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Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 28. ledna se v Praze v sídle
odborového svazu uskutečnilo 7.
zasedání předsednictva Výboru OSSOO.
Se zprávou o činnosti od minulého
zasedání PVOS a VOS v prosinci
loňského roku doplněnou videoprezentací vystoupil předseda OS Bc. Pavel
Bednář. Informoval o své účasti na jednání vlády 7. prosince 2015, které se
týkalo návrhu kolektivní dohody
vyššího stupně pro státní úředníky.
Vláda odmítla požadavek odborů na
zvýšení platových tarifů pro státní zaměstnance, z navrhovaných 5 dnů zdravotního volna ze strany odborů odsouhlasila pouze 4 dny a zamítla návrh
odborů na odměny k životním jubileím,
prvnímu odchodu do starobního důchodu a odchodu do invalidního důchodu třetího stupně z prostředků
určených na platy. Odborové svazy se po
rozhodnutí vlády jednomyslně shodly,
že takto vládou schválenou KDVS
nepodepíší. Téhož dne se předseda
Bednář zúčastnil setkání bankovní rady
ČNB se zástupci ČMKOS věnované
makroekonomické situaci a prognóze
vývoje, situaci na trhu práce a vývoji
kurzu koruny. V dalších prosincových
dnech se předseda účastnil jednání pracovní skupiny ČMKOS pro členskou
základnu, konferencí sekcí statistiky a
celní správy našeho OS, 20. zasedání
Rady ČMKOS věnované mj. rozpočtu
na rok 2016, porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2015 a
pracovní úrazovosti a nemocem z povolání v roce 2014. Na plenární schůzi
RHSD 14. 12. 2015 v bodu různé položil
předseda OSSOO zástupci vlády otázku,
jak dál s kolektivní dohodou vyššího
stupně. Deklaroval, že odbory verzi po
jednání vlády ze dne 7. 12. 2015
nepodepíší. Kolektivní dohody se týkalo
i jednání předsedy OSSOO a předsedy
ČMKOS Josefa Středuly s předsedy tří
vládních politických stran Bohuslavem
Sobotkou, Andrejem Babišem a Pavlem
Bělobrádkem bezprostředně před jednáním vlády 21. prosince 2015. Na
samotném jednání vlády pak předseda
OSSOO opět vystoupil k projednávané
vyšší kolektivní dohodě. Vláda poté dohodu odsouhlasila a následující den byla
dohoda podepsána. Dne 14. 1. se usku-

tečnilo jednání grémia ČSSD s představiteli ČMKOS, které se týkalo mj.
minimální mzdy, přípravy rozpočtu na
rok 2017 či otázky „zastropování“ odchodů do starobního důchodu. Rada
ČMKOS 18. ledna jmenovala v rámci
přípravy VII. sjezdu ČMKOS v roce
2018 místopředsedu ČMKOS V. Samka
předsedou pracovní skupiny pro program ČMKOS a předsedu OS ECHO
Z. Černého předsedou pracovní skupiny
pro Statut ČMKOS.
První místopředseda JUDr. Rudolf
Pospíšil dále připomněl, že OS má zájem řešit dobu odpočinku mezi služebními cestami a pracovními směnami a
prosadit psychologickou a právní pomoc
zaměstnavatele po napadení zaměstnance veřejné správy v době jeho osobního volna v souvislosti s výkonem jeho
zaměstnání. K vyšší kolektivní dohodě
pro úředníky státu upozornil na nekrácení služebního volna v rozsahu 5 dnů
podle KDVS a na potřebnou „rozumnost“ při jeho čerpání s ohledem na
potřeby služebního úřadu. Nejčastější
dotazy k vyšší kolektivní dohodě pro
státní úředníky lze najít na stránkách
odborového svazu.
K implementaci služebního zákona a
k vyšší kolektivní dohodě v diskusi vystoupili Ing. Vojtěch Rosenberger, Mgr.
Jan Dudek, Zuzana Rozová a Mgr.
Miroslava Brcháňová. 2. místopředseda
OSSOO Ing. Břetislav Dvořák označil
minulý rok vzhledem k navýšení přídělu
do FKSP, zvýšení platových tarifů a uzavření vyšší kolektivní dohody pro státní
úředníky za úspěšný pro odbory a zaměstnance. Přítomní se shodli na záměru
prosazovat shodné benefity pro zaměstnance podle zákoníku práce i ve služebním poměru.
O akcích Mladých odborářů OSSOO
informovala předsednictvo zástupkyně
mladých Mgr. Šárka Homfray. Mezi
záměry pro letošní rok patří i opětovné
setkání s náměstkem MV ČR RNDr.
Josefem Postráneckým či promítání filmu a účast v Radě mladých ČMKOS.
PVOS rozhodlo, že v pracovní
skupině pro program ČMKOS bude náš
OS zastupovat předseda Bednář a v pracovní skupině pro Statut ČMKOS pak
místopředseda Pospíšil.
-dě-

či e-mailovou adresu.

Kompletní nabídka rekreace včetně svazové rodinné
na rok 2016 na stranách 4 až 19

Platové rozdíly žen a mužů
a jak přispět k jejich snížení

Gender Pay Gap (GPG), v podstatě rozdíl v platech žen a mužů,
se počítá různými způsoby, většinou jde o průměrné hodinové či
měsíční mzdy v jednotlivých povoláních či odvětvích. Při srovnání s ostatními zeměmi EU se
Česká republika v posledních letech umísťuje mezi zeměmi s nejvyšším GPG. Platové rozdíly mezi
muži a ženami v ČR činí 22 %,
pokud se berou v úvahu pravidelné příjmy, když se započítají také
nepravidelné složky platu (odměny atd.), činí tento rozdíl 24 %.
Ve Velké Británii je platový rozdíl
19 %, když se však započítají
nepravidelné složky platu, je
třicetiprocentní. V Norsku jsou
platové rozdíly zhruba 12 % a podařilo se je snížit z platového
rozdílu 67 % v roce 1959, pak se
delší dobu držely na dvacetiprocentní hranici, kterou se ale podařilo pokořit a platový rozdíl se
nadále pomalu snižuje. Jak však
poznamenala norská odbornice
Kjersti Misje Østbakken, účastnice mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů,
kterou pořádala 22. ledna v Brně
Kancelář veřejného ochránce práv,
za dalších padesát let se genderové platové rozdíly v Norsku mají šanci snížit na 6 %. Snižují se
tedy velmi pomalu, a to i v zemi,
která se je snaží systematicky
řešit. A mě napadá, že toho se už
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nedožiju. Prognóza pro ČR by
navíc vypadala mnohem méně
pozitivně. Jak je tedy vidět, problém je hluboce zakořeněn a nelze
předpokládat, že dojde k jeho radikální a okamžité změně. Platová
rovnost žen a mužů je jedním
z důležitých témat EU, problém je
však natolik komplexní, složitý a
obtížně řešitelný, že ke změnám
dochází jen velmi postupně.
Příčin platových rozdílů mužů a
žen je celá řada. Patří k nim problematika postavení žen ve společnosti a na trhu práce. Ženy častěji
pracují v oborech, které jsou finančně podhodnocovány (oblast
služeb) a často se zmiňuje, že nemají odvahu říct si o vyšší platy,
za což jsou logicky penalizovány.
Nehovoří se však už o tom, že jsou
penalizovány i za to, když si o vysoký plat řeknou, jak poznamenala
právnička Barbara Havelková na
výše zmíněné konferenci. Při kariérním postupu ženám brání pomyslná bariéra oddělující je od
vysokých postů, tzv. skleněný
strop. Zaměstnavatelé mají obavy
zaměstnávat ženy v zodpovědných manažerských funkcích díky
jejich přerušované kariéře, předpokládané pečovatelské roli a případně jejich kompetencím, které
nejsou považovány za dostatečné.
Z aktuálního výzkumu veřejného
mínění FSS MU vyplynulo, že je
v české společnosti stále silné
přesvědčení o genderově asymetrických rolích mužů a žen. Od ženy se očekává péče o děti a domácnost, od muže, že bude živitel.
Představa o ženě pečovatelce a
muži živiteli však nemá příliš silnou oporu v realitě. Česká rodina
je závislá na dvou příjmech, jen od
ženy se očekává kromě její nevýPokračování na straně 3

Tisková oprava

Text druhého odstavce článku na třetí straně čísle 1/2016 Ze sekcí
Veřejná správa správně zní:
“Předsedkyně sekce Ing. Alena Gaňová rovněž ocenila práci K.
Macha ohledně novely zákona o obecní policii. Připomněla, že výbor sekce je po volbách v loňském roce z jedné třetiny nový, což jistě
přispěje k další činnosti. K novele zákona o obcích sdělila, že jde
o úpravu odměňování členů zastupitelstev.”

Ze sekcí

Katastrální úřady

Výbor Sekce katastrálních
úřadů OSSOO jednal v Praze
dne 8. 12. 2015. Předseda Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního Ing. Karel Večeře
informoval odborové funkcionáře o situaci v rezortu geodézie
a kartografie ohledně zařazování
do platových tříd v souvislosti
se zaváděním služebního zákona. Problematické jsou nízké
nástupní platy do doby složení
úřednické zkoušky (nejnižší
platový stupeň) podle zákona
o státní službě. Administrativní
složitost a velmi mnoho dokladů, které jsou třeba doložit k výběrovému řízení, odrazuje uchazeče. Na KÚ jsou problémy
s udržením právníků kvůli
nízkým platům. Jedná se o změnách platového zařazení od 1. 1.
2017, ve hře je i možnost
náborového příspěvku pro nové
úředníky. Předseda dále informoval o přípravách úřednických
zkoušek. Bylo ukončeno 14
výběrových řízení na ředitele
KÚ a Zeměměřičského úřadu,
většinou se přihlásili jen stávající ředitelé, někde byli 2 uchazeči.
Digitalizace SGI se pomalu
blíží ke konci. Průměrné lhůty
pro vklady jsou 21 - 29 dnů,
katastrální pracoviště zvládají
situaci dobře. Je připravena
poslanecká novela katastrálního
zákona, změna obesílání účastníků informacemi o plombě,
které by se poštou vůbec neposílalo a bylo by realizováno
pouze přes službu sledování
změna („hlídací pes“), která by
byla zřizována všem bezplatně.
Dále se hovořilo o využívání
šesti dnů studijního volna státních úředníků. Studijní volno
může navrhnout zaměstnanec.
V diskusi zazněl návrh na
uzavření jedné kolektivní dohody pro celý rezort, tu by
podepsali všichni ředitelé KÚ.
Připravuje se zaměstnanecký
program T-Mobile, který nahradil Vodafone, jedná se o upřesnění podmínek.
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Provozní výdaje na rok 2016
jsou zhruba stejné jako v roce
2015.
Předsedkyně sekce Ing.
Kateřina Kubátová informovala
o jednáních ohledně vyšší
kolektivní dohody pro zaměstnance pod zákonem o státní
službě a o neuspokojivém vývoji členské základny, kdy starší
odboráři odcházejí do důchodu a
mladí nemají o odbory zájem.
Předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval podrobněji
o vyšším kolektivním vyjednávání a rozporech mezi návrhy
odborů a přístupem vlády. Pohled na úředníky je ve společnosti stále velmi špatný. Dále informoval o jednání Výboru
OSSOO počátkem prosince
2015.
-he-, -dě-

Do nového roku s vyšším platem

Loňský rok naše
odborová centrála vyhlásila
akci Konce levné práce - boj
nízkým mzdám.
Bude to náročná
a dlouhá cesta.
Nicméně o tom, že ČMKOS určila správný směr, není pochyb.
Své ovoce nese již nyní.
Většina firem je rozhodnuta
svým zaměstnancům v roce 2016
zvýšit platové ohodnocení, někteří sami od sebe, jiní v rámci
vyjednávání s odborovými organizacemi. Zde je na místě zmínit
úspěch zaměstnanců společnosti
Ahold, kterým se povedlo prosadit plošné navýšení mezd zaměstnanců obchodního řetězce Albert
o 3 %. V krátkosti je dobré
zmínit, že Ahold je nadnárodní
korporace s obratem desítek miliard Euro sídlící v Holandsku,
které je považováno za daňový
ráj. Je pochopitelné, že naše
mainstreamová média o této
události mlčí. Důvod je zřejmý –
příklady táhnou. Proto je
důležité, aby se tato informace
dostala k co možná největšímu
počtu lidí, aby všichni zaměstnanci věděli, že odbory zde nej-

Nejčastější dotazy ke Kolektivní dohodě vyššího stupně
najdete na stránkách odborovéhosvazu

http://statorg.cmkos.cz/dokumenty/Kolektivn%C3%AD%20dohoda%20vy%C5%A1%C5%A1%
C3%ADho%20stupn%C4%9B%20-%20Nej%C4%8Dast%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20dotazy%20ke%20KDVS.pdf

Novela zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním
městě Praze v oblasti odměňování členů zastupitelstev
Cílem navrhovaného nového systému odměňování členů územních
samosprávných celků je zejména:
- sjednotit právní úpravu a principy odměňování členů zastupitelstev
v zákoně o obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě
Praze,
- vyřešit aplikační a výkladové problémy a celý systém odměňování
členů zastupitelstev výrazně zjednodušit a zpřehlednit,
- nastavit spravedlivý konzistentní systém odměňování s jasnými
vnitřními vazbami.
více na:
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORNA4SEP8D7
Po vzájemné dohodě byla ukončena ke dni 31.
12. 2015 spolupráce Programu Odbory Plus
s jedním z hlavních partnerů programu - Equa
bankou. Pro stávající klienty Equa banky se tímto krokem, tedy ukončením spolupráce, nic nemění. Jejich
účty zůstávají i nadále ve stejném režimu, jaký byl při jejich založení. Od nového roku tedy není povinnost zakládat běžný účet
pro získání členství v programu a využívání jeho dalších výhod.
Bonus 500 Kč mohou ještě do 31. 3. 2016 získat i stávající členové
programu, kteří dosud neaktivovali svůj účet.
Aktuální informace o Programu Odbory Plus na
http://vyhody.odboryplus.cz/
Ke dni 12. 1. 2016 nabízel benefitní portál ČMKOS celkem 36
výhod pro členy programu.

názor

sou od toho, aby rozdávaly
vánoční kolekce (jak s oblibou
tvrdí naši názoroví oponenti), ale
jsou zde pro nás a mají hmatatelné výsledky.
Plat pokladní v supermarketu
v České republice je cca 12 000,Kč, v sousedním Německu si za
stejnou práci vydělá pokladní
asi 40 000,- Kč. Samozřejmě za
nesrovnatelně jiných pracovních
podmínek a zaměstnaneckých
benefitů.
Jak jsme se stali kolonií, je
nová kniha doc. Ing. Ilony Švihlíkové, která mimo jiné čtivým
způsobem popisuje cestu, kterou
jsme došli k výše zmíněnému
platovému rozdílu pokladní v supermarketu. Všem, kteří mají zájem o objektivní a nezkreslené
informace o stavu našeho národního hospodářství za posledních
25 let, doporučuji její přečtení.
Koncem roku 2015 na stránkách NOSu vyšel článek, který
mapuje situaci na jednom nejmenovaném úřadu v ČR, popisuje negativní vztahy mezi zaměstnanci a volenými zastupiteli do
takové míry, že autor z důvodu
ochrany zaměstnanců nezmiňuje
konkrétní jména a místa. Osobně
to nepovažuji za důležité, protože
stejná situace panuje na většině
úřadů, kde volení zastupitelé mají přímí vliv na úředníky vykonávajících státní správu. Přímý vliv
znamená to, že volený starosta
jmenuje a odvolává tajemníka
úřadu, který je odpovědný za
plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti,
tedy i personální agenda (přijímání pracovníků, mzdy a odměny). Stejný mechanismus platí i
pro krajské úřady. Přímé ovlivňování úřednictva při výkonu
státní správy ze strany volených
zastupitelů je pak více méně jasné. Ekonomická stránka tohoto
systému, kdy mnohdy z peněz
určených pro výkon přenesené
působnosti státní správy jsou
dotována místa pro asistenty asistentů, je v dnešní době taktéž
nezanedbatelná. Jediným řešením
je pokračování odpolitizování
státní správy v rámci služebního
zákona na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských
úřadů. Jedině tímto způsobem se
vyhneme situacím, kdy např.
„pan zastupitel“ přímo „lobuje“
na stavebním úřadu za prosazení
svého zájmu, který je v rozporu
se zákonem.
Bc. Ondřej Hála

Platové rozdíly žen a mužů
a jak přispět k jejich snížení

Pokračování ze strany 1

hodné role na trhu práce, a díky
tomu i ve společnosti, i péče o rodinu a domácnost.
V ČR je vysoká zaměstnanost
žen, české ženy mají zájem pracovat. Jsou motivovány, v současné
době ukončuje vysokoškolské
studium více žen než mužů.
Zaměstnanost žen však radikálně
klesá v obdobích, kdy mají malé
děti, při návratu na trh práce po
mateřské/rodičovské dovolené ženy čelí vysoké nezaměstnanosti a
nůžky platového rozdílu se radikálně rozevírají. Po rodičovské
dovolené začínají ženy pracovat
na nestandardní a nevýhodné pracovní smlouvy, případně se pokoušejí podnikat, což však nebývá
jejich preferovaná volba, ale spíše
jediná možnost, jak se udržet na
trhu práce. Návrat do původního
zaměstnání se navzdory zákonům
daří pouze 50 % žen. Pro českou
rodinu má bohužel tří až devítiletý
výpadek ženy z trhu práce velmi
neblahé ekonomické důsledky.
Jedna právnička, která má svou
firmu, poznamenala: „Mám tolik
šikovných mladých žen, které
však mizí z firmy v momentě,
když mají malé děti. V případě
brzkého návratu, budou považovány za nedostatečně pečující matky a kariéristky. Bez dostupných a
kvalitních zařízení péče o děti, a
toho, aby se nerodičovská péče
o mladší děti stala součástí našich
životů a představ o výchově dětí,
jsou v obtížně řešitelné situaci.“
V průběhu života se genderový
platový rozdíl zvyšuje. K nárůstu
GPG dochází zejména období,
kdy mají ženy malé děti, v tomto
období se platové rozdíly mezi ženami a muži zvyšují až na 30-40
%. Roli hraje také počet dětí,
každé další dítě přispívá ke zvýšení platového rozdílu mezi ženami a muži. Hovoří se o tzv. penalizaci žen za mateřství a o otcovském bonusu, protože v období
narození dítěte ženy vydělávají
výrazně méně a muži-otcové vydělávají o něco více. V období
před důchodem se platové rozdíly
zmenšují, nikdy se však už nedostanou na úroveň platových rozdílů žen a mužů po studiu, které se
pohybují na hladině zhruba 7 %.
Největším platovým rozdílům čelí
v ČR vysokoškolačky a osoby s výučním listem. Platové rozdíly žen
a mužů, zejména v období rodičovství jsou neblahou informací
pro celou společnost a zejména
pro rodiny s malými dětmi, protože část platu, kterou ženy postrádají, jejich partneři nenahradí.
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Přímé důsledky platových rozdílů
jsou pak zřejmé, ohrožení žen
chudobou a nižšími příjmy v důchodu.
Jak řešit platové rozdíly? V prvé
řadě je nutné vést kvalitní statistiky, které mohou odhalit, zda k platovým nerovnostem ve firmách či
úřadech dochází a v jaké výši.
Existující statistiky je nutné vyhodnotit a analyzovat příčiny platových nerovností. Gender Studies, o.p.s. pracuje mimo jiné také
se zaměstnavateli, které se snaží
podporovat k přijímání opatření
na podporu rovných příležitostí,
například prostřednictvím genderových auditů. Seznámili jsme
se s úřadem veřejné správy, kde
jsou jednotliví zaměstnanci placeni podle tabulkových platů a je
zde transparentní systém odměňování, tedy nepravidelné složky
platu. Přesto však při podrobnější
analýze platů vedení úřadu zjistilo, že v platové politice jsou
znevýhodňovány ženy (dokonce
právě v rámci tabulkových platů)
a bylo nuceno některé případy
přehodnotit.
EU doporučuje, aby firmy zaměstnávající nad 50 osob zpřístupňovaly svým zaměstnaným
anonymizované informace o platu
na jednotlivých pracovních pozicích. Firmám nad 250 zaměstnanců doporučuje, aby procházely
genderovými platovými audity.
V Rakousku je navíc povinnost
v pracovních inzerátech zveřejňovat minimální mzdu, kterou bude
zaměstnaný na dané pozici pobírat. V Rakousku je také dostupná
on-line kalkulačka, kde je možné
po zadání délky praxe, oboru činnosti, kvalifikace, věku atd. získat
informaci o výši mzdy v té které
profesi. Aby zaměstnaní věděli, co
mohou po svém aktuálním zaměstnavateli požadovat, případně
o jakou výši platu si říct, když žádají o nové pracovní místo. Cílem
těchto opatření je větší platová
transparentnost, která by přispěla
ke snížení platových rozdílů mužů
a žen. V ČR se bude tématu platových nerovností věnovat v následujících letech Ministerstvo
práce a sociálních věcí v rámci
projektu podpořeného z prostředků EU, bude probíhat osvěta o platových nerovnostech jak mezi zaměstnanými tak zaměstnavateli,
vznikne obdobná on-line kalkulačka mzdy jako existuje v Rakousku, do projektu budou zapojeny všechny instituce, které spadají
pod MPSV, vznikne metodika platového vyjednávání, bude se cílit i
na oblast výběru povolání, projekt
je mezinárodní, takže do ČR budou přenášeny dobré praxe ze
zahraničí.
Důležitá je podpora volby po-

volání, v Rakousku běží řada projektů, v rámci nichž jsou podporovány dívky, aby vstupovaly
do technických oborů a muži, aby
vstupovali do feminizovaných
oborů. Je předpoklad, že kdyby
například více mužů učilo ve
školách, přispělo by to k zvýšení
platů ve školství. V Norsku běžel
zajímavý projekt, podpořený
městem Trondheim, jehož cílem
bylo zaměstnávat muže v mateřských školách. Do projektu byli
zapojeni tamější nezaměstnaní
muži, z nich byli vytipovány osoby, které by mohly povolání dělat
a ty pak měly možnost (v případě
zájmu) projít vzděláváním a praxí

v mateřských školách a zapojit se
do péče o malé děti. Projekt byl
velmi úspěšný, zúčastnilo se ho 20
mužů.
Genderově citlivé vzdělávání,
zaměření se na podporu dívek a
chlapců pro vstup do netradičních
povolání, povědomí o existujících
genderových stereotypech ve
společnosti a snaha se jim bránit,
mohou přispět zásadním způsobem ke změně situace, musíme
však počítat s tím, že změna bude
probíhat v dlouhodobém horizontu.
Mgr. Lada Wichterlová
projektová manažerka
Gender Studies, o.p.s.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zorganizoval v úterý
26. ledna besedu s ministryní školství
Kateřinou Valachovou. V rámci vzájemné diskuze chtěla paní ministryně
vyslechnout názory odborářů a odborářek na zavádění povinného předškolního vzdělávání. To je téma, které se
netýká jen pracovníků ve školství, ale
i všech rodičů, prarodičů a celé společnosti. Besedy se proto zúčastnili i
mladí odboráři OSSOO.
Ministryně Valachová navrhuje,
aby každé dítě mělo ze zákona jeden
povinný ročník předškolního vzdělávání, a to s platností od 1. 9. 2017. Na
financování dostatečných kapacit a
dovybavení školek by se použily
prostředky z evropských fondů. Ve
věku pěti let by tedy všechny děti
musely na zápis do spádové školky,
podobně jako dnes chodí na zápis do
základní školy. Dítě by poté od září
absolvovalo povinný rok předškolního
vzdělávání. V případě udělení odkladu
školní docházky pro nezralost by případně chodilo do školky ještě další
rok, ale odborníci si od zavedení
povinné školky slibují mj. i výraznou
redukci počtu odkladů školní
docházky.
Hlavním argumentem, který paní
ministryně na debatě přednesla, je pro
ni zapojení všech dětí do vzdělávacího
systému tak, aby se případné problémy
stihly řešit ještě před nástupem na základní školu. Zavedení povinného
předškolního vzdělávání je z hlediska
politických dohod téměř hotové, otázka ještě visí nad některými pozměňovacími návrhy.
Aktuální situace v České republice
vypadá tak, že se v posledním roce
před vstupem do povinné školní docházky předškolního vzdělávání účastní přibližně 92 % dětí, ať už v mateřských školách nebo v přípravných
třídách zřizovaných při základních
školách. Pro většinu dětí v ČR je tak
docházka do mateřské školy samozřejmostí. Zavedení povinné docházky
od roku 2017 tak školky kapacitně
nezatíží, mj. i proto, že demografická
křivka vykazuje pokles a dětí ve věku
kolem 3-4 let je méně než pětiletých
a šestiletých, které školky do té doby

opustí. Ve výjimečných případech
bude také možné z rozhodnutí ředitele/ky školky ponechat dítě v domácím vzdělávání, jak je to dnes možné i
na prvním stupni základní školy.
Většina účastníků diskuze návrh
ministryně podporovala a souhlasila
s přínosy pro děti, ať už to bude
dřívější socializace dětí, lepší příprava
na školu s cílem vytvořit rovné podmínky pro všechny nebo nutnost spolupráce mezi rodiči a školkou, která
rodiče připraví na pozdější spolupráci
se základní školou.
Nicméně se diskutovalo i několik
problémů, kterých se účastníci semináře obávají. Nebude práce s novými dětmi, které by jinak rodina do
školky neposílala, pro učitelky příliš
náročná? Jaká budou pravidla ohledně
přezkušování dětí v domácím vzdělávání? Jak nastavit systém omlouvání
v případě nemocí a dovolených?
Padlo také několik dotazů na spádové obvody školek. Účastníci měli
strach, že to omezí svobodnou volbu
rodičů vybrat si školku podle vlastní
preference. Ministryně Valachová ale
odpověděla, že svoboda volby zůstane
zachována, jen budou mít rodiče
garanci, že pokud jejich dítě nepřijmou tam, kam ho chtějí dát, přijmou
ho ve spádové školce.
Další obavy se týkaly toho, jestli
povinný systém předškolního vzdělávání opravdu zapojí i děti ze sociálně znevýhodněných rodin a přiměje
rodiče tyto děti do školky pravidelně
dávat. Jedna z účastnic dokonce
navrhla v případě neomluvené absence odebírat rodičům sociální dávky.
To paní ministryně odmítla. Naopak
prý uvažuje o pozitivní motivaci pro
sociálně slabé rodiny např. formou
bezplatného stravování pro určité
skupiny dětí. Případné vážné prohřešky rodičů (neomluvená absence
a podobně) by měla školka podle ní
řešit ve spolupráci s orgány sociálněprávní ochrany dětí a dalšími úřady.
Mateřské školy si tak budou muset
zvyknout, že se na ně zvýší nároky
ohledně práce s problémovými rodinami a podobně.
Leonie Liemich (OSSOO) a
Roman Petrenko (ČMOS PŠ)

Besedy s ministryní školství se účastnili také
mladí odboráři

Rekreační zařízení“SMRK”

v Lá zních Libverda

v roce 2016

Uzavření RZ SMRK bude vzhledem k plánované rekonstrukci od 13. 3. 2016 do 30. 4. 2016

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou
zahradou, Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický
charakter. Léto je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo
je vhodné i pro cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využujte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 2-3/2016.
Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Příspěvek OS na jízdné je součástí dotace zahrnuté v ceně
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. lázeňský pobyt v pěkném prostředí a dobrých klipoukazu. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150
matických podmínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského
m od rekr. střediska. Pro osobní auta rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.
centra) je umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O LÁZEŇSKOU LÉČBU
hřiště na tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.Koupání Hlavními léčivými zdroji, které založily slávu lázní už v dávné minulosti jsou prameny minerálních vod,
které se již v 18. stol. řadily “po bok pramenů karlovarských a bílinských” s “blahodárnými účinky na
umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p. Smrkem (5 km),
mozek a nervovou soustavu, na dodávku životního popudu, povzbuzení ducha, rozšíření příjemného tepla
jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd u Liberce (35 km).
v celém těle, urychlení oběhu krve, zrychlení tepu, oživení činnosti tělesných orgánů, zvýšení činnosti
Rekreační středisko lze využívat k:
nervů a odstranění nepořádku v nervovém systému”. Minerální prameny jsou hydrogenouhličitanohořeč- rekreačnímu pobytu (bez lázeňských služeb)
natého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah kysličníku uhličitého je 2400 mg/l. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným kúrám.
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
Indikace II., VI. , VII., IX. - srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy.
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou (rehabilitační) péčí.
Léčebné procedury jsou poskytovány pouze v rozsahu chorob uvedených v indikačním seznaUBYTOVÁNÍ
mu. Léčebné procedury pro jiné typy se neposkytují.
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
Krátkodobé léčebné (rehabilitační) pobyty v Lázních Libverda
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
Léčebný program č. 1 „program senior“: procedury - uhličitá koupel, bylinná koupel, klasická masáž,
biolampa, tepelný obklad - fango, olejová masáž, cvičení v bazénu.
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko)
Léčebný program č. 2 „program fit“: procedury - bylinná koupel, střídavé nožní koupele, podvodní
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko)
masáž, tepelný obklad – fango, olejová masáž, klasická masáž, biolampa, tenis/fitness*.
1 x 4lůžkový pokoj.
Léčebný program č. 3 „kardioprogram“: procedury - uhličitá koupel, klasická masáž, střídavé nožní
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
koupele, inhalace, fitnesscentrum, olejová masáž.
Léčebný program č. 4 „sportovní program“procedury - peloidní obklad, olejová masáž, bylinná koupel,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
bazén + sauna, rotoped, tenis/fitness*.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
*v případě špatného počasí se využití tenisových kurtů nahrazuje využitím fitnesscentra
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
V souladu se sociálním programem OS byla uzavřena dohoda mezi a. s. Lázně Libverda a OS
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.
o poskytování krátkodobých léčebných pobytů. V návaznosti na tuto dohodu je nezbytné, aby zájemci postupovali následovně:
Ceny platné od 1. 1. 2016
* nejméně 35 dní před předpokládaným nástupem zašlou závaznou objednávku pí Řehořové (OS
pokoj
cena za pokoj/noc
Praha tel. 224 142 474), v níž uvedou délku pobytu a zda mají zájem o zajištění stravování přímo
v lázních (lze si objednat i jednotlivá jídla, např. jen obědy nebo večeře na určité dny),
číslo
velikost
1) sezona
mimo sezonu
* na léčebné úkony a příp. stravování obdrží účastník zvláštní poukaz,
* rehabilitační (rekondiční) pobyty začínají procedurami vždy v pondělí a jsou prováděny 6 dnů v týd3, 4, 5
2+1
490,370, nu, tj. i v sobotu. Lze si objednat i pobyty delší,
* rehabilitační pobyty se poskytují celoročně s výjimkou technické přestávky v lázních, která je
6
3+1
610, 450, zpravidla od 15. 12. do 23. 1. následujícího roku.
Cena za 1 den rehabilitační péče(1-2 procedury podle výběru léčebného programu) činí 520, - Kč.
12
4
720, 500, Příspěvková lázeňská péče
OS sděluje členům, jimž vznikl nárok na příspěvkovou lázeňskou péči a pokud indikace léčby
*10
1+1
200,200,odpovídá indikačnímu seznamu Lázní Libverda, že mohou využít možností ubytování v rekreačním
pokoj ZO MF
středisku SMRK. OS dohodl s vedením Lázní Libverda, že zájemci, kteří nebudou požadovat ubytování v Lázních, ale v našem RS SMRK, sdělí toto svému lékaři, který jim vystavuje návrh na
1) sezona od 4. 6. - 3. 9. 2016 a od 17. 12. 2016 - 1. 1. 2017
lázeňskou péči.
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)
Pro ubytování a stravování platí stejné zásady ohlášení zájmu jako u krátkodobých léčebných pobytů.

20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poslytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno, k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina svoji uzamykatelnou skříňku, mikrovlnka, varné konvice, ledničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravování lze zajistit v a. s. Lázně Libverda již při objednávce pobytu u OS (možno i jednotlivá jídla) nebo
osobně až při příjezdu na rekreaci v hotelu Nový dům.
Ceny stravování v a. s. Lázně Libverda pro rok 2016: Formy podávání stravy bufetová.
V případě, že si zájemce objedná služby stravování cena za jednu snídani činí 180,- Kč
cena za jeden oběd činí 190,- Kč
cena za jednu večeři činí 190,- Kč.
Jednotlivé ceny se mezi sebou sčítají dle požadavku odběratele.
Je možné se stravovat v restauraci Valdštejn v areálu lázní, obědy, večeře. Stravování v této restauraci
odborový svaz nezajišťuje, tzn. bez objednávky, platby účastníkem v hotovosti.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
OS státních orgánù a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů
organizací, Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1

Smrk, Lázně Libverda

VRAŤTE O B RATE M
OS stát. orgánů a organizací
pí Řehořová, tel. 224 142 474,
fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2016 - web stránky OS “rekreace”
Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2016

Jméno a příjmení

nar.

Bydliště

PSČ

Zaměstnavatel
(pracoviště)

tel. číslo

e-mail

(u rehabilitační péče a stravování uveďte údaje všech osob)

Jméno a příjmení

Objednatel je členem ZO, MO
I.

REKREAČNÍ POBYT

OSSOO

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do
počet účastníků:

nar.

tj. počet nocí

pokoj číslo:

II. PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
počet účastníků

od

do

, tj. týdnů

indikace č.

III. REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Cena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2016 činí: 520, - Kč

počet účastníků:

počet dnů pro 1 účastníka:

odděl.

zakroužkujte

oběd

190,-

ANO - NE

večeře

celkem

560,-

léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.

cena r. 2016
snídaně

indikace č.

180,-

190,-

ANO - NE

ve dnech
od
do

ANO - NE

tj.
dnů

počet
osob

NEVYPLŇUJTE
jídel
celk.
Kč

celkem

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)
Žádám o zaslání složenky
Platbu provedu převodem ze svého účtu
podpis žadatele, datum

ANO - NE
ANO - NE

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2016

Pro rok 2016 zabezpečil odborový svaz v 6 rekreačních střediscích 37 týdenních turnusů s 330 lůžky.
Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA.
Podmínky přidělování poukazů na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl. III/D viz DOKUMENTY OS).

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány členům
OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslušníkům:
manžel(ka), druh, družka žijící ve společné domácnosti, 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 příslušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv.

CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro žadatele 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 vypočtena podle nových skutečností.
Základní odborová organizace může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
včasné zaplacení, řádné vyplnění všech údajů poukazu a jeho
potvrzení zodpovídá základní organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné údaje) budou řešeny a příp. finanční částky vymáhány na ZO OS.

OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZU
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI
V zájmu jednotného obsahu údajů na „Závazné objednávce“ a jejich 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 výboru základní organizace (doporučujeme uvést i náhradní termín,
popř. náhradní středisko). Požadované údaje týkající se dětí do 10 - 15
let jsou závazným podkladem pro výpočet celkové ceny poukazu (rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci).
Výbor základní organizace
• potvrdí razítkem a podpisem VZO 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 2016 zašle všechny „Závazné objednávky“ jednotlivých členů ZO příslušnému informačnímu a poradenskému centru (IPC) v kraji.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA ODBOROVÉHO
SVAZU
Praha
Vladimíra Řehořová, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142
474
střední Čechy
Arnošt Odvalil , Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 275,
mobil 739 534 662
jižní Čechy
Ivana Jochová, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice,
tel. 386 359 264, mobil 724 594 591
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
Zdeněk Faic, U tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
tel. 596 104 116, mobil 731 622 932

UPOZORNĚNÍ

Pro všechna rekreační střediska platí, že
-

poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu

-

cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a

-

v odpoledních hodinách;

jeho rod. příslušníka) a zahrnuje náklady na ubytování a stravování;

stravování je zajištěno jako snídaně = S, 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 vlastních prostředků, u Skilandu již v ceně pobytu;

rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy

www.engadin.cz
Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro letní i zimní sporty, pro cykloturistiku, turistiku a autovýlety – množství turistických a cykloturistických tras.
Doprava: vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje po dohodě přepravu hostů i zavazadel.
Autem – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut – bez poplatku.
Ubytování: ve 2, 3 a 4-5lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky). Hotel má výtah.
Typy pokojů:
STANDARD - vlastní sociální zařízení, možno zapůjčit TV za poplatek 210,- Kč/týden,
TURISTIK - umyvadla s teplou a studenou vodou, WC + sprcha společné,
APARTMÁ - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV.
Stravování: plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu. Snídaně - formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr ze dvou jídel,
večeře - výběr ze dvou jídel + ovoce nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, bar.
Ostatní: v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, společenská místnost, terasa, televizní místnost. Dále vířivka, infrasauna a
WiFi připojení k internetu je k dispozici
zdarma v celém objektu hotelu.100 m od hotelu se nachází přírodní koupaliště, v dosahu
je krytý bazén, tenisové kurty a squash. Hotel
pořádá každý týden jednodenní zájezdy po
Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání do nedalekého aquaparku.
Pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
je možný za poplatek 50,- Kč/den.

Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

www.penzionhejtman.com
Chlum u Třeboně se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňska, v ekologickém prostředí, 2 km od hraničního přechodu pro pěší a cyklisty do Rakouska.
Penzion Hejtman je v uzavřeném areálu na pravém břehu rybníka Hejtman (80 ha) uprostřed
Chlumu u Třeboně. Výlety do Třeboně, Jindřichova Hradce, Hluboké n. Vlt., Červené Lhoty,
Gmündu – vhodné i pro cykloturistiku.
Doprava: autobusový spoj Praha – Chlum u Třeboně pouze v letních měsících. Od vlakové zastávky Chlum u Třeboně – 5 km (účastníci si mohou odvoz dohodnout s penzionem). Autem – k dispozici nehlídané parkoviště v areálu RS – zdarma.
Ubytování: ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s TV a vlastním sociálním zařízením. Vybavení pokojů
– hotelové. Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po předchozí domluvě s penzionem).
Stravování: polopenze v jídelně penzionu: snídaně formou švédského stolu, večeře jednochodová s obsluhou. K občerstvení slouží bufet se stanovenou provozní dobou. K dispozici společný koutek s ledničkou a mikrovlnkou.V případě požadavku (pro dítě do 3,99) na dětské stravování či
ubytování si účastník zajistí a uhradí sám.
Ostatní: k dispozici 1 společenská místnost, dětský a internetový koutek, dětské hřiště s prolézačkami, možnost zapůjčení dětského jeepu,
tříkolky, nebo odrážedla (za poplatek). Dále je zde k dispozici venkovní stolní tenis (za poplatek), sportovní hřiště, malé fitness centrum, garáž
pro úschovu jízdních kol. Koupání v rybníku Hejtman – 50 m písečná pláž před RS Lesák za poplatek nebo veřejné koupaliště. Půjčovna jízdních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman a Staňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m od penzionu. V blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.
Pobyt se zvířaty z hygienických důvodů zakázán.

Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa

www.hotelbezdez-machovojezero.cz
Hotel Bezděz se nachází na břehu Máchova jezera, obklopen překrásnou
přírodou Českého Ráje. Oblast Máchova jezera patří k významným
rekreačním lokalitám s velmi příznivým ovzduším ovlivněným četnými
rybníky a rozsáhlými zalesněnými plochami.
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 2,3lůžkových pokojích hotelu s kompletním sociálním
zařízením, satelitní televizí a u každého pokoje je balkon. Zapůjčení dětské postýlky 100,- Kč/den (po předchozí domluvě s hotelem) zajistí a
uhradí účastník sám přímo na místě.
Stravování: polopenze v jídelně hotelu, obědy lze zakoupit v hotelové
restauraci. Snídaně – bufetový stůl, večeře - menu + salátový a doplňkový 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.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými písečnými plážemi pro koupání a vodní sporty. Bezděz – zřícenina raně gotického hradu, zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestřebí.
Pobyt s domácím zvířetem za poplatek 1000,- Kč/noc.

Sporthotel KÁCOV, Kácov, okres Kutná Hora

www.sport-hotel.cz
Sporthotel Kácov *** se nachází v oblasti Posázaví, cca 55 km od Prahy. Je v klidném a příjemném prostředí, obklopen jehličnatými lesy u řeky
Sázavy. Využití hotelu je celoroční. Okolí nabízí možnosti pěší turistiky, cykloturistiky i autoturistiky. Okolní cyklostezky uspokojí začátečníky i
pokročilé. Doporučené výlety – zámek Český Šternberk, Jemniště, Kačina, Konopiště, Zruč nad Sázavou, klášter v Sázavě, návštěva památek
v Kutné Hoře, zámek a pivovar v Kácově, Velký a Malý Blaník, vodní dílo Želivka.
Doprava: autobusové i vlakové spojení do Kácova, odtud k hotelu jsou cca 3 km. Po
dohodě zajistí hotel přepravu hostů i zavazadel. Vlastní doprava - od Prahy směr na
Brno po dálnici D1, na 49,5 km odbočit na Kácov, Vlašim, Psáře (EXIT 49). Příjezd
po silnici až k hotelu, kde je hotelové parkoviště bez poplatku,
Ubytování: 2, 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV. Vybavení pokojů – hotelové.
Stravování: plná penze nebo polopenze v hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně formou studeného a teplého bufetu, oběd i večeře – výběrem ze dvou menu. U polopenze lze obědy objednat den předem s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost
občerstvení v restauraci s venkovní terasou s denním provozem. Dále je k dispozici
hotelový a letní bar.
Účastníkům bude k dispozici - v ceně pobytu venkovní bazén 12 x 25 m,, pískoviště
pro děti, stolní tenis, venkovní gril, ohniště, - za poplatek 2 tenisové kurty, volejbalový, nohejbalový, basketbalový kurt, minigolf, 2x bowlingová dráha, 2x
kulečník, šipky, stolní fotbálek, deskové hry, sportovní potřeby.
Zákaz pobytu s domácími zvířaty.

Horský hotel SKILAND, Ostružná 66E, 788 25 Ostružná

www.skiland.cz
Horský hotel Skiland leží v obci Ostružná (700 až 950 m.n.m.)
v chráněné krajinné oblasti Jeseníky 1,5 km od známé turistické a
rekreační oblasti Ramzová, Petříkov. Využití hotelu je celoroční. Okolí
nabízí možnosti pěší turistiky, cykloturistiky i autoturistiky. Doporučené
výlety – Praděd, lanovkou na Šerák – Ramzová, Priessnitzovy léčebné
lázně – Jeseník, návštěva okolí vyhlášený lesní bar v Horní Lipové,
Vřesová studánka, Nyznerovský vodopád či tatopené lomy Žulová,
Vápenná, Obří skály, hrad a zámek Kolštejn, bobová dráha (2,5 km).
Doprava: vlakem – autobusem, autem – až k hotelu, parkování před
hotelem bez poplatku (nehlídané).
Stravování: v hotelové restauraci s obsluhou - plná penze nebo
polopenze podle objednávky a ceny zaplaceného poukazu. Snídaně formou bufetu, oběd - jedno jídlo, večeře - výběr ze tří jídel (objednávka při příjezdu).

Ubytování: v 3patrové budově hotelu s recepcí (bez výtahu) ve
2lůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a
TV (možnost přistýlky), dále v rodinném penzionu – 3patrová budova –
bez výtahu (20 m od budovy hotelu - recepce). Bytová jednotka (buňka)
uzamykatelná s předsíňkou = 2 samostatně uzamykatelné pokoje - mají
společné sociální zařízení. Pokoje jsou 3 - 4lůžkové s možností přistýlky,
bez TV. Vhodné pro početnou rodinu nebo dvě rodiny s dětmi. Možnost
zapůjčení dětské postýlky za poplatek 50, - Kč/den, platba v hotovosti.
Sportovní možnosti: bungee trampolína, tenis, volejbal, nohejbal, bowling, půjčovna sportovního vybavení, kola, koloběžky, kulečník, šipky,
karambol, ruské kuželky, ping pong, stolní fotbálek, karambol.
Dále je k dispozici - k zapůjčení zdarma: pétanque, badmintonové
pálky s míčky, ping-pongové pálky, létající talíř, fotbalový
míč,volejbalový a basketbalový míč, - za poplatek: kolo, dětský vozík za
kolo, dětský sportovní kočárek, dětské odrážedlo, koloběžka, skákací boty, trekové hole, tenisový kurt, tenisová raketa, míčky na tenis nebo ping
pong, dva tenisové kurty, bowling , masáže, tělocvična, kulečník, expozice hudebních nástrojů aj. Účastníkům rekreace budou k dispozici dětské
prolézačky, posezení u krbu, ohniště nebo zahrádce, terasa se stoly, restaurace s denním provozem aj. WiFi připojení k internetu. Pobyt se
zvířetem možný za poplatek 100, - Kč/den, platba na místě. Zákaz kouření v ubytovacích částech. Rekreační poplatek již v ceně poukazu.

Penzion Adršpach 24, Dolní Adršpach 24, 549 57 Adršpach

www.adrspachpension.cz
Penzion se nachází na rozsáhlém travnatém pozemku v chráněné krajinné oblasti Broumovsko 200 m od vstupu do přírodní rezervace
Adršpašsko – teplických skal. Turistické cíle – Adršpašsko - teplické skály, Teplické skalní město (3 km), Jiráskovy skály (6 km), skalní labyrint
na Ostaši (10 km), Broumovské stěny s poutním místem Hvězda (12km). Rozhledny - Čáp, Dobrošov, Rtyně, Špičák, Žaltman. Hrady a zámky
– Adršpach, Nymburk, Rýznburk, Skály, Výrov, Vízmburk. ZOO a safari Dvůr Králové nad Labem.
Doprava: vlakové a autobusové spojení - železniční + bus zastávka je vzdálena 200 - 300 m. Autem – příjezd po silnici až k pensionu, kde je
nehlídané parkoviště.
Ubytování: ve 2,3, 4lůžkových pokojích (s možností přistýlky) a 4-5lůžkových apartmánech (s možností přistýlky). Všechny pokoje mají vlastní soc. příslušenství (sprcha nebo vana, WC) dále TV a budík s radiem. WiFi připojení k internetu. Penzion dvoupatrová budova bez výtahu.
Stravování: se snídaní nebo polopenze v jídelně penzionu. Snídaně formou bufetu a večeře výběr ze dvou jídel.
Okolí je vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, horolezectví, poznávací výlety po naučných stezkách, jízdu na koních, projížďky na lodičkách
po skalním jezírku, vyhlídkové lety, tenis, golf aj.
Zákaz pobytu se zvířaty. Zákaz kouření v celé budově penzionu.
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2310,-

2660,- děti do 10 let

3360,

3710,- děti do 10 let

2240,- děti od 4 - 9,99 let

3710,-

4340,- děti do 12 let

2940,-děti do 15 let, 2310,-děti přist.

3360,- děti do 15 let, 2730,- děti přist.

2310,- děti do 15 let

2730,- děti do 15 let

3570,-

2870,-

2240,- děti od 3- 10let

3080,-

neobsazené lůžko v pokoji 400,-/den

děti do 3 let - bez lůžka a stravy = 1050,-/týden

4340,-

2450,- děti od 3-10let

Apartmá, 1x soc.přísl.

S

3430,-

Pokoje standard-s příslušenstvím

příplatek za 1 os. na pokoji 100,-/den

2870,-dosp

3360,-dosp.

Rodinný penzion- buňka

3710,-dosp.

4200,-dosp.

Hotelový pokoj s příslušenstvím

neobsazené lůžko v pokoji 180,-/den

4200,-

4830,-

3290,- děti do 12 let

příplatek za 1lůžk. 300,-/noc

5250,-

neobsazesazené lůžko v pokoji 340,-/den
děti do 3,99 let bez lůžka a stravy=350,-/týden

3360,-

doplatek za ubytování 1 os. na pokoji 350,-Kč/týden

děti do 3 bez lůžka a stravy=700,-/týden

3710,-

4060,-

Apartmá, 2 pokoje, 1x soc.přísl.

2660,-

3010,-

4200,-

P

3010,-

3360,- děti do 10 let

Pokoje turistik-WC, sprcha společ. (lze přiobjednat)

3360,-

3710,-

Pokoje standard s příslušenstvím





25. 6.- 2. 7.











2.7.-9.7.















9. 7.- 16. 7.





























30.7.-6. 8.



































27.8.-3.9.



3.9.-10.9.

(minimálně 4 platící osoby)

4(5)lůžkové (přistýlky lze)

APARTMÁ

(přistýlky lze)

s příslušenstvím

2,3,4,lůžk.

Rekreační poplatek v ceně poukazu

3-4lůžkové pokoje (dva pokoje v buňce),

Buňka:

Děti do 3 let zdarma

2lůžkové pokoje – s možností přistýlky

děti do 3 let zdarma

2, 4lůžk.- přist.nelze

děti do 3 let zdarma

2, 3lůžk.

2,3,4lůžk.

APARTMÁ 4(5)lůžkové

2-3-4lůžkové

TURISTIK

lze přiobjednat

2-3lůžkové

STANDARD

děti zdarma=bez lůžka a stravy

lůžková kapacita pokojů

2016

6. 8.-13. 8. 13. 8.-20. 8. 20.8.-27.8.

rekreace

16. 7.-23. 7. 23.7.-30.7.

rodinná

sleva ceny pobytů o 140,- Kč/týden (lze přiobjednat)

P

S

P

PP

P

PP

P

PP

P

P

P

PP

P

PP

P

PP

dítě do 10-12-15 let

Mimosezona do 2.7. + od 27.8.

dospělý

člen OS a jeho rod.přísl.

cena poukazu pro ZO týden/os.

= termíny jednotlivých turnusù, S = jen se snídaní, PP = plná penze, P = polopenze,

Adršpach (Broumovsko)

Penzion ADRŠPACH 24

Ostružná, Jeseníky

Horský hotel SKILAND

okr Kutná Hora

Kácov

8/7

5/8

Sporthotel Kácov

Česká Lípa

7/4

7/14

8/6

lůžek

turn.

počet

Staré Splavy, okr.

Hotel BEZDĚZ

CHLUM U TŘEBONĚ okr.Jindř.Hradec

Penzion HEJTMAN

okr. Klatovy

Železná Ruda

Hotel ENGADIN

středisko

Rekreační

Svazová

zájemce o svazovou rekreaci
vyplní a předá VZO

VZO zašle závazné objednávky
členů ZO přísl. IPC nejpozději
do 31. března 2016

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2016

do rekreačního střediska _______________________________________________________
objednávám termín ___________________
náhradní termín _____________________
2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)
stravování a) snídaně
(pouze u Adršpachu)

náhradní středisko _____________________

b) polopenze

c) plná penze

(zakroužkujte)

Pouze u uvedených hotelů – zakroužkujte:
Engadin
pokoj STANDARD TURISTIK APARTMÁN
Skiland
pokoj v HOTELU
v RODINNÉM PENZIONU (buňka)
Adršpach
pokoj STANDARD
APARTMÁ
počet účastníků celkem: dospělých _______
z toho nečlenů OS _______ viz Informace
k ceně poukazu
dětí do 10 let _______
z toho nečlenů OS _______
dětí do 12 let _______
dětí do 15 let _______

z toho nečlenů OS _______
z toho nečlenů OS _______

děti bez lůžka a stravy______________________________
příjmení a jméno

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci (ostatní)
2

datum
nar.

bydliště,vč. PSČ

zaměstnavatel
škola, studující

ZO OS
u člena OS
+) vztah k žadateli

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. organizaci (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: _________________________
e-mail______________________________________

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

Slovensko - Velká Lomnica - Penzion Rysy

Jedinečná poloha Penzionu Rysy, který se nachází cca 7 km od Tatranské
Ceník ubytování s polopenzí 2016
Lomnice poskytuje návštěvníkům široké možnosti sportovního vyžití, oddospělý
dítě 2 -12 let
dechu a relaxace. Vysoké Tatry nabízejí celoročně možnosti vysokohorské
A*
B*
C*
D*
E*
turistiky, lyžovaní a cyklistiky. V blízkosti Penzionu Rysy se nachází gol1/1
2 - 3 dospělé 4. dospělá
2-3
jako 4.
fový, jezdecký a tenisový areál s možností výuky. K relaxaci lze využít terosoby
osoba
osoby
osoba
mální koupaliště v obci Vrbov cca 8 km z místa ubytování, nebo Aquapark
v Popradu. Milovníci historie mohou poznat historické centrum Spiše,
6720,- 4900,-/osoba
3140,4120,1960,Kežmarok, Levoču, Spišský nebo Lubovnický hrad.
Ubytování je zajištěno v 7 pokojích s balkonem, vlastní sprchou a WC. Z uvedených pokojů je 1 apartmán pro věší rodiny, tj. 2 samostatné pokoje pod jedním uzavřením a společnou koupelnou a WC. V dalších 4 pokojích lze ubytovat až 4 osoby. Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 hod.
Při první večeři je provedeno uvítání rekreantů majitelem objektu, který vás seznámí s organizací rekreace včetně možností programu pobytu atd.
V celém objektu je zákaz kouření na pokojích a ve
společných stravovacích prostorách!
Vzhledem k tomu, že se jedná o letní rekreaci, mohou kuřáci využít balkony, kde jsou
Termíny pobytů 2016
umístěny popelníky.
turnus
od
do
Stravování je formou
I.
4.6.
11.6.
polopenze
v
jídelně
II.
11.6.
18.6.
umístěné v přízemí penIII.
18.6.
25.6.
zionu s nádherným výhleIV.
ne
ne
dem na panorama Tater.
V.
ne
ne
Na vyžádání rekreantů lze připravit i nabídku grilovaných a opékaných specialit (zahradní gril), včetně event.
VI.
9.7.
16.7.
obědů dle přání rekreantů. V průběhu dne lze v jídelním baru konzumovat široký výběr nápojů. Časy straVII.
16.7.
23.7.
vování: snídaně od 7.30. – 8.00, večeře od 18.00 do 19.00 hod.
VIII.
23.7.
30.7.
Doprava vlastní, možno vlakem do Popradu. V případě, že použijete vlak, kontaktujte pana Petrase,
který pro vás zajistí dopravu z nádraží do penzionu!
IX.
30.7.
6.8.
Ceny za dítě do 12 let - nedosáhne v průběhu rekreace dvanáctých narozenin.
X.
6.8.
13.8.
Veškeré další informace na: tel. 234 462 423 p. Svoboda, e-mail: svoboda.petr@cmkos.cz
XI.
13.8.
20.8.
V případě zájmu prosíme (po předběžné telefonické dohodě) o zaslání e-mailové objednávky, která
XII.
20.8.
27.8.
bude obratem elektronicky vyřízena a na adresu objednatele bude následně zaslána faktura s dalšími
XIII.
27.8.
3.9.
informacemi.
XIV.
3.9.
10.9.
Prezentace místa pobytu v Tatrách na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
XV.
10.9.
17.9.

Slovensko – Apartmánový dům - Smokovec

Nově vybudovaný Apartmánový dům Smokovec se nachází v širším centru Starého Smokovce. Jedná se o exkluzivně
Termíny pobytů 2016
zařízené apartmány s balkony a překrásným výhledem na masiv Vysokých Tater a Popradskou dolinu. Pro svojí ideálturnus
od
do
ní polohu vytváří základní předpoklad pro turistiku pěší i cyklistickou. V pěší dostupnosti je centrum Starého SmoI.
4.6.
11.6.
kovce, nástup na značené turistické chodníky, cyklotrasy, zastávku Tatranské električky směr Štrbské pleso, Tatranská
II.
11.6.
18.6.
Lomnica, Poprad (200 m), pozemní lanovka na Hrebienok (800 m). Letiště Poprad 10 km, Aquacity Poprad s ceIII.
18.6.
25.6.
loročním provozem 12 km, golfové hřiště Blafl Stork Velká Lomnica 15 km a mnoho dalších turistických zajímavostí.
IV.
25.6.
2.7.
Ubytování je zajištěno v 18 moderně zařízených apartmánech s vlastní kompletně zařízenou kuchyňkou, včetně myčky
V.
2.7.
9.7.
nádobí, WC/ koupelna s vaVI.
9.7.
16.7.
nou, kabelová TV, WIFI,
VII.
16.7.
23.7.
úschovna kol. Objekt má vlastVIII.
23.7.
30.7.
ní parkoviště. V přízemí objekIX.
30.7.
6.8.
tu se nachází společenská
místnost s TV, WIFI a dětská
X.
6.8.
13.8.
herna s množstvím hraček.
XI.
13.8.
20.8.
K dispozici jsou tři apartmány
XII.
20.8.
27.8.
Standard s možností ubytování
XIII.
27.8.
3.9.
pro 2 dospělé osoby a jedna přistýlka, 15 apartmánů Komfort pro dvě dospělé osoby a jedna přistýlka, apartmány
XIV.
3.9.
10.9.
Komfort pro dvě + dvě dospělé osoby + přistýlka.
XV.
10.9.
17.9.
Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 (není-li domluveno jinak)
Stravování je individuální s možností zajištění večeří v sousedním penzionu Villa Siesta*** . Cena večeří, kde je možnost výběru ze dvou tříchodových
jídel je 5.5 €. V případě zájmu o snídaně je možnost objednat: bufetovou snídani za 6.97 €, nebo kontinentální za 3,- €.
Doprava je vlastní. Dále možnost dopravy vlakem do Popradu a dále elekCeny ubytování jsou stanoveny za apartmán!!!!
tričkou do Starého Smokovce.
typ apartmánu
počet osob
Kč/den/
Kč/týden/
Veškeré rekreace jsou zajišťovány přímo sekretariátem OSPPAP.
apartmán
apartmán
V případě zájmu se prosím obraťte na sekretariát OS – p. Svobodu
Apartmán STANDARD**
2
1372,9604,svoboda.petr@cmkos.cz tel. 234462423
Apartmán KOMFORT*
2
1932,13.524,V případě zájmu prosíme (po předběžné telefonické dohodě) o zaslání e.
mailové objednávky, která bude obratem elektronicky vyřízena a na
Apartmán KOMFORT
2+2
2212,15.484,adresu objednatele bude následně zaslána faktura s dalšími informacemi.
Přistýlka
1
280,1960,
Prezentace místa pobytu v Tatrách na
* v případě obsazení apartmánu Komfort 2+1 bude přistýlka poskytnuta bezplatně
** v případě požadavku na přistýlku platí cena - přistýlka
(v případě požadavku na dětskou postýlku, bude tato zabezpečena bezplatně)

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php a na
www.apartmanysmokovec.sk

PENZION BYSTŘINA – ČEŇKOVA PILA - 2016

zařízení Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
Rekreační objekt se nachází v nejkrásnější a ekologicky nejčistší části Šumavy na řece Vydře.
Ze Srní je na Čeňkovu Pilu vzdálenost 2,5 km po modré značce. Název Čeňkova Pila je podle zakladatele pily, pražského velkoobchodníka se dřevem Čeňka Bubeníčka. Je zde velmi
pěkný pohled na řeku Otavu, vznikající právě na tomto místě soutokem Vydry a Křemelné.
Obec Čeňkova Pila je příhodným výchozím bodem k nejkrásnějším místům střední části Šumavy – blízkým i vzdálenějším. Leží při silnici vedoucí ze Sušice (25 km, železniční stanice) od Modravy a dále, umožňuje ponořit se po několika krocích do ticha přírodní rezervace. Inspirací pro vycházky může být i návštěva muzea ZČE elektrárny (naproti RZ
Bystřina), sklárny v Anníně a dalších míst.
V létě je tu možnost k rybaření, turistice i cykloturistice. V zimě k výletům na běžkách po
značených trasách, či k lyžování na blízkých kopcích s vleky (2,5 km).
Celoroční provoz, ubytovací kapacita 47 lůžek. Ve dvou patrech je 17 pokojů dvoulůžkových, 3 pokoje třílůžkové, 1 pokoj čtyřlůžkový. Možnost přistýlek. Pokoje jsou vybaveny ústředním topením, teplou a studenou vodou. V každém patře se nachází sprchy a
WC – oboje vyhrazené zvlášť pro muže a ženy.
Restaurace penzionu je připravena zajistit stravování větších skupin i uspokojit přání
náročných jednotlivců. V letních měsících je možnost příjemného posezení na terase
restaurace.
Ubytovaným hostům je k dispozici společenská místnost s televizí, videem, vybavení pro
stolní tenis a parkoviště pro osobní automobily a 1 autobus. Nechybí ani ohniště pro táborák,
možnost grilování v přírodě a přírodní dětský koutek.

jednolůžkový
2660,-

Ceník ubytování s polopenzí 2016
dospělá osoba
dítě 3 – 7 let
pokoj
pokoj
dvoulůžkový
třetí osoba na
samostatné lůžko,
osoba
pokoji - přistýlka
přistýlka
2660,2450,2058,poplatek za psa
parkované

vzdušné
platba MÚ Srní za lůžko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ostatní služby

Povinné platby
celoročně
celoročně

55,- Kč/den
25,- Kč/den

15,-Kč/den
4,- Kč osoba/lůžko/den

INFORMACE PRO REKREANTY S POUKAZEM ODBOROVÉHO SVAZU
Týdenní poukaz s polopenzí pro člena odborového svazu stojí Kč 2660,- (tj. 7 x 380) . Dále je možno rekreační středisko využívat celoročně
i ke krátkodobým pobytům. Cena za 1 den s polopenzí je Kč 380,-. Uvedené ceny se týkají pouze pobytů sjednaných přes odborový svaz.
Dopravu do místa rekreace si rekreanti zajišťují sami na vlastní náklady (doporučujeme užití osobního automobilu). Do místa rekreace je
možné využít autobusovou dopravu z Prahy - Knížecí – Čeňkova Pila.
Pobyt začíná vždy v sobotu (ubytování od 14.00 hodin) večeří a končí následující sobotu snídaní.
Stravování – polopenze se skládá: snídaně - výběr z 5 jídel, večeře - přesnídávková polévka a výběr ze 2 jídel.
Děti do 3 let je možné brát na rekreaci bezplatně – ovšem bez nároku na lůžko a stravu.
V ceně poukazu není zahrnut poplatek za lůžko MÚ Srní a vzdušné (viz ceník).
Ostatní placené služby – viz ceník.
Rekreantům jsou k dispozici 2 televizory, jeden je umístěn v restauraci nekuřácká jídelna, jehož sledování lze využít na hlavní večerní programy tj. do cca 22 hodin, druhý televizor je umístěn ve společenské místnosti – lze sledovat neomezeně.
Rekreanty prosíme o přezouvání v přízemí objektu.
V den příjezdu se uskuteční informativní schůzka s vedením penzionu Bystřina, na které získáte veškeré informace důležité pro příjemné
strávení vaší dovolené v rekreačním zařízení odborového svazu v penzionu Bystřina.
Současně žádáme rekreanty, aby případné připomínky k pobytu uplatnili okamžitě u vedení penzionu Bystřina, případně na sekretariátu
odborového svazu.
Rekreační poukazy na Čeňkovu Pilu vyřizuje pí Kudrnová tel.234462859, e-mail osppp@cmkos.cz
Spojení: Penzion Bystřina Čeňkova Pila, pí. Maňasová, 341 93 Rejštejn, tel./fax 376599221
Prezentace o Čeňkově Pile na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Hotel Děvín v Mariánských Lázních

nabídka ozdravných pobytů pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací na rok 2016

Termíny
únor, listopad, prosinec
březen, duben, říjen
květen, červen, červenec, srpen, září

Cena
3970 Kč/týden
5660 Kč/týden
6190 Kč/týden

pobyt v termínu 21. 12. 2016 - 2. 1. 2017

6190 Kč/týden

Zvýhodněná cena pro členy OSSOO zahrnuje:
 týdenní (7 nocí) pobyt pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji,
 gastronomické služby:
 snídaně (forma bufetu),
 večeře (výběr ze 4 hlavních jídel + salátový bufet),
 10 lázeňsko-léčebných procedur na osobu a týden.
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. Ceny nezahrnují lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč na osobu a den.
Nástupní den: sobota, neděle, případně dle předešlé dohody.
Pobyt pouze jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je za příplatek 150,- Kč a jeden den.
Kapacitní možnosti hotelu v konkrétně požadovaných termínech vám rádi sdělí zaměstnanci hotelové recepce.
Adresa pro objednávání pobytů:
Hotel Děvín, Příkrá 618, 353 01 Mariánské Lázně
telefon:
420 354 627 228-30, +420 354 470 400
fax:
+420 354 621 692
E-mail:
hotel.devin@tiscali.cz
www.hotel-devin.cz
Fakturační adresa:
SPA HOTEL DĚVÍN, s.r.o.
Příkrá 618, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 291 11 552
DIČ: CZ29111552
Bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně,
číslo účtu 241 179 785 / 0300

Exklusivní nabídka ubytování a konferencí pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Hotel nabízí 610 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj standard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dispozici 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 připojením 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
Pokoj

CENY UBYTOVÁNÍ

1lůžkový
2lůžkový
3lůžkový
4lůžkový rodinný
2lůžkový Lux s terasou
2lůžkový Art Deco Superior

1. 1. – 31. 3.
1. 4. – 31. 10.
1. 11. – 31. 12.
750 Kč
850 Kč
900 Kč
1200 Kč
1200 Kč
1400 Kč
1400 Kč
1600 Kč
1200 Kč
1400 Kč

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

Zuzana Angerová
telefon: +420 267 092 212, e-mail: rezervace@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz/hotel

Františkovy Lázně 2016

Odborový svaz státních orgánů a organizací pokračuje ve spolupráci s Lázněmi Františkovy Lázně a.s.
(http://www.franzensbad.cz/cs/, informace a rezervace na 359 604 504 (denně 8:00 – 20:00), info@frantiskovylazne.cz). Na základě dohody poskytuje tato společnost zvýhodněné pobyty nejen pro členy OSSOO ale také pro blízké osoby. Vaši blízcí mohou
přijet nezávisle na vás. V případě, že byste pobyt chtěli darovat, bude vám vystaven a zaslán krásně zabalený dárkový poukaz
spolu s infomateriály o Františkových Lázních a františkolázeňskými oplatkami.
Společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. přidělila OSSOO k uplatnění slev jedinečný kód. Nárok na slevu ve výši 15 % je
uplatněn pouze při uvedení tohoto rezervačního kódu. Tento kód obdrželi předsedové ZO a MO. Slevový kód je určen výhradně pro členy našeho OS!
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
• vstup na kulturní akce za zvýhodněné vstupné či zcela zdarma,
neomezený vstup do posilovny Fitforum
• hosté hotelu Imperial mají navíc - uvítací balíček s překvapením,
1x slavnostní večeři, neomezený vstup na miniaturgolf (pouze v letní sezóně)

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX – týden pro váš odpočinek

• 7x ubytování s polopenzí (možnost přikoupení plné penze)
• lékařské vyšetření
• 10 léčebných procedur předepsaných dle aktuálního zdravotního
stavu (např. slatinná koupel, klasická či reflexní masáž, uhličitá
koupel, vířivá koupel, slatinný zábal, parafínový zábal, SM systém
aj.)
• v ceně pobytu neomezený vstup do Aquafora – největšího a nejkrásnějšího akvaparku českých lázní (hosté hotelu Pawlik a
Imperial mají neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený
vstup po. – pá. 9 - 21 hod.)
• neomezený vstup do posilovny Fitforum
• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných
lázeňských hotelů
• vstup na kulturní akce za zvýhodněné vstupné či zcela zdarma
Minimální délka pobytu 7 nocí, lze prodloužit o libovolný počet nocí.

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)

hotel Imperial

hotel Dr. Adler

Aquaforum u hotelu Pawlik

Při léčení jsou využity tyto léčebné procedury:
• klasické procedury s využitím františkolázeňských přírodních
léčivých zdrojů (přírodní sirnoželezitá slatina, minerální léčivá voda 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 bazénu, plavání, individuální či skupinový léčebný tělocvik, mobilizace, 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.

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

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

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

hotel Savoy

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

GRADAC - depandance „B“ Laguna
Cesta je organizována z Prahy (případně dle dohody z jiného místa v ČR) do
BAŠKO POLJE - depandance Alem
místa pobytu a zpět klimatizovanými autobusy.
(Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v omezeném počtu turnusů)
Maximální ceny za sezónní pobyt (10 plných dní) pro dospělou osobu
10denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí ve formě švédských
(polopenze, pobytové taxy, přeprava autobusem) je:
stolů (nápoj k večeři není v ceně) a ubytováním ve 2 až 3lůžkových pokojích
Gradac - 12 490,- Kč,
v hotelových depandancích vzdálených pár desítek metrů od moře.
Baško Polje - (vč. nápoje) - 12 590,- Kč, což je výrazně méně, než v přeKlimatické subtropické podmínky střední Dalmácie zaručují vynikající počasí
počtu účtují za stejný pobyt některé renomované cestovní kanceláře.
vhodné pro koupání a opalování.
Lze uplatnit slevy pro děti i dospělé osoby.
GRADAC - depandance „B“ Laguna

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.
30.5.2016
31.5.2016
10.6.2016
11.6.2015
II.
9.6.2016
10.6.2016
20.6.2016
21.6.2015
III.
19.6.2016
20.6.2016
30.6.2016
1.7.2016
IV.
29.6.2016
30.6.2016
10.7.2016
11.7.2016
V.
9.7.2016
10.7.2016
20.7.2016
21.7.2016
VI.
19.7.2016
20.7.2016
30.7.2016
31.7.2016
VII.
29.7.2016
30.7.2016
9.8.2016
10.8.2016
VIII.
8.8.2016
9.8.2016
19.8.2016
20.8.2016
IX.
18.8.2016
19.8.2016
29.8.2016
30.8.2016
X.
28.8.2016
29.8.2016
8.9.2016
9.9.2016
XI.
7.9.2016
8.9.2016
18.9.2016
19.9.2016

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 VII.
BAŠKO POLJE - depandance Alem

P. č. Druh služby
(sleva, příplatek)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Služby jsou uvedeny v cenách
za osobu a den, přeprava
za cestu tam a zpět

Polopenze za osobu
na 2lůžkovém pokoji
Polopenze za třetí osobu
na 3lůžkovém pokoji 1/, 2/
Polopenze za dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1) 2/
Polopenze za další dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1+1)
(bez lůžka) 2/
Polopenze za dítě do 12 let
na 2lůžkovém pokoji (1+1) 2/
Cena za dítě do 3 let
na pokoji (bez lůžka a
bez stravy) 2/

Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba na pokoji)
8. Příplatek za nápoj k večeři
9. Příplatek za registraci (hotel)
10. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu starší 18 let (město)
11. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu 12-18 let (město)
12. Přeprava autobusem za osobu

Cena služby (EUR)
Cena přepravy (CZK)

Gradac - Laguna Baško Polje - Alem

31,50

31,00

15,75

24,80

28,35

---

24,80

0,00

25,20

31,00

0,00

0,00

31,50
-----

31,00
0,70
0,35

2/ 0,50
2.990,00

0,50
2.950,00

2/ 1,00

1,00

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)
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

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 zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve spolupráci s předními českými lázněmi a wellness hotely přinášíme 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 prevenci možných zdravotních rizik spojených s výkonem povolání.
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU
 Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
 Nabídka exkluzivních pobytů pro vaši společnost
 Sleva z celé katalogové nabídky Spa.cz
 Dedikovaná operátorka určena k prioritnímu vyřizování vašich
dotazů
 Námi vyzkoušené a doporučované hotely
 Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
 Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call centra Spa.cz
 Jedna smlouva pro více než 200 lázeňských a wellness zařízení
 Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezonu

KATEGORIE 3* LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Lázeňské pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, víkendové pobyty 3 dny/2 noci
Janské Lázně - Lázeňský hotel Terra,
Lázně Slatinice - Penzion Majorka,
Lázně Jupiter Bechyně,
Lázně Bělohrad - Pension Věžička,
Konstantinovy Lázně - Lázeňské domy Jirásek, Palacký nebo
Purkyně,

Nové Hrady - Wellness Hotel Rezidence****

Karlovy Vary - Resort Poppy,
Luhačovice - Hotel Vega,
Lipová Lázně (Jeseníky) - Wellness & Relax Resort Helios

KATEGORIE 4* LÁZEŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Lázeňské pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, víkendové pobyty 3 dny/2 noci
Lednice na Moravě - Spa Resort Lednice,
Nové Hrady - Wellness Hotel Rezidence,
Luhačovice - Wellness Hotel Pohoda,
Františkovy Lázně - Spa Hotel Harvey,
Poděbrady - Spa Hotel Felicitas, Hotel Bellevue Tlapák

Resort Poppy***

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

Lázně Slatinice - Penzion Majorka***

- rezervace pobytů 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

Karlovy
Vary
Lázeňský dům
Sadový Pramen***
www.sadovypramen.volareza.cz

Krkonoše
Hotel Bedřichov*** superior

Praha
Hotel DAP***

www.bedrichov.volareza.cz

www.daphotel.cz

Karlovy
Vary
Lázeňský dům Chopin**
www.chopin.volareza.cz

Krkonoše
Penzion Malý Šišák **
www.malysisak.volareza.cz

karlovy varY
Hotel Bellevue***
www.bellevue.volareza.cz

Františkovy
Lázně
Lázeňský dům Kijev***
www.frantiskovylazne.volareza.cz

www.ovcarna.volareza.cz

Vranovská
přehrada
Chatová osada Bítov**

Jeseník
Lázeňský dům Albatros***

www.bitov.volareza.cz

www.jesenik.volareza.cz

Slapská
přehrada
Hotel Měřín*** superior

Vranovská
přehrada
Volareza - hotel Vranov***

Teplice
Lázeňský dům Judita***

www.merin.volareza.cz

www.vranov.volareza.cz

Jeseníky
Hotel Ovčárna ***

www.teplice.volareza.cz

Během vašeho pobytu jsou vám plně k dispozici wellness centra
s bohatou nabídkou relaxačních a sportovních služeb.

www.volareza.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
Te l : + 4 2 0 9 7 3 2 0 1 6 0 7 , e - m a i l : v l r z @ v l r z . c z

* Vítěz v soutěži HealthCare Institute

Přihlaste se online k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více než 25 000 lékaři
a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

www.zpmvcr.cz

