně před tře-
mi roky a  jedním měsícem. Firma byla 
ve ztrátě, neprofi tovala. Takže jsme za-
čali s  reorganizací, abychom vytvořili 
nový image společnosti. Rozšířili jsme 
obchodní plány, zlepšili marketing. Za-
čali jsme být ziskoví a  v  současnosti 
plánujeme rozšíření a  investujeme do 
výroby i  do lidí. Chceme společnost 
vytáhnout nahoru a  zvýšit produkci, 

budeme pokračovat v reorganizaci a in-
vestovat do robotizace, digitalizace…

Strojírny Poldi dodávají své výrob-
ky odběratelům nejen v Evropě, ale 
i mimo ni. Plánujete další expanzi?

Expandovat samozřejmě chceme, 
máme stále více aktivit v USA, ve Fin-
sku, Brazílii – odtamtud dodáváme dále 
do Jižní Ameriky. Naším záměrem je 
také rozšířit sortiment nejen pro použi-
tí ve výrobě zemědělských strojů a ka-
mionů, ale také pro výrobu generátorů 
elektrické energie, kompresorů, čerpa-
del, například pro Rusko a USA. 

Troufnete si odhadnout další ekono-
mický a mzdový vývoj v České repub-
lice?

Po zkušenostech, které jsem tu získal, 
mohu říci, že jsme na dobré cestě, ne-
smíme se ale přestat nadále rozvíjet. 
Víme, že průměrná mzda v ČR je mno-
hem nižší než v západní Evropě. Tohle 
je na jedné straně problém, ale na dru-
hé straně je to současně základem vaší 
konkurenceschopnosti.  Zvýšili jsme le-
tos lidem výrazně platy, avšak nechtěl 
bych, aby se zvyšovaly extrémně ze dne 
na den. Jediný důvod je ten, abychom 
neztratili konkurenceschopnost.  Jsem 
přesvědčen, že malými krůčky se Česká 
republika postupně stane jednou z nej-
vyspělejších zemí střední Evropy. A do-
sáhneme toho dobrou spoluprací s od-
bory, konstruktivním  jednáním, nikoli 
tím, že spolu budeme bojovat.  Tím, že 
si řekneme, čeho a jak rychle chceme – 
a můžeme – společně dosáhnout.  (jom)

Předseda ZO OS KOVO Jiří Vinkl (vlevo) a generální ředitel Marcus H. Pauels před plastikou zakladatele Poldovky Karla Wittgensteina                   
    FOTO: (jom )













Kontakty:
Pro dětské tábory pí. Svrčková, 
tel. 777 209 964 po – pá 9.00 – 17.00, e-mail: kozzak@atlas.cz
Pro individuální rekreaci: pan Moravec, 
tel.: 737 977 322 nebo 733 544 504, e-mail: odbory@janka.cz
ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, 153 00 Praha 5

DĚTSKÝ TÁBOR „Na Baronu – Paprsek“ 2018
ZO OS KOVO Janka Radotín

Nabízíme letní dětské tábory pro děti 
a mládež od 6 do 18 let. Všechny jsou 
pořádány v  areálu „Na Baronu  –  Papr-
sek“ v překrásném prostředí třeboňských 
lesů na břehu Nežárky cca 15 km od Ve-
selí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třebo-
ně. Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových 
chatkách vybavených lůžkovinami. Stra-
vování (5x denně) pro bíhá v  prostorné 
jídelně, kterou lze v případě nepříznivé-
ho počasí vytopit a  využít jako sušárnu 
či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy 
s  teplou a studenou vodou, splachovací 
WC, budova marodky a hřiště na kopa-
nou, basket, volejbal, stolní tenis atd.

„Můj první tábor“ – pro děti 6–9 let 
(vč. předškoláků): 
I. turnus 30. 6. – 7. 7. „Já, Faraon I“
II. turnus 7. 7. – 14. 7. „Já, Faraon II“
III. turnus  14. 7.– 21. 7. „Do budouc-
nosti I“
IV. turnus 21. 7. – 28. 7. „Do budouc-
nosti II“
V. turnus 28. 7. –  4. 8. „Záhada ztrace-
né planetky I“
VI. turnus 4. 8. – 11. 8. „Záhada ztrace-
né planetky II“
Cena všech šesti turnusů je 3 290 Kč

23. ročník úspěšného tábora pro nej-
menší táborníky ve věku od 6 do 9 let 
včetně předškoláků. Program je připra-
ven s maximální péčí zaměřenou na tuto 
věkovou kategorii. Táborové hry využívají 
pohádkové motivy, probouzejí fantazii 
a  rozvíjejí pohybové aktivity. O  děti se 
starají kvalifi kovaní vedoucí s  praxí při 
počtu 1 vedoucí na  6-9 dětí. Rodiče mo-
hou děti na tábor sami přivézt i odvézt, 
usnadnit jim tak nástup na tábor a záro-
veň se seznámit s místem jejich  pobytu. 

Tábor „Na Baronu – Paprsek“ – pro děti 
8–15 let: 
I. turnus 1. 7. – 14. 7.  „Egypští bohové“ 
Cena: 5 890 Kč
II. turnus 14. 7. – 28. 7. „Poselství z bu-
doucnosti“ 5 690 Kč

III. turnus 28. 7. – 11. 8. „Vesmírná de-
tektivka“ 5 590 Kč

Tábor je klasický s celotáborovou hrou. 
Má již 40letou tradici. Děti čeká 14 dní 
plných netradičních zážitků. Náplní pro-
gramu jsou sportovní hry, stezky odva-
hy, příprava vlastních pokrmů na ohni, 
pro starší děti puťák. 

„Adventure camp“ – pro mládež 15–17 let: 
I. turnus 1. 7. – 14. 7.  
Cena: 6 240 Kč
II. turnus 14. 7. – 28. 7. 
Cena: 5 990 Kč
III. turnus 28. 7. – 11. 8.  
Cena: 5 990 Kč

Tábor určený pro mládež ve věku 
15–17 let. Jde o 14 dní naplněných ne-
tradičními hrami, sporty i  dobrodruž-
stvím. Účastníky čekají netradiční i kla-
sické sporty, 1–2 dny na vodě, lanový 
park, pohybové i společenské hry, umě-
lecké dílny i výchova k životu v přírodě 
a  vzájemné skupinové soudržnosti 
(teambuilding). Jízdní kola s sebou.

Děti členů OS KOVO mají na 
všechny pobyty 300 Kč slevu

„Tábor Plus – Scooby Doo“ – pro děti 
6–17 let: 
Termín: 11. 8. – 18. 8. 2018
Cena: 3 790 Kč  

Tábor plus  nabízí od každého trochu. 
Celý týden budeme spolu s detektivní 
partou Scooby-Doo řešit záhady a uží-
vat si hry a dobrodružství v  lese i v tá-
boře. Oddílový program, táborák, dis-
kotéka a všechno to „pravé táborové“.   
Kdo bude chtít, může každý den zkusit 
místo programu nějaký kroužek. 

Pojď s námi tančit, hrát fotbal, nebo 
projekt horské koloběžky! 

Třešničkou na dortu celého tábora  je 
krásná příroda, malebný areál, nadše-
ná parta vedoucích a nové zážitky. 
JAKÉ KROUŽKY JE MOŽNÉ VYZKOUŠET?

  Moderní tanec
  tvůrčí psaní

  horské koloběžky
  fotbal
  míčové hry
  šifry a luštění hádanek
  divadlo
  poznávání přírody
  angličtina
  deskové hry
  kreslení a vyrábění
  poznávání přírody
  zobcová fl étna

„Airsoftový tábor“ – pro děti 10–17 let: 
Termín: 11. 8. – 18. 8. 2018      
Cena: 4 490 Kč  

Samota, divoká příroda a  hluboké 
lesy  –  ta nejlepší lokalita pro extrémní 
bitvy v  terénu. Chceš zažít adrenalin na 
neprozkoumaném místě? Vyraz na Air-
Soft. Půlden bude zasvěcen pouze Air-
Softu – nácviku, střílečkám a propraco-
vaným válečným hrám, ve zbytku tě čeká 
skvělý prázdninový program. Budeme 
podnikat výlety, hrát hry. Celou akcí tě 
provedou instruktoři z nejlepších milita-
ry klubů a Armády ČR. A to už za to stojí!

„Cyklistický tábor“ – pro děti 10–17 let: 
Termín: 11. 8. – 18. 8. 2018
Cena: 4 390 Kč  

Ideální prostředí pro cyklistický tá-
bor  –  úplné roviny třeboňských lesů, 
asfaltové silničky se zákazem vjezdu 
pro auta. Doprava kol na cyklopřívěsu 
za autobusem z Prahy. Nutné je vlastní 
jízdní kolo. Připravena je i spousta her 
a aktivit přímo v táboře a jeho okolí.

K úhradě poukazu lze využít příspěv-
ky FKSP vč. vystavení faktury či další 
poukázky nebo Benefi ty

Zajišťujeme svozy s doprovodem 
z mnoha míst ČR

K dopravě z Prahy svozy z: Hradec Krá-
lové, Liberec, Chomutov, Karlovy Vary, 
Sokolov, Cheb, Plzeň, Pardubice, Brno, 
Ostrava, Olomouc, Jihlava. 
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Rodinná a skupinová rekreace od 18. 8. do konce prázdnin
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme vám rodinnou rekreaci v are-
álu tábora „Na Baronu – Paprsek“ (po-
pis areálu viz dětské tábory). 

Rodinná rekreace: V termínu od 18. 8. 
do 2. 9. 2018, délku pobytu si můžete 
určit podle vašich potřeb. 
Cena za den: 160 Kč, člen ZO OS KOVO 
120 Kč, poplatek za psa a auto 20 Kč.

Možnost polopenze nebo plné penze za 
výhodnou cenu.



Nabídka rekreace
MILOVY
Rekreace v oblasti Žďárských vrchů.
Rekreační objekt se nachází v kempu u Mi-
lovského rybníka v lokalitě obce Sněžné.

Typ a kapacita objektu:
Chata s prostornou zastřešenou tera-

sou, umístěná v kempu, 4 lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:

Vybavení nábytkem, 2 dvoupatrové 
postele, rádio, TV. Sociální zařízení a spr-
chy v areálu – 30 m od chaty. Povlečení 
na lůžkoviny je nutno mít vlastní. 
Stravování v každé chatě:

Vybavená kuchyně pro vlastní vaře-
ní (nádobí, lednička, dvouplotýnkový 
elektrický vařič, mikrovlnná trouba, 
varná konvice). Možnost dalšího stravo-
vání v místních restauracích, občerstve-
ní přímo v kempu.
Domácí zvíře:  

Povoleno
Doprava:

Autobus 500 m, parkování u  chaty, 
nejbližší město Nové Město na Moravě 
a Svratka.
Sport a zábava u vody:

Přírodní koupaliště – Milovský rybník, 
krytý bazén a  sauna v  hotelu Devět 
skal – 200 m.
Ostatní sporty a zábava:

Stolní společenské hry, volejbalové 
nebo nohejbalové hřiště, tenisové kur-
ty, minigolf, sauna, rybolov, půjčovna 
lodí, cyklistika  –  značené cyklostezky, 
turistika, houbaření, horolezectví, atd. 
Ohniště v blízkosti chaty.
Tipy na výlet:

Nové Město na Moravě (13 km) – Kry-
tý bazén, Horácká galerie, Horácké mu-
zeum, sportovní areál Vysočina Arena 
(konání MS v biatlonu, Zlatá lyže). Žďár 
nad Sázavou  –  Zelená hora památka 
UNESCO, zámek, muzeum knihy, krytý 
bazén s  tobogánem. V  blízkosti skalní 
útvary – Drátník, Malinská skála, Devět 
skal, Čtyři palice, Perníčky, Zkamenělý 
zámek atd. Možnost navštívení okol-
ních obcí se starodávnými roubenými 
domky.

Ceník ubytování – chata/týden:

Květen, září 2 500 Kč

Červen 2 700 Kč

Červenec, srpen 3 000 Kč

Poznámka: Ubytování pouze v  letních 
měsících v  týdenních turnusech, mimo 
sezonu je možnost víkendových pobytů.
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Typ a kapacita objektu:
2 chaty s prostornou zastřešenou te-

rasou umístěné v  oploceném kempu, 
2x4 lůžka.
Ubytování a vybavení chaty:

2 dvoupatrové postele, vybavené 
nábytkem, rádio, TV. Sociální zařízení 
a sprchy v areálu – 15 m od chaty. Povle-
čení na lůžkoviny je nutno mít vlastní. 
Stravování v každé chatě:

Vybavená kuchyně pro vlastní vaře-
ní (nádobí, lednička, dvouplotýnkový 
elektrický vařič, mikrovlnná trouba, 
varná konvice). Možnost dalšího stra-
vování v kempu nebo v dalších místních 
restauracích.
Domácí zvíře:  Povoleno
Doprava:

Autobus 500 m, parkování u  chaty, 
nejbližší město Prievidza.
Sport a zábava u vody:

Přírodní přehradní nádrž vhodná ke 
koupání, půjčovna lodí a šlapadel.

Ostatní sporty a zábava:
Stolní společenské hry, travnatá plo-

cha na ostatní zábavu, volejbalové 
nebo nohejbalové hřiště, pingpongové 
stoly, skákací hrad, pouťové atrakce, 
letní kino, diskotéky, koncerty, cyklis-
tika  –  značené cyklostezky, turistika, 
houbaření, rybaření, atd.
Tipy na výlet:

Chalmová (5 km), Malé Bielice (3 km) – 
termální koupaliště, Bojnice (15 km) – zá-
mek, ZOO, termální koupaliště, termální 
lázně. V blízkém okolí naučné stezky, po-
hoří Magura, které vytváří unikátní silue-
tu spícího mnicha.

Ceník ubytování – chata/týden:

Červen, září 2 500 Kč

Červenec, srpen 3 000 Kč

NITRIANSKÉ RUDNO
Rekreace na Slovensku.
Rekreační objekt se nachází v autokempu Nitrianské Rudno.

Více na www.oskovo.cz odkaz > rekreace
Objednávky ubytování:
Miloš Brabec
tel.: 608 630 613 nebo 566 684 264
e-mail: odbory@medin.cz








