Chcete i Vy dělat funkcionáře? Nic není nemožné
Aktuální kontakty na funkcionáře od 8.8.2014

..stále je dost míst, kde nejsme zastoupeni..
ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101, 150 00, Praha5

=================================================================================================================================================================================================================================================================================

Jiří Zabloudil 774 746 800, 775216711, předseda ZO OSD Motol-statutární zástupce. Koordinace
činností sekcí, smlouvy, činnost v ETF, ČMKOS(Tripartita) i OSD (ÚRP,+Předsednictvo OSD),
evidence členů a příspěvků, agenda, media, aj. zabloudil@zoosdmotol.cz , smlouvy na laciný tarif..
Lucie Pokorná - 774 746 812, lucie@zoosdmotol.cz - hospodářka, Rada mladých ČMKOS
Jiří Pakosta 774 746 801, 608 258 703, statutární zástupce, místopředseda za sekci ŘED.
Provozně-ekonomická komise , odborné a profesní náležitosti sekce ŘED, pakosta@zoosdmotol.cz ,
Vávra Jakub -774 746 802 spec.Voz. Motol, jízdní řády, MÚ, vavra@zoosdmotol.cz
PhDr. Hejný Jiří, 774 746 803,vozovna Pankrác a Vokovice,+ školní odd., zajištění
členské rekreace v penzionu Zdíkovec, hejny@zoosdmotol.cz ,
Suchá Věra, 774 746 824– životní jubilea, registrace přísp.na tábory, úkoly od
předsedy, atp.sucha@zoosdmotol.cz /Vávra + Hejný + Suchá = Výkonný mandát sekce ŘED/
Válek
Vlastimil - tel.: 774 746 816, místopředseda za
- valek@zoosdmotol.cz Veškerá agenda vozovny Žižkov, komise BOZP.

sekci

Žižkováci

---

Dana Pokorná 774 746 813, místopředsedkyně za sekci Unie frakcí. Soc.program ZO, kultura,
specifika sekce servis členům z podniků kde nemají svou sekci, pokorna@zoosdmotol.cz,
====================================================================================
Jokš Pavel 774 746 815 joks@zoosdmotol.cz , místopředseda za sekci AUTOBUSY, agenda

garáží Kačerov, Vršovice, Klíčov a garáže bez funkcionáře
Sarközi Josef, 774 746 817
sarkozi@zoosdmotol.cz místopředseda za sekci BUS-ŘEPY, specifika garáže Řepy
=================================================================================================

Zdeněk Zewel 774746 818, zewel@zoosdmotol.cz místopř. za sekci MUZEUM STŘEŠOVICE.
Spec.sekce, historické vozy, údržba, opravy, práce průvodčích, řidičů dvounápravových vozů, atp.
---

Jantač Miroslav –tel: 774 746 814, jantac@zoosdmotol.cz místopředseda za sekci DEPO.
Specifika sekce DEPO. Údržba a opravy tramvajových vozů, zásobování a další činnosti.
Kondrk Michal –774 746 821 výkonný mandát za sekci DEPO. Pověření: agenda dělníků
a manipuláků v ústředních dílnách. kondrk@zoosdmotol.cz , jednání v místě působnosti a
pracovně-právní vztahy v zastoupení místopředsedy. Jiné aktuální úkoly od předsedy.

Jiří Šika : 774 746 823 , sika@zoosdmotol.cz náhradník sekce DEPO.
---

Jiří Schmid –tel: 774 746 819, schmid@zoosdmotol.cz místopředseda za sekci Metro. Problematika
a specifika sekce Metro.Veškeré činnosti spojené s provozem metra. Šéfredaktor Motoláčku.
.
Filip Červinka – zástupce funkcionáře na VZO při nepřítomnosti p. Schmida

=========================================================================================
-- Růžena Richterová –774 746 808, 604109482 místopředsedkyně za sekci Škodovka

richterova@zoosdmotol.cz . Veškerá agenda dané sekce. Vyjednávání a specifika.
Neuman Josef - náhradník pí Richterové za sekci Škodovka – neuman@zoosdmotol.cz
……..

Hanuš Jiří – 774 746 809 místopředseda za sekci L.D.-, hanus@zoosdmotol.cz Veškerá agenda dané
sekce, Lanová dráha na Petřín, v ZOO, další činnosti a profese, prac.podmínky a ochrana zaměstnanců.
===================================================================================================

=

Kudrna Tomáš – tel.: 774 746 820, místopřed. za sekci Vrchní vedení - kudrna@zoosdmotol.cz
Veškerá agenda dané sekce,
Ing. Douša Jaroslav Csc. místopř.. za STABILIZAČNÍ / UDRŽOVAČKY. Tel: 774 746 822
dousa@zoosdmotol.cz Sekce členů platících pouze udržovací příspěvky, propagace a tisk brožur atp.

