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 Z obsahu:  Ob čanský zákonník a zm ěny které p řináší, stres řidičů, rady a nápady,  
               lanovka -1.díl zajímavostí, technick é stránky, va říme – pečeme,  
         z vašich dovolených a výlet ů, foto a text z našich nedávných akcí 
               a zveme Vás na další naše akce, n ěco z vědy, pro ženy i pro mladé...aj. 
 

 Novinka – úsm ěvný román na pokra čování – P říhody tramvajáka Izáka 
             

             vulgární a oplzlé vtipy a nahotiny jsou op ět jen v p říloze VTIPNÍK – a na vyžádání 
 

Dobrý den, 
jsem tady 
na ten 
pracovní 
pohovor.. 
 

OK, 
Jste přijata. 
 

MMoottoollááččeekk  
čč..2222 



Vážení čtenáři,  
Po zlé zimě tu máme jaro.  
Kdysi už jedno JARO bylo, říkalo 
se mu „pražské“. Můžeme i nyní 

očekávat obdobný přívlastek? Nebuďme naivní... 
Doba je zcela jiná. 
Lidé se bojí, nadávají, ale někde bokem, platí za 
drahou elektřinu a přitom tiše závidí bulharům 
jejich statečnost nenechat si vše líbit. Platí zvýšené 
DPH a brečí, že jim peníze na nic nestačí, ale 
podporují a volí ty, co jim to zdražili. 
Nerozumím tomu. Ale asi to tak má být... 
Nezaměstnost a drahota zřejmě zlomili národ. 
Lidé už nejsou ochotni nic pro druhé dělat a 
zdarma, to už vůbec ne. Udělám, pomůžu, ale za 
prachy a jen když nadřízení s tím vyjádří (raději 
písemný) souhlas. A mé jméno raději nepiš... 
Lidé nejsou ochotni solidárně se dělit, přemýšlejí, 
jestli vydané peníze za kolektivní ochranu jsou 
třeba a zda by nešli někak získat zpět či alespoň 
platit míň. Přeci já nebudu přispívat na nějaké 
chudáky...já se mám teď dobře a co bude za rok 
neřeším, že...  Při vší té rezignaci se pak paušálně 
odsuzují všichni, ty kteří pro druhé makají i ti co 
se na jejich zádech jen vozí. Vznikají nám spolky 
„v ěrných“ a „primárních“ řečeno cize 
KLIENTELISMUS. Ne, nepíšu o politice a 
Parlamentu, kde to promořené na kost, píšu o 
obyčejné práci.  Zní to divně, a ti kdo pamatují 
minulý režim -jako já-  to těžko rozdýchavají, ale 
je to tak.   PRÁCI DNES DOSTANE JEN TEN, 
KDO JE OBLÍBENCEM, KAMARÁDEM,  
PŘIKYVOVAČEM,SOUKMENOVCEM... v lepším 
případě LEPŠÍ PRÁCI, v tom horším pak PRÁCI 
JAKOUKOLI.  Nejsou snad  lepší vozy, větší 
volna, delší šichty... ? 
Své mi chodí, a mým kolegům funkcionářům, říci 
řada řidičů, ale věřím, že obdobné případy jsou i 
v dělnických profesích. O některých úředníkách se 
už dávno ví, že si post hájí i za cenu donášení na 
kolegy a kolegyně...“Pane vedoucí, já ji viděla, jak 
telefonuje  v pracovní době domů...“  Nechal jsem 
onehdá prošetřit klientelismus na vozovně Motol, 
leč těžko se něco dokazuje bez adresnosti, za 
atmosfery strachu a v tichém souhlasu mlčících 
nadřízených. Každý má milion důvodů proč to tak 
je... Důvodů sice legitimních, ale pachuť 
nespravedlnosti u těch, co už nevydrželi mlčet a 
přišli si k nám stěžovat, přetrvává... 
Má smysl se brát za spravedlnost, když mlčící 
většina pokorně sklapne uši a v konečném 
důsledku pošle odbory do ..kamsi... s tím, že jsou 
všechny stejné? Nevím. Ale nedá mi to. Rok za 
rokem jdu hlavou proti zdi a jednou za čas tam i tu 

díru udělám. Mohlo by jich být víc, jen kdyby mne 
zezadu netahali za nohu zpět ti, kteří by měli ve 
svém zájmu a v zájmu kolektivu bušit do zdi se 
mnou. I v našich řadách se najdou Jidáši, kteří za 
mrský peníz zradí... Věřím však, že se brzy najde 
nový člověk, který mne na této cestě vystřídá, 
protože jinak byla ta léta na nic a tomu věřit 
nechci. Už dávno se neučím zpaměti jména 
vrcholového managementu. Nemá to smysl... 
střídají se častěji než apoštolové na orloji. Ani ti 
dnešní, podle mne, tam nebudou déle, než si po 
volbách polici rozdají své pašalíky.  
Jen občas si  připustím  myšlenku zadostiučinění, 
to když si vzpomenu třeba na jakéhosi Kebrleho, 
který mi při nějakém jednání vyhrožoval, že mne 
nechá vyhodit..., a kde je mu konec.., či na mé 
relativně nedávné spory s Ing.Dvořákem, který je 
nyní častým zájmem medií a vyšetřovatelů... cože 
jste měl pane Dvořák za problém s těmi miliony  
o kde jste zaměstnance zkrácením 0,3ky obral...? A 
opravdu vám za to stálo zrušit testování obuvy, 
abyste cosi ušetřil? Na ČMKOS si ze mne dělají 
srandu, že budu na jednání komise Tripartity 
chodit za ním do vazby.. (nominovala ho 
Hospodářská komora, mne ČMKOS). Rád bych 
chtěl věřit, že nové vedení podniku to myslí se 
zaměstnanci dobře, ale dělají si fauly sami. 
Pročpak se generální nechává slyšet v tisku, jak 
mu vadí uzavřená KS s nárůstem mezd? Proč 
dráždí hada bosou nohou..? Na nedávné 
Konferenci jsem v projevu řekl toto: „Nemůžeme 
čekat od lidí vděk a tak, nenadávají-li nám, pak 
pracujeme dobře“. Tento Výbor má ještě dva roky 
mandát, doufejme že po jeho konci budeme moci 
rekapitulovat naše úsilí pozitivně. Občas tiše 
závidím těm ZO OSD v republice, kde jsou 
v podniku odbory jen jedny. Tam se pracuje 
mnohem snadněji. U nás jsme nejen ke smíchu 
ostatním, ale hlavně nás brzdí ti, co si na ochránce 
lidí jen hrajou. Můžou snad nějak fungovat 
odbory, kde vybrané příspěvky lidem jen vrátí? 
Z čeho můžou platit drahé právní služby a 
analízy? Jak může fungovat organizace bez 
svazového zázemí, vybírající nějakých třicet, 
čtyřicet korun, které v prosinci vrátí zpět? Není to 
podezřelé? Buď musí být placena vedením, nebo si 
na odbory jen hraje a ničeho není schopna. 
K tomu musí soudný člověk dojít, ale jak jsem psal 
v úvodu...nebuďme naivní. Najdou se tací, co měří 
vše panězi. Co stojí míň je nejlepší. Proto jezdíme 
místo po asfaltu po dírách, proto padají mosty, 
proto kolabují systémy aplikací... ale lidi to chtějí. 
Přeji Vám, ať alespoň jste spokojeni s prací naší a sic 
nezlevníme, kvalitu držet budeme jak jste zvyklí...!  JZ



Proběhla Konference 2013 
Dne 15.2.2013 proběhla řádná 
Konference. Akce se zúčastnilo  

(a přijít mohl každý náš člen)  39 členů 
a 1host (krátce i personální ředitel DPP). 
Přítomní členové schválili: složení 

volební komise, zprávu o 
hospodaření a uzávěrce roku 2012 a 
předložený rozpočet pro rok 2013. 
Dále schválili změny ve Statutu a 
volebním řádu, které umožňují 

nezávislý mandát pro funkci 
hospodář/-řka. Tímto jsme zároveň 
vyhlásili "výběrové řízení" na nového 
hospodáře/hospodářku. Stát se jím 
mohl kterýkoliv člen ZO OSD Motol. 
Členové byli informováni pomocí 
hromadné infoSMS zprávy (kdo je 

v systému- a každý může být) a 
pomocí článku na naší webové 
stránce www.zoosdmotol.cz .  
VZO poté vybralo hospodáře z 

došlých návrhů na své pravidelné 
schůzi v březnu. Stal se jím 

p.Josef Vobořil 

p.Josef Vobořil… 

 

 

 

VZO schválil též novelu v oblasti 
evidování a zařazení členů platících 
Udržovačky a členům v Insolvenci, 

kterým se většina čl.příspěvku vrací. 
Sekce udržovačky se nově jmenuje 
Stabilizační / Udržovačky a jsou v ní 
zařazeni členové platící udržovací 

příspěvek, insolventi a aktivní 
členové, kteří chtějí mít rodinnou 

vazbu s rodinnými příslušníky, kteří 
jsou v sekci Udržovačky.  

Delegáti v tajné volbě rozhodli, že 
místopředsedou za sekci 

Stabilizační / udržovačky se stává 
Ing. Jaroslav Douša CSc..  

V tajných volbách byli zvoleni také 
náhradníci funkcionářů za sekci 
ŘED: p. Josef Vobořil a p. Jakub 

Vávra.  
V průběhu Konference byly 

zodpovězeny dotazy z pléna a 
proběhlo i losování o dárkové koše 

a tradiční tombola.  
Díky sponzorům a nákupu přes 

Makro byly v osudí hodnotné ceny 
(toustovač, jogurtovač, fén, orig.   

  nová PC hra-BUS simulátor, Brašna, 
obrázky, různé DVD a to i originální,   
 značková kosmetika atp.). Vrcholem   
 pak byl nádherný dort (na zakázku) 

ve tvaru Zákoníku práce.
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Nový Ob čanský zákoník platí od 1.1.2014. Naše 
organizace si je vědoma důležitosti tohoto zákona a 
proto našim členům poradíme ve změnách. Každý náš 
člen může vznést písemné dotazy, které mu zjistíme… 
Oč se jedná?  Na nové podobě občanského zákoníku pracovala 
rekodifikační skupina ministerstva spravedlnosti jedenáct let. Přináší 
novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní 
přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, podpora 
principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva. Starý zákoník platil skoro padesát 
let a některé změny oproti současnosti jsou zásadní. 
Návrh zákoníku je rozdělen do pěti částí. Věnuje se právnímu postavení člověka jako jednotlivce. 
Upravuje také rodinné právo, kde zavádí například institut manželství a práva a povinnosti 
manželů, rodičů i dětí. 
Další část se týká tzv. absolutních majetkových práv, vymezuje tak držbu, vlastnictví, 
spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správu cizího majetku a dědické právo. Zabývá se 
rovněž relativními majetkovými právy a řeší vznik závazků a jejich obsah, zajištění a zánik. 
Jedna z částí kodexu pak upravuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná, a to zejména 
pravidla přechodu ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.  

Přehled novinek v občanském zákoníku   

• zvíře nebude věc; 
• bude možné si osvojit i zletilou osobu; 
• u náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit; 
• vlastník pozemku bude mít nově možnost vymoci si k němu přístup i v případě, že na něm 

nestojí stavba; 
• omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen v jeho zájmu, bude zároveň muset 

uvést, v jakém rozsahu; 
• mezi věci budou zahrnuty i věci nehmotné, se kterými lze obchodovat - tedy například 

informace, licence či pohledávky; 
• v případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu, původnímu majiteli 

bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal; 
• okruh dědiců se rozšiřuje ze čtyř kategorií na šest - nově budou moci dědit i 

praprarodi če zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci, 
• stát bude také dědicem, což ošetří situace, kdy bez příbuzných a jiných dědiců zemře 
člověk s majetkem v zahraničí; 

• bude možné uzavřít dědickou smlouvu; 
• smluvní strany se budou moci dohodnout na čemkoliv, pokud to neodporuje zákonům, 

dobrým mravům nebo veřejnému pořádku; 
• ruší se absolutní neplatnost smlouvy: Soud nebude moci zrušit smlouvu, protože jí 

nerozumí, zůstane v platnosti, pokud jí rozumí obě strany; 
• u vlastníků bytů se posílí důraz na spoluvlastnictví domu; 
• posílí se práva vlastníků bytů, například se budou moci dozvědět jména ostatních   

         majitelů  bytových jednotek. 
 

Kdo umí pracovat s Internetem, toho odkazujeme na naše webové stránky www.zoosdmotol.cz, 
kde pod tlačítkem RADY A PORADY naleznete odkaz na webový portál o OZ/ 2014 ,nebo 
můžete přímo zadat odkaz: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  

Několik příkladů:                                         .  
Odkaz    NOZ navrací odkaz do dědického práva. V dědickém právu se obecně uplatňuje 
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princip  univerzálního dědického nástupnictví, což znamená, že dědic nastupuje nejen do 
zůstavitelových práv, ale i do povinností. Odkaz je výjimkou z tohoto pravidla.                               
Nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, zatímco právo na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici 
bez soudní ingerence přímo. Odkazem se tudíž odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité 
věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva.  
Příklad: Zůstavitel má sousedku, která se o něj před smrtí stará a kamaráda ze studií, se kterým tráví 
své poslední dny. Tyto osoby chce pro případ své smrti nějakým způsobem odměnit. Ví, že se sousedce 
vždy líbil jeho jídelní servis a kamarádovi se líbí jeho knihy, proto se rozhodne ustanovit je 
odkazovníky. Výhodou zřízení odkazu je zejména zrychlení dědického řízení, jelikož sousedka a kamarád 
nejsou dědici, a proto nebudou účastníky dědického řízení, čímž odpadnou časté průtahy v dědickém 
řízení způsobené neshodami dědiců. Druhou výhodou, tentokrát pro sousedku a kamaráda, bude jejich 
zproštění od povinnosti přispět poměrně k úhradě případných dluhů zůstavitele.                 .    
Osoba, které přísluší právo z odkazu je odkazovníkem. Za odkazovníka lze povolat i právnickou osobu, 
která má teprve vzniknout. Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, není povinen k úhradě 
zůstavitelových dluhů. V souvislosti se zproštěním odkazovníků od povinnosti hradit zůstavitelovy 
dluhy, vyvstává otázka, zda nedojde zřízením odkazů k poškození práv věřitelů. NOZ pamatuje i na tyto 
situace. Každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li 
zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu (§ 1598 NOZ).  

Obecné náhradnictví                                      .  
Principem obecného náhradnictví je povolání náhradního dědice za dědice původního pro případ, že 
se původní dědic nedožije dědictví nebo jej z nějakého důvodu nenabude (například odmítne-li dědictví 
nebo nebude-li způsobilý dědit). Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu 
nejbližší osobě, která dědictví nenabyla.                                 .  

Právo na povinný díl a nepominutelný d ědic                                 .  
Nepominutelnými dědici jsou dle NOZ (§ 1643 odst. 1) děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich 
potomci. Nová úprava přináší posílení pořizovací svobody zůstavitele, jelikož se snižuje rozsah 
práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka jsou to 
3/4 jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak 1/4 zákonného dědického podílu.   
Příklad: Jestliže má zůstavitel manželku a dva syny, přičemž jeden je v okamžiku zůstavitelovy smrti 
nezletilý a druhý zletilý, bude rozsah nároku synů tento: nezletilý syn musí získat alespoň ¼ z pozůstalosti 
a zletilý syn alespoň 1/12.                        .  
Pominutí nepominutelného dědice v závěti již nezpůsobuje její neplatnost, byť relativní, ale pouze 
zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu (§ 1654 odst. 1 NOZ).  

Začlenění instituce správy cizího majetku  do občanského zákoníku  
Zcela nový institut v občanském zákoníku představuje správa cizího majetku (trust). Tvůrci zákona se při 
přípravě těchto partií zákona nechali širokou měrou inspirovat zejména úpravou obsaženou v občanském 
zákoníku Quebecu. Vymezení správy cizího majetku je provedeno v ustanovení § 1400, podle něhož 
„Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (beneficienta), je 
správcem cizího majetku“.  Nový zákoník rozlišuje dvojí správu cizího majetku: prostou a plnou. Při 
prosté správě je povinností správce pečovat o zachování podstaty a účelu majetku. Při plné správě vzniká 
správci širší oprávnění – správce může se spravovaným majetkem učinit vše, co je potřebné k jeho 
zachování, zhodnocení nebo rozmnožení. NOZ podrobně upravuje pravidla správy, zejména potom 
povinnosti správce vůči beneficientovi a povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám. Řešena je 
rovněž problematika společné správy (situace, kdy existuje pluralita správců), skončení správy a jejího 
vyúčtování. V případě potřeby mohou naši členové využít i odborných rad specialistů z ČMKOS. 
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ZOZOZOZO OSD Motol OSD Motol OSD Motol OSD Motol    
garantuje PRÁVNÍ OCHRANU všech svých 

členů. 
V oblasti pracovně-právní a trestně-právní 

problematiky -v souvislosti s pracovní činností- mají 
naši členové veškeré právní poradentsví a případné 
platby za advokáty a právníky při soudních sporech 

zdarma! 



Zveme Vás na víkendovou rekreaci do Jizerských hor. 

Termín:pátek 17hod (Černý most) až neděle večer 10.-12.května 

Ubytování: hotel Achát***       . 
dvou a tří lůžkové pokoje s plnou penzí. 
Součástí hotelu je solná jeskyně. Návštěvy solné 
jeskyně příznivě působí na zdraví, obrany-
schopnost a duševní rozpoložení člověka, pomáhají 

léčit onemocnění dýchacích cest, kožní onemocnění, srdečně cévní onemocnění, sníženou 
funkci štítné žlázy, zažívací problémy, poruchy imunity, neurózy, deprese apod. Stěny 
jeskyně jsou z kvádrů pocházejících ze solných dolů, podlaha je tvořena účinnou směsí solí 
z Mrtvého moře, Černého moře a solných dolů, ozdobný vodopád pomáhá zvlhčovat 

ovzduší. 45 minutový pobyt prý odpovídá až třídennímu pobytu u moře.  V programu: 
Sobotní výlet na Ješt ěd:   (tam 75,-Kč – procházka cestou dolů..) 1012 m. n. m., 
lanovka jede vždy každou celou hodinu, na 1012 m vysoký vrchol, korunovaný 
pozoruhodnou siluetou horského hotelu. Případně máte možnost navštívit:  
AQUAPARK - největší vodní zábava v Liberci!  (320,- Kč vstupné). Největší 
mimopražský krytý vodní ráj s celoročním provozem ve stylu antických lázní. Vybavení 

aquaparku: bazény a skluzavky, čtyři tobogány - Dráček, Anakonda, Galaxie a Tornádo,  
Tornádo je unikátní adrenalinový space-bowl pro odvážné, romantické jeskyně, divoká 
řeka, unikátní mořská akvária s mořskou faunou, whirlpooly v jeskyních, relaxační vana v 
tobogánové hale, vodotrysky a gejzíry, vodní a podvodní masáže, sauna a římská pára, 
relaxační zóny, bary s občerstvením, ve slunečních dnech je otevřena terasa s možností 
opalování a s výhledem na Ještěd a město Liberec, teplota vody v bazénech je 27 - 30°C ,  

nebo třeba Libereckou  ZOO , (cca 115,-Kč vstup)  která je vůbec nejstarší zahrada na území 
bývalého Československa a vstoupila v roce 2009 do 90. roku své existence. Počátky zookoutku v 
libereckých Lidových sadech lze zaznamenat už v roce 1904, kdy zde ornitologický spolek 
vystavěl velkou veřejnou voliéru; ta se později rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnčí zvěří. Z 
malého zvěřince převedeného v roce 1919 v první zoologickou zahradu pak během století vyrostlo 
sebevědomé a mezinárodně uznávané chovatelské zařízení, jímž prošly tisícovky nejrůznějších 
zvířat, stovky zaměstnanců a milióny návštěvníků. Cestou zpět do hotelu navštívíme 
rozhlednu Slovanka. Je to nejstarší železná rozhledna u nás.   Nedělní cestou 

domů navštívíme zámek Sychrov, patřící k našim 
nejvýznamnějším historickým zámeckým stavbám. Původně to byl barokní zámek z let 
1690-1693, nechal si ho postavit rytíř Lamotte z Frintroppu. Roku 1820 se majitelem 
Sychrova stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná 125leté období 
Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Kníže Karel Alain G. Rohan nechal 
někdejší barokní budovu přestavět do empírového stylu a za dalšího majitele se zrodila 

dnešní novogotická podoba Sychrova. Prohlídková trasa obsahuje 42 interiérů s bohatou řezbářskou 
výzdobou z dílny Petra Buška. K dispozici je portrétní galerie, která obsahuje 248 portrétů a je největší 
sbírkou francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Zachycuje nejenom 
příslušníky rodu Rohanů, ale i členy královské dynastie Bourbonů. Vstupné 150,-Kč.  
Zahrada stojí pouze 20,-Kč.  

V ceně ubytování, pojišt ění, plná penze a doprava luxusním 
autobusem   Poplatek za akci:  odboráři ZO OSD Motol symbolických  
500,-Kč (při platbě v poukázkách flexipass o 50,-Kč více), manžel-ka, druh/družka a dítě do 
10ti let platí 800,-Kč (850 Flexi), ostatní 1.500,-K č (1550,-Flexi) .  Přihlášky u pí 
Pokorné  – 774 746 813, platba převodem na účet 195756229/ 0300 ,   
v hotovostí či ve flexipass každý pátek v kanceláři ZO OSD Motol. Po přihlášení 
nutno do týdne složit minimálně zálohu 50%,  zbytek doplatit nejpozději den před 
odjezdem,  při platbě ve flexipass doplatek min.15dní před odjezdem. 
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Zveme Vás na akci Parník, 
kterou již po druhé uspořádá ZO OSD 

Motol a to 17.května 
2013 od 17ti hodin .    

Opět jsme si pronajali celý 
parník, opět bude zábavná tomba a opět na tom 

největším parníku, co brázdí Vltavu... 
Díky tomu se na parník dostane prakticky každý 
náš člen, který o to projeví zájem. Nadbytek lístků si 
opět odebere spřátelená ZO OSD Pošty, jako loni, a tak 

mužští kolegové zde potkají řadu hezkých doručovatelek… A na cenu si loni, 
ani letos lidé také nemohou stěžovat...přestože díky vzrůstu DPH a ceně 
paliva a energií pronájem výrazně stoupl, držíme cenu - stovka za 
člena, stopadesát za příbuzné, tři stovky pro cizí. Při platbě ve 
flexi je cena o 50,-kč dražší (režie firmy za „vyprání“ a  převod na náš účet + poplatek za 

vklad a výběr v bance). Za to tříhodinovou plavbu a s tombolou (je v ceně lístku a 
za pět tisíc jsou ceny) jinde -ani u jiných organizací- prostě takovou akci 
nepořídíte...  Naše organizace nechce na lidech vydělávat, nekupujeme z peněz 
členů služební auta, počítače, ani si z příspěvků neplatíme kancelářského 
bosse. Proto pořádáme akce za symbolické ceny, proto jsme vstřícní zájmům 
našich členů. Na 250 účastníků loni díky této akci prožilo krásný večer a my 
jsme přesvědčeni, že i letos se akce bude líbit.... lístky koupíte u vašich 
funkcionářů, nebo každý pátek v kanceláři ZO OSD Motol  9-15hod a to 
až do vyprodání zásob. !!! Odjezd je opět z náplavky u Palackého mostu !!! 
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Tak jako v 
loňském roce, 
i letos můžou 
naši členové 

využít 
nabídku 

tábora našich 
kolegů ze ZO 
OSD Brno. 
Neváhejte, 

takovou cenu 
jinde 

neseženete... 

Tak jako loni i letos   

nabízíme našim členům  
Lacinou rekreaci na Šumavě. 
Penzion Zdíkovec - obec Zdíkovec -  
GPS: Loc: 49°5'46.771"N, 13°41'21.81"E     

ubytování  za pouhých 100,-Kč/noc.  
K dispozici je 9 pokojů.   

Objednávky volejte na:  PhDr. Jiří Hejný  777 
804 333 , 774 746 803  

 fotografie naleznete například na 
http://www.zoosdmotol.cz/penzionzdikovec2011.htm ===== inzerce našich členů je zdarma !!!===== 

ZO OSD Motol 
stále přijímá nové 
členy i nové 
funkcionáře.   

Stále je v podnicích 
kde působíme řada 
míst, kde nemáme 
zastoupení, nebo 

jen mizivé.  
Vyplňte tuto 

mezeru právě Vy – 
vemte svůj osud do 

svých rukou! 



STRES  PŘI  ŘÍZENÍ  DOPRAVNÍHO  PROSTŘEDKU 

Stres v dopravě je obvykle spojený s časovým tlakem, omezeními v dopravě, konfliktními 
řidiči či cestujícími nebo rizikem vzniku dopravní nehody. Neustálé zvyšování hustoty 
silničního provozu, rychlost a spěch dnešní doby vedou k nárůstu zátěže a tlaku, který je 
vyvíjen na řidiče. Je stále potřebnější umět si zachovat „chladnou hlavu“ a zvládat 
zátěžové situace.  ...……………………………………………………………   
 

Co je to stres?   Stres je souborem reakcí, kterými tělo reaguje na požadavky 
našeho života. Fyziologické teorie stresu hovoří o stresu jako o reakci, při níž je 
organismus připravován na fyzickou akci v podobě boje či útěku (Poznámka: tyto 
reakce se vyvinuly u zvířat a u člověka v průběhu jejich vývoje za milióny let, není 
to tedy „vynález“ z moderní doby). Důsledkem stresu je zrychlení srdeční činnosti, 
zvýšení krevního tlaku a napětí ve svalech, zbystření smyslů apod. Stresová reakce může 
pomoci k přežití organismu tím, že člověka aktivuje. Pro to, aby vznikla stresová reakce, je 
důležité, aby člověk vyhodnotil danou situaci jako stresovou, to znamená jako ohrožení, 
ztrátu či výzvu, k jejímuž zvládnutí nemá dostatek zdrojů.               ..................      

 

Stres v dopravě.  V oblasti dopravy může stresová reakce zvýšit bdělost a umožnit rychle 
zareagovat. V omezeném prostoru dopravního prostředku ovšem neexistuje možnost využít 
těla plně připraveného na akci, a tak dochází k negativním důsledkům v oblasti pocitové, 
fyzické i v projevech chování. Výraznými projevy jsou např. nervózní popojíždění, agresivní 
slovní projevy, vztek, pocit bezmoci, špatná nálada, únava apod. Běžným dlouhodobým 
důsledkem stresu může být zvýšená únava nebo naopak nespavost, výbuchy zlosti, projevy 
agrese, nedodržování termínů, horší schopnost soustředění, poruchy paměti, příliš hlasitý či 
příliš rychlý hovor, podrážděnost, netrpělivost, neklid, pocit zmaru, apatie, pocity viny, studu, 
bezmoci, beznaděje.  Dlouhodobým vystavením organismu působení stresu dochází k jeho 
vyčerpávání. To se pak projevuje např. zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění, nemocemi pohybového ústrojí, nepříznivým psychickým stavem. Při 
výzkumech, prováděných na profesionálních řidičích, byla u nich zjištěna vyšší míra 
zdravotního rizika (právě zmíněné kardiovaskulární choroby apod.) oproti běžné populaci.  
 

Stresory v dopravě.  Stresory v dopravě mohou být hustá doprava, náledí, horko, ale i 
nedostatečné dopravní značení a špatný stav silnic. Velkou roli hrají i mezilidské vztahy v 
dopravě – agresivita, bezohlednost dalších řidičů, cestující - ale i pracovní vytížení či rodinná 
situace. Individuální faktory řidiče jako přesvědčení, postoje, osobnostní charakteristiky mají 
také nezanedbatelný vliv. V řadě dopravních situací nemůže řidič zcela změnit vnější okolí, 
které je do velké míry dané, a proto je nutné, aby sám disponoval charakteristikami, které mu 
pomohou situace zvládnout. Obecně lze říci, že dobrými předpoklady pro zvládání stresu 
za volantem mají řidiči spíše klidnější, s vysokou frustrační tolerancí, celkovým 
pozitivním laděním.                 ....................................................................... 
 

Jak se vyrovnat se stresem při řízení ?   Při zvládání stresu se mohou objevovat různé 
obranné mechanismy. Ty obvykle neřeší stres ani jeho příčinu, někdy jedinci pomáhají stres 
krátkodobě lépe zvládat, ale z dlouhodobého hlediska celou situaci mohou spíše zhoršit.  

• Útočné obranné mechanismy (agresivita, ironie, sarkasmus) 
• Sebeobviňující obranné mechanismy (ponižování, kritika sebe sama, úzkost) 
• Únikové obranné mechanismy (popírání stresu, lhaní, únik do nemoci, útěk od stresové 

situace - tendence neřešit, ospravedlňování svého chování v zátěžové situaci 
rozumovými důvody 
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Jak tedy zvládat stres za volantem či hrazdičkou ?  
Nehledejte jednoduchou odpověď. Pro to, aby řidič stres co nejvíce minimalizoval, se 
doporučuje následující:  
 

• Pokud to jde, snažte si svoji práci naplánovat, ať jste co nejlépe připraveni na různé 
situace, které mohou nastat  

• Během řízení si vytvořte příjemnou atmosféru  
• Snažte se být přátelští a vstřícní jak k ostatním řidičům na silnici, tak i k cestujícím 
• Zbytečně neriskujte, snažte se jezdit co nejbezpečněji.  

 

Pro všechny řidiče je důležité, aby se zaměřili na zvyšování odolnosti vůči stresu.  
Pro profesionály to platí dvojnásob. Jedná se o celkovou úpravu životosprávy od výběru 
vhodné stravy, přes pravidelný spánek a sport, až k osvojení relaxačních metod. Významnou 
pomocí je i individuální či skupinové rehabilitační, respektive terapeutické aktivity, které 
napomáhají k osvojení strategií zvládání stresu, a také kurzy a zvládání stresu a osobnostního 
rozvoje. Neméně důležitá je i spolupráce zaměstnavatele a jeho snaha o zajištění co nejlepších 
pracovních podmínek a podpory, která pomůže řidičům stres překonávat.   
 

Největšími stresory v dopravě jsou bezohlednost, lhostejnost a agresivita. Přejme si tedy, aby 
stále více řidičů dokázalo dodržovat prastarou zásadu: Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili 
tobě.  Pak bude na silnicích místo stresu panovat ohleduplnost a přátelství a společně zvládneme 
všechny nezdary počasí i omezení v dopravě. Tento článek je převzat z webu Centra dopravního 
výzkumu a za pomoc při jeho psaní děkuji Veronice Kurečkové.     Upravil: Jaromír Ticháček 
=================================================== ========= 
Stresu jsou vystaveni i naši funkcionáři při řadě jednání.  Jako příklad uveďme únorový 
výjezd do Plzeňské Škodovky (nicméně klidně bychom mohli psát o DPP) a to i u příležitosti 
jmenování nové personální ředitelky Ing.Nývltové. Věřím že s ní bude spolupráce lepší, než s 
odvolaným Ing.Borusíkem, který nám do oka svým asociálním přístupem zrovna nepadl, 
uvidíme... Co se dělo?  Ing. Fischerem byl vcelku slušně podán odborný výklad k ekonomickým 
ukazatelům,  ale když pominu naše dotazy, vznesené na vady u TRAM 14T a 15T, na snahu o 
případný outsourcing TRAM dep v DPP a na vývoj zaměstnanosti a ziskovosti full-servisu metra, 
tak pak už jsme tu už jen zaznamenali tradiční plky o ničem, tradičního monologu "stařičkého 
mocnáře" z Hostivaře (stovky lidí chtějí podepsali petici za jeho odvolání z Dozorčí rady DPP a 
přesto tam stále je...každých desettisíc dobrých že...) a jeho údajnou nechuť zde poslouchat 
odborné (jak řekl provozní) záležitosti (možná protože neví oč jde). Zaznamenali jsme též 
horečné přikyvování na nabídku výše stravenky 60,-Kč do té doby a poté jaksi "neviditelného" 
p.Hynouše (máme takové i v DP, taky žádné členské aktivity pro lidi nedělají a jen od nich 
vyberou a zas jim vrátí peníze, ale hlavně že jsou důležití) a diskuzi Plzeňských na téma fond 
pracovní doby, který se týká pouze Plzně a výrobních hal. Výlet za 16litrů benzínu, se tak 
zhodnotil pouze v informacích, že díky udržení OZT v DPP chybí v plánu zisku Škodovce 
0,5miliardy (ono jim toho chybí víc, ale za tohle můžeme my z DPP), že odbyt už není to co 
býval a i nulový zisk je úspěchem na trhu a nebýt zakázek z minula bylo by zle, že nyní vyvíjejí 
nové kola pro 15T a po jejich zkušebním zajetí na 100.000 km je budou montovat do již 
připravených nových TRAM bez kol, kterých mají nabouchané celé sklady.., že pozáruční servis 
dveří budou řešit až nastane čas, že neví přesně proč odcházejí převodovky u 14T, ale zkoumají 
to a že -tradičně- chtějí, aby zaměstnanci byli i letos spokojeni s nulovým nárůstem mezd -
což patří již k tradici...leč bohužel ostatními „takyodboráři“ často odkývané.. Přemýšlím, zda 
věřit ujištění ředitele, že porušování §277 ZP (celoročně nulový příspěvek na činnost OO) vůči 
naší organizaci by mělo být dáno brzy do pořádku (sliby, chyby). Přemýšlím, proč řada lidí, 
podporuje ty, co ve vidině vlastní důležitosti šplhají do rektálních končin nadřízených. Zda má 
smysl bojovat proti všem a zda to není to o nervy, když je to většině lidí stejně jedno a jsou pro 
ně odbory stejně všechny stejné. A když i někteří kolegové tak snadno podléhají tlakům. JZ
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    OkénOkénOkénOkénko občanské sebeobranyko občanské sebeobranyko občanské sebeobranyko občanské sebeobrany-  Jak na podomní prodava če. 
 

Před barákem m ě zastavil n ějaký optimistický krava ťák s tím, že je z firmy už 
nevím jaké, a prý kolik platíme za elekt řinu, že by pro nás m ěl fajnovou nabídku . 
Stižen kratochvilným nápadem zahrát si na trotla, živě jsem reagoval: "A jaký proud nabízíte?" 

"Pro vás určitě výhodnější, než máte ." začal našprtaný kolovrátek. Nehodlal jsem mu přenechat aktivitu: 
"No to jistě. Ale JAKEJ je ten proud? Střídavej nebo stejnosměrnej? 
 "Prosím?" ustrnul sales area manager.  "No ptám se, jestli nabízíte proud střídavý nebo stejnosměrný" 
dával jsem si záležet na výslovnosti.  Totálně vykolejenému nabízeči to v hlavě viditelně začalo šrotovat a 
na čele jakoby mu povstal nápis Měli jsme tohle vůbec na školení? Když nápis po chvíli pohasl, špitl 
rádoby obchodník nejistě: "No. to je jedno, ne?"  "No to teda není jedno", pravil jsem rozhodně, 
"Střídavej proud musíte pořád přepínat a měnit, proto je dražší. Tak to vy asi máte stejnosměrnej, když ho 
nabízíte levnějc."  "A jakej vy tady teď máte proud?", zasáhla mladého muže spásná myšlenka.   
"Jednofázovej", oznámil jsem suše a mladého muže spásná myšlenka zase opustila. Hned to ale srovnal: 
"A jakej mají   sousedi?"   "No přece ten samej. Tady to všichni máme stejný.  To jste si nezjistil 
předem?", nasadil jsem pohoršený  výraz, že je náš barák tak nehoden pozornosti.  "Jó, jistě. Když my 
dáváme nabídky jednotlivým odběratelům, ne celýmu domu. Ale, víte co? Já vám to zpracuju a přijdu 
ještě jednou. Můžu vás poprosit o nějaký kontakt?" 
 Na jméno se mě úplně zapomněl zeptat, číslo jsem mu řekl takové, co mě zrovna napadlo, on potom něco 
naučeného zamumlal a rychle pádil pryč. A já jsem na futru do baráku udělal další pomyslný zářez: Zase 
jeden oblbovač, co k nám nikdy, ale opravdu už nikdy nepřijde.           HaŠeb. 

Tohle vám o pra čce a praní nikdo ne řekne. 
 Spotřeba vody. Je jedno, zda máte pračku na šest nebo osm kilogramů, budete-li chtít dobře 
vyprat džíny nebo svetry, dáte do ní jen dva nebo čtyři kousky. „Maximální náplň totiž platí 
jen pro základní program na praní bavlny. Všechny ostatní mají mnohem menší kapacitu," 
konstatuje David Hladký z firmy Miele a dodává, že vás nezachrání ani pračky s takzvaným 
automatickým programem, který si dokáže náplň zvážit a tomu přizpůsobí množství vody a 
energie. „Jenže takové pračky umí pouze snížit spotřebu, nemohou však překročit maximální kapacitu. 
Když dovnitř přece jen dáte více prádla, nevypere se dobře, může v něm zůstávat prací prostředek, který 
bude dráždit pokožku a na tmavých věcech třeba zanechá nehezké bílé stopy."  Šedesát stupňů – teplota 
na nic  Také přemýšlíte a raději zvolíte právě „šedesátku“, protože máte pocit, že horká voda dezinfikuje? 
Jenže aby zmizely všechny bakterie, viry a další škodliviny, musela by působit více než třicet minut. Při 
obyčejném praní šedesátistupňová teplota působí na prádlo jen asi pět minut. Očekávaný výsledek se tak 
nedostaví, jen zbytečně vyhodíte peníze za ohřev vody. Perte proto na třicet nebo čtyřicet stupňů, a 
chcete-li věci opravdu dezinfikovat, zvolte vyvařování na 95 stupňů. Vyhozené peníze? Za „doplňky“ 
Dopřáváte svému prádlu a pračce to nejlepší, proto kupujete přípravky na odstranění vodního kamene, 
fleků a podobně? Jde jen o zbytečně vyhozené peníze. Pokud si koupíte kvalitní prací prostředky, jsou v 
něm všechny tyto složky obsaženy. Pokud vám přece jen na pračce záleží nebo bydlíte v oblastech s 
velmi tvrdou vodu, doporučuje se v průměru dvakrát do roka dopřát pračce očistu pomocí speciálního 
odstraňovače vodního kamene a usazenin. Bez sáčku to nepůjde Moderní přístroje zvládnou šetrně 
vyprat i vlněné věci nebo ty zdobené knoflíky, flitry či kamínky. Jen je třeba jim věnovat o několik vteřin 
více péče a dát je před praním do speciálních sáčků. „Ty chrání jak věci samotné, tak i buben pračky před 
poškrábáním. A neplatí to jen pro sváteční oblečení, ale třeba německá firma Möve doporučuje v sáčcích 
prát i ručníky zdobené kamínky, aby se z látky neuvolnily. A funguje to," říká Lenka Kocourková z 
firmy, která je zde prodává. Nejdražší na praní? Prášek! Větší množství pracího prostředku totiž šetřivé 
přístroje nezvládnou vymáchat, a tak zpravidla zůstává v oblečení. Platí, že dávkování na obalu je stejně o 
zhruba dvacet procent nadsazené. Právě prací prostředky jsou na praní nejdražší.  Na bílé patří jenom 
prášek. Bělidla, která brání zašednutí věcí, totiž nelze vyrobit v tekuté podobě, ale jen sypká, nejsou 
proto součástí gelů. Přesto i gely mohou prát dobře. Na kvalitě praní se totiž podílejí především enzymy. 
Existuje jich několik typů a každý odstraňuje různé skvrny. Nejsou však nejlevnější, proto většinou platí, 
že dražší přípravky obsahují více enzymů a lépe tedy perou než ty levnejší.  Jak je to s aviváží? Někdo ji 
zakazuje zcela, jiní ji doporučí, protože dokáže prodloužit životnost oblečení, redukovat statickou 
elektřinu a podobně. Musíte ale dodržet doporučené množství, což je na 4,5 kila bavlněných věcí 36 
mililitr ů, na dvě kila vlny 24 mililitrů a nejméně na syntetiku. Na dvoukilovou dávku se doporučuje jen 
18 mililitrů, což je méně než malý panák!      RůRi 
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 Rady co se hodí: Popis instalace rozvodu plynu v novém rodinném domě 
1.) Cesta za razítky , 2.) Rozhodování o provedení instalace , 3.) Nákup materiálu , 4.) Samotná realizace  
   instalací , 5.) Tlaková zkouška , 6.) Montáž nového plynoměru,sepsání smlouvy  7.)Závěr 
 

V nedávné době jsem se rozhodl plynofikovat můj rodinný d ům. Vzhledem k nebezpečnosti 
tohoto média mám určité povinnosti, které musím splnit, dřív než dům k plynu připojím a o ně se 
s vámi podělím v tomto článku. Jak tedy na to. Nejprve se musím obrátit na zákaznickou kancelář pro 
daný region se žádostí o plynofikaci rodinného domu. Jelikož mám již hotovou plynovou přípojku 
(začíná na hlavním řádu a končí uzávěrem HUP na mém pozemku), odpadá mi tímto vyřizování 
spousty žádostí ohledně dotyčného pozemku, na kterém plynová přípojka leží. Kompletně vyplněný 
formulář se žádostí o připojení, posléze odevzdám opět u zákaznické kanceláře plynárenského 
závodu. K žádosti připojím i výřez z katastrální mapy s označením zájmového území, ve formátu A4. 
K formuláři připojuji i projekt s výkresovou dokumentací. Pokud s tímto projektem plynárenská 
společnost souhlasí, mohu začít s výstavbou domovského plynovodu. Stavbu mohu provádět sám, za 
kontroly stavebního dozoru (nejlépe revizní plynový technik), nebo se mohu obrátit na 
kvalifikovanou plynárenskou firmu, která tuto instalaci provede. Dřív než přistoupím k realizaci 
samotného rozvodu plynu v domě, nakoupím veškerý potřebný materiál, komponenty mohu nakoupit 
ve specializované firmě a prodejně, neboť všechny díly musí být atestovány a musí mít certifikáty 
jakosti. Dle projektu nakreslím na zdivo (nejlépe křídou) otvory. Po vysekání naznačených otvorů si 
připravím trubní materiál.  Prvotní instalaci začnu provádět v plynoměrové skříni, za uzávěr začínám 
klást část potrubního materiálu určité dimenze, dle již dříve zhotoveného projektu. Jako první 
položím největší dimenzi, s ohledem na počet spotřebičů, na jejich druh i výkon. Platí pravidlo: čím 
větší počet a výkon spotřebičů, tím musí být dimenze potrubí větší, aby při současném spuštění 
několika spotřebičů zároveň, nedocházelo k plynové nedostatečnosti. V případě, že mám již potrubí 
svařeno, přichystám odbočky, kterými následně připojím spotřebiče. Tuto připravenou instalaci mohu 
uložit do zdiva, kde mám již předem vysekanou drážku, nebo ji mohu vést i po povrchu stěn, za 
podpory různých konzol a příchytek. Zapojení však nemohu díky české státní normě provádět sám a 
proto se musím obrátit na specializovanou firmu, která toto zařízení připojí a od připojení vydá 
náležité doklady s úředním razítkem. Nyní, když mám vše připojeno a spotřebiče nainstalovány na 
svých místech, obrátím se na pracovníka plynárenské firmy se žádostí o vykonání revizní a tlakové 
zkoušky. Tlaková zkouška se provádí tlakovým vzduchem ze strany od budoucího plynoměru. A to 
vše za předpokladu, že jsou všechny spotřebiče uzavřeny. Natlakování potrubí musí tento tlak udržet 
určitou předepsanou dobu. O provedení této zkoušky plynárenská společnost vypracuje protokol, kde 
se vyjádří, zda byla provedena tzv.“tlakovka“ v pořádku, dále pak, že byl splněn řádný technologický 
postup instalace a což je také velmi důležité, zda byla dodržena norma a projekt. Následně zapravím 
prostupy ve zdivu, drážky ve kterých je zapuštěno potrubí. 
    S protokolem o vykonané tlakové zkoušce a revizi vyřizuji jednu z posledních mých povinností. 
Obrátím se na oblastně příslušnou plynárenskou organizaci se žádostí o namontování plynoměrného 
zařízení-tedy plynoměru. Montují se plynoměry různých typů, záleží na odběru. Po montáži 
plynoměru a sepsání zákaznické smlouvy se stávám zákazníkem se všemi právy a povinnostmi 
vyplývajících z této smlouvy a mohu využívat výše uvedené odběrní plynové zařízení. 
    Závěrem lze konstatovat, že výhodou plynového topení je vysoká účinnost provozu a efektivní 
ohřev užitkové vody. Zejména u kondenzačních kotlů jde až o 108 procentní účinnost. Díky speciální 
technologii jsou zplodiny ještě jednou zpracovány a tedy využity. Lze tedy plynofikaci rodinných 
domů jen doporučit, nejen z hlediska čistoty ovzduší a dopadu na životní prostředí, ale i z hlediska 
čistoty a automatizace obsluhy. A v neposlední řadě má tato plynofikace velmi kladný 
ekonomický efekt, zvláště pak v případě montáže kondenzačních kotlů. 
                                                                                                                 Redakčně kráceno.   HaŠeb 
 
 
= 
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 Píšete nám z vašich dovolených….               

Alpský Krampuslauf 
Zima nás ještě skutečně neopustila a tak mi 
dovolte připomenout loňský zájezd na 
kouzelnou a strašidelnou předvánoční šou 
v Rakousku – 23.11.2012.  

Chcete se vydat na výlet na jehož konci vás 
čeká nevšední a tak trochu i strašidelný 
zážitek? Zavzpomínejte  se mnou na 
Schladming ve kterém vypukla největší 
čertovská sešlost v Evropě! Bojíte se? :-)    

Přesuneme se  do historického hornického města Schladming, které je velmi známým 
lyžařským střediskem v alpské oblasti Dachstein-Tauern. Večer zde začíjná velkolepá 
podívaná!  Největší alpský Krampuslauf - (největší ve světě) tradiční shromáždění čertů 
(úžasné čertovské masky, zdobená koňská spřežení. 1200 čertů v originálních starých 
maskách nebo maskách vyrobených podle tradice bude před vašimi zraky sršit oheň a dým 
a tancovat divoké reje.  

Sešlost čertů v celé Evropě trvá až do nočních hodin. Přijíždějí masky nejen z Rakouska, 
ale také z Bavorska a Itálie. Vstupné na Krampuslauf je 6 EURO. 
Průvod čertů či jinak běh čertů - fantastická alpská tradice stará stovky let (až 500 let). 
Čerti běhají v Rakousku od poloviny listopadu do Tří králů. Jsou to čerti lesní, koňští, čerti 
z bažin, skalní čerti,….Jednotlivé skupiny  mají  8 - 30 členů. Většinu tvoří čerti - 
krampusové, ale mohou se objevit i perchty, tedy další čarodějné bytosti, vyjímečně i 
Mikuláš či andělé. 
 Jak vypadají krampusové - základem je vyřezávaná maska, mnohdy se dědí z dědečka na 
syna a na vnuka…a má desítky let stáří. Je to jedna z nejsilnějších alpských tradic. Na 
masce jsou obří rohy. Nejtěžší masky váží až 30 kg. Masky i kostýmy rakouských čertů na 
Krampuslaufu jsou naprosto dokonalé. A značně hrůzostrašné. Nepocházejí ovšem ze 
sériové výroby, každý čert si je dělá (či alespoň zdokonaluje) sám, každá maska je tudíž 
víceméně originál.  
Čerti mají rudé, krví podlité oči, děsivé hororové rysy a minimálně půlmetrové rohy. 
Masky nejsou vyrobeny z papíru, ale z laminátu a často je zdobí pravá zvířecí srst a 
skutečné rohy. Masky jsou ostatně pěkně těžké. A také jejich cena je značná – pokud si je 
čerti nevyrobí sami a chtějí je koupit, zaplatí v přepočtu dvacet až padesát tisíc korun. Jsou 
ale i nové některé až ve stylu sci-fi. Zbytek těla pokrývají zvířecí kůže od masky až k patě. 
Nechybí obří zvonec, drápy na ruce, koňské žíně na trestání hříšníků….krampus provozuje 
kromě rytmického poskakování pouštění hrůzy na kolemjdoucí a obvykle i spousty 
ohnivých efektů. Celá skupina má jednotnou image - kůži ve stejných barvách, podobné 
masky, obvykle sebou krampusáci táhnou hlavního ďábla na 
voze, ze kterého šlehají blesky - táhnou ho "hříšníci", 
historické traktůrky či ostatní krampusáci. Celá skupina dělá 
show a hodnotí se nejlepší skupina.  
Skupiny jsou z celého Rakouska a z Jižních Tyrol, malinko i 
z Bavorska či z Julských Alp. Na tyto velké krampuslaufy 
jezdí tisíce diváků z celého světa. V maskách chodí obvykle 
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mladíci ve věku 16 - 20 let. 
Na tuhle noc nikdy nezapomenu. A 
přitom to začínalo tak nevinně. Krátce 
po šesté jsme se procházeli centrem 
vyhlášeného alpského střediska, stánky 
nabízely tradiční svařák a nad ulicemi 
romanticky poblikávala slavnostní 
předvánoční výzdoba. Čekali  jsme na 
začátek vyhlášeného čertovského 
průvodu Krampuslauf.  Byla nám už 
pěkná zima, když jsem se s davem 
nedočkavých diváků přemístila na  
náměstí, kde se měla tradiční mikulášská zábava v podobě reje čertů a čarodějnic odehrát. 
Představovala jsem si neškodný průvod, ale všechno bylo nakonec úplně jinak. O půl 
sedmé bylo už náměstí úplně plné. A najednou se z tlampačů ozval hlas oznamující 
příchod Mikuláše. Moderátor hecoval dav a za chvíli přijížděl vůz tažený „krotkými“ 
čerty, na kterém stál Mikuláš. Ze všech stran se vyrojily děti, kterým Mikuláš rozdává 
pytlíčky s dárky. Jenže v té chvíli všechno dobré končí. Přichází peklo. 
 O deset minut později už na náměstí dorazila první skupina opravdových rozzuřených 
pekelníků. A hned je jasné, že nepůjde o žádnou legraci. Nad náměstím se rozhořel 
„bengálský“ oheň a první čerti vstupují na scénu. A pozor, tyhle čertovské kreatury jsou 
stejně tak i agresivní. Má původní představa o tom, že 
budou jenom řinčet řetězy, vzala za své za pár vteřin. 
Čerti mají také metly spletené z čerstvých prutů. Po 
pravdě, asi žádná jiná země na světě nemá tolik čertů 
jako Rakousko. Krampuslauf se začal „držet“ už od 11. 
století a dnes patří k vyhledávaným turistickým 
atrakcím. Stovky čertů jsou rok co rok k vidění ve 
Villachu, v Klagennfurtu a v dalších alpských 
střediscích. A tak můžeme staré dobré Rakousko s 
trochou nadsázky považovat za centrum pekelné říše. Rej je v plném proudu, ulicí se valí 
desítky ďáblů. Co chvíli se pár čertů vrhá do davu diváků a údery metlou kosí vše, co jim 
stojí v cestě. Někteří jsou hnědí, jiní černí a další zase bílí. Někde vbíhají rozparádění čerti 
přímo do řad diváků. A servítky si neberou. Šlehají všude kolem sebe těžkými metlami. 
Naštěstí jsou kolem členové ochranky, kteří nejagresivnější čerty trochu krotí. Ale sotva 
čerti vyjdou z náměstí, jejich agresivita opadá. Snímají masky, a někteří se dokonce 
nechávají fotit s turisty. Show skončila, lidé se rozcházejí. Jen někteří ještě trochu kulhají.  

Druhý den jsme si od příšer odpočinuli  v  Bad Ischlu .  
Bad Ischl je lázeňské město v rakouské spolkové zemi Horní 
Rakousy. V Bad Ischlu jsou solné lázně. Největšího věhlasu 
dosáhly v 19. století díky pobytům císařské rodiny a tehdejší 
honorace. Léčí se tu potíže dýchacích cest, revmatismus a 
ženské choroby. Nachází se tu areál termálních koupališť a 
saun. Koupání ve známých místních termálních lázních se 
slanou léčivou vodou (velké množství různých saun, krytých 

i otevřených bazénů, relaxační prostory atd.) nám náramně prospěla. Byl to hezký výlet.             
             HaŠeb 
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Je středa jednoho červencového týdne a já přijíždím chvíli před půl pátou odpoledne k 
benzinové pumpě za Prahou, kde mám sraz s kolegy z Landrover clubu. Panuje vedro, skoro 
32 stupňů ve stínu a ani se mi nechce věřit, že je to sotva týden co lilo jak z konve a z 
večerních zpráv nám hlásili přívalové povodně. Ještě jednou kontroluji svoji výbavu, lopata na 
střeše, kanystr s naftou také, kurta na vyproštění nesmí chybět, rukavice, voda v barelu na 

umytí rukou či v případě nutnosti dolití do chladiče, nářadí v boxech, náhradní baterky do foťáku a pití. Jsem 
nervózní jak prvorodička, hlavně si neudělej ostudu, říkám si, když obcházím svého starého Range Rovera a 
přemýšlím, jestli jsem ho ještě neměl umýt od prachu. Tato myšlenka však vzala za své, když dorazilo první 
auto ze skupiny, se kterou dnes pojedu, s řádně do terénu upraveným Land Roverem Defendrem, který byl 
pomalu o půl metru vyšší , než můj Rengee a zabahněný až po špičku antény. Jako kdyby vycítili mojí nervozitu 
z toho co mne dnes asi čeká, rovnou se kluci zeptali, kolik jsem toho najezdil v terénu, po pravdě jsem se přiznal, 
že toho moc nebylo. Neboj, dneska to nebude žádné divočení, uklidňovali mne, jen tak se jedeme projet po 
práci. Tato slova mne vcelku uklidnila a mezitím i dorazil další člen, na kterého jsme čekali. Také starý Range 
Rover, dokonce i stejná barva a podobná zahrádka na střeše, ale proti jeho kolům, vypadají ta moje originální, 
jako sundaná z nákupního košíku. Však jsem také dostal co proto, že mám nasazené poloteréní šlupky, no ale to 
už se nasedalo a pomalu jsme vyrazili směr hrad Bezděz.  Sjíždíme ze silnice , asi po pěti stech metrech 
zastavujeme a čekáme na dalšího účastníka. Během tohoto čekání, pořizujeme první fotky, probírá se trasa a 
pořadí ve kterém pojedeme.  Je rozhodnuto, že já jedu jako druhý, když zapadnu, může mne větší auto 
vytáhnout dopředu nebo další dozadu. Trasa je jednoduchá, Louže, Kámen Vyhlídka, Sjezd a pak domů. Vůbec 
nic mi to neříká, ale jsem pevně rozhodnut, že se brodění v nějakých kalužích vyhnu. Dorazilo poslední auto, asi 
dva roky starý Defender, k mému zoufalství také upravený pro jízdu v terénu. Přivazuji si raději vyprošťovací 
kurtu a vyrážím. Cesta se rychle mění a z upravené polní cesty míříme k nedalekému lesu, pak vidím jak ten 
ohromný Defender zrychluje a přímo proráží louži asi půl metru hlubokou a dlouhou téměř 100 metrů, v jeho 
podání to vypadá lehce, jako když dítě skočí do kaluže. Zastavuji a za mnou čeká i naše kolona, nemohu jinudy 
a tak raději řadím uzávěrku diferenciálu, redukci, zavírám okna a vyrážím. Kaluž je plná bahna, můj Rengee  
sebou hází, cítím jak polosilniční pneumatiky kloužou, ale pomalu se brodím vpřed. Jsem na druhé straně a 
nezahrabal jsem se, divím se nahlas, jedeme však dál a takových kaluží, větších i menších prorážíme několik. 
Cesta vede dál lesem kde se střídá tráva, písek i bláto, vždy je to trochu adrenalin, srdce mi buší a já volím 
opatrně cestu, ne vždy mohu jet tam, kam upravená auta a tak kličkuji i mezi stromy v lese.  Bohužel někdy to 
nejde a tak i přes maximální snahu zapadám v asi metr hluboké koleji. Zde přichází ke slovu vyprošťovací 
popruh-kurta, kterou přichytáváme za moje přední tažné oko, Defender přede mnou se rozjíždí, cuká, ale já dál 
stojím dál zapadlý a vidím jak vzduchem letí moje mlhovka z pod nárazníku a prasklé tažné oko. Přivazujeme 
tak kurtu za druhé, to tentokrát již škubnutí vydrželo a já jsem volný, naštěstí, jsem už víckrát nezapadl. 
Zastavujeme na mýtince pod šíleným kopcem, plném obrovských kamenů, je mi jasné co mysleli tím Šutrem a 
také je mi jasné, že tudy jen tak něco neprojede určitě ne můj sériový Land Rover, jenže to už se nahoru drápe 
zelený upravený Defender, nechápu jak je to možné, lezu ten kopec pomalu po čtyřech a to auto může ještě 
přelézat balvany vysoké i 60 centimetrů. Byl také jediný, kde se o to pokusil, my ostatní kopec objíždíme a 
míříme po hezké cestě na další cíl našeho výletu. Cesta se zužuje a nakonec zastavujeme na úzké pěšině, kde 
nám bere dech ten výhled. Na jedné straně Bezděz, na druhé Máchovo jezero v západu slunce, kolem lesy a 
najednou ze mě celé napětí opadá, ten výhled, to, že jsem se mohl na toto úžasné místo 
dostat, byla plnohodnotná odměna, za všechno bláto, útok otravných komárů i za tu 
uraženou mlhovku. Klesáme z vyhlídky a pod řidičem je strž hluboká dvacet metrů, dost 
dobrý důvod dávat pozor a nepadat do ní. Cestu zpět k silnici už absolvujeme potmě a já 
jsem opravdu rád za všech na přídavná  světla, která osvětlují cestu přede mnou.  
Výlet končí, auta jsou v pořádku a my umýváme  světla i skla vodou z barelů. Pijeme teplou 
ledovou kávu nebo čaj,  kouříme a vyprávíme si zážitky, o tom jak se nám jelo, jaké bylo 
vidět auto svého kolegy před sebou při tom či onom, pochvalujeme si výlet a plánujeme termín toho dalšího. 
Típám cigaretu, ještě mačkám klakson, poslední pozdrav a vyrážím domů.        L.P. 
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Vás co nejsrde čněji zve na turistickou akci: 

7. ročník COURÁNÍ CÍPEM ČESKÉHO KRASU 

TERMÍN KONÁNÍ AKCE je 
 v sobotu 21. září 2013 

START   9,00 – 12,00 hodin 
 stanice metra „B“ JINONICE  

Pěší trasy v délce: 17, 21, 27, 37, 42, 50 Km , Cyklo trasy délce: 33, 66 Km , Nová 
trasa pomocí GPS: cca 18 Km  Kočárková trasa pro děti startuje v radotín ě na 
nádraží ČD od 14:00 , CÍL VŠECH TRAS DO 20 HODIN, DLE PROPOZIC  

Startovné je ve výši 20 ,- Kč , Více info: email  sjenda@email.cz 
 

     ============================inzerce našich členů je zdarma !!!================================    
 

Těžký život exekutora .   
Jednoho dne volá paní, říkejme jí paní Nespokojená. Je to manželka povinného (povinný 
je dlužník) a křičí do telefonu, vyjmenovává všechny druhy turu a jedince s duševními 
nemocemi (např. mentál, debil apod.).  
Co si vlastně dovolujeme jejímu manželovi něco blokovat, když on nic nedluží, co si 
vlastně dovolujeme cokoli mu posílat, obtěžovat ho s nějakým podpisem na obálku.  
Po minutovém monologu paní Nespokojené vysvětluji, o co se jedná a kde dluh jejímu 
panu manželovi vznikl.    
Jak se to ve většině případů dělá, odkoupila pohledávku jejího manžela vymahačská 
společnost. Samozřejmě vzrostly náklady a tak i dlužná částka.  
Paní evidentně nepochopila, že z pokuty 1.000,-- Kč za nezaplacenou jízdenku, po pěti 
letech nezůstane pořád jen 1.000,--Kč. Poctivě jí vysvětluji co je původní částka - pokuta 
a co jsou náklady oprávněného (věřitele) za právního zástupce, co náklady exekutora, co 
odměna exekutora. 
 Paní Nespokojená pořád nechápe. Nadává jak špaček a prý nám nic platit nebudou. 
Položila to. Ani neřekla: „Nazdar Tvá Máňa“ (běžné chování ze strany povinných). 
Dobře, mám tady jejich účet a obratem ho zablokuji, v lepším případě.  
V tom horším jim vykonavatel zabaví majetek, který následně exekutor vydraží.  
Co to jsou dražby? A kde se jich můžete zúčastnit? To se vše dozvíte na stránkách 
příslušného exekutora. Nebo na oficiálním dražebním portálu www.portaldrazeb.cz , 
kde jsou vyvěšeny všechny dražby konané v nejbližším termínu.   
Vydražené věci jsou jako „nově koupené“. Žádný cejch dluhu.  
Akorát občas je třeba sundat dolů samolepku exekutora, kterou 
 danou věc zabavil.  
Není moc vhodné chodit třeba s notebookem nebo mobilem 
 s viditelným znakem zabavení. Nebudí to dobrý dojem.  
Plaťte své dluhy včas, abyste se vyhnuli jakémukoli odcizení majetku, leč legálnímu,            
či peněžních prostředků z Vašich účtů.                                                                   L.P. 
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Lanová dráha na Petřín.                        . 
 
 

MHD v Praze,to nejsou jenom tramvaje,metro či autobusy, ale 
také i přívozy nebo lanová dráha na Petřín. Lanová dráha patří 
bezesporu k perlám MHD v Praze. Umírala a opět se znovu 
probouzela k životu jako když povstává bájný Fénix z popela (a 
to dokonce 3x!!!).  Tímto článkem, který netradičně podáváme na 
pokračování, vám chceme trošku obeznámit s historií tohoto 
zvláštního dopravního prostředku, který jak doufáme bude ještě 
dlouho dobře sloužit a dělat radost cestujícím všech národností i 
generací. 
  

   První lanová dráha na Pet řín. (*1891.25.7.---- +1914) 
První petřínská lanovka,která byla stavěna současně z 
rozhlednou měla částečně jiný průběh trati než je nyní. Byla přímá 
a o něco kratší. Dolní stanice stála o něco výše než nynější, 
téměř proti dnešní uličce U lanové dráhy. Horní stanice se 
nacházela poblíž restaurace Nebozízek (zde je možné ještě dnes 
zahlédnout nepatrné zbytky stanice).  Lanovka překonávala 
výškový rozdíl 102,2 m, vodorovná délka trati byla 383m a šikmá 
délka (skutečná délka)396,5m. Stoupání mělo průměrný sklon 

267 promile(max.stoupání dosahovalo hodnoty 295 prom.). Trat pro rozchod 1m. byla 
vybudována jako tříkolejnicová -po střední kolejnici tedy jezdily oba vozy- s krátkým 
čtyřkolejnicovým úsekem pro vyhýbání vozu. Jedním z bezpečnostních prvku byla tzv. 
Abtova ozubnice, pojmenovaná podle švýcarského konstruktéra lanových drah. Ocelové 
tažné lano mělo průměr 34 mm a bylo tvořeno 16 prameny po 7 drátech na konopné 
duši.  Hlavní kladka o průměru 2,8 m.byla po obvodu vyložena dřevem,aby lano netrpělo 
třením.  Neméně zajímavý byl pohon lanovky, kde se uplatnil systém vodní převahy. 
Vozy měly ve své spodní části nádrž, která se v horní stanici naplnila vodou dle počtu 
cestujících ve spodním voze a takto zatížený vůz vytáhl druhý nahoru. V dolní stanici se 
voda vypustila a celý cyklus se znovu opakoval.  Oba vozy pro lanovou dráhu vyrobila 
známá smíchovská Ringhofferova továrna. Vůz byl rozdělen na čtyři oddíly a měl 
kapacitu až 50 cestujících. Jejich délka byla 7,3 m a šířka 2m. Jedna jízda po trati trvala 
průměrně 6 minut max.rychlostí 2m/s. (co se týká historie lanové dráhy v Praze, 
doporučuji si prohlédnout tématickou výstavu, která je umístěna v prostoru horní stanice 
Petřín). Provoz lanovky byl zahájen 25.7.1891 a probíhal řadu let bez významnějších 
změn. Až na počátku první světové války musel být provoz zastaven. 
 

Po ukončení tohoto konfliktu který poznamenal 
celou civilizovanou Evropu, bylo podniknuto 
několik marných pokusu o obnovení provozu, 
které se ovšem nikdy  nepodařilo dovést do 
zdárného konce. Poslední pokus o záchranu 
proběhl roku 1920. 
 

Od této doby musela petřínská lanovka spoustu 
let tiše čekat,než se dočkala svého 
znovuobnovení a začala opět sloužit svému 
původnímu účelu. 
 

A o tom zas příště….                     JirHa   .
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Příhody tramvajáka Izáka.   Úsměvný román na pokračování.                      
 
Všechny postavy jsou smyšlené a jakákoli podobnost je čistě náhodná. 
 

Jmenuji se Izák a jsem řidič tramvaje. Už za rohem na mne čeká důchod a za druhým si smrťák 
klepe kosu. Jsem starý mládenec a řadu let hledám své rodiče i příbuzné. Lecos při tom zažívám, 
ale k tomu se ještě vrátím. Dnes vám chci popsat svůj dnešní den, ať víte, co takový řidič vlastně 
dělá, jaké má v životě trable a jací jsme mi řidiči lidi. 
V noci se mi zdálo o psech, říkám si Izáku, to není dobré znamení, žádného psa nemám, jen 
kocoura Herodese, kterého mi jakýsi Žid věnoval a o kterém vám něco také napíšu později, a tak 
jsem to bral jako boží varování.  No a fakt jo. Vstanu a zakopnu o myš, pak netekla voda, asi soused 
Erazim zase vrtal do zdi díry na hmožděnky, varná konvice mi nevypnula a vyvařila se, a ke všemu 
mi ještě zvrdnul chleba tak, že jsem mu ani paličkou na maso nedomluvil, aby změknul. Znechuceně 
se oblékám a ani jsem si nevšiml, že mám kravatu naruby.  Nevadí Izáku, říkám si, máš zálohu od 
dvanácti, v klidu si pak nakoupíš, v klidu se najíš... ale ouha. Sotva vejdu před polednem do místosti 
záloh, baf, výpravčí na mne číhal schovaný za rohem, a hned mi šermoval lístečkem před nosem. 
 Izáku, utíkej, střídá to za deset minut a jezdíš až do jedné v noci. Ani minutu mi nenechal nasát tu 
atmosferu vozovny. Ten rajský odér nepraných uniforem, ten překrásný pohled na pavouky 
opředené rohy stropů a zdi, které pamatují malování, když byl Křižík ještě v zácviku. 
Tento výpravčí, Emil Zajíc, mne nemá rád, jednou jsem mu nechtěně přišlápl knír, když byl 
schovaný pod lavicí a poslouchal co si řidiči o něm povídají. Mám tam naopak jednoho oblíbence, 
jmenuje se Franišek Morous, kterému jsem jeho pleš vychválil jako biskupský ostrůvek a který mne 
na záloze nechává i čtvrt hodiny. Vůbec nejhorší je výpravčí Josef  Kakál, který je nerudný, nadává 
mi, háže po mne sešívačkou a nadržuje těm řidičům, co jsou ve sdruženi „Vivat Hloubětín“. Ale 
komu si na něj mám stěžovat? Hlavní tramvaják Petr Hroch, bývalý stavební dělník, který má ruce 
jak lopaty, protože dřív dělal ve firmě kde šetřili i na nářadí a dělníci museli omítat barák a nakládat 
míchačku holýma rukama, se se mnou vůbec neobtěžuje mluvit. Pravdou je, že je třeba němí. Tůhle 
na jednoho takového přišli v metru. Třicet let chodil na porady vedení a mlčel, až nakonec přišli na 
to, že je hluchoněmý a vyhodili ho. 
Jsem na záloze rád, posedím, obveselím kolegy svými aneknotami a vtipnými šprýmy. Chlapci se 
smějí a plácají mne dlaní na obličej, až mi tuhle opuchly celé tváře. Mezi mé nejoblíbenější vtipy 
patří například hádanka proč židé neumí karate. Proč? Protože nejsou japonci... Vtipné že.  
Kolegové mne mají rádi a jak mne vidí, hned volají: „pane bože...“ jsou velmi pobožní.  
Já taky, přišel jsem na to, že mí předci byli zaniklý národ jedenáctého kmene Paštůnů, odděleného 
za krále Šalomouna od Izraelitů a odešlých neznámo kam. Pak je sice nikdo již minimálně třitisíce 
let nenašel, ale já to vypátral. O tom jindy. Taky jsem se naučil zvláští jazyk, protože každý kmen 
má mít jazyk svůj. Často si třeba mumlám: „Adar haz áksjar,  Akvomlap , Yninam , Ňotýv“...!  a to 
byste viděli jak bezdomovci na konečné pádí z vozu... zvláště když sundám čepici a vídí mé 
ořezané kolečko, které si každé ráno kuchyňským nožem udržuji. Brousím si na to nůž každý den o 
tvrdý chleba a je jak břitva. Není to přitom žádná věda, umět cizí jazyk, jen jsem si otočil názvy 
stanic, kudy jezdíme, ale zní to záhadně. Když jsem byl nějaký čas v Izraelském Hebronu a hledal 
tam své předky a toto mumlal, uctivě se mi klaněli a jeden žid mne dokonce pozval na oběd. Sice 
ptačí proso moc nejím, ale vínem jsem nepohrdl. Místní  o něm řekl  „garua jajin“. Nevím vůbec co 
to je, asi jeho název, no vypil jsem ho, ale nic moc. O tom ale také někdy jindy.. teď zpátky 
k dnešku. 
Popadl jsem tedy lísteček, pokynul kolegům a běžel jsem na střídání protože žádná tramvaj tímto 
směrem nejela. Jako na potvoru si totiž na koleje lehl nějaký aktivista a dožadoval se zákazu kácení 
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křovin v povodí říčky Kačák, protože tam žije jistý druh chrousta, který prý umí údajně vrzat 
krovkama do rytmu samby. Já nevím kam až to s tou demokracií povede, tady snad každý  
protestuje proti všemu. Tuhle jeden vrah vysoudil milonové odškodné za to, že o něm napsali, že 
zabil souseda nožem, a on ho přitom zapíchl nůžkama. 
Naštěstí to nebylo daleko. Zpoza rohu akorád přijížděla tramvaj, kouknu rychle na lísteček, ano to je 
ona, dvacátá sedmička. Hrnu se do kabiny řidiče a udivilo mne, že obtloustlá postarší řidička nechce 
vystoupit. Sedl jsem si jí tedy provokativně na klín. A jedemé a jedemé, volám a poposkakuji jí na 
klíně. Začala řvát a škrábala mne do uší. Baba jedna. Víš co, řekl jsem jí, tak si to odjezdi sama, a 
vystoupil jsem. Plivla na mne, zavřela dveře a odjela.  
Přemýšlím co mám dělat? Mám zavolat do výpravny, a udat ji, že nechtěla střídat? Mám jí kolegyni 
prásknout? Když v tom na druhé straně slyším opakující se zvonění zvonku. Aha, zase nějaký 
aktivista, říkám si a jdu se pomalinku podívat co se děje. Tramvaj zvonila a zvonila a nikde nic. 
Dojdu až ke kabině a lekl jsem se, sedmá dvacítka, že já to spletl... Kouknu na lístek a taky jo. 
Snažil jsem se vše zachránit slovy, no, no, to je spěchu, vždyť už jsem tady.  Řidič byl ale starý 
neruda a výhybkovou tyčí, které říkáme tágo, mne přetáhl přez záda. Hulvát. 

Lidi si naštěstí ani nevšimli, že nejedou, taková tam byla tlačenice, až byla ve voze tma.  
Prodral jsem se do kabiny, usel do křesla a vyrazil. Teď jsem tady pánem já. Takový pocit zažijete, 
jen když řídíte tramvaj. Když se ten kolos valí a všichni vám mizí s cesty. Jednou jsem dokonce 
naučil mrzáka chodit, mám asi nějaký dar či co, přijížděl jsem plnou rychlostí k přechodu a on byl 
uprostřed něho. Spustil jsem zvonek a zapl stěrače a představte si, on zahodil berle a plavně 
přeběhl na druhou stranu. Jó zázraky, ty mám rád a jsem pobožný. Často slyším, když řídím, jak se 
lidi ve voze modlí.  
Dnes byl ale den. Šichta přes půlnoc, na jídlo jsem při tom shonu zapomněl a už mně z hladu 
přepadávala závrať tak, že jsem se musel držet hrazdičky, abych neupadl z křesla.  
Ještě že máme střídané přestávky, snad to vydržím. Má to ale tu nevýhodu, že musíte přijed včas. 
Někteří řidiči jsou puntíčkáři a když jim přesně na čas nezastavíte tešně u nohy, nevystřídají vás a 
dělají, že vás nevidí. Tuhle jeden jako telefonoval a vůbec si nevšiml, že má v ruce místo telefonu 
notýsek. Musel jsem ho prosit, zavázat mu tkaničky a zaspívat odu na radost. Pak se teprve nechal 
obměkčit.  Jedu si, poklimbávám a myslím jak to dnes pěkně jede, když v tu mi začali bouchat na 
dveře kabiny, zastavte, zastavte... Proč bych stavěl, když mám zelenou myslím si a naschvál jsem 
přidal. Stanice, stanice...volají zase.  Aha. No bože, tak jsem jednu vynechal, alespoň se projdou. 
Chůze je prý zdravá, tuhle jsem to četl v jednom článku od doktora, který zásadně chodí pěšky, od 
té doby, co prochlastal řidičák, ale to prý s tím nesouvisí. Honem brzdím. Zastavil jsem jim uprostřed 
křižovatky. Někteří řidiči by si to netroufli, ale to já ne.  Já nevím, kdo ty stanice dělá, vůbec nejsou 
vidět. Já kdybych vyráběl stanice, tak je udělám celé kulaté a veliké a natřené na zlato, něco jako 
obří meloun. Toho by si každý všimnul. Takhle aby byl člověk pořád ve střehu, jestli se za rohem 
nějaká nevynoří. Některé stanice jsou stavěné úplnými diletanty. V Korunní ulici třeba ořezávali 
stromy, prože větve už mlátili do oken tramvají. To by nevadilo, kdyby jednou nejel tudy tramvají 
starosta a okna byla otevřená a větve mu poškrábali tváře tak, že si musel nechat narůst vousy. 
Honem pak stromy řezali, až uřízli i dva staniční sloupky. Oni to prostě narvou i mezi stromy.   
Se stanicema je problém. Někteří si také myslí, že musíme zastavit u sloupku. Tůhle, já mám na to 

fígl. Vozím sebou krumpáč a když někdo začně nadávat, kdeže to stavím, vyskočím a vykopu díru a 
stanici posunu... Auta troubí...zacpal jsem jim křižovatku, no bože tak si trubte. Pokračuji dál. Tedy 

chci pokračovat dál, ale nejede to. Zase jsem někoho přivřel do dveří. Někteří to ale dělají schválně. 
Klidně si třeba strčí nohu v sádře do dveří, aby je to přivření nebolelo, a pak poskakují třeba kilometr 

vedle travaje, až do příští stanice. Asi trénují na Olympijádu. Teď tam byl přivřený kočár, to už je 
moc veliká díra a tramvaj kvůli tomu prostě nejede. Říkám si, co má ta ženská co vylejzat uprostřed 
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křižovatky a schválně jsem jí ještě chvíli podusil, než jsem dveře zvovu otevřel. Jak jsem je otevřel, 
vypadl kočár i pět dětí navíc, které k tomu kočáru byli přivázané provazem. To je nová móda. 
Ženský si takto přivazují k sobě děti, od té doby co se kradou. Vláda totiž schválila nový zákon, že 
každý kdo bude pečovat o cizí dítě dostane dvacet tisíc na ruku měsíčně. Ber dítě, kde ber. Stačí ho 
nahlásit na úřadu a tam si sejmou otisky, aby se děti nedublovali. Mnozí rodiče jsou totiž vychytralí a 
navzájem si je půjčovali pro registraci. Prý se tím ušetří náklady za Dětské domovy...já tomu 
nerozumím, protože kdo zaměstná ty vychovatelky není známo, ale budiž. A příští rok mají přijít na 
řadu starobince. To bude mela po dědcích a bábách. Mohlo by nám to trochu pomoci i s  
bezdomovci. S nimi je to těžké. Ono nestačí, že se množí, tak jak vláda zdražuje, ještě vznikla mezi 
nimi mafie, která rozhoduje, který a na jaké sedačce může sědět. Tuhle se mi o druhou sedačku 
vlevo v předu dva poprali na kuchyňské nože a oba na ní měli potvrzení. Asi nějaká chyba 
v evidenci. Občas bývá ve voze víc bezdomovců než je sedaček a pak přichází na řadu boss, který 
rozhodne. Poznáte ho podle toho, že nenosí žádné tašky. Co v těch taškách bezdomovci vozí je 
vlastně záhadou. Jednou, když jsem přijel na konečnou a tvrdě spali, tak jsem jim je navzájem 
vyměnil. Ani si toho nevšimli. 
Ve vynášení bezďáčů z vozu máme soutěž. Jeden to řeší tak, že si hraje na fakýra a plive na ně 
oheň, jiný vytáhne z brašny housle a hraje tak tlivé melodie, až se rozprchnou, ale nejlepší je kolega 
Patrik Lemplourer. Ten má rekord, když jich najednou vynesl z vozu pět. Dva v ruce, jednoho na 
zádech, jednoho na břiše pod svetrem a pátého nesl v zubech. My řidiči máme vůbec zajímavé 
soutěže, třeba o bouchače roku. Cílem je setřelit auto předním spřáhlem, to je ta tyč ve předu, tak, 
aby se spřáhlo zarylo co nejvíc doprostřed vozu. Za to je deset bodů. Loni vyhrál kolega Marek 
Močil, který získal čtyřistapadesát bodů a dva bonusy. Bonus se uděluje za netypický stroj, třeba 
kočárek či invalidní vozík. Úplně poslední v této soutěži byl tradičně mazánek Stanislav Hejkal, který 
zase vůbec nevyjel. Vaří totiž výpravčím kafíčko, rovná klíče od vozů podle velikosti zoubků a když 
má čas, tak leští šéfovy koule na bowling. Náš šéf je vůbec divný partron. Jmenuje se Pavel Žlůva a 
má vlastně jedinou práci, vydávat stravenky a trestat řidiče za nekázeň. To dělá tak, že si je ohne 
přes koleno a na holou je bičuje anténou od rádia. Vilně se při tom tváří a slintá. Tuhle jsme v noci 
hledali jednu ukrajinskou uklizečku, co se stratila na dvoře, prohledali jsme všechno, všude klid, ale 
jen z jeho zamčené kanceláře se ozývalo hekání. Ráno vykoukl, celý rozcuchaný, že prý počítal 
celou noc stravenky. Uklizečku dosud nikdo nenašel, ale kdo by jí hledal, možná neměla ani vízum. 
To jsem ale dost odbočil, je kolem jedné odpoledne, mám hlad, stojím na křižovatce a nejdou mi 
zavřít dveře. Asi se tím kočárem utrhly. No nic, půjdu je zavřít ručně. Když míjím druhý vůz všimnu 
si psa. Ha, bídák, vetřel se do vozu a ani jsem si ho nevšiml. U psů provádím zásadně nášlapovou 
zkoušku. Se mnou jezdí jen hodní psy. Dělám to tak, že jim dupnu na ocas a když mne nekousnou 
můžou se mnou jet. Taky se mi stalo, že jsem šlápl psovi na ocas a vyběhla kočka. To nějaký vykuk 
navlékl kočku do psí kůže, aby tak ušetřil na cestovném za přepravní schránku. Lidi jsou 
vynalézavý. Jednou mi jeden propašoval dovnitř hada místo pásku a přišli jsme na to až na 
konečné. Nevystoupil, protože ho had udusil. Jedna paní také schovávala na hlavě pod kloboukem 
chobotnici, ale tu jsem hnal. Zavírám dveře ručně a lepím na ně samolepku PORUCHA.. Ono je to 
stejně houby platné, protože ji ukradnou. Vůz se konečně hnul, mezera ve dveřích je už malá. 
Někdo si naivně myslí, že musí být dveře úplně zavřené, ale není to tak. Depáci je schválně štelují 
tak, aby drobnou mezerou mohli v případě výpadku proudu při velkém mrazu pánové močit. Jinak 
by lidi umrzli, kdyby se furt větralo. Pro ženy jsou k dispozici pro takové případy první dvě sedačky, 
respektivě nádoba s pískem uvnitř nich, když se odklopí. Není to pravda pohodlné, ale lepší než 
umrznout. Jednou jsme takhle bez proudu stály i celý den. Přijíždím k další stanici, už z dálky na 
mne lidé mávají, šťastní, že konečně něco přijelo.. jak málo stačí k úsměvu. Někdy jedeme tak 
pozdě, až jsme napřed. Pak musíme čekat, abychom neměli nadjetí.  Lidé to nechápou a zlobí se, 
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ale přeci kvůli desetině vteřiny nedostanu masnou pokutu. Je logické, že když tam mám být třeba 
v 15*32 a za kolo v 17*32, tak když pak s dvouhodinovým zpožděním dorazím v 17*31, tak že hold 
musím počkat. Zpoždění jsou různá, někdy nejde proud, jindy si někdo zaparkuje auto na koleje a 
jde do kina, někdy má ženská porod ve voze a někdy třeba ukradnou koleje, když je to odlehlá trasa 
a my pak čekáme, až položí nové. Máme ale předpis, že nesmíme čekat více než pět dnů, pak nás 
musí vystřídat, abychom měli dva dny řádného volna. U nás se zákony a nařízení prostě dodržovat 
musí. Kdysi jsme zde měli třeba zubaře, než ho zavřeli, protože pacientům schválně trhal zuby a na 
burze je pak prodával jako artefakty kmene Šošonů. Ředitel tehdá vydal nařízení, že nikoho od teď 
nesmí bolet zuby a je to. Vyřešeno. Po zdravotní stránce o nás pečují dobře. Pravidelně chodíme 
třeba k lékařce, která nám měří tlak. Posadí si vás zády k sobě, pumpuje vám balónkem tlak a 
najednou vystřelí z poplašňáku. Kdo nemá tlak víc než dvě stě, je schopen. Jednou to seklo 
s někým v čekárně. Slabá povaha. Nebo psycholog. To je bodrý člověk. Přijdete tam, on se usměje 
a praví: „je těžší tramvaj, nebo trolejbus?“ Když odpovíte, že trolejbus u nás nejezdí, máte vyhráno. 
Ostatní mu musí na dvoře leštit auto a teprve pak jim dá razítko prospěl. 
Lidi se hrnou dovnitř, jsou jak zvěř. Nechápu, že jim tak záleží na tom dostat se do první tramvaje co 
přijede. Vždyť mnohdy ani nevědí kam jedu. Kolikrát totiž jedu jinam, než mám. Když se mi nehodí, 
to znamená nepřestaví, výhybka a mám vůz narvaný, tak jedu kam to vede. Co já se budu tlačit ven 
a zas dovnitř. Mám já to zapotřebí? Dobré jsou tramvaje, kde máme vlastní dveře, to je jiná káva. 
Když jdu s nima ven, směju se těm co jsou namačkají uvitř a ukazuji na ně dlouhý nos. Pokračujeme 
dál, už se blíží konečná, přemýšlím, zda má vůbec smysl zastavovat ve výstupní stanici, nebo to 
projed rovnou na nástup. Nakonec jsem se rozhodl, že si dojdu na záchod. Na to máme zákonný 
nárok i kdyby čert na koze jezdil. Záchody jsou dnes daleko lepší než za starých časů. Dřív jsme 
museli klackem odehnat myši a průvanem vypudit komáry a můry. Dnes je tam čisto a skoro všude 
teče i voda. To kolega Erazim, který je řidič autobusu je na tom mnohem hůř. Oni mají často jen 
vyhrazené místo v poli, kam jim zapíchnou dřevěný kolík s logem podniku. 
Erazim byl dříve řidičem kamionu. Vozil pivo do Hymalájí. Jednou ho ale zradila navigace a on jel po 
serpentýnách několik kilometrů dolů a skončil ve slepé ulici. Musel to chudák celé couvat, protože 
se tam otočit nešlo. A couvejte s kamionem do strmého kopce, v zatáčkách a několik kilometrů. Tak 
se mu chudákovi třásly nohy, že musel každých sto metrů zastavit a vypít jedno pivo. Pak 
samozřejmě poctivě dvě hodiny čekal, až ten alkohol vyprchá aby mohl pokračovat. Když po čtrnácti 
dnech dojel do cíle, měl na korbě poslední plechovku. Majitel ho vyhodil. Chudák. Musel si na cestu 
domů vydělávat prostitucí. Teď jezdí s autobusem, je spokojený a občas spolu zajdeme na pivo. On 
má hezkou manželku s velikými ňadry a dva syny. Černocha a Vietnamce. Bylo mu to divné a chtěl 
nechat udělat test DNA, ale lékař mu řekl, že je chudokrevný a odběr by nepřežil a že to může být 
v pořádku, protože předci pocházejí z Afriky a kočovní Slované, taky jeden čas chodili po Asii. Tak 
se s tím spokojil. Jinak je hrozně žárlivý a vůbec nechápu, jak může každý pátek poslat ženu 
s desetikorunou a s velkým výstřihem na nákupy. Na pivo chodím rád, nejraději chodím s kolegyní 
Věrou Vomáčkovou. Mnozí dodnes nevědí, zda je to chlap, nebo žena, ale mně je to jedno. 
V hodpodě u prasklého půllitru je stejně tak nahuleno, že nevidíte, kdo za stolem sedí. Ona se 
směje snad všemu. Řeknete pondělí, směje se, řeknete platím, směje se. Podle jejího smíchu kdysi 
nahráli hlas do chechtacího pytlíku. Vyrážím z konečné, když bůh dá, někdo mne na trati vystřídá na 
přestávku. Chodím k jednomu Vietnamci na Mroží řízek. Když jsem se v mládí učil a také jsem 
jeden čas vařil na vojně, poznal jsem, že osmažit lze prakticky všechno. Ale věřím mu, proč by mi 
dával něco jiného, když je ten řízek tak drahý. Vypadá to bledě, všichni na každé stanici koukají na 
zavřené dveře, nikdo nenastoupí jinýma. To je zákon schválnosti. Asi budu muset zavolat opraváře, 
nebo vyměnit vůz. To dělám hrozně nerad, protože manipilační řidiči jsou hrozně vzteklý když je 
někdo odpoledne v práci budí. No ještě to pár stanic vyzkouším...         Pokračování příště............. JZ 

IV-23 

 Máte-li chuť, své žážitky nám můžete psát na e-mail: casopis@zoosdmotol.cz , zapracujeme je do románu... 



          Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY  
          

           Tuto p řihlášku vypl ňují členové, kterým nem ůže příspěvek strhávat mzdová 
účtárna (u čni, mate řská dovolená,d ůchodci, nezam ěstnaní, ale též členové žádající 

UTAJENÉ ČLENSTVÍ) 
 

Jméno: …………….…......……..…………    Příjmení: ………………………………………………… 

Datum narození: …………………………….     Bydliště: ……………………………………….  
………………………..…..……………………………….…………. PSČ:__________________    

dne: ……………………2013 žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy   

(ZO OSD  MOTOL).      Žádám o UTAJENÉ ČLENSTVÍ   ANO – NE  (ZAKROUŽKUJTE) 
 
 

………………………………………………       ……………………………………………….   
    podpis člena     následný podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL 

Chcete-li zařadit do infoSMSsystému naší organizace ( zprávy a nabídky zdarma ) uveďte číslo 
mobilu  +420______________________    Váš e-mail: ____________________________________ 
ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 

 

Přihlášku odevzdejte našim funkcioná řům, nebo ji zašlete na adresu: ZO OSD Motol, 
Plzeňská 217/101 150 00 Praha 5, nebo vložte do naší pošt.schránky tamtéž (u vrátnice). 

Platbu ve výši 1% z čisté mzdy, nebo paušál 160,-K č měsíčně (platné pro rok 2013), 
v případě platby udržovacích p říspěvků částku 35,-K č/měs. uhra ďte formou:   

 

a) bankovního převodu či vkladu hotovosti v bance na účet číslo: 195756229 / 0300  
u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s , ve zprávě pro příjemce uveďte své 
jméno , VARIABILNÍ SYMBOL JE  datum narození – možná je platba i více měsíců dopředu.  

b) platbu složenkou na  účet:  195756229 / 0300  s adresou organizace ZO OSD Motol   
Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 – je možná platba i více měsíců dopředu.  

c) platbu v hotovosti  - hospodářce organizace či předsedovi, oproti dokladu. 
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

 

Hodláte k nám přejít z jiné organizace?  
Můžete případně využít popř.tento vzorový formulář, který následně doručte do vaší účtárny 

(můžeme ho za vás poslat do účtárny zároveň s vyplněnou dohodou o srážkách z příjmu a 
s přihláškou k nám- ovšem je to bez záruky..) :  „odhlášku z dosavadních odborů“  - vyplňte jen 

chcete-li být organizováni pouze ve ZO OSD Motol (a platit své příspěvky jen tam ). Upozornění – není to nutné, 
chcete-li být nadále ve stávajících odborech i v naší ZO OSD Motol, pak by to ovšem znamenalo platbu dvojích 

příspěvků..... nicméně dle zákona to možné je.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

zrušení členství vzrušení členství vzrušení členství vzrušení členství v    dosavadní odborové organizaci.dosavadní odborové organizaci.dosavadní odborové organizaci.dosavadní odborové organizaci.     

Já níže podepsaný(-á), ukončuji ke dni 30tého ________      2013 svoje členství v odborech:   
___________________________________________ ( např. FPO - p.Obitko, OSPEA -p.Feigel, 

DP-ED-p.Slanina, OSPD-p.Pulec , OS KOVO Zličín-p.Kavalír, XXL-p.Mikšovský, PV 
D.P.Hl.M.Prahy,a.s.-autobusy DOSIA p.Burianek, OSZODP-Autobusy-p.Čada,  atp. ) 

K témuž dni zastavte srážku členských příspěvků z mého platu.  Důvodem je mé členství v ZO OSD 
Motol a pouze zde chci být odborově registrován(-a). 

 

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________ 
 
 

V Praze dne :____________2013          podpis :__________________________________ 
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Základní organizace odborového svazu dopravy – Moto l   
 Odborová organizace zastupující všechny profese a činnosti. Naším zájmem je 
spokojený člen a zam ěstnanec. Naší náplní je v rámci  možností Vás zastu povat p ři 
jednáních se zam ěstnavateli a tam prosazovat spole čné zájmy.  Samoz řejmostí je pak 
Vaše právní ochrana u nás zcela zdarma ! Nabízíme velkou nabídku programů, které můžete Vy i 
Vaše rodina využít v rámci společných akcí, jak sportovních, kulturních i společenských. Slevy na 
rekreace, zvýhodněné ceny na výlety, víkendové i jednodenní akce, sociální program atp.  Organizace 
je složena ze samosprávných profesních a zájmových sekcí. Každá m ůže jednat 
samostatn ě. Sekce tvo ří VZO, využívají potenciál, ekonomické zázemí a síl u všech.   
Jsme pod záštitou velkého odborového svazu. Odborov ého svazu dopravy. Máme široké 
spektrum právníků i dalších odborných specialistů. Zdarma poskytujeme právníka na pracovně-
právní a trestně-právní spory týkající se zaměstnanosti.  Náš svaz je -na rozdíl od jiných 
organizací, na odbory si jen hrajících-  členem ČMKOS i zahrani čních odborových centrál .  
        Další stručný přehled :  

• Právní pomoc v pracovně-právním vztahu ZDARMA , případně i s možností 
využití vlastního advokáta (svaz mu výkon proplatí) jiní toto nenabízejí!  

• Finanční výpomoci při živelních událostech (až do výše 200,000,-Kč).  
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ,  
• poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
• bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků(SON).  
• Svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli (do 100.000,-Kč)  

příspěvěk 200,-Kč/člen/rok, zajištění plnění i soudních sporů o náhradu škody.  
• Při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti členství již od 35,-Kč měsíčně.  
• Vrácení peněz z příspěvků při insolvenci - při platbě 1% (platba jen z životního minima) 
• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč.  
• Finanční podporu při vlastní svatbě ve výši  1.500,-/člen (až 3.000,-Kč)  
• Možnost finanční podpory při sociální potřebnosti a v tíživé situaci, 
• bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech (až do výše 10.000,-Kč),  
• finanční a věcné dary u jubileí 50,60,70…a u odchodu do důchodu,  
• soc. příspěvek na dětské tábory ve výši 300- 500,-Kč/člen/dítě/rok,  
• Slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD. 
• Losování o dárkové koše a různé dárky na každé konferenci ZO OSD Motol, 
• Losování o mobily a věcné ceny z celé aktivní členské základny (dle možností), 
• vánoční dárky pro všechny naše členy,finanční poukázku na 500,--700,-Kč, 
• Dětský den ZDARMA s atraktivním programem pro členy i rodinné přísl., 
• víkendové zájezdy za atraktivní cenu pro členy i rodinu, další zájmové, kulturní a 

sportovní akce za výhodných fin.podmínek (ušetříte tisíce ročně).  
• Laciné ubytování ve smluvních penzionech (např. Zdíkovec za 100,-/noc). 
• Vlastní časopis ZDARMA s možností Vaší inzerce zdarma,  
• nákup elektrospotřebičů a prac.pomůcek pro kolektivy našich členů,  
• levnější úroky, poplatky i vedení účtu u smluvních bank, finanční poradenství. 
• výhodný tarif na volání 50min=125,-Kč+DPH a v naší síti SMS a volání 

ZDARMA.  
• slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, slevy v pneuservisu atp.,  

• samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s vrchol. managementem, kolektivní 
vyjednávání, personální agenda,  řešení mimořádných událostí.. atd.    

 
Přihlášku dostanete u funkcioná řů dané sekce, nebo p římo u p ředsedy – 774 746 800     

Najdete ji i na webové stránce  www.zoosdmotol.cz/prihlaska.html  
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c  Zákoníku práce 

Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy, 
pod evidenčním číslem:  33-0083-0115   ZO  OSD Motol    

se sídlem:    Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,     IČ:  712 423 33 
zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“)                

a 
 

pan / paní …………………....................………………………………  datum narození…………….…… ,  
   
bytem…………………………………  ……………………………………………………PSČ:_________ 
 

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČ: 00005886  (*)(*)(*)(*) 
se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9     

 

nebo:  ___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

(*) – ZAMĚSTNANCI  JINÝCH PODNIKŮ NEŽ DP PRAHA škrtnou název a napíší jiný 
(včetně adresy a IČ daného podniku) 

 

pracoviště: _____________________  sl.č. …….........................……….  
 

  (dále jen „člen“ ) 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce   
tuto  dohodu o srážkách ze mzdy 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol ve 
výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a jiných dávek) a to 

počínaje od 30-tého měsíce: _________________ 2013 formou srážek ze mzdy.  
2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) 

z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 
u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval odborové organizaci údaje o výši 

sraženého členského příspěvku.   
3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu 

plnění této dohody a na období v ní stanovené.   
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou formou 
bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , nebo mu ho 
vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář člen předloží předsedovi a ho potvrdí ihned po předložení, 

nebo po finančním vyrovnání závazků člena vůči organizaci (např.čerpání půjčky, výpomoci, atp.).   
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto 

poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.  
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena ve 

třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel. 
 

 
 
V Praze dne ………………                             podpis zaměstnance………………………………………        
       
 
  podpis a razítko  ZO OSD Motol     …………………………………………………. 
.============================================ 
Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 
Převzal dne ………………                    ………………………….     podpis zástupce zaměstnavatele 
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Nabízíme (nejen) našim členům   majetkové a finanční poradenství prostřednictvím pobočky německé 
firmy nejv ětší svého druhu v Evropě i ČR. Zabývají se majetkovým a finančním poradenstvím, 
 mají 40 partnerských finančních institucí. Pracují pod dohledem ČNB.    
Nabízí BEZPLATNÉ služby. Zejména revizi aktuálních smluv zájemce a případnou 
 aktualizaci a snížení nákladů klienta.   Hypotéky, Investice, zajištění majetku 
 i zdraví, zajištění příjmů. snížení nákladů, penzijní fondy, informace o chystaných 
 i probíhajících reformách (zejména probíhající Unisex. kdy už jen do 21.12.2012  
mají ženy zvýhodněné zajištění zdravotních rizik oproti mužům až o 40%)   Zprostředkují i oddlužení. 
To probíhá podle zákona, tj. pouze konsolidací (sloučením) půjček do jedné, žádným jiným způsobem. Cena 
oddlužení se pohybuje mezi 5.000,- - 7.000,- Kč a závisí na počtu, výši půjček apod.  Tato služba je pro 
naše členy a jejich blízké a známé.  V případě potřeby, se zájemci obrátí na funkcionáře ZO OSD Motol:  Ing. 
Aleše Baziku – 740 746 802 , mail: bazika@zoosdmotol.cz a ten následně předá jejich jméno, kontakt a 
základní informace pověřeným osobám firmy.  Další záležitosti se zájemci již přímo řeší finanční poradci. 
 

ALFA BVG , s.r.o.  Imrichova 881 , Praha 4 – Kamýk. 
*  Daně a účetnictví   * žaluzie * tisk a knihařské práce 

Ing. Jaroslav Douša, CSc. - 603 480 215 ,   koordinátor: Zdeněk Vlk: 725 602 599 ,  
tuvlk@seznam.cz 

 

      Astrologie, NUMEROLOGIE Rozbory vrozené disposice, prognózy vývoje osob, firem.  
Partnerských vztahů a mnoho dalších pohledů, výklad karet atd. KONTAKT:  721 463 579 - 

prazakjosef@seznam.cz  Pro naše členy za 150,-Kč za hod. Ostatní 200,-Kč. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             Clearman-Tončev   úklidové práce, mytí oken,  

  tepování koberc ů + interiéry vozidel .     
            Levně a spolehlivě a našim členům se slevou 10% 

toncev@zoosdmotol.cz    774 300 983 , 
www.zoosdmotol.cz/clearman-toncev 

Vážení čtenáři, touto cestou si Vás dovoluji oslovit a nabídnout Vám pomoc při řešení Vašich záležitostí 
v oblasti pojištění, spoření, úvěrů, popřípadě řešení dluhů.  Pojištění: povinné ručení (zákonné pojištění 

odpovědnosti provozu vozidla), havarijní  pojištění, pojištění domácností a staveb, cestovní pojištění, pojištění 
   odpovědnosti,  pojištění podnikatelů, životní a úrazové pojištění, penzijní pojištění,   

                                 Spoření: stavební spoření, spořící fondy, spořící účty, investování, Úvěry: hypotéční   
   úvěry, účelové úvěry, spotřebitelské úvěry, Dále provádím audit (prověření) stávajících 

   pojistných smluv zda-li plně dostačují vaším potřebám a požadavkům.   
                  V případě zájmu mne můžete kontaktovat: 774 300 758 Souček Pavel - finanční poradce 

Reich Zden ěk - 
malování,        
 lakování   

mobil:  
603 152 634,  

 telefon: 257 215 973. 

Potřebujete něco odvést 
TRANZITEM ?  Potřebujete 

vytisknout svatební oznámení, parte, 
pozvánku na oslavu, zkopírovat knihu, 

vytisknout větší počet dokumentů ? 
Pokud ano, kontaktujte  Ing. Doušu - 
774746822. Termín i cena po dohodě. 

 

http://www.azyl-kocourkov.cz 
pomozme nešťastným kočkám 

  

Dobrý den,nabízíme slevu všem členům ZO OSD MOTOL 10% NA VŠE !!!!!!    
v prodejnách  ARMY SHOPU  x-ArmyShop.cz který se nachází na těchto adresách: 
 Svornosti 811/30  Praha 5 Anděl  155 00 ,  nebo   Náměstí Bratří Synků 4 140 00, Praha 4 - Nusle    
Co u nás v Army shopu najdete? Army shop nabízí výp rodej army oble čení, materiálu, 
výstrojních sou částek, army dopl ňků a army pot řeb pro p řežití v p řírodě.  Kompletní nabídka: 
http://www.x-armyshop.cz/   K uplatnění 10% slevy je třeba se prokázat členskou legitimací ZO OSD Motol. 

Reklama pro naše členy zdarma.  
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Stránky (nejen) pro mladé:  Akce v Praze 

 Cestovatelské přednášky Západní a centrální Tibet - ZOO Praha Troja  Západní a 
centrální Tibet - Martin Hříbek Cestovatelské přednášky - Přednáškový cyklus každé 
úterý od ledna do března od 17 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. 
Vstupné 50,-  

Cestovatelské přednášky Bhútán - ZOO Praha Troja   Bhútán - Rudolf Švaříček 
Cestovatelské přednášky - Přednáškový cyklus každé úterý od ledna do března od 17 
hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. Vstupné 50,- 

Křtiny u goril - ZOO Praha Troja  Čtvrté mládě Richarda a Kijivu konečně dostane 
jméno! Do soutěže o jeho výběr zaslalo návrh na 14 000 z vás. Jaké jméno zvolí z 
předvýběru chovatelů kmotr?Autor vítězného návrhu se stane členem Fanklubu 
Zoo Praha! Již šesté gorilí mládě narozené v Zoo Praha …kdy:  13.3.2013  

Mňága Žďorp vypsaná fiXa - Lucerna Music Bar - 80's   Tugedr Tůr 2013: Mňága & 
Žďorp + vypsaná fiXa! Začátek koncertu: 21:00 hod. Vstupné: od 308,- Kč kdy:  

13.3.2013 - 14.3.2013  JOBS EXPO - veletrh - Holešovice  Mezinárodní veletrh 
pracovních příležitostí Největší veletrh práce a pracovních příležitostí v České republice 
se opětovně v roce 2013 uskuteční v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze – 
Holešovicích. kdy:  14.3.2013 - 15.3.2013   

Mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh Lingua Show - Výstaviště LINGUA 
SHOW je jediný mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh, který 
zprostředkovává maximum důležitých informací v oblasti jazykového vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání. kdy:  14.3.2013 - 15.3.2013   

Example - Incheba Arena Praha Holešovice  Example vystoupí v Praze 15.března 2013 v 
rámci svého turné. Vstupné: 792,- Kč  Wonderland - SaSaZu Praha  Začátek akce: 20:00 
hod. Vstupné: 249,- 999,- Kč. Těšíme se na vás! kdy:  15.3.2013  

Velikonoční jarmark ve Kbelích - Praha  Srdečně vás zveme na náš staročesky laděný 
velikonoční jarmark s muzikou a s tvořivkami a jinou zábavou pro děti. Koná se od 10h 
do 17h ve kbelském parku. Těšíme se :) kdy:  16.3.2013  

Oslavy svátku svatého Patrika - Klub Roxy Praha  Nenechte si ujít oslavu svátku Sv. 
Patrika v Dlouhé ulici v Praze, která se pro tento den změní v Jameson Zone. Kdy – v sobotu, 
16. Března, 2013 Kde – Dlouhá ulice – Roxy, 2. Patro, Nod, Beer muzeum a další Hlavním 
hostem Jameson Zone budou Tata Bojskdy:  16.3.2013  
Reprezentační ples - Nuselská radnice Praha  Reprezentační ples městské části Praha 4 
se uskuteční v sobotu 16. března 2013 od 19.00 hodin v prostorách Nuselské radnice 
(Táborská 500, Praha 4). Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 27. února 2013 
prostřednictvím sítě Ticketportal kdy:  16.3.2013  

ŽIVÁ EXOTIKA - Výstavišt ě Praha Holešovice  Zveme všechny zájemce na 
největší prodejní akci v ČR - Setkání přátel přírody ŽIVÁ EXOTIKA do Křižíkova 
pavilonu E na Výstavišti v Praze-Holešovicích, kde je k dispozici přes 260 prodejních 

stolů s nabídkou nepřeberného množství druhů ještěrů, želv, hadů a jiných.kdy:  16.3.2013   
Františkovo čarování s Majdou v Městské knihovně v Praze  Udělejte radost vašim 
dětem a přijďte s nimi na Františka s Majdou! Začátek představení: 10:30 hod. Jedná se o 
hodinový pořad, kde se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název napovídá, půjde o 

legrace spojené s mírným napětím.kdy:  17.3.2013    
Cestovatelské přednášky - Aldabra - Cesta k ostrovu snů - ZOO Praha 
Troja Aldabra - Cesta k ostrovu snů - Steve Lichtag Cestovatelské přednášky - 

Přednáškový cyklus každé úterý od ledna do března od 17 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo 
Praha. Vypravíme se na exotický ostrov Aldabra v Indickém oceánu.                                       L.P.
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Není každé sprost ě znějící slovo sprosté … tento článek pojednává 
o vulgárním slovu, ale v mnohých spojeních jde o význam zcela jiný…  Hovno v jihočeských 
a východočeských dialektech houno, je český a v různých variantách všeslovanský vulgarismus 
praslovanského původu a různého významu (základní význam je exkrement, velmi rozšířený je druhotný 
význam nic, vycházející z toho, že lejno je věc bezcenná a nepoužitelná, slovo je také užíváno v různých 
ustálených frazeologismech, je možné ho použít také jako samostatné citoslovce ve významu velmi 
intenzivního záporu). Slovo je odvozeno od praslovanského kořene *gov-, což znamená dobytek, 
původně slovo označovalo pouze lejno hovězího dobytka, na výkaly obecně se význam rozšířil až 
později. Ve slušnější řeči se slovo někdy nahrazuje slovem houby ve funkci eufemismu nebo 
zdrobnělinou hovínko, která není míněna natolik vulgárně. Slovník Lidová rčení, sestavený překladatelem 
Jaroslavem Zaorálkem, uvádí úsloví: mít / dostat hovno (tj. nic), zaplatit to i s hovnama (zaplatit vše, do 
haléře), mazat se s hovnem (zabývat se něčím nepříjemným), nemá něco, ani co by hovno osolili (má 
něčeho velice málo), má v sobě ještě civilní hovno (o nováčkovi na vojně), musí vidět každé hovno (je 
příliš zvědavý), podávali jsme si hovno přes plot (jsme vzdálení příbuzní), jedno oko má rybí a druhým 
hovno vidí (je krátkozraký) , myší hovno za pepř udávat (klamně vydávat něco špatného za něco 
dobrého), bere každé hovno dvakrát na vidličku (je puntičkářský), hovno by po sobě sežral (je lakomec), 
plést z hovna bič (dělat něco marného), vzduch namazaný od hovna (vzduch páchnoucí větry). S názvem 
byliny čertovo hovno dále operuje frazeologismus toho nevykouříš ani čertovým hovnem (o 
neodbytném člověku). Slovník české idiomatiky a frazeologie Františka Čermáka uvádí přirovnání: být 
zmrzlý jako hovno, držet se někoho jako hovno košile tj. být nesamostatný, případně vtíravý, maže se to 
jako hovno (o mazlavé hmotě), nese se jako hovno na lopatě (o nafoukaném člověku), smrdět jako hovno, 
mít peněz jako hoven (ev. jako sraček), mazat se s něčím jako s hovnem / s malovaným hovnem (chovat se 
s přehnanou uctivostí),výraz šlápnout do hovna (dostat se do problémů) a větné výrazy "Z hovna bič 
neupleteš", "Hovno mu líže košili", "Je mu to hovno / prd platný", "Do toho je mu hovno", "Kdo dlouho 
líhá, hovno mívá", "Čím víc se s hovnem mažeš, tím víc smrdí", "Do hovna se nemá šlapat", "hovno by 
pod sebou sežral", "Víš co znamená myslet? Hovno vědět", "Až pokvetou hovna".  Termín původně 
označoval výlučně lejno hovězího dobytka, později se význam přenesl na exkrementy dalších zvířat i lidí. 
Starší etymologie operují s původem v sanskrtském termínu gúvati („cacat“) či góhanna / gúvana (tj. 
zvířecí hnůj, viz Jungmannův slovník česko-německý). Druhým významem slova hovno je 
synonymum slova nic (například vědět hovno, tj. nevědět nic), a v jiných frazeologismech. Tento 
význam (nic) může být dále zdůrazněn a stupňován některými spojeními (např. velký hovno, těžký hovno, 
kulový hovno). Nebo je význam zastřen (lautr hovno). Zejména některé frazeologismy se ovšem vymykají 
i těmto významům (např. házet hovny - nadávat, mluvit vulgárně, kde je význam slova autoreferenční - 
slovo odkazuje na slovo samo; úsloví sežrat Šalamounovo hovno - pokládat se za moudrého). Výraz 
hovno může být použit jako samostatný větný zápor, tedy jako „Ne!“ Užívá se tedy jako výraz silného 
odmítnutí výzvy. Toto použití má svůj ekvivalent i v jiných jazycích, např. ve francouzštině(„Merde!“ - 
„Hovno!“), Dále může výraz fungovat v platnosti přídavného jména ve významu "žádný" či "k ničemu" 
(Slovník nespisovné češtiny uvádí příklady z Oty Pavla: "Já jsem ti hovno přítel.") a rovněž jako 
citoslovce překvapení. Obrátil uvádí odvozeniny hovnajs, hovnivál, hovník (zadnice, řiť - v jiném 
významu také botanický termín), hovnisko (velké lejno), hovniti se (mazlit se s někým), hovnocuc (krom 
"přístroje na vysávání kalu" uvádí také frázi "doktor Hovnocuc" ve smyslu střevní specialista), hovnostář 
(ironická zkomolenina od hodnostář) a hovnovozič ("kdo vozí na trakaři hnůj na pole"). Dále uvádí 
onomatopoickou variantu hovíno a středověké osobní jméno Hovnojedek. Slovník nespisovné češtiny 
uvádí hovňous, hovňousek (zbabělec, bezvýznamný, směšný člověk), hovnosběrka, hovnolapka (bota se 
vzorkem traktorové pneumatiky), hovnivál (chrobák, hloupý muž). Šmírbuch jazyka českého Patrika 
Ouředníka uvádí: hovnáles (nic), hovník, hovnovod (řiť), hovnochcap (zbabělec), hovnonosky, 
hovnošlapky (boty), hovnový (zbytečný, marný), hnát hovnovou holí (vykázat někoho odněkud). Některé 
z výrazů odvozených od výrazu hovno, které se používají pro označení různých 
skutečností různých oborů, už nemají expresivní funkci (např. hovnivál – chrobák, 
kladoucí vajíčka do trusu, hovník – rod jednoděložných rostlin Ascobolus), nebo si ji 
ponechávají pouze z části (čertí hovno – koření asa foetida, medvědí hovno – instalatérský 
tmel na bázi butylkaučuku, hovnocuc – fekální vůz, vraní hovno - houba pýchavka obecná). 
…A pokud jste to dočetli až sem, pak máte zřejmě hovno co na práci….Ivan Kaktus (z www) 
.          
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Okénko vědy, techniky a zajímavostí: 
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Zalévaní m ůže být v ěda.  Ze spolupráce university 
v americkém Coloradu a společnosti AgriHouse vzešel 
speciální typ čipu,  který je dostatečně malý na to, aby 
mohl být přiřazen vždy konkrétní rostlině, ale zároveň 
dostatečně výkonný, aby dokázal zaznamenávat různá 
data a parametry o půdě, v níž je rostlina zasazena i o 
rostlině samotné. Zjištěná data jsou pak předávána 
prostřednictvím bezdrátové technologie do počítače, 
který zaznamenává pro potřeby farmáře či pěstitele, jak 
se rostlinám daří a co by bylo případně nutné upravit.  
Tyto malé, lehké předměty o velikosti zhruba poštovní 
známky tak budou pro zemědělce představovat velké 
úspory. V případě, že rostlina „trpí žízní“ snímač      …                    
aktivuje systém, který potřebnou tekutinu     . 
 rostlině dodá. Ať již přímo ke kořenům, nebo     . 
prostřednictvím umělého deště. 1 senzor dokáže       . 
 ohlídat plochu zhruba  5 – 7 hektarů. 

 

Problémy s  početím  mohou být způsobeny i 
tím, že organismus partnerů produkuje protilátky 
proti spermiím. Tyto protilátky bývají 
označovány termínem ASA (Antisperm 
Antibodies) a u mužů se mohou vyskytovat buď 
ve spermatu, či v krvi. ASA u žen lze nalézt 
v hlenu produkovaném děložním hrdlem, 
v dutině děložní, ale i v tekutině vejcovodu. 
Podle lékařů je největším problémem určit 
hlavní cíl protilátek. Pokud se protilátka naváže 
na antigen spermie se mohou stát méně 
pohyblivými a pomalejšími, nebo spermie  
nedokáže proniknout do vajíčka. ASA může i 
snížit počet spermií, případně je poškodit. 
Tvorba protilátek ASA může být nastartována 
například chronickou infekcí, úrazem či 
některými toxickými látkami. Pro ženy     .  
navíc spermie představuje naprosto cizí      . 
 buňku. Proto imunitní systém některé      . 
 z žen může spustit obranný mechanismus a 
spermie v těle začne ničit. 

Ohebná elektronika  zažívá v poslední době velký boom. Důležitým krokem je nedávno ohlášený objev 
způsobu, jak vyrobit ohebnou baterii. Ohebná elektronická zařízení naleznou řadu uplatnění zejména 
při nošení přímo na nepředvídatelně se vlnícím lidském těle. Výroba proudu potřebného pro jejich 
pohon lze dnes řešit s pomocí piezoelektrických materiálů, které vytvářejí elektrický náboj při 
mechanickém namáhání. Problém ale spočíval v tom, jak takto získanou energii skladovat. S řešením   
v podobě ohebné lithium-iontové baterie nedávno přišli Yanggang Huang a John Rogers  
z University of Illinois.  Klíčem k její ohebnosti je šikovné uspořádání komponentů  
projených drobounkými ohebnými drátky. 
 

Vytvořit počítač, který by fungoval na 

principech jako lidský mozek , je snem 

počítačových inženýrů. Mozek totiž 

funguje podstatně rychleji, má menší 

nároky na energii a hlavně: 

nepotřebuje programátora! Posledním 

hitem je experimentování s novým 

typem součástek zvaným memristory. 

Memristory jsou el. součástky, jejichž 

hlavním principem je napodobování 

spojů mezi nervovými buňkami, 

synapsí. V memristoru se nestýkají 

nervové buňky, ale propojené obvody.     

. Podle Andyho Thomase       . 

 z univerzity v německém 

 Bielefeldu jsou právě tyto součástky 

extrémně vhodné pro konstrukci nové 

generace procesorů. Stejně jako 

nervové buňky jsou však memristory 

schopné učit se z dřívějších podnětů. 

Doba terminátorů se už blíží….. 
 

Černá díra  se říká o financování v DP. Co je to ale 
doopravdy? Černá díra patří spolu s bílým trpaslíkem či 
neutronovou hvězdou k formám závěrečného stádia hvězd. 
Od bílého trpaslíka i neutronové hvězdy se však zásadně liší. 
Sám  název „černá díra“ vychází z předpokladu, že jde 
o těleso, z jehož „povrchu“ nemůže kvůli gravitaci uniknout 
nic. Ani světlo! Hranice oddělující prostor kolem černé díry 
na oblast, z níž světlo ještě uniknout může, a oblast, z níž už 
je útěk nemožný, se nazývá horizont událostí. Jeho velikost 
je dána tzv. Schwarzschildovým       .  
poloměrem. V této vzdálenosti od středu      . 
 nerotující černé díry dosahuje úniková     .  
rychlost hodnoty rychlosti světla ve vakuu. 
 

HipKey ochrání vaše za řízení před kapsá ři. Je to klíčenka s 
alarmem, která se k vašemu zařízení připojuje bezdrátově 
pomocí Bluetooth. Vhod přijde zapomětlivcům a těm, kteří se 
stávají obětmi kapsářů. Klíčenka neustále měří vzdálenost k 
připojenému telefonu. Je tak schopna okamžitě reagovat v 
případě, když odněkud odcházíte bez svého telefonu, nebo 
když vám s ním naopak odchází někdo jiný. Zařízení je 
vyrobeno z hliníku, má tvar nakousnutého kruhu s poloměrem 
2,5 cm, tloušťka je 7 mm. Krásně se tak vejde do kapsy, ruky, 
nebo právě na klíče. Připojit je možné realizovat k iPhonu 4S, 
iPhonu 5, iPadu 3. a 4. generace, iPadu Mini a iPodu Touch 5.  
…….generace. HipKey stojí cca 70 liber (zhruba 2 000 Kč) a 
…….zakoupit ho můžete přímo v Apple Store a i po Internetu. 
 

Z www serverů sestavil JZ 



Nesmrtelný a spolehlivý pomocník –  skromná PRAGA S5T                        ... 
Potřeba rychlého a ekonomického nákladního vozidla o nosnosti 5 t, vedla ke konstrukci 

nového automobilu Praga(1956), označeného jako typ 
S5T. Měl nahradit již zastaralé vozy Praga RN a RND 
a  protože jejich výroba už skončila, také zabránit 
tomu, aby se terénní automobily Praga V3S používaly 
v podmínkách, ve kterých by byl jejich provoz 
neekonomický. K pohonu nového vozu použili 
konstruktéři osvědčeného motoru Tatra 912,již dobře 
vyzkoušeného ve vozech Praga V3S. Proto se u také u 
tohoto nového typu objevila mazací soustava se 

suchou skříní a oddělenou nádrží pod motorem, u silničních vozidel jinak velmi 
neobvyklá. Rovněž konstrukce obdélníkového rámu se dvěma mohutnými podélníky 
spojenými příčkami , vycházela ze zkušeností s předchozím typem. Obě nápravy byly 
tuhé, odpružené podélně uloženými půleliptickými péry, vůz měl však pohon pouze 
zadních kol. Spojka zůstala suchá jednokotoučová, převodovka čtyřstupňová, ovládaná 
pákou na krytu motoru. Schéma řazení řazení odpovídalo typu V3S, výjimku tvořil zpětný 
chod, který se řadil sice rovněž přitažením páky k řidiči a jejím přizvednutím, potom však 
následoval pohyb kupředu tedy na opačnou stranu než u „Vétřiesky“. Dvoustupňová 
přídavná převodovka měla elektropneumatické ovládání  pomocí tlačítkového spínače na 
řadící páce hlavní převodovky a cívky s jádrem, přesouvající šoupátko tlakového vzduchu. 
Tento systém byl snad nejjednodušší, nejspolehlivější a pro řidiče nejpříjemnější ze všech, 
které se používaly na nákladních vozidlech naší výroby. Spojovací hřídel, opatřený 
křížovými klouby s jehlovým uložením, poháněl zadní nápravu s rozvodovkou, vybavenou 
ozubenými koly s ozubením Gleason. Diferenciál měl elektropneumaticky ovládanou 
uzávěrku, řízení podobnou konstrukci, jako u V3S, vzduchotlaková provozní brzda brzdila 
všechna čtyři kola, ručně ovládaná parkovací s mechanickým převodem pouze kola zadní 
nápravy. Také elektrická instalace odpovídala V3S . Zdrojem zůstaly dva dvanáctivoltové 
akumulátory, celá instalace používala napětí 12 V, pouze spouštěč byl 
čtyřiadvacetivoltový. Rovněž budka řidiče připomínala Pragu V3S, přední okna však 
nebyla výklopná a střecha postrádala kruhový výlez. Naproti tomu maska a blatníky 
dostaly nový tvar a celá příď vozu poněkud uhlazenější vhled. Na podvozku s rozchodem 
kol vpředu 1860 mm, vzadu 1650 mm, rozvorem náprav 4090 mm a světlou výškou 290 
mm dodával výrobce valníky o délce 6656 mm, šířce 2320 mm a výšce 2350 mm nebo 
třístranné sklápěče, jejichž rozměry činili ve stejném pořadí 6340, 2354 a 2350 mm. 
Valníky měly pohotovostní hmotnost 4520 kg a užitečnou 5150 kg i s posádkou, 
odpovídající hodnoty sklápěče byly 5000 kg a 4725 
kg.K těmto provedením přibyla v krátké době další, 
jako prodloužený valník, skříňové vozy nebo 
speciální automobil pro tlakové čištění 
kanalizačního potrubí. “eS5Tky“ používaly 
pneumatiky o rozměru 9.00 X 20“, otočily se na 
průměru 17 m, dosahovaly slušné rychlosti 70 
km/hod a spotřeba paliva-nafty činila velmi 
pěkných 17-18 litrů na 100 km jízdy.   
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 I když šlo vyloženě o silniční vozidla, osvědčila se v terénu, především na staveništích, 
v zemědělství i jinde. Přispívaly k tomu dostatečná světlá výška, velmi dobré rozložení 
hmotnosti a uzávěrka diferenciálu.  Také Praga S5T se postupem času vyvíjela. Po prvních 
sériích přišlo modernizované vozidlo, označené Praga S5T – 2. Mělo pohon tachometru 
vyvedený od převodové skříně  (zatímco jeho předchůdce od levého předního kola) a 

v důsledku toho delší převodovou a kratší 
spojovací hřídel. Rovněž se změnil převod 
v zadní nápravě. U další modernizace, 
označené jako S5T – 3 dostal motor o 5 
mm větší vrtání, které tak dosáhlo hodnoty 
115 mm. Tím stoupl výkon motoru na 81 
kW (110 koní) při otáčkách 2200 
ot/min,tedy o 100 vyšších,  než u 
původního motoru. Od roku 1961 se Pragy 

„eS5Tky“ vyráběly již v letňanské Avii, kam přešla společně  se sesterskou „Vétřieskou“ 
poté, kdy podnik roku 1960 ukončil výrobu letadel a o rok později se spojil s 
AZKG(Automobilové závody Klementa Gotwalda) , přičemž se jeho název změnil na 
Automobilové závody Letňany.       Skromná a spolehlivá Praga S5T zapsala u do paměti 
řidičů jako velmi spolehlivé užitkové vozidlo, vynikající až neuvěřitelnou 
životností,vydržela například až ujet dva milióny kilometrů s jedinou generální opravou, a 
to není jediný případ…..! Tento případ byl světovou senzací a velmi dobrou reklamou 
nenáročné „pragovky“!!!!    Výrobce však neusnul na vavřínech. Byl si vědom předností 
svých automobilů, ale i drobných nedostatků. Přesto, že původní konstrukce v té době 
ještě zcela vyhovovala, připravil kolem roku 1960  rozsáhlou modernizaci, zaměřenou 
mimo jiné i ne zlepšení pracovních podmínek posádku vozu. Tak vznikla vozidla, mající 
na podvozku Pragy S5T namontovanou budku shodnou s nákladními vozy Škoda 706 RT. 
Pouze mírně změněná maska a nápis Praga nad ní a zvuk vzduchem chlazeného motoru 
dávaly tušit, že nejde o automobil z LIAZu Jablonec nad Nisou.V této verzi vznikl i tahač 
návěsů, označený jako Praga S5T TN a později v podniku Orličan i zajímavý a účelný 
stěhovací vůz. V celém období výroby tohoto typu nacházely vozy Praga S5T své 
zákazníky i v zahraničí. A tak proháněly na silnicích Jugoslávie, Indonésie, Kuby, 
Vietnamu, SAR, Turecka, BLR, ale i Belgie, Norska, Nizozemí a Rakouska, chladírenské 
provedení bylo oblíbené v tehdejším v Sovětském 
svazu……    Když vozy zmizely z výrobního 
programu, měla již továrna připravených několik 
prototypů nových automobilů. K jejich výrobě však 
již nedošlo a Praga S5T se stala po mnohaleté 
úspěšné produkci této kategorie automobilů, 
posledním silničním typem, nesoucích slavnou 

pražskou značku…. 
V nabídce našich 
automobilek pak vznikla mezi typy Avia 30 a Škoda RT a MT 
mezera, kterou odpovědné orgány řešily dovozem především 
z tehdejší NDR(Robur,Ifa) a Rumunska (Carpati a Bucegi). 
Nutno uvést,že tato vozidla, byť modernější, v souhrnu svých 
užitných vlastností, se populární a spolehlivé „eS5Tce“, nikdy 
nevyrovnala!                             Vobo 
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Víte jaký je rozdíl mezi ODA a ODS ? Dvacet let…. 
 

     

*************************************************** ************* 

Ti zlý komunisti: Ano byla to neskutečná hrůza! Každej musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda 
přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu 
rodinného domku. Například jistota, že pokud budu makat a neudělám průser, budu mít práci třeba až do 
penze, lidi neskutečně deptala.  Neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných. Místo, aby byl vybírán 
regulační poplatek u lékaře a poté v lékárně včetně tučného doplatku jako v každé demokratické 
společnosti za léky, odbyli pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen jednu korunu.  A co teprve 
vnucování sociálních jistot, že po odpracování 40 let má člověk právo na penzi. Ženský si vybrečely oči 
do krvava, když odcházely do důchodu po porození dvou dětí již v 55. letech. Kolik lidí tenkrát snilo o 
tom, aby mohli dělat o 10 - 15 let déle. 
Po operacích se dělo lidem také 
bezpráví.  Zpravidla 6 týdnů se člověk 
zotavoval v nemocnici a poté doma. 
Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého 
pocitu hrůzy, zda ho po návratu do 
práce hned nepropustí. A co teprve když 
Vás do půl roku po operaci poslali do 
lázní. A ti komunističtí tyrani nám 
nedali žádnou možnost finanční 
spoluúčasti. Ne přátelé, nedali nám 
možnost zaplatit si ani třetinu.  Bylo to 
opravdu děsivé a devastující období 
našich dějin. Z lidí a hlavně dětí se stala 
bezcitná zvěř. Za komunistů mladší 
vstávali v autobuse, aby pustili sednout 
ty starší. Dnešní mladí již znají svá 
práva v demokratické společnosti a 
pěkně zůstanou sedět. Již nikdy nechci zažít 
sociální jistoty ani morální zhoubu, která 
tenkrát panovala.  
 
 
 
 
 
 

 

Jde Radek John po Václaváku a slyší Sv. 
Václava: „Radku prosím T ě, mám starého 

kon ě, seže ň mi nového, mladšího“. 
Vyděšený John jde dál a potká Karolinu 
Peak. Sv ěřil se ji s tou prosbou a ona 

říká: „Radku, to není možné, že by mluvil.“ 
A tak jdou zp ět, aby ji p řesv ědčil. 

Přicházejí ke ko ňovi a oba slyší: „Radku, 
já Ti říkal kon ě a Ty m ě vedeš krávu!“ 

 

Sedí Ježíšek nad spoustou dopisů a čte: 

"Milý Ježíšku, přál bych si pušku s optikou, 

abych mohl zastřelit Kalouska."  

Ježíšek se zaraduje: "To je krása, to je 

poprvé, kdy jediným dárkem splním přání 

10 milionům lidí..." 

 

prezident Klaus odchází…. 

Tradiční sprosťárny, oplzlé vtipy a nechutnosti, najdete v příloze VTIPNÍK – na vyžádání - v kanceláři ZO OSD Motol. 

Něco „inteligentní“ politické satiry: 
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…ale Jiřinka je stále stejná… 

1966-Novotný 2013-Zeman 



Vaříme rychle, levně, zdravě…. 
Nejrychlejší knedlíky 
 

od chvíle, kdy se rozhodnete, že je uděláte a dobou, kdy je budete 
servírovat na talíře, uběhne cca čtvrt hodiny. Žádné vaření vody, 
nic takového!!! Do misky nakrájíme jeden a půl včerejšího rohlíku 
na kostičky, přisypeme jeden a půl čtvrtlitrového hrnku hrubé 
mouky, 2 žloutky, asi půl lžičky soli, půlku prášku do pečiva (1 
lžička) a zalijeme jedním a půl čtvrtlitrovým hrnkem studeného 
mléka. Pak ušleháme 2 bílky a hned je lehce vmícháme do výše 
uvedené hmoty.  Vezmeme nějakou formu, která dá knedlíkům tvar. Mně se osvědčila na 
bábovku (nejlépe z jenského skla, keramiky, NE plechovou!!!!!!)   Vytřeme ji máslem a 
vysypeme hrubou moukou. Přesuneme do ní těsto a dáme do mikrovlnky "vlnit". No a 
pokud máte troubu výkonem 750W tak to tam nechte prohánět se přesně 8 minut. Až se 
trouba vypne počkejte  cca 1-2 minuty ať se těsto "uklidní" no a pak párátkem popíchejte a 
už jen vyklopte na talíř a nakrájejte ostrým nožem (mně se ideální jeví ten s pilkou). 
Pokud máte vajíčka od domácích slípek je knedlík krásně žlutý (můj případ). Pokud vaříte 
z kupovanejch tak hold bude knedla světlá, ale to jí na chuti nic nesebere.   MAD  
 

VRSTVENÁ BÁBOVKA S TVAROHEM   Ingredience  
těsto: 300 g polohrubé mouky, 150 g cukru krupice, 1 vanilkový 
cukr, 120 g rozpuštěného másla, 2 lžičky prášku do pečiva, 300 
ml mléka , tvaroh:  250 g tvarohu, 100 ml smetany nebo mléka, 1 
sáček vanilkového pudinkového prášku, 1 vanilkový cukr, cukr 
krupice dle chuti , dále: čerstvé meruňky nebo meruňkový 
kompot, 1-2 lžíce kakaového prášku, 2 lžíce smetany nebo mléka. Postup , Nejdříve 
připravíme tvarohovou náplň důkladným vymícháním všech surovin. Potom stejným 
způsobem připravíme těsto. Jednu třetinu těsta odlijeme do jiné misky, obarvíme kakaem a 
vmícháme 2 lžíce smetany nebo mléka.  Do vymazané a vysypané formy nalijeme nejdřív 
polovinu světlého těsta, pak polovinu tmavého těsta a na ně všechen tvaroh. Na tvaroh 
naskládáme půlky meruněk a zakryjeme zbytkem hnědého těsta. Nakonec přidáme zbytek 
světlého těsta a formu vložíme do trouby vyhřáté na 175°C. Pečeme asi 60 minut, 
zkoušíme špejlí.  Upečenou bábovku necháme ve formě vychladnout, až potom 
vyklopíme. Na vejce jsem nezapomněla, opravdu tam žádné nepatří.                       HaŠeb 

 

Kuře v rýži na le ču 
 Ingredience. 1 kuře, grilovací koření, olej, 1 sklenice 
zeleninového leča (330 g), 2 cibule, 1 hrnek rýže, 1 a 3/4 hrnku 
vody, sůl, kari, mletá paprika 
 Postup. Omyté a osušené kuře naporcujeme na menší kousky 
(8 - 10). Každý kousek potřeme olejem, osolíme a okořeníme. 

Necháme uležet v ledničce do druhého dne. Pekáč vytřeme olejem. Dno pokryjeme 
pokrájenou cibulí. Na cibuli rozložíme kousky masa a přelijeme je lečem. Všechno 
zasypeme propláchnutou rýží, osolíme, poprášíme mletou paprikou a kari. Zalijeme vodou 
a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C. Pečeme asi 45 minut.                                   RůRi 
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 V prosinci 2012 

Mikulášská besídka  
ZO OSD Motol, tradičně pořádaná v 
hostivařském domečku, začala 
příchodem mrazíka. Ne žádný ruský 
mužik nezavítal do podnikového 
klubu, to jen v době globálního 
oteplování si paní zima řekla, že jí 
nikdo nebude pomlouvat, a vrhla do 
kraje s nebývalou intenzitou. 
Tedy mrzlo až praštilo, a ve 
vytopeném domečku se už od rána 
pracovalo. Pověsit výzdobu, nafouknout balónky, připravit balíčky, občerstvení a hlavně 
přemluvit aparaturu, která si vzpomněla že je sobota, a že se nedělá.  
Těsně po poledni přijela ozdoba. Ne žádná zatoulaná vánoční koule, ani teplem 
pomačkaný čokoládový Mikuláš. Prostě Pipi Dlouhá punčocha se svým ansáblem přijela 
potěšit dětské srdce a oči tatínků. 
Snad mráz, který panoval kolem opraven tramvají, snad vydatný (na vzdor hospodářské 
krizi) oběd zavinil, že děti v doprovodů rodičů, pojaly příchod na celou akci 
dosti volně. Na začátku se zdálo, že Pipi Dlouhá punčocha bude hrát na děti 
přesilovku, ale během hodinky se sál zaplnil, a nakonec se ukázalo, že nám 
začíná být domeček malý. 
Děti, a o ty šlo v prvé řadě se dostavily v různých maskách. Vodníci, rytíři, 
roboti, princezny, bílé i černé paní a další bytosti ze světa pohádek naplnily místnost.  
Jak už bylo psáno, Pipi nezklamala. Děti v různých soutěžích vyhrávaly různé cukrovinky 
a bonbóny. Rozzářené dětské oči a plné kapsy byly důkazem jejich správného počínání. 
Naštěstí někteří rodiče byli tak duchapřítomni, a ještě v sále dětem sladkosti z kapes 
odebírali, nemnohdy odcházejíc mlaskat za roh. 
Soutěž o nejlepší masku měla svého vítěze, ale zde mi dovolte abych ho zapřel. Každé 
dítě, které se dostavilo v masce bylo odměněno a tak myslím, že vítězové byli všichni 
příchozí. 
Kolem 17 hodiny vypadl, jako už tradičně, proud a toho využil Mikuláš se svou družinou. 
Jako vždy děti zapomněly mluvit, ale jako náhodou nezapomněly žádnou básničku ani 
říkanku, kterou tak pracně celý rok nacvičovaly. 
Celá akce končila. Děti pomalu odcházely obtěžkáni balíčkami v doprovodu rodičů domů, 

Mikuláš se kamsi vypařil, Pipi si 
urovnala šatičky a zmizela někam k 
ústí Jizery. 
Na place zbylo jen pár osamělých 
pořadatelů a podnikový klub 
DOMEČEK, který stále a stále křičí 
do světa: „Více takových akcí, vždyť 
jsem tu pro Vás lidi….!“, ale to je už 
jiný příběh..... 
 

Jako poděkování všem zúčastněným 
zapsal Radek Dvořák  
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Dne 8.12.2012 proběhl zkušební šotozájezd  

do Drážďan. 
 Ze strany zúčastněných se setkal až s 
neočekávaným přijetím: Především 
koncepce cestování vlakem sklidila velký 
úspěch i přes dílčí nepohodlí – byly 
nutné 2 přestupy. Ranní spoj Děčín - Bad Schandau byl plný 

takže jsme tuto cestu přestáli. Stejně tak jsme 
přestáli opačný spoj avšak zde jsme byli 
odměněni "českými" hláškami o stanicích 
německým mluvčím (ano, u DB jsou 
vyhlašovány stanice jak v eSkách tak na 
místních spojích). ESka vůbec tvoří 

samostatnou kapitolu: 

Patrové soupravy 
push-pull  složené z 
jednotlivých vozů 
(pravděpodobně z 
produkce Bombardier) 
jsou extrémně tiché a 

mají velmi klidný chod. 

  Počasí nám více než přálo: ač mrzlo byl 
celý den nádherně prosluněný. Stejně tak 
se vydařila i návštěva vozovny 
Trachenberge a ač původně neplánována i 
okružní jízda městem ve vlečňáku 
tramvaje "Lowa" (v obloucích nádherně 
vrzal a hezky "dusal" na spojích kolejnic). 
  Tento pokus o šotozájezd navíc dokázal, že 
je nejen možné stavět zájezdy za přijatelnou 
cenu (zde za 300.- Kč) i bez dotace ze strany 
ZO OSD  MOTOL ( Plzeň nám stále dluží 
peníze...), a i že je o podobné akce zájem... 

Jiří Schmid 

místopředseda ZO OSD MOTOL 
za sekci METRO 
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Redakce dodává: již v dubnu 2013 startuje obdobný 
zájezd do sklárny u Berouna tentokrát regioBusy. 



Jak to vidí chlap:  
Všechno v obchodech je pro ženy a my to 
platíme! Nám mužům stačí matrace se 
spacákem, ve zdi pár hřebíků místo věšáků a 
nějaké krabice na knihy. Zbytek rozsypeme 
po zemi a auto máme na ulici. Všechno 
ostatní – koberce, bytové stěny, sedací 
soupravy, kuchyňské linky, záclonky, dečky, 
vázičky, lampičky a další cetky – pořizujeme 
kvůli ženám. Jinak bychom k sobě žádnou 
nenalákali, eventuálně vedle ní déle 
nevydrželi. 
V celém obchodním domě je pro potřebu 
muže toliko oddělení – se šroubováky, 
sekačkami, vrtačkami, lopatami a krumpáči. 
Šroubovák a lopatu si člověk koupí jednou za 
život, proto se zlotřilí kšeftsmani zaměřují 
svými reklamami na ženy. Módní vlny, 
„dobré rady“ pro domácnost, výhodné 
výprodeje, katalogy slev, trend-settingem 
propagované (bio)potraviny, parfumerie, 
galanterie, bižuterie, butiky, hadrářství, 
cetkařství, kytkářství, kabelkářství, skleničky, 
hrníčky, keramika – nic z toho se chlapa 
netýká. Celý tenhle veletrh marnosti má totiž 
políčeno na kupce v sukních…. 
 

Okénko pro ženy 
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Ženy a dívky, oble čte se do krajky. 
Krajkové šaty jsou poměrně 

skromné a na to, aby vypadaly 
neodolatelně, jim stačí jen málo. 

Největší výhodou krajky je její 
variabilita. Umí být něžná, prudce 

elegantní, ale zároveň i dramatická a 
neskutečně svůdná. 

Připadá vám, že v lékárně necháváte stále víc peněz? 
To není zdání, některé léky za posledních pár let zdražily 
opravdu výrazně. Od roku 2000 stouply výdaje občanů na 
zdraví v Česku víc než trojnásobně. Nejen, že zaplatíme víc 
za léky, ale museli jsme si zvyknout na poplatky u lékaře a v 
lékárnách, připlácíme si za pobyt v nemocnici nebo v lázních.   
V roce 2007 stál pojišťovnu každý pojištěnec v průměru  
17 567 korun, zatímco v roce 2011 už to bylo 21 155 korun 
(číslo je bez nákladů na gynekologickou péči).  jednotlivec v 
roce 2007 za léčiva a zdravotní prostředy zaplatil 1842 
korun, ale v roce 2011 už 2272 korun, tedy o 430 korun víc. 
Náklady na ambulantní zdravotní péči narostly ze 433 na 770 
korun, a pokud bychom porovnali výdaje jednoho člověka na 
zdraví a rok, pak rozdíl mezi rokem 2007 a 2011 je 861 
korun. Vývoj cen u tří vybraných položek:  
Paralen 500  8,28 Kč v r. 2000  a 20,-Kč 2012 = +141,5% 
B komplex forte 21,64 /2000 a  43,50 Kč 2012 = +101 % 
Celaskon 250 26,05 /2000 a 47,50 Kč 2012 = + 82,34 % 
atd.      A jak reagují lidé v diskuzi na Internetu: 
…stát by měl stanovit maximální marži lékáren. Tak do 20%. 
Jak by jinak bylo možné, že na jednom místě koupím lék 
Diclofenac za 134,-Kč a na jiném ho mají za 212,-Kč. Vůbec 
nepochybuji, že i ten za 134,- je s marží…. 
  
Jak se bránit? Nebýt ovce. Neplatit předražené a nevolit gaunery. 

Proč se doma hádáme ? 
Britský deník Daily Mail zveřejnil výsledky 
průzkumu, v němž tisíce dospělých lidí 
odpovídaly na otázku, kvůli čemu se doma s 
partnerem nejčastěji hádají. A výsledek je 
překvapivý. Až příliš sporů se totiž týká 
domácích prací! 
Nejvíce se doma lidé hádají kvůli tomu, kdo 
uvaří večeři, kdo sklidí ze stolu, umyje nádobí a 
podobně. Jediné, co úklid či vaření předčilo, 
byla špatná osobní hygiena. Její nedodržování či 
dokonce její naprostou ignoraci jako důvod k 
hádkám a rozchodu uvedlo nejvíce lidí. 
Peníze jako důvod k hádce uvedlo v průzkumu 
celých čtyřiadvacet procent lidí. Výsledky 
průzkumu potvrzují i odborníci na vztahy. I 
proto prý rekordně vzrůstá počet párů, které se 
chtějí rozvést. Pravda je, že kvůli vynášení 
odpadkového koše se ještě nikdo nerozvedl, ale 
prostě dost často je to poslední kapka, která 
vztah ukončí stejně jako třeba odhalená nevěra. 
 

Píše 
Vám 
PePi 



Máte zájem o kravatové spony?  
 

Vycházíme vstříc sběratelům a všem zájemcům o spony do kravat s motivem tramvají, 
vlaků a autobusů. Nabízíme Vám možnost objednávky těchto produktů: 

       
TRAM:        T3 CS KT8D5                            15T                                Vario 
 
 
 
 
 
TRAM:  Duewag                     TRAM  19T                        TRAM Riga      Škoda 26T 
 
 
 
   
                 
   Solaris  
 

BUS:   IKARUS  (žlutý nebo červený) 
 

                                                                                                                                                 
 
  
 
 
Trolejbus:  9TrHT                   Trollino (červený / zelený) Bogdan 
  
 
 
  
 
Vlaky:  ČD ř.814 regio       Škoda 109E (modrá / červená )      Maxima                   Škoda EPJ 
 
 
 
 
Vlaky:  Stadler Flirt     Siemens                      Leo expres                 Škoda EJ 

 
 
 
Vlaky:  Stadler  RS1             Reio Panter     RV 961-Sysel 

Cena za 1 ks je 150,-Kč, nebo 200,-Kč ve flexipass. (Vč.DPH) 
 

Objednávky přijímáme v kanceláři ZO OSD Motol každý pátek(9-15hod), 
avšak pouze zároveň se zaplacením zboží. Po dodání zboží odešleme zprávu 

(na vámi udané číslo či e-mail) pro termín k vyzvednutí zboží. Zboží je vyráběno 
a distribuováno dle zájmu a možností výrobce a ZO OSD Motol čas dodání nemůže 

ovlivnit. Některé typy jsou výprodej, tzn., že množství je omezené a nebude už vyráběno. 
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Ne, opravdu, ani metro, ani 
TRAM 14T, ani Citybus, 

ani jiné typy spon…. 
 nejsou k dispozici ! 



 



Připravujeme pro Vás v 1.pololetí: 
 
 

15.2. – Konference s tombolou (Muzeum Střešovice – 15*30 hod) – zdarma 
 Akce již proběhla – zpráva v tomto časopisu. 
 

16.3. – 10*00 Anděl- tradiční bowlingový turnaj – 
pro členy zdarma,  přihlášky p.Zabloudil –774 746 800 
 

27.4. – jednodenní výlet do sklárny. 8*00 odjezd BUS 

Metro Zličín,  přihlášky p.Zabloudil – 
774 746 800.   Platba akce individuelní. 

 
 

10.-12.5. – víkendovka v Jizerkách za symbolické ceny 
                   přihlášky pí  Pokorná – 774 746 813 

17.5. –  Májový odpoledně-večerní parník s tombolou.       
     Od 17ti do 20ti hodin.    Symbolické ceny (100/150/300,-).  
Přihlášky p.Zabloudil –774 746 800 a ostatní funkcionáři 
 
     1.6. – MDD s akcemi pro každého –  

                     ZDARMA- připravuje se. 
17.8. – tradiční tenisový turnaj 
            v hale – připravuje se. 
? – sportovní den (fotbal, petangue) 
      dle rozhodnutí ÚD-TRAM. 

? –kulečníkový turnaj dle rozhodnutí Vrchního vedení. 
=================================================================        

Akce pro 2.pololetí uveřejníme v příštím čísle. 
================================================================= 

Novinka.  Náš člen si otevřel 
RESTAURACI.   

Pojďte se podívat. 
„RESTAURANT Švejda“  

Jeremiášova 870, poblíž STK, 
Praha 5.    PO-PÁ. 

Možnost pořádání akcí (70míst), 
nabídka teplých i studených jídel, 
zákusky, studená kuchyně a apod. 

Kontakt: 732 150 679 
 


