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Snaha přiblížit program lidem se nejaktuálněji projevuje ve zřizování 

kontaktních míst pro Odbory Plus. Našim cílem je tak nastartovat nové období, 

které tomuto projektu Českomoravské konfederace odborových svazů přinese 

oživení a další nové možnosti nejen jeho stávajícím registrovaným členům, ale i 

novým zájemcům. Na těchto kontaktních místech máte možnost se nejen o 

všech nabídkách programu informovat a poradit se, ale také se do něj osobně 

na místě zaregistrovat. 

 

Tato nová možnost komunikace v regionech bude pozitivní nejen pro program, přinese nové možnosti 

v oblasti spolupráce jak na straně nabídky portálu, tak na straně místních podnikatelů, kteří jeho 

prostřednictvím mohou své podnikání zviditelnit, oživit, může jim přivést nové zákazníky apod. 

Nastartování místní spolupráce bude jistě i vítaným prvkem, zejména v krajích, které jsou od centra ČR 

vzdáleny. 

Zřizování kontaktních míst je v plném proudu a předpokládáme, že do konce tohoto roku budete mít 

možnost jejich služeb využít již celkem na šesti místech České republiky. Nyní jsou Vám aktuálně 

k dispozici v Praze, Třinci, Mostu, Ostravě a Pardubicích, v Olomouci probíhá výběr vhodných prostor. 

Kontaktní místa mají na webových stránkách Odbory Plus (http://odboryplus.cz) svou záložku, kde 

najdete adresy a kontakty na zodpovědné osoby jednotlivých pracovišť. Do budoucna plánujeme, že 

kontaktní místa budou mít i své vlastní webové stránky. Jejich prostřednictvím budou mít zájemci 

možnost se seznámit s kompletní regionální nabídkou, otevíracími hodinami a dalšími aktuálními 

informacemi. Nabídka „šitá na míru“ bude jistě velmi vítaným zpestřením nabídky portálu na různých 

místech naší republiky. Členové programu jsou rozmístěni po celém území ČR, jak dokládají i přiložené 

mapky a jistě tuto možnost přivítají. 

Budeme velmi rádi, pokud se do této aktivity zapojí nejen předsedové odborových organizací, či 

zaměstnanci regionálních pracovišť Českomoravské konfederace odborových svazů se svou místní 

znalostí, ale i podnikatelé na regionální úrovni, kterým spolupráce s programem může přinést mnoho 

pozitivního například v příchodu nových zákazníků, nebo zvýšení produkce výrobků.   

Adresy kontaktních míst, která jsou Vám v současnosti k dispozici: 

Praha – Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3                                                                                                       

Třinec – Staré město, Závodní ul. 13 (budova koksovny), 739 61 Třinec 

Most – pasáž U Lva, Radniční 1/2, 434 01 Most 

Ostrava – Nádražní 545/166 (bývalé kino Svoboda), 702 00 Ostrava 

Pardubice – Zelené Předměstí, Smilova ul. 366, 530 02 Pardubice 1 

 

Využijte této nové možnosti, která je vám k dispozici a navštivte některé z našich kontaktních míst.      

Váš tým Odbory Plus. 

 

http://odboryplus.cz/

