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Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Předkládáme vám Katalog vzdělávání na rok 2018. Všechny 
kurzy a semináře pořádané pro členy OS KOVO najdete 
přehledně uspořádány. Ve smyslu usnesení přijaté strategie 
OS  KOVO  na  V I I .  s j e zdu  OS  KOVO  máme  také 
na mysli rozšiřování cest směřujících ke zvýšení počtu členů 
svazu.

Při sestavování obsahu jsme přihlíželi k požadavkům z vašich 
osobních hodnocení a také k tomu, aby byly uplatněny moderní metody výuky. 
Rozhodli jsme se také více zapojit do lektorského týmu naše nové zaměstnance 
OS KOVO, kteří rozšířili naše řady v tomto roce, ale i naše zkušené kolegy 
prověřené praxí na vzdělávacích kurzech v minulosti.

Klademe důraz na kurzy komunikačních dovedností, které se uplatňují 
ve všech oblastech sociálních kontaktů. Umožňují chápání mezilidských vztahů, 
jejich hodnocení, rozeznávání problémů a nedostatků. Vedou ke zlepšení autority 
funkcionářů i k posílení úrovně odborů ve firmách i na veřejnosti.

Po kladných ohlasech jsme pro následující rok opět zařadili i žádané letní 
relaxační pobyty. Kurzy jsou organizovány tradičně a jejich cílem je zlepšování 
postojů ke zdravotní stránce a správnému hospodaření s pracovní energií. Duševní 
hygiena je podstatná pro dobrou výkonnost a přitom je stále opomíjeným 
faktorem.

Respektujeme potřeby vyplývající z používání počítačové techniky, která výrazně 
souvisí s propagací našeho svazu a také zkvalitňuje kontakty mezi organizacemi. 
Najdete tedy i kurzy výpočetní techniky pod dohledem již zmíněných nových 
expertů v IT oblasti.

Neopomíjíme ani zapojování mladých odborářů a jejich přípravu pro případný 
výkon odborových funkcí, stejně jako na základy výuky o ekonomice podniku 
či otázky BOZP a kolektivního vyjednávání.

Všeobecně trváme na tom, aby lektorský sbor směřoval všechny činnosti 
na kurzech k jednotlivcům. Chceme co nejvíce modelových situací 
a nárokujeme osobní výcvik frekventantů tak, aby byly dovednosti dobře 
upevněny a staly se osobní výbavou.

Věříme, že si z nabídky vyberete a těšíme se na setkání s vámi.

       
       Tomáš Valášek
          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
130 00 Praha 3

Přihlášky je možné zaslat:
Nejlépe na 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 konzul-
tujte telefonicky na čísle 
736 521 754 (Mgr. Jiří Šuráň) 
a e-mailem: suran.jiri@cmkos.cz. 

Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech 
náležitostí.

Zájemce evidujeme a zařazujeme podle data doručených přihlášek. 
V případě většího počtu zájemců o kurz bude dána přednost těm 
posluchačům, kteří téma ještě neabsolvovali.

Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku.

Ubytování a stravu hradí OS KOVO.

Mzda není refundována.

Posluchač hradí registrační poplatek ve výši 200 Kč/osoba a dopravu 
do místa konání semináře a zpět.
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Registrace do kurzu

Zaplacení reg. poplatku

Absolvování kurzu

Výstupní certifikát
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Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou na 
seminář. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdrže-
ní potvrzení o zařazení do semináře.

U nadstandardních kurzů N1 a N2 hradí posluchač poplatek ve výši 
3 500,- Kč.

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 však 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 účastní-
ků 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 a přihlížíme 
ke standardům středního stupně ubytování.

Parking Olšanka – účastník platí částku 300,- Kč/den při ukončení akce 
na recepci.

Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit.
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Dobrý den,
přihlašuji se tímto na vzdělávací akci OS KOVO, která je uvedena 
v katalogu vzdělávání 2018.

Povinné údaje:
Číslo a název kurzu <K1 Dopisy a tabulky v kanceláři>
Kód kurzu <80001>
Jméno a příjmení účastníka(-ů) <Jan Vosáhlo, Jana Vomáčková>
Kontaktní adresa <Dřevoplech s.r.o. , Železná 54, Dřevice>
Speciální požadavky ve stravování - typ diety <diabetická, 
bezlepková aj.>

Přihlášku zasílejte na adresu  .suran.jiri@cmkos.cz
 
Veškerou další komunikaci nejlépe provádějte elektronicky.

Údaje v závorkách  jsou příklad.<>

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 2018, 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 finanční účastí objednavatele na úhradě nákladů spojených 
s činností lektora.

Kromě plánovaných kurzů v katalogu 2018 nabízejí naši externí lektoři mnoho dalších 
témat ze své produkce. 

Objednání kurzu musí provést předseda ZO přímým dopisem výkonnému vedení OS KOVO, 
které žádost vyhodnotí a stanoví rozhodnutí. 

Je třeba jednat v dostatečném předstihu. 

Příklad elektronické přihlášky

5



Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce 2018 
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Termínová listina vzdělávacích akcí - RP OS KOVO
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Dopisy a tabulky v kanceláři 
(MS WORD a MS Excel)

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80001
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 17.1. – 19.1.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: Josef Kůta, Jan Jírovec

Seznámení s prostředím MS Word a MS Excel  Základní práce /
soubory a formáty v prostředí Word a Excel  Formátování textu /
(okraje, řádkování, písmo aj.) v MS Word  Tvorba Stylů, záhlaví /
a zápatí v MS Word  Tvorba štítků, potisk obálek, hromadná /
korespondence v MS Word  Tvorba tabulky v dokumentu MS Word /
/ Automatické opravy, pravopis, tezaurus aj. korektury v MS Word 
/ / Komentáře a sledování změn v MS Word  Seznamy a číslování 
v MS Word  Formáty buněk, práce s buňkou, základní tvorba /
tabulky v MS Excel  Práce se vzorci v MS Excel  Tvorba grafů  / / /
Kontingenční tabulky  Závěrečný praktický test v prostředí /
MS Word a MS Excel

K1

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

lektor: Josef Kůta, Jan Jírovec
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Ekonomika podniku

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80002
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 22.1. – 24.1.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ve vyjednávacích týmech
Přednáší: Ing. Pavel Marinič

Etické řízení a vedení firmy (corporate governance) a účast 
zainteresovaných stran (stakeholders) na něm  Finanční zdraví firmy /
z pohledu jejích nejvyšších cílů  Rozdíl mezi účetním a ekonomickým /
ziskem a mezi účetní a ekonomickou přidanou hodnotou  Jak číst /
výroční zprávu a účetní výkazy a kde najít nejdůležitější ukazatele 
finanční výkonnosti  Analýza finanční výkonnosti podniku a nástroje /
její měření  Rozdíl mezi možnostmi finanční analýzy a hodnotového /
managementu  Specifické analýzy (nákladová, mzdová, zisková)  / /
Finanční výkonnost, mzdový vývoj a inflace  Výběr ukazatelů /
a způsob argumentace v kolektivním vyjednávání  Praktické příklady /
a interpretace indikátorů finanční výkonnosti

K2

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

lektor: Ing. Pavel Marinič

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod. 10



Integrovaná bezpečnost 
a práce se sociálními sítěmi

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80003
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 5.2. – 7.2.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: Josef Kůta, Jan Jírovec

Dělení virů  Antivirové programy  Orientace v internetovém / /
prostředí  Internetové vyhledávače a počítačové prohlížeče /
internetu  Seznámení s pojmem sociální síť  Představení / /
jednotlivých sociálních sítí  Práce na Facebooku a Twitteru  / /
Seznámení s prostředím elektronické pošty  Pravidla elektronic-/
ké komunikace  Bezpečnost při komunikaci na internetu (el. /
pošta. sociální sítě, weby)  Závěrečný praktický test z interneto-/
vé bezpečnosti, komunikace a správného užívání internetu

K3

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Josef Kůta, Jan Jírovec
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Komunikační dovednosti – 
získávání nových členů

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80004
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 19.2. – 21.2.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Sebepoznání (povahové rysy i charakterové vlastnosti)  Poznej /
sebe, naučíš se poznávat druhé   Mezilidská komunikace, její /
úskalí, kvality   Komunikační kanály  Jak vystupovat na veřej-/ /
nosti  Slovní i mimoslovní projev osobnosti  Odboroví funkcioná-/ /
ři jako reprezentanti členské základny  Jak sestavit jednotlivé /
typy projevů  Jak organizovat větší či menší skupiny, trénink /
přirozené autority  Odhad vlivu osobního vystoupení  Jak / /
působit na lidi  Asertivita, agresivita, pasivita  Řečové doved-/ /
nosti  Mapování terénu před veřejným vystoupením při vyjedná-/
vání i po něm  Zpětná vazba: modelové situace samostatná /
vystoupení frekventantů.

K4

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektoři: 
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., 

Mgr. Jiří Šuráň
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BOZP v roce 2018

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80005
Místo konání: Boskovice, Lasákův mlýn
Termín: 12.3. – 14.3.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Specialistům VZO pro práci v BOZP
Přednáší: Bc. Jiří Matouš 

Úvod do problematiky BOZP  Obecná a zvláštní pravidla BOZP  Systém / /
výchovy k zajištění BOZP  Právní úprava v oblasti BOZP - změny /
v předpisech k zajištění BOZP, připravované novinky právní úpravy  /
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP  Práva a povinnosti zaměstnan-/
ců v oblasti BOZP  Právní úprava požadavků na pracovní prostředí  Účast / /
zaměstnanců na řešení otázek BOZP  Účast odborové organizace na řešení /
otázek BOZP  Zvláštní oprávnění odborových organizací na úseku BOZP  / /
Prověrky BOZP – kdo je provádí, účast odborové organizace, jejich náplň 
a lhůty provádění  Význam právních a ostatních předpisů včetně vnitřních /
předpisů a pravidel k zajištění BOZP  Konzultace, diskuse k přednesené /
problematice, poznatky z aplikace právních předpisů v praxi, praktické 
řešení konkrétních případů  Samostatné vypracování zadané problemati-/
ky  Průběžné písemné i ústní ověřování přednesené problematiky.  /
Poskytnutí metodických materiálů.

K5

Hotel Moravia - Lasákův mlýn

Dukelská 77
680 01 Boskovice

recepce@hotelmoravia.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Bc. Jiří Matouš
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Agresivita v pracovních vztazích 
a jak ji řešit

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80006
Místo konání: Horní Věstonice, Penzion Balloon
Termín: 26.3. - 28.3.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Agresivita a její příčiny, vymezení pojmů  Faktory prostředí /
ovlivňující agresi  Teorie agresivity  Inventář agresivního / /
chování  Projevy agresivity  Osobnostní aspekty a agresivní / /
chování na pracovišti  Odborová organizace a agresivní jedinci /
a skupiny  Působení medií  Agrese v různých sociálních situacích / /
(v práci, ve škole, doma)  Důsledky agresivního chování  / /
Přístupy k agresi jako k sociální interakci  Agresívní způsob řízení /
/ Možnosti řešení

K6

Penzion Balloon

Horní Věstonice 198
691 81

balloonpenzion@email.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: prof. PhDr. Hana Vykopalová, Csc.
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Odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80007
Místo konání: Luhačovice, Hotel Harmonie
Termín: 4.4. – 6.4.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Specialistům VZO pro práci v BOZP
Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová 

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

K7

Hotel Harmonie

Jurkovičova alej 858
763 26 Luhačovice

recepce@hotel-harmonie.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: JUDr. Šárka Heinzová 

15



Počítač můj kamarád
(Prostředí Windows)

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80008
Místo konání: Jiřice u Humpolce. Penzion Sedlácký Dvůr
Termín: 11.4. – 13.4.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: Josef Kůta, Jan Jírovec

Seznámení s prostředím Windows z pohledu uživatele  /
Seznámení i s jinými systémy na počítači (výhody / nevýhody)  /
Práce s nabídkou start  Práce s plochou  Základní nastavení / /
prostředí  Práce se soubory, jejich pravidla  Práce s kompresní-/ /
mi programy, pravidla  Základní práce s multimediálními soubory /
v prostředí Windows  Práce s periferiemi (scanování, tisk) / Práce /
s cloudovými úložišti  Práce s externími úložišti, pravidla  / /
Závěrečný test z prostředí Windows, užívání a práce s periferiemi

K8

Penzion Sedlácký Dvůr

Jiřice 26
396 01 Humpolec

 info@sedlackydvur.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Josef Kůta, Jan Jírovec

16



Školení DaRK ZO OS KOVO

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80009
Místo konání: Boskovice, Lasákův mlýn
Termín: 16.5. – 18.5.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům a členům VZO OS KOVO
Přednáší: Specialisté OS KOVO

Kurz je orientován na úzce specializovanou skupinu osob zabývají-
cích se kontrolou hospodaření, kontrolou dodržování usnesení 
a jejich plnění v základních organizacích  Jsou to především /
oblasti:

ź Hlavní zásady kontrolní činnosti DaRK
ź Vnitřní normy a předpisy OS KOVO a jejich plnění
ź Účetnictví v základních organizacích
ź Hospodaření ZO OS KOVO

K9

Hotel Moravia - Lasákův mlýn

Dukelská 77
680 01 Boskovice

recepce@hotelmoravia.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

Specialisté OS KOVO

17



Finanční gramotnost, exekuce

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80010
Místo konání: Slatinice, Penzion Majorka
Termín: 21.5. – 23.5.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: Mgr. Vladimír Plachta

Základní právní předpisy  Výklad pojmů. Co je exekuce. Kdo /
je exekutor. Exekutorský úřad. Zaměstnanci exekutora a jejich 
pravomoci. Exekuční titul  Rejstřík zahájených exekucí  Centrální / /
evidence exekucí  Účastníci řízení – práva a povinnosti. Společné /
jmění manželů Návrh na nařízení exekuce – náležitosti. Součinnost / 
třetích osob  Postup exekutora při exekuci. Exekuční příkaz – /
náležitosti  Doručování písemností  Způsoby provedení exekuce. / /
Srážky ze mzdy a jiných příjmů – příklady a výpočty. Přikázání 
pohledávky. Prodej movitých věcí. Dražba. Další způsoby provedení  /
Odpovědnost exekutora za škodu  Náklady exekuce – odměna /
exekutora, advokáta, soudní poplatky  Jak se exekuci bránit?  / /
Legislativní novinky

K10

Penzion Majorka

Slatinice č.p. 20
783 42 Slatinice

majorka@lazneslatinice.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Mgr. Vladimír Plachta

18



Rétorika a komunikační dovednosti

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80011
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 11.6. – 13.6.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Mladým odborářům do 35 let
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Osobnost a její typologie  Jaký jsem, jak působím na druhé lidi. /
Jak si zlepšit osobní image  Trénink osobního vystoupení  Chyby / /
i přednosti projevu   Komunikační dovednosti Slovní i mimoslov-/ / 
ní projevy  Charakterové hodnoty, testování  Odhad charakteru / /
druhých lidí  Jak vnímat druhé a orientovat se v jejich projevu  / /
Lhaní a pravdivost  Rozeznat příčiny chování jednotlivých /
jedinců, předpoklad reakcí a dalšího jednání  Empatie  / /
Postavení v týmu spolupracovníků  Testování osobnostních /
schopností pro další rozvoj

K11

Pivovarský dvůr

Zvíkovské Podhradí 92
397 01, pošta Písek

pivovar.zvikov@seznam.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektoři: 
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., 

Mgr. Jiří Šuráň
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Manažerské dovednosti

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80012
Místo konání: Pracov u Tábora
Termín: 25.6. – 27.6.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO OS KOVO
Přednáší: Mgr. Ladislav Peterka 

Týmová spolupráce  Aktivita „DOMEČEK“ zaměřená na týmovou /
spolupráci, výstupy do praxe  Prezentační a komunikační /
dovednosti  Zásady prezentačních dovedností  - příprava, /
struktura prezentace, úvod a závěr. Prezentace, práce s hlasem 
a řeč těla v prezentacích, techniky a pomůcky  Schopnost /
přesvědčit – komunikační techniky „Emoční prodej“ a „Prodej 
užitku“ v praxi odboráře  Motivace spolupracovníků  Aktivita / /
„Oslíci a Vodiči“, aktivita „Bořiči a Tvořiči“  Time management  / /
Denní plánování pomocí metody TODO-TODAY, procvičení  /
Techniky řešení problémů  Metoda „5x PROČ?“  Metoda „8M“ / /
(ISHIKAWŮV DIAGRAM)

K12

Zotavovna Pracov

Radimovice u Želče 118
390 02 Tábor

pracov@iol.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Mgr. Ladislav Peterka
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Asertivní komunikace

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80013
Místo konání: Pracov u Tábora
Termín: 27.6. – 29.6.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: Mgr. Jitka Štádlerová

Co je a co není  zdravá a rovnocenná komunikace  Jednám jako /
rodič, dítě či dospělý?  Jak zvládat komunikačně náročné /
situace?  Filtr vnímání a bariéry komunikace  Zásady pozitivní / /
komunikace  Vysvětlení toho, co je a co není asertivita  Získat / /
znalosti o asertivních právech a zásadách  Naučit se rozpoznávat /
agresivní – pasivní – asertivní styly jednání  Vyzkoušet si jednotli-/
vé asertivní techniky, procvičit je a naučit se s nimi pracovat  Jak /
zvládat emoce v obtížných situacích   Uvědomit si situace, kdy /
s námi někdo manipuluje a získat tipy, jak na manipulátora 
reagovat

K13

Zotavovna Pracov

Radimovice u Želče 118
390 02 Tábor

pracov@iol.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Mgr. Jitka Štádlerová
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Antistresový program pro funkcionáře ZO

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80022
Místo konání: Luhačovice, Hotel Adamantino
Termín: 15.8. – 19.8.2018
Rozsah: 20 hodin
Určeno pro: Zvlášť exponovaným funkcionářům - předsedům ZO, 
členům výboru ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň 

Zásady duševní hygieny, péče o fyzické i duševní zdraví  Krize /
v mezilidských vztazích, osobní ohrožení  Stres, antistresové /
praktiky, zásady péče o duševní i fyzické zdraví v ohrožení krizí 
či jejími dopady  Řešení krátkodobá a dlouhodobá  Prevence / /
nemocí vznikajících následkem stresu  Individuální poradenství, /
testování osobnosti, sebereflexe

N1

Hotel Adamantino

Pozlovice 337
763 26 Luhačovice 

recepce@adamantino.cz

Registrační poplatek ve výši 3 500,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx** / * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektoři: 
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., 

Mgr. Jiří Šuráň
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Antistresový program pro funkcionáře ZO

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80023
Místo konání: Luhačovice, Hotel Adamantino
Termín: 18.8. – 22.8.2018
Rozsah: 20 hodin
Určeno pro: Zvlášť exponovaným funkcionářům - předsedům ZO, 
členům výboru ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň 

Zásady duševní hygieny, péče o fyzické i duševní zdraví  Krize /
v mezilidských vztazích, osobní ohrožení  Stres, antistresové /
praktiky, zásady péče o duševní i fyzické zdraví v ohrožení krizí 
či jejími dopady  Řešení krátkodobá a dlouhodobá  Prevence / /
nemocí vznikajících následkem stresu  Individuální poradenství, /
testování osobnosti, sebereflexe

N2

Hotel Adamantino

Pozlovice 337
763 26 Luhačovice 

recepce@adamantino.cz

Registrační poplatek ve výši 3 500,- Kč zašlete na účet číslo: 2000141339/0800
variabilní symbol:  xxxx*  xxxxx** / * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO   **xxxxx = kód kurzu 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektoři: 
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., 

Mgr. Jiří Šuráň
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Ekonomika podniku

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80014
Místo konání: Olomouc, Hotel Hanácký Dvůr
Termín: 10.9. – 12.9.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
Přednáší: Ing. Pavel Marinič

Etické řízení a vedení firmy (corporate governance) a účast 
zainteresovaných stran (stakeholders) na něm  Finanční zdraví /
firmy z pohledu jejích nejvyšších cílů  Rozdíl mezi účetním /
a ekonomickým ziskem a mezi účetní a ekonomickou přidanou 
hodnotou  Jak číst výroční zprávu a účetní výkazy a kde najít /
nejdůležitější ukazatele finanční výkonnosti  Analýza finanční /
výkonnosti podniku a nástroje její měření  Rozdíl mezi možnost-/
mi finanční analýzy a hodnotového managementu  Specifické /
analýzy (nákladová, mzdová, zisková)  Finanční výkonnost, /
mzdový vývoj a inflace  Výběr ukazatelů a způsob argumentace /
v kolektivním vyjednávání  Praktické příklady a interpretace /
indikátorů finanční výkonnosti

K14

Hotel Hanácký Dvůr

Selské náměstí 56
772 00 Olomouc

recepce@hanacky-dvur.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Ing. Pavel Marinič

24



Kolektivní vyjednávání I.

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80015
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 19.9. – 21.9.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Jaké informace potřebujeme, jak je získáme a jak je analyzuje-
me?  Jak rozhodneme, co navrhneme za změny do kolektivní /
smlouvy?  Sestavení vyjednávacího týmu, úlohy členů a odpověd-/
nost  Jak zařadit jednotlivé body jednání za sebou?  Zásady / /
dobrého vyjednávače, styly vyjednávání  Typy a triky používané /
při vyjednávání  Výměna zkušenosti s ostatními účastníky  / /
Konzultace s lektorem a kolegy o problémech z praxe, které 
nastaly nebo mohou nastat  Praktická cvičení pro osvojení /
si probíraných technik na konkrétních příkladech posluchačů

K15

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Ing. Vladimír Nohejl

Pivovarský dvůr

Zvíkovské Podhradí 92
397 01, pošta Písek

pivovar.zvikov@seznam.cz

25



Získávání nových členů, 
jak pracovat s lidmi

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80016
Místo konání: Boskovice, Hotel Moravia, Lasákův mlýn
Termín: 1.10. – 3.10.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionářům ZO OS KOVO
Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., Mgr. Jiří Šuráň

Odbory a jejich postavení ve společnosti. Historie a dnešek  /
Odborový svaz KOVO, jeho tradice a perspektivy. Úloha členské 
základny ve firmě  Problémy a respekt na straně majitelů firem /
a řídícího managementu  Sociologická definice malých skupin  / /
Perspektivy zájmových orientací, odhad a šetření  Jak zjistit /
veřejné mínění o naší ZO? Komunikační dovednosti  Slovní /
i mimoslovní projevy. Adresná a neadresná kritika. Jak na kritiku 
reagovat  Tým, vytváření týmů, týmové role v rámci zájmové /
skupiny i v sociálně aktivní větší organizaci  Co dokážete jako /
týmoví pracovníci  Osobní testování a ukázky techniky sociolo-/
gických sond

K16

Hotel Moravia - Lasákův mlýn

Dukelská 77
680 01 Boskovice

recepce@hotelmoravia.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektoři: 
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc., 

Mgr. Jiří Šuráň
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Prezentace ZO OS KOVO před veřejností

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80017
Místo konání: Jiřice, Penzion Sedlácký dvůr
Termín: 10.10. – 12.10.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO OS KOVO
Přednáší: Josef Kůta, Jan Jírovec

Seznámení s prostředím MS PowerPoint  Základní pravidla /
prezentací  Tvorba prezentace v MS PowerPoint  Multimediální / /
prvky prezentace  Práce s multimediálními soubory (fotografie, /
videa)  Práce se skenerem (formáty, parametry)  Práce / /
s tiskárnou (formáty, materiály, parametry)  Správné prezento-/
vání před publikem, nastavení techniky  Závěrečný test v podobě /
tvorby prezentace v PowerPoint

K17

Penzion Sedlácký Dvůr

Jiřice 26
396 01 Humpolec

 info@sedlackydvur.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Josef Kůta, Jan Jírovec
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Kolektivní vyjednávání II.

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80018
Místo konání: Luhačovice, Hotel Harmonie
Termín: 22.10. – 24.10.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO a členům vyjednávacích týmů
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Zdokonalení se v kolektivním vyjednávání a partnerem  Osvojení /
si zásady dobrého vyjednávače. Praktiky, které zabíjejí vyjednání. 
Jak sestavit tým, kdo mluví, kdo rozhoduje  Řešení specifik, /
např. společné vyjednávání více ZO, řešení osobních předpojatos-
tí  Dilema vyjednávače, styly vyjednávání (který se vám hodí?)  / /
Co je to vyjednávací žolík  Typy a triky používané při vyjedná-/
vání  Jak efektivně prezentovat výsledky práce ZO při kolektiv-/
ním vyjednávání?  Cesty, jak prezentovat KS  Způsoby, jak / /
hodnotit účinnost KS. Úlohy jednotlivých členů výboru při 
hodnocení KS. Příprava KS je kontinuální celoroční proces 
(Posluchači si sestaví akční plán).

K18

Hotel Harmonie

Jurkovičova alej 858
763 26 Luhačovice

recepce@hotel-harmonie.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Ing. Vladimír Nohejl
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Zajištění BOZP – úloha odborů

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80019
Místo konání: Horní Věstonice, Penzion Balloon
Termín: 5.11. – 7.11.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Specialistům VZO pro práci v BOZP
Přednáší: Bc. Jiří Matouš

Obecná a zvláštní pravidla BOZP  Právní úprava v oblasti BOZP - /
změny v předpisech k zajištění BOZP, připravované novinky právní 
úpravy  Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP  Práva / /
a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP  Účast zaměstnanců na /
řešení otázek BOZP  Účast odborové organizace na řešení otázek /
BOZP  Prověrky BOZP – kdo je provádí, účast odborové organiza-/
ce, jejich náplň a lhůty provádění  Zvláštní oprávnění odboro-/
vých organizací na úseku BOZP  Právní úprava požadavků /
na pracovní prostředí  Význam právních a ostatních předpisů /
včetně vnitřních předpisů a pravidel k zajištění BOZP  Systém /
výchovy k zajištění BOZP

K19

Penzion Balloon

Horní Věstonice 198
691 81

balloonpenzion@email.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Bc. Jiří Matouš
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Efektivní řízení základní organizace

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80020
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 21.11. – 23.11.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Předsedům ZO a ostatním funkcionářům ZO
Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl

Rozdíl mezi řízením v hierarchické struktuře a řízením na principu 
dobrovolnosti (odbory)  Styly řízení  Emoční řízení, řízení bez / /
organizační hierarchie  Motivace v dobrovolném vztahu  Týmová / /
práce v dobrovolné skupině  Používání užitků v řízení ZO  Etický / /
kodex a jeho význam. Konkrétní sestavení  Konkrétní sestavení /
řídících dokumentů  Metoda hodnocení práce členů výboru  / /
Konkrétní skupinové cvičení

K20

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

lektor: Ing. Vladimír Nohejl

30



Školení pro nové funkcionáře

Parametry kurzu

Obsah kurzu

Kód kurzu: 80021
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 3.12. – 5.12.2018
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Novým a začínajícím funkcionářům ZO
Přednáší: Specialisté OS KOVO

Začínající funkcionář v tomto kurzu nalezne mnoho odpovědí na 
otázky, které bude řešit v nastávající odborové praxi a to zejména 
z oblastí:

Organizační struktura OS KOVO
Základní dokumenty
Kolektivní vyjednávání
BOZP v činnosti ZO
Aktuální legislativa pracovněprávních vztahů
Zásady o hospodaření
Činnost DaRK

K21

Hotel Olšanka

Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

info@hotelolsanka.cz

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 

Refundace mzdy není poskytnuta / Příchod a ubytování do 11.45 hod.

Specialisté OS KOVO
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Hotel Pivovarský dvůr Zvíkov

6

)

*

Zvíkovské Podhradí 92
397 01, pošta Písek
GPS 49.4310300N, 14.1983308E 
+420 382 285 660
+420 606 511 536

pivovar.zvikov@seznam.cz
Kontakt: Dagmar Voldřichová

www.pivovar-zvikov.cz

+420 382 285 722

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

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

      PŘÍJEZD 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.

Penzion Balloon Horní Věstonice

)
*

Horní Věstonice 198
691 81
GPS 48°52'19.522"N 16°37'49.060"E 
+420 725 053 533 
balloonpenzion@email.cz

www.balloonpenzion.cz

     PŘÍJEZD VLAKEM A          AUTOBUSEM
IDOS

DOPRAVA

Penzion Balloon se nachází v nádherné krajině na úpatí Pavlovských vrchů – ubytování 
Pálava – 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 celkové kapacitě 57 lůžek. Penzion je také ideální 
pro firemní akce na Pálavě – školící místnost, wellness, restaurace.
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Penzion Majorka

6

)

*

Slatinice č.p. 20 
783 42 Slatinice

 GPS 49.5648986N, 17.0974369E
+420 607 005 179
+420 602 319 976

info@penzion-majorka.cz

www.penzion-majorka.cz  

+420 585 968 722 

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

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

      PŘÍJEZD 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 průběžné hlavní komunikaci.

Hotel Olšanka Praha

6
)

*

Táboritská 23/1000  
130 00  Praha 3 - Žižkov     

 GPS 50.0831906N, 14.4574722E
+420 267 092 202

info@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz

+420 222 713 315     

DOPRAVA
     PŘÍJEZD TRAMVAJÍ
Číslo: 5, 9, 15, 26 - zastávka: Olšanské náměstí 

      PŘÍJEZD AUTOBUSEM 
Číslo: 136, 175 - zastávka: Olšanské náměstí 

      PŘÍJEZD METREM 
Linka: A (zelená) - stanice: Flora
Hotel je od stanice metra vzdálen 5 min. (cca. 350 m.) chůzí z kopce po ul. Jičínská. 33
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DOPRAVA
     PŘÍJEZD VLAKEM
Při využití vlakového spojení se vystupuje ve stanici  Tábor. Před vlakovým nádražím 
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 nápisem PRACOV. 

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

      PŘÍJEZD AUTEM
Automobilem je nutno jet z Tábora směrem na Týn nad Vltavou, Bechyně. Při výjezdu 
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.

Zotavovna VS ČR PRACOV

6

)

*

Radimovice u Želče
391 11 

 GPS N 49°22.8359', E 14°40.5148' 
+420 381 263 300
+420 381 263 301

pracov@iol.cz

www.zotavovna-pracov.cz  

+420 381 262 256

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 radiopřijí-
mačem. 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 volejbal, 
tenisové kurty a venkovní stůl na stolní tenis. Hosté mají možnost využít i péče rehabili-
tačních pracovníků a maséra. 
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Hotel Moravia Lasákův mlýn

)

*

 Dukelská 77 
680 01 Boskovice

 GPS 49.4830669N, 16.6835144E
 +420 516 454 441
+420 516 454 442
recepce@hotelmoravia.cz

www.hotelmoravia.cz

DOPRAVA
     PŘÍJEZD VLAKEM 
IDOS 

      PŘÍJEZD AUTOBUSEM 
IDOS

Penzion Sedlácký dvůr Jiřice

)

*

Jiřice 26, 
396 01 Humpolec 

 GPS 49.5553628N, 15.3160167E
hostinec +420 565 383 410 
penzion +420 565 383 410

info@sedlackydvur.cz

www.sedlackydvur.cz

DOPRAVA
     PŘÍJEZD VLAKEM 
Humpolec – dále autobusem od zastávky „U pošty“ do Jiřic

      PŘÍJEZD AUTOBUSEM 
z Humpolce od zastávky „U pošty“ do Jiřic

      PŘÍJEZD AUTEM 
D 1 – Humpolec – Jiřice

Penzion „Sedlácký dvůr“ najdete v západní části kraje Vysočina, nedaleko od dálnice D1. 
Původní hospodářská usedlost byla v roce 2007 kompletně zrekonstruována, aby odpoví-
dala 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.
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Hotel Hanácký dvůr v Olomouci

)
*

Selské náměstí 56
772 00 Olomouc

 GPS 49.6132681N, 17.2932325E
 +420 585 314065
recepce@hanacky-dvur.cz

www.hanacky-dvur.cz

DOPRAVA
     PŘÍJEZD VLAKEM 
Vlakem do stanice Olomouc a dále pokračovat autobusem od nádraží ČD směr Svatý 
kopeček, autobusová linka č 11.

Hotel Hanácký Dvůr vznikl rekonstrukcí původního selského statku z roku 1854 a svůj styl si 
zachoval i po posledních úpravách hotelu.
Hotel je součástí hanácké vesnice v Olomouci - Chválkovicích. Hotel s bezbariérovým 
přízemím disponuje ubytováním s 20 dvoulůžkovými a 2 třílůžkovými pokoji. Salónky 
hotelu jsou využívány pro školící a prezentační akce.

Hotel Harmonie Luhačovice

)
*

Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice

 GPS 49°6'51.051'N, 17°46'11.183'E
+420 577 117 111

recepce@hotel-harmonie.cz

www.hotel-harmonie.cz

DOPRAVA
     PŘÍJEZD VLAKEM
Vlakové nádraží Luhačovice, které leží v těsné blízkosti autobusového nádraží. Podívejte 
se na jízdní řády zde: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/.

       PŘÍJEZD AUTOBUSEM
V centru Luhačovic se nachází autobusové nádraží Luhačovice. Autobus jezdí přímo 
k hotelu – Luhačovice zotavovna Fontána. Jízdní řády naleznete na stránkách: 
http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/.

      PŘÍJEZD AUTEM     viz souřadnice GPS

Hotel Harmonie se nachází na okraji největších moravských lázní Luhačovice. Pokoje 
disponují vlastním sociálním zařízením se sprchou a WC, SAT/TV, telefonem a bezplatnou 
Wi-Fi.
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Hotel Adamantino Luhačovice

)

*

Pozlovice 337
763 26 Luhačovice

 GPS 49.1255414N, 17.7765844E
+420 575 570 880
+420 736 631 000
+420 774 950 920

recepce@adamantino.cz 

www.adamantino.cz 

DOPRAVA
      PŘÍJEZD AUTEM
Hotel je snadno dostupný vlastním vozem, případně autobusovou dopravou a poté pěšky, 
nebo vlakem do Luhačovic a odtud autobusem, nebo taxíkem.

Hotel Adamantino najdete v obci Pozlovice. V jeho těsné blízkosti se nachází Luhačovická 
přehrada. Přímo u hotelu Adamantino je rozsáhlé nehlídané parkoviště.
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ODBOROVÝ SVAZ KOVO
nám. W. Churchilla 2 
130 00 Praha 3 - Žižkov 

Mgr. Jiří Šuráň
736 521 754

suran.jiri@cmkos.cz
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