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Vážené kolegyně, vážení kolegové!

 
Otvíráte nový Katalog vzdělávání pro rok 2015. 
Připravili jsme poněkud pozměněnou koncepci s ohledem na so-
ciálně ekonomické trendy v naší zemi i v Evropě. Kromě běžných 
a známých odborových témat, jako je kolektivní vyjednávání, pro-
pagace činností ZO a BOZP zařazujeme témata nová. Posilujeme 
totiž znalosti odborářů o možnostech komunikací na sociálních 
sítích. Chceme, aby odboráři znali systémy nejrychlejších kontak-
tů a informací prostřednictvím elektronických medií a zároveň byli 
důkladně informováni o rizicích způsobených odhalováním osob-
ních dat. 
Oblíbené a tradiční semináře o komunikaci, rétorice a kolektivním 
vyjednávání jsme zpracovali jako navazující a prohlubující jak po 

stránce tematické, tak i metodické. Aktivity na kurzech se stále více orientují na výcvik, tedy 
trénink potřebných dovedností přitažlivou cestou prostřednictvím psychoher, testů a socio-
dramat. Naši lektoři pracují také se skupinami, které se v každé situaci chovají jako tým 
a cvičí tak týmovou práci.
 Jako každý rok vám nabízíme tzv. „kurzy na klíč“. ZO může sjednat podle vybraného tématu 
s lektorem jakékoliv téma. Doporučujeme respektovat projektovaný čas a organizovat kurz 
na příslušný počet hodin i účastníků. 
V Katalogu najdete i semináře organizované Regionálními pracovišti OS KOVO. Tyto kurzy 
bývají jednodenní, případně dvoudenní.  Rozsah pobytových seminářů organizovaných cent-
rálou OS KOVO je třídenní. Z toho plyne, že obsah probíraných témat je hlubší. Za účastníky 
přijíždějí i funkcionáři OS KOVO na společné diskuse. Tato setkání jsou neformální a dnes již 
tradiční.  
Lektoři pracující pro OS KOVO jsou osvědčení, jejich výkony známe již několik let. Spolehli-
vě ovládají odborovou problematiku i své odbornosti. Používají účinné metody práce, které 
umožňují zapamatování obsahu. Mají k dispozici moderní vyučovací techniku a věnují pozor-
nost zpětné vazbě. Znamená to, že se snaží potřebné informace procvičováním upevnit tak, 
aby si je účastníci zapamatovali. 
Věřím, že tak jako v minulých letech si i letos vyberete a nabízené kurzy navštívíte. 
Vítáme každého.

 Jaromír Endlicher
 místopředseda OS KOVO
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Organizační pokyny pro účastníky seminářů

• Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO

  Organizační úsek – vzdělávání

  nám. W.Churchilla 2

  113 59 Praha 3

Přihlášky je možné zaslat:

- poštou
- nejlépe prostřednictvím internetu: e-mail: Suran.Jiri@cmkos.cz

• Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se semináře. 
 Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem.
• Přihlášky po uzávěrce konzultujte telefonicky: č. 234 462 028, Mgr. Jiří Šuráň, 

suran.jiri@cmkos.cz.
• Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí.
• Zájemce evidujeme a zařazujeme podle data doručených přihlášek.
• Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku.
• Ubytování a stravu hradí OS KOVO.
• Posluchač hradí registrační poplatek ve výši 200 Kč/osoba a dopravu do místa 

konání semináře a zpět.
• Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou na seminář. 

Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení 
o zařazení do semináře.

Stornovací podmínky:

• Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně.
• Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení semináře ze strany organizátora.
• Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno nahlaste před zahájením 

semináře.

Organizační změny:

• Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací 
akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin.

• Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Ubytování:

• Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základ-
ny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování.

• Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit.

Parkování:

• V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihláš-
ky. Platí se na recepci.
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Blokové schéma tématických okruhů

Katalogu 2015

Systém vzdělávání OS KOVO
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Volné 

semináře

Střední stupeň – vícedenní vzdělávací akce 
– rozšiřující základní stupeň 

Základní stupeň- regionální vzdělávání
Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO

Aplikovaná 

psychologie

v kolektivním 

vyjednávání

Procesní rovina

kolektivního vyjednávání

Odškodňování

pracovních úrazů

BOZP – vybrané kapitoly

Komunikační 

technologie

Informační 

bezpečnost



Kurzy „Na klíč“

Mimo základní nabídku uvedenou na stránkách tohoto katalogu nabízí OS KOVO koncepci 
tzv. „kurzů na klíč“. Podle aktuálních problémů a potřeb pošleme lektory za vámi. Každý 
kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2015 může být realizován i v místě vaší organizace, pro 
vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se 
nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuté v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč 
k tíži sjednávacího subjektu – ZO (např. stravování, pronájem místnosti atd.). Dále je třeba 
počítat s případnou finanční spoluúčastí objednavatele na úhradě části nákladů spojených 
s činností lektora.
Kromě plánovaných kurzů v katalogu 2015 nabízejí naši externí lektoři mnoho dalších témat 
ze své produkce.

PhDr. Danuše Hořejšová, CSc.:

Komunikace a komunikační dovednosti. 
Rétorika – nácvik řečových dovedností, diagnostika chyb, vše co vede ke zlepšení osobního 
projevu.
Získávání nových členů prostřednictvím aktivní činnosti ZO OS KOVO.
Konfliktní situace na pracovišti a jejich vliv na psychiku pracovníků. 
 Asertivita jako optimální forma mezilidské komunikace.
Odboráři v zátěžových situacích na pracovišti. Mobbing, bossing.

Ing. Vladimír Nohejl:

Základní kurz kolektivního vyjednávání (minimum o vyjednávání).
Umění získávat nové členy – výměna zkušeností a hodnocení individuálního akčního plánu.
Praktický kurz o efektivní propagaci v podmínkách ZO s přípravou konkrétních propagačních 
prostředků ZO.
Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku.
Řízení výboru v podmínkách principu dobrovolnosti práce členů výboru.

Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner:

Prezentační a komunikační dovednosti.
Marketingové využití nových technologií, především internetu.
Osobnostní přesvědčivost a asertivita (nejenom pro vedoucí pracovníky).
Využití teambuildingu pro pracovní kolektivy a akce pro děti.

Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO

kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. 

Je třeba jednat v dostatečném předstihu. 
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Regionální pracoviště 

OS KOVO provádí 

I.

vzdělávací moduly 

doporučené pro předsedy 

ZO OS KOVO

II.

základní moduly

určené pro členy výboru 

ZO OS KOVO

III.

moduly specifi cké pro 

podmínky regionu

Regionální vzdělávání

- základní stupeň vzdělávání

Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsná-
ze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata.  

I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO

 • Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty.
 • Ekonomický modul – hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně – odpovědnost předsedy ZO.
 • Právní modul – zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva.
 • BOZP – základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP.
 • Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. 
 • Finanční gramotnost. 

II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO

 • BOZP – základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na 
pracovištích. • Pracovní právo – základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního 
práva. • Kolektivní vyjednávání – základní postup při vyjednávání. • Hospodaření, daně a účetnictví.
 • Finanční gramotnost. 

III. Moduly specifi cké pro podmínky regionu

 • Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO.
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RP OS KOVO Praha a Středočeský kraj

školicí středisko termín téma lektor

DOS – Zas.   22 28. 1. 2015 Kolektivní vyjednávání a mzdy Kreslová

DOS – Zas.   22 17. 2. 2015 Exekuce Plachta 

DOS – Velká zasedačka 4. 3. 2015 Hospodaření ZO Plesníková

DOS – Zas.   22 14. 4. 2012 Bezpečnost práce Brožík 

DOS – Zas.   22 12. 5. 2012 Zákoník práce a OZ Stodolová

DOS – Zas.   22 23. 9. 2015 Kolektivní vyjednávání a mzdy Kreslová

DOS – Zas.   22 21. 10. 2015 OZ a související pracovně právní vztahy Stodolová

DOS – Velká zasedačka 11. 11. 2015 Hospodaření ZO Plesníková 

RP OS KOVO České Budějovice

školicí středisko termín téma lektor

České Budějovice 10. 2. 2015 Daně a daňové přiznání Plesníková  

České Budějovice duben Finanční gramotnost specialista OS KOVO

zatím není stanoveno duben Pracovní právo v praxi pro mladé specialisté RP OS KOVO

zatím není stanoveno květen 2 dny Školení zástupců ZO pro oblast BOZP specialisté RP OS KOVO 
+ externě

zatím není stanoveno červen 2 dny Základy BOZP a příklady z praxe pro mladé OS KOVO

zatím není stanoveno září Školení v oblasti KV, ZP, BOZP specialisté RP OS KOVO

České Budějovice říjen Školení hospodářek/-řů a DaRK specialista OS KOVO

České Budějovice listopad Využití PC a internetu pro potřeby ZO externě

České Budějovice listopad Umění získávat nové členy (argumentace, 
komunikace) pro mladé specialista OS KOVO

TERMÍNOVÁ LISTINA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OS KOVO

RP OS KOVO Plzeň

školicí středisko termín téma lektor

Plzeň únor Hospodaření ZO Vaňkát

Plzeň březen Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO Plzeň

Plzeň březen Základy finanční analýzy podniku Tomáš

Plzeň duben Kolektivní vyjednávání a mzdy Kužel, Štich

Plzeň květen Pracovní právo a vliv změny právních předpisů Kužel, Štich

Plzeň červen Školení zástupců ZO pro BOZP Pelc

Plzeň říjen Kolektivní vyjednávání a mzdy Kužel, Štich

Plzeň listopad Pracovní právo a vliv změny právních předpisů Kužel, Štich

Plzeň listopad Seminář pro nové funkcionáře ZO RP OS KOVO Plzeň

Plzeň listopad Exekuce a finanční gramotnost Plachta, Štich

Plzeň prosinec Školení zástupců ZO pro BOZP Pelc
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RP OS KOVO Ústí nad Labem

školicí středisko termín téma lektor

Úštěk únor Hospodaření ZO, účetní závěrka, daňové přiznání Plesníková

Litoměřice duben Nový občanský zákoník – příklady z praxe 
a jejich řešení Švec

Úštěk červen
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, vyšet-
řování prac. úrazů, zákon č.309/2006 Sb., nařízení 
vlády č.101/2005 Sb., referát inspektora OIP Ústí n.L.

Fürst, OIP Ústí n.L. 

Úštěk září Vnitřní dokumenty OS KOVO a ZO Friml, Chudárek

Úštěk říjen
Náhrady škod v pracovněprávních vztazích – 
škody na majetku a zdraví zaměstnanců 
či zaměstnavatele

Fürst, Švec 

Úštěk listopad Exekuce a osobní insolvence, finanční gramotnost Plachta, Hartvich  

Litoměřice prosinec Změny v účetních, daňových a souvisejících 
předpisech Plesníková 

RP OS KOVO Hradec Králové 

školicí středisko termín téma lektor

Pardubice únor 1 Hospodaření ZO Plesníková

Hájenka Seč ev. 
Renospond Zderaz březen 2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP

Chata Deštná březen 2 Hospodaření ZO Plesníková

Chata Deštná duben 2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP

DOS Hradec Králové duben 1 Školení - nový občanský zákoník ve vazbě na ZO Kutnar, Malá

Pardubice květen 1 Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký

TRIM Pardubice červen 2 Školení ekonomika a analýza firmy Šamánek, Procházka, Tomáš

DOS Hradec Králové červen 1 Rétorika a rétorické dovednosti, získávání 
nových členů externí - Hořejšová

 AGS Jičín červen 1 Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký

DOS Hradec Králové září 1 Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku externí - Nohejl

Chata Deštná říjen 2 Školení KS Královéhradeckého kraje P P,K V RP

SPŠ a SOU Hradec Králové říjen 2 Školení KS HK a PK základy PC externí

Eden Jevíčko Listopad 2 Školení KS Pardubického kraje PP, KV RP

DOS Hradec Králové Listopad 1 Školení exekuce - Finanční gramotnost Plachta - Hartvich

Trutnov Prosinec 1 Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký

Zámecká - Slatiňany Prosinec 1 Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký

RP OS KOVO Jihlava

školicí středisko termín téma lektor

DKO Jihlava leden
Umění získávat nové členy 2 – výměna 
zkušeností, hodnocení individuálně 
akčního plánu (přesun z 2014)

Nohejl

DKO Jihlava únor Daně a hospodaření Plesníková

DKO Jihlava březen Seminář BOZP Specialista OS KOVO

DKO Jihlava duben Změny legislativy Právníci OS KOVO

RZ Žďas Zubří květen - 2D Nástroje pro propagaci odborů v podmínkách 
ZO (základy marketingu, web, sociální sítě…) Specialisté OS KOVO
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RP OS KOVO Brno

školicí středisko termín téma lektor

DOS Brno leden Hospodaření ZO, daně Plesníková

DOS Brno březen důchody, sociální pojištění Hříbalová

DOS Brno duben BOZP Kaláb

Horní Věstonice září 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb

Horní Věstonice září 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb

Horní Věstonice říjen 2 dny KV, ZP, BOZP Grim, Kaláb, Behancová, Kocáb

DOS Brno listopad BOZP Kaláb

RP OS KOVO Olomouc

školicí středisko termín téma lektor

Olomouc březen Účetnictví a hospodaření ZO Plesníková

Olomouc květen Zákoník práce a předpisy související Pazdera

Olomouc červen Občanský zákoník, právní poradenství Podhajský 

Olomouc září Kolektivní vyjednávání a mzdy Grmelová 

Olomouc listopad Finanční gramotnost Hartvich, Plachta

RP OS KOVO Ostrava

školicí středisko termín téma lektor

RS Retaso H.Bečva únor Ekonomika, daně a hospodaření ZO Plesníková

DOS Ostrava březen Základní dokumenty ZO Kozel

RS Beskydka duben Školení BOZP Šmíd + externí lektoři

DOS Ostrava květen Ekonomika Šuláková

BRANS Malá Morávka září Kolektivní vyjednávání 2016 Kolektiv RP Ostrava

RS Retaso Horní Bečva říjen Školení BOZP Šmíd + externí lektoři

DOS Ostrava listopad Hospodaření ZO Plesníková

RP OS KOVO Jihlava

školicí středisko termín téma lektor

DKO Jihlava červen Hodnocení ekonomické situace podniku, 
základy finanční analýzy Specialisté OS KOVO

RZ Žďas Zubří září 2 dny Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Specialisté OS KOVO

IT učebna Jihlava prosinec Obsluha počítače Externí IT lektor

RP OS KOVO Zlín

školicí středisko termín téma lektor

Adamantino 4. 3. - 6. 3. 2015 Hospodaření ZO, Daně, Sociální zákony Hříbalová, Plesníková

RRS Jelenovská 9. 4. - 10. 4. 2015 Pracovní právo, Kolektivní vyjednávání Grim, Šrott 

RRS Jelenovská 14. 5. - 15. 5. 2015 Seminář BOZP Kaláb

RRS Jelenovská 16. 5. - 18. 5. 2015 Občanský zákoník, ZP, Kolektivní vyjednávání Grim, Behancová, Šrott

Dům kultury Zlín 20.11. 2015 Seminář BOZP Kaláb

Přesné termíny a místo konání vzdělávacích akcí stanoví vedoucí Regionálního pracoviště podle 
aktuální situace v regionu.
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Střední stupeň – vícedenní kurzy a semináře

Cíle středního stupně:

Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů.  
Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro 
odboráře významné.   
Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností 
odborové práce v regionech a utváření společných názorů a postojů, které by slaďovaly zájmy 
OS KOVO.

Pracoviště centrály 

OS KOVO

zajišťuje:

organizaci 

vzdělávacích 

vícedenních modulů

koordinaci činnosti 

mezi centrálou 

a regiony

působení 

metodické vůči 

regionům, či ZO
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číslo 
akce termín počet 

šk.dní název vzdělávací akce počet 
posl. školicí středisko lektor

září

K12 14. 9. – 16. 9. 3
Efektivní propagace v podmínkách 
ZO. Využití WEB, letáků a dalších 
prostředků.

20 Jiřice u Humpolce Nohejl

K13 21. 9. – 23. 9. 3 Ekonomika podniku. 20 Praha Olšanka Tomáš

říjen

K14 5. 10. – 7. 10. 3 Odboráři v zátěžových situacích.
Jak dobře vycházet s lidmi – II. 20 Samechov Hořejšová, 

Šuráň

K15 19. 10. – 21. 10. 3 Odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání. 25 Horní Věstonice Heinzová

Celkový termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce

II. pololetí 2015

listopad

K16 9. 11. – 11. 11. 3
Jak se neznáme a jak se 
chováme – sociální patologie 
v práci a ve společnosti.

20 Praha Olšanka Vykopalová

K17 23. 11. – 25. 11. 3
Jak řešit zátěžové situace 
a jejich vliv na psychiku 
odborových funkcionářů – III.

20 Praha Olšanka Hořejšová, 
Šuráň



 Jak se připravit na kolektivní 

 vyjednávání – I.

 Kód kurzu: 50001
 
 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 19. 1. - 21. 1. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Členům vyjednávacích týmů
  
 Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl 

Obsah:  

 • sběr informací,
 • analýza informací,
 • formulace a předání kolektivní smlouvy,
 • výměna zkušenosti s ostatními účastníky,
 • konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe,
 • osvojení si praktické a doporučené techniky,
 • získání dovednosti prakticky, a to na případových studiích vycházejících z konkrétních 

 případů posluchačů. 

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihlášky. 
 Platí se na recepci.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 1K 1
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 Co nesmí chybět v kolektivní smlouvě

 Kód kurzu: 50002 
 
 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 26. 1. – 28. 1. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Funkcionářům, vyjednávačům kolektivních smluv, všem členům
  OS KOVO, zejména novým funkcionářům
  
 Přednáší: Zdeněk Kolář, Ing. Olga Kreslová, Ing. Marcela Hříbalová

Obsah:

 • Zásady kolektivního vyjednávání – příprava, vlastní jednání. Cíle KV v podniku. 
 Jednotlivé oblasti úprav v KS. Mzdová oblast – nároky ze ZP a úprava v KS. 
 Chyby v kolektivních smlouvách.

 • Vymezení pojmů v KV. Strategie OS KOVO v KV. Vyhodnocení PKS. 
 Sociální dialog v rámci ČR a EU.

 • Sociální oblast kolektivních smluv – příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem.
 • Sociální pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti).
 • Zdravotní pojištění (oznamovací povinnost, státní pojištěnci).
 • Sociální péče (příspěvek na péči – souvislosti).
 • Důchodové pojištění podrobněji – účast na pojištění, výpočet důchodu, náhradní doby, 

 vyloučené doby, předčasné důchody).
 • „třetí pilíř“ (předdůchody). 

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. 
Trénink spojený se zpětnou vazbou od lektora a ostatních účastníků semináře.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihlášky. 
 Platí se na recepci.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 2K 2
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 Rétorika a rétorické dovednosti. 

 Využití k přesvědčování a získávání nových  

 Členů OS KOVO

 Kód kurzu: 50003
 
 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 9. 2. – 11. 2. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
  
 Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah:

 • Charakteristika řečových dovedností. Vliv kvality řeči na výsledky jednání. Řeč a osobní image. 
 • Historie a pojetí rétoriky dnes.
 • Příprava a koncipování mluveného i písemného projevu. Možnosti využití kvalitních řečových  

 dovedností a schopností v odborové praxi. Vady řeči a jejich řešení. 
 • Komunikace, komunikační kanály. 
 • Kvalitní přenos informací v porovnání s běžnými chybami.
 • Informace členů prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. 
 • Sdělování informací slovní a mimoslovní cestou.
 • Podstata kvalitního projevu, aktivni a pasivní řeč, cvičení aktivní řeči.
 • Formy komunikace. Monolog, dialog. Debata, diskuse. 
 • Modelové situace a psychohry.
 • Nácvik a modelové situace. Trénink tempa řeči a výslovnosti. Cesty k rozšíření slovní zásoby.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Samostatné práce účastníků. Trénink dovedností. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihlášky. 
 Platí se na recepci.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 3K 3

- 18 -



 Osobnost v kolektivním vyjednávání.

 Psychologické aspekty procesu vyjednávání

 Kód kurzu: 50004 
 
 Místo konání: Samechov - Chocerady

 Termín: 23. 2. - 25. 2. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
  
 Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah:

 • Osobnost, typologie. Motivace, motivační faktory. Hodnoty a hodnotové orientace. 
 • Osobnostní testy pro sebereflexi a poznávání druhých lidí. Možnosti poznávání druhých.  

 Co sdělíme, co zatajíme. Psychické stavy omezující dobrou vzájemnou komunikace. Řeč těla.
 • Odhady lidí podle verbálního a neverbálního projevu v komunikaci. 
 • Podstata týmové práce, zjišťování osobní tendence k týmové roli na základě testování. 
 • Sestavení   týmu pro přípravu kolektivní smlouvy podle psychologických hledisek procesu 

 vyjednávání. Příprava vyjednávacího týmu, nácvik optimálních technik a orientace 
 v nepřátelských technikách.

 • Trénink schopností týmové práce. Modelové situace, testy, psychohra.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • Zdarma u hotelu.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 4K 4
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 Odboráři v zátěžových situacích. Odhady   

 lidí pro sestavení vyjednávacích týmů – I.

 Kód kurzu: 50005  
 
 Místo konání: Penzion Žernov

 Termín: 16. 3. – 18. 3. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
  
 Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah:

 • Osobnostní výbava odborového funkcionáře, její analýza a hodnocení. 
 • Temperament a charakter. Vliv dědičnosti, výchovy a osobní vůle. Co lze změnit a nacvičit 

 při znalostech teoretických východisek. Stres, frustrace základní zátěžové elementy 
 a jejich negativní vlivy.

 • Faktory ovlivňující naše mezilidské vztahy. Jak vzniká konflikt, jak se ho vyvarovat. 
 • Odhad konfliktního prostředí. Odhad aktérů konfliktu. Cesty k řešení prostřednictvím 

 odborové organizace. 
 • Vyjednávání kolektivní smlouvy. Týmové role. Výběr členů týmu. Nácvik technik optimálních   

 cest vyjednávání.
 • Charakteristika zátěžových situací při běžných kontaktech v pracovní i mimopracovní oblasti. 
 • Využití testování pro osobní reflexi.

Přednost při zařazení do kurzu mají posluchači, kteří již absolvovali kurz K 4.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuze. Řešení případových studií. Trénink pozitiv-
ních dovedností.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 5K 5
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 Jak účinně vyjednat kolektivní smlouvu – II. 

 Kód kurzu: 50006 
 
 Místo konání: Zvíkovské podhradí

 Termín: 13. 4. – 15. 4. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
  
 Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Obsah:

 • Zdokonalení se v kolektivním vyjednávání s partnerem. 
 • Sestavení týmu. 
 • Jak řadit jednotlivé body jednání.
 • Dilema vyjednávače. 
 • Styly vyjednávání. 
 • Typy a triky používané při vyjednávání. 
 • Vyměna zkušenosti s ostatními účastníky.
 • Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe. 
 • Osvojení doporučených technik.

Přednost při zařazení do kurzu mají posluchači, kteří již absolvovali kurz K 2.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuze.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 6K 6
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 Využití Facebooku a dalších sociálních sítí

 při práci v OS KOVO

 Kód kurzu: 50007
 
 Místo konání: Samechov -  Chocerady

 Termín: 27. 4. – 29. 4. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO, úsekovým důvěrníkům
  
 Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner

Obsah:

 • Sociální sítě jako fenomén dneška. Přehled sítí využitelných v práci odborářů – Facebook,   
 YouTube, Rajče.  Ostatní užitečné sociální sítě: odborné sítě (Linkedin), seznamky (Twoo), 
 nákupní sítě (Heureka), znalostní sítě (Wikipedie). 

 • FACEBOOK - Jak rozumět systémů stránek na Facebooku.
 • LINKEDIN – Založení profesionálního profilu.
 • YOUTUBE – Vytvoření videa, jeho základní střih, nahrání na síť. Vytvoření kanálu. 

 Hlavní problémy – propagace kanálu, různé možností veřejného sdílení, copyright. 
 • Principy sdílení příspěvků. Jak vytvořit atraktivní příspěvek, fotogalerii či video. 

 Jaký typ příspěvků se nejvíce sdílí. Jak zjistím, kolik lidí jsme zasáhli. Jak vytvořit soutěž. 
 • Hlavní známé problémy: Falešná a ukradená identita. Avatáři. Věrohodnost hodnocení. 

 Co reálně vypovídá „olajkování“. Budování image na sociálních sítích. Řešení duplicit.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Důležité upozornění:

Každý posluchač si musí přivézt notebook.

Parkování:

 • Zdarma u hotelu.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 7K 7
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 Jak prezentovat výsledky kolektivního 

 vyjednávání – III.

 Kód kurzu: 50008
 
 Místo konání: Samechov - Chocerady

 Termín: 11. 5. – 13. 5. 2015

 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO, úsekovým důvěrníkům
  
 Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Obsah:

 • Jak prezentovat KS? 
 • Zlepšení image odborové organizace. 
 • Způsoby, jak prezentovat KS.
 • Způsoby, jak hodnotit KS.
 • Příprava KS je kontinuální celoroční proces. 
 • Výměna zkušeností s ostatními účastníky. 
 • Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe.
 • Osvojení praktické a doporučené techniky. 
 • Praktický nácvik prezentace.

Přednost při zařazení do kurzu mají posluchači, kteří již absolvovali kurz K 2, K 6.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Důležité upozornění:

 • Každý posluchač si musí přivézt notebook.

Parkování:

 • Vedle hotelu.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 8K 8
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 Ochrana osobních dat a informační 

 bezpečnost 

 
 Kód kurzu: 50009
 
 Místo konání: Olomouc - Lázně Slatinice – Penzion - Majorka

 Termín: 25. 5. – 27. 5. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO a začínajícím funkcionářům v ZO OS KOVO
  
 Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Obsah:

 • Bezpečnostní screening organizace a bezpečnostní politika organizace v práci 
 odborové organizace. 

 • Data a bezpečnostní plán ICT organizace včetně pracovníků ZO.
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Systémy pro ochranu dat a práce s nimi. 
 • Virtualizace služeb a možnosti zneužití dat. 
 • Počítačová kriminalita.
 • Viry a logické bomby, šíření počítačových virů na internetu. 
 • Odhalování TČ na internetu.
 • Právo na ochranu soukromí.
 • Právo autorské a jeho využití v praxi,  např. nelegální kopírování děl.
 • Hackeři a pronikání do počítačových systémů.
 • Počítačová bezpečnost.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 9K 9
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 Public Relations – Vztahy s veřejností 

 a s médii v práci odborových organizací

 Kód kurzu: 50011
 
 Místo konání: Pracov u Tábora

 Termín: 22. 6. – 24. 6. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO, úsekovým důvěrníkům
  
 Přednáší: Mgr. Evžen Staněk, Mgr. Ivan Vágner

Obsah:

 • PUBLIC RELATIONS – čím vším se organizace prezentuje navenek a jaké prvky určují  jak   
 bude hodnocena. 

 • Jak vytvořit životaschopné logo firmy. Jména a názvy. Barva jako základní emoce pro diváka. 
 Kompozice jednoduchého letáku. Přehled komunikačních kanálů (osobní jednání, akce, mail,  
 webové stránky, leták, sociální sítě). Interní PR – jak se dělá spokojený zaměstnanec. 
 Roční strategie public relations organizace – plánování, zajišťování, získávání zpětné vazby.

 • Využití PR pro vyjednávání se zaměstnavatelem.
 • Hlavní problémy komunikace s novináři. Dlouhodobá práce s novináři a budování pozitivního 

 obrazu člověka a organizace v médiích. 
 • Jak kontaktovat toho správného novináře.
 • Příprava tiskové konference. Význam webových stránek. Jak vytvořit databázi novinářských

 kontaktů. Celoroční plán.
 • Tipy a triky: Nejčastější chyby a omyly. Off-record sdělení. Korektura a autorizace.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Práce ve skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Důležité upozornění:

 • Každý posluchač si musí přivézt notebook.

Parkování:

 • Zdarma u hotelu.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 11K 11
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  Efektivní propagace v podmínkách ZO.

  Využití WEB, letáky a další prostředky 

  

 Kód kurzu: 50012
 
 Místo konán: Jiřice u Humpolce, penzion Sedlácký Dvůr

 Termín: 14. 9. – 16. 9. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO, funkcionářům ZO, úsekovým důvěrníkům
  
 Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Obsah:

 • Základy propagačního umění. Práce s informacemi. 
 • Jak efektivně připravit slovní prezentaci.
 • Jak efektivně připravit textovou prezentaci.
 • Používání propagačních materiálů (články, letáčky, maily, atd.). 
 • Efektivní využití WEB stránek pro odbory. 
 • Základy efektivního prezentačního vystoupení (nácvik). 
 • Příprava kvalitního textu (různá cvičení pro různé cílové skupiny).
 • Výběr témat pro prezentaci. Argumenty a námitky. 
 • Sestavení konkrétních propagačních materiálů pro svoji ZO.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Práce ve skupinách. 

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Důležité upozornění:

 • Každý posluchač si musí přivézt notebook.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 12K 12
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 Ekonomika podniku

 Kód kurzu: 50013

 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 21. 9. – 23. 9. 2015

 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Specialistům ZO pro danou oblast
  
 Přednáší: Ing. Jiří Tomáš

Obsah:

 • Rozvaha podniku, její struktura a význam pro firmu. 
 • Výkaz zisku a ztrát.   
 • Náklady v podniku, jejich členění a význam pro firmu.
 • Výnosy v podniku, jejich členění a význam pro firmu.
 • Vlastní kapitál firmy (Equity), Čistý pracovní kapitál atd. rentabilita VK. 
 • Rezervy  jejich struktura, H V . 
 • „Transfer pricing a cash pricing“ ve firmách. 
 • Příklady k daným tématům k pochopení problematiky.
 • Zjištění poznatků z F A u jednotlivých firem za rok 2013-2014. 
 • Aspekty forenzního auditu.
 • Fúze a akvizice, investiční pobídky.
 • Podvody neboli finanční kriminalita (tunelování, tzv. nájezdnictví, odčerpávání zisku provizní

 činnost, snižování ceny podniku, informační kriminalita, proces praní špinavých peněz).
 • Téma zvolené dle času lektorem a diskuze.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihlášky. 
 Platí se na recepci.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 13K 13
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  Odboráři v zátěžových situacích.

 Jak dobře vycházet s lidmi – II.

 Kód kurzu: 50014 
 
 Místo konání: Samechov - Chocerady

 Termín: 5. 10. – 7. 10. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Členům výboru ZO OS KOVO
  
 Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Šuráň Jiří

Obsah:

 • Osobnost člověka v mezilidské komunikaci. Charakterové rysy a převládající vlastnosti podle
 typologie. Vliv temperamentu a hodnotových orientací.   

 • Působení stylu života, sociálního prostředí, pracovní i mimopracovní společnosti na charakter.
 Projekt osobnostních vlastností do vzájemných vztahů, vliv vedlejších faktorů (nálady, nemoc,
 neúspěch…) Vyrovnání se s nimi a objektivní zhodnocení jejich působení. Postoj jednotlivce
 a skupin. Ovlivnění skupiny. Svornost a neshody. Cesty k dohodě. 

 • Vznik konfliktu. Charakter konfliktu, jeho příčiny, analýza a naše reakce. Co modeluje osobní
 reakci na konflikt. Objektivní a subjektivní vnímání konfliktních situací. Dílčí fáze konfliktních
 stavů. Mobbing, bossing, stalking.

 • Komunikace a komunikační kanály.
 • Vystupování na veřejnosti. Odhad vlivu osobního vystoupení.
 • Jak působit na lidi. Jak získávat nové členy do odborů.

Přednost při zařazení do kurzu mají posluchači, kteří již absolvovali kurz K 4, K 5.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Práce ve skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 14K 14
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  Odškodňování pracovních úrazů a nemocí

  z povolání

 Kód kurzu: 50015 
 
 Místo konání: Horní Věstonice, penzion Balloon

 Termín: 19. 10. – 21. 10. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Specialistům ZO pro danou oblast
  
 Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová

Obsah:

 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.   
 • Mimosoudní řešení sporů a odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
 • Částečné, úplné zproštění zaměstnavatele. Rozsah náhrady škody.
 • Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Řešení konkrétních případů z praxe.
 • Přehled judikatury ve věcech náhrady škody pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Valorizace průměrných výdělků.
 • Přechod práv a povinností při odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání 

 na jiný subjekt.
 • Uplatňování nároků na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání v konkurzním 

 a insolventním řízení. 
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

 a nemocech z povolání.
 • Náhrada ztráty na výdělku a daň z příjmů, tzv. škoda na dani, náhrada.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Řešení modelových situací. Práce ve 
skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 15K 15
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  Jak se neznáme a jak se chováme – 

  sociální patologie v práci a ve společnosti

 Kód kurzu: 50016 
 
 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 9. 11. – 11. 11. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO a ostatním funkcionářům ZO
  
 Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová,CSc.

Obsah:

 • Co je normalita a co je patologie ?   
 • Poruchy chování lidí na pracovišti a jeho příčiny jako příspěvek v práci odboráře. 
 • Návykové látky a další závislosti.
 • Sebevražednost, sekty.
 • Munchhausenův syndrom.
 • Dromomanie, poriomanie, sprejerství, vandalismus aj.
 • Vyloučené lokality a sociální exkluze, kriminalita.
 • Organizovaná kriminalita.
 • Terorismus, biologický terorismus.
 • Viktimologie.
 • Systémy prevence.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu
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  Jak řešit zátěžové situace a jejich vliv 

  na psychiku odborových funkcionářů – III.

 Kód kurzu: 50017 
 
 Místo konání: Praha Hotel Olšanka

 Termín: 23. 11. – 25. 11. 2015
  
 Rozsah: 14 hodin
  
 Určeno: Předsedům ZO a ostatním funkcionářům ZO
  
 Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Obsah:

 • Osobnostní výbava odborového funkcionáře a jeho působení na členstvo. Sledování 
 a hodnocení interpersonálních vztahů na pracovišti. Co je konflikt, jak vzniká konfliktní 
 situace. Charakteristické znaky konfliktu. Racionální a emocionální složka. Analýza příčin.   

 • Řešení konfliktních situací. 
 • Zátěžové situace pracovníků vyplývající z konfliktních stavů. Mobbing,  bossing. 

 Cesty k řešení prostřednictvím odborů. Možnosti a omezení jejich působení. 
 Pozice odborů ve firmě.

 • Výcvik při modelových situacích.

Přednost při zařazení do kurzu mají posluchači, kteří již absolvovali kurz K 4, K 5, K 14.

Formy práce lektora a účastníků semináře:

Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuze. Práce ve skupinách.

  Refundace mzdy – není poskytnuta

  Nástup a ubytování do 11.45 hod.

Parkování:

 • V hotelu Olšanka lze zajistit parking za 300 Kč denně. Požadavek uveďte do přihlášky. 
 Platí se na recepci.

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800

variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx**
* xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu

K 17K 17
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Hotel Pivovarský dvůr Zvíkov

Druh ubytování: hotel

Kontaktní osoba: Dagmar Voldřichová

Adresa: Zvíkovské Podhradí 92, 397 01, pošta Písek

Telefon: +420 382 285 660

Fax:  +420 382 285 722

Mobil:  +420 606 511 536

Email:  pivovar.zvikov@seznam.cz 

Web adresa: www.pivovar-zvikov.cz

Doprava: 
VLAKEM: Vlakem do Čimelic (15 km). Odvoz z nádraží hotelovým autem za 180,- Kč. 
Aktuální vlakové spojení vyhledáte na www.jizdnirady.cz 

AUTOBUSEM: Z Písku pokračovat autobusem do Zvíkovského podhradí (400 m). 
Aktuální autobusové spojení vyhledáte na www.jizdnirady.cz 

AUTEM: Autem z Prahy po E 4, za Čimelicemi odbočka (4 km) na silnici č. 121 směr Zvíkovské 
Podhradí - Milevsko. Autem z Brna po dálnici D1, exit Humpolec - Pelhřimov - Tábor - Milevsko 
- Zvíkovské Podhradí. Vzdálenost: z Prahy cca 96 km, z Brna cca 207 km, z Ostravy cca 385 km. 
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Zotavovna VS ČR Pracov

Druh ubytování: zotavovna

Adresa: 391 11 Radimovice u Želče

Telefon: +420 381 263 300, +420 381 263 301

Fax:  +420 381 262 256

Email:  pracov@iol.cz 

Web adresa: www.zotavovna-pracov.cz

Zotavovna s celoročním provozem se nachází v jihočeském kraji nedaleko okresního města 
Tábor u Sezimova Ústí nad řekou Lužnicí.
Pokoje jsou dvou a čtyřlůžkové s vlastním sociálním zařízením, televizorem a radiopřijíma-
čem. Celodenní stravování je zajištěno vlastním stravovacím zařízením. Parkovací místa jsou 
v uzavřeném areálu zotavovny. V zotavovně je k dispozici návštěvníkům v jarních a letních 
měsících krytý bazén se solárním ohřevem vody.
Dále zotavovna disponuje vlastní saunou, kuželnou, tělocvičnou a  fitcentrem, kulečníkem, 
stolem na stolní tenis. V areálu zotavovny  je  k dispozici fotbalové hřiště, hřiště na volej-
bal, tenisové kurty a venkovní stůl na stolní tenis.
Hosté mají možnost využít i péče rehabilitačních pracovníků a maséra. 

Doprava: 
VLAKEM: Při využití vlakového spojení se vystupuje ve stanici Tábor. Před vlakovým nádra-
žím se nachází autobusové nádraží, před kterým jsou zastávky městské hromadné dopravy. 
Použijete některý z autobusů jedoucí směrem do Sezimova Ústí I, kde vystoupíte na  zastávce 
„Náměstí“. Zotavovna je vzdálena cca 900 m a cesta je značena směrovými tabulkami s ná-
pisem PRACOV. 

AUTOBUSEM: Při použití autobusového spojení do Tábora je nutno vystoupit na autobusovém 
nádraží. Dále je spojení stejné jako u vlakového spojení. 

AUTEM: Automobilem je nutno jet z Tábora směrem na Týn nad Vltavou, Bechyně. Při výjez-
du z města Tábora u benzinové pumpy odbočit vlevo směrem na obec Želeč. Za obcí Větrovy 
se odbočí vlevo na obec Radimovice u Želče. Před obcí je odbočka vlevo na zotavovnu Pracov 
(proti televiznímu vysílači). Po odbočení z hlavní silnice Tábor-Bechyně na Želeč je trasa 
značena směrovými tabulemi s nápisem PRACOV.
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Penzion Sedlácký dvůr Jiřice

Druh ubytování: penzion

Adresa: Jiřice 26, Humpolec 396 01

Telefon: +420 565 383 410

Web adresa: www.sedlackydvur.cz

Penzion „Sedlácký dvůr“ najdete v západní části kraje Vysočina, nedaleko od dálnice D1. Pů-
vodní hospodářská usedlost byla v roce 2007 kompletně zrekonstruována, aby odpovídala 
náročným mezinárodním kriteriím ubytování, stravování a relaxace. 
V prostředí s příjemnou atmosférou najdou své útočiště jak cestující odboráři, či školící se 
členové OS KOVO, tak i sportující turisté. 

Doprava: 
VLAKEM: Humpolec – dále autobusem od zastávky „U pošty“ do Jiřic. 

AUTOBUSEM: Z Humpolce od zastávky „U pošty“ do Jiřic. 

AUTEM: D 1 – Humpolec – Jiřice. 
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Penzion Balloon, Horní Věstonice

Druh ubytování: penzion

Kraj:  jižní Morava Jihomoravský kraj

Oblast: Mušovská jezera

Lokalita: Horní Věstonice

Mobil:  +420 725 053 533 

Email:  balloonpenzion@email.cz 

Web adresa:  www.balloonpenzion.cz

GPS:  48°52‘19.522“N 16°37‘49.060“E

Penzion Balloon se nachází v nádherné krajině na úpatí Pavlovských vrchů – ubytování Pála-
va – v Horních Věstonicích. 
Ubytování v Horních Věstonicích je zajištěno ve dvou a čtyřlůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením s vanou nebo se sprchovým koutem, připojením k internetu, TV o cel-
kové kapacitě 57 lůžek. Penzion je také ideální pro firemní akce na Pálavě – školící místnost, 
wellness, restaurace.

Doprava: IDOS
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Penzion v Žernově

Druh ubytování: penzion

Kontaktní osoba: Alena Ondráková

Adresa: Žernov 28, 512 63 Rovensko p.Tr.

Mobil:  +420 604 438 063

Email:  ondrak.p@worldonline.cz 

Web adresa: www.penzion-zernov.cz, www.ceskehory.cz/penzionzernov

Poloha a dosažitelnost: 
Penzion se nachází v obci Žernov na okraji Českého Ráje, 3 km od Rovenska pod Troskami. 

Vybavení a služby: 
K dispozici jsou 2, 3 a 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, společenská místnost s ku-
lečníkem a televizí. Restaurace, tenisový kurt, půjčovna kol. Možnost pořádání firemních akcí 
a svateb v klidném a nerušeném prostředí. 

Rekreace a služby v okolí: 
V okruhu penzionu se nachází např.: Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn, Hrubý Rohozec, Sych-
rov, Kost, Humprecht, Prachovské skály, Hruboskalsko, Klokočské skály, Suché skály, Ko-
zákov a Bozkovské jeskyně.

Turistické zajímavosti v okolí: 
Rovensko pod Troskami, Kozákov, Hrubá Skála, Rotštejn, Sedmihorky.

Doprava: IDOS
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Hotel Samechov*** Školicí středisko

Druh ubytování: hotel

Adresa: Samechov č. 50, 257 24 Samechov - Chocerady

Web adresa: www.samechov.cz

Hotel Samechov*** školicí středisko je nekuřácký hotel s bezbariérovým vstupem, interne-
tové připojení v hotelových pokojích a parkování před hotelem zdarma.
Hotel i školicí středisko se nacházejí v jedné z nejkrásnějších lokalit Posázaví cca 39 km 
jihovýchodně od Prahy, poblíž dálnice D1. 

Hlavní hotelová budova (funkcionalistická 4 patrová vila) se nachází je přímo u řeky Sázavy 
a železnice „Posázavského pacifiku“ stanice Samechov - Chocerady.

Doprava: 
VLAKEM PŘÍMO K HOTELU: Praha – odjezd z Hlavního nádraží (Metro C). Odtud jede vlak 
přes Čerčany, Chocerady, Samechov. Doba jízdy 1 hod.30 min /přestup v Čerčanech/ 

AUTOBUSEM: Praha - z konečné stanice metra B – SKALKA autobusem do Chocerad - doba 
jízdy 1 hod. Zde se přesedá na jiný autobusový spoj.  

AUTEM: Praha - po dálnici D1 směr Praha - Brno. Na 29 km /exit 29 Chocerady/ odbočit. 
Před mostem v Choceradech /STOP/ směrovka na Samechov cca 4 km. V obci Samechov za 
nádražím odbočit doleva /směrovka/ přejede se železniční přejezd POZOR !!! v blízkosti je 
komplex budov Hotelu Samechov.
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Hotel Olšanka Praha

Druh ubytování: hotel

Adresa: Hotel Olšanka, s.r.o. 
  Táboritská 23/1000  130 00  Praha 3 - Žižkov
  IČ: 264 18 703    DIČ: CZ 264 18 703

Telefon: +420 267 092 202

Fax:  +420 222 713 315

Email:  info@hotelolsanka.cz 

Web adresa: www.hotelolsanka.cz

Doprava: 
TRAMVAJÍ: číslo: 5, 9, 26, 55, 58 - zastávka: Olšanské náměstí

AUTOBUSEM: číslo: 136, 175 - zastávka: Olšanské náměstí   

METREM: linka: A (zelená) - stanice: Flora
Hotel je od stanice metra vzdálen 5 min. (cca. 350 m.) chůzí z kopce po ul. Jičínská.
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Penzion Majorka

Druh ubytování: penzion

Adresa: Slatinice č.p. 20, 783 42 Slatinice

Telefon: +420 607 005 179

Fax:  +420 585 968 722

Mobil:  +420 602 319 976

Email:  info@penzion-majorka.cz 

Web adresa: www.penzion-majorka.cz

Doprava: 
VLAKEM: Trať Olomouc hl. n. - Prostějov hl. n. - přestup, dále směr Senice na Hané, Červen-
ka. Vystupuje se na zastávce ČD Slatinice - lázně jsou od ní vzdáleny cca 800 m. 

AUTOBUSEM: Z Olomouce linkou č. 709 do Slatinic, konečná zastávka je přímo u lázní.

AUTEM: Z Olomouce směr Lutín, Slatinice cca 12 km - příjezd přímo k lázním po průběžné 
hlavní komunikaci, parkování pro návštěvníky je na parkovišti lázní nebo volně na ulici před 
areálem lázní.
Z Prostějova směr Smržice, Slatinice cca 14 km.
Z dálnice Brno - Olomouc, sjezd na Lutín.
Z dálnice Mohelnice - Olomouc, sjezd na Náměšť na Hané (směr Prostějov), příjezd po prů-
běžné hlavní komunikaci.
 





Informace o kurzech a seminářích najdete také na INTRANETU OS KOVO, 
na adrese INTERNETU www.oskovo.cz a na stránkách našeho časopisu KOVÁK.



www.oskovo.cz

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015




