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EXOD 2022

69. 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 odborového
svazu 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.
Základny EXOD přinášejí pestrou
náplň, která má především charakter
rekreační. Na základnách pro rodiny
s dětmi je zajištěn kvalitní program pro
dětské účastníky.

pracovníků školství (případně
OROS, KROS), který razítkem
a podpisem stvrdí, že jste členem
svazu (v případě slevy požadované studentem ve věku 15–26
let nutno předložit potvrzení školy
o studiu).
3. Neopomeňte na přihlášce uvést
údaj o případném poskytnutí příspěvku z FKSP a adresu plátce
faktury včetně IČ.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

1. P
 ro každou přihlašovanou osobu
(i dítě) použijte samostatný formulář přihlášky.
2. Vyplněnou přihlášku předložte
výboru vlastní organizace ČMOS

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. Podmínkou
čerpání je mít tento příspěvek zakotven v kolektivní smlouvě v zásadách
čerpání prostředků FKSP.

ZÁJEMCŮM A ÚČASTNÍKŮM

PŘEČTĚTE POZORNĚ

Organizátoři a komise EXOD ČMOS PŠ
připravili seznam plánovaných základen pro rok 2022, které se, jak všichni
doufáme, v pořádku uskuteční. Je
nutno ale počítat s tím, že vládní omezení v souvislosti s pandemií covidu-19
a nemožnost splnit všechna hygienická opatření ze strany organizátora
neumožní základnu EXOD v plném
rozsahu realizovat. Rozhodnutí o zrušení základny je plně v kompetenci
organizátora základny. Rozhodnutí
o zrušení základny je vedoucí základny
povinen ihned sdělit přihlášeným
účastníkům a komisi EXOD a v případě
zaplacení účastnického poplatku pak
celou částku vrátit bez stornopoplatku.
Věříme, že přihlášení účastníci tuto
mimořádnou situaci pochopí a na
EXOD nezanevřou.
Komise EXOD doporučuje přihlášeným účastníkům předložit při
nástupu na základnu certifikát o splnění očkování proti covidu-19 (popř.
PCR test) dle aktuálně platného vládního nařízení.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

4. P
 otvrzenou 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 5–10 procent. U členů
Odborového svazu pracovníků školství
a vědy na Slovensku (dále jen OZPŠaV)
a jejich nezaopatřených dětí je možné
poskytnout slevu, pokud tak rozhodne
sám organizátor.

STORNOPODMÍNKY

Při odhlášení nebo neúčasti je
zájemce, pokud nemá náhradníka,
povinen uhradit organizátorovi veškeré
prokazatelně vzniklé náklady.

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.
Podpisem
přihlášky
povoluje
účastník základny organizátorovi
základny (popř. centrále ČMOS PŠ)
nakládat se svými osobními údaji
pro potřeby spojené s organizací
základny, jako jsou např. pojištění,
ubytování, hodnocení základny,
vyúčtování apod., a to dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování
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
účastníkem uhrazen na místě
v hotovosti).
Před ukončením základny – při
jejím hodnocení – 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

Prvních 14 dní po zveřejnění
seznamu základen zařazujte do
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základny pouze členy obou odborových svazů školství a jejich rodinné
příslušníky. Ostatní zájemce zařaďte
až po uplynutí této doby.
Vedoucí základny udržuje kontakt
s přihlášenými účastníky a včas
je informuje o změnách či zrušení
základny.
Organizátor základny je povinen
zaslat na ČMOS PŠ hodnocení
základny s podpisy třech účastníků
základny v nejkratším možném
termínu po ukončení základny

a dále pak vyúčtování základny na
předepsaném tiskopisu se svým
podpisem a razítkem nejpozději
do 15. 1. následujícího kalendářního roku.
Do 20. března 2022 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.

Neprodleně sdělte i rozhodnutí
základnu stornovat.
Nabídka LAST MINUTE bude zveřejněna pouze na webových stránkách svazu www.skolskeodbory.cz
v červnu 2022 spolu se seznamem
základen, které budou realizovány
a nebyly zrušeny v souvislosti s opatřeními souvisejícími s covidem-19.
Komise EXOD ČMOS pracovníků
školství přeje účastníkům všech
základen příjemný pobyt a nezapomenutelné zážitky.

SEZNAM ZÁKLADEN 2022
1. PRAHA KULTURNÍ I TURISTICKÁ 2022
1.–8. 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 některá významná
výročí a osobnosti, např. 160 let od
založení Sokola, 200 let od narození
jednoho ze zakladatelů, J. Fügnera,
100 let od narození Emila a Dany
Zátopkových, 100 let od úmrtí sochaře
J. V. Myslbeka, 300 let od úmrtí barokního stavitele K. Dientzenhofera, 30 let
od úmrtí 34. pražského arcibiskupa
kardinála F. Tomáška a další.
Navštívíme nejmodernější části
Prahy – pražskou „La Défense“, Palác
kultury, Tančící dům (dílo architektů
Gehryho a Miluniće, zahájení provozu
20. 6. 1996), dále Žižkov, Ovenec (místodržitelský letohrádek), Stromovku,
park Cibulka, Pražský hrad (s prohlídkou Nového královského paláce). Před
50 lety bylo centrum Prahy prohlášeno
městskou památkovou rezervací, nejrozsáhlejší na světě (21. 7. 1971).
Nebude chybět již tradiční plavba
lodí po Vltavě (pražské Benátky),
dále celodenní výlet do okolí Prahy –
Panenské Břežany a Odolena Voda.
Individuálně možno navštívit Pražskou
zoologickou zahradu v Tróji, která byla
otevřena 28. 9. 1931. Program doplníme dle zájmu večerními vycházkami
a kulturním představením dle možnosti (Křižíkova fontána aj.). Program
EZ zakončí závěrečný koncert z písní

K. Hašlera, R. A. Dvorského, O. Nového
a dalších. Další informace též na
www.exodpraha5.chytry.cz.
Cena:  5700 Kč pro člena ČMOS PŠ

6200 Kč pro ostatní
Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v jídelně internátu školy), jednu
slavnostní večeři, placený vstup
(Pražský hrad, Tančící dům), projížďku
lodí, jízdné výletu vlakem a připojištění.
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

2. JARO, DIVADLA A PRAHA 2022
13.–17. 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:
Program základny je opět orientován
na návštěvu divadelních představení
a vychází z programů EZ roku 2020
a 2021. V dopoledních programech si
připomeneme vytvoření Velké Prahy
a zavedení titulu primátora hl. m.
Prahy, narození architekta J. Plečnika,
50 let od vydání jednoho z nejznámějších děl B. Hrabala – Obsluhoval jsem
anglického krále. Dále vzpomeneme
J. Kříženeckého, J. Ježka, V. Buriana
a další. Unikátní bude i návštěva
Radnice městské části Praha 5,
návštěva Muzea skla v Portheimce,
návštěva Libně, městské části Praha 8.
Závěrečný koncert filmových melodií

k 100. výročí úmrtí tvůrce prvních českých filmů, Jana Kříženeckého, zazní
na závěrečném sobotním posezení.
Další informace na www.exodpraha5.
chytry.cz.
Cena:  5350 Kč pro člena ČMOS PŠ

5900 Kč pro ostatní
Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v učňovském hotelu MATURA),
jednu slavnostní večeři, vstup
(Portheimka, památník heydrichiády,
Břevnovský klášter) a připojištění.
V ceně je započítána záloha ve výši
2000 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

7. února 2022

 11
ZÁKLADNY EXOD

3. KULTURA V PODZIMNÍ PRAZE 2022

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. Dopolední
program se bude inspirovat výročím
zápisu historického centra Prahy na
seznam UNESCO, 100 let od narození Emila a Dany Zátopkových,
160 let od založení Sokola a 200
let od narození jednoho ze zakladatelů, J. Fügnera. Nebude chybět ani
návštěva Tyršova domu, vycházka
po Podolském nábřeží zakončená
prohlídkou Podolské vodárny. Dále si
připomeneme osobnosti V. Buriana,
I. Hurníka, Fr. Bílka a další. 28. říjen
bude dnem vlastního programu účastníků. Samozřejmě nebudou chybět klasická večerní divadelní představení. Na
závěr pak zazní koncert z pražských
melodií v podání Mgr. J. Vomáčky,
dirigenta PSO. Další informace též na
www.exodpraha5.chytry.cz.
Cena: 6000 Kč pro člena ČMOS PŠ

6600 Kč pro ostatní
Za ubytování, snídaně, večeře (zajištěno v učňovském hotelu MATURA),
jednu slavnostní večeři, placený vstup
(Tyršův dům, Podolská vodárna) a připojištění.
V ceně je započítána záloha ve výši
2000 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

4. POSÁZAVÍ A PODBLANICKO
4.–10. 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 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
(školicí 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: 5100 Kč pro člena ČMOS PŠ

5700 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, některé
vstupy, dopravu autobusem během
základny, organizační výdaje a připojištění.
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: Vcaplicka@seznam.cz

5. STŘÍBRNÁ KUTNÁ HORA

8.–15. 8.
Nová základna

Ubytování:
Domov mládeže a školní jídelna VOŠ
a SPŠ Kutná Hora, Komenského 67
(vnitřní město). Dvou- a třílůžkové
pokoje tvoří buňku s vlastním sociálním zařízením.
Program:
Historické památky UNESCO Kutné
Hory (chrám sv. Barbory, chrám
Nanebevzetí Panny Marie, kostnice, Vlašský dvůr, Muzeum stříbra
atd.). Zámky Kačina, Žleby, Choltice,
Slatiňany (hipologické muzeum),
Chlumec nad Cidlinou, hrad Český
Šternberk, Sázavský klášter, hřebčinec Kladruby nad Labem (památka
UNESCO).
Cena: 5100 Kč pro člena ČMOS PŠ

5650 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, služby
a dopravu v místě základny a připojištění.

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

6. SEDLČANSKO – rozmanitá
krajina středního Povltaví
6.–11. 8.

Ubytování:
V domově mládeže v Sedlčanech,
dvou- až čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Možnost
zajištění jednolůžkového pokoje za
příplatek.
Program:
Sedlčany a jejich pamětihodnosti.
Po stopách Jakuba Krčína z Jelčan.
Křečovice – památník hudebního
skladatele J. Suka, Drtinova rozhledna,
Muzeum střední Vltavy, SedlecPrčice – Památník Vítkovců. Vodní
elektrárna Štěchovice – exkurze.
Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum
vesnických staveb středního Povltaví,
exkurze do pivovaru s ochutnávkou.
Zámek Vrchotovy Janovice – poslední
majitelka Sidonie Nádherná z Borutína
mu vtiskla harmonii a působivé
kouzlo.
Cena: 5650 Kč pro člena ČMOS PŠ

6300 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu autobusem dle programu, částečně vstupy,
organizační výdaje a připojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ – střední
Čechy – západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156,
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

7. PŘÍBRAM a okolí

8.–13. 8.
Ubytování:
V domově mládeže v Příbrami, dvoua třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
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Program:
Příbram – barokní areál Svatá Hora,
Hornické muzeum v Březových
Horách. Rožmitál pod Třemšínem
– Podbrdské muzeum. Osobnosti:
Jan Jakub Ryba – autor České mše
vánoční, Jaroslav Lev z Rožmitálu –
vůdce mírového poselství krále Jiřího
z Poděbrad. Vysoká u Příbrami –
Památník Antonína Dvořáka. Zámek
Dobříš s anglickým a francouzským
parkem, Památník Karla Čapka –
Strž ve Staré Huti. Orlík nad Vltavou
– zámek, zámecký park a hrobka
Schwarzenbergů. Žďákovský most
– unikátní monumentální technická
stavba. Zvíkov – hrad nad vodní nádrží
Orlík u soutoku Vltavy s Otavou.
Cena: 7000 Kč pro člena ČMOS PŠ

7700 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu autobusem dle programu, částečně vstupy,
organizační výdaje a připojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ – střední
Čechy – západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156,
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

8. TÁBOR

jeskyně, Sezimovo Ústí, Kozí hrádek,
Soběslav a Soběslavská blata (selské
baroko), rozhledna Hýlačka, historický
mlýn Božetice, poutní místo Sepekov
a Klokoty aj.
Cena: 5100 Kč pro člena ČMOS PŠ

5500 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu, částečně vstupy a připojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Základní
škola Jana Husa a Mateřská škola
Písek
Přihlášky:
Ludmila Prášková
Husovo náměstí 579, 397 01 Písek
mobil: 737 164 461
e-mail: lida.praskova@email.cz

9. TŘEBOŇ

5.–12. 8.

3.–10. 7.

Ubytování:
Domov mládeže nedaleko středu
města Tábora, dvou- a třílůžkové
pokoje, sociální zařízení vždy na patře.
K dispozici kuchyňka, lednice a klubovna s TV.
Program:
Tábor, Bechyně, Bernartice (Doktorka
z domu Trubačů – Vlasta Kálalová-di
Lotti), Stádlecký a Podolský most,
Chýnov (sochař Fr. Bílek), Chýnovské

Ubytování:
Nový domov mládeže (číslo 2) Střední
školy rybářské a vodohospodářské
J. Krčína v Třeboni, Táboritská 688.
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Program:
Aktivní pobyt v jihočeském lázeňském
městě s poznáváním historických
památek (zámek, schwarzenberská
hrobka, radniční věž, divadlo), muzeí
(Dům přírody Třeboňska, Dům
Štěpánka Netolického, Třeboň v marcipánu) a CHKO Třeboňsko (rybníky,
pískovny, řeka Lužnice). Exkurze do
Státního oblastního archivu, do pivovaru Regent a Mikrobiologického
ústavu. Jeden společný autobusový
zájezd na zámek Červená Lhota, do
Jindřichova Hradce a hrad Landštejn.
Výborné podmínky pro cykloturistiku
(možnost využití vlastních kol nebo
zapůjčení na DM), koupání (rybník,
lázeňský bazén) a vycházky do okolních lesů. Bohatý kulturní program.

Cena: 5400 Kč pro člena ČMOS PŠ

5900 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, lázeňský
poplatek, částečně vstupy, autobusový
zájezd a připojištění.
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

10. VLTAVA – po vodě
z Vyššího Brodu do Boršova

Základna pro začínající i zkušené
vodáky všech věkových kategorií
3.–6. 7.
Ubytování:
Vodácké tábořiště – kemp Kučera ve
Zlaté Koruně ve zděných 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: 3550 Kč pro člena ČMOS PŠ

3900 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 připojištění.
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
(RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15,
621 00 Brno, mobil: 608 751 364)

11. S DUDÁKEM PO STRAKONICKU

1.–6. 8.
Ubytování:
Internát SŠ Strakonice, ubytování ve
dvou- a třílůžkových pokojích (vždy

7. února 2022

 13
ZÁKLADNY EXOD

dva pokoje v buňce mají společné
sociální zařízení), klubovna, kuchyňka,
wifi a parkoviště k dispozici.
Program:
Za poznáním historického a kulturního dědictví Strakonicka. Navštívíme
zámky a hrady ve Strakonicích, Blatné,
Lnářích, Horažďovicích, Čestlicích,
Volyni a jinde. Vystoupáme na rozhledny a vyhlídky. Zajdeme na exkurzi
a čekají nás koupaliště. Podrobné
informace na www.exody.cz.
Cena: 4050 Kč pro člena ČMOS PŠ

4450 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu autobusem dle programu, částečně vstupy,
lektorské a průvodcovské služby a připojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Blansko
Přihlášky:
Jaroslav Zika, U Cihelny 655,
569 43 Jevíčko, mobil: 602 212 698
e-mail: exody@exody.cz

12. PRACHATICE – BRÁNA ŠUMAVY

Základna pro turisty
9.–16. 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:
Poznávání Šumavy z české strany
autobusem, vlakem a pěšky (denně
10–15 km): Boubín a Boubínský prales,
Horská Kvilda a Povydří, Prachatice
a výstup na Libín, hraniční přechod
Nové Údolí a Třístoličník; Borová
Lada (pstruhová líheň), Chalupská
slať, Kvilda, Modrava a Rokyta; města
Vimperk a Volary. Aktuální večery.
Cena: 5000 Kč pro člena ČMOS PŠ

5500 Kč pro ostatní
Za ubytování, plnou penzi (obědy
formou balíčků), dopravu během
základny, tričko a připojištění.
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

13. LITOMĚŘICE A ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

13.–18. 7.
Ubytování:
Domov mládeže Litoměřice, dvou- až
čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením.
Program:
Litoměřice – královské město na soutoku Labe a Ohře, poslední dny života
K. H. Máchy. Házmburk – král Českého
středohoří, zřícenina hradu. Libochovice
– zámek a expozice vědce J. E. Purkyně.
Roudnice nad Labem – zámek, hrad
a věž Hláska. Vodní hrad v Budyni nad
Ohří. Zámek Ploskovice – náročná
barokní výzdoba a malby J. Navrátila,
představitele českého romantismu.
Skanzen Zubrnice – historická vesnice.
Úštěk – město na pískovcovém ostrohu.
Milešovka – největrnější hora v Čechách,
královna Českého středohoří.
Cena: 6300 Kč pro člena ČMOS PŠ

6950 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, autobus dle
programu, vybrané vstupy a připojištění
Organizátor: OR ČMOS PŠ – střední
Čechy – západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156,
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

14. LOUNSKO A ŽATECKO

11.–16. 7.
Ubytování:
Domov mládeže Podbořany, dvoua třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
Program:
Louny – staré město na řece Ohři,
památková zóna. Žatec – jedno z nejstarších královských měst, město
chmele a piva. Podbořany – pamětihodnosti města – a nedaleký vrch
Rubín – významné místo pravěkého
a raně středověkého osídlení. Krásný
Dvůr – zámek ve stylu baroka F. M.
Kaňky s přírodním parkem, dub J.
W Goetha, romantická rozhledna.
Chomutov – průmyslové město
a městská památková rezervace,
Kamencové jezero. Podkrušnohorský
lesopark. Červený hrádek u Jirkova
– barokní zámek, dominanta krajiny
Podkrušnohoří. Most – přesunutý
kostel Nanebevzetí Panny Marie, hrad
Hněvín (vězněn magistr E. Kelly), věž.

Cena: 6850 Kč pro člena ČMOS PŠ

7600 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, autobus dle
programu, vybrané vstupy a připojištění
Organizátor: OR ČMOS PŠ – střední
Čechy – západ v Berouně
Přihlášky:
Jiří Sixta, Otročiněves 156,
267 03 Hudlice, mobil: 607 557 296
e-mail: oros.beroun@seznam.cz

15. CHEB A OKOLÍ

20.–27. 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:  5200 Kč pro člena ČMOS PŠ

5750 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu
v místě základny, průvodcovské služby
a připojištění.
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

16. SEVERNÍ PLZEŇSKO

11.–17. 7.
Ubytování:
V domově mládeže SOU stavebního
v Horní Bříze, v buňkách dvoulůžkové
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nebo třílůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením, při větším počtu
účastníků i v pokojích se společným
sociálním zařízením na chodbě.
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: 4700 Kč pro člena ČMOS PŠ

5200 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu
během pobytu, částečně vstupné
a připojištění.
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

17. KOKOŘÍNSKO

31. 7. – 6. 8.
Ubytování:
Dvou- až pětilůžkové pokoje (nebo
chaty čtyřlůžkové či karavany dvoulůžkové) v autokempu a ubytovně s. k.
Mšeno (viz https://autokempskmseno.
sluzby.cz), společné sociální zařízení,
kuchyňka. Stravování v objektu, možnost ubytování manželských párů
i rodin s dětmi.
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: 3500 Kč pro člena ČMOS PŠ

4000 Kč pro ostatní

3600 Kč pro děti do 15 let
Za ubytování, polopenzi, jízdné busem,
některé vstupy a připojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Mšeno
u Mělníka
Přihlášky:
Daniela Sobotková, Karlova 119,
277 35 Mšeno, tel.: 736 751 416
e-mail: danielasobotkova@centrum.cz

18. NOVOBORSKO – přírodní
krásy Lužických hor

Pěší turistika vhodná pro každého
1.–8. 7.

číslo 5/6

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.
Výlety do 12 km denně, vždy možnost
zkrácení trasy.
Cena:  4600 Kč pro člena ČMOS PŠ

4900 Kč pro ostatní

4000 Kč dítě do 10 let
Za ubytování, polopenzi, besedu,
autobusový výlet, sklářskou exkurzi,
částečně vstupy a připojištění.
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

19. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Ubytování:

2.–9. 7.

Za ubytování, polopenzi, vstupné v ČR,
jízdné dle programu a připojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Děčín,
Komenského náměstí
Přihlášky:
Eva Kotíková, Kosmonautů 167,
405 02 Děčín, mobil: 723 190 873
e-mail: evakotikovast@centrum.cz

20. TO NEJLEPŠÍ Z KRUŠNÝCH HOR

14.–21. 8.
Ubytování:
Na Božím Daru v hotelu Zelený dům
v pokojích s vlastním příslušenstvím.
Hotel je příjemně a útulně vybaven.
Program:
To nejlepší z centrální části Krušných
hor, přírodní krásy a zajímavosti,
okolí Jáchymova, hornická tradice.
Proměny Krušných hor, nahlédnutí do
německé části hor. Pěší výlety kombinované s veřejnou dopravou a jednou
vlastní autobus.
Cena:  5500 Kč pro člena ČMOS PŠ

5900 Kč pro ostatní
Za ubytování, bohatou polopenzi (snídaně švédský stůl, večeře tříchodové
s polévkou), 2x autobus na výlet a připojištění.
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

21. SOBOTKA

Ve dvou- a třílůžkových pokojích
s vlastním příslušenstvím v DM VOŠ
a SPŠ strojní, stavební a dopravní
v Děčíně 1, Čs. armády 10. Na patrech kuchyňky s ledničkou a mikrovlnnou troubou, společenská
místnost s TV a wifi k dispozici.
Jídelna v budově.
Program:
Děčín – prohlídka města, historie,
zámek a zoo. České Švýcarsko –
soutěsky, Pravčická brána (středně
náročná turistika). Saské Švýcarsko –
Königstein, Bastei. Děčínský Sněžník.
Drážďany, Lindava – sklárna.
Cena:  6000 Kč pro člena ČMOS PŠ

6500 Kč pro ostatní

Základna pro učitele českého
jazyka a další zájemce
2.–9. 7.
Ubytování:
V budově Základní školy Sobotka (dvě
až čtyři lůžka ve třídě), sprchy v přízemí budovy.
Program:
Šrámkova Sobotka – 66. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury.
Téma: Genius loci. Přednášky a semináře vysokoškolských pedagogů.
Besedy k tématu. Poetické odpoledne.
Autorská čtení. Scénická čtení. Večerní
kulturní programy (divadla, koncerty,
filmy aj.). Dílna uměleckého přednesu.
Procházky po okolí.
Cena:  3650 Kč pro člena ČMOS PŠ

4050 Kč pro ostatní
Za ubytování, vstupné na všechny
kulturní programy, účast v dílně a připojištění.
V ceně není zahrnuto stravování,
které je zajištěno v pizzerii za cca
320 Kč na den.
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Organizátor: ZO ČMOS PŠ ZŠ Sobotka
Přihlášky:
Marie Sekerová
Na Benešově 247, 507 43 Sobotka
tel.: 732 933 246 nebo 493 571 434
e-mail: marie.sekerova@seznam.cz

22. ZA MUZIKÓ MALÓ HANÓ

15.–20. 8.
Ubytování:
Internát SŠ Boskovice, ubytování ve
dvoulůžkových pokojích (vždy dva
pokoje v buňce mají společné sociální
zařízení), klubovna, kuchyňka, wifi
a parkoviště k dispozici.
Program:
Za poznáním historického a kulturního dědictví regionu Malá Haná.
Boskovicko, Letovicko, město Jevíčko
a jeho pamětihodnosti, Vanovice,
Svitávka, Moravský kras a další.
Podrobné informace na www.exody.cz.
Cena: 4000 Kč pro člena ČMOS PŠ

4400 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu autobusem dle programu, částečně vstupy
a připojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Blansko
Přihlášky:
Jaroslav Zika, U Cihelny 655,
569 43 Jevíčko, mobil: 602 212 698
e-mail: exody@exody.cz

23. KRAJEM KOLEM HOSTÝNA –
Bystřice pod Hostýnem

1.–8. 8.
Ubytování:
Čtyřlůžkové pokoje domova mládeže SŠNO Bystřice pod Hostýnem,
Mlýnská 1425. Rodiny, manželé
a partneři jsou ubytováni samostatně.
Parkoviště aut k dispozici u DM.
Program:
1. Pěší turistika, méně náročná, do
15 km po Hostýnských vrších, vhodná
pro děti i důchodce: Hostýn (poutní
místo), Kelčský Javorník (rozhledna),
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:  3800 Kč pro člena ČMOS PŠ

4200 Kč pro ostatní
Za ubytování s polopenzí, jeden oběd
na trase, přepravu zájezdovým autobusem a vlakem a připojištění.
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

24. OPAVSKÉ SLEZSKO s výletem
do Polska, Ostravy a Jeseníků

10.–17. 7.
Ubytování:
V domově mládeže Hotelové školy
v Opavě v pokojích s vlastním příslušenstvím. Domov mládeže je plně a vkusně
vybaven, velmi vhodný pro náš pobyt.
Program:
Formou rozmanitých výletů za poznáním Opavy, památek, zajímavostí,
opavských nej, ale také okolí: zámky
Hradec nad Moravicí, Raduň, údolí
Moravice, přehrady Kružberk, Slezská
Harta, Budišov nad Budišovkou, Vítkov,
Kravaře, Hrabyně. Výlet do Ostravy,
Dolní Vítkovice. Výlet do Polska, zámek
Psczyna (polské Versailles), město
Ratiboř. Výlet do Jeseníků – Praděd,
Karlova Studánka.
Cena: 5000 Kč pro člena ČMOS PŠ

5500 Kč pro ostatní
Za ubytování, polopenzi, dopravu autokarem dle programu a připojištění.

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

25. JESENÍKY – CHATA
BARBORKA pod Pradědem

Základna (nejen) pro rodiče s dětmi
9.–16. 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:  4450 Kč pro člena ČMOS PŠ

4900 Kč pro ostatní
4000 Kč / 4450 Kč pro děti do 10 let

PŘIHLÁŠKA
do základny EXOD ...................................................................................................... termín ……………………................................………….
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem): ……...........................................................................................................................................
Rodné číslo (pojištění) .................................................................

Číslo OP (pasu) ……………………...............................................…

Trvalé bydliště …........................................................................................................................................... PSČ......................................
e-mail ....................................................................................................................

tel. ……………………................…..................…………….

16 ZÁKLADNY EXOD
Za ubytování, polopenzi, průvodcovské
služby a připojištění.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno
Přihlášky:
RNDr. Pavel Vařejka, Fillova 5,
638 00 Brno, mobil: 733 245 073
e-mail: varejka@jaroska.cz
(RNDr. Pavel Boucník, Kleštínek 15,
621 00 Brno, mobil: 608 751 364)

číslo 5/6

s vlastním samostatným sociálním
zařízením.
Program:
Volný rekreační a 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 město Luhačovice v té době nabízejí.
Individuálně je možné v lázeňské poliklinice získat léčebné procedury hrazené
zdravotní pojišťovnou, případně si je
zakoupit. Program základny nabízí společný zájezd autobusem za poznáním
blízkého okolí. Veřejnými dopravními
spoji lze společně i individuálně navštívit Vizovice, Uherský Brod či blízké
Bojkovice.
Cena: 6400 Kč pro člena ČMOS PŠ

6800 Kč pro ostatní
Za ubytování s polopenzí, lázeňský
poplatek a připojištění.
Organizátor: OR ČMOS PŠ Blansko
Přihlášky:
Ivo Máčel
Hybešova 654, 679 06 Jedovnice
tel.: 516 442 379 nebo 724 015 974
e-mail: ivo.macel@tiscali.cz

SLOVENSKO
27. VEĽKÝ MEDER – jarní turnus

26. SÚCHOVSKÁ REPUBLIKA
V LUHAČOVICÍCH

4.–11. 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 dvoulůžkové pokoje

4.–10. 6.
Ubytování:
V
hotelu
Thermal
Varga***,
Promenádna 595, Veľký Meder.
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, balkonem, ledničkou, trezorkem, televizí. Stravování
zajištěno přímo v hotelu formou polopenze (švédské stoly).
Program:
Rekreační a lázeňský pobyt – termální
koupaliště – Vel’ký Meder, autobusové
výlety po okolí Žitného ostrova a do
Maďarska.

Cena: 7200 Kč pro člena ČMOS PŠ

8000 Kč pro ostatní
Za hotelové ubytování s polopenzí,
lázeňský poplatek, dopravu v místě
základny, organizační výdaje.
Za příplatek 100 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

28. VEĽKÝ MEDER – podzimní turnus

11.–17. 9.
Ubytování:
Hotel Thermal Varga***, Promenádna
595, Veľký Meder. Dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, balkonem, ledničkou, televizí. Stravování
zajištěno v hotelu formou polopenze
(švédské stoly).
Program:
Rekreační a lázeňský pobyt – termální
koupaliště Vel’ký Meder, autobusové
výlety do okolí a do Maďarska.
Cena: 7250 Kč pro člena ČMOS PŠ

8100 Kč pro ostatní
Za hotelové ubytování s polopenzí,
lázeňský poplatek, dopravu v místě
základny a organizační výdaje.
Za příplatek 200 Kč na osobu je
možno využít společnou dopravu
autobusem do místa základny na
trase Krnov – Olomouc – Brno – Veľký
Meder a zpět.
Organizátor: ZO ČMOS PŠ VOŠ
a SPŠE Božetěchova 3, Olomouc
Přihlášky:
Dr. Jiří Michal
Starosedlecká 9, 284 03 Kutná Hora
mobil: 736 774 626
e-mail: michal@spseol.cz

Členem ČMOS PŠ – ANO / NE *
Výbor ZOOS (případně OROS) potvrzuje, že žadatel je
a) členem ČMOS PŠ
b) členem OZPŠaV *

....................................................
razítko odborové organizace

ÚČASTNÍKOVI POSKYTNE ZAMĚSTNAVATEL PŘÍSPĚVEK Z FKSP ANO/ NE *
Přesná adresa plátce faktury, IČ a bankovní spojení
........................................................................................................................................................................................................................
podpis účastníka .........................................................

* Nehodící se škrtněte

