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Výjezdní zasedání Regionální organizace ADP Praha
Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na výjezdní zasedání,
které se bude konat dne

6. 11. 2013 od 10:00 hod.
v restauraci U kata v Kutné Hoře
(www.ukata.cz)

Na výjezdní zasedání jsou zváni členové Aliance drážního provozu a management SŽDC, kteří budou mít možnost vyslechnout vystoupení
pozvaných hostů a bude pro ně připravena exkurze po kutnohorských památkách a občerstvení. Podmínkou účasti členů ADP je závazné přihlášení a
složení vratné zálohy (100,-Kč) u některých z těchto členů RV: Petr Lorenc, Alena Novobilská, František Valach, Zbyněk Ešner, Josef Fojtů. Záloha
bude členům vrácena v době konání zasedání - pouze v případě jejich účasti (je z důvodu, aby byl znám počet účastníků). Celý program je plně
finančně hrazen do ukončení oficiálního programu v 17:00 hod., poté každý ,,za své´´. Účast nutno nahlásit nejpozději do 25. 10. 2013.
Program výjezdního zasedání:








Zahájení, uvítání přítomných členů a pozvaných hostů
Informace z důležitých jednání
Vystoupení pozvaných hostů
Diskuse
Závěr
Oběd
Exkurze po Kutné Hoře

Účast přislíbili:





Výkonný výbor ADP
Regionální výbor ADP Praha
Management SŽDC
Členové ADP

Program exkurze:





Chrám svaté Barbory
Středověký důl
A další památky
Na všechny památky zajištěn odborný průvodce

Stravování:




Coffebreak č.V (10.00 hod.)
Oběd – výběr z menu ,,Pánů urozených´´ (12.30 hod.)
Nápoje k jídlu zdarma a během schůze

Doprava:



Možno vlastním autem, parkování u objektu zajištěno
Vlakem do stanice Kutná Hora-město (poté asi pět minut
pěšky) – odjezd z Kolína rychlíkem v 8:48 hod.
s následným přestupem v Kutné Hoře hl. n. na lokální vlak

Harmonogram výjezdního zasedání:
10:00 – 12:30 : - schůze týkající se ADP, CDP Praha, kolektivního
vyjednávání a všeho co Vás i nás zajímá
- během schůze coffebreak
12:30 - 13:30: - oběd + dezert
13:30 - 16:30: - exkurze po kutnohorských památkách
16:30 - 22:00: - možný odjezd (vlak 16:45), kdo nebude chtítpokračování v salónku restaurace ,,U kata´´

