
� Na opakovanéčetné dotazy opě-tovně sdělujeme,že o způsoburozdělení finan-čních prostředků,stanovených vestátním rozpočtu na rok 2009 naplaty zaměstnanců veřejných slu-žeb a správy, se jedná. Odborypožadují, aby pro rok 2009 bylyvalorizovány stupnice platovýchtarifů. Současně se jedná o mož-nosti zrušit základní stupnici pla-tových tarifů (příloha č. 1 přís-lušného nařízení vlády). Stále platíinformace předsedkyně OS zveře-jněné pod bodem 1 v NOS č.1/2009. Doporučujeme průběžněsledovat webovou stránku OS, kdebudou zveřejňovány všechny rele-vantní informace.
�Dle sdělení státního tajemníka –náměstka ministra práce a sociál-ních věcí P. Šimerky připravujeministerstvo práce a sociálníchvěcí návrh novely nařízení vládyč. 564/2006 Sb., o platových po-měrech zaměstnanců ve veřejnýchslužbách a správě. Do vnějšíhopřipomínkového řízení by měl býtnávrh postoupen na přelomu lednaa února. O obsahu novely se dosudjedná.
� Na jiném místě NOS a na we-bové stránce OS zveřejňujemevýzvu k účasti na doplňkovémšetření, které se váže na předchozídotazníkové šetření o stresu a je-hož cílem je zjistit příklady dobrépraxe v oblasti prevence stresu. Nanutnosti provedení doplňkovéhošetření se shodlo ministerstvo vni-tra a odborový svaz s řešitelskýmtýmem Výzkumného ústavu bez-pečnosti práce. Obdobné šetřeníbude probíhat také v dalšíchzemích EU. Žádáme proto funk-cionáře zejména těch ZO OS, kte-ré zajišťovaly předchozí dotazní-kové šetření, aby zajistily i toto do-plňkové dotazníkové šetření a to v
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Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.

Základní odborové organizaceOdborového  svazu  státníchorgánů a organizací dostávají ča-sopis NOS zdarma. Předplatné jehrazeno z prostředkù VýboruOdborového  svazu státníchorgánů a organizací.
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Pokračování na straně 2

případě, že na jejich pracovištíchpříklady dobré praxe v prevencistresu  existují.  Dotazník  lze stá-hnout také z webové stránky OS.Dotazník bude možné vyplnit takéonline a to jak na uvedené adrese,tak i na webové stránce OS a topočínaje 2. 2. 2009. Žádáme za-městnance, kteří vyplnili onlinedotazník, aby se do doplňkovéhošetření zapojili, neboť právě z to-hoto okruhu dotázaných sevyjádřilo 23 % dotázaných kladně
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Celní správa

Územní finanční orgány
Dne 15. ledna 2009 se konala vsále „Přítomnost“ Domu odbo-rových svazů v Praze konferenceodborových organizací sekceÚzemních  finančních  orgánů,které se zúčastnilo 84 % z poz-vaných ZO. Ing. Zdeněk Tomášek, předsedasekce ÚFO, přečetl poselství odministra financí Ing. MiroslavaKalouska, který se na toto jed-nání omluvil z pracovníchdůvodů. Ministr s předáním svézdravice navrhl společnouschůzku se zástupci finančníchorgánů. Vyjádřil poděkovánívšem, kteří se podílejí na výběrudaní.

Ing. Tomášek předložil de-legátům návrh dodatku č. 1 k„Rámcové kolektivní smlouvěna rok 2008“, týkající se výkonupráce doma ve smyslu ust. § 317ZP, a to maximálně 3 pracovnídny v kalendářním roce. Vrchníředitel Ing. Knížek upozornil, žese v žádném případě nejedná oplacení prvních tří dnů pracovníneschopnosti a nelze je s tímtozaměňovat. Dodatek byl konfe-rencí  schválen,  na místě pode-psán smluvními stranami a na-bývá účinnosti dnem podpisu.Host konference, náměstek MFMgr. Peter Chrenko, podal infor-maci k daňové reformě, zákonu

o dani z příjmu a větší částsvého vystoupení věnoval pro-jektu k vytvoření jednotnéhoinkasního místa, tzv. „JIM“.Předsedkyně OS A. Vondrováupozornila na závažný probléms tím související, tj. transforma-ce sociálního pojištění na daň.Odmítavý postoj vyjádřilyodbory ve Stanovisku ČMKOSzveřejněném v NOS č. 17/2008. Nám. Chrenko vysvětlil, že zdra-votní i sociální pojištění je vlast-ně daň a vše je třeba shrnout dojednoduché matematické troj-členky, na což však česká spo-lečnost není zatím připravena.Diskuse probíhala nejen k před-neseným tématům, ale i k hod-nocení a propouštění zaměst-nanců, k problému elektronic-kého přiznání daně apod. Vrchníředitel ÚFDŘ Ing. Jan Knížekreagoval na dotazy ohledně sni-

V pondělí 19. ledna se v Prazekonala konference sekce Celnísprávy.  V úvodu ve zprávě očinnosti předseda sekce PavelBednář především tlumočil

Pokračování na straně 15

k uvedenému tvrzení. (Lze před-pokládat, že obdobný počet klad-ných odpovědí bude zjištěn i vrámci zpracování vyplněných tiš-těných dotazníků, které v současnédobě probíhá). Z důvodů časových musí být do-plňkové  šetření ukončeno do kon-ce února. S případnými dotazy  seobracejte přímo na předsedkyniOS mobilní tel. 604 502 655. Zapochopení a spolupráci předemděkujeme. V Praze dne 26. 1. 2009Alena Vondrovápředsedkyně OS
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Potvrzení odborové organizace
o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmù fyzických osob

Základní (místní) odborová organizace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se sídlem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992, o daních z příjmù, v platném znění, že její člen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození)
zaplatil  v roce  . . . . . . . . . . . . 
částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jako členský příspěvek této organizaci. 
Potvrzení se vydává podle § 38l odst.1 písm. j) téhož zákona.

Datum, podpis a razítko odborové organizace

Celní správa
Pokračováníze strany 1
obavy příslušníků i zaměstnancůze změn, o kterých se mluví,jako jsou projekt „JIM“, slu-čování celní a daňové správy,modernizace daňové zprávy.Tyto změny by měly být většíhorozsahu než v roce 2004 v sou-vislostí se vstupem do EU.Zaměstnance, odboráře a odbo-rové funkcionáře proto čekátěžké období. Host konference, náměstek mi-nistra financí Mgr. PeterChrenko, jako důvod očeká-vaných změn uvedl nutnostpřizpůsobovat se době.  O pro-jektu „JIM“ uvedl, že jsou us-taveny pracovní skupiny, řídícískupina, zdůraznil, že vše jeteprve na začátku cesty aspolupracující experti Světovébanky jsou lidé s praktickýmizkušenostmi se zaváděním ob-dobných systémů. 

Další host konference, generálníředitel Generálního ředitelstvícel JUDr. Ing. Pavel Novotný,uvedl, že cílem novely organi-začního řádu CS je dostatečnápružnost, příprava věcnéhozáměru zákona o celní správěsleduje modernizaci činnosti. Kprojektu „JIM“ řekl, že jdeteprve o myšlenku, záměr.Rozdělování navyšovaných pla-tových prostředků  preferujeředitel diferenciované, motivu-jící. Nově bude zavedeno volnos náhradou mzdy v rozsahu 3dny za kalendářní rok.V diskusi účastníci konferencevystoupili především k otázkámnejasné budoucnosti. Opako-vaná odpověď ze strany vedení aministerstva  byla,  že všechnyuvažované změny jsou teprve nasamém začátku a že konkrétnípředstavy zatím neexistují,odbory budou partnery přidiskusi. V diskusi se dále hovořilo oproblematice rozdělování oz-dravných pobytů. Zazněla kriti-

ka motivujícího diferencio-vaného odměňování, které vzhle-dem k nemožnosti znát konkrét-ní odměny, ve skutečnosti niko-ho nemotivuje.

Konference schválila kolektivnísmlouvu. Konference se z 58pozvaných delegátů z 25 ZOzúčastnilo 44 delegátů z 21 ZO.-dě-

Dokument “Ekonomická krize –pohled odborů” představil předsedaČMKOS M. Štěch na tiskové konfe-renci v Praze dne 20. 1. 2009.Předseda Štěch připoměl obdobnýmateriál z dubna loňského roku, je-hož závěry se nyní bohužel naplňují.Ekonomickou krizi označil jako krizineoliberalismu. Cílem odborů je bo-

jovat za co nejmenší dopady na za-městnance, kteří na problémech vinunenesou.Dokument, který mimo analýzydomácí ekonomiky přináší informa-ce o protikrizových opatřeních vesvětě, je dostupný na stránkáchcmkos.cz. -dě-

Ekonomická krize – pohled odborů



Hromadné potvrzení
odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvkù

pro účely snížení základu daně z příjmù fyzických osob
Základní odborová organizace.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se sídlem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném
znění, že její členové zaplatili v roce:  . . . . . . . . . . . . níže uvedené částky jako členské příspěvky
této organizaci:
poř.        titul           Jméno Příjmení rodné číslo              Zaplacený
číslo nebo                 členský příspěvek

datum narození v Kč celkem 

Toto potvrzení se vydává podle § 38l odst. 1, písm. j) výše uvedeného zákona na žádost těchto členů,
jako doklad pro roční vyúčtování záloh na daň z příjmù fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
požitkù.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis a razítko 
odborové organizace



NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2009

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně
členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným přís-
lušníkům. Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka,
děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26
let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na
budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro
tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za
rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo
členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující
jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve
společné domácnosti, dítě na něhož člen OS nebo jeho rodinný přís-
lušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv. Za druha
(družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve společné
domácnosti.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen
OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), kteří nejsou
členy OS, je cena poukazu vyšší než smluvní cena provozovatele
dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního ža-
datele na základě údajů uvedených na „Závazné objednávce“
(dále uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členovi
ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočte-
na podle nových skutečností.
Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých fi-
nančních možností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, řádné vy-
plnění všech údajů poukazu a jeho potvrzení zodpovídá výbor
odborové organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné ú-
daje) budou řešeny a příp. finanční částky vymáhány na ZV ZO.

OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZU
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI

V zájmu jednotného obsahu údajů na „Závazné objednávce“ a je-
jich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpočet ceny poukazu)
využijte – okopírujte – tiskopis „Závazná objednávka“.
Členové ZO OS
• předají vyplněnou „Závaznou objednávku“ na svazovou rekreaci
svému závodnímu výboru (doporučujeme uvést i náhradní termín,
popř. náhradní středisko). Požadované údaje, týkající se nečlenů OS a
dětí do 10 - 12 - 14 let), jsou závazným podkladem pro výpočet
celkové ceny poukazu.
Závodní výbor odborové organizace
• potvrdí razítkem a podpisem ZV ZO členství v ZO a údaje uvedené
členem ZO na „Závazné objednávce“, příp. na konkrétní objednávce
vyznačí  upřednostnění  vyřízení  požadavku u rodin, které dosud na
svazové rekreaci nebyly.
• do 31. března 2009 zašle všechny „Závazné objednávky“ jed-
notlivých členů ZO příslušnému informačnímu a poradenskému cen-
tru (IPC) v kraji. 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA ODBOROVÉHO
SVAZU

Praha
Věra Pechová, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 773
střední Čechy
Eva Sauková, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 749,
mobil 732 811 583 
jižní Čechy
Pavel Mörtl, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice,
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453
západní Čechy
Daniela Bečvaříková, Pobřežní 8, 301 11 Plzeň, 
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454
severní Čechy
Eva Vovesová, Dvořákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem,
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové,
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518
jižní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, 
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457
severní Morava
Ludvík Chovanec, U tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
tel. 596 110 616, mobil 731 609 458
střední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc, 
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377

UPOZORNĚNÍ
Objednávky i předávání poukazů je vyřizováno prostřednictvím
ZV odborové organizace. Pro všechna rekreační střediska mimo
PRACOVA platí, že
- poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v
odpoledních hodinách;

- cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a
jeho rod. příslušníka) a zahrnuje náklady na ubytování a stra-
vování;

- stravování je zajištěno jako plná penze = PP, polopenze = P,
požadavek člena OS na způsob stravování je závazný;

- program rekreace je individuální;
- u rekreačních objektů je k dispozici nehlídané parkování, 
- poplatky za rekreační pobyty (obci, městu) hradí rekreanti z vlast-
ních prostředků (mimo hotelu Esprit, kde poplatky jsou již v ceně
poukazu);

- rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Pro rok 2009 zabezpečil Odborový svaz ve 12 rekreačních střediscích 106  týdenních turnusů s 1320 lůžky. Nabídka
svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis ZÁVAZNÁ
OBJEDNÁVKA. 
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního
fondu OS (čl. III/D viz DOKUMENTY OS).



Svazová rodinná rekreace 2009

www.hotelrusava.czRekreační středisko senachází ve valašské obciRusava, uprostřed Hostýn-ských vrchů. Svým umís-těním v přirozené klidovézóně je areál ideálním místempro rodinnou rekreaci. Využitíhotelu je celoroční. Okolí na-bízí možnosti pěší turistiky,(svatý Hostýn), cykloturis-tiky, autovýlety do Kroměříže, Holešova, ZOO Lešná, hrad Lukov,hrad Hefštýn. Zajímavé a využívané jsou týdenní kurzy jezdectví nakoni pro začátečníky i pokročilé.Doprava – vlaková i BUS do Kroměříže, dále autobusem do obceRusava, zastávka je cca 500 m od hotelu, který na objednání zajišťu-je přepravu hostů i zavazadel. Autem – hotel má vlastní parkoviště,bez poplatku, příjezd po silnici až k hotelu.Ubytování –  2,3,4,5 lůžkové pokoje A*(s možností přistýlky) porekonstrukci, s vlastním sociálním zařízením, TV. Vybavení pokojů –hotelové.Stravování – polopenze v denní hotelové restauraci s obsluhou.Snídaně – kontinentální, večeře – výběrem ze 2-3 menu. Obědy lzeobjednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnostposezení a občerstvení na venkovní terase, bar.K dispozici – hřiště (2x), dětský areál, posilovna, deskové hry,úschovna vlastních jízdních kol, ohniště. Cca 100 m pod hotelem jekoupaliště se solárním ohřevem vody - hotel zajistí pro účastníkyslevy vstupného. Za poplatek – sauna, masáže, valnes, venkovní stol-ní tenis, šipky, kulečník, půjčování jízdních kol a koloběžek.Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 200,- Kč/týden.

Hotel ENGADIN, Železná Ruda,okres Klatovy
www.engadin.czHotel je umístěn v klidném a ro-mantickém prostředí 2 km od Že-lezné Rudy v údolí říčky Řezné.Hraniční přechod do SRN jevzdálen 6 km. Využití hotelu je ce-loroční. V okolí jsou vynikajícípodmínky pro letní i zimní sporty,pro cykloturistiku, turistiku a au-tovýletům – množství turistických a cykloturistických tras. Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,který zajišťuje po dohodě přepravu hostů i zavazadel. Autem – příjezdpo silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut – bez poplatku.Ubytování - ve 2, 3 a 4-5lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky).Hotel nemá výtah.Typy pokojů: STANDARD - vlastní sociální zařízení, možno zapůjčitTV za poplatek 500,- Kč/týden, TURISTIK - umyvadla s teplou a stu-denou vodou, WC + sprcha společné, APARTMÁ - dvě místnosti s 1sociálním zařízením, TV.Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávcepoukazu. Snídaně - formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr zedvou jídel, večeře - výběr ze dvou jídel + ovoce nebo zákusek. Možnostobčerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, bar.Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, spo-lečenská místnost, terasa, televizní místnost. 100 m od hotelu se na-chází přírodní koupaliště, v dosahu je krytý bazén, tenisové kurty asquash. Hotel pořádá každý týden jednodenní zájezdy po Šumavě,Bavorském lese a také do Alp. V případě zájmu se jezdí na plavání donedalekého aquaparku.Pobyt s domácím zvířetem (malá plemena) je možný za poplatek 50,-Kč/den.

Hotel  ESPRIT, Svatý Petr,  Špindlerův Mlýn,okres Trutnov
www.hotelesprit.czHotel   Esprit ***  se  nachází  vatraktivní rekreační oblastiKrkonoš, v klidném a romantic-kém prostředí mimo centrumŠpindlerova Mlýna (3 km od cen-tra města). Hotel tvoří komplex třínově zrekonstruovaných budov –z hlavní, kde je recepce, stylovárestaurace s letní terasou, vinárnaa dětský koutek, a ze dvoupřilehlých ubytovacích budovKaménka a Stráž, ve které je i re-laxcentrum se saunou, whir-poolem a fitness. Využití hotelu jeceloroční. V okolí jsou vynikajícípodmínky pro aktivní využití vol-ného času v horské přírodě, k tu-ristice  –  Sněžka,  Pláně,  Kozíhřbety, pramen Labe i k au-tovýletům. Doprava – autobusové spojení doŠpindlerova Mlýna.. Hotel mávlastní mikrobus, který zajišťujepřepravu hostů i zavazadel.Odvoz předem telefonicky nebopísemně dohodnout s vedoucímRZ (odvoz za poplatek 150,-Kč/jízda). Lze využít i taxi služby z BUS nádraží.Auto - hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezd po silnici ažk hotelu.Ubytování - 21ůžkové pokoje (s možností 1-2 přistýlek), 4-5lůžkovéapartmány - s vlastním sociálním zařízením, TVSAT a telefonem.Vybavení  pokojů  -  hotelové. Děti do 3 let – bez nároku na lůžko astravu zdarma. Stravování -  polopenze, v hotelové restauraci s obsluhou.Snídaně - formou bufetu  – švédský stůl, večeře - výběrem ze třímenu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem v ho-tovosti. Možnost občerstvení v restauraci s venkovní terasou s dennímprovozem, večer možno posedět ve vinárně. Dále je k dispozici:bez poplatku – v ceně pobytu 1x1 hod. v relaxcentru, fitness, stolnítenis, dohřívaný venkovní bazén, hřiště, dětské hřiště se skluzavkou aprolézačkou,  ohniště,  za  poplatek – relaxcentrum, billiard, šipky,stolní fotbal, masáže, solárium..Pobyt s domácím zvířetem  250,- Kč/noc, platba na místě.Rekreační poplatek již v ceně poukazu. 

Hotel RUSAVA, Rusava u Bystřice podHostýnem, okres Kroměříž

Hotel JASMÍN Praha 9 - Vysočany
www.hotel-jasmin.info/cs/
Rekreace v Praze je určena zájemcům o návštěvu hlavního města s
možností prohlídky historických a kulturních památek Prahy a okolí.
Standardní turistický hotel v klidném prostředí Prahy je vzdálený cca
15 min. od historického centra města, MHD (s přestupem) cca 30 mi-
nut. Možnost parkování před hotelem, k dispozici i hlídané parkoviš-
tě (za poplatek).
Ubytování ve 2-3lůžkových pokojích (3. lůžko – dospělý - se slevou)
s  kompletním sociálním zařízením, TV, radiopřijímačem a telefonem.
Stravování – polopenze – v restauraci s celodenním provozem, cca 50
m od ubytování. Snídaně – švédské stoly, večeře – jednotné menu, s
obsluhou.
Služby hotelu – možnost rezervace okružních jízd Prahou autokarem
či parníkem, poznávacích výletů mimo Prahu, kulturních akcí.



Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboněokres Jindřichův Hradec
www.penzionhejtman.comChlum u Třeboně se nachází vchráněné krajinné oblastiTřeboňska, v ekologickém pro-středí, 2 km od hraničního přecho-du do Rakouska.Penzion Hejtman je v uzavřenémareálu na pravém břehu rybníkaHejtman (80 ha) uprostředChlumu u Třeboně. Výlety do Třeboně, Jindřichova Hradce, Hlubokén. Vlt., Červené Lhoty, Gmündu – vhodné i pro cykloturistiku.Doprava – autobusový spoj Praha – Chlum u Třeboně pouze v letníchměsících. Autem – k dispozici nehlídané parkoviště v areálu RS –zdarma.Ubytování - ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-řízením. Vybavení pokojů – hotelové. Možnost zapůjčení TV na po-koj za poplatek 60,- Kč/den.Stravování – polopenze – (jednotná) s obsluhou v jídelně penzionu.Obědy je možné zakoupit s platbou v hotovosti. K občerstvení sloužíbufet se stanovenou provozní dobou.Ostatní - k dispozici 2 společenské místnosti s TV, stolní tenis, spor-tovní hřiště, garáž pro úschovu jízdních kol. Koupání v rybníkuHejtman – 50 m písečná pláž před RS Lesák za poplatek (předpo-kládaná cena 20,- Kč/os/den) nebo veřejné koupaliště. Půjčovna jízd-ních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman aStaňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m odpenzionu. V blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.

Svazová rodinná rekreace 2009
www.vilavysehrad.czLuhačovice jsou situovány v nádhernémprostředí Bílých Karpat, obklopeny lesy,ideálním místem pro rekreaci i ozdravnépobyty. Hosté mohou využít nabídkylázeňských a rehabilitačních služeb,léčivé minerální prameny jsou po-važovány za jedny z nejúčinnějších vEvropě pro vysoký obsah minerálníchlátek. Na luhačovické kolonádě se pořá-dají četné kulturní akce. Luhačovickápřehrada je místem sportovního i kul-turního vyžití, s půjčovnou loděk, stánkys občerstvením, bowlingem ad. Kraj je vhodný pro pěší turistiku icykloturistiku. Lze navštívit zámek a ZOO v Lešné, biskupskou rezi-denci s nádhernými parky v Kroměříži, zámek ve Vizovicích, skanzenve Strážnici, hrad Buchlov, zámek Buchlovice. Nově zrekonstruovaný secesní penzion stojí nedaleko luhačovickékolonády, v Pražské čtvrti, jedné z nejkrásnějších čtvrtí lázní. Vhotelu je restaurace s barem, salonek s internetem, venkovní posezenína terase. Ubytovací kapacita je 24 lůžek. Autobusové  i vlakové spojení - k penzionu cca 3 km, lze využít BUSsměr Pozlovice. Vlastní doprava – parkování v ulici pod penzionem zapoplatek 30,- Kč/den/auto (nutno objednat předem na recepci penzionu)Ubytování – ve 2lůžk. pokojích bez možnosti přistýlek, (v turnusu kdispozici 3-4 pokoje), v některých termínech i apartmán 3-4lůžk.Pokoje jsou hotelového typu, s vlastním sociálním zařízením a satelit-ní televizí. Stravování – polopenze v jídelně penzionu, s obsluhou. Snídaně – jed-notná, večeře – výběr ze dvou jídel. Ostatní - za poplatek - půjčování jízdních kol, rehabilitační masáže.Sportovní možnosti- kromě pěší turistiky je kraj vhodný také pro cyk-loturistiku (možnost úschovy vlastních kol v uzamykatelné garáži).Nedaleko hotelu je moderní sportovní areál s tenisovými kurty,minigolfem a halou se dvěmi kuželkovými drahami. Zákaz pobytu sdomácími zvířaty.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradìdem,Karlova Studánka, okr. Bruntál
www.sporthotelkurzovni.czHotel je nejvýše položeným hor-ským hotelem v ČR (1335m.n.m.) situovaným v srdciCHKO Jeseníky, na jižním úbočínejvyšší hory Moravy – Pradědu(1491 m.n.m.). Návštěvníkům jesnadno dostupný blízký Praděd(2 km od hotelu) se 162 m vysokou vysílací věží s přístupnou rozhled-nou (výtah), pověstmi opředené Petrovy kameny a vodopády BíléOpavy. Je možné vydat se túrou na Červenohorské sedlo, přečerpávacívodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Mravenečník, Ovčárnu, Hvězdu atd.Jen 6 km od hotelu jsou klimatické lázně Karlova Studánka s nejčistšímvzduchem ve střední Evropě. Cílem výletu mohou být Velké Losiny sezámkem, muzeem výroby ručního papíru a lázněmi s termálním kou-palištěm, zámek a koupaliště v Bruntále, přehrada Slezská Harta.Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka –Hvězda (parkoviště za poplatek), odtud kyvadlovou dopravou naOvčárnu cca 6 km a dále asi 900 m pěšky k hotelu. S recepcí hotelulze předem sjednat z Ovčárny odvoz zavazadel. Při dopravě vlastnímosobním autem – v letním období lze parkovat přímo u hotelu – par-kovné + povolenka 100,- Kč/noc.Stravování – polopenze, v restauraci hotelu. Snídaně – švédské stoly sepřipravují od určitého počtu ubytovaných osob, tzn., že snídaně jsouformou  švédských  stolů  nebo  výběrem  ze snídaňového lístku, kdyklient má k dispozici základ (pečivo, máslo, med, džem nebo paštiku) ak tomu si vybere jídlo ze 14 menu. Každý host má nárok na jeden šáleknápoje: dle výběru čaj, káva, kakao, mléko (toto platí i u snídaně formoušvédských  stolů). Večeře - polévka,  hlavní  jídlo výběrem ze 3 menu,ovoce nebo dezert. Možnost občerstvení (i obědy) v hotelové restauracinebo kavárně s celodenním provozem, noční vinárna.Ubytování – 2, 3, 4lůžkové (nebo přistýlky), kompletní sociální za-řízení, TV. Děti do 4 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.K dispozici – za poplatek: herna s karambolem, billiardem, stolní te-nis. Služby balneo centra-posilovna, finská, parní, infra sauna, whir-pool, solárium, hydromasážní vana, masáže. Půjčovna kol, víceúče-lové hřiště s umělým travnatým povrchem pro nohejbal, volejbal, te-nis, kopanou, házenou, sportovní potřeby. Bez poplatku: tělocvična,úschovna kol. Dále klubovna s TV, karetní salonek, vinárna.Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 100,- Kč/den.

Zotavovna VS ČR PRACOV,Radimovice u Želče, okres Tábor
http://Web.iol.cz/pracovZotavovna s celoročním provozem se nacházív jihočeském kraji nedaleko města Tábor uSezimova Ústí nad řekou Lužnicí. OblastTáborska nabízí celou řadu možností auto-výletů, cyklo i pěší turistiky.Autobusové i vlakové spojení do Tábora, dáleMHD do Sezimova Ústí, odtud je zotavovnavzdálena cca 900 m. V uzavřeném areálu RZje nehlídané parkoviště aut.Ubytování na úrovni ***hotelu, pokoje s vlastním sociálním zaříze-ním, TV, radiopřijímačem. K dispozici jsou v každém turnusu 2-3x2lůžk., 1x4lůžk. s možností 1 přistýlky.Stravování - plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávcepoukazu. Stravování v jídelně zotavovny, s obsluhou, formou objed-návek ze tří druhů menu. V zařízení je restaurace, denní bar.Ostatní - účastníkům rekreace bude k dispozici - zdarma, zahrnuto vceně poukazu: krytý bazén se solárním ohřevem vody, volejbalové afotbalové hřiště, tenisové kurty, venkovní stůl na stolní tenis, fitcent-rum a tělocvična, kuželna, kulečník, úschovna jízdních kol, možnostvyužití psince k pobytu se psem. Za poplatek – věci přenosné, tj. sítě,míče, rakety, lodičky aj. a dále rehabilitační procedury a masáže. Pobyt s malým psem pouze na povolení ředitelky zotavovny.

Penzion VILA  VYŠEHRAD, Luhačovice,okres Zlín



Svazová rodinná rekreace 2009
www.hotelpermonik.czHotel  Permoník***  se nacházína okraji obce Nový  Hrozenkov,670  m  n.m., v klidné a ro-mantické  valašské  přírodě, naúpatí Beskyd cca 20 km od měs-ta Vsetína, ležící na břehu řekyBečvy. Využití hotelu je ce-loroční. Okolí nabízí možnostipěší turistiky. Oblíbené jsouhřebenové túry na trase Kohútka – Portáš – Kasárna. Hraniční pře-chod do SR je vzdálen 5 km.  Hotel je zařazen do programu „Cyklistévítáni"  a  splňuje všechny požadavky cyklistů. Okolní cyklostezkyuspokojí začátečníky i pokročilé. Oblíbenými cíly výletů je známýSkanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny, Radhošť aj.Doprava -Vlakové spojení Praha-Vsetín zajišťuje denně několik me-zinárodních expresů např. Fatra, Emil Zátopek, Košičan aj.Autobusové spojení do Vsetína je také bezproblémové. Ze Vsetína jemožné dále cestovat autobusem, který staví přímo u hotelu (zast.Nový Hrozenkov-Vranča) nebo vlakem, který má stanici cca 2 km odhotelu. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje přepravu hostů izavazadel. Odvoz předem telefonicky nebo písemně dohodnout s ve-doucím RZ. Auto - hotel má vlastní parkoviště, bez poplatku, příjezdpo silnici až k hotelu.Ubytování - 2, 3, 41ůžkové pokoje (s možností přistýlky), s vlastnímsociálním zařízením, televizorem a telefonem. Vybavení pokojů -hotelové. Děti do 3 let – bez nároku na lůžko a stravu zdarma.  Lzezajistit postýlku pro miminko, cena 30,- Kč/noc.Stravování - polopenze, v hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně -formou rautu – švédský stůl, večeře - výběr ze dvou menu. Obědy lzeobjednat den předem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnostobčerstvení v restauraci s venkovní terasou s denním provozem. Dáleje k dispozici Noční bar a občerstvení u venkovního bazénu.K dispozici v ceně pobytu dohřívaný venkovní bazén 8 x 20m sbrouzdalištěm, posilovna, sportovní sál, volejbalové hřiště, ohniště,za poplatek - osvětlený tenisový kurt, sauna, 2 x kuželková dráha,masáže, půjčovna horských kol, čtyřkolky. Pobyt s domácím zvířetem  50,- Kč/noc.

Hotel PAVLA - VYSOČINA,Vlachovice Sykovec, okres Žďár nad Sázavou
www.hotelpavla.cz
Moderní hotel leží ve středu
Českomoravské vysočiny
(760 m n.m.), na břehu ryb-
níka Sykovec. Tato oblast na-
bízí řadu možností – pěší turis-
tika, cykloturistika a v nejbliž-
ším  okolí  návštěvu  zámku
Žďáru n.Sázavou se Santiniho
„Zelenou horou“, hrad Pernštejn a další. Z turistických zajímavostí –
nejvyšší hora Českomoravské vysočiny Devět skal a pramen řeky
Svratky v chráněné krajinné oblasti se zachovalým pralesem.
Autobusové i vlakové spojení pouze do Nového Města na Moravě,
odvoz do hotelu lze dohodnout s recepcí hotelu (zdarma), ze Žďáru
nad Sázavou za poplatek. Vhodnější pro rekreanty s vlastní dopravou. 
Ubytování - ve 2, 3, 4, 5lůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením,  radiopřijímačem  a balkonem. Děti do 3 let bez nároku na
lůžko a stravu zdarma.
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu. Snídaně – formou studeného stolu + teplá nabídka a nápoje
nebo snídaňový lístek, obědy – jednotná polévka, výběr ze 2 druhů
hlavních jídel, večeře – předkrm a desert jednotný, hlavní jídlo výběr
ze 7 druhů. V hotelu je denní restaurace, bar, vinárna.
Ostatní - u hotelu venkovní bazén (9x12 m), pro děti brouzdaliště se
skluzavkou, k dispozici sportovní hřiště pro míčové hry, stolní tenis,
dětské hřiště, pískoviště, houpačky. Za poplatek – sauna, barevný te-
levizor, horské kolo, kulečník. Koupání v rybníku Sykovec ve vzdále-
nosti cca 150 m, vhodné i pro děti – pozvolný vstup, písčité dno.
Pobyt se psem možný za poplatek 50,- Kč/den.

Hotel PERMONÍK, Vranča, Nový Hrozenkov,
okres Vsetín Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa

www.hotelbezdez-machovojezero.cz
Hotel Bezděz se nachází na břehu
Máchova jezera, obklopen pře-
krásnou přírodou Českého Ráje.
Doprava vlakem i autobusem do
Starých Splavů, odtud cca 1 km
pěšky. 
Autem – parkování u hotelu bez
poplatku (v VII. a VIII. měsíci též hlídané parkování – 120,-
Kč/auto/den).
Ubytování ve 2,3,4 lůžkových pokojích hotelu nebo v přilehlé depen-
danci s kompletním sociálním zařízením, satelitní televizí a u každé-
ho pokoje je balkon. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdar-
ma.
Stravování – polopenze v jídelně hotelu, obědy lze zakoupit v hote-
lové  restauraci. Snídaně – bufetový stůl, večeře - menu+salátové a
doplňkové bufet. Denní restaurace na terase, občerstvení.
Ostatní - v hotelu je k dispozici za poplatek: krytý vyhřívaný bazén,
sauna, stolní tenis, kulečník, možnost úschovy vlastních jízdních kol.
V obci (5 min.) – fitness centrum, tenisový kurt, možnost půjčování
jízd. kol.
Hotel zajistí pro rekreanty Odborového svazu vstupenky na pláž
Staré Splavy s 50% slevou.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými píse-
čnými plážemi pro koupání a vodní sporty. Bezděz – zřícenina raně
gotického hradu, zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestřebí.
Pobyt s domácím zvířetem za poplatek 1000,- Kč/den.

Hotel ZADOV, Zadov - Stachy, okres Prachatice
www.hotelzadov.czHotel se nachází na pokrajiNárodního parku v nadmořskévýšce 1050 m n.m. na svahu horyChuráňov, s krásným výhledem naoblast centrální Šumavy (u pokojůs vyhlídkou za příplatek 350,- Kčpokoj/týden). Okolí je vhodné k tu-ristice (značené turistické trasy), cykloturistice a autovýletům.Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávkycca 100 m k hotelu). Parkoviště aut (nehlídané) u hotelu – zdarma.Ubytování - ve 2 a 4lůžk. pokojích (u 2lůžk. s možností přistýlky),kompletní sociální zařízení, TV, telefon. Pokoje 2+1přistýlka jsou bezvyhlídky.Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma..Stravování – polopenze. Snídaně – švédské stoly; večeře s obsluhou –formou objednávek ze tří druhů menu. Obědy lze objednat den pře-dem, s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost občerstvení v hote-lové restauraci s celodenním provozem, denní bar.Ostatní - v hotelu je k dispozici billiard, stolní tenis, sauna s možnos-tí masáží, fitness, tělocvična (půjčování sportovních potřeb), volejba-lové hřiště, dětské hřiště s houpačkami, pískovištěm a skluzavkou. Vblízkosti hotelu je půjčovna jízdních kol. Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.



Zájemce o svazovou rekreaci ZV ZO zašle Závazné objednávky
vyplní a předá ZV odb.org. členů ZO přísl. IPC nejpozdìji

do 31. března 2009
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2009
do rekreačního střediska ___________________________________________

Náhradní termín     _____________________
Objednávám termín: ___________________ Náhradní středisko _____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj/ (zakoužkujte)
1-2 přistýlka (pouze podle uveřejněné nabídky) (zakoužkujte)

Stravování: a) polopenze b) plná penze 
(výběr P nebo PP platí pouze u hotelu Engadin, Pavla, Pracov) (zakroužkujte)

Pouze u uvedených hotelů – zakroužkujte:
Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden            ANO         NE
Engadin – pokoj   STANDARD     TURISTIK     APARTMÁN   
Luhačovice – parkování na ulici u penzionu 30,- Kč/auto/den       ANO         NE
Počet účastníků celkem: dospělých     _______ z toho nečlenù OS _______    viz Informace

dětí do 10 let _______ z toho nečlenù OS _______    k ceně poukazu
dětí do 12 let _______ z toho nečlenù OS _______    
dětí do 14 let _______ z toho nečlenù OS _______    

Příjmení a jméno            Datum          Bydliště,vč. PSČ            Zaměstnavatel          ZO odb.org. OS,
nar.                                                   škola, studující          u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci                   Datum +) vztah
(ostatní)                             nar.                                                                                    k žadateli
2
3
4
5
+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.

Způsob platby: (zakroužkujte)
1 - Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odb. org. (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
_________________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu převodem ze svého účtu            ANO            NE     (zakroužkujte)
3 - Žádám o zaslání složenky                                 ANO            NE     (zakroužkujte)
Datum a podpis žadatele: ______________________
Telefon - zaměstnání: _________________________

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje
datum, telefon, razítko a podpis ZV



Nabídka zahraniční rekreace - CHORVATSKO 2009

Cena pobytu vychází z cenových podmínek v EURO podle smlouvy uzavřené
s chorvatskou stranou. Při přepočtu cen 28,- Kč/EURO jsme přihlédli ke ko-
lísavému kurzu Kč, poplatkům za převody a zkušenostem z minulých let. 
Základní cena 10denního pobytu + cesta tam i zpět pro 1 účastníka  =
polopenze  +  ubytování, pobytová taxa, doprava autobusem (dospělí i děti).
Sleva
- pro  třetí osobu na pokoji je uplatněna pouze v případě, že jsou na pokoji
ubytovány 3 osoby starší 12 let,
- pro děti je v rozdílné výši. Pro její poskytnutí je rozhodující věk dítěte v den
zahájení   rekreace, tj. v den příjezdu do hotelu.
Doprava rekreantů bude zajišťována zájezdovými plně klimatizovanými au-
tobusy zn. Karosa, vybavenými videem, lednicí a kávovarem,
- odjezdy z Prahy jsou plánovány v 16.00 hod do Vodice, v 10,30 hod na
Hvar po trase Brno (s možností přistoupení), hraniční přechod Mikulov,
- jízdní řády autobusů zpracuje OS s dostatečným časovým předstihem a zašle
je včas spolu s dalšími informacemi přihlášeným účastníkům.
Pojištění. Pojištění účastníků rekreace není centrálně zajištěno. Vyžadujeme
proto, aby se každý připojistil individuálně, alespoň co se týče léčebných
výloh. Toto pojištění považujeme za nezbytné.
Česky mluvící delegát, zástupce chorvatské společnosti IBCI, je přítomen po
celou dobu pobytu. To umožňuje řešit přímo na místě případné problémy a po-
žadavky.
Stornovací podmínky. V souladu s uzavřenou smlouvou může OS účtovat za
zrušení závazné objednávky storno poplatek až do výše 90 % celkové ceny po-
bytu (nebude-li zajištěn náhradník rekreace), kterou by jinak musel OS zapla-
tit smluvním partnerům. 
V případě
- onemocnění/úraz, které má za následek pracovní neschopnost,
- úmrtí v rodině (přímého rod. příslušníka),
- živelní pohromy nebo jiné přírodní katastrofy přímo se týkající účastníka ne-
bo jeho přímého rod. příslušníka bude storno poplatek uplatněn pouze ve
výši ceny dopravy. Všechny tyto události, které mají za následek zrušení
pobytu, musí být doloženy lékařským, příp. úředním, potvrzením.
Postup při objednávání, vyřizování a platbě pobytu 
ZÁJEMCE – člen OS – závodní výbor ZO
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU-Y (okopíruje tiskopis této ob-
jednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na OS státních orgánů a or-
ganizací, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, pí Pechová

IHNED, nejpozději do 20. února 2009.
Tento termín je závazný, neboť OS musí uhradit chorvatské straně 1. zálohu
do 28.2.2009. Došlé objednávky budou vyřizovány průběžně s přihlédnutím k
možnostem lůžkové kapacity.
ODBOROVÝ SVAZ
zpracuje na základě závazné objednávky fakturu, kterou do 5 dnů (po obdrže-
ní závazné objednávky) zašle zájemci o rekreaci. Tím potvrdí vyřízení poža-
davku.
PLÁTCE – člen OS – závodní výbor ZO
1) nejpozději do 28. února 2009 
- uhradí 1. zálohu ve výši  6000,- Kč/účastník 

(podle možnosti lze zaplatit fakturu celou),
2) nejpozději do 20. května 2009 
- uhradí 2. zálohu ve výši doplatku do celkové ceny faktury.

Termíny jsou stanoveny s ohledem na platby záloh OS chorvatské straně.
Vyúčtování skutečných nákladů bude provedeno po ukončení rekreace a
závěrečném vyúčtování s chorvatskou stranou (10 – 11/2009).

Odborový svaz státních orgánů a organizací organizuje v roce 2009, stejně jako v letech minulých, pro své členy zahraniční re-
kreaci v Chorvatsku, a to v lokalitách
Vodice, Šibenická riviera, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera 90 lůžek
Stari Grad, ostrov Hvar, komplex Hélios – apartmány 20 lůžek
Rekreace v těchto zařízeních představuje 10 denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí a ubytováním (dvou a tří-lůžkové
pokoje) hotelového typu, vzdálených několik desítek metrů od mořského pobřeží. Klimatické subtropické podmínky Dalmácie zaru-
čují vynikající počasí vhodné pro koupání a opalování. Cesta je organizována z Prahy (případně z jiného místa v ČR) do místa po-
bytu a zpět klimatizovanými autobusy zn. Karosa.

Informace k pobytu v Chorvatsku

Časový rozvrh turnusů a počet míst(místa v autobusu jsou obsazována ve spolupráci s ostatními OS)
TAM ZPĚTČÍSLO počet odjezd příjezd odjezd příjezdturnusu míst z ČR do hotelu z hotelu do ČR

II.   VODICE                       M 15 20.6. 21.7. 1.7. 2.7.
III.  VODICE                        S 20 30.6. 1.7. 11.7. 12.7.
IV.  STARI GRAD, Hvar      S 10 10.7. 11.7. 21.7. 22.7.
V.  VODICE                          S 40 20.7. 21.7. 31.7. 1.8.
VI.   VODICE                       S 15 30.7. 31.7. 10.8. 11.8.
IX. STARI GRAD, Hvar M 10 29.8. 30.8. 9.9. 10.9.
M =  mimosezóna   S =  sezóna



Cenové podmínky 12denních pobytù VODICE, hotelový komplex IMPERIAL, dependance Flora a Madera
mimosezóna  sezónaTurnusy                                                                                                II.      20. 6. - 2.7. III. 30.6. - 31.8.Poskytnuté služby/osoba /10 dnů EURO  x  28,-Kč/EU EURO  x  28,-Kč/EU       

polopenze ve 2lůžk. pokoji
osoba nad 12 let 335 9.380,- 346 9.688,- 
3.osoba nad 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 20 % 268 7.504,- 276,8 7.750,40
dítě do 12 let ve 3lůžk.pokoji (sleva 50 %) 167,5 4.690,- 173 4.844,-
dítě do 12 let ve 2lůžk.pokoji (sleva 20 %) 268 7.504,- 276,8 7.750,40
děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)
pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 8 224,- 11 308,-

- dětì 12 - 18 let 4 112,- 5,5 154,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.000,- - 2.000,
za příplatek -   oběd 80 2.240,- 80 2.240,-

jednolůžkový pokoj (30 %) 100,5 2.814,- 103,8 2.906,40

Cenové podmínky 12denních pobytů STARI GRAD, komplex Helios, apartmány
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                          IV.       10.7.. – 22.7. IX.         29.8. - 10.9.

Poskytnuté služby/osoba /10 dnù EURO  x  28,-Kč/EU EURO  x  28,-Kč/EU
polopenze ve 2lůžk. pokojiosoba nad 12 let 324 9.072,- 313 8.764,-3.osoba nad 12 let v apartm.   2+1  (sleva 20 %) 259,2 7.257,60 250,4 7.011,20dítě do 12 let – 3os. v apartm. 2+1 (sleva 50 %) 162 4.536,- 156,5 4.382,-dítě do 12 let – 2 os.v apartm. 1+1 (sleva 20 %) 259,2 7.257,60 250,4 7.011,20děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko)pobyt. taxa - dospělý nad 18 let 11 308,- 8 224,-- dítě 12 - 18 let 5,5 154,- 4 112,-
doprava - autobus tam + zpět - 2.150,- - 2.150,-
cena trajektu Split-Stari Grad a zpět je zahrnuta v ceně pobytuza příplatek – jednolůžkový pokoj (50 %) 162 4.536,- 156,5 4.382,-

Hotel*** a dependance Flora i Madera vysoké kvality v atraktivním turistickém místě, v borovicovém háji, cca 500 m od centra města. Doprava z ČR autobusem až k hotelu Imperial.Poloha dependance v blízkosti hotelu, pavilónového typu, umístěny v borovicovém háji, na méně rušném okraji městečka Vodice, v  blízkosti mo-ře.Vybavení recepce, klimatizovaná restaurace, taverna, TV místnost, směnárna, bar, kavárna. Ubytování dependance v areálu hotelu Imperial, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky - lůžko, s vlastním příslušenstvím (sprcha a WC), ledničkou,balkonem, telefonem, TV.Stravování v centrální restauraci hotelu, snídaně i večeře - švédský stůl, včetně salátového baru.Pláž dlouhá oblázková a betonová, cca 100 m od dependancí, vhodné pro děti i neplavce. Pláž je lemována borovicovým hájem, s možnostíúkrytu před sluncemSport tenis, minigolf, stolní tenis, fitnes, tobogan, vodní sporty, košíková, plážový volejbal, venkovní bazén.Výlety Split, Zadar, Šibenik, národní parky Plitvice, Krka, Kornati. Konkrétní nabídka a platba na místě.

VODICE, Šibenická riviéra, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera

Ostrov Hvar – je nazýván ostrovem levandule. Patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším ostrovům  Jadranu, s nejvyšším podílem hodin slunečního svi-tu v celém Středozemí. Nabízí jak rušná letoviska s nabídkou nejrůznějších aktivit, tak i zcela opuštěné zálivy a pláže.Stari Grad je nejstarší město ostrova, přístav na konci dlouhého stejnojmenného zálivu, jehož jedno rameno tvoří členitý a lesnatý poloostrov Kabal.Středisko má skalnaté pláže, umělá plata i menší písčitou pláž. Se Splitem je výborné trajektové spojení několikrát denně, plavba trvá asi 2 hodiny.Doprava z ČR autobusem do Splitu, dále trajektem cca 2 hodiny (zajištěn převoz i autobusu trajektem).Poloha přízemní apartmány jsou umístěny v zeleni, cca 700 m od městečka Stari Grad. Vybavení centrální recepce a restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, terasa.Ubytování – apartmány – kuchyňka (základní nádobí, vařič, chladnička), přistýlková postel, ložnice – 2 lůžka. Všechny pokoje jsou s vlastním přís-lušenstvím (sprcha a WC).Stravování v centrální restauraci hotelu Arkáda (v areálu cca 200 m), snídaně i večeře – formou švédského stolu, včetně salátového baru.Pláž ve vzdálenosti od apartmánů cca 100 m, částečně oblázková, betonová plata.Sport v komplexu tenis, stolní tenis, vodní sporty.Výlety nabídka a platba na místě. 

Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu  28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  11.530,-  Kč, v mimosezóně  11.138,-Kč.

STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Helios, apartmány
Příklad: Základní cena 12denního pobytu včetně dopravy v kurzu 28,- Kč/EU je pro dospělého účastníka v sezóně  11.996,- Kč, v mimosezóně 11.604,- Kč.



OS státních orgánů a organizací zaslat OS 
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2009
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2009
Objednávám   VODICE

komplex Imperial termín                                    náhr. termín _________________
Účastníci:
Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:              _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______
3. osoba nad 12 let  ve 3lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let ve 3lůžk. pokoji (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let ve 2lůžk. pokoji (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.
Kromě služeb, které tvoří zákl. cenu pobytu, tj. polopenze a ubytování,  přiobjednávám za příplatek:

oběd ANO NE pro ________ osob          (zakroužkujte)
Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:

PRAHA BRNO MIKULOV
Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________________

Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis



OS státních orgánů a organizací zaslat OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2009
pí Věra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyřizovány

fax 224 142 470 dle došlého pořadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2009
Objednávám   STARI GRAD, ostrov Hvar, komplex Hélios, apartmány

termín_________________ náhr. termín _________________
Účastníci:
Jméno, příjmení                      Datum                Bydliště, vč. PSČ                                Číslo pasunarození (příp. sdělím později)

Zaměstnavatel žadatele: ______________________________________________________________
vyplňuje ŽADATEL celkem účastníků:    _______

skladba účastníků (podklad pro fakturaci) počet
osoba nad 12 let _______
3.osoba nad 12 let v apartm. 2+1 (sleva 20 %) _______
dítě do 12 let - 3. os. v apartm. 2+1 (sleva 50 %) _______
dítě do 12 let - 2. os. v apartm. 1+1 (sleva 20 %) _______
pobytová taxa -  dospělý nad 18 let _______

-  dítě  12 - 18 let _______
U dětí rozhoduje věk v den příjezdu do hotelu. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.

Do autobusu nastoupím (zakroužkujte) Další sdělení pro OS:
PRAHA BRNO MIKULOV

Žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
__________________________________________________________________________________________

Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)
Žádám o zaslání složenky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis žadatele _______________________
Telefon - zaměstnání      _______________________          členství v ZO OS a správnost údajů potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis
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Územní finanční orgány
Pokračováníze strany 1
žování počtu zaměstnanců s tím,že v roce 2009 by k propouštěnídojít nemělo, ale zřejmě od roku2010, neboť máme více zaměst-nanců než je v Evropě. Údajněto bude bezbolestný procespřirozeným úbytkem. Počítá, žecca 85 % zaměstnanců zůstane.Racionalizace a zeštíhlování jeběžnou praxí v řízení velkýchorganizací. Předsedkyně OS A. Vondrová vesvém vystoupení informovaladelegáty o složitých jednáních oplatech, která ještě neskončila. Vrchní ředitel prohlásil, že re-spektuje snahu odborů, ale s va-lorizací mzdových tarifů osobněnesouhlasí. K platům probíhalaživá diskuse. Další dotazy setýkaly kolektivní smlouvy, zave-dení jednotného systému strav-ného apod. Vrchní ředitel podě-koval před svým odchodem za-

městnancům za odvedenou prá-ci. V další části jednání probíhalyodborové záležitosti. Ing. To-mášek přednesl zprávu o činnos-ti od minulé konference, vyhod-notil petici k platům a účast na1hodinové výstražné stávce. Vzávěru vystoupení poděkovalčlenům předsednictva a výborusekce ÚFO za spolupráci a oz-námil své odstoupení z funkcepředsedy podnikového výboru. Předsedkyně Vondrová pokračo-vala informacemi k platům a ta-rifním tabulkám. Zdůraznilanutnost zahájit vyjednávaní oplatech na rok 2010 již koncembřezna t. r. Přítomným poděko-vala za aktivní přístup knedávným dotazníkům, kterédíky velké návratnosti poskytlyvěrohodný vzorek o pod-mínkách zaměstnanců na pra-covištích. Dotazníky budouspuštěny i v dalších 15 zemíchEU. Poděkovala Ing. Tomáškovii dalším funkcionářům zaspolupráci. D. Bečvaříková

Společné prohlášení přijaté po jednání zástupců odborových
organizací a svazů s ministrem financí

Miroslavem Kalouskem dne 14. ledna 2009
Předmětem jednání byl návrh věcného záměru zákona o dani zpříjmu. Ministr financí M. Kalousek informoval zástupceodborových organizací, že včera rozhodl o stažení věcnéhozáměru návrhu zákona o dani z příjmu z projednávání vevládě ČR. Informoval současně, že tím nerezignuje na principzměny individuálních daňových benefitů v jeden univerzální za-městnanecký a důchodcovský paušál. V tomto smyslu zahájí prácena  legislativní podobě návrhu zákona. Ten již z logiky věci budekvantifikovat konkrétní parametry, tedy jednotlivé sazby a výši za-městnaneckého a důchodcovského paušálu. Ministr financí se opětovně zavazuje, že legislativní podobu to-hoto návrhu zákona nepředloží do legislativního procesu dříve,než přítomné zástupce odborových organizací a svazůpřesvědčí o skutečnosti, že nový návrh bude pro zaměstnancez hlediska výše daňové zátěže výhodnější, v nejhorším případěneutrální.V tomto smyslu požádal zástupce odborových organizací a svazů oprůběžnou konzultaci příslušných parametrů. Přítomní zástupci odborových organizací a svazů vítají rozhodnutíministra financí stáhnout věcný záměr návrhu zákona o dani z příj-mu z projednávání ve vládě ČR. I nadále trvají na svém stanovisku,že současný systém zaměstnaneckých benefitů je výhodnější nežministrem financí navrhované nahrazení zaměstnaneckým a dů-chodcovským paušálem. Na  základě  výše  uvedeného  stanoviska  ministra financí, kterésplňuje základní požadavek odborů, aby nebyl ve vládě projed-náván stávající návrh věcného záměru zákona o dani z příjmu, při-jímají přítomní zástupci odborových organizací a svazů v dopravě-toto rozhodnutí: Od dnešního dne zastavujeme přípravu časově neomezenéstávky v dopravě! 

PROJEKT STRES NA PRACOVIŠTIV prvé řadě bychom rádi poděkovali těm, kteří se aktivně zúčast-nili   dotazníkového šetření.Velmi si vážíme Vaší ochoty a času, který koncem roku řada z Vásvěnovala vyplnění dotazníku zaměřeného na problematiku stresu veveřejné správě. Dotazník zaměřený na problematiku stresu„Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy fak-tory pracovního prostřední a pracovních podmínek“ vyplnilo on-linevíce než 3 tisíce osob, poštou zaslalo dalších téměř 2 tisíce osob. V současné době se získaná data ze šetření zpracovávají a zajímavévýsledky se budou postupně   zveřejňovat. VÝZVA – doplňkové šetřeníPři této příležitosti si Vás řešitelský tým Výzkumného ústavubezpečnosti práce, v.v.i. a Odborový svaz státních orgánů a organiza-cí dovolují požádat o spolupráci. Jedná se o stručné sdělení příkladůdobré praxe v oblasti preventivních opatření zaměřených na snižovánívýskytu nežádoucího stresu (školení a vzdělávání pracovníků,opatření zamezující osobním konfliktům s klienty atp.). Jde o prob-lematiku, které je v současné době věnována výrazná pozornost i vodborných kruzích Evropské unie, jíž nyní předsedáme.Východiskem pro toto doplňkové šetření je skutečnost, že 23 %dotázaných pracovníků státní a veřejné správy se kladně vyjádřilo ktvrzení „Můj zaměstnavatel dělá hodně pro prevenci stresu a kom-penzaci neúměrné pracovní zátěže (školení, výcvik, relaxační pro-gramy, zlepšování pracovního prostředí, podmínek..)“. Pro stručné sdělení je níže k dispozici jednoduchý formulář, který povyplnění můžete poslat elektronickou poštou na adresu chro-ma@vubp-praha.cz, poštou na adresu Ludmila Chromá, Výzkumnýústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52, Praha 1(obálku označte heslem „dobrá praxe“). 
NÁZEV AKCE (OPATŘENÍ)

DŮVODY REALIZACE (POČÁTEČNÍ STAV, PROBLÉMY)

POPIS AKCE (CO, KDY, KDE A JAK BYLO REALIZOVÁNO)

VÝSLEDKY (PŘÍNOSY, EFEKTY, NÁKLADY, POČET OSOB)

DOPORUČENÍ A KONTAKTY

Formulář k online vyplnění je také od 2.2.2009 k dispozici na adrese:http://www.vubp.cz/dotazniky/dobra-praxe.htm.Pozn.: Pokud nechcete uvádět přesnou identifikaci instituce, můžetepoužít obecné označení – ministerstvo, krajský úřad, finanční úřad a-pod. Ještě jednou děkujeme za Váš čas a námahu a věříme, že poznatky,získané v průběhu řešení projektu, budou mít vliv i na pozitivníopatření, uskutečněná v budoucnu pro snížení zejména psychickézátěže pracovníků státní a veřejné správy.V Praze dne 26.1.2009 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Odborový svaz státních orgánů a organizací
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IMPACT nepřipouští vyjednávání o snižování mezdIrský premiér, Brian Cowen, vyzval odbory, aby pomohly vláděušetřit 2 mld. EUR ve státních výdajích. IMPACT, která je největšíodborovou organizací ve veřejném sektoru, ujistila své členy, že ne-bude  s  vládou  vyjednávat  o snižování mezd. Generální tajemníkIMPACT, Peter McLoone, řekl: „Nemám, nedostal bych a ani nebuduusilovat o získání mandátu pro snížení mezd u 60 tisíc členů tétoodborové organizace“. P. McLoone řekl, že jeho odbory jsoupřipraveny spolupracovat v rámci sociálního partnerství tím, že bypomáhaly hledat a implementovat potenciální škrty ve veřejných vý-dajích a zároveň i zlepšovat flexibilitu veřejných služeb. Snižovánímezd by ale znamenalo zrušení nedávné dohody s vládou a opuštěnísociálního partnerství, jakožto mechanismu bojujícího s krizí. P.McLoone dále řekl: „Odbory mají zodpovědnost za hledání a poslézevyužívání opatření nutných k ochraně pracovních míst, mezd, veřej-ných  služeb  a  ekonomiky  v  této obtížné  době. To ale nezahrnujesnižování mezd, které by nejspíš krizi ještě více prohloubilo. ČlenovéIMPACT si mohou být jisti, že když mě vidí vcházet a vycházet zvládních budov, určitě tam nejednám o snižování mezd.“
Konference o rekonstrukci kapitalismu: Nová sociální dohodamusí přijít z ruin krize8. leden 2009John  Monks,  generální  tajemník Evropské odborové konfederace(ETUC), se zúčastnil mezinárodní konference o rekonstrukci kapita-lismu, které předsedali Tony Blair a Nicolas Sarkozy. Konference sekonala ve dnech 12.-13. ledna v Paříži. Tato událost přinesla ETUCpříležitost představit své vize a názory na sociální spravedlnost aglobalizaci v kontextu zhoršujících se hospodářských a sociálníchpodmínek. John Monks k tématu uvedl: „Byli jsme svědky implozemezinárodního finančního kapitalismu. Příčiny jsou jasnější než ces-ty vedoucí k zotavení. Jeden bod však vyčnívá nad ostatními – jsmedaleko, velmi daleko od vytvoření politických a regulačních institucí,které by pomáhaly chránit před riziky globalizace. Většina světavyužívala výhod plynoucí z otevřené globální ekonomiky. Tytovýhody však budou brzy zapomenuty, když miliony občanů v Evropěa na celém světě čelí nezaměstnanosti. Volný pohyb kapitálu, zboží aslužeb nepřežije, pokud nedojde k evropské a mezinárodní reakci naglobální rizika a pokud se nepodaří vyhnout uzavírání se do národníchekonomik. Nyní potřebujeme koordinovanou činnost za účelemurychlení zotavení hospodářství. Potřebujeme ale i novou sociální do-hodu, ve které cíle vytvoří nový systém, který by nebyl tak odcizující,méně rozvratnický, férovější a méně hazardní, kde vítěz bere všech-no. Okamžitě musíme jednat na trhu práce, kde musíme pomáhat li-dem, kterým hrozí ztráta práce, a zároveň usilovat o to, aby se zběžných pracovních míst nestávala místa ohrožená.“

ETUC stojí za odbory v Pobaltí při boji s neoliberálními politika-mi vlád14. leden 2008ETUC podporuje veřejnou reakci svých členů v pobaltských zemích,které jsou zasaženy krizí a neuváženou neoliberální politikou vlád.John Monks k tomu prohlásil: „Neoliberální politika lotyšské alitevské vlády neřeší problémy pracujících lidí a povede jen kzvyšování sociálního napětí. Tato politika podpoří nepokoje způ-sobené nedostatečným sociálním dialogem a nedostatkem veřejnéhodohledu nad finanční a hospodářskou politikou. Neoliberální politikarovněž obzvláště narušuje důvěru v státní instituce. Kritické situace,kterým budou čelit ekonomiky Litvy a Lotyšska, je třeba řešit pomocícelonárodního vyjednávání a konsensu. Sdílíme rozhořčení s lotyš-skými a litevskými dělníky a plně podporujeme stanoviska vydanánašimi členskými organizacemi v pobaltských zemích. Nyní potřebu-jeme novou sociální dohodu pro celou Evropu, abychom mohlichránit pracovníky na pracovním trhu.“ Svou podporu litevským státním zaměstnancům vyjádřili i zástupciEPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb).Litevské  odborové  organizace  LPSK  a LVDPS, které jsou členyEPSU, naplánovali demonstraci. Odbory protestují vykořisťujícím

opatřením, které se snaží schválit litevská vláda. Generální tajemniceEPSU, Carola Fischbach-Pyttel to komentovala slovy: „Litevskádemonstrace je součástí rostoucího trendu. Během posledních týdnůbylo  mnoho  pracovníků a jejich odborů nuceno k demonstracím zaobranu svých pracovních práv a ochranu svých rodin. K tomunedávno došlo na Ukrajině, v Itálii a Maďarsku. Francouzské odboryse zase rozhodly protestovat 29. ledna. Nebudeme tolerovat to, žemzdy pracovníků jsou využívány jako vyrovnávací položkaneúspěšné neoliberální ideologie, a nebudeme tolerovat ani to, aby sirodiny museli vybírat mezi topením a jídlem.“  
Volný pohyb pracovníků je v ohrožení21. leden 2009Organizace ETUC se zúčastní mítinku evropské sociální tripartity,kde budou jednat evropští sociální partneři, Evropská komise a zás-tupci evropských sociálních nevládních organizací. Tento mítink byse měl věnovat problematice mobility pracovníků a jejich dopadů naevropské trhy práce. Při této příležitosti by chtěl ETUC potvrdit svoupodporu volnému pohybu pracovní síly a zároveň vyjádřit své obavyz recese a ze současných rozhodnutí Evropské soudního dvoru ohled-ně této problematiky. ETUC již dlouhou dobu podporuje volný pohybpracovních sil v rámci Evropské unie a to i včetně nejnovějších členůEU. Navzdory recesi bude ETUC i nadále bojovat za rovnocennýpřístup na trh práce a za rovnocenné zacházení se všemi pracovníky.John Monks k tomu řekl: „Volný pohyb pracovníků je úplným zákla-dem, za který budeme vždycky bojovat“.
ETUC je znepokojen nečinností EK při ochraně základních so-ciálních práv22. leden 2009Evropská komise (EK) vydala zprávu v reakci na report Evropskéhoparlamentu ohledně současných výzev v problematice kolektivníchdohod v EU. Evropský parlament ve svém reportu, který byl přijatpřevážnou většinou poslanců, vyzývá k přijetí legislativy v návaznos-ti na nedávné rozhodnutí Evropské soudního dvoru (ESD). EK nyníodmítá  tuto  výzvu  a spoléhá na evropské sociální partnery a jejichochotu připravit analýzu dopadů rozhodnutí ESD.  John Monks k to-mu řekl: „Tímto reportem jsem velice znepokojen. Organizace ETUCje připravena k diskusi o volném pohybu pracovních sil, včetněprávních aspektů se sociálními partnery, ale trváme na tom, že pronečinnost EK neexistuje omluva. Pokud si EK myslí, že se touto prob-lematikou nemusí zabývat, tak se velice mýlí. Jedná se o urgentnízáležitost a vyzývám je k tomu, aby se nad tímto problémem opět za-mysleli. ETUC považuje tuto záležitost za důležitou zkoušku součas-né EK.“
PSI posílá finanční pomoc GazeMezinárodní odborová organizace ve veřejném sektoru (PSI) přispělav solidaritě s pracovníky a obyvateli Gazy 15 tisíci euro doSolidárního fondu ITUC. V reakci na výzvu generální tajemníkaSpojených národů, Ban Ki Moon, PSI vyzývá mezinárodní společen-ství k započetí obnovy životů lidí z Gazy. PSI uvítala klid zbraní a od-chod izraelských ozbrojených sil z Gazy. PSI vyjadřuje svou podporua solidaritu se svou členskou organizací v Gaze, Všeobecnouodborovou organizací pracovníků ve zdravotních službách.Pracovníci zdravotních služeb byli v této válce v první linii.Pohotovostní služba musela během konfliktu zachraňovat více než100 zraněných denně, a to vše při velmi těžkých podmínkách bezelektřiny a dostatečných dodávek vody. Řidiči sanitek čelili bombar-dování a střelbě. Lékaři se museli rozhodovat, které zraněné ošetřovatjako první, když ti, kteří nebyli v bezprostředním ohrožení života,museli dlouho čekat. PSI pokračuje v monitorování situace a vyzývásvé pobočky v Palestině a v Izraeli, aby usilovaly o dlouhodobé řešeníproblémů v regionu.                                                                  PM


