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Dopravní  podnik  Ostrava  a.s.  (DPO)  vstřícně  odpověděl  na  část  dotazů  Necipujtenas.CZ!  –  Bohužel:
Všichni  cestující  již  budou  muset  jezdit  ostravskou  MHD  podle  stávající  vize  DPO  jen  díky  dálkově
čitelným/napadnutelným čipům nebo jiné formě nebezpečného elektronického jízdného; přibudou také povinné
datové kontroly při každém nástupu do vozidla; sledování kamerami a podrobné vyhodnocování spotřebitelského
pohybu! Nynější  papírové a SMS jízdné bude pravděpodobně v určitém časovém období definitivně zrušeno!
Přeměna  ostravské  veřejné  dopravy  na  totalitní  dohledový  systém  tak  bude  dokončena! –  Společenství  webu
Necipujtenas.CZ  (SwN)  obdrželo  14.  října  2016  velice  vstřícný/korektní  dopis  z  provenience  Dopravního  podniku
Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsaný Váženým panem Ing.
Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil  v září  2016 na pozici  nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan
Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného
jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy a to i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých
ostravských vedoucích představitelů politické moci (viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě
proto pozitivní „komunikační nástřel“ Váženého pana Ing. Moryse velice chválí. Nicméně z písemnosti Váženého pana
Ing. Moryse bohužel nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Jeho dopis taktéž potvrdil pokračující
tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují
papírové nebo SMS anonymní jízdné či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že zatím ani
nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam
patří také  část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy
odbavení  nedokáží  zajistit  (riziko  hackerů,  kyberteroristů  apod.).  Přeměna  ostravské  veřejné  dopravy  na  totalitní
dohledový systém tak bude zřejmě v blízkých letech definitivně dokončena. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například
Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head

Zdroj: Část z dopisu Dopravního podniku Ostrava a.s., ze dne 12. října 2016, adresovaného Váženému panu
Mgr. R. Přepiorovi (šéfeditor webu Necipujtenas.CZ).
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of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“)  –  v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing
2014“  v  Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající  například mikročipy a RFID přenos dat:
mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná,
nebo jakoukoliv z  nich nevyužívá.  Borgová proto přepravcům důrazně doporučila,  aby zajistili  co nejširší  akceptaci
RŮZNÝCH forem plateb (viz mj.  diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se
Stranou  svobodných  občanů)  včetně  příjmu/vydávání hotovosti  (papírových dokladů)  a  nesoustřeďovali  se  v  návalu
nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují
díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude
muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a
kyberterorismu včetně  s  tím  spojených  nákladů.  Místní  ostravská  politická  reprezentace  a  pověření  oficiální
koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Cestující by si totiž
správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD
si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak
dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. –
Společenství  webu  Necipujtenas.CZ  dodává,  že  mikročipy  a  provázané  špatně  nastavené  systémy  přinášejí  svým
uživatelům často  zbytečné komplikace.  SwN proto čtvrtým rokem varuje:  Obzvláště  křesťané  mají  nyní  v  důsledku
obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky
přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z
knihy Zjevení sv. Jan  a o znamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v
případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným
nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově
věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: „A nutí všechny, malé
i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat,
kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy.
To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její
znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude
trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo
se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je
zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak
nepodporuje nucení  kohokoliv k povinnému přijetí  mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií  např.  formou
legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-
out (například papírové dlouhodobé jízdenky s  2D kódováním), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení
povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží  Zlu!
Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik
nesvobodné hospodářské  soutěže,  které  např.  protěžují  pouze  technologii  externího nebo interního čipování  na  úkor
jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu
zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou
duši. – Celý dopis  Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, je k dipozici široké veřejnosti níže.

Zdroj: Dopis Dopravního podniku Ostrava a.s., ze dne 12. října 2016 (doručen elektronicky 14. října 2016), adresovaný 
Váženému panu Mgr. R. Přepiorovi (šéfeditor webu Necipujtenas.CZ); http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-
karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; http://m.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/; 
http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/nazory/; 
http://www.zive.sk/clanok/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika; 
http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/; 
http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/2/; 
http://www.mesec.cz/clanky/bezkontaktni-karty-v-praxi/; http://ekonomika.idnes.cz/muz-osalil-system-platebnich-karet-a-
vybral-120-tisic-fht-/ekonomika.aspx?c=A160906_102734_ekonomika_nio; http://www.zive.sk/clanok/116709/preco-si-
nezakupite-elektronicky-listok-v-bratislave-na-kartu-zssk; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-
rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html; http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/sluzby-na-stanici/predaj-listkov-na-
mhd.html; http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-platebni-karty-system-dpo-strhava-penize-i-na-dalku-plt-/ostrava-zpravy.aspx?
c=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme; http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160719_2260673_ostrava-
zpravy_sme&razeni=time; http://londonist.com/2014/07/avoid-card-clash-with-the-rfid-card-guard.php; 
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-
necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-
zakon-o-obcich-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/open-censhorship-and-insults-from-mouth-of-ostravas-
mayor-escalates-in-banning-of-free-speech-in-ostrava-city-people-comming-together-in-defence-of-freedom-cr-2016.jpg; 
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/believers-around-the-globe-against-mandatory-microchipping-marking-the-
people-and-animals-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/believers-around-the-globe-against-mandatory-microchipping-marking-the-people-and-animals-2016.jpg
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/believers-around-the-globe-against-mandatory-microchipping-marking-the-people-and-animals-2016.jpg
http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/
https://www.linkedin.com/in/radek-prepiora-a2b1b316
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/open-censhorship-and-insults-from-mouth-of-ostravas-mayor-escalates-in-banning-of-free-speech-in-ostrava-city-people-comming-together-in-defence-of-freedom-cr-2016.jpg
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/open-censhorship-and-insults-from-mouth-of-ostravas-mayor-escalates-in-banning-of-free-speech-in-ostrava-city-people-comming-together-in-defence-of-freedom-cr-2016.jpg
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-zakon-o-obcich-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-zakon-o-obcich-cr.aspx
http://www.necipujtenas.cz/archiv-12/
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf
http://londonist.com/2014/07/avoid-card-clash-with-the-rfid-card-guard.php
http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme&razeni=time
http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme&razeni=time
http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-platebni-karty-system-dpo-strhava-penize-i-na-dalku-plt-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme
http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-platebni-karty-system-dpo-strhava-penize-i-na-dalku-plt-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme
http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/sluzby-na-stanici/predaj-listkov-na-mhd.html
http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/sluzby-na-stanici/predaj-listkov-na-mhd.html
http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html
http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html
http://www.zive.sk/clanok/116709/preco-si-nezakupite-elektronicky-listok-v-bratislave-na-kartu-zssk
http://www.zive.sk/clanok/116709/preco-si-nezakupite-elektronicky-listok-v-bratislave-na-kartu-zssk
http://ekonomika.idnes.cz/muz-osalil-system-platebnich-karet-a-vybral-120-tisic-fht-/ekonomika.aspx?c=A160906_102734_ekonomika_nio
http://ekonomika.idnes.cz/muz-osalil-system-platebnich-karet-a-vybral-120-tisic-fht-/ekonomika.aspx?c=A160906_102734_ekonomika_nio
http://www.mesec.cz/clanky/bezkontaktni-karty-v-praxi/
http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/2/
http://www.zive.sk/diskusia/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika/
http://www.zive.sk/clanok/118094/pozor-na-bezkontaktne-karty-cesi-u-niektorych-odhalili-vazne-rizika
http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/nazory/
http://m.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/
http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/
http://www.mesec.cz/clanky/ne-bezpecne-bezkontaktni-karty-ukradli-jsme-desitky-tisic/
http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dvojrozmern%C3%BD_%C4%8Diarov%C3%BD_k%C3%B3d
http://en.wikipedia.org/wiki/Opt_out
http://en.wikipedia.org/wiki/Opt_out
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satanismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast#Mark_of_the_Beast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/director-of-national-intelligence-general-james-robert-clapper-warns-dangers-of-cyberattacks-smart-things-and-cities-internet-of-things-and-connected-microchips-usa-2016.jpg
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/department_of_homeland_security_office_of_inspector_general-audit-report-on-rfid-microchips-risks-and-dangers-june-2014.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf
http://londonist.com/2014/07/avoid-card-clash-with-the-rfid-card-guard.php
http://en.wikipedia.org/wiki/London
http://www.transport-ticketing.com/
http://www.transport-ticketing.com/





