
                                 

 

 
 

KLOBFEST 2014 
v Nových Zámkoch 

 

Vážení členovia OZZŽ, 

po úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom 

festivale  v Nových Zámkoch v roku 2013 sme  pripravili len pre Vás, 

členov Odborového zväzu zamestnancov železníc príležitosť opätovne 

navštíviť tradičný 10. ročník Klobfestu 2014, ktorý sa koná v Nových 

Zámkoch na Hlavnom námestí dňa 08.11.2014 /Od železničnej 

stanice 20 min. pešo/ . Úlohou zúčastnených družstiev bude 

vyhotoviť čo najlepšiu klobásu na pečenie, ktorá bude hodnotená 

odbornou porotou.  

Na tento kultúrny zážitok sa môžete prihlásiť najneskôr do 6.10.2014 

na adrese:  

kalamar.robert@zsr.sk , alebo na telefónnom čísle 920/2399.  
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Na základe uvedeného Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na 

skvelom podujatí, na ktorom Vám, Váš Odborový zväz zamestnancov 

železníc uhradí nasledovné: 

- Občerstvenie v súťažnom družstve „Biele Tulene“ . 

Občerstvenie bude pozostávať s pečenej klobásky / ktorá bude 

na mieste vyrábaná a odovzdaná porote/, čerstvého chlebíka 

a prílohy. A samozrejme niečo na zahriatie... / 0,5 cl. niečoho 

tuhšieho + 3dl nealko/. Pečená klobáska sa bude podávať až po 

jej vyrobení cca o 11 – 12 tej hodine./ 

- Každému prihlásenému členovi OZZŽ bude odovzdaný pár 

vyúdenej klobásky, ktorú vlastnoručne vyrobili členovia tímu 

Biele Tulene. 

-  Občerstvenie bude poskytnuté len vopred prihláseným členom 

OZZŽ!!! 

- Žiadame členov, ktorí sa prihlásia aby so sebou priniesli „niečo“ 

slané, čo by mohlo byť použité na ozdobenie súťažného miesta, 

a na ponúkanie ľudí. Samozrejme, že je to nepovinné, ale každá 

pomoc sa víta. 

  



                                 

 

 
Organizačné pokyny. 

- Z hygienických dôvodov je prísny zákaz vstupovať do priestoru 

výroby klobás osobám, ktoré nie sú na súpiske súťažného tímu 

počas trvania súťaže! /od 8:00 do 13:00 hod./ 

- Občerstvenie prihláseným členom bude poskytnuté  z prednej 

strany súťažného stánku povereným členom tímu. 

- Počas dňa sa je možné občerstvovať v okolitých stánkoch. 

- Vstup na Klobfest 2014 je bezplatný. 

 

Srdečne Vás pozývame na podujatie plné dobrej nálady. 

           

          OZZŽ 

  



                                 

 

 
Doplňujúce informácie – doprava a miesto 

Tam: 

Doprava BA – NZ dňa 08.11.2014 

EC 271 Petrov s odchodom z BA o 7:50 hod. a príchodom do NZ 

8:44 

Os 4607 s odchodom z BA o 9:07 hod. a príchodom do NZ o 

10:36 

Naspäť: 

Podľa chuti  

     

 

     

 


