KATALOG
VZDĚLÁVACÍCH
AKCÍ

2019

PROPAGAČNÍ
PŘEDMĚTY
KOMPLETNÍ NABÍDKA NA WWW.OSKOVO.CZ

OBJEDNÁVEJTE na
tel.: 736 521 744 (Jaromíra Henzlová), henzlova.jaromira@cmkos.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Předkládáme vám Katalog vzdělávání na rok 2019, najdete v něm přehled
všech kurzů a seminářů pořádaných pro členy Odborového svazu KOVO.
Pokračujeme tak ve strategii přijaté na VII. sjezdu OS KOVO, která klade důraz
na vzdělávání funkcionářů na všech úrovních.
Při sestavování obsahu jsme přihlíželi k vašim požadavkům, doporučením,
a také k tomu, abychom v co možná největší míře uplatnili moderní metody
a modely výuky. Po pozitivních ohlasech jsme se rozhodli zapojit do lektorského týmu, kromě našich
fundovaných expertů, také naše nové zkušené kolegy.
Klademe důraz na kurzy komunikačních dovedností, které se uplatňují ve všech oblastech sociálního
dialogu. Umožňují chápání mezilidských vztahů, jejich hodnocení, deﬁnování a řešení problémů.
Smyslem všech těchto našich vzdělávacích aktivit je zlepšení autority funkcionářů a posílení úrovně
odborů ve ﬁrmách i ve vztahu k veřejnosti, včetně médií.
Vysoce pozitivně byly hodnoceny žádané letní relaxační pobyty - jejich cílem je mimo jiné zdokonalování
přístupu v oblasti zdravotní péče a duševní hygieny, jež jsou podstatné nejen pro pracovní výkonnost, ale
také kvalitu života obecně.
Pokračujeme také ve zvyšování praktických znalostí a dovedností v oblasti IT, tedy využívání počítačové
techniky, která výrazně souvisí s propagací našeho svazu, a také umožňuje ﬂexibilnější komunikaci mezi
jednotlivými organizacemi. Najdete tedy i kurzy výpočetní techniky pod vedením a supervizí již
osvědčených expertů v IT oblasti.
V katalogu naleznete kromě stabilních pilířů vzdělávání, jako je kolektivní vyjednávání, oblast BOZP,
DaRK, či získávání nových členů, také školení pro nové funkcionáře a manažerské kurzy rozdělené na dvě
úrovně pro pokročilejší a pro začátečníky.
Neopomíjíme ani zapojování mladých odborářů a jejich přípravu pro případný výkon odborových funkcí,
stejně jako základy výuky ekonomiky podniku.
Neustále se zaměřujeme na to, aby se náš profesionální lektorský tým orientoval na individuální potřeby
jednotlivců i jednotlivých organizací. Naším primárním cílem je důraz na trénink dovedností a znalostí
frekventantů, tak, aby je dokázali efektivně uplatňovat v praxi odborů i v soukromém životě.
Věříme, že si z naší 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
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Organizační pokyny pro účastníky seminářů
1 Přihlášky je možné zaslat nejlépe na e-mail suran.jiri@cmkos.cz .
2 Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se semináře. Nejpozději
však 10 dní před jeho začátkem.

3 Přihlášky po uzávěrce konzultujte telefonicky na čísle 736 521 754
(Mgr. Jiří Šuráň) a e-mailem: suran.jiri@cmkos.cz .

4 Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí.
5 Zájemce evidujeme a zařazujeme podle data doručených přihlášek. V případě
většího počtu zájemců o kurz bude dána přednost těm posluchačům, kteří téma
ještě neabsolvovali.

6 Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku.
7 Ubytování a stravu hradí OS KOVO.
8 Mzda není refundována.
9 Posluchač hradí registrační poplatek ve výši 200 Kč/osoba a dopravu do místa
konání semináře a zpět.

10 Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou na seminář.
Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení
do semináře.

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

Zaplacení
reg. poplatku

Absolvování
kurzu

Výstupní
certiﬁkát
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Stornovací podmínky
1 Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně.
2 Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení semináře ze strany
organizátora.

3 Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením
semináře.

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

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

Ubytování
1 Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost a přihlížíme ke standardům středního stupně ubytování.

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

3 Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit.

Časový rozsah
1 1.den 12.00 – 18.00, 2.den 8.00 – 18.00, 3. den 8.00 – 12.00 hod.
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Příklad elektronické přihlášky
Dobrý den,
přihlašuji se tímto na vzdělávací akci OS KOVO, která je uvedena v katalogu
vzdělávání 2019.
Povinné údaje:
Číslo a název kurzu <K1 Ekonomika podniku pro kolektivní vyjednávání>
Kód kurzu <90001>
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 2019, 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 2019 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.
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Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce 2019
kod kurzu

termín

počet
dní

počet
posluchačů

název kurzu

místo konání

lektor

Leden
K1

21.1. – 23.1.

3

Ekonomika podniku pro kolektivní vyjednávání.

20

Hotel Olšanka - Praha

Marinič

Únor
K2

4.2. – 6.2.

3

Komunikace není legrace, proč si někdy nerozumíme.

18

Hotel Olšanka - Praha

Hořejšová

K3

18.2. – 20.2.

3

Rozvoj osobního potenciálu funkcionáře.

20

Hotel Olšanka - Praha

Štádlerová

23

Hotel Olšanka - Praha

Šmíd

20

Hotel Pivovarský dvůr Zvíkovské podhradí

Valášek, Šmíd,
Šustrová,
Michalcová

18

Penzion Majorka Slatinice

Hořejšová

23

Hotel Harmonie Luhačovice

Kůta

Březen
K4

4.3. – 6.3.

3

BOZP v roce 2019.

K5

25.3. – 27.3.

3

Školení pro nové funkcionáře VZO.

K6

8.4. – 10.4.

3

Konﬂikty v mezilidských vztazích.

Duben

K7

15.4. – 17.4.

3

MS Ofﬁce – MS WORD, MS Excel.

Květen
K8

13.5. – 15.5.

3

Získáváme další odboráře - do 35 let.

23

Hotel Pivovarský dvůr Zvíkovské podhradí

Hořejšová

15

Hotel Moravia Boskovice

Peterka

27

Hotel Panon - Hodonín

Michalcová
Šustrová

23

Hotel Harmonie Luhačovice

Kůta

20

Zotavovna VS ČR Pracov

Nohejl

Zotavovna VS ČR Pracov

Hořejšová

18

Hotel Adamantino Luhačovice

Hořejšová

18

Hotel Adamantino Luhačovice

Hořejšová

18

Hotel Moravia Boskovice

Štos

18

Pension Sedlácký dvůr Nohejl
Jiřice

K9

22.5 – 24.5.

3

Manažerské dovednosti – týmová práce. Určeno absolventům
minulých ročníků akreditovaných kurzů MŠMT.

K 10

29.5. – 31.5.

3

Školení DaRK ZO.

K 11

12.6. – 14.6.

3

Bezpečná práce na počítači a na internetu.

Červen

K 12

24.6. – 26.6.

3

Příprava kolektivního vyjednávání.

K 13

26.6. – 28.6.

3

Komunikace není legrace, proč si někdy nerozumíme - do 35 let. 20

N1

14.8. – 18.8.

5

Antistresový program.

Srpen

N2

17.8. – 21.8.

5

Antistresový program.

Září
K 14
K 15

9.9. – 11.9.
18.9. – 20.9.

3
3

Jak na pokročilý rozvoj osobního potenciálu člena VZO.
Kolektivní vyjednávání, prezentace a propagace výsledků.

Říjen
K 16

2.10. – 4.10.

3

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

28

Hotel Panon - Hodonín

Heinzová

K 17

9.10. – 11.10.

3

Získáváme nové odboráře.

18

Hotel Pivovarský dvůr Zvíkovské podhradí

Hořejšová

18

Pension Sedlácký dvůr Nohejl
Jiřice

K 18

14.10. – 16.10.

3

Efektivní řízení základní organizace.

Listopad
K 19

4.11. – 6.11.

3

Osobnost odboráře v kolektivním vyjednávání.

18

Hotel Olšanka - Praha

Hořejšová,
Šuráň

K 20

18.11. – 20.11.

3

Manažerské dovednosti – timemanagement. Jak to všechno
stihnout.

18

Hotel Olšanka - Praha

Štádlerová

18

Hotel Olšanka - Praha

Štos

Prosinec
K 21

2.12. – 4.12.

3

Vyjednávání – pokročilé taktiky.
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Termínový kalendář vzdělávacích akcí - RP OS KOVO
RP OS KOVO – Praha a střední Čechy
školicí středisko

termín

téma

lektor

DOS zased. 22

14. února

Kolektivní vyjednávání a mzdy

Marinič

DOS velká zased. místnost

7. března

Hospodaření ZO

Plesníková

DOS zased. 22

18. dubna

BOZP v ZO

Brožík

DOS zased. 22

16. května

Zákoník práce a Občanský zákoník v ZO

Stodolová

DOS zased. 22

19. září

Kolektivní vyjednávání a mzdy

Marinič

DOS zased. 22

17. října

Zákoník práce a Občanský zákoník v ZO

Stodolová

DOS velká zased. místnost

13. listopadu

Hospodaření ZO

Plesníková

školicí středisko

termín

RP Plzeň

únor

RP Plzeň

březen - duben

RP Plzeň

RP OS KOVO – Plzeň
téma

lektor

Hospodaření ZO, účetní závěrky, zveřejňování

Telínová, EÚ OS KOVO

Seminář pro nové funkcionáře ZO a seskupení členů

RP OS KOVO Plzeň

únor - březen

Finanční analýzy podniku

Brožek

RP Plzeň

březen - duben

Školení pro členy DaRK ZO

Kužel, Telínová

RP Plzeň

duben - květen

Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a mzdy

Kužel, Štich

RP Plzeň

červen

Školení zástupců ZO pro BOZP

Pelc, KHS,OIP

RP Plzeň

říjen

Pracovní právo, kolektivní vyjednávání a mzdy

Kužel, Štich

RP Plzeň

listopad

Seminář pro nové funkcionáře ZO a seskupení členů

RP OS KOVO Plzeň

RP Plzeň

říjen - listopad

Finanční gramotnost, insolvence

Plachta, Štich

RP Plzeň

říjen -listopad

GDPR a poznatky z praxe

Štich

RP Plzeň

prosinec

Školení zástupců ZO pro BOZP

Pelc

RP Plzeň

listopad

Základy obsluhy programu Trewis a evidence členů pro ZO

Kužel, Telínová

školicí středisko

termín

téma

lektor

Patriot ÚŠTĚK

únor (2dny)

Účetní závěrka, daňové přiznání, vedení účetnictví

Šustrová

Patriot ÚŠTĚK

duben

Novelizace zákoníku práce, pracovní právo v praxi

Švec

Patriot ÚŠTĚK

duben

Pracovněprávních spory , kolektivní spory a řízení

Zákon

Patriot ÚŠTĚK

květen

Motorové vozíky, manipulace s materiálem

Kurtin (OIP)

Patriot ÚŠTĚK

květen

Pracovní úrazy, NV č. 378/2001 Sb., bezpečný provoz strojů

Fürst

Patriot ÚŠTĚK

červen

Kolektivní smlouvy

Friml

Patriot ÚŠTĚK

červen

Kolektivní vyjednávání

Chudárek

Patriot ÚŠTĚK

září (2dny)

Finanční analýza ﬁrmy

Brožek

Patriot ÚŠTĚK

říjen (2dny)

Finanční gramotnost, osobní insolvence

Plachta

Patriot ÚŠTĚK

listopad

Kategorizace prací

Volderwinkler (KHS)

Patriot ÚŠTĚK

listopad

Rizikové faktory, NV č.101/2005 Sb., pož. na pracoviště a prac. prostř.

Fürst

Patriot ÚŠTĚK

prosinec

Legislativní změny v hospodaření ZO

Plesníková

školicí středisko

termín

téma

lektor

Aldis Hradec Králové

únor

Školení hospodářů a DaRK

Plesníková

Horalka Sněžné

březen (2dny)

Školení hospodářů a DaRK

Plesníková

Hotel Delta Seč

duben (2dny)

Zasedání KS a školení KS Pardubického kraje prac. právo, KV

RP

Horalka Sněžné

duben (2dny)

Zasedání a školení KS Královéhradeckého kraje prac. právo, KV

RP

Sezemický dům Sezemice

květen

Školení KS Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje - oblast BOZP

RP

Jičín

červen

Školení VO Jičín - oblast BOZP

RP

Hradec Králové

červen

Rétorika a rétorické dovednosti, získávání nových členů

Hořejšová

Hradec Králové

září

Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku

Nohejl

Renospond Zderaz

říjen (2dny)

Zasedání a školení KS Pardubického kraje prac. právo, KV

RP

Horalka Sněžné

říjen (2dny)

Zasedání a školení KS Královéhradeckého kraje prac. právo, KV

RP

Hradec Králové

listopad

Finanční gramotnost / exekuce

Procházka, Plachta

RP OS KOVO – Ústí nad Labem

RP OS KOVO - Hradec Králové
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RP OS KOVO – Jihlava
školicí středisko

termín

téma

DKO Jihlava

22. leden

lektor

Daně a hospodaření

DKO Jihlava

únor

Plesníková

Finanční gramotnost a insolvence

DKO Jihlava

Plachta

březen

Seminář BOZP

Čermák

DKO Jihlava

duben

Zákoník práce

Sejkora

RZ ZĎAS Zubří

květen (2dny)

Adaptační seminář pro nové funkcionáře ZO a seskupení členů

Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava

červen

Získávání nových členů I.

Ext. lektor

IT učebna Jihlava

červen

Počítač v odborové praxi (e-mail, internet/intranet, účetnictví, evid.členů …)

Specialisté OS KOVO

RZ ŽĎAS Zubří

září (2dny)

Kolektivní vyjednávání

Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava

říjen

Seminář BOZP

Čermák

DKO Jihlava

listopad

Občanský zákoník v praxi

Sejkora

IT učebna Jihlava

prosinec

Nástroje pro propagaci odborů v podmínkách ZO (základy marketingu, web, sociální
sítě…)

Specialisté OS KOVO

DKO Jihlava

prosinec

Získávání nových členů II.

Ext. lektor

školicí středisko

termín

téma

lektor

Palác Morava Brno

leden

Hospodaření ZO, daně

Specialista OS KOVO

Palác Morava Brno

březen

Školení nových funkcionářů ZP,KV, BOZP, Stanovy

Specialisté RP Brno

Palác Morava Brno

duben

BOZP

Specialista RP Brno

Moravec

říjen 2 dny

ZP, KV, BOZP

Specialisté RP Brno

Moravec

říjen 2 dny

ZP, KV, BOZP

Specialisté RP Brno

Moravec

říjen 2 dny

ZP, KV, BOZP

Specialisté RP Brno

Palác Morava Brno

listopad

BOZP

Specialista RP Brno

školicí středisko

termín

téma

lektor

DK Metropol

únor

Školení hospodářek/-řů a DaRK ZO OS KOVO

Specialista OS KOVO

DK Metropol

únor

Legislativní novinky

Právník RP OS KOVO ČB

DK Metropol

březen

Školení pro nové funkcionáře ZO OS KOVO, základní dokumenty, zákoník práce

Specialisté RP OS KOVO

bude upřesněno

květen (2dny)

Školení BOZP

Tkáč + externista

bude upřesněno

září

Nauč se hodnotit ekonomickou situaci v podniku

DK Metropol

říjen

Školení pro nové funkcionáře ZO OS KOVO, základní dokumenty, zákoník práce

DK Metropol

listopad

Školení hospodářek/-řů a DaRK ZO OS KOVO

školicí středisko

termín

téma

lektor

Hotel Adamantino

21. - 22. února

Hospodaření ZO

Plesníková

Hotel Adamantino

duben (2dny)

ZP, Kol. vyjednávání

Grim, Šrott

Hotel Adamantino

květen (2dny)

Seminář BOZP

Konrád

Hotel Adamantino

září (3dny)

Stanovy, Kol. vyjednávání, ZP

Behancová, Šrott, Blažek

Dům kultury

listopad

Seminář BOZP

Konrád

školicí středisko

termín

Sportcentrum BEST Olomouc

únor

Sportcentrum BEST Olomouc

RP OS KOVO – Brno

RP OS KOVO – České Budějovice

Externista + specialista
OS KOVO
Specialisté RP OS KOVO
Externista + specialista
OS KOVO

RP OS KOVO – Zlín

RP OS KOVO – Olomouc
téma

lektor

Školení Účetnictví a hospodaření ZO

Plesníková

duben

Školení nových funkcionářů – základní dokumenty OS KOVO a ZO OS KOVO

Kozel

Sportcentrum BEST Olomouc

květen

Školení BOZP

Šmíd

Sportcentrum BEST Olomouc

září

Základy odměňování v podnikatelské sféře a KV

Kobylková

Sportcentrum BEST Olomouc

listopad

Vybrané okruhy Zákoníku práce

Komárková

školicí středisko

termín

DOS Ostrava

únor

Retaso H.Bečva

RP OS KOVO - Ostrava
téma

lektor

Základní dokumenty ZO

Kozel

březen

Ekonomika, hospodaření ZO + daně, aktuality

Plesníková

RS Beskydka

duben

Školení BOZP

Šmíd + externí lektoři

DOS Ostrava

květen

Ekonomika podniku

Šuláková

Retaso H.Bečva

říjen

Školení BOZP

Šmíd + externí lektoři

DOS Ostrava

listopad

Konzultace k daním a hospodaření ZO

Plesníková
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Ekonomika podniku pro kolektivní
vyjednávání

K1

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90001
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 21. 1. - 23. 1. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Členy vyjednávacích týmů ZO a SČ OS KOVO
Přednášející: Ing. Pavel Marinič
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ing. Pavel Marinič

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E

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.
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Komunikace není legrace,
proč si někdy nerozumíme

K2

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90002
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 4. 2. - 6. 2. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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, 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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.
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Rozvoj osobního potenciálu
funkcionáře

K3

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90003
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 18. 2. - 20. 2. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO
Přednášející: Mgr. Jitka Štádlerová
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Sebepoznání. / Sebereﬂexe Sestavení individuálního kompetenčního proﬁlu funkcionáře
(rozpracování „tvrdých“ i „měkkých“ kritérií a možností jejich rozvoje). / Osobní SWOT analýza
a identiﬁkace silných stránek. / Získání a upevnění návyků efektivních lidí. / Práce s emoční
inteligencí. / Znalost vlastních emocí. / Zvládání emocí. / Schopnost sám sebe motivovat. /
Vnímavost k emocím jiných lidí. / Umění mezilidských vztahů. / Moje sféra vlivu. / Moje možnosti
a hranice. / Zmapování zdrojů. Moje priority a motivace. / Seznámení s sebekoučovacími
technikami a jejich nácvik. / Sestavení individuálního plánu rozvoje vedoucího k zvýšení potenciálu.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Samostatné práce účastníků

MÍSTO KONÁNÍ

Mgr. Jitka Štádlerová

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E

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.
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BOZP v roce 2019

K4

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90004
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 4. 3. - 6. 3. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Specialisty BOZP v ZO OS KOVO, předsedy/-kyně ZO
Přednášející: Stanislav Šmíd
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Změny v předpisech k zajištění BOZP v roce 2019. / 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 organizace, jejich náplň a lhůty provádění. /
Systém výchovy k zajištění BOZP. / Konzultace, diskuse k přednesené problematice. / Poznatky
z aplikace právních předpisů v praxi, praktické řešení konkrétních případů. / Samostatné
vypracování zadané problematiky. / Průběžné písemné i ústní ověřování přednesené problematiky.
Poskytnutí metodických materiálů.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse. Samostatná práce účastníků.
Trénink spojený se zpětnou vazbou.

MÍSTO KONÁNÍ

Stanislav Šmíd

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E

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.
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Školení pro nové funkcionáře

K5

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90005
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 25. 3. - 27. 3. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Nové funkcionáře v ZO a SČ OS KOVO
Přednášející: Specialisté OS KOVO
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

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

Organizační struktura OS KOVO.
Základní dokumenty.
Kolektivní vyjednávání.
BOZP v činnosti odborových organizací.
Zásady o hospodaření.
Činnost DaRK.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Specialisté OS KOVO

Pivovarský dvůr
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek
+420 606 511 536
pivovar.zvikov@seznam.cz
GPS 49.4310300N, 14.1983308E

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.
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Konﬂikty v mezilidských vztazích

K6

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90006
Místo konání: Slatinice, Penzion Majorka
Termín: 8. 4. - 10. 4. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO, předsedy ZO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Osobnostní výbava odborového funkcionáře a jeho působení na členskou základnu. / 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 konﬂiktů prostřednictvím odborů. / Možnosti a omezení jejich působení.
Pozice odborů ve ﬁrmě. / Mezigenerační problémy, jejich předcházení a řešení. / Předsudky
a fakta, sociologické aspekty, soužití generací. / Schopnost převzít zkušenosti nebo jejich
odmítnutí. Výcvik při modelových situacích.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorky. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Penzion Majorka
Slatinice č.p. 20
783 42 Slatinice
+420 607 005 179
info@penzion-majorka.cz
GPS 49.5648986N, 17.0974369E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.

14

Microsoft Ofﬁce, Word a Excel

K7

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90007
Místo konání: Luhačovice, Hotel Harmonie
Termín: 15. 4. - 17. 4. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO
Přednášející: Josef Kůta
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Seznámení s prostředím MS Word a MS Excel. / Základní práce se 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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Josef Kůta

Hotel Harmonie
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
+420 577 117 111
recepce@hotel-harmonie.cz
GPS 49.1156329N, 17.771264E

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.
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Získáváme další odboráře - do 35 let

K8

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90008
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 13. 5. - 15. 5. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Mladé členy do 35 let
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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 sociologických sond. / Propagace odborové
organizace. / Cesty k lidem, techniky přesvědčování a prokazování významu členství. /
Kdy odborová organizace zásadně pomáhá? / Techniky kontaktů a komunikace se spolupracovníky
směřující k získání členů.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Pivovarský dvůr
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek
+420 606 511 536
pivovar.zvikov@seznam.cz
GPS 49.4310300N, 14.1983308E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.

16

Manažerské dovednosti - týmová práce

K9

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90009
Místo konání: Boskovice, Lasákův mlýn
Termín: 22. 5. -24. 5. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Především pro absolventy minulých ročníků
akreditovaných kurzů MŠMT a předsedy ZO OS KOVO
Přednášející: Mgr. Ladislav Peterka
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Charakteristika pracovní skupiny a týmu (výboru ZO). / Význam týmové práce a předpoklady
efektivní práce týmu, úloha předsedy ZO při vedení týmu. / Vytváření týmu a jednotlivá stadia jeho
vývoje. / Týmové role - práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů, Belbinův
test. týmových rolí – sebepoznání. / Co snižuje a co zvyšuje efektivitu týmu - aktivita „Tvořiči
a Bořiči“. / Komunikaci v týmu ve vertikálním směru a delegování - aktivita „Šachy. / Efektivní
komunikace mezi týmy - aktivita „Dvě věže a most“. / Skupinové (týmové) řešení problémů, metody
týmového rozhodování:
ź Aktivita „Návrat z hrubého vrchu“ – zaměřená na efektivní vedení diskuse, řešení problému
ź Metoda „6 klobouků“ – způsob rychlého kvalitního vyhodnocení návrhu v rámci týmu

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

Mgr. Ladislav Peterka

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Moravia Lasákův mlýn
Dukelská 77
680 01 Boskovice
+420 516 454 441
recepce@hotelmoravia.cz
GPS 49.4830669N, 16.6835144E

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.
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Školení DaRK ZO

K10

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90010
Místo konání: Hodonín, Hotel Panon
Termín: 29. 5. - 31. 5. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Členy DaRK ZO OS KOVO, předsedy ZO OS KOVO
Přednášející: Ivana Michalcová, Petra Šustrová
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Kurz je orientován na úzce specializovanou skupinu osob zabývajících se kontrolou hospodaření,
kontrolou dodržování usnesení a jejich plnění v základních organizacích. / Jsou to především
oblasti:
ź
ź
ź
ź

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

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ivana Michalcová
Petra Šustrová

Hotel Panon
Koupelní 3760/4
695 01 Hodonín
+420 518 341 243
info@hotelpanon.cz
GPS 48.8644194N, 17.1138806E

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.
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Bezpečná práce na počítači a internetu

K11

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90011
Místo konání: Luhačovice, Hotel Harmonie
Termín: 12. 6. - 14. 6. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO
Přednášející: Josef Kůta
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Seznámení uživatele s prací na internetu, sociálních sítích. / Tvorba, odesílání a příjem pošty. /
Antivirová bezpečnost a vyzdvižení kladů a záporů práce v síti. / Internetová bezpečnost a práce se
sociálními sítěmi (antivirové programy). / Sociální sítě, pozitiva a negativa. / Poštovní klient, jak se
má chovat při práci v síti a na internetu. / Jak může vypadat virová hrozba. / Jaké jsou základní
druhy sociálních sítí. / Význam sociálních sítí. / Výhody, nevýhody, jejich užívání. / Bezproblémová
práce s elektronickou poštou v podobě aplikace nebo ve webovém prostředí. / Zkušební test.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Josef Kůta

Hotel Harmonie
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
+420 577 117 111
recepce@hotel-harmonie.cz
GPS 49.1156329N, 17.771264E

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.
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Příprava kolektivního vyjednávání

K12

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90012
Místo konání: Pracov u Tábora, Zotavovna VS ČR
Termín: 24. 6. - 26. 6. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Členy vyjednávacích týmů ZO OS KOVO
Přednášející: Ing. Vladimír Nohejl
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Jak se připravit kvalitně a efektivně na úspěšné kolektivní vyjednání. / Jak získat potřebné
informace. / Co navrhnout do nové kolektivní smlouvy. / Jak stanovit pořadí vyjednání částí
kolektivní smlouvy. / Jak odhadnout předem, jestli naše návrhy uspějí. / Jak sestavit a jaké úkoly
budou mít jednotliví členové. / Jak připravit členy vyjednávacího týmu podle zkušeností dobrého
vyjednávače. Reakce na neobvyklé situace nebo na nedohodu. / V průběhu kurzu bude prostor pro
výměnu zkušeností s ostatními účastníky nebo pro konzultaci s lektorem a kolegy o problémech
z praxe, které nastaly nebo mohou nastat. Lektor vysvětlí i problematické případy, které jsou známy
z praxe.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ing. Vladimír Nohejl

Zotavovna VS ČR Pracov
Radimovice u Želče
391 11
+420 381 263 300
pracov@iol.cz
GPS 49.380586N, 14.675227E

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.
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Komunikace není legrace - do 35 let

K13

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90013
Místo konání: Pracov u Tábora, Zotavovna VS ČR
Termín: 26. 6. - 28. 6. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Mladé členy do 35 let
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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. / Získání znalosti o asertivních právech
a zásadách. / Naučit se rozpoznávat agresivní – pasivní – asertivní styly jednání. / Vyzkoušet si
jednotlivé 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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. Práce ve skupinách.

MÍSTO KONÁNÍ

Zotavovna VS ČR Pracov
Radimovice u Želče
391 11
+420 381 263 300
pracov@iol.cz
GPS 49.380586N, 14.675227E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.
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Antistresový program pro funkcionáře ZO

N1

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90022
Místo konání: Luhačovice, Hotel Adamantino
Termín: 14. 8. - 18. 8. 2019
Rozsah: 20 hodin
Určeno pro:
Zvlášť exponované funkcionáře - předsedy/-kyně ZO,
členy výboru ZO OS KOVO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2.-4. den 08:00-18:00 hod.
5. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Práce ve skupinách. Cvičení v tělocvičně a v bazénu.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Adamantino
Pozlovice 337
763 26 Luhačovice
+420 575 570 880
recepce@adamantino
GPS 49.1255414N, 17.7765844E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

Registrační poplatek ve výši 3500,- 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.
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Antistresový program pro funkcionáře ZO

N2

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90023
Místo konání: Luhačovice, Hotel Adamantino
Termín: 17. 8. - 21. 8. 2019
Rozsah: 20 hodin
Určeno pro:
Zvlášť exponované funkcionáře - předsedy/-kyně ZO,
členy výboru ZO OS KOVO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2.-4. den 08:00-18:00 hod.
5. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Práce ve skupinách. Cvičení v tělocvičně a v bazénu.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Adamantino
Pozlovice 337
763 26 Luhačovice
+420 575 570 880
recepce@adamantino
GPS 49.1255414N, 17.7765844E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

Registrační poplatek ve výši 3500,- 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.
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Jak na pokročilý rozvoj osobního
potenciálu člena VZO

K14

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90014
Místo konání: Boskovice, Lasákův mlýn
Termín: 9. 9. - 11. 9. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Předsedy a další funkcionáře výboru ZO OS KOVO
Přednášející: Ondřej Štos
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Techniky mentorování a koučování k rozvoji sebe a potenciálu členů VZO. / Techniky mentorování
a koučování pro hledání konsensu při vyjednávání. / Fixní a rozvojové myšlení (mindset). /
Iracionální myšlenkové vzorce. / Teorie a trénink koučovacích otázek. / Univerzální posílení
klíčových kompetencí. / Zvládnutí zpětné vazby pozitivní technikou. / Zaměření na zvýšení citlivosti
pro rozpoznávání lží a manipulací. / Trénink, hraní rolových her a diskuse.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse. Práce ve skupinách

MÍSTO KONÁNÍ

Ondřej Štos

Hotel Moravia Lasákův mlýn
Dukelská 77
680 01 Boskovice
+420 516 454 441
recepce@hotelmoravia.cz
GPS 49.4830669N, 16.6835144E

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.
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Kolektivní vyjednávání, prezentace
a propagace výsledků

K15

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90015
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 18. 9. - 20. 9. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Členy vyjednávacích týmů ZO OS KOVO
Přednášející: Ing. Vladimír Nohejl
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Jak efektivně vyjednat. / Jaká je funkce jednotlivých členů vyjednávacího týmu a rozdělení jejich
úloh. / Jak jednat, je-li v podniku více odborových organizací. / Jak odhalit a jak naopak využít triky
vyjednávače. / Jak jednat s protistranou na základě poznání jeho typologie. / Jak si počínat při
kritických situacích vyjednávání. / Jak pokračovat, když jednání je na mrtvém bodě. / Jak hodnotit
výsledek každého jednání o kolektivní smlouvě a jak se na základě toho připravit na další jednání. /
Jak „prodat“ úspěchy vyjednávání směrem k zaměstnancům a jak vysvětlit neúspěchy. / Zásady
dobré propagace. Práce s informacemi. / Jak efektivně připravit textovou a slovní prezentaci. /
Efektivní nástěnka/ Používání propagačních materiálů (články, letáčky, maily, atd.). / WEB: jako
dobrý pán nebo špatný sluha?

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ing. Vladimír Nohejl

Pivovarský dvůr
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek
+420 606 511 536
pivovar.zvikov@seznam.cz
GPS 49.4310300N, 14.1983308E

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.
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Odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání

K16

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90016
Místo konání: Hodonín, Hotel Panon
Termín: 2. 10. - 4. 10. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Specialisty pro BOZP v ZO OS KOVO, předsedy/-kyně ZO
Přednášející: JUDr. Šárka Heinzová
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Pracovně lékařské služby, smlouva mezi poskytovatelem PLS a zaměstnavatelem. / Zdravotní
prohlídky , osobní ochranné pracovní prostředky. / Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání,
kniha úrazů. / Záznamy o pracovních úrazech, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při PÚ.
Druhy pracovních úrazů. / Odpovědnost zaměstnavatele při náhradě škody při PÚ a NzP. / Rozsah
náhrady škody, částečné a úplné zproštění se odpovědnosti za PÚ a NzP. / Jednotlivé náhrady
odškodnění PÚ a NzP. / Lhůty a doby v souvislosti s odškodňováním PÚ a NzP. / Valorizace
průměrných výdělků. / Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ a NzP.
Přehled judikatury ve věcech odškodnění, řešení konkrétních případů z praxe.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

JUDr. Šárka Heinzová

Hotel Panon
Koupelní 3760/4
695 01 Hodonín
+420 518 341 243
info@hotelpanon.cz
GPS 48.8644194N, 17.1138806E

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.
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Získáváme nové odboráře

K17

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90017
Místo konání: Zvíkovské podhradí, Pivovarský dvůr
Termín: 9. 10. - 11. 10. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Funkcionáře ZO a SČ OS KOVO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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 odborové organizaci? 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 sociologických sond. / Propagace
odborové organizace. / Cesty k lidem, techniky přesvědčování a prokazování významu členství. /
Kdy odborová organizace zásadně pomáhá? / Techniky kontaktů a komunikace se spolupracovníky
směřující k získání členů.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektorů. Řízená diskuse. Práce ve skupinách.
Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře.

MÍSTO KONÁNÍ

Pivovarský dvůr
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek
+420 606 511 536
pivovar.zvikov@seznam.cz
GPS 49.4310300N, 14.1983308E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.
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Efektivní řízení základní organizace

K18

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90018
Místo konání: Jiřice u Humpolce, Penzion Sedlácký dvůr
Termín: 14. 10. - 16. 10. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Předsedy/-kyně ZO OS KOVO
Přednášející: Ing. Vladimír Nohejl
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Způsob a styl řízení základních organizací. / Odlišnost řízení odborové organizace od manažerských
stylů řízení. / Jaké motivační faktory vedou k efektivnímu řízení základní organizace, kde místo
příkazů a účinnosti Zákoníku práce působí volba členů a dobrovolnost? / Jak motivovat
v dobrovolném vztahu práce ZO. / Jak využít zkušenosti týmové spolupráce. / Jak využít zkušenosti
řízení pomocí emocí a řízení na základě užitků. / Jak hodnotit práci jednotlivých členů výboru.
Etický kodex jako základ pro práci ZO. / Problémy z praxe.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ing. Vladimír Nohejl

Pension Sedlácký dvůr
Jiřice 26
396 01 Humpolec
+420 565 383 410
info@sedlackydvur.cz
GPS 49.5553628N, 15.3160167E

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.
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Osobnost odboráře
v kolektivním vyjednávání

K19

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90019
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 4. 11. - 6. 11. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro: Členy vyjednávacích týmů
organizačních jednotek OS KOVO
Přednášející:
PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
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.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E
PhDr. Danuše Hořejšová,CSc.
Mgr. Jiří Šuráň

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.

29

Manažerské dovednosti - timemanagement
Jak to všechno stihnout

K20

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90020
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 18. 11. - 20. 11. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Předsedy/-kyně ZO a ostatním funkcionářům VZO
Přednášející: Mgr. Jitka Štádlerová
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Cíle a význam time managementu v dnešní praxi – time management IV. generace, osobní
prosperita a její součásti. / „Časožrouti“ – pojmenování a co s nimi, metoda 20/80, jak jsem na
tom já, jaké jsou moje silné a slabé stránky ve využívání času – co s tím, kdy jsme efektivní
Zdroje času a osobní efektivity – jak pracuje naše mysl, biorytmus, návyky, koncentrace, práce
s nápady, paměť a nové možnosti pro tvořivější práci. / Praktické tipy a nástroje pro organizaci
času. / Strategické a každodenní plánování, nadhled, soustředění - „jeden herec na jevišti“, časové
bloky, proaktivita, sféra vlivu, delegování. / Lifehacky – vychytávky: pravidlo 2 minut, pomodoro
technika, STOP, porcování slona, sněz tu žábu, 10-10-10 aj. / Organizace času v praxi – práce
s e-mailem, s telefonem a komunikace s okolím, jak se nenechat dohnat k šibeničním termínům.
Zvládání stresu a emocí – co je stres, jeho příčiny, fáze vzniku a projevy – akutní stres a jeho
zvládání, práce pod velkým náporem – jak na to. / Přehled a nácvik nejdůležitějších protistresových
tipů – eliminace a prevence stresu v pracovním i domácím prostředí, nácvik relaxace
a jednoduchých uvolňovacích cvičení, hledání možností práce se stresem

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Mgr. Jitka Štádlerová

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E

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.
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Vyjednávání - pokročilé taktiky

K21

PARAMETRY KURZU
Kód kurzu: 90021
Místo konání: Praha, Hotel Olšanka
Termín: 2. 12. - 4. 12. 2019
Rozsah: 14 hodin
Určeno pro:
Členy vyjednávacích týmů organizačních jednotek OS KOVO
Přednášející: Ondřej Štos
Časový rozsah:
1. den 12:00-18:00 hod.
2. den 08:00-18:00 hod.
3. den 08:00-12:00 hod.

POPIS KURZU
Rekapitulace pravidel vyjednávání. / Argumentace užitkem a zpracování námitek. / Šest kroků
úspěšného vyjednávání. / Jak nastavit počáteční požadavek. / Ústupky a protihodnoty. / Na co
myslet při řízení závěru jednání. / Používané taktiky a manipulace. / Pokročilé techniky a strategie
při jednáních. / Trénink, hraní rolových her a diskuse.

LEKTOR

Formy práce lektora a účastníků semináře:
Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuse.

MÍSTO KONÁNÍ

Ondřej Štos

Hotel Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3 - Žižkov
+420 267 092 202
info@hotelolsanka.cz
GPS 50.0831906N, 14.4574722E

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.
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Školící střediska
Hotel Pivovarský dvůr
Pivovarský dvůr
Zvíkovské Podhradí 92
397 01 Písek
GPS 49.4310300N, 14.1983308E
+420 382 285 660
+420 382 285 722
+420 606 511 536
pivovar.zvikov@seznam.cz
ü www.pivovar-zvikov.cz
Pivovarský dvůr Zvíkov, založený v roce 1993, je jedním z nejstarších minipivovarů v České republice. Leží
pouhých pár set metrů od královského hradu Zvíkov na soutoku Vltavy a Otavy na Orlické přehradě v Jižních
Čechách. Vařením vlastního piva navazuje na dávnou slávu hradního pivovaru na Zvíkově a pověstný je
svou kvalitní kuchyní. Nabízí dohromady až 300 míst v restauraci, na venkovních terasách a komfortní
ubytování ve 25 dvou až tří lůžkových pokojích. Ubytovaní hosté mají k dispozici venkovní wellness areál
s velkou zahradou a vyhřívaným bazénem, s protiproudem, nebo venkovní vířivkou (36°C) a ﬁnskou cedrovou
saunou (100° C).

Zotavovna VS ČR Pracov
Zotavovna VS ČR Pracov
Radimovice u Želče 118
391 11 Radimovice u Želče
GPS 49.380586N, 14.675227E
+420 381 263 300
+420 381 263 301
+420 381 262 256
pracov@iol.cz
ü 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 radiopřijímačem. 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 a stolem na stolní tenis. V areálu zotavovny je k dispozici fotbalové a volejbalové hřiště, tenisové
kurty a venkovní stůl na stolní tenis. Hosté mají možnost využít i péče rehabilitačních pracovníků a maséra.
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Penzion Sedlácký dvůr
Sedlácký dvůr
Jiřice 26
396 01 Humpolec
GPS 49.5553628N, 15.3160167E
+420 565 383 410
info@sedlackydvur.cz
ü www.sedlackydvur.cz

Penzion „Sedlácký dvůr“ najdete v západní části kraje Vysočina, nedaleko od dálnice D1. Původní
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.

Hotel Olšanka
Hotel Olšanka, s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3
GPS 50.0831906N, 14.4574722E
+420 267 092 202
+420 222 713 315
info@hotelolsanka.cz
ü www.hotelolsanka.cz
Hotel Olšanka 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 rodinné apartmány pro 3 až 4 osoby.
Pokoje jsou nekuřácké, ale s cílem uspokojit i přání kuřáckých hostů bylo vyčleněno jedno patro kuřácké.
Všechny pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou
volbou, připojením k internetu prostřednictvím vysokorychlostního Wi-Fi signálu a nově zrekonstruovanou
koupelnou s vanou (popř. sprchovým koutem) a toaletou. Součástí hotelu je i nově vybudovaný Wellnes se
saunovým světem.
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Penzion Majorka
Penzion Majorka
Slatinice 20
783 42 Slatinice
GPS 49.5648986N, 17.0974369E
+420 607 005 179
+420 602 319 976
+420 585 968 722
info@penzion-majorka.cz
ü www.penzion-majorka.cz
Původní secesní statek postavený v letech 1867–1872 se podařilo v roce 2013 zrekonstruovat a dnes zde
najdete nádherný penzion, vybavený v prvorepublikovém stylu, který svým návštěvníkům nabízí ubytování
v šestnácti dvoulůžkových pokojích a apartmánů. Hostům jsou také k dispozici relaxační prostory sauny
a privátní SPA Majorka. Penzion se nachází na hlavní ulici jen 150 m od lázeňských domů Morava a Mánes.

Hotel Moravia
Hotel Moravia
Dukelská 77
680 01 Boskovice
GPS 49.4830669N, 16.6835144E
+420 516 454 441
+420 516 454 442
recepce@hotelmoravia.cz
ü www.hotelmoravia.cz
Hotel Moravia - Lasákův Mlýn je původní starý vodní mlýn z roku 1888, který byl v roce 1994 zrekonstruován na
hotel. Svým návštěvníkům nabízíme výjimečné prostředí v přírodním areálu, kde dominantou je hotelový rybník
a okrasná zahrada. Počasí a okolnosti nám bohužel nepřejí a rybník se nám po čištění nedaří naplnit.
Hotelový areál se skládá ze tří samostatně stojících budov, ve kterých nabízíme ubytování v kategoriích
Standard, Komfort a Ekonomy, 3 školící sály s kapacitou 60 + 26 + 14 míst, stylovou hotelovou restauraci
s původními dřevěnými stropy, vinárnu, letní terasu, zimní ratanovou zahradu, vlastní parkoviště pro cca 40 aut
a 7 uzamykatelných garáží.
Hotel Moravia je vhodný pro rodiny s dětmi, soukromé akce a oslavy, stejně jako pro různé ﬁremní akce,
pracovní pobyty, školení, teambulding a večírky. Nacházíme se v malebném městě Boskovicích s bohatou
historickou minulostí. Boskovice leží cca 15 km od Moravského krasu se známou propastí Macocha a cca 35
km od moravské metropole Brno. Výhodné umístění hotelu na okraji města, od centra vzdáleného 1,5 km, láká
ke klidným procházkám do okolní přírody, aktivní turistice nebo vyjížďkám na kole.
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Hotel Harmonie
Bolander s.r.o.
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
GPS 49.1156329N, 17.771264E
+420 577 117 111
recepce@hotel-harmonie.cz
ü www.hotel-harmonie.cz

Hotel Harmonie se nachází na okraji lázní Luhačovice, nedaleko vyhledávané Luhačovické přehrady
a uprostřed kouzelné přírody, kterou v létě můžete obdivovat z velké hotelové terasy. Luhačovice patří mezi
lázně s dlouhou tradicí, jsou známé díky prameni Vincentka, nádherné architektuře, tradicím a bohatému
kulturnímu vyžití. Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením se sprchou a WC, SAT/TV, telefonem
a bezplatnou Wi-Fi.

Hotel Adamantino
Hotel Adamantino
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
ü www.adamantino.cz
Hotel Adamantino najdete v obci Pozlovice. V jeho těsné blízkosti se nachází Luhačovická přehrada. Přímo
u hotelu Adamantino je rozsáhlé nehlídané parkoviště. V současné době můžeme nabídnout ubytování v 70
dvoulůžkových a 10 třílůžkových pokojích s balkonem. Pokoje jsou vybaveny telefonem, televizí, Wi-Fi
připojením a sociálním zařízením.
Součástí hotelu je snack bar a restaurace s tanečním parketem disponující kapacitou až 200 míst. Hotel
Adamantino je ideálním místem k uspořádání kongresů, konferencí a školení. K dispozici je 5 salonků různých
velikostí s variabilním uspořádáním, všechny mají připojení k internetu. Dobré technické vybavení a zkušenosti
nám dávají skvělý prostor pro to, abychom i Vaše jednání dovedli k dokonalosti. Zimní zahrada s venkovní
terasou a báječným výhledem. Prostory zimní zahrady s venkovní terasou jsou také vhodné k uspořádání
svatebních hostin, oslav a dalších rodinných událostí.
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Hotel Panon Hodonín
Hotel Panon Hodonín
Koupelní 3760/4
695 01 Hodonín
GPS 48.8644194N, 17.1138806E
+420 518 341 243
info@hotelpanon.cz
ü www.hotelpanon.cz

Hotel Panon stojí na okraji Hodonína, v těsné blízkosti sportovního centra s vnitřním i venkovním bazénem.
Wi-Fi je k dispozici zdarma. V nedalekém sportovním centru je možnost zahrát si minigolf, tenis a squash. Auto
lze zaparkovat zdarma v místě nebo za příplatek v garáži hotelu Panon.
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Penzion
Majorka

ODBOROVÝ SVAZ KOVO
nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3 - Žižkov

Mgr. Jiří Šuráň
736 521 754

suran.jiri@cmkos.cz

