
NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2009

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně
členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným přís-
lušníkům. Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka,
děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26
let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na
budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro
tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za
rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo
členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující
jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve
společné domácnosti, dítě na něhož člen OS nebo jeho rodinný přís-
lušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv. Za druha
(družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve společné
domácnosti.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen
OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), kteří nejsou
členy OS, je cena poukazu vyšší než smluvní cena provozovatele
dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního ža-
datele na základě údajů uvedených na „Závazné objednávce“
(dále uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členovi
ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočte-
na podle nových skutečností.
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých fi-
nančních možností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, řádné vy-
plnění všech údajů poukazu a jeho potvrzení zodpovídá výbor
odborové organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné ú-
daje) budou řešeny a příp. finanční částky vymáhány na ZV ZO.

OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZU
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI

V zájmu jednotného obsahu údajů na „Závazné objednávce“ a je-
jich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpočet ceny poukazu)
využijte – okopírujte – tiskopis „Závazná objednávka“.
Členové ZO OS
• předají vyplněnou „Závaznou objednávku“ na svazovou rekreaci
svému závodnímu výboru (doporučujeme uvést i náhradní termín,
popř. náhradní středisko). Požadované údaje, týkající se nečlenů OS a
dětí do 10 - 12 - 14 let), jsou závazným podkladem pro výpočet
celkové ceny poukazu.
Závodní výbor odborové organizace
• potvrdí razítkem a podpisem ZV ZO členství v ZO a údaje uvedené
členem ZO na „Závazné objednávce“, příp. na konkrétní objednávce
vyznačí  upřednostnění  vyřízení  požadavku u rodin, které dosud na
svazové rekreaci nebyly.
• do 31. března 2009 zašle všechny „Závazné objednávky“ jed-
notlivých členů ZO příslušnému informačnímu a poradenskému cen-
tru (IPC) v kraji. 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA ODBOROVÉHO
SVAZU

Praha
Věra Pechová, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 773
střední Čechy
Eva Sauková, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 749,
mobil 732 811 583 
jižní Čechy
Pavel Mörtl, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice,
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453
západní Čechy
Daniela Bečvaříková, Pobřežní 8, 301 11 Plzeň, 
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454
severní Čechy
Eva Vovesová, Dvořákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem,
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové,
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518
jižní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, 
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457
severní Morava
Ludvík Chovanec, U tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
tel. 596 110 616, mobil 731 609 458
střední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc, 
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377

UPOZORNĚNÍ
Objednávky i předávání poukazů je vyřizováno prostřednictvím
ZV odborové organizace. Pro všechna rekreační střediska mimo
PRACOVA platí, že
- poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v

odpoledních hodinách;
- cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a

jeho rod. příslušníka) a zahrnuje náklady na ubytování a stra-
vování;

- stravování je zajištěno jako plná penze = PP, polopenze = P,
požadavek člena OS na způsob stravování je závazný;

- program rekreace je individuální;
- u rekreačních objektů je k dispozici nehlídané parkování, 
- poplatky za rekreační pobyty (obci, městu) hradí rekreanti z vlast-

ních prostředků (mimo hotelu Esprit, kde poplatky jsou již v ceně
poukazu);

- rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Pro rok 2009 zabezpečil Odborový svaz ve 12 rekreačních střediscích 106  týdenních turnusů s 1320 lůžky. Nabídka
svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis ZÁVAZNÁ
OBJEDNÁVKA. 
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního
fondu OS (čl. III/D viz DOKUMENTY OS).



Svazová rodinná rekreace 2009

www.hotelrusava.czRekreační středisko senachází ve valašské obciRusava, uprostřed Hostýn-ských vrchů. Svým umís-těním v přirozené klidovézóně je areál ideálním místempro rodinnou rekreaci. Využitíhotelu je celoroční. Okolí na-bízí možnosti pěší turistiky,(svatý Hostýn), cykloturis-tiky, autovýlety do Kroměříže, Holešova, ZOO Lešná, hrad Lukov,hrad Hefštýn. Zajímavé a využívané jsou týdenní kurzy jezdectví nakoni pro začátečníky i pokročilé.Doprava – vlaková i BUS do Kroměříže, dále autobusem do obceRusava, zastávka je cca 500 m od hotelu, který na objednání zajišťu-je přepravu hostů i zavazadel. Autem – hotel má vlastní parkoviště,bez poplatku, příjezd po silnici až k hotelu.Ubytování –  2,3,4,5 lůžkové pokoje A*(s možností přistýlky) porekonstrukci, s vlastním sociálním zařízením, TV. Vybavení pokojů –hotelové.Stravování – polopenze v denní hotelové restauraci s obsluhou.Snídaně – kontinentální, večeře – výběrem ze 2-3 menu. Obědy lzeobjednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnostposezení a občerstvení na venkovní terase, bar.K dispozici – hřiště (2x), dětský areál, posilovna, deskové hry,úschovna vlastních jízdních kol, ohniště. Cca 100 m pod hotelem jekoupaliště se solárním ohřevem vody - hotel zajistí pro účastníkyslevy vstupného. Za poplatek – sauna, masáže, valnes, venkovní stol-ní tenis, šipky, kulečník, půjčování jízdních kol a koloběžek.Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 200,- Kč/týden.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda,okres Klatovy
www.engadin.czHotel je umístěn v klidném a ro-mantickém prostředí 2 km od Že-lezné Rudy v údolí říčky Řezné.Hraniční přechod do SRN jevzdálen 6 km. Využití hotelu je ce-loroční. V okolí jsou vynikajícípodmínky pro letní i zimní sporty,pro cykloturistiku, turistiku a au-tovýletům – množství turistických a cykloturistických tras. Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,který zajišťuje po dohodě přepravu hostů i zavazadel. Autem – příjezdpo silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut – bez poplatku.Ubytování - ve 2, 3 a 4-5lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky).Hotel nemá výtah.Typy pokojů: STANDARD - vlastní sociální zařízení, možno zapůjčitTV za poplatek 500,- Kč/týden, TURISTIK - umyvadla s teplou a stu-denou vodou, WC + sprcha společné, APARTMÁ - dvě místnosti s 1sociálním zařízením, TV.Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávcepoukazu. Snídaně - formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr zedvou jídel, večeře - výběr ze dvou jídel + ovoce nebo zákusek. Možnostobčerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, bar.Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, spo-lečenská místnost, terasa, televizní místnost. 100 m od hotelu se na-chází přírodní koupaliště, v dosahu je krytý bazén, tenisové kurty asquash. Hotel pořádá každý týden jednodenní zájezdy po Šumavě,Bavorském lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání donedalekého aquaparku.Pobyt s domácím zvířetem (malá plemena) je možný za poplatek 50,-Kč/den.

Hotel  ESPRIT, Svatý Petr,  Špindlerův Mlýn,okres Trutnov
www.hotelesprit.czHotel   Esprit ***  se  nachází  vatraktivní rekreační oblastiKrkonoš, v klidném a romantic-kém prostředí mimo centrumŠpindlerova Mlýna (3 km od cen-tra města). Hotel tvoří komplex třínově zrekonstruovaných budov –z hlavní, kde je recepce, stylovárestaurace s letní terasou, vinárnaa dětský koutek, a ze dvoupřilehlých ubytovacích budovKaménka a Stráž, ve které je i re-laxcentrum se saunou, whir-poolem a fitness. Využití hotelu jeceloroční. V okolí jsou vynikajícípodmínky pro aktivní využití vol-ného času v horské přírodě, k tu-ristice  –  Sněžka,  Pláně,  Kozíhřbety, pramen Labe i k au-tovýletům. Doprava – autobusové spojení doŠpindlerova Mlýna.. Hotel mávlastní mikrobus, který zajišťujepřepravu hostů i zavazadel.Odvoz předem telefonicky nebopísemně dohodnout s vedoucímRZ (odvoz za poplatek 150,-Kč/jízda). Lze využít i taxi služby z BUS nádraží.Auto - hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezd po silnici ažk hotelu.Ubytování - 21ůžkové pokoje (s možností 1-2 přistýlek), 4-5lůžkovéapartmány - s vlastním sociálním zařízením, TVSAT a telefonem.Vybavení  pokojů  -  hotelové. Děti do 3 let – bez nároku na lůžko astravu zdarma. Stravování -  polopenze, v hotelové restauraci s obsluhou.Snídaně - formou bufetu  – švédský stůl, večeře - výběrem ze třímenu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v ho-tovosti. Možnost občerstvení v restauraci s venkovní terasou s dennímprovozem, večer možno posedět ve vinárně. Dále je k dispozici:bez poplatku – v ceně pobytu 1x1 hod. v relaxcentru, fitness, stolnítenis, dohřívaný venkovní bazén, hřiště, dětské hřiště se skluzavkou aprolézačkou,  ohniště,  za  poplatek – relaxcentrum, billiard, šipky,stolní fotbal, masáže, solárium..Pobyt s domácím zvířetem  250,- Kč/noc, platba na místě.Rekreační poplatek již v ceně poukazu. 

Hotel RUSAVA, Rusava u Bystřice podHostýnem, okres Kroměříž

Hotel JASMÍN Praha 9 - Vysočany
www.hotel-jasmin.info/cs/
Rekreace v Praze je určena zájemcům o návštěvu hlavního města s
možností prohlídky historických a kulturních památek Prahy a okolí.
Standardní turistický hotel v klidném prostředí Prahy je vzdálený cca
15 min. od historického centra města, MHD (s přestupem) cca 30 mi-
nut. Možnost parkování před hotelem, k dispozici i hlídané parkoviš-
tě (za poplatek).
Ubytování ve 2-3lůžkových pokojích (3. lůžko – dospělý - se slevou)
s  kompletním sociálním zařízením, TV, radiopřijímačem a telefonem.
Stravování – polopenze – v restauraci s celodenním provozem, cca 50
m od ubytování. Snídaně – švédské stoly, večeře – jednotné menu, s
obsluhou.
Služby hotelu – možnost rezervace okružních jízd Prahou autokarem
či parníkem, poznávacích výletů mimo Prahu, kulturních akcí.



Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboněokres Jindřichův Hradec
www.penzionhejtman.comChlum u Třeboně se nachází vchráněné krajinné oblastiTřeboňska, v ekologickém pro-středí, 2 km od hraničního přecho-du do Rakouska.Penzion Hejtman je v uzavřenémareálu na pravém břehu rybníkaHejtman (80 ha) uprostředChlumu u Třeboně. Výlety do Třeboně, Jindřichova Hradce, Hlubokén. Vlt., Červené Lhoty, Gmündu – vhodné i pro cykloturistiku.Doprava – autobusový spoj Praha – Chlum u Třeboně pouze v letníchměsících. Autem – k dispozici nehlídané parkoviště v areálu RS –zdarma.Ubytování - ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-řízením. Vybavení pokojů – hotelové. Možnost zapůjčení TV na po-koj za poplatek 60,- Kč/den.Stravování – polopenze – (jednotná) s obsluhou v jídelně penzionu.Obědy je možné zakoupit s platbou v hotovosti. K občerstvení sloužíbufet se stanovenou provozní dobou.Ostatní - k dispozici 2 společenské místnosti s TV, stolní tenis, spor-tovní hřiště, garáž pro úschovu jízdních kol. Koupání v rybníkuHejtman – 50 m písečná pláž před RS Lesák za poplatek (předpo-kládaná cena 20,- Kč/os/den) nebo veřejné koupaliště. Půjčovna jízd-ních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman aStaňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m odpenzionu. V blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.

Svazová rodinná rekreace 2009
www.vilavysehrad.czLuhačovice jsou situovány v nádhernémprostředí Bílých Karpat, obklopeny lesy,ideálním místem pro rekreaci i ozdravnépobyty. Hosté mohou využít nabídkylázeňských a rehabilitačních služeb,léčivé minerální prameny jsou po-važovány za jedny z nejúčinnějších vEvropě pro vysoký obsah minerálníchlátek. Na luhačovické kolonádě se pořá-dají četné kulturní akce. Luhačovickápřehrada je místem sportovního i kul-turního vyžití, s půjčovnou loděk, stánkys občerstvením, bowlingem ad. Kraj je vhodný pro pěší turistiku icykloturistiku. Lze navštívit zámek a ZOO v Lešné, biskupskou rezi-denci s nádhernými parky v Kroměříži, zámek ve Vizovicích, skanzenve Strážnici, hrad Buchlov, zámek Buchlovice. Nově zrekonstruovaný secesní penzion stojí nedaleko luhačovickékolonády, v Pražské čtvrti, jedné z nejkrásnějších čtvrtí lázní. Vhotelu je restaurace s barem, salonek s internetem, venkovní posezenína terase. Ubytovací kapacita je 24 lůžek. Autobusové  i vlakové spojení - k penzionu cca 3 km, lze využít BUSsměr Pozlovice. Vlastní doprava – parkování v ulici pod penzionem zapoplatek 30,- Kč/den/auto (nutno objednat předem na recepci penzionu)Ubytování – ve 2lůžk. pokojích bez možnosti přistýlek, (v turnusu kdispozici 3-4 pokoje), v některých termínech i apartmán 3-4lůžk.Pokoje jsou hotelového typu, s vlastním sociálním zařízením a satelit-ní televizí. Stravování – polopenze v jídelně penzionu, s obsluhou. Snídaně – jed-notná, večeře – výběr ze dvou jídel. Ostatní - za poplatek - půjčování jízdních kol, rehabilitační masáže.Sportovní možnosti- kromě pěší turistiky je kraj vhodný také pro cyk-loturistiku (možnost úschovy vlastních kol v uzamykatelné garáži).Nedaleko hotelu je moderní sportovní areál s tenisovými kurty,minigolfem a halou se dvěmi kuželkovými drahami. Zákaz pobytu sdomácími zvířaty.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradìdem,Karlova Studánka, okr. Bruntál
www.sporthotelkurzovni.czHotel je nejvýše položeným hor-ským hotelem v ČR (1335m.n.m.) situovaným v srdciCHKO Jeseníky, na jižním úbočínejvyšší hory Moravy – Pradědu(1491 m.n.m.). Návštěvníkům jesnadno dostupný blízký Praděd(2 km od hotelu) se 162 m vysokou vysílací věží s přístupnou rozhled-nou (výtah), pověstmi opředené Petrovy kameny a vodopády BíléOpavy. Je možné vydat se túrou na Červenohorské sedlo, přečerpávacívodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Mravenečník, Ovčárnu, Hvězdu atd.Jen 6 km od hotelu jsou klimatické lázně Karlova Studánka s nejčistšímvzduchem ve střední Evropě. Cílem výletu mohou být Velké Losiny sezámkem, muzeem výroby ručního papíru a lázněmi s termálním kou-palištěm, zámek a koupaliště v Bruntále, přehrada Slezská Harta.Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka –Hvězda (parkoviště za poplatek), odtud kyvadlovou dopravou naOvčárnu cca 6 km a dále asi 900 m pěšky k hotelu. S recepcí hotelulze předem sjednat z Ovčárny odvoz zavazadel. Při dopravě vlastnímosobním autem – v letním období lze parkovat přímo u hotelu – par-kovné + povolenka 100,- Kč/noc.Stravování – polopenze, v restauraci hotelu. Snídaně – švédské stoly sepřipravují od určitého počtu ubytovaných osob, tzn., že snídaně jsouformou  švédských  stolů  nebo  výběrem  ze snídaňového lístku, kdyklient má k dispozici základ (pečivo, máslo, med, džem nebo paštiku) ak tomu si vybere jídlo ze 14 menu. Každý host má nárok na jeden šáleknápoje: dle výběru čaj, káva, kakao, mléko (toto platí i u snídaně formoušvédských  stolů). Večeře - polévka,  hlavní  jídlo výběrem ze 3 menu,ovoce nebo dezert. Možnost občerstvení (i obědy) v hotelové restauracinebo kavárně s celodenním provozem, noční vinárna.Ubytování – 2, 3, 4lůžkové (nebo přistýlky), kompletní sociální za-řízení, TV. Děti do 4 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.K dispozici – za poplatek: herna s karambolem, billiardem, stolní te-nis. Služby balneo centra-posilovna, finská, parní, infra sauna, whir-pool, solárium, hydromasážní vana, masáže. Půjčovna kol, víceúče-lové hřiště s umělým travnatým povrchem pro nohejbal, volejbal, te-nis, kopanou, házenou, sportovní potřeby. Bez poplatku: tělocvična,úschovna kol. Dále klubovna s TV, karetní salonek, vinárna.Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 100,- Kč/den.

Zotavovna VS ČR PRACOV,Radimovice u Želče, okres Tábor
http://Web.iol.cz/pracovZotavovna s celoročním provozem se nacházív jihočeském kraji nedaleko města Tábor uSezimova Ústí nad řekou Lužnicí. OblastTáborska nabízí celou řadu možností auto-výletů, cyklo i pěší turistiky.Autobusové i vlakové spojení do Tábora, dáleMHD do Sezimova Ústí, odtud je zotavovnavzdálena cca 900 m. V uzavřeném areálu RZje nehlídané parkoviště aut.Ubytování na úrovni ***hotelu, pokoje s vlastním sociálním zaříze-ním, TV, radiopřijímačem. K dispozici jsou v každém turnusu 2-3x2lůžk., 1x4lůžk. s možností 1 přistýlky.Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávcepoukazu. Stravování v jídelně zotavovny, s obsluhou, formou objed-návek ze tří druhů menu. V zařízení je restaurace, denní bar.Ostatní - účastníkům rekreace bude k dispozici - zdarma, zahrnuto vceně poukazu: krytý bazén se solárním ohřevem vody, volejbalové afotbalové hřiště, tenisové kurty, venkovní stůl na stolní tenis, fitcent-rum a tělocvična, kuželna, kulečník, úschovna jízdních kol, možnostvyužití psince k pobytu se psem. Za poplatek – věci přenosné, tj. sítě,míče, rakety, lodičky aj. a dále rehabilitační procedury a masáže. Pobyt s malým psem pouze na povolení ředitelky zotavovny.

Penzion VILA  VYŠEHRAD, Luhačovice,okres Zlín



Svazová rodinná rekreace 2009
www.hotelpermonik.czHotel  Permoník***  se nacházína okraji obce Nový  Hrozenkov,670  m  n.m., v klidné a ro-mantické  valašské  přírodě, naúpatí Beskyd cca 20 km od měs-ta Vsetína, ležící na břehu řekyBečvy. Využití hotelu je ce-loroční. Okolí nabízí možnostipěší turistiky. Oblíbené jsouhřebenové túry na trase Kohútka – Portáš – Kasárna. Hraniční pře-chod do SR je vzdálen 5 km.  Hotel je zařazen do programu „Cyklistévítáni"  a  splňuje všechny požadavky cyklistů. Okolní cyklostezkyuspokojí začátečníky i pokročilé. Oblíbenými cíly výletů je známýSkanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, Radhošť aj.Doprava -Vlakové spojení Praha-Vsetín zajišťuje denně několik me-zinárodních expresů např. Fatra, Emil Zátopek, Košičan aj.Autobusové spojení do Vsetína je také bezproblémové. Ze Vsetína jemožné dále cestovat autobusem, který staví přímo u hotelu (zast.Nový Hrozenkov-Vranča) nebo vlakem, který má stanici cca 2 km odhotelu. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje přepravu hostů izavazadel. Odvoz předem telefonicky nebo písemně dohodnout s ve-doucím RZ. Auto - hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezdpo silnici až k hotelu.Ubytování - 2, 3, 41ůžkové pokoje (s možností přistýlky), s vlastnímsociálním zařízením, televizorem a telefonem. Vybavení pokojů -hotelové. Děti do 3 let – bez nároku na lůžko a stravu zdarma.  Lzezajistit postýlku pro miminko, cena 30,- Kč/noc.Stravování - polopenze, v hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně -formou rautu – švédský stůl, večeře - výběr ze dvou menu. Obědy lzeobjednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnostobčerstvení v restauraci s venkovní terasou s denním provozem. Dáleje k dispozici Noční bar a občerstvení u venkovního bazénu.K dispozici v ceně pobytu dohřívaný venkovní bazén 8 x 20m sbrouzdalištěm, posilovna, sportovní sál, volejbalové hřiště, ohniště,za poplatek - osvětlený tenisový kurt, sauna, 2 x kuželková dráha,masáže, půjčovna horských kol, čtyřkolky. Pobyt s domácím zvířetem  50,- Kč/noc.

Hotel PAVLA - VYSOČINA,Vlachovice Sykovec, okres Žďár nad Sázavou
www.hotelpavla.cz
Moderní hotel leží ve středu
Českomoravské vysočiny
(760 m n.m.), na břehu ryb-
níka Sykovec. Tato oblast na-
bízí řadu možností – pěší turis-
tika, cykloturistika a v nejbliž-
ším  okolí  návštěvu  zámku
Žďáru n.Sázavou se Santiniho
„Zelenou horou“, hrad Pernštejn a další. Z turistických zajímavostí –
nejvyšší hora Českomoravské vysočiny Devět skal a pramen řeky
Svratky v chráněné krajinné oblasti se zachovalým pralesem.
Autobusové i vlakové spojení pouze do Nového Města na Moravě,
odvoz do hotelu lze dohodnout s recepcí hotelu (zdarma), ze Žďáru
nad Sázavou za poplatek. Vhodnější pro rekreanty s vlastní dopravou. 
Ubytování - ve 2, 3, 4, 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením,  radiopřijímačem  a balkonem. Děti do 3 let bez nároku na
lůžko a stravu zdarma.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu. Snídaně – formou studeného stolu + teplá nabídka a nápoje
nebo snídaňový lístek, obědy – jednotná polévka, výběr ze 2 druhů
hlavních jídel, večeře – předkrm a desert jednotný, hlavní jídlo výběr
ze 7 druhů. V hotelu je denní restaurace, bar, vinárna.
Ostatní - u hotelu venkovní bazén (9x12 m), pro děti brouzdaliště se
skluzavkou, k dispozici sportovní hřiště pro míčové hry, stolní tenis,
dětské hřiště, pískoviště, houpačky. Za poplatek – sauna, barevný te-
levizor, horské kolo, kulečník. Koupání v rybníku Sykovec ve vzdále-
nosti cca 150 m, vhodné i pro děti – pozvolný vstup, písčité dno.
Pobyt se psem možný za poplatek 50,- Kč/den.

Hotel PERMONÍK, Vranča, Nový Hrozenkov,
okres Vsetín Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa

www.hotelbezdez-machovojezero.cz
Hotel Bezděz se nachází na břehu
Máchova jezera, obklopen pře-
krásnou přírodou Českého Ráje.
Doprava vlakem i autobusem do
Starých Splavů, odtud cca 1 km
pěšky. 
Autem – parkování u hotelu bez
poplatku (v VII. a VIII. měsíci též hlídané parkování – 120,-
Kč/auto/den).
Ubytování ve 2,3,4 lůžkových pokojích hotelu nebo v přilehlé depen-
danci s kompletním sociálním zařízením, satelitní televizí a u každé-
ho pokoje je balkon. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdar-
ma.
Stravování – polopenze v jídelně hotelu, obědy lze zakoupit v hote-
lové  restauraci. Snídaně – bufetový stůl, večeře - menu+salátové a
doplňkové bufet. Denní restaurace na terase, občerstvení.
Ostatní - v hotelu je k dispozici za poplatek: krytý vyhřívaný bazén,
sauna, stolní tenis, kulečník, možnost úschovy vlastních jízdních kol.
V obci (5 min.) – fitness centrum, tenisový kurt, možnost půjčování
jízd. kol.
Hotel zajistí pro rekreanty Odborového svazu vstupenky na pláž
Staré Splavy s 50% slevou.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými píse-
čnými plážemi pro koupání a vodní sporty. Bezděz – zřícenina raně
gotického hradu, zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestřebí.
Pobyt s domácím zvířetem za poplatek 1000,- Kč/den.

Hotel ZADOV, Zadov - Stachy, okres Prachatice
www.hotelzadov.czHotel se nachází na pokrajiNárodního parku v nadmořskévýšce 1050 m n.m. na svahu horyChuráňov, s krásným výhledem naoblast centrální Šumavy (u pokojůs vyhlídkou za příplatek 350,- Kčpokoj/týden). Okolí je vhodné k tu-ristice (značené turistické trasy), cykloturistice a autovýletům.Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávkycca 100 m k hotelu). Parkoviště aut (nehlídané) u hotelu – zdarma.Ubytování - ve 2 a 4lůžk. pokojích (u 2lůžk. s možností přistýlky),kompletní sociální zařízení, TV, telefon. Pokoje 2+1přistýlka jsou bezvyhlídky.Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma..Stravování – polopenze. Snídaně – švédské stoly; večeře s obsluhou –formou objednávek ze tří druhů menu. Obědy lze objednat den pře-dem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost občerstvení v hote-lové restauraci s celodenním provozem, denní bar.Ostatní - v hotelu je k dispozici billiard, stolní tenis, sauna s možnos-tí masáží, fitness, tělocvična (půjčování sportovních potřeb), volejba-lové hřiště, dětské hřiště s houpačkami, pískovištěm a skluzavkou. Vblízkosti hotelu je půjčovna jízdních kol. Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.



Zájemce o svazovou rekreaci ZV ZO zašle Závazné objednávky
vyplní a předá ZV odb.org. členů ZO přísl. IPC nejpozdìji

do 31. března 2009
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2009
do rekreačního střediska ___________________________________________

Náhradní termín     _____________________
Objednávám termín: ___________________ Náhradní středisko _____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj/ (zakoužkujte)
1-2 přistýlka (pouze podle uveřejněné nabídky) (zakoužkujte)

Stravování: a) polopenze b) plná penze 
(výběr P nebo PP platí pouze u hotelu Engadin, Pavla, Pracov) (zakroužkujte)

Pouze u uvedených hotelů – zakroužkujte:
Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden            ANO         NE
Engadin – pokoj   STANDARD     TURISTIK     APARTMÁN   
Luhačovice – parkování na ulici u penzionu 30,- Kč/auto/den       ANO         NE
Počet účastníků celkem: dospělých     _______ z toho nečlenù OS _______    viz Informace

dětí do 10 let _______ z toho nečlenù OS _______    k ceně poukazu
dětí do 12 let _______ z toho nečlenù OS _______    
dětí do 14 let _______ z toho nečlenù OS _______    

Příjmení a jméno            Datum          Bydliště,vč. PSČ            Zaměstnavatel          ZO odb.org. OS,
nar.                                                   škola, studující          u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci                   Datum +) vztah
(ostatní)                             nar.                                                                                    k žadateli
2
3
4
5
+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.

Způsob platby: (zakroužkujte)
1 - Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odb. org. (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
_________________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu převodem ze svého účtu            ANO            NE     (zakroužkujte)
3 - Žádám o zaslání složenky                                 ANO            NE     (zakroužkujte)

Datum a podpis žadatele: ______________________
Telefon - zaměstnání: _________________________

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje
datum, telefon, razítko a podpis ZV


