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66. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ 

 

 

Akce EXOD 

• Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků 

školství, akce vedou členové Českomoravského 

odborového svazu pracovníků školství. 

• Jsou určeny členům ČMOS pracovníků školství a jejich 

rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům 

všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním 

pracovníkům školství. Na doplnění kapacity akce lze 

přijmout přihlášku také od dalších zájemců z řad 

nečlenů ČMOS pracovníků školství. 

• Přinášejí pestrou náplň, která má složku rekreační, ale nově i složku poznávací 

a vzdělávací, protože programy základen EXOD získaly akreditaci MŠMT a byly tím 

zařazeny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• Vzdělávání se mohou zúčastnit všichni přihlášení pedagogičtí pracovníci v činné službě, 

popř. studenti učitelství, kteří po splnění celého vzdělávacího programu základny obdrží 

do konce října osvědčení o absolvování kurzu, který jim zaměstnavatel započte do dalšího 

vzdělávání. 

 

 

PŘEČTĚTE POZORNĚ 

 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI 

1. Pro každou přihlašovanou osobu (i dítě) použijte samostatný formulář přihlášky z tohoto 

čísla. Účastníci, kteří se chtějí přihlásit ke vzdělávacímu programu základny EXOD, vyplní 

také druhou část přihlášky. 

2. Vyplněnou přihlášku předložte výboru vlastní organizace ČMOS pracovníků školství 

(případně OROS, KROS), který razítkem a podpisem stvrdí, že jste členem ČMOS 

pracovníků školství (v případě slevy požadované studentem 15-26 let nutno předložit 

potvrzení školy o studiu). Obdobně u členů Odborového svazu pracovníků školství a vědy 

na Slovenku (dále jen OZPŠaV). 

3. Neopomeňte na přihlášce uvést údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu 

plátce faktury. 

4. Potvrzenou přihlášku zašlete na adresu, která je uvedena u každé základny. Nezapomeňte 

přiložit 2 ofrankované obálky se svou adresou, v případě elektronické komunikace není 

nutno obálky zasílat. 

5. Dodržte termín pro zaslání potvrzenky nebo prohlášení o zaplacení účastnického poplatku. 

Jestliže se tak nestane, má organizátor právo bez urgence obsadit vaše místo 

náhradníkem. 



CENA POUKAZU 

Účastníkům, kteří jsou členy ČMOS pracovníků školství, a jejich nezaopatřeným dětem 
organizátor poskytuje slevu ve výši 10–20 procent. Obdobně postupují organizátoři u členů 
Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV) a jejich 
nezaopatřených dětí. 
 

STORNO PODMÍNKY 

Při odhlášení nebo neúčasti je zájemce, v případě že nemá náhradníka, povinen uhradit 

organizátorovi veškeré prokazatelně vzniklé náklady. 

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

Výbory ZOOS mohou poskytovat příspěvek až do plné výše účastnického poplatku 

z prostředků ZOOS. O poskytnutí příspěvku z FKSP rozhoduje zaměstnavatel v souladu 

s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Souběh příspěvků ze 

ZOOS a FKSP je možný. V případě účasti na vzdělávacím programu základen je možné 

rovněž požádat o příspěvek z FKSP (viz §9 vyhl. č. 114/2002 Sb.). Podmínkou čerpání je mít 

tento příspěvek zakotven v kolektivní smlouvě v zásadách čerpání prostředků FKSP. 

 

ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM 

• V nejkratším možném termínu oznamte vedoucímu své rozhodnutí, že dále nemáte 

o základnu zájem. 

• Pečlivě prostudujte, jaké služby jsou zahrnuty v ceně základny a jaké jsou stornovací 

podmínky. 

• U základen pro rodiče s dětmi je pro děti zajištěn vhodný program. 

• Pro zájemce o vzdělávací program je účast na celém programu základny EXOD povinná. 

• Podpisem přihlášky povoluje účastník základny organizátorovi základny (popř. centrále 

ČMOS PŠ) nakládat se svými osobními údaji pro potřeby spojenými s organizací základny 

i vzdělávacího programu základny jako jsou např. pojištění, ubytování, hodnocení 

základny, vyúčtování, osvědčení o vzdělávání apod. a to dle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Účastnický poplatek je nutno uhradit předem ve stanoveném termínu převodem na účet 

organizátora (týká se i účastníků ze Slovenské republiky, případný doplatek bude pak 

účastníkem uhrazen na místě v hotovosti). 

• Před ukončením základny – při jejím hodnocení a vyhodnocení vzdělávacího programu- 

máte právo na informaci o předběžném vyúčtování akce. 

• Účastník základny je povinen dopředu nahlásit vedoucímu základny změnu programu 

podle své osobní volby s tím, že na sebe bere veškerou odpovědnost za případný úraz či 

způsobenou škodu. 

 

VEDOUCÍM A ORGANIZÁTORŮM 

1. Prvních 14 dní po zveřejnění seznamu základen zařazujte do základny pouze členy obou 

odborových svazů školství, jejich rodinné příslušníky a pedagogy se zájmem o vzdělávací 

program základny. Ostatní zájemce zařaďte až po uplynutí této doby. 



2. Vedoucí základny EXOD zpracuje vedle seznamu účastníků základny i seznam zájemců 

přihlášených do vzdělávacího programu základny, který po vyhodnocení a ukončení akce 

zašle spolu s hodnocením základny na ČMOS pracovníků školství jako podklad pro 

případné vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 

3. Povinností vedoucího základny EXOD je zveřejnit aktuální kontakt – mobil, e-mail. 

4. Organizátor základny je dále povinen zaslat na ČMOS PŠ vyúčtování základny na 

předepsaném tiskopisu se svým podpisem a razítkem. 

5. Do 20. března 2019 oznamte na ČMOS pracovníků školství (Senovážné náměstí 23, 

110 00 Praha 1, mobil: 737 311 677 – E. Šašková, e-mail: saskova.eva@cmkos.cz) 

základny, které nejsou dosud plně obsazeny, a případně požádejte o jejich nové 

zveřejnění.  

6. Neprodleně sdělte i rozhodnutí základnu stornovat. 

7. Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu – 

www.skolskeodbory.cz v červnu 2019. 

 

Komise EXOD ČMOS pracovníků školství přeje účastníkům všech základen 

příjemný pobyt, nezapomenutelné zážitky a úspěšné další vzdělávání. 

 

 

SEZNAM ZÁKLADEN  

  

1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ 2019  

25 let Exodu Praha 5   

1. - 7. 7.  

Ubytování:  

V třílůžkových pokojích internátu Speciální základní školy pro sluchově postiženou mládež v 

Praze 5, v blízkosti stanice metra Radlická (manželské páry lze ubytovat i samostatně do 

vyčerpání kapacity).  

Program:  

Letošní program je zaměřen nejenom na poznávání památek Prahy, ale připomeneme si i 

výročí 25 let Exodu PRAHA 5. Jistě v programu nebudou k tomuto výročí chybět mimořádné 

vycházky, ale těšte se i na drobná překvapení k tomuto mezníku v konání exkurzních 

základen v Praze.  

Navštívíme místa spojená s historií: výročí čs. měny, pražské defenestrace (Novoměstská 

radnice), Karlovo náměstí (rozlohou největší náměstí v Evropě), Pražský hrad (Nový 

královský palác), Žofín (předpokládáme exkurzi), plánujeme i obvyklý celodenní výlet vlakem 

mimo Prahu. Z technických památek plánujeme: Negrelliho viadukt (zač. stavby1849) a 

Letiště Václava Havla (plánujeme i exkurzi). Z rekreačních zelených míst Prahy zavítáme do 

parku Letohrádku Hvězda v oboře na Bílé Hoře. Plavba lodí – Pražské Benátky.  

Program doplní dle zájmu tři podvečerní vycházky a zážitek z představení, které bude možné 

akceptovat.   

Cena:   5100 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5600 Kč  pro ostatní  

mailto:saskova.eva@cmkos.cz
http://www.skolskeodbory.cz/


Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v jídelně internátu školy), jeden slavnostní oběd 

nebo večeři, placený vstup (Novoměstská radnice, Pražský hrad, Letohrádek Hvězda, Žofín), 

projížďku lodí, jízdné výletu vlakem a pojištění.  Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3  

Přihlášky:  

Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, 158 00 Praha 5–Košíře, mobil: 603 453 009, e-mail:  

exodpraha5.hop@seznam.cz  , mobil: 603 453 009 Další 

informace též na a www.exodpraha5.chytry.cz.  

  

2. JARO, DIVADLA A PRAHA 2019  

17. – 21. 4.  

Ubytování:  

Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí, varnou konvicí) 

internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 

Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice.  

Program:  

18. ročník základny je opět orientován na návštěvu divadelních představení.  V 

dopoledních programech navštívíme Královské Vinohrady, které byly před 140 lety 

povýšeny na město, připomeneme si vznik Dopravního podniku hl. m. Prahy (70 let), vznik 

československé měny (exkurze do ČNB), tentokráte seznámíme účastníky s jedním z parků 

s bohatou historií – Průhonice. Navštívíme i výstavy, dostupné v této době (ČVUT). Neměla 

by chybět i plavba lodí – Pražské Benátky. Zahájený cyklus „malá –velká“ divadla bude 

pokračovat i letos.            

Cena:   4700 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5200 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v učňovském hotelu MATURA), jednu slavnostní 

večeři, placený vstup (Muzeum Dopravního podniku hl. m. Prahy), projížďku lodí a pojištění. 

V ceně je započítána záloha ve výši 1750 Kč na vstupenky do divadel, která bude zúčtována 

účastníkům při předání vstupenek.  

Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Přihlášky:  

Nutné odeslat co nejdříve, aby mohly být bez problémů zajištěny vstupenky do 

divadel. U pozdějších přihlášek nemusí být zaručeno sousední místo pro 

partnera.  

Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, 158 00 Praha 5–Košíře, mobil: 603 453 009, e-mail:  

exodpraha5.hop@seznam.cz  

Další informace na www.exodpraha5.chytry.cz.  

  

3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE 2019  

25.  – 30. 10.  

Ubytování:  

Ve dvoulůžkových pokojích (2+2 tvoří buňku se sociálním zázemím, lednicí, varnou konvicí) 

internátu Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5 - 

Jinonicích, v blízkosti stanice metra Nové Butovice. Program:  

„Divadelní“ základna nabídne to nejlepší z divadelní sezóny. Budeme pokračovat v cyklu 

„malá-velká divadla“.   
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Dopolední program se bude inspirovat barokními památkami spojenými se jménem rodiny 

Diezenhoferů, technickými památkami, návštěvou Klementina, Národním technickým 

muzeem. Dále expozice ČNB k výročí 100 let čs. měny, Národní muzeum po znovuotevření 

historické budovy.    

Nebudou chybět klasická večerní divadelní představení.   

Cena:  5500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    6000 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v učňovském hotelu MATURA), jednu slavnostní 

večeři, placený vstup (Národní technické muzeum, Klementinum) a pojištění.   

V ceně je započítána záloha ve výši 1800 Kč na vstupenky do divadel, která bude 

zúčtována účastníkům při předání vstupenek.  

Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3 Přihlášky:  

Mgr. Petr Honzák, Mikšovského 6/976, 158 00 Praha 5–Košíře, mobil: 603 453 009, e-mail: 

exodpraha5.hop@seznam.cz  

Další informace též na  www.exodpraha5.chytry.cz.  

  

  

  

4. TOULKY KLADENSKEM A SLÁNSKEM  

8. – 14. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže v Kladně (dvou a třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením vždy 

pro dva pokoje).  

Program:  

Stopy keltské kultury, staroslovanského osídlení a Přemyslovců na Kladensku. Hornická 

tradice Kladenska – skanzen Mayrau. Pravěká sopka Vinařice. Lidický památník. Královské 

město Slaný. Lány – letní sídlo našich prezidentů, zámecký park s majestátnými stromy. 

Muzeum prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Lánech. Největší menhir v 

Čechách u Klobuk. Romantická vycházka údolím Divoké Šárky – pozoruhodná krajina s 

přírodními unikáty. Peruc – pověst o Oldřichovi a Boženě, Oldřichův dub a Boženina 

studánka. Národopisné muzeum Slánska v Třebízi – způsob bydlení a života rodiny na 

venkově.  

Cena:  4850 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5350 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, částečně vstupy, organizační výdaje a pojištění Organizátor: 

OR ČMOS PŠ Střední Čechy – západ v Berouně  

Přihlášky:  

Jiří Sixta, Otročiněves 156, 267 03 Hudlice, e-mail: oros.beroun@seznam.cz, mobil: 607 557 

296  

  

5. POSÁZAVÍ A PODBLANICKO  

1. –7. 7. Ubytování:  

Internát ISŠT Černoleská 1997 v Benešově – dvou a třílůžkové pokoje (možno i čtyřlůžkové) 

dle potřeb rodin, buňky se společným sociálním zařízením, 3. poschodí bez výtahu, k 
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dispozici kuchyňka (lednice, konvice, nádobí atd.), společenská místnost (televizor, internet), 

stravování v jídelně ISŠT.  

Program:  

Benešov, Konopiště (zámek a zámecký park), Vrchotovy Janovice (Sidonie Nádherná, zámek 

a park), zámek Jablonná nad Vltavou, Týnec nad Sázavou (rotunda a muzeum), Lešany 

(vojenské historické muzeum), hrad Český Šternberk, Komorní Hrádek (školící a vzdělávací 

středisko MO), rozhledna Špulka, Hrusice – J. Lada, Velký Blaník (výstup), Louňovice, 

Kondrac (farní muzeum), Vlašim (zámecký park), Růžkovy Lhotice (B. Smetana), Čechtice, 

Jemniště (zámek, park) a další zajímavosti v regionu.  

Cena:   4300 Kč  pro člena ČMOS PŠ   

    4900 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, některé vstupy, dopravu autobusem během základny, organizační 

výdaje a pojištění.  

Organizátor: OR ČMOS PŠ – Střední Čechy-západ v Berouně  

  

Přihlášky:  

Mgr. Anežka Kopecká, 257 42 Krhanice čp. 86, mobil: 605 106 460 (jen středa), e-mail: 

oros.beroun@seznam.cz  

  

6. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BRDY 2019  

12. – 17. 8.  

Ubytování:  

Hotel Resort Brdy Mýto – polopenze, ubytování Pension ve dvou a třílůžkových pokojích s 

vlastním sociálním zařízením a Vila – dvou a třílůžkové pokoje se sociálním zařízením na 

chodbě. K dispozici parkoviště, venkovní bazén, sauna, wifi, víceúčelové hřiště. Ubytování 

samostatně pouze za úhradu druhého lůžka.  

Program:  

Za poznáním nové CHKO Brdy na místě bývalého vojenského prostoru. Navštívíme Plešivec  

– Olymp Brd, Muzeum Střední Brdy, Muzeum litiny, naučné stezky, Benešův kryt a letiště, 

Atom muzeum, Zámeček, Hrad Valdek, Padrťské rybníky. Další informace na www.exody.cz.  

Cena:  Penzion 4650 Kč   Vila 4300 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    Penzion 5100 Kč   Vila 4700 Kč  pro ostatní  

Za ubytování s polopenzí, přepravu vlastním autobusem, částečné vstupné, materiály a 

fotodokumentaci k základně a pojištění. Organizátor: ZO ČMOS PŠ při ZŠ Jedovnice  

Přihlášky:  

Jaroslav Zika, U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko, mobil: 792 365 811 e-mail: brdy@sexody.cz  

  

7. ČESKÝ KRAS A KŘIVOKLÁTSKO  

2. – 8. 8.  

Ubytování:  

Domov mládeže Beroun ve dvou a třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.   

Program:  

Křivoklátsko po stopách Joachima Barranda a Oty Pavla – přírodní krásy CHKO, putování za 

skryjskými trilobity a za „zlatými úhoři“ na Berounce, rodné roubenky J. Jungmanna a L. 
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Zvonaře. Křivoklátskými stezkami – od zříceniny Jenčova na středověký statek a hrad 

Křivoklát. Královské město Beroun – Muzeum Českého krasu a keramiky, městská 

památková zóna a renesanční domy s gotickými branami, Aquapark Laguna, Medvědárium 

s hrdiny večerníčků na Městské hoře, tradiční bohaté městské trhy. Českým krasem z 

bájného přemyslovského Tetína na návrší Zlatý kůň a od pravěkého korálového útesu a 

Koněpruských jeskyní do jeskynního chrámu poustevníka Ivana ve sv. Janu pod Skalou. Po 

stopách Karla IV – hrad Karlštejn a jeho okolí.  

Cena:  4850 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5350 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, dopravu autobusem dle programu, částečně vstupy, organizační 

výdaje a pojištění.  

Organizátor: OR ČMOS PŠ – Střední Čechy-západ v Berouně  

Přihlášky:  

Jiří Sixta, Oročiněves 156, 267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296, e-mail:  

oros.beroun@seznam.cz  

  

8. KUTNÁ HORA A OKOLÍ  

21. – 28. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže SPŠ Kutná Hora v třílůžkových pokojích (sociální zařízení společné pro tři 

pokoje), k dispozici kuchyňka. Domov mládeže má ideální polohu ve středu města.  

Program:  

Prohlídka Kutné Hory (Vlašský dvůr, Dačického dům, Chrám sv. Barbory, Kamenná kašna,  

Kamenný dům, rodný dům J. K. Tyla, Morový sloup, Kostnice v Sedlci a katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie, stříbrný důl, Hrádek, GASK, kostel Na Náměti a další 

pamětihodnosti). Prohlídka zámku a obory ve Žlebech, skanzenu Kouřim, hřebčína Kladruby 

a zámku Kačina.   

Cena:   4300 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4900 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, částečně vstupy, autobus, organizační náklady a pojištění.  

Organizátor: OR ČMOS PŠ v Kutné Hoře Přihlášky:  

Mgr. Iva Němcová, Jiskrova 554, 284 01 Kutná Hora, mobil: 721 385 528, e-mail:  

bestiebrit@seznam.cz  a mobil Saláková 606 398 324  

  

9. TÁBOR  

30. 6. – 6. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže ve středu města Tábora, dvou a třílůžkové pokoje, WC a koupelna vždy na 

patře, k dispozici kuchyňka, lednice, klubovna.  

Program:  

Tábor, Bechyně, Bernartice, Stádlecký a Podolský most, Chýnov (sochař F. Bílek), Chýnovské 

jeskyně, Sezimovo Ústí, Kozí hrádek, Soběslav a soběslavská blata (selské baroko), 

rozhledna Hýlačka, historický mlýn Božetice, poutní místo Sepekov a Klokoty a další 

zajímavosti regionu.  



Cena:  4900 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5400 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, dopravu, částečně vstupy a pojištění. Organizátor: 

ZO ČMOS PŠ při ZŠ Jana Husa a MŠ v Písku  

Přihlášky:  

Ludmila Prášková, Husovo náměstí 579, 397 01 Písek, mobil: 737 164 461, e-mail:  

lida.praskova@email.cz  

  

10. ČESKÉ BUDĚJOVICE – JIŽNÍ ČECHY  

29. 7. – 6. 8.  

Ubytování:  

Dvou a třílůžkové pokoje hotelového typu (sprcha, WC, balkon) v Domově mládeže, U 

Hvízdala 4, České Budějovice Program:  

Poznávání přírody Budějovicka, Českokrumlovska, Doudlebska a Novohradska. Historie a 

současnost jižních Čech. Výjezdy do Rakouska: Gmunden, Hallstadt, Gosau a Linec, do 

Německa: Passau. České Budějovice – pamětihodnosti, exkurze pivovar Samson. Český  

Krumlov (zámek a město). JETE Temelín, zámek nebo galerie Hluboká nad Vltavou, Trocnov, 

Buškův hamr v Trhových Svinech, pevnost Žumberk, hrad Rožmberk, Vyšší Brod (klášter a 

poštovní muzeum), Čertova stěna, Lipno – přehrada, Kleť – hvězdárna, Holašovice – selské 

baroko, Terčino údolí v Nových Hradech, Vrbenské rybníky.  

Cena:  4900 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5400 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem dle programu, vstupné dle programu, suvenýr – 

jihočeská keramika a pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ Seniorů 2, Bruntál  

Přihlášky:  

Ing.  Jan Beran,  Jesenická  226, 793 26  Vrbno pod  Pradědem, e-mail: 

beranovi.vrbno@volny.cz, mobil: 603 705 726  

  

Nová základna  

11. TŘEBOŇ  

10. - 17. 8.  

Ubytování:  

Nový domov mládeže (číslo 2) Střední školy rybářské a vodohospodářské J. Krčína v Třeboni, 

Táboritská 688. Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.  

Program:  

Pobyt v lázeňském městě s poznáváním historických památek (zámek, archiv, muzea), CHKO 

Třeboňsko (rybníky, pískovny, řeka Lužnice), exkurze do pivovaru a další. Jeden společný 

autobusový zájezd Jindřichohradeckem. Výborné podmínky pro cykloturistiku (možnost 

využití vlastních kol nebo z půjčovny), koupání (rybník, bazén) a vycházky do okolních lesů.  

Cena:  4500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5000 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, částečně vstupy, autobusový zájezd, tričko a pojištění. 

Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice  



Přihlášky:  

Mgr. Vladimír Filip, Bavorovská 461, 384 11 Netolice, e-mail: filip.vl@seznam.cz, mobil: 603 

990 572  

  

12. VLTAVA – po vodě z Vyššího Brodu do Boršova Základna 

pro začínající i zkušené vodáky všech věkových kategorií  

19. – 22. 8.   

Ubytování:  

Vodácké tábořiště – kemp Vltava na říčním km 294,5 mezi Rožmberkem a Českým 

Krumlovem ve čtyřlůžkových chatkách. Možnost stanování. V kempu je k dispozici moderní 

WC a sprchy s teplou vodou, restaurace, hřiště.  

Program:  

Splutí řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova na nafukovacích dvoumístných kánoích typu  

Pálava. Trasa Vyšší Brod – Rožmberk – Český Krumlov – Zlatá Koruna – Boršov. Prohlídka 

Českého Krumlova, návštěva Čertovy stěny, podle podmínek počasí možnost návštěvy 

kulturních památek (vstupné není v ceně): hrad a zámek Český Krumlov, klášter Vyšší Brod, 

hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna, zřícenina hradu Dívčí kámen. Splouvání řeky „nalehko“ 

tj. bez bagáže – po celou dobu je k dispozici doprovodný autobus.  

Cena:  2700 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    3000 Kč  pro ostatní  

        (pro menší děti lze sjednat přiměřenou slevu)  

Za ubytování, autobus, zapůjčení vodáckého vybavení (lodě, pádla, vesty, pumpy), 

instruktorské a průvodcovské služby a pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium tř. kpt. Jaroše, Brno  

Přihlášky:  

RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, 638 00 Brno, e-mail: varejka@jaroska.cz, mobil: 733 245 073  

  

13. PRACHATICE – BRÁNA ŠUMAVY  

Základna pro turisty  

13. – 20. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže VOŠ a SPgŠ Prachatice v buňkách tvořených dvěma pokoji (dvě a tři lůžka) 

se sociálním zařízením. K dispozici jídelna, klubovna, televize, video, hřiště a možnost 

zapůjčení sportovního náčiní.  

Program:  

Šumava z české strany autobusem, vlakem a pěšky: Boubín a Boubínský prales, Horská 

Kvilda a Povydří, Prachatice a výstup na Libín, Nové Údolí a Třístoličník; Chalupská slať, 

Kvilda, Modrava a Rokyta; Volary, hrad Hus a Křišťanovický rybník a další.  

Cena:  4400 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4850 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, celodenní stravování, dopravu během základny, tričko a pojištění. 

Organizátor: ZO ČMOS PŠ při Gymnáziu J. V. Jirsíka, České Budějovice  

Přihlášky:  



Mgr. Vladimír Filip, Bavorovská 461, 384 11 Netolice, e-mail: filip.vl@seznam.cz, mobil: 603 

990 572  

  

14. CHEB A OKOLÍ  24.  – 31. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže při ISŠ Cheb, Obrněné brigády 6, dvou a čtyřlůžkové pokoje tvoří buňku s 

vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka a společenská místnost na patře.  

Program:  

Historické památky – Cheb + hrad, Loket + hrad, zámek Kynžvart, Bečov nad Teplou 

(relikviář sv. Maura), Ostrov. Lázně – Františkovy, Mariánské, Karlovy Vary. Přírodní 

rezervace – SOOS, Kladská. Výjezdy do SRN – Waldsassen, Kappel, Bamberg, Bayreuth.  

Cena:   4950 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5500 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, dopravu v místě základny, průvodcovské služby a pojištění. Za 

příplatek je možno využít společnou dopravu autobusem do místa základny po trase 

Olomouc – Praha – Cheb a zpět.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Božetěchova, Olomouc  

Přihlášky:  

Dr. Jiří Michal, Starosedlecká 9, 284 03 Kutná Hora, mobil 736 774 626, e-mail: 

michal@spseol.cz  

  

15. SEVERNÍ PLZEŇSKO  

14. – 20. 7.  

Ubytování:  

V Domově mládeže při SŠ Horní Bříza ve dvoulůžkových pokojích v buňkách s vlastním 

sociálním zařízením.  

Program:  

Poznávání přírodních a historických zajímavostí regionu. Horní Bříza – keramické muzeum, 

pivovar Plzeň včetně muzea, klášter Plasy, zámek Manětín, Mariánská Týnice, Kožlany – 

muzeum E. Beneše, Třemošná – muzeum V. Brožíka, kostel Luková – expozice soch, 

Rabštejn. Program je doplněn zájezdem do Mariánských Lázní a kláštera v Teplé.  

Cena:  3900 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4300 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, dopravu během pobytu, částečně vstupné a pojištění. 

Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Dolní Bělá  

Přihlášky:  

Mgr. Jiřina Karlovcová, Dolní Bělá 172, 331 52 Dolní Bělá, tel. 604 618 250, e-mail: 

J.Karlovcova@seznam.cz  

  

Nová základna  

16. LOUNSKO A DOLNÍ POOHŘÍ  

15. – 21. 7.  

Ubytování:  

Domov mládeže Louny, dvou a třílůžkové pokoje, společné sociální zařízení.  



Program:  

Louny – jedno z nejmenších královských měst s obdivuhodným systémem městského 

opevnění. Barokní špitál. Inundační most – mimořádná technická památka. Muzeum 

Zkamenělý les – sbírka mineralizovaných kmenů a větví stromů – stáří exponátů až 300 

miliónů let. Citoliby – barokní perla Lounska. Panenský Týnec – zřícenina nedostavěného 

gotického kláštera, léčivé místo, kde energie proudí ze země b nejsilnější intenzitě. Budyně 

nad Ohří – město s gotickým hradem, kostelem a historickými domy. Libochovice – město s 

barokním zámkem, parkem a dvěma kostely, stálá expozice přírodovědce J. E. Purkyně.  

Házmburk – romantická zřícenina hradu s nádherným výhledem do okolí. Třebenice – 

Muzeum českého granátu. Lihovar Kafkův dvůr v Košticích – exkurze s ochutnávkou.  

Unikátní geologický útvar Kamenná slunce – národní přírodní památka.  

Cena:  4850 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5350 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, autobus dle programu, částečně vstupy, organizační výdaje a 

pojištění.  

Organizátor: OR ČMOS PŠ – Střední Čechy-západ v Berouně  

Přihlášky:  

Jiří Sixta, Oročiněves 156, 267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296, e-mail:  

oros.beroun@seznam.cz  

  

17. ČESKOLIPSKO – MÁCHŮV KRAJ   

4. – 10. 8.  

Ubytování:  

Domov mládeže v České Lípě, Havlíčkova ulice – dvou až čtyřlůžkové pokoje, společné 

sociální zařízení, kuchyňka, společenská místnost k dispozici.  

Program:  

Turisticko-rekreační pobyt zaměřený na poznávání oblasti Českolipska včetně samotného 

města, krajiny a zajímavostí Máchova kraje, návštěva severní části CHKO Kokořínsko, bývalý 

vojenský prostor Ralsko, autobusové výlety a pohodové vycházky krásnou přírodou.  

Cena:   3400 Kč pro člena ČMOS PŠ  

    3800 Kč pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, jízdné autobusem, některé vstupy a pojištění. Organizátor: 

ZO ČMOS PŠ ZŠ Mšeno u Mělníka  

Přihlášky:  

Šárka Bártová, Okružní 2673, 470 01 Česká Lípa, mobil: 608 000 597, e-mail: 

sbartova@centrum.cz  

  

18. KOKOŘÍNSKO  

28. 7. – 3. 8.  

Ubytování:  

Dvou až pětilůžkové pokoje v internátě odborného učiliště v Kanině, společné sociální 

zařízení, kuchyňka. Stravování v objektu, možnost ubytování manželských párů i rodin s 

dětmi. Není možnost jednolůžkových pokojů.  

Program:  



Turistický pobyt, poznávání Kokořínska (spíše jižní část od Mělníka ke Mšenu a Dubé) - 

přírodních zajímavostí zvláštně členěné krajiny i její historie, po týdnu v lůně přírody se 

podíváme i do civilizace, náročnější terén, ale zvládají i děti, dva celodenní autobusové 

výlety.  

Cena:  3300 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    3700 Kč  pro ostatní  

    3400 Kč  pro děti do 15 let  

Za ubytování, polopenzi, jízdné busem, některé vstupy a pojištění. Organizátor: 

ZO ČMOS PŠ ZŠ Mšeno u Mělníka  

Přihlášky:  

Daniela  Sobotková, Karlova  119, Mšeno,277  35, tel.736  751 416, e-mail:  

danielasobotkova@centrum.cz  

  

19. NOVOBORSKO – přírodní krásy Lužických hor  

Pěší turistika vhodná pro každého 

1. - 9. 7.  

Ubytování:  

V Novém Boru, v ZŠ U Lesa. Třílůžkové pokoje, vždy dva pokoje tvoří společně buňku se 

sociálním zařízením. Dvojice samostatně na pokoji.   

Program:  

Vrcholy¸ vyhlídky a romantická údolí Lužických hor, největší skalní hrad Sloup v Čechách, 

Klíč – brána Lužických hor, Luž, rozhledna Jedlová, Panská skála, Dutý kámen, přehrada 

Naděje, zámek Lemberk, Zdislavina studánka, Jablonné v Podještědí, sklářské muzeum a 

exkurze ve sklárně. Denně 10–15 km, vždy možnost zkrácení trasy.  

Cena:   4200 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4500 Kč  pro ostatní  

    3000 Kč  dítě do 10 let  

Za ubytování, polopenzi (8x snídaně a 5x večeře), exkurzi ve sklárně, 2x besedu, 2x 

autobusový výlet, částečně vstupy a pojištění.  

Organizátor: KR ČMOS PŠ Liberecký kraj se sídlem v Hrádku nad Nisou  

Přihlášky:  

Hana Macelová, Wolkerova 551, 473 01 Nový Bor, tel. 487 728 143 nebo 607 603 437 e-

mail: h.macelova@seznam.cz  

  

20. ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO   

6. – 13. 7.    

Ubytování:  

Ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v DM VOŠ a SPŠ strojní, stavební 

a dopravní v Děčíně 1, Čs. armády 10. Jídelna v budově.  

Program:  

Středně náročná turistika s návštěvou nejatraktivnějších míst Národního parku České a 

Saské Švýcarsko (Pravčická brána, Hřensko – soutěsky, Děčínský Sněžník, Tiské stěny a 

další). Výlet do Drážďan, dále Bastei, Konigstein. Ve volném čase zámek Děčín, případně 

termální koupaliště. Rozšíření programu o výlet kaňonem řeky Labe lodí do Míšně (pokud 



bude Labe splavné). Na lodi průvodce, oběd. ochutnávka sektů, v Míšni prohlídka muzea 

porcelánky. Cestou zpět autobusem s návštěvou zámku Moritzburg.  

Cena:   5150 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5700 Kč  pro ostatní   

  

Za ubytování, polopenzi, vstupné v ČR, jízdné dle programu, včetně výletu do Míšně a 

pojištění.  

Organizátor: OR ČMOS PŠ v Děčíně  

Přihlášky:  

 OROS Děčín, VOŠ a SPŠ SSaD, Čs. Armády 10, 405 02 Děčín I, mobil: 737 872 946, e-mail: 

orosps.dc@volny.cz  

  

  

Nová základna  

21. TO NEJLEPŠÍ Z JIZERSKÝCH HOR  

11. – 18. 8.  

Ubytování:  

V klášterním komplexu Hejnice, v luxusních jedno, dvoj a vícelůžkových pokojích s 

příslušenstvím, velmi elegantně a účelově vybavených. Stravování v komplexu.  

Program:  

Formou rozmanitých výletů za poznáním Jizerských hor. Jedna trasa kombinovaná i s 

Polskem – Swieradowa Zdroj. Prohlídka kláštera Hejnice. Komplex Hejnice je skvělým 

východiskem na výlety po Jizerských horách.  

Cena:   6000 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    6600 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, bohatou polopenzi (snídaně a večeře – švédský stůl) v restauraci a pojištění.  

Jízdné (jedná se o místní přesuny) si hradí účastník sám. Organizátor: 

ZO ČMOS PŠ při OROS Opava  

Přihlášky:  

Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13, 746 01 Opava, tel. 739 762 687 (volat po 19. hodině), 

e-mail: MarieVentusova@seznam.cz  

  

22. SOBOTKA  

Základna pro učitele českého jazyka a další zájemce 

29. 6.  – 6. 7.  

Ubytování:  

V budově Základní školy v Sobotce (dvě až čtyři lůžka ve třídě).  

Program:  

Šrámkova Sobotka – 63. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury.  Téma: text a 

divadlo. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů. Besedy k tématu. Poetické 

odpoledne. Autorská čtení. Večerní kulturní programy. Dílna uměleckého přednesu.   

Procházky po okolí – Plakánek.  

Cena:   4250 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4650 Kč  pro ostatní  



Za ubytování, plnou penzi, vstupné na kulturní programy, účast v dílně a pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka  

Přihlášky:  

Marie Sekerová, Na Benešově 247, 507 43 Sobotka, tel. 493 571 434 nebo 732 933 246 e-

mail: marie.sekerova@seznam.cz  

  

23. POLIČKA  

3. – 10. 8.  

Ubytování:  

V Domově mládeže SOŠ a SOU Čs. Armády v Poličce ve dvoulůžkových, na přání i v 

třílůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). Možnost využívání společné kuchyňky 

s ledničkou, klubovny s televizí, nehlídané parkoviště ve dvoře domova mládeže. Program:  

Autobusové výlety spojené s pěší turistikou. Autobus je k dispozici po celý den. Příroda, 

studánky, skalní útvary, kulturní a umělecké památky Vysočiny.  

Krajem B. Martinů, M. Bureše, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Karafiáta, K. V. Raise, T. Novákové. 

Polička, Jimramov, Nové Město na Moravě, Tři Studně, Sykovec, Telecí, Březiny, Devět skal, 

Krátká, Samotín, Blatiny, Milovy, Svojanov, Starý Svojanov, Svobodné Hamry, skanzen 

staveb Vysočina, Hlinsko, Kameničky, Litomyšl, Růžový palouček, Nové Hrady.  

Cena:  4300 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4800 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu a pojištění. Organizátor: 

OR ČMOS PŠ ve Svitavách  

Přihlášky:  

Mgr. Božena Šifnerová, Nábřeží Svobody 385, 572 01 Polička, mobil: 603 353 167, e-mail: 

bsifner@atlas.cz  

  

24. ZA KRÁSAMI ÚSTECKOORLICKA  

3. – 10. 8.   

Ubytování:  

Domov mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Dva pokoje o dvou až 

čtyřech lůžkách, které mají společné kompletní sociální zařízení.  

Program:  

Poznávání přírodních a historických krás a zajímavostí Ústeckoorlicka. Ústí nad Orlicí –  

Andrlův chlum, Brandýs nad Orlicí – přírodní labyrint, pamětní síň J. A. Komenského, EKO 

Paleta Oucmanice – středisko ekologické výchovy Pardubického kraje, Letohrad – Muzeum 

řemesel, hrad Litice, arboretum Žampach, vodní nádrž Pastviny, Kunvald – expozice o 

založení a historii Jednoty bratrské, Králíky – Městské muzeum, Králický Sněžník, pramen 

řeky Moravy, Dolní Morava, klášter Hedeč, Vysoké Mýto, barokní areál Vraclav, Česká 

Třebová – rotunda sv. Kateřiny, Kozlov – rozhledna a chata Maxe Švabinského, Žamberk.  

Cena:  4500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5000 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi, jízdné dle programu a pojištění. Organizátor: 

OR ČMOS PŠ v Ústí nad Orlicí  

Přihlášky:  



Mgr. Hana Štusáková, V Zahradách 458, 561 12 Brandýs nad Orlicí, mobil: 731 197 667 e-

mail: hanastusakova@seznam.cz  

  

25. BŘECLAVSKEM na kolech    

13. – 20. 7.             

Ubytování:  

Domov mládeže při SPŠ Ed. Beneše a OA Břeclav v buňkách se dvěma pokoji 3+1 (průchozí) 

nebo 3+2 lůžka, sociální zařízení v každé buňce; k dispozici společný televizor, kuchyňka, 

zdarma Wi-Fi připojení na pokoji. Úschova kol v tělocvičně DM.  

(viz http://domov.spsbv.cz)  

  

Program:  

Poznávání historických památek Lednicko-Valtického areálu zapsaného v seznamu UNESCO 

– Pohansko, Lednice (zámek, zámecký skleník, minaret, Janův hrad), Valtice (zámek), 

Reistna, Mikulov, Slovanské hradiště Mikulčice, prohlídka Archeoparku v Pavlově.  

Naplánovány cyklistické okruhy s různou obtížností a délkou okresem Břeclav i Dolním 

Rakouskem. Vše zabezpečeno zkušenými průvodci a cyklistickým doprovodem. Většina tras 

vede nenáročným rovinatým terénem se zpevněným povrchem. Jízdní kolo vlastní, nebo 

zajistíme zapůjčení kola v půjčovně. Aktuální informace na ww.exodbreclav.blog.cz. Do 

přihlášky uveďte, zda si přivezete vlastní kolo, nebo budete požadovat zapůjčení jízdního 

kola u nás.  

Cena:  4260 Kč  pro člena ČMOS PŠ (vlastní kolo)  

    4735 Kč  pro ostatní (vlastní kolo)  

Půjčovné za kolo (platí se na místě a není součástí ceny základny, nutná rezervace předem): 

1000 Kč - 1300 Kč za celý turnus.  

Za ubytování (včetně rekreačního poplatku), polopenzi, 1x denně vstupné do navštívených 

objektů v České republice, průvodce, úschovu kol během výletů, organizační výdaje a 

pojištění i do zahraničí (úrazové připojištění včetně pojištění odpovědnosti). Organizátor: 

OR ČMOS PŠ v Břeclavi  

Přihlášky:  

Zdeněk Sladký, Domov mládeže, Bří Mrštíků 4, 690 02 Břeclav, tel. 724 645 824, fax 519 

326 507, e-mail: exodkola@seznam.cz  

  

26. ZA MUZIKÓ MALOU HANOU  

Základna je vhodná i pro rodiče s dětmi  

5. – 10. 8.  

Ubytování:  

Internát SŠ Boskovice ve dvoulůžkových pokojích (dva pokoje v buňce se sociálním 

zařízením). K dispozici klubovna, kuchyňka a parkoviště.  

Program:  

Za poznáním kulturního dědictví regionu Malá Haná. Boskovicko, Letovicko, město Jevíčko a 

jeho pamětihodnosti. Moravská Třebová, Kalvárie, Křenov, Vísky a další. Podrobné informace 

na www.exody.cz  

Cena:  3500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

http://domov.spsbv.cz/
http://domov.spsbv.cz/
http://www.exody.cz/
http://www.exody.cz/


    3850 Kč  pro ostatní  

Za ubytování s polopenzí, přepravu vlastním autobusem dle programu, částečně vstupné, 

lektory, průvodce a pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jedovnice  

Přihlášky:  

Jaroslav Zika, U Cihelny 655, 569 43 Jevíčko, mobil: 792 365 811, e-mail: hana@sexody.cz  

  

  

  

  

  

  

27. HOSTÝNSKÉ VRCHY – TESÁK  

Základna pro rodiny s dětmi od 10 let i seniory  

22. – 31. 7.  

Ubytování:  

Čtyř až šestilůžkové pokoje chaty Slovan na Tesáku uprostřed lesů. Rodiny a partneři jsou 

ubytováni samostatně. Parkoviště aut u chaty, autobusová zastávka 7 minut chůze.  

Program:  

1. Pěší turistika, méně náročná, do 15 km po Hostýnských vrších, vhodná pro děti i 

důchodce: Hostýn (poutní místo), Hošťálková (sedlářství), Rusava (národopis), Chvalčov 

(vesnička SOS), exkurze TON, a.s., Bystřice pod Hostýnem (výroba ohýbaného nábytku).   

2. Jeden autobusový zájezd: Valašské Meziříčí (gobelínka), Teplice nad Bečvou (lázně, 

Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast), Helfštýn (zřícenina hradu).  

3. Vlakem do Kroměříže (Arcibiskupský zámek a zahrady UNESCO) a do Holešova 

(barokní Černá kaple, židovské památky).  

Cena:   4500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    5000 Kč  pro ostatní  

    4000 Kč  pro děti do 15 let  

Za ubytování s polopenzí, jeden oběd na trase, přepravu zájezdovým autobusem a vlakem, 

všechny vstupy a pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc  

Přihlášky:  

Mgr. Karel Zahradník, Nádražní 520, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 380 285 nebo 

728 609 048, e-mail: karl.zahradnik@seznam.cz  

  

28. JESENÍKY – CHATA BARBORKA pod Pradědem   

Základna (nejen) pro rodiče s dětmi  

29. 6. – 6. 7.  

Ubytování:  

Chata Barborka pod Pradědem (horský hotel - 1325 metrů nad mořem) - dvou až čtyřlůžkové 

pokoje s teplou a studenou vodou, sprchy a WC na podlaží. Možnost samostatného 

ubytování dvojic i rodin s dětmi.  

Program:  



Pobyt v srdci Jeseníků v oblasti Pradědu, Petrových kamenů, Barborky, Ovčárny a Švýcárny 

s možností nenáročné turistiky i delších tras, vodopády Bílé Opavy, pro zájemce pěší výlet k 

horní a dolní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně (nenáročná trasa 20 km), 

návštěvy lázní Karlova Studánka (krytý bazén, wellness – není v ceně) a středisek Karlov a 

Malá Morávka. Turistika je přizpůsobena dětským účastníkům – trasy střední a krátké. Pro 

děti je navíc připraven večerní program – hry a soutěže. Zdatným turistům nabízíme možnost 

atraktivních delších tras.  

Cena:   3250 Kč  pro člena ČMOS PŠ   

    3600 Kč  pro ostatní  

    2850 Kč  /  3150 Kč pro děti do 10 let  

Za ubytování, polopenzi, průvodcovské služby a pojištění. 

Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno 

Přihlášky:  

RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5, 638 00 Brno, e-mail: varejka@jaroska.cz, mobil: 733 245 

073  

  

  

  

29. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA V LUHAČOVICÍCH  

1. – 8. 7.  

Ubytování:  

V hotelu „U Havlíčka“ v centru Luhačovic, v případě nedostačující kapacity hotelu je zajištěno 

další ubytování v jeho těsné blízkosti a na stejné úrovni. Všude převážně dvoulůžkové pokoje 

s vlastním samostatným sociálním zařízením.   

Program:  

Odpočinkový, relaxační až léčebný pobyt s volným pobytovým režimem s doporučeným 

užíváním vod z minerálních pramenů včetně procházek po lázeňských okruzích, podle zájmu 

možnost návštěv společenských, kulturních a zábavných akcí, které lázně a Luhačovice v té 

době nabízejí. Individuálně je možné v Lázeňské poliklinice získat léčebné procedury hrazené 

zdravotní pojišťovnou, případně si je zakoupit. Za poznáním regionu je připraven společný 

zájezd autobusem po zajímavostech v okolí Luhačovic, individuálně veřejnou dopravou pak 

lze navštívit Zlín, Uherský Brod, Bojkovice, Vizovice atd.  

Cena:  4900 Kč  pro člena ČMOS PŠ     

    5450 Kč  pro ostatní         

Za ubytování s polopenzí, lázeňský poplatek, dopravu busem při společném zájezdu a 

pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Jedovnice  

Přihlášky:  

Ivo Máčel, Hybešova 654, 679 06 Jedovnice, tel. 516 442 379 nebo 724 015 974, e-mail: 

ivo.macel@worldonline.cz   

  

30. TOULKY BROUMOVSKEM s výlety do Polska  

18. – 25. 8.  

Ubytování:  



Ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Praha v Broumově, pokoje s vlastním příslušenstvím, 

velmi pěkně vybavené.  

Program:  

Formou rozmanitých výletů za poznáním oblasti Broumovska, oblasti známé především 

skalními městy. Turistika, kultura, dva výlety do Polska (Wroclaw, Swidnica-kostel UNESCO), 

Hejšovina a Wambeřice (významné poutní místo).  

Cena:  5500 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    6000 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, bohatou polopenzi (snídaně, večeře – švédský stůl, salátový a zmrzlinový 

bufet) v restauraci, autokar na výlety do Polska (jinak přesuny veřejnou dopravou) a 

pojištění.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ při OROS Opava  

Přihlášky:  

Mgr. Marie Věntusová, Pekařská 13,746 01 Opava, e-mail: MarieVentusova@seznam.cz , 

mobil: 739 762 687 (volat po 19. hodině)  

  

  

SLOVENSKO  

  

31. VEĽKÝ MEDER – jarní turnus  

1. – 8. 6.  

Ubytování:  

V hotelu Thermal Varga ***, Promenádna 595, Veľký Meder. Dvoulůžkové pokoje s 

vlastním sociálním zařízením, balkonem, ledničkou, trezorkem, televizí, telefonem. 

Stravování zajištěno přímo v hotelu formou švédských stolů.   

Program:  

Termální koupaliště – Veľký Meder, Podhájská (relax v termálních bazénech, individuální 

procházky). Prohlídka města Nové Zámky, Hurbanovo (hvězdárna), Doľný Štál /zahradnické 

centrum), Klášter Panonhalma (Maďarsko), čokoládovna Kittsee (Rakousko).  

Cena:  7150 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    7800 Kč  pro ostatní  

Za hotelové ubytování s polopenzí, lázeňský poplatek, dopravu v místě základny, organizační 

výdaje.  

Za příplatek 250 Kč na osobu lze využít vlastní společnou dopravu autobusem do místa 

základny na trase Olomouc – Brno – Veľký Meder a zpět. Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ 

a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3  

Přihlášky:  

Dr. Jiří Michal, Starosedlecká 9, 284 03 Kutná Hora, mobil: 736 774 626, e-mail: 

michal@spseol.cz  

  

32. VEĽKÝ MEDER – podzimní turnus 17. 

– 22. 9.  

Ubytování:  



V hotelu Thermal Varga ***, Promenádna 595, Veĺký Meder. Dvoulůžkové pokoje s 

vlastním sociálním zařízením, balkonem, ledničkou, trezorkem, televizí, telefonem. 

Stravování zajištěno přímo v hotelu formou švédských stolů.   

Program:  

Seznámení s Veľkým Mederem, historie a skutečnost. Zahradnické centrum Doľný Štál. 

Celodenní výlet zámek Topoľčianky – muzeum, hřebčín. Klášter a katakomby v Nových 

Zámcích s průvodcem. Během pobytu hudební večer. Zastávka na vodním díle Gabčíkovo.  

V Bratislavě individuální procházka. V ceně započítána potřebná eura.  

Cena:  5100 Kč  pro člena ČMOS PŠ   

    5620 Kč  pro ostatní  

Za ubytování s velmi dobrou polopenzí, dopravu na výletech, městský poplatek a organizační 

výdaje.  

Za přípatek 300 Kč na osobu je možno využít společnou dopravu autobusem do místa 

základny.  

Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Dvořákův okruh, Krnov Přihlášky:  

Jarmila Němcová, Chářovská 117/D, 794 01 Krnov, tel. 554 612 969, nebo mobil 721 534 

325  

   

33. MALÁ FATRA – chata na Grúni 20. 

– 27. 7.  

Ubytování:  

Horská dřevěná chata – dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje (palandy) s teplou vodou 

(umyvadlo), centrální sprchy a WC, restaurace v objektu.  

Program:  

Kriváňská část Malé Fatry, Vrátna dolina, Terchová, Diery, Rozsutce, Kriváň, Zbojnický 

chodník. Trasy určeny pro středně zdatné turisty. Program doplněn wellness programem – 

bazén a saunový svět v hotelu Rozsutec. Další informace: www.grun.webnode.cz  

Cena:  3700 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    4000 Kč  pro ostatní  

Konečná cena může být upravena v závislosti na aktuálním kurzu CZK vůči EU 

Za ubytování, polopenzi a pojištění, včetně pojištění při zásahu Horské služby. 

Organizátor: ZO VP ČMOS PŠ Praha 3  

Přihlášky:  

Jana Urbancová, Kopanská 40/6, 154 00 Praha 5 – Holyně, mobil: 607 503 998,  e-mail: 

urbancova.jana@seznam.cz  

  

34. VYSOKÉ TATRY – TATRANSKÁ LESNÁ  

17. – 24. 8.     

Ubytování:  

V klidném prostředí penzionu ERIKA v Tatranské Lesné, dvou až čtyřlůžkové pokoje s 

umyvadlem s teplou vodou, sprchy a WC na patře, nebo dvou a třílůžkové pokoje s vlastním 

příslušenstvím a televizí za příplatek 1700 Kč na osobu a pobyt. V přihlášce uveďte typ 

pokoje. Připojení k WiFi z každého pokoje. Lednička a rychlovarná konvice na patře. K 

dispozici společenská místnost – televizor, bar, biliár.  

http://www.grun.webnode.cz/
http://www.grun.webnode.cz/
http://www.grun.webnode.cz/


Program:  

Poznávání Vysokých a Belianských Tater formou celodenních výletů + historická města. 

Program A a B je možno kombinovat.  pro turisty: Malá Studená dolina, Priečne sedlo, 

Meďodoly, Studenovodské vodopády, Dolina Roztoki v Polsku, Slovenský Raj.  

Chaty: Téryho, Reinerova, Zamkovského, Plesnivec, Kláštorisko, termální koupele Vrbov. 

vhodné pro seniory: jádra historických měst (Kežmarok, Košice, Levoča, Spišské Podhradie).  

Belianská jaskyňa, Studenovodské vodopády.   

Cena:   5490 Kč  pro člena ČMOS PŠ  

    6290 Kč  pro ostatní  

Za ubytování, polopenzi (vždy výběr ze tří až čtyř jídel), dva průvodce na trasách, organizační 

výdaje a pojištění, včetně pojištění při zásahu Horské služby. Organizátor: ZO ČMOS PŠ 

ZŠ Frymburk  

Přihlášky:  

Marie Chmelařová, 382 79 Frymburk 15, mobil 732 278 058, e-mail: orosck@seznam.cz 


