
Mladí kováci zvou do 
Louňovic pod Blaníkem

Setkání mladých kováků v RS Blaník

Louňovice pod Blaníkem se stanou v roce 2016 již počtvrté hlavním místem mladých kováků. Komise mladých OS KOVO se 
rozhodla po „dvouleté odmlce“, opět uspořádat setkání mladých kováků, které bude celkově již šesté takového formátu. 
Organizátoři tak zvou mladé kováky do rekreačního zařízení  RS Blaník u obce Louňovice pod Blaníkem (nedaleko Vlašimi) v 
termínu 

9. - 11. září 2016 
www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik

Počítá se s účastí až 150 mladých kováků či kovaček. Na setkání mladých budou pozváni také naši mladí kolegové a kolegyně ze 
zahraničí. Věříme proto, že mezinárodní hosté budou přínosem při výměně zkušeností mezi mladými účastníky.   

V programu budou nejen diskuse, ale i zábava. Účastníci se mohou přihlásit na různé sportovní disciplíny se zajímavými cenami 
pro vítěze i poražené a pobavit se na večerní zábavě či diskotéce se svými kolegy či kolegyněmi. Mladí zde budou diskutovat o 
všem, co dnes mladou generaci zajímá. Hlavním diskusním tématem setkání mladých 2016 bude „Role odborů ve společnosti“. 
Kde všude odbory pomáhají ve společnosti? V zaměstnání, sociální oblasti, školství, kultuře, legislativě apod. Jak je již zvykem, 
vždy na účastníky čeká na místě nějaké překvapení či nové věci, a proto sledujte naše média, ve kterých Vám přineseme v 
následujících týdnech více informací.

Pokud jsi právě Ty mladý kovák či kovačka :-), zajímáš se o práci v odborech, nebo naopak nevíš, co od odborů očekávat, přĳeď! 
Nechte starosti doma a přĳeďte se s námi seznámit a odnést si něco z diskusí či workshopů se svými novými přáteli z celé ČR. 
Limitem je pouze věková hranice 35 let. Další informace budou následovat v dalších týdnech. Budou zveřejňovány 
prostřednictvím časopisu Kovák, stránek facebook (kovák, mladí kováci) a na www.oskovo.cz a www.mladikovaci.cz.     

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO

Dorazili jsme naštěstí suchý

Výměna zkušeností při přátelské debatě
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