
NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2017

Penzion Adršpach 24 - Dolní Adršpach
www.adrspachpension.cz

Pro rok 2017 zajistil Odborový svaz státních orgánů a organizací formou rám-
cových smluv nabídku na zvýhodněné rekreační, wellnes a lázeňské pobyty
pro členy ZO OSSOO. Jedná se o známá střediska opakovaně využívaná čle-
ny OS již řadu let. Rekreační pobyty nabízí Hotel Engadin v Železné Rudě,
Penzion Hejtman v Chlumu u Třeboně, Hotel Bezděz Staré Splavy (Máchovo
jezero), Sporthotel Kácov – Kutná Hora, Horský hotel Skiland - Ostružná
(Jeseníky) a Pension Adršpach24 – Dolní Adršpach.
Lázeňské a wellnes pobyty nabízí hotel Adamantino – Luhačovice, dále
možno využít pobyty v lázeňských hotelech ve Františkových Lázních a
širokou nabídku lázeňských a wellnes pobytů nabízí i společnost SPA.cz.
Objednávky pobytů
V letošním roce 2017 probíhá nový systém objednávání rekreačních pobytů
svazové rodinné rekreace. Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem ZO
OSSOO a rekreačním střediskem, tzn., že členové ZO OSSOO si budou vy-
brané pobyty a služby objednávat individuálně, a to buď telefonicky, e-mailem
nebo písemně přímo s jednotlivým penzionem nebo hotelem. Pro uplatnění
zvýhodněných cen pro členy OS je nutné při rezervaci ubytování nahlásit
rekreačnímu středisku svou příslušnost k OSSOO. Zvýhodněné ceny pobytů pro
členy OSSOO platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se pobytu zúčastní.
Doporučujeme
Jelikož některá střediska nabízejí rekreační pobyty jen určitou část roku
(květen – září) a disponují malým počet lůžek na turnus (např. penzion
Hejtman – Chlum u Třeboně, pension Adršpach 24 – Dolní Adršpach), do-
poručujeme si objednávky na letní prázdninové měsíce zajistit se středisky co
nejdříve, nejlépe do konce března 2017.
Důležité informace
Pro uplatnění zvýhodněné nabídky pobytu, bude člen OS při rezervaci
pobytů prokazovat příslušnost k OSSOO průkazem člena ZO nebo
potvrzení VZO, popř. potvrzením příslušného Informačního poraden-
ského centra (u individuálních členů).
Cenovou nabídku jednotlivých středisek též najdete na stránkách OSSOO
(www.statorg.cmkos.cz).
Podrobnější informace o rekreačních střediscích a jejich storno podmínky
naleznete u některých středisek přímo v této nabídce nebo na stránkách

OSSOO (www.statorg.cmkos.cz) či na webových stránkách daného
rekreačního střediska.
Případné dotazy nebo informace k pobytům příjímá: pí. Řehořová
Vladimíra, tel: 224 142 474 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Informační poradenská centra odborového svazu

Ubytování rekreantů bude zajištěno v penzionu Adršpach 24, 2patro-
vá budova bez výtahu.
Standard pokoje: s vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana,
WC), TV, SAT.
Apartmá: pokoje se dvěma ložnicemi nebo ložnice a obývací pokoj
o dvou místnostech, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, nebo
vana, WC) TV, SAT, radiobudík.
Sezóna: jen týdenní pobyty od soboty do soboty (od 9. 7. - 26. 8.
2017) ceny – osoba/den

se snídaní
Pokoje STANDARD:
Dospělý 520,- Kč (původně 600,-Kč)
děti do 10 let 300,- Kč (původně 350,-Kč)
děti od 11 až 15 let 400,- Kč (původně 450,-Kč)
APARTMÁ
dospělý 570,- Kč (původně 650,-Kč)
děti do 10 let 350,- Kč (původně 400,-Kč)
děti od 11 až 15 let 450,- Kč (původně 500,-Kč

Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 400,-
Kč/den.
Mimosezóna: (od 8. 5. do 25. 5., od 4. 6. - 30. 6. 2017 a od 27. 8. -
17. 9. 2017), ceny stejné s možností pobytů minimálně 4 noci
�WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu – zdarma.
� rekreační poplatek se hradí na místě
� zákaz pobytu s domácími zvířaty
� zákaz kouření v celé budově
� platba v hotovosti v pensionu
Pension se nachází na rozsáhlém travnatém pozemku v chráněné kra-
jinné oblasti Broumovsko 200 m od vstupu do přírodní rezervace
Adršpašsko – teplických skal.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.
REZERVACE: info@adrspachpension.cz, +420 491 586 102, 604
279 980

Praha + střední Čechy
Mgr. Arnošt Odvalil
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 275
fax: 224 142 273
mobil: 739 534 662
email: odvalil.arnost@cmkos.cz
jižní Čechy
Ivana Jochová
Senovážné náměstí 2
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 386 359 264
mobil: 724 594 591
email: jochova.ivana@cmkos.cz
západní Čechy
Daniela Bečvaříková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
tel.: 377 226 046
mobil: 731 609 454
email: becvarikova.daniela@cmkos.cz
severní Čechy
Eva Vovesová
Dvořákova ul. 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
(bývalé ředitelství UNION
banky vedle kult. domu)
tel.: 475 209 118

mobil: 731 609 455
email: vovesova.eva@cmkos.cz
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
Eliščino nábřeží 375
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: 495 052 339
mobil: 604 321 518
email: benesova.vera@cmkos.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
tel.+fax: 542 213 188
mobil: 731 609 457
email: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
severní Morava a střední Morava
Ing. Zdeněk Faic
U Tiskárny 1/558
702 00 OSTRAVA - Přívoz
tel.: 596 104 187
fax: 596 104 116
mobil: 731 622 932
email: faic.zdenek@cmkos.cz

www.adrspachpension.cz


Sporthotel KÁCOV, Kácov, okres Kutná Hora
http://www.sport-hotel.cz/homepage

Týdenní pobyty
Dospělý (8 dní/7 nocí)
Plná penze 4830 Kč/osoba
Polopenze 4200 Kč/osoba
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře

servírované)
� volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované

akce), parkování a wifi zdarma
Dítě do 12 let (8 dní/7 nocí)
Plná penze 4340 Kč/osoba
Polopenze 3710 Kč/osoba
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře

servírované)
� volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované

akce), parkování a wifi zdarma
Důležité informace:
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjez-

du do 10.00 hodin
�možnost dokoupení plné penze - 190 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě

do 12 let
� jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
� pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 7. - 26. 8. 2017:

4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 1. 7. - 8. 7.
2017 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj (2 pokoje se společným sociálním zařízením)
1. 7. – 8. 7. 2017 – 3 (až 4) lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 8.7. -
15.7.2017 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj (2 pokoje se společným sociálním zařízením)
8.7. – 15.7.2017 – 3 (až 4) lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 12. 8. - 19.
8. 2017 – 8 lůžek
� v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu

***
Sportovní pobyt

(7 dní/6 nocí) 3980 Kč/osoba (původně 4930 Kč)
� 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
� Sportovní program - 2x bowling/1 dráha (60 min), 6x minigolf (60

min), 3x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)

Prodloužený víkend
(4 dny/3 noci) 2080 Kč/osoba (původně 2580 Kč)
� 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 3x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
� Sportovní program - 1x bowling/1 dráha (60 min), 3x minigolf (60

min), 2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)

Víkendový pobyt
(3 dny/2 noci 1380 Kč/osoba (původně 1750 Kč)
� 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 2x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
� Sportovní program - 1x bowling/1 dráha (60 min), 2x minigolf (60

min), 2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)

Bonusy (platí pro všechny pobyty):
� parkování a wifi zdarma
� úschova kol zdarma
� petanque, šipky a kulečník a dvoukolový balancing smart scooter

zdarma
� sportovní akce pořádané hotelem zdarma (discgolf, fotbalgolf apod.)
Slevy (platí pro všechny druhy pobytů):
� 20 % sleva na veškeré další sportovní aktivity
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu

� sleva 20 % pro děti 3 - 12 let
� dětská postýlka zdarma
Důležité informace:
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjez-

du do 10.00 hodin
�možnost dokoupení plné penze - 190 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě do

12 let
� jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
� pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 5. - 31. 10. 2017, a to pouze

v případě neobsazených termínů hotelem (tj. na vyžádání)
� v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE: rezervace@sport-hotel.cz, +420 774 851 488

http://www.sport-hotel.cz/homepage


Horský hotel Skiland *** superior
www.skiland.cz, REZERVACE: +420 777 254 542

sezóna od 1. 7. – 17. 9. 2017 mimosezóna od 1. 4. – 30. 6. 2017 nebo 18. 9. – 20. 12. 2017
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí) sezóna/os/noc mimosezóna/os/noc

dospělý 614,- Kč/původně 767,- Kč 542,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 496,- Kč/původně 594,- Kč 415,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce 449,- Kč/původně 528,- Kč 379,- Kč/původně 474,- Kč

Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý 667,- Kč/původně 767,- Kč 589,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 517,- Kč/původně 594,- Kč 452,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce 469,- Kč/původně 528,- Kč 412,- Kč/původně 474,- Kč

Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý 729,- Kč/původně 767,- Kč 643,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 564,- Kč/původně 594,- Kč 493,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce 512,- Kč/původně 528,- Kč 450,- Kč/původně 474,- Kč

Bonusy
� parkování a wifi zdarma
� úschovna kol, lyží zdarma
� ubytovací poplatky v ceně pobytu
� slevová karty RegionCard Jeseníky ke každému pobytu
Slevy
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
� 30 % sleva na půjčovnu sportovního vybavení a bowling (10 - 16 hod)
Podmínky
� cena pro dítě platí do 12 let věku dítěte
� minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení poko-

je pouze jednou osobou - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno podmínky
� 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
� 2 dny před pobytem - 100 % z celkové ceny pobytu
� po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt (max.

3 měsíce od původního data nástupu)
Důležité informace
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez-

du musí být vyklizeny do 10.00 hod
� domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den

Rodinný penzion Skiland
www.skiland.cz REZERVACE: +420 777 254 542

sezóna od 1. 7. – 17. 9. 2017 mimosezóna od 1. 4. – 30. 6. 2017 nebo 18. 9. – 20. 12. 2017
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí) sezóna/os/noc mimosezóna/os/noc

dospělý 539,- Kč/původně 674,- Kč 479,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 454,- Kč/původně 567,- Kč 397,- Kč/původně 496,- Kč

Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý 586,- Kč/původně 674,- Kč 521,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 493,- Kč/původně 567,- Kč 432,- Kč/původně 496,- Kč

Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý 640,- Kč/původně 674,- Kč 569,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 539,- Kč/původně 567,- Kč 471,- Kč/původně 496,- Kč

Bonusy
� parkování a wifi zdarma
� úschovna kol, lyží zdarma
� ubytovací poplatky v ceně pobytu
� slevová karty RegionCard Jeseníky ke každému pobytu
Slevy
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
� 30 % sleva na půjčovnu sportovního vybavení a bowling (10-16 hod)
Podmínky pobytu
� na pro dítě platí do 12 let věku dítěte
�minimální obsazenost pokoje jsou 4 osoby, v případě obsazení pokoje

menším počtem osob - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno odmínky
� 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
� 2 dny před pobytem - 100 % z celkové ceny pobytu
� po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt (max.

3 měsíce od původního data nástupu)
Důležité informace
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez-

du musí být vyklizeny do 10.00 hod
� domácí mazlíček za poplatek 100,- Kč/den



STARE SPLAVY- HOTEL BEZDEZ ***
www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Letní pobyt (8 dní/7 nocí) 5390 Kč/osoba (původně 6930 Kč)
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 7x snídaně formou buffetu
� 7x večeře výběr z 5 jídel
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci) 2310 Kč/osoba (původně 3585 Kč)
� 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 3x snídaně formou buffetu
� 3x večeře výběr z 5 jídel
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) 1540 Kč/osoba (původně 2390 Kč)
� 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 2x snídaně formou buffetu
� 2x večeře výběr z 5 jídel
Děti 3 - 12 let 490,- Kč/noc.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc.
Bonusy: Wl-Fl zdarma, parkování zdarma, úschova kol zdarma, stolní tenis a bazén zdarma
REZERVACE: +420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojezero.cz
Důležité informace: pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin
pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 4. - 31. 10. 2017

Cenové podmínky pro letní sezónu 2017 od 1. 7. do 26. 8.
Pobyty v hlavní letní sezóně i mimosezóně nabízíme pouze týdenní,
v intervalech od soboty do soboty
3430,- Kč – dospělá os/týden s polopenzí
2380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační
poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v pos-
týlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých osob max. 2 děti.
Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po před-
chozí domluvě).
Cenové podmínky v mimosezóně od 15. 4. do 10. 6., od 26. 8. – 30. 9.):
3150,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí
2380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Možnost dokoupení plné penze za 100,- Kč/osoba.
Rekreační týdenní pobyt v roce 2017 zahrnuje:
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová

servírovaná), – stravování začíná v sobotu večeří a končí v sobo-
tu snídaní

• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den
odjezdu do 9.00 hodin

Storno podmínky a pobyt se zvířaty:
• pobyt se zvířaty je z hygienických důvodů zakázán
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez

dalšího upozornění zrušen

Chlum u Třeboně – PENZION HEJTMAN
378 04 Chlum u Třeboně 370, www.penzionhejtman.com

• zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem,
záloha mu bude vrácena v plné výši snížena pouze o poštovné.
Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 20 dní před nástupem
a delší než 10 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena ve výši
50 %. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před nás-
tupem, zálohu nevracíme.

• nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího
ukončení pobytu z vážných důvodů, cena za nevyužité ubytování se
nevrací, cena za nevyužité stravování bude vrácena jen za stravu
druhý a další dny. První den je hrazen balíčkem jednodenní stravou.

Vybavení areálu penzionu – služby v ceně:
• dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV ve všech pokojích
• malé fitness centrum a stolní tenis
• dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, houpačkou

a domečkem
• otevřené ohniště
• parkoviště v areálu
• možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži penzionu
• možnost masáží
REZERVACE: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz



LUHAČOVICE - Hotel Adamantino***
http://www.adamantino.cz/

Wellness pobyt (7 dní/6 nocí) 4740 Kč/osoba (původně 5420 Kč)
• 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 6x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 2x regenerační masáž (30 min), 1x reflexní masáž

plosky nohy (30 min) 1x parafín na ruce, 3x whirlpool (30 min), 2x
sauna (90 min) a volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezer-
vované akce)

Prodloužený víkend (4 dny/3 noci) 2370 Kč/osoba (původně 2810 Kč)
• 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 3x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 1x regenerační masáž (30 min), 1x reflexní masáž

plosky nohy (30 min), 2x whirlpool (30 min), 1x sauna (90 min) a
volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezervované akce)

Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) 1590 Kč/osoba (původně 1910 Kč)
• 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 2x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 1x relaxační masáž (30 min), 2x whirlpool (30 min), 1x

sauna (90 min) a volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezer-
vované akce)

Bonusy (platí pro všechny druhy pobytů)
• parkování a wifi zdarma
• 10 % sleva na další masáže
• úschova kol zdarma
• tenis, stolní tenis a kulečník zdarma
• animační akce pořádané hotelem zdarma
Slevy (platí pro všechny druhy pobytů)
• sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
• sleva 50 % pro děti 3 - 12 let
• dětská postýlka zdarma
Důležité informace
• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjez-

du do 10.00 hodin
• pobyty jsou k dispozici v termínu od 2. 1. - 18. 12. 2017
• možnost dokoupení plné penze - 160 Kč/osoba, 110 Kč dítě do 12

let
• jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
• v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE: +420 575 570 880, recepce@adamantino.cz

Ubytování rekreantů bude zajištěno v Hotelu Engadin, s výtahem.
Standard pokoje: s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
Turistik pokoje: umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC + sprcha
společné.
Apartmá pokoje: pokoj o dvou místnostech, TV, s 1x vlastním soci-
álním zařízením (sprcha, WC).
Sezóna (1. 7. - 26. 8. 2017) ceny - osoba/den

Plná penze Polopenze
Pokoje STANDARD:
dospělý 550,- Kč (původně 630,-Kč) 500,- Kč (původně 580,-Kč)
děti do 10 let 480,- Kč (původně 520,-Kč) 430,- Kč (původně 470,-Kč)
Pokoje TURISTIK:
dospělý 430,- Kč (původně 510,-Kč) 380,- Kč (původně 460,-Kč)
děti do l0 let 380,- Kč (původně 420,-Kč) 330,- Kč (původně 370,-Kč)
APARTMÁ
dospělý 600,- Kč (původně 680,-Kč) 550,- Kč (původně 630,-Kč)
děti do 10 let 530,- Kč (původně 550,-Kč) 480,- Kč (původně 500,- Kč)
Mimosezóna (od 27. 5 do 1. 7. a od 26. 8.- 30. 9. 2017)
- v mimosezóně jsou ceny nižší – dospělý/den o 40 Kč a dítě do 10
let/den o 20 Kč méně než v sezóně.

Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,-
Kč/den.
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu – v případě záj-
mu o stravu 100,- Kč/den (u dětí rozhoduje věk v den nástupu)
WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu – zdarma.
Za poplatek:
- 210,- Kč/týden televize na pokoji (standard)
- Wellnes - infrasauna, masáže
- 50,- Kč/den pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
- rekreační poplatek se hradí na místě
Forma úhrady pobytu - záloha + doplatek
Hotel pořádá každý týden jednodenní výlety po Šumavě, Bavorském
lese a také do Alp. Velmi atraktivní jsou např. zájezdy do
Berchtesgadenských Alp nebo Pasova.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.
Při rezervaci se prosím prokazujte průkazem člena, potvrzením ZO
nebo pracovníka příslušného Informačního poradenského centra.
REZERVACE: engadin@engadin.cz, +420 773 650 058

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
www.engadin.cz

www.engadin.cz


Hotel nabízí 610 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj stan-
dard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dis-
pozici pokoje pro 3 až 4 osoby.

Všechny pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, LCD televizorem se satelitním příjmem, telefonem
s přímou volbou, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem včetně ručníků a osušek, fénem, toaletou a připo-
jením k internetu prostřednictvím vysokorychlostního signálu WiFi.

Pokoje jsou nekuřácké, ale s cílem vyjít vstříc potřebám našich kuřáckých hostů jsou vyčleněna dvě patra, 4. a 5., jako kuřácká.
� Strategická poloha v sousedství centra Prahy a hlavního nádráží
� Personál recepce k dispozici 24 hodin denně
�Moderní pokoj již za cenu od 750 Kč
� Servírované nápoje denně až do půlnoci
�Výběr až ze tří hotelových restaurací
�Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků
�Bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku
�Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi
� Parkování v podzemních garážích hotelu

CENY UBYTOVÁNÍ
Pokoj 1. 1. – 31. 3. 1. 4. – 31. 10.

1. 11. – 31. 12.
1lůžkový 750 Kč 850 Kč
2lůžkový 900 Kč 1200 Kč
3lůžkový 1200 Kč 1400 Kč
4lůžkový rodinný 1400 Kč 1600 Kč
2lůžkový Lux s terasou 1200 Kč
2lůžkový Art Deco Superior 1400 Kč

Cena je za pokoj a noc včetně základní snídaně a veškerých poplatků.
Příplatek za snídani Premium činí 100 Kč na osobu.

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Zuzana Angerová
telefon: +420 267 092 212,

e-mail: rezervace@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz/hotel



Františkovy Lázně 2017
informace a REZERVACE - + 420 359 604 504 (denně 8:00 – 20:00) - info@frantiskovylazne.cz

Odborový svaz státních orgánů a organizací pokračuje ve spolupráci s Lázněmi Františkovy Lázně a.s.
(http://www.franzensbad.cz/cs/, . Na základě dohody poskytuje tato společnost zvýhodněné pobyty nejen pro členy OSSOO ale
také pro blízké osoby. Nárok na cenové zvýhodnění získáte vy či vaši blízcí po udání rezervačního kódu AMB 549. Vaši blízcí
mohou přijet nezávisle na vás. V případě, že byste pobyt chtěli darovat, bude vystaven a zaslán krásně zabalený dárkový poukaz
s infomateriály o Františkových Lázních a františkolázeňskými oplatkami.

KRÁTKODOBÝ POBYT VITAL – prodloužený víkend
• 3x ubytování s polopenzí, při pobytech začínajících v neděli 1 den

zdarma navíc, tzn. 4x ubytování s polopenzí za stejnou cenu
• 1x částečná aroma masáž
• 1x částečná klasická masáž
• 1x relaxační vířivá koupel s perličkou
• 1x parafínový zábal na ruce
• 2x 2 hodiny v Aquaforu – největším a nejkrásnějším akvaparku

českých lázní (hosté hotelu Pawlik a Imeprial mají navíc
neomezený vstup po celý týden, ostatní hosté mají neomezený
vstup od pondělí do pátku od 9 - 21 hod.; 2x 2hodinové vstupy lze
však využít i o víkendu)

• welcome drink
• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných

lázeňských hotelů

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX – týden pro váš odpočinek
• 7x ubytování s polopenzí (možnost přikoupení plné penze)
• lékařské vyšetření
• 10 léčebných procedur (kombinaci procedur určuje ošetřující lékař

při vstupní prohlídce, např.: slatinná koupel, klasická masáž, vířivá
koupel a jiné)

• v ceně pobytu neomezený vstup do Aquafora – největšího a nej-
krásnějšího akvaparku českých lázní (hosté hotelu Pawlik a
Imperial mají neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený
vstup po. – pá. 9 - 21 hod.)

• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných
lázeňských hotelů

Minimální délka pobytu 7 nocí, lze prodloužit o libovolný počet nocí.

hotel Imperial hotel Dr. Adler hotel Savoy

Aquaforum u hotelu Pawlik

Léčebná péče - léčebný plán stanoví náš odborný lékař
na základě lékařské prohlídky

Typy léčebných programů:
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění pohybového aparátu
• gynekologická onemocnění (ne v LH Imperial)
• následná péče po onkologických onemocněních
• léčba trávicího ústrojí (ne v LH Imperial)
• léčba kožních nemocí (ne v Pawlik a Imperial)
• léčba nervových onemocnění (ne v LH Imperial)
• edukačně-preventivní program
• diabetes mellitus (ne v LH Pawlik a Imperial)

Při léčení jsou využity tyto léčebné procedury:
• klasické procedury s využitím františkolázeňských přírodních

léčivých zdrojů (přírodní sirnoželezitá slatina, minerální léčivá vo-
da a zřídelní plyn) - slatinné koupele, slatinné zábaly, uhličité
koupele, inhalace, plynové injekce, inhalace, pitná kúra aj.

• fyzikální léčba – elektroterapie, magnetoterapie, ultrasonoterapie,
parafínové zábaly rukou, zad a kloubů aj.

• fyzioterapie – klasická či reflexní masáž, léčebný tělocvik v ba-
zénu, plavání, individuální či skupinový léčebný tělocvik, mobili-
zace, měkké techniky, míčkování, SM systém, manuální léčba,
srdíčkové trasy aj.

• vodoléčba – podvodní masáž, perličková, přísadová a celotělová
vířivá koupel, vířivá koupel horních a dolních končetin, šlapací
bazénky aj.

• speciální léčebné procedury – oxygenoterapie, manuální či
přístrojová lymfodrenáž, obstřik kloubů aj.

Lázeňské hotely
Všechny hotely leží v lázeňském centru v těsné blízkosti parků.
IMPERIAL****SUPERIOR - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-
imperial-superior
PAWLIK**** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-pawlik/
SAVOY**** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-savoy
DR. ADLER*** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-dr-adler/
METROPOL*** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-metropol/

Více informací včetně cen na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Pobyt* lze hradit i poukázkami SODEXO – Pass - Relax, Flexi, Dárkový,
Fokus, přes Cafeterii moje Benefity, EDENRED – Ticket - Medica,
Compliments - dárkový, Holiday, Multi a Benefit card; Sport a kultura (pouze
v Aquaforu), CHEQUE DEJENEUR - Šek dovolená, Unišek+, Cadhoc -
dárkový šek.
* Neplatí pro LH Imperial****SUPERIOR

Možnosti kulturního vyžití
Pro naše hosty nabízíme bohatý kulturní program zdarma či za
zvýhodněné vstupné. Hosté mohou během pobytu navštívit koncerty,
výstavy, přednášky, kino, divadlo či taneční odpoledne a večery.
Ukázku kulturního a společen-ského vyžití naleznete pro každý měsíc
na http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/

http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-metropol/
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-dr-adler/
http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-savoy
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-pawlik/
http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-imperial-superior
http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-imperial-superior


GRADAC - depandance „B“ Laguna
BAŠKO POLJE - depandance Alem
(Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v omezeném počtu turnusů)
10denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí ve formě švédských
stolů (nápoj k večeři není v ceně) a ubytováním ve 2 až 3lůžkových pokojích
v hotelových depandancích vzdálených pár desítek metrů od moře.
Klimatické subtropické podmínky střední Dalmácie zaručují vynikající počasí
vhodné pro koupání a opalování.

Cesta je organizována z Prahy (případně dle dohody z jiného místa v ČR) do
místa pobytu a zpět klimatizovanými autobusy.
Maximální ceny za sezónní pobyt (10 plných dní) pro dospělou osobu
(polopenze, pobytové taxy, přeprava autobusem) je:
Gradac - 12 860,- Kč,
Baško Polje - (vč. nápoje) - 12 340,- Kč, což je výrazně méně, než v pře-
počtu účtují za stejný pobyt některé renomované cestovní kanceláře.
Lze uplatnit slevy pro děti i dospělé osoby.

Zahraniční rekreace Chorvatsko
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nabízí v roce 2016 rekreaci v Chorvatsku i pro členy

Odborového svazu státních orgánů a organizací

Turnus Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd
číslo z příslušného místa do místa pobytu z místa pobytu do příslušného

v České republice v Chorvatsku v Chorvatsku místa
v ČR

I. 30.5.2017 31.5.2017 10.6.2017 11.6.2017
II. 9.6.2017 10.6.2017 20.6.2017 21.6.2017
III. 19.6.2017 20.6.2017 30.6.2017 1.7.2017
IV. 29.6.2017 30.6.2017 10.7.2017 11.7.2017
V. 9.7.2017 10.7.2017 20.7.2017 21.7.2017
VI. 19.7.2017 20.7.2017 30.7.2017 31.7.2017
VII. 29.7.2017 30.7.2017 9.8.2017 10.8.2017
VIII. 8.8.2017 9.8.2017 19.8.2017 20.8.2017
IX. 18.8.2017 19.8.2017 29.8.2017 30.8.2017
X. 28.8.2017 29.8.2017 8.9.2017 9.9.2017
XI. 7.9.2017 8.9.2017 18.9.2017 19.9.2017

Poznámky:
1. Pobyty jsou organizovány jako desetidenní, k tomu je třeba připočítat dva

dny na cestu tam a zpět
2. Začátek pobytu - večeře v den příjezdu do místa pobytu v Chorvatsku

Konec pobytu - snídaně v den odjezdu z místa pobytu v Chorvatsku
3. Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v turnusech I. až XI.,

pobyty v lokalitě Stari Grad pouze v turnusech I. až VIII.

P. č. Druh služby Cena služby (EUR)
(sleva, příplatek) Cena přepravy (CZK)

Služby jsou uvedeny v cenách Gradac - Laguna Baško Polje - Alem
za osobu a den, přeprava
za cestu tam a zpět

1. Polopenze za osobu
na 2lůžkovém pokoji 33,00 31,00

2. Polopenze za třetí osobu
na 3lůžkovém pokoji 1/, 2/ 29,70 24,80

3. Polopenze za dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1) 2/ 26,40 24,80

4. Polopenze za další dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1+1)
(bez lůžka) 2/ --- 0,00

5. Polopenze za dítě do 12 let
na 2lůžkovém pokoji (1+1) 2/ 26,40 31,00

6. Cena za dítě do 3 let
na pokoji (bez lůžka a
bez stravy) 2/ 0,00 0,00

7. Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba na pokoji) 33,00 31,00

8. Příplatek za nápoj k večeři --- 1,00
9. Příplatek za registraci (hotel) --- 0,35
10. Příplatek za pobytovou taxu

za osobu starší 18 let (město) 2/ 1,00 1,00
11. Příplatek za pobytovou taxu

za osobu 12-18 let (město) 2/ 0,50 0,50
12. Přeprava autobusem za osobu 3000,00 2.960,00

Legenda:
1/ Sleva za třetí osobu na 3lůžkovém pokoji se uplatní jen tehdy, jsou-li na

pokoji ubytovány tři osoby starší 12 let
2/ Pro uplatnění slev účastníků je rozhodující věk rekreanta v den zahájení

rekreačního pobytu (tj. v den příjezdu do místa pobytu)

GRADAC - depandance „B“ Laguna

Bližší informace na OSSKP Praha, tel. 222 711 123, 602 673 983

(Zdeněk Zmeškal)

Další informace jsou také na www.ossklo.cz

Objednávky budou vyřizovány podle data doručení na odborový svaz

BAŠKO POLJE - depandance Alem



NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Portál Spa.cz od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k rezervaci prověřených

lázní a wellness hotelů v České republice a dalších pěti zemí střední Evropy. V nabídce samozřejmě
nechybí tradiční lázeňské pobyty, ale ani netradiční alternativní nebo gurmánské pobyty. Svým za-
měřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční poby-
ty. Ve spolupráci s předními českými lázněmi a wellness hotely přináší atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek,
tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin zaměstnanců. Speciálně sestavené rekondiční pobyty jsou
prioritně zaměřeny na kompenzaci negativních vlivů způsobených výkonem povolání, obnovu fyzické a duševní kondice i pre-
venci možných zdravotních rizik spojených s výkonem povolání.

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU

��Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
��Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
��Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
��Námi vyzkoušené a doporučované hotely
��Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
��Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call cen-

tra Spa.cz
��Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu

Lázeňské  pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, ví-
kendové pobyty 3 dny/2 noci
LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU - Lázeňský dům Moravan***
LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA - Lázeňské domy Slezský dům,
Bezruč a Vila Vlasta
TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY - Lázeňský dům Eliška****
VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***
JESENÍK - Villa Regenhart****
LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka
LUHAČOVICE - Hotel Vega***

- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den

odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém

pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na

webových stránkách www.spa.cz

NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****

LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA Slezský dům

LUHAČOVICE - Hotel Vila Antoaneta **** a Luxury Spa &
Wellness Vila Valaška ****
LUHAČOVICE - Wellness Hotel Pohoda****
LEDNICE NA MORAVĚ - Spa Resort Lednice****
PODĚBRADY - Spa Hotel Felicitas****
NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Lázeňský hotel Royal****
KARLOVY VARY - Resort Poppy***
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Spa Hotel Harvey****
JÁNSKÉ LÁZNĚ - Lázeňský hotel Terra***
LÁZNĚ JUPITER BECHYNĚ ***

Více informací včetně cen pro členy OSSOO na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***

LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka



- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den

odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém

pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na

webových stránkách www.spa.cz

Více informací včetně cen pro členy OSSOO na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Portál  Spa.cz od  roku  2008  poskytuje  svým  klientům  nejsnadnější  cestu  k  rezervaci prověřených

lázní a wellness hotelů v České republice a dalších pěti zemí střední Evropy. V nabídce samozřejmě
nechybí tradiční lázeňské pobyty, ale ani netradiční alternativní nebo gurmánské pobyty. Svým za-
měřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů -  zaměstnanecké rekondiční poby-
ty. Ve spolupráci s předními českými lázněmi a wellness hotely přináší atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek,
tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin zaměstnanců. Speciálně sestavené rekondiční pobyty jsou
prioritně zaměřeny na kompenzaci negativních vlivů způsobených  výkonem  povolání,  obnovu  fyzické a duševní  kondice  i pre-
venci  možných zdravotních rizik spojených s výkonem povolání. 

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU

��Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
��Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
��Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
��Vyzkoušené hotely
��Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
��Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call cen-

tra Spa.cz
��Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu

Wellness  pobyty  8 dní/7 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, ví-
kendové 3 dny/2 noci
TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****
TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Panoráma****
TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Flóra***
TURČIANSKE TEPLICE - Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior ****
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Spa Hotel Grand Splendid ***
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Health Spa Resort Esplanade****
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Hotel Magnólia ****
LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana
LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***

LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***

LÁZNĚ PIEŠŤANY - Health Spa Resort Esplanade****

TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****

TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Panoráma****

LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana -  osygenoterapia




