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EDITORIAL
Dostáváte do rukou "jubi-

lejní" 25. číslo časopisu
MOTOLÁČEK. Stěžejním
tématem tedy bude nejen
letošní konference ZO OSD

MOTOL a její závěry, ale i 10 let působení
naší odborové organizace v DP. Hezky se
to sešlo, že? No, 25. číslo. . . Ono to je 25.
číslo MOTOLÁČKU; jenže mezi tím jsme
vydávali i METAN. Ale ten se nepočítá.. .
P. Obitko byl "ohúrený" že své členy sezna-
mujeme úplně se vším! Jistě, členové teh-
dejší OO OSD POSOR (dnes FPO
METRO) skutečně nebyli (a stále nejsou)
připraveni na to, že by se mohli aktivně
podílet na životě OO. A p. Obitkovi to tak
vyhovuje dodnes! Stačí se podívat na jejich
webové stránky - vskutku „aktuální“! Má
vlastní „odborářské“ auto placené
z členských příspěvků a působil nějaký čas
i v dozorčí radě DP (v této funkci dokonce
optoval za zaměstnanci nežádoucí outsor-
cing ÚD). Inu „starého psa novým kous-
kům nenaučíš“.
ZO OSD MOTOL tak je jednou z nejpro-
gresivnějších odborových organizací! Jste
to právě vy, kdo zásadním způsobem
ovlivňuje dění v ZO OSD MOTOL.

A když už se nám to tak hezky sešlo,
snažil jsem se udělat tento časopis nejen
čtivým, ale i "elegantním".. . Samozřejmě
nejsem cvok co si kupuje předražené
Mrkvosofty! Celé toto číslo vzniklo
v programech „zadáčo“:
Operační systém: openSUSE 13.1;
DTP program: Scribus 1.4.3;
úprava fotografií: showFOTO
a pár dalších open-source programů.. .
Přijměte tedy, prosím, přítomnost reklam
na některé tyto programy. Jejich
programátoři si to přinejmenším zaslouží
- nabízí nám zdarma plnohodnotnou ná-
hradu obvykle předražených programů.. .

J.S.

P.S.: Na poslední stránce naleznete obtahy
předchozích titulních stránek časopisu
MOTOLÁČEK (a jeho vývojových
předchůdců).

V  prosinci oslaví naše
organizace 10let od
svého založení. Ně-
které by možná zají-
mala trocha historie a
zákulisí. Založení na-
ší organizace nebyl

blesk z  čistého nebe, vše mělo svůj
dlouhý vývoj. Ten začal už celých
pět let před založením.
V  roce 1999 proběhly volby do Dí-
lenského výboru tehdejší odborové
organizace, v  Motole. Jiná tehdy ani
nebyla. Dopravní podnik fungoval
v  rámci Odštěpných závodů a
u  Elektrických drah byly jen jedny
odbory. U  Metra druhé, u  autobusů
třetí a na ředitelství čtvrté. Každý si
ale vyjednával tu svou KS.
V  roce 1989, po politickém převra-
tu, došlo ke  změně systému i  pro
odborová práva, pro činnost a sdru-
žování a při následném sjezdu ROH,
tuším 1990 v  sjezdovém paláci na
Pankráci, se rozhodlo, že vzniknou
odborové svazy sdružené pod
ČMKOS.
Rozdělil se odborový majetek a idea
netrvala dlouho a ze společné rodiny
se odštěpily malé i  velké svazy a růz-
né takzvané nezávislé či samostatné
odbory. Jednotné ROH vzali brzy
za své. Přesto mnozí stále ještě o  od-
borech jako o  ROH hovoří… zvlášt-
ní…
Dílenský výbor odborů u  Elek-
trických drah, jako pohrobek ROH,
působil místně. Tehdy ještě do-
znívalo téměř povinné členství
z  dob socialismu a skoro každý byl
v  odborech.
Dnes je situace diametrálně odlišná a

v  odborech jsou hlavně ti, co pře-
mýšlejí, chápou nutnost kolektivní
ochrany i  své pracovně-právní ochra-
ny při nehodě, úrazu, výpovědi atp.
Některé samozřejmě oslovuje i  nad-
stavbová činnost různých aktivit a
profitů.
Dílenský výbor evidoval lidi ve vo-
zovně a nosil přihlášky na Závodní
výbor. Předsedové DV se tehdy mě-
nili velmi často a viděno dnešníma
očima, nebylo divu. Co mohl před-
seda dělat j iného než pokecat si  s  lid-
mi o  práci (tehdy ještě nebyla
nezaměstnanost)? Rozhodovací
pravomoc neměl žádnou (o  kolezích
a kolegyních ve výboru ani nemlu-
vím), čas na odborovou práci prak-
ticky žádný, vše jen o  svém volnu (a
tehdy se dělaly přesčasy o  sto šest..
i  240 hodin měsíčně..).
Každých 14dní si pak musel vyměnit
šichtu a z  volna si j ít vyslechnout
plky na setkání jiných DV, vznešeně
to nazvané Závodní výbor (asi
25členů). Jediný, kdo byl placen za
odborovou práci byl předseda ZV.
Ten také za všechny a vše sjednával.
Co chtěl, to na ZV řekl, co nechtěl,
to nikdo nevěděl. Mlčící většina a
bojácní v  ZV byli zárukou, že nic
nebude odhlasováno, co on nechce.
O  nějaké tajné volbě jste si tenkrát
mohli nechat jenom zdát… Radikální
změna byla prostě nemožná. A  čas
běžel.
Pak vznikla FŘT, druhá organizace
u  Elektrických drah a nastala konku-
rence. Zda to bylo jako reakce na
malou aktivitu, či neochota čekat lé-
ta na termín voleb do DV, těžko říci.
Možná to byla jen snaha o  seberea-
lizaci jednoho inženýra (říkal jsem

10 let činnosti ZO OSD Motol z  pohledu
předsedy
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mu „tvrdé dřevo na tři“…), který
zpočátku možná doopravdy chtěl li-
dem pomoci a až časem odešel otrá-
ven z  lidí kolem sebe (pak dokonce
dělal poradce Generálnímu řediteli).
A  tenkrát přišly volby. Byl rok 1999.
Prošel jsem volbami jako dvanáctý
(poslední) v  pořadí, tenkrát jako ne-
známý vesnický buran, řidič
tramvaje z  Motola. Předsedu DV za-
čal dělat Zdeněk Zeman (nyní již řa-
du let po smrti). Nevydržel dlouho,
zlákán nabídkou šéfa vozovny na
post ve výpravně, výměnou za
složení funkce. DV pak zvolil před-
sedou mne a upřímně, nikdo jiný to
nechtěl dělat.
Hned můj první projev na Konfe-
renci vzbudil emoce a rozruch. Ne-
vídané… nebál jsem se ukázat na
vychytralost a parazitizmus někte-
rých. Upozornil jsem na konkurenci
a žádal větší aktivitu funkcionářů a
nutnost změn ve výboru. Šlo to po-
malu. Začali jsme pořádat akce, vý-
lety, zájezdy, Mikuláše, kolekce pro
všechny členy (nevídané…). Chyběly
nám ale peníze. Mohli jsme toho
pro lidi udělat moc, tenkrát byla na
to doba, každý autobus byl plný,
všichni chtěli do sklípku, všichni
chtěli výlet na chatu. Nebyly ale
peníze, abychom to udělali levně a
pro víc lidí. Členské příspěvky šly
na centrálu a nám dali vždy jen
drobky. Na „kafe“ a na kolekce. Tu-
ším stovku na člena ročně. Začal
jsem proto kritizovat poměry v  Zá-
vodním výboru, žádal jsem vyšší
pravomoci, více peněz na činnost
pro lidi. Nelíbilo se jim to. Jak
jinak. Tehdejší předseda ZV Ježek
(taky už umřel), byl časem nucen
alespoň zavést užší uskupení řízení
organizace, kam mne na ZV zvolili.
Peníze nám ale nedali, rozhodování

bylo i  tak sporadické. A  čas běžel.
Vydali jsme tenkrát jediné číslo ča-
sopisu Pantograf. Pamatujete? Na
další číslo už nikdy nedošlo, pro ZV
to byla škoda peněz. DV byly stále
bez rozhodování a bez peněz.
Konkurence nám brala členy po de-
sítkách na pitomé hrníčky  s  logem…
A  pak se podnik začal slučovat do
podoby jak jej známe dnes. Od-
štěpné závody se spojily a odbory za-
čaly působit plošně. Předseda ZV,
bez nás o  nás, podepsal první
jednotnou KS pro celý dopravní
podnik, která zrušila některé výhody
jednotlivých KS (nám například od-
měnu za 50 let) a která zavedla zvěr-
stvo pohyblivého rozmezí v  rámci
jednoho tarifu, jedné třídy. A  to je
v  KS dodnes a možná ještě řadu let
bude, byť se  s  každou novou KS tro-
chu rozmezí ohodnocení dané třídy
zúží. Těch co to tenkrát podepsali už
není moc. Možná že jen starý pán
z  Hostivaře, z  vedení DPP určitě
nikdo. Podle mne tehdy naletěli na
řeči o  nedostatku peněz na sloučení
různých hladin stejné třídy u  Metra,
ED, i  Busů.
Být tehdy svéprávní, nepodepsali
bychom to.
Bylo to politické rozhodnutí sloučit
podnik v  jeden a bylo i  věcí politiků
najít peníze na mzdy. Od té doby
odplynulo mnoho set milionů bůhví
kam a nikdo je nehledá. Podle mne,
by se tenkrát nakonec peníze -jako
zázrakem- našly. Každopádně ti, co
to takto zavedli a podepsali, připravi-
li na desítky let prostor pro ne-
spravedlivost v  odměňování, pro
možnost finanční šikany nad-
řízených, pro řiťolezectví za účelem
posunu v  rozmezí tarifu. Zpronevě-
řili se tak zájmům a ochraně za-
městnanců, j imiž se zaklínali.

Čas opět běžel. V  ZV onemocněl
předseda a bez voleb se řízení ujal
dispečer  s  averzí na řidiče. Vztahy se
v  ZV začaly vyhrocovat. Přišel jsem
tehdy v  roce 2004 na ZV (asi na
jaře)  s  požadavkem, že MY
V  MOTOLE chceme 50% z  námi
vybraných příspěvků ponechat na
naši činnost a že chceme vlastní roz-
hodování o  problémech vozovny
(stále jsme jako DV působili jen
místně). Reakcí bylo mé odvolání
z  funkce ve svazu Dosia a z  užší roz-
hodovací skupiny. Chtěli mne i  od-
volat z  pozice předsedy DV, ale
kolegové z  výboru mne podrželi (asi
se báli, že by to museli dělat sami).
Spolu  s  výdejem vánoc v  listopadu,
jsme poté provedli referendum o  vy-
manění se z  vlivu ZV a vzniku vlast-
ní odborové organizace. 4/5 členů
byli pro. Ti co zůstali v  DV, řídil
poté řidič Mlčkovský (taky už není
v  podniku). A  natruc byl DV udržen
a jako přívěšek o  pár lidech. Myslím,
že tak funguje dodnes.
Dne 1.prosince 2004 proběhla
ustavující schůze naší NOVÉ or-
ganizace. Registraci podepsal předse-
da svazu Dosia p.Rejský. Nebyli
jsme tam, ale dlouho, protože
zhrzená organizace ED vydala ulti-
mátum, že budeme-li ve svazu my,
pak oni ne. Chudák předseda si
zoufal a nevěděl co má dělat. Už
tenkrát měli problémy  s  penězi a
odchod tisícovky lidí ze svazu by
byl znát. Vyšli jsme předsedovi
Dosia vstříc a přestoupili do OSD.
Odborový svaz dopravy se para-
doxně ukázal jako větší, bohatší, se
základnou po celé republice. Byl
členem (a je) ČMKOS, což je stále
nejsilnější odborová centrála v  zemi,
byl (a je) i  členem mezinárodních a

Evropských odborových centrál (mj.
navštívil jsem díky tomu služebně
Brusel i  Budapešť). Získali jsme tím
silné a pevné základy a naše, teď už
ZO OSD Motol, mohla růst. Postu-
pem let, tak jak jsme slíbili a rostly
peníze z  příspěvků, jsme pro členy
uspořádali desítky akcí, spousty vý-
letů, zájezdů, sportovních klání ve
všem možném, kulturní zážitky
i  každoroční honosnou akci pro děti.
Naše Konference, tj . každoroční
členská schůze, se stala synonymem
pro zábavu a radost
z  účasti,   s  možností účasti všech kdo
o  to má zájem. S  vývojem techno-
logií máme nejlépe zajištěný výbor
po mobilní síti, slušně vybavenou
kancelář, pravidelné návštěvní pátky
pro veřejnost. Vydali jsme již 25 čísel
časopisu Motoláček a tři čísla
společného Metanu  s  metrem. Po-
dařilo se nám založit společný
podnikový výbor se ZO OSD DPP
z  Metra pana Olejára. (Pokus o  slou-
čení  s  panem Obitkem z  Metra se
ukázal jako habaďůra na naší or-
ganizaci a jako snaha o  naše roz-
puštění v  jej ich strukturách, bez
vlivu, na úroveň DV, z  které jsme
vzešli – a bylo to Konferencí jasně
odmítnuto. Na tento podfuk nerad
vzpomínám...).
Naše práce a činnost se líbí i  na sva-
zu a dalším ZO OSD. Je jich cca 120
po celé republice. Máme přátele
v  ZO OSD na Poště, ZO OSD na le-
tišti v  Ruzyni, i  v  největší organizaci
ZO OSD v  Brně = cca 1.500 členů).
Prostřednictvím předsedy se naše or-
ganizace dostala do pozic a funkcí
v  ČMKOS, pražské Tripartity a nově
i  do Předsednictva Odborového sva-
zu dopravy, kde zastupujeme region
Praha.
Nebyly ale chvíle jen příjemné. Od-
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bory jsou živý organismus. Jde
o  práci  s  lidmi, často reagujícími
v  emocích a pod vlivem našeptávačů
z  konkurence. Ve výboru se za deset
let vystřídala celá řada lidí. S  někte-
rými jsme se nerozešli v  dobrém.
V  každé skupině se holt občas najde
někdo, kdo sám nejsa schopen něče-
ho dosáhnout, tak alespoň boří, kdo
hledá jen vlastní prospěch a jehož
vypočítavost vyplave napovrch až
pozdě, až když začne škodit. Někte-
ří neustáli volby a nízký počet hlasů.
Tak moc chtěli něčemu velet, že si
zařídili „takyorganizaci“, byť bez si-
lného svazové zázemí, přesto o  to
víc jimi velebenou, lákající členy na
nízké příspěvky, nezaručující ani
chod ani režii organizace. Již deset
let přitom každému umožňujeme
prostřednictvím samosprávných
sekcí vlastní nezávislost a možnost
jednat o  svých problémech na všech
úrovních řízení podniku. Přesto
stále vznikají nové a nové odbory,
štěpí se a stále se najdou nějací lidé
co odbory zakládají, jen aby oni byli
něčeho předsedou.
V  letošním roce začala nová éra fi-
nancování organizace. Zavedli jsme
členské bonusy, pro člena řádně pla-
tícího procento (nad sto Kč) celý
rok a to v  hodnotě 1.200,-Kč (stovku
měsíčně). Od základu jsme tak
změnili celý systém. Doba si to vy-
žádala, vyžádal si to malý zájem
o  akce. Dnešní doba prostě společné
zábavě nepřeje. Přesto ji budeme na-
dále nabízet a čas ukáže, zda jsou
členové ochotni na ní upisovat svůj
bonus, nebo zda raději ocení fi-
nanční částku na konci roku a touto
výší třeba potěší své blízké.
Co tato změna přinese a jaký bude
další vývoj organizace, to může po-
soudit jen čas. Řekneme si to za pár

let. Ale již letos, každý z  nás, roz-
hodne o  budoucnosti naší společné
odborové organizace ve volbách. Již
v  prosinci proběhnou přímé a tajné
volby. Kandidovat na funkcionáře
může každý náš člen, pokud sou-
běžně není členem jiné odborové or-
ganizace v  podnicích, kde naše ZO
OSD Motol působí.
Přeji této organizaci, která zastupuje
všechny možné i  nemožné profese a
zájmy v  DPP, ve Škodovce i  j iných
podnicích prostřednictví zde pracují-
cích našich členů, jen to nejlepší a jen
ty nejschopnější lidi ve vedení or-
ganizace. Ať nadále sílí jej í vliv a ať
jsou naši členové  s  prací našich funk-
cionářů spokojeni.

Konference se konala 14.února 2014
v  zasedačce Muzea Střešovice.

Úvodem předseda přivítal přítomné
(35členů a 3 hosté) a představil
program Konference. Program byl
následně jednotně schválen a předse-
da konstatoval, že Konference je dle
Stanov OSD platná. Poté přednesl
předseda svůj tradiční projev, ten-
tokráte již naposledy v  tomto vo-
lebním období. MANDÁT
FUNKCIONÁŘŮ totiž KONČÍ již
v  lednu 2015. V  prosinci proběhnou
volby do Výboru základní organiza-
ce.

Následně proběhla volba a do vo-
lební a návrhové komise byl přítom-
nými zvolen p.Jantač a sl.Lucie
Pokorná. Hlasování proběhlo v  po-
měru: 34-0-1.
Pak prostor dostali hosté z  Odbo-
rového svazu dopravy (pí Kadlecová,
Mgr.Šeptáková a Ing.Švarc) kteří
pozdravili účastníky Konference a
představili nejbližší plány činnosti
OSD, aktuelní problémy i  svou prá-
ci. Jmenovaní se vyjádřili ve smyslu
pochvaly za činnost organizace a je-
j ího řízení. Ze 130ti organizací

v  OSD patří ZO OSD Motol svou
činností a aktivitou mezi několik
nejlepších.
Z  DPP se bohužel nedostavil (a
zpětně se omluvil pro pracovní zane-
prázdnění) pozvaný zástupce pers.ře-
ditele Ing.Palkovič. Dotazy na vedení
DPP tedy můžete zaslat na adresu
predseda@zoosdmotol.cz , předáme
je vedení DPP.

Po části věnované hostům začala
technická a hlavní část Konference.
Doplnění Revizní komise. Vzhledem
k  tomu, že Statut určuje minimum
členů RK na tři a v  současné době
byl počet tři, přikročila Konference
k  doplnění členů. Navrženi -přímo
z  pléna- byli tito kandidáté: Jaromír
Houska ml –v  hlasování zvolen: 33-
0-2, p.Luboš Fiala – v  hlasování zvo-
len: 35-0-0 a p.Zdeněk Reich –v  hla-
sování zvolen: 32-0-3. (počty vždy:
pro-proti-zdržel – event.neplatný
hlas). Všichni jmenovaní posílí RK.
Statut 2014. Předseda seznámil de-
legáty se změnami v  Statutu, které
zajišťuje zásadní změnu v  hospo-
daření oproti předchozím létům. Na
rozdíl od let minulých se nebude
tvořit rozpočet a vyčleňovat tisové
položky na různé činnosti a akce, ale
organizace bude procentuelně rozdě-
lovat příjem z  členských příspěvků
podle těchto základních kritérií:

1 . nikdo nemůže čerpat více, než
sám do systému vkládá ( není tedy
možné platit stovku a vybírat tisí-
covku) – jde o  ochranu proti úče-
lovým vstupům a vypočítavosti.

2. Každý aktivní člen (platící 1%
-doložené- z  platu vyšší než 100,-Kč a
nebo plný paušál u  Indiv.členů) ob-

Proběhla  Konference ZO OSD Motol 2014
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drží členský bonus 100,-Kč měsíčně
( tj . obdrží 1.200,-Kč ročně při člen-
ství 12 měsíců). V  rámci možností
organizace bude částka pro členy
platící nad 300Kč měsíčně příspěvku
navýšena – šetříme vám tedy vaše
peníze….

3. Člen platící méně než 100,-Kč
měsíčně ( ale více než 35,-Kč při
platbě udržovacích příspěvků za
nemoc, nezaměstnanost, studia či
mateřskou), obdrží členský bonus ve
výši určenou individuelně VZO. –
citlivý přístup k  chudším ko-
legům...…

4. Člen platící pouze udržovací
příspěvky obdrží členský bonus ve
výši 100,-Kč ročně se splatností
v  prosinci daného roku. – tradiční
garance pro Udržovačky…

5. Sociální dávky (příspěvek na
dítě, tábory, jubilea, atp.) a tisk ča-
sopisů bude vyplácen z  darů na
činnost organizace. Součástí Statutu
jsou i  variabilní symboly k  určení
daru pro jednotlivé sekce na spe-
cif.činnost. – nikdo na nikoho tedy
nebude doplácet ze svých příspěvků
(odpadnou podněty pro výčitky či
závist) …

V  procentuelní vyjádření příjmů jde
o  částky 50% zpět členům
(prům.členský příspěvek je 200,-Kč
měsíčně), 30% odvod na svaz (OSD

zaručuje pracovně-právní servis a po-
moc všem našim členům zdarma) a
20% zbývá na režii organizace.
Částky pro členy a odvod jsou GA-

RANTOVÁNY bez ohledu na počet
členů a přírůstek či pokles během
roku. Režie se odvíjí od počtu členů.
Nový Statut byl v  tajném hlasování
schválen poměrem: 33–1–0 a 1 ne-
platný hlas. ( 94,28%). Statut 2014 je
ke stažení na naší webové stránce
www.zoosdmotol.cz, u  našich funk-
cionářů a vytištěný je k  dispozici též
v  kanceláři naší odborové organiza-
ce.
Bod Profesní sekce „Autobusy“.
Vzhledem k  nejasnému vývoji garáže
Vršovice nastala potřeba sloučení
sekcí Vršovice a BUS. Vznikla tím
sekce sdružující řidiče autobusů z  ga-
ráží Vršovice, Kačerov, Klíčov, dispe-
činku a servisu a dopravců mimo
jmenované garáže. Místopředsedou
za sekci byl zvolen pan Pavel Jokš,
hlasy 33-1-0 a 1 neplatný.
Odvolání funkcionáře. Na návrh
sekce Škodovka byl z  pozice funkci-
onáře-náhradníka odvolán pan Dvo-
řák Petr. Hlasování dopadlo: 31-0-4.

Losování o  dárkové potravinové
balíčky z  celé členské základny: 1.
p.Homola Václav –předáno na místě,
2. p.Šebeň Milan– neúčast, 3. p.Po-
spíšil Ivan– neúčast. Nezúčastnění si

mohou balíčky převzít v  kanceláři,
kterýkoliv pátek o  čas návštěv.
Tombola. Proběhlo tradiční losování
tomboly ze zúčastněných (různé ce-
ny, které většinou darovali funkcio-
náři a sponzoři). Hlavní cenu nový
mobil BlackBerry Curve obdržela pí
Miluše Váková. Děkujeme dárcům a
blahopřejeme samozřejmě všem vý-

hercům.
V  závěru přijala Konference toto
USNESENÍ: Konference bere na vě-
domí zprávu volební komise a sou-
hlasí  s  výsledky voleb, které mění
vnitřní Základní dokumenty or-
ganizace i  systém hospodaření a kte-
ré schválily změnu na pozicích
funkcionářů.
Další Konference proběhne v  únoru
2015 a to po řádných volbách funk-
cionářů, které proběhnou v  prosinci
2014 –  s  výdejem vánoc... Žádáme
zájemce o  práci ODBOROVÉHO
FUNKCIONÁŘE, aby písemně po-
dali svou přihlášku, nejpozději však
do září 2014. NEZBYTNOU POD-
MÍNKOU PRO ČINNOST FUNK-
CIONÁŘE (krom zvolení) JE
ODBOROVÉ ČLENSTVÍ POUZE
V  ZO OSD MOTOL. Volby
proběhnou již v  prosinci 2014.
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ZZaa mmeeddvvěěddyy
ddoo BBeerroouunnaa

Sobota; 17. května 2014
Navštiv společně s námi medvědy Vojtu, Kubu a Matěje (že to něco
připomíná? Ano! ) . Tito medvědi hráli ve večerníčku Václava Chaloupky
"Méďové"! Tehdy jim však bylo pouhých pár měsíců. Dnes j im je j iž 14 let. . .
V těsném sousedství městského medvědária se nachází městská rozhledna.
Odpoledne zakončíme u dalšího berounského medvěda: v pivovarské
restauraci pivovaru Berounský medvěd. Proto tento zájezd NENÍ vhodný
pro mladší 15 let. . .
Odjezd : Praha Hl.n. vlakem č. R 752 Berounka v 10:15 hod. (sejdeme se
nejpozděj i v 9:50 před restaurací "Potrefená husa" na Hlavním nádraží) .
Návrat: Dle stupně opilosti každou půlhodinu (i častěj i) ; individuální návrat
nezakládá právo na vrácení ani části poplatku!
Cena: Bude určena ve vlaku TAM dle počtu zúčastněných (max 20) . Výchozí
cena = zpáteční jízdné pro 1 osobu = 121,- Kč (s každou další osobou se
cena snižuje) . Vstupné na rozhlednu ani konzumace v pivovarské restauraci
není předmětem této ceny! Pivovarská restaurace při j ímá platby
i   ve  stravenkách Ticket restaurant.
Rezervace : Výhradně pomocí SMS či e-mailu! SMS na číslo 774746819 nebo
na e-mail: schmid@zoosdmotol.cz Případné dotazy směřujte tamtéž. V sms či
e–mailu rovněž uveďte máte-li zájem o čerpání bonusu!
Uzávěrka: V pátek 16. května v 10:00 hod.

Rovněž je možno úhradu provést pomocí FlexiPass poukázek (v tomto případě bude cena
navýšena o 5% = o částku jak je nám propláceno) .
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O  jej ím obnovení se rozhodlo až za
dlouhých 14 let.
V  roce 1981 bylo rozhodnuto obnovit
lanovku pokud možno v  původní podo-
bě tak, aby začala sloužit návštěvníkům
spartakiády v  roce 1985.

V  roce 1981 bylo po rozsáhlých sana-
cích petřínského svahu (mimo jiné se
tehdy jednalo také o  obnovu starých
odvodňovacích štol pod Petřínem, které
odvádějí přebytečnou vodu do Vltavy
a  zabraňují nežádoucím sesuvům půdy)
městskými orgány rozhodnuto o  obno-
vení lanové dráhy.
Stavba byla zahájena v  lednu 1983. Cha-
rakter lanovky zůstal nezměněn v  celém
jejím rozsahu, změnily se jen vozy.

Postupně proběhly práce na náročné
rekonstrukci tělesa.
Kolejový svršek byl úplně obnoven. Při
rekonstrukci trati byly použity kolejni-

ce stejného typu jako v  roce 1932, vodící
kladky tažného a brzdného lana byly
vyrobeny přesně podle původní doku-
mentace z  roku 1932. Střední sesutá část
původního tělesa byla překlenuta mo-
nolitickou mostní konstrukcí. Ta byla
uložena na podpěrách založených na
mikropilotách, jež dosahovaly až na

úroveň nezvětralé horniny svahu.
Objekt dolní stanice zůstal zachován až
na kosmetické změny, které sice v  80 le-
tech působily zcela jistě krásně, ale
v  dnešní době to je spíše už takové me-
mento socialistického stavebnictví

a  designu.
Objekt horní stanice byl upraven, pro-
světlen, celá vstupní hala je vlastně teď
jeden obrovský skleník se všemi pro
a  proti. V  zimě tam mrzne jen praští
a  v  létě neskutečné vedro a dusno, což
nezachrání ani dva ventilátory ač se točí
od večera do rána. (Ale jak stále doufá-
me, snad se tu někdy dočkáme klima-
tizační jednotky, která zlepší pracovní
podmínky jak pracovníků, tak cestují-
cích)

Strojní vybavení lanovky i  brzdný sys-
tém Pohlig jsou původní z  roku 1932.
Strojní a pohonné zařízení lanovky bylo
díky péči nadšenců totiž ve skvělém
stavu a po pečlivé kontrole i  po dvaceti-
leté přestávce použitelné k  dalšímu
provozu.
Pohonný systém byl pouze lehce upra-
ven firmou ČKD Praha, motor soustrojí
byl převinut z  500V na 380V. Původní
systém Ward-Leonard byl ovšem za-
chován jako náhradní zdroj 500 V. Infor-
mace z  vozů lanové dráhy byly

přenášeny radiově do velínu obsluhy.
Spojení vozů se strojovnou zajišťuje te-
lemetrický systém RADOM.
Jinak trať, pohonný a brzdicí systém
zůstaly stejné jako na lanovce z  roku
1932, (nebudu tady popisovat, bylo už
popsáno podrobně v  článku o  minulé
lanovce, díl ll.)
Změnily se pouze oba vozy, dodané ná-
rodním podnikem Vagónka Studénka ve
spolupráci  s  vagónkami v  Popradu
a  České Lípě a pražského Výzkumného
ústavu kolejových vozidel. Jsou
12  100  mm dlouhé, 2 400  mm široké
a  mají 25 míst k  sezení a 75 ke stání.
Z  původních vozů z  roku 1932 byl pou-
žit kompletní podvozek včetně brzdné-
ho systému.

Během devadesátých let došlo ještě
k  jedné změně v  napájení pohonu.
Ward-Leonardovo soustrojí nahradila

firma PEG spol.   s  r.o. polovodičovým
reverzačním měničem.Tato firma se mi-
mo jiné ujmula se ctí i  uprav na řídícím a
zabezpečovacím systému  l.dráhy.(uve-
deno níže v  tech.parametrech)

Poručíme větru, dešti!
I  kdyby se sesul celý Petřín, lanovka zů-
stane a může jezdit!! !

Prohlašovali socialističtí stavaři, ale
vzdor silným slovům došlo díky špatně
odvedené práci v  roce 1996 k  opětovné-
mu přerušení provozu.
V  červnu 1994 byl při kontrole mostní
konstrukce u  zastávky Nebozízek
zjištěn velmi špatný stav izolací, což mě-
lo za následek zatékání do samotné kon-
strukce mostu a zrezivění jeho
dilatačních ložisek a znemožnění po-
hybu polí. Následkem toho došlo k  roz-
tržení pilířů podepírajících most

Lanová dráha na Petřín I I I
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i  zastávku. Kvůli tomu musel být 1.
dubna 1996 zastaven provoz. Během
opravy byly zjištěny i  další závady způ-
sobené nekvalitní prací. Po všech
zjištěných závadách a jejich následných
opravách byla lanovka dána do provozu
4. srpna téhož roku.

Další velká odstávka provozu proběhla
v  roce 2006 v  délce cca.pul roku.při kte-
ré proběhla rekonstrukce opěrných zdí,
rekonstrukce mostku u  dolní stanice a
pod.
Podstatnou část těchto oprav se uhradila
z  peněz získaných z  fondu EU.

Od této doby lanovka funguje bez
větších problému a odstávek až dopo-
sud.
Bohužel to asi v  době budoucí díky stále
ne úplně ideálnímu stavu mostní kon-
strukce i  zastávky Nebozízek
a opěrných zdí opravovaných v  roce
2006 ! vypadá,že lanovka bude zase ně-
jaký čas mimo provoz.

A  teďněco málo technických parametrů
o  samotných vozech lanové dráhy,
strojním i  řídícím vybavení:

Typ lanovky: osobní pozemní lanová
dráha kyvadlového systému  s  pevným
uchycením 101-místných vozů (v  sou-
časné době se vozy obsazují pouze na
kapacitu 80 cestujících)

Výrobní typ: (PL-101)

Rozchod:1435  mm

Umístění pohonu: horní stanice
Systém napínání: -
Přepravní kapacita: 1400 osob/hod

Šikmá délka: 511   m
Vodorovná délka: 493   m

Dolní stanice: 194  m.n.m. Újezd
Mezistanice: Nebozízek
Horní stanice: 324  m.n.m. Petřín
Převýšení: 130  m
Výkon hlavního pohonu: 106 kW

Průměr dopravního lana: 35,5  mm
Maximální dopravní rychlost: 4,0  m/s 
Čas jízdy: 5 min
Kapacita vozu: 101 osob
Počet vozů: 2
Výrobce: ČKD Praha vozy
Vagónka Studénka
Zařízení je v  provozu od roku: 1985

Řízení lanové dráhy:
Systém řízení lanové dráhy prošel v  roce
1996 rekonstrukcí (projekt zrealizovala
firma PEG spol.   s  r.o.), kdy bylo pů-
vodní reléové řízení firmy ČKD Praha
nahrazeno řízením pomocí logického

automatu. Řídící automat byl spojen po
sériové lince  s  ovládacím PC, na kterém
běžel ovládací program. Toto řešení na-
bízelo vyšší komfort obsluhy a lepší
možnost ovládání celého provozu
lanové dráhy.
Po dvanácti letech provozu tohoto sys-
tému bylo třeba přikročit k  jeho náhra-
dě, neboť systém se stával morálně
a  technicky zastaralým, a to zejména
z  těchto důvodů:
Systém jako celek vykazoval vyšší po-
ruchovost a tím nižší spolehlivost
provozu. Ovládací program LD byl vy-
tvořen pro MS-DOS, což limitovalo
možnosti použití nových hardwarových
a softwarových prostředků pro ovládací
PC. Vzhledem ke stáří technologie
řízení bylo stále obtížnější zajištění ná-
hradních dílů
Náhradu řídícího systému je tedy

možno rozdělit do následujících částí:
Výměna řídícího PC za nový, rychlejší,
výkonnější a celkově moderní
stroj ,   s  plným vybavením dle dnešních
nároků na hardware a software
a  s  možností budoucích vylepšení a roz-
voje.
Náhrada stávající obrazovky za LCD
obrazovku 24" . Náhrada řídícího auto-
matu za nový, modulární.
Vybavení systému řídícím a ovládacím
software na klíč. Zachování návazností
na další stávající technologie lanové
dráhy.
Řídící systém
Řídící automat
Řídící program lanové dráhy je spuštěn
v  řídícím automatu, který je umístěn na
velínu obsluhy LD (umístěném ve stani-
ci Petřín). Jedná se o  PLC firmy Mo-
eller,   s  procesorovou jednotkou XC200 a
rozšiřujícími moduly XIOC. Sestava
PLC je následující:
- procesorová jednotka CPU XC-
CPU201-EC512K-8DI-6DO
- modul pro vyhodnocení IRC čidel XI-
OC 2CNT-2AO-INC
- modul pro analogové vstupy XIOC
8AI-U2
- 3x modul digitálních vstupů XIOC
16DI
- 2x modul digitálních výstupů XIOC
16DO-S

Automat zpracovává signály z  vozů,
traťových snímačů, ovládacích prvků,
analogových převodníků, IRC čidla. Au-
tomat komunikuje  s  regulátorem poho-
nu lanové dráhy, který dle zadaného
režimu řídí žádanou rychlost vozů po
jízdní křivce.
Řídící automat je po lince Ethernet spo-
jen  s  PC na pultu strojníka. Pro vyšší
bezpečnost řídícího automatu jsou veš-
keré vstupní i  výstupní kontaktní signá-
ly odděleny optočleny se signalizací
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stavu pomocí LED.
Poruchová ochrana provozu
Řídící program technologie je doplněn
samostatným softwarovým blokem po-
ruchové ochrany. V  poruchové ochraně
lanovky je definováno na šedesát růz-
ných poruch, při jej ichž vzniku celý
systém zareaguje tak, aby porucha měla
minimální následky na provoz a  bez-
pečnost zařízení.
Při vzniku poruchy jsou jednotlivé chy-
by vypsány do tabulky, v  uspořádání
podle času, kdy vznikly a aktuálním
stavem. Tento způsob umožňuje rych-
lou orientaci ve stavu zařízení a detekci
části zařízení  s  poruchou.
Softwarový blok poruchovky samozřej-
mě umožňuje pokročilou správu
jednotlivých poruch (nastavení jej ich
parametrů, typ zásahu do zařízení při
vzniku poruchy apod.).
Vizualizace
Vizualizační a ovládací software je

spuštěn na stolním PC strojníka. Ko-
munikace  s  řídícím automatem probíhá
po lince Ethernet, softwarově pomocí
OPC serveru. Program vizualizace je
vytvořen v  prostředí ControlWeb 6.
Ovládací program slouží k  zadávání
režimu jízdy, sledování aktuálních
provozních stavů a ke správě bloku po-
ruchové ochrany. Dále je zde umístěna
informace o  počtu jízd, grafické zpra-

cování analogových jízdních veličin a ar-
chiv vybraných informací.
Lanová dráhy na Petřín je vybavena
v  současné době moderním řídícím sys-
témem  s  celou řadou sofistikovaných
funkcí, které vedou k  vyšší bezpečnosti
provozu, vyššímu komfortu obsluhy
a  v  neposlední řadě k  rychlé a přehledné
diagnostice případných poruch.
Veškeré hardwarové i  softwarové vyba-
vení je plně standardizované a je v  bu-
doucnu v  případě potřeby rozšiřitelné
dle požadavků provozu. V  úvahu při-
chází např. dálková správa systému
z  nadřazených míst, popř. archivace
většího počtu událostí nebo úkonů.

Jejím provozovatelem je stále Dopravní
podnik.
Oficiálně nebyla označena číslem linky,
v  interním kódování i  v  některých se-
znamech linkového vedení však byla od
obnovení provozu v  roce 1985 značena
jako linka 40, cca v  letech 1987–1996 ja-
ko linka 49 a od roku 1996 až dosud jako
linka 99.

Lanová dráha jezdí denně od 9 hodin do
přibližně 23:30 hodin, interval se podle
denního a ročního období mění od 10
do 20 minut. Každý rok, obvykle
v  dubnu a v  září, bývá na několik týdnů
provoz přerušen z  důvodu pravidelných
revizí.

Od 1. července 2010 byla zkušebně po-
volena přeprava jízdních kol, která je od
2. ledna 2011 trvale zakotvena ve
Smluvních přepravních podmínkách
PID.
Toto je bohužel zdrojem častých
konfliktů  s  cyklisty, kteří mermomocí
chtějí svého dvoukolého miláčka povozit
v  lanovce, aby ušetřili jeho obutí, když
stálo tolik peněz a neberou přitom ohle-
dy na opěšalé cestující čekající dlouhou

frontu.
Ovšem Smluvní přepravní podmínky to
definují jasně:
"Jízdní kola se přepravují vždy
ve  druhém oddílu vozu (označen pik-
togramem). Ve voze mohou být pře-
pravována nejvýše 2 jízdní kola.
Průvodce lanové dráhy může v  případě
zvýšených přepravních nároků (větší
množství přepravovaných lidí) přepravu
jízdního kola ZAKÁZAT!"

Jízdné
Na lanovce platí tarif Pražské in-
tegrované dopravy. Základní jízdné je
tedy 24 Kč a pro děti 6 až 15 let a  dů-
chodce 12 Kč -platnost 30 minut od
označení, avšak na tutéž jízdenku lze
pokračovat dalšími prostředky městské
hromadné dopravy, popřípadě lze na
lanové dráze cestovat na základě jíz-
denky použité předtím například
v  tramvaji, pokud neuplynula jej í časová
platnost.

Jak už bylo napsáno,provozovatelem je
stále D.P. a platí zde tarify PID.

To znamená, že se i  zde cestující můžou
setkat  s  přepravní kontrolou (v  dnešní
době po urgencích odborové organizace

frekvence kontrol opět vzrostla) a v  pří-
padě neplatnosti či absenci j ízdního
dokladu si odnést i  vzpomínku na cestu
lanovkou ve  formě pokuty ve výši
800  Kč.
Je bohužel až k  podivu, že stále se najde
velké množství lidí, kteří si stále myslí,
že se za jízdu MHD platit nemusí.
Vždyť přece za svoje peníze nic fyzicky
nedostanou, tak proč bych si kupoval
jízdenku, ne?
Chtít tu vypsat všechny výmluvy,
chování a argumentace přistižených ces-
tujících  s  prošlou jízdenkou, nebo
černých pasažéru bez jízdenky, kterých
jsem byl osobně svědkem, musel bych
psát ještě jeden článek a byl bych určitě
nařčen, že jsem si toho nejméně polovi-
nu vymyslel, že to by se přece nemohlo
stát, ne?
Nebo mohlo?

Tak to asi bude o  lanovce na Petřín za-
tím vše, ale pokud se objeví třeba ještě
nějaká nová témata, či informace (nebo
pokud nějaká sami máte) o  lanovce na
Petřín či v  ZOO, tak vás budeme určitě
formou článku v  našem odborovém ča-
sopise Motoláčku (nebo na interne-
tových stránkách www.zoosdmotol.cz)
zcela jistě informovat.
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Hned po převratu, jakmile se pro
nás, Čechoslováky, otevřely hranice,
jsme se vypravili na naši první po-
znávací dovolenou do  starověkého
města na území Itálie, do Pompejí.
Dnešní život v Pompejích je díky
obrovskému cestovnímu ruchu rela-
tivně čilý. Město, v němž žije při-
bližně 26 tisíc obyvatel, bylo
postaveno vedle pozůstatků Pompejí
starověkých a z jejichž prestiže nyní
také žije. Než se ale budete moci
procházet po dva tisíce let staré řím-
ské dlažbě, budete muset zaplatit
vstupné, které stojí cca 11 €. Spolu
se vstupenkou dostane každý také
plánek celé lokality. Místo, j ímž
denně projde přibližně 4000 ná-
vštěvníků, je otevřeno denně během
dubna až října. Aktuálně je ve-
řejnosti přístupná pouze jedna třeti-
na Pompejí a jej ich prohlídka zabere
zhruba 3 až 4 hodiny. Doporučuje-
me zamířit na prohlídku hned zrá-
na. Pompeje jsou relativně klidnější
a Vy tak budete moci pořídit řadu
úchvatných snímků. Ranní či do-
polední návštěva také zaručí příjem-
né teploty. Ty pak během letních
měsíců šplhají v poledne i nad 40
stupňů.

Do magických Pompejí se vstupuje
branou Porta Marina a hned po
prvních krocích na Vás dýchne kou-
sek starověké kultury. Velké množ-
ství rovných uliček s zachovalými
domy, obchody či dokonce lázněmi
a amfiteátrem působí velkolepě. Si-
lný dojem na Vás rovněž učiní
sádrová těla shromážděná v antikvá-
riu. Ta jsou spojena s prvními arche-
ologickými výzkumy v dané oblasti.
Během prvních vykopávek byly ob-

čas nalezeny dutiny ve vrstvě popela,
které obsahovaly lidské pozůstatky.
Archeologové přišli s nápadem vy-
plnit dutiny sádrou, což vedlo k zís-
kání věrných podob Pompejanů,
kteří nestihli utéct, v jej ich po-
sledním okamžiku. Výraz zděšení je
jasně viditelný v jejich tvářích. Po-
hled na tyto odlitky je šokujícím a
velmi hlubokým zážitkem. Pokud
budete dále pokračovat ulicí dojdete
k domu Romula a Rema (bájných
zakladatelů Říma) a minete Apollo-
nův chrám. Další zastávkou by mělo
být pompejské forum – centrální ná-
městí, na němž se odehrávaly veškeré
politické záležitosti města. Je celé
obklopeno sochami a domy, v nichž
žili zasloužilí občané města. Celými
Pompejemi probíhá z východu na
západ Ulice hojnosti. Spojovala totiž
nejdůležitější části města – náměstí,
lázně, amfiteátr a Velkou tělocvičnu.
Mohla bych tady psát o desítkách
velmi zachovalých a pozoruhodných
staveb a stále by to bylo málo. Vy-
zdvihnu proto pouze Velké divadlo a
dále místní nevěstinec. Najdeme v
něm 10 pokojů s freskami zachycují-
cími erotické výjevy spolu se vzkazy
spokojených klientů (zachovalo se
více jak 120 dobře čitelných nápisů).
Objevují se spekulace, že arche-
ologové původně odkryli některé ze
slavných erotických fresek, a poté je,
s ohledem na cudnost běžnou v té
době, znovu zakryli. Tento názor je
podpořen záznamy pozdějších arche-
ologů, kteří měli pocit, že místa, na
kterých pracují, byla v minulosti
navštívena a znovu zakryta. Právě
všudypřítomná erotika vedla tehdejší
historiky k pokusům prohlásit obě
města, či alespoň domy, ve kterých

Z  našich dovolených - Itálie - Pompeje
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se erotika nacházela (což byly téměř
všechny) za nevěstince. V této sou-
vislosti se také objevily zkazky o
„Božím trestu“ seslaném na Pompe-
je. Podle soudobého poznání se však
Pompeje nijak neodlišovaly od ji-
ných antických měst.   Každopádně
nám město nabízí pohled na život
v  1 .století. V této době byly Pompe-
je velmi živým místem a můžeme
zde nalézt i ty nejmenší detaily o
každodenním životě. Například na
podlaze jednoho z domů nalezneme
nápis Salve, lucru („Vítejte, peníze“).
Grafiti na zdech nám ukazuje
pravou pouliční latinu. V době
erupce mělo město kolem 20  000
obyvatel a oblast sloužila jako re-
kreační oblast Římanů. Výzkumy v
ústí řeky Sarno ukázaly, že i přístav
byl obydlen a lidé zde žili na systé-
mech kanálů, který mnoha vědcům

připomíná Benátky. Vulkanický po-
pel, který města zasypal, dokonale
zakonzervoval budovy a předměty a
umožnil nám tak poznat vzhled sta-
rořímského města střední velikosti a
život jeho obyvatel.
Geologové se snažili pomocí magne-
tické charakteristiky kamenů z
Pompejí určit teplotu pyroklastické
vlny, která pohřbila město. Analýza
přibližně 200 vulkanických kamenů
a nálezů ukázala, že u vrcholu sopky
měl mrak teplotu kolem 850  °C a
než dosáhl města, ochladl na 350  °C.
Většina zkoumaných materiálů byla
vystavena teplotě mezi 240  °C a
340  °C.

Záznam katastrofy : V roce 62 n.l.
otřáslo Pompejemi silné zemětřesení,
při kterém mnoho lidí zahynulo a
byla poničena většina budov. Město

však bylo ekonomicky silné a proto
začalo brzy s opravami, některé však
ještě nebyly dokončeny, když přišla
definitivní zkáza. Obyvatelé Pompe-
jí žili v přesvědčení, že Vesuv je vy-
haslý, a varovným signálům
nevěnovali pozornost. Nespojovali
je s aktivitou Vesuvu. Byli zvyklí na
drobné otřesy země a výrony plynů
z Vesuvu. Na začátku října roku 79
vyschly všechny studny ve městě, ale
varování stále nebylo dostatečně si-
lné a celý starověký Řím strnul hrů-
zou, když 24. října došlo ke
katastrofální vulkanické erupci, kte-
rá pohřbila město a zaclonila slunce
v pravé poledne. Tlak plynu zevnitř

sopky protrhl lávovou zátku v krá-
teru sopky. Za ohlušujícího rachotu
a burácení se na město snesl déšť ka-
menů ze sopečné pemzy, po kterých
se začal sypat popel, který se nesl od
Vesuvu až sedmdesát kilometrů
jihovýchodním směrem. Popel a ka-

meny se sypaly celé další čtyři dny
doprovázené neustálými otřesy pů-
dy. V městě bylo v té době asi deset
tisíc obyvatel. Většina z nich zemřela
zadušením jedovatými plyny ještě
dříve než byly Pompeje pokryty dva
a půl metru vysokou vrstvou so-
pečného materiálu. Pro názornou
ukázku vybíráme úryvek z  dopisu
Pliniuse mladšího : „ Z Vesuvu šle-
haly plameny a vysoké ohnivé slou-
py. Ze dne se stala noc. I ve Stábiích
padal popel, budovy se třásly otřesy.
Moře bylo rozbouřené, byl cítit
sirný zápach. Rozednělo se teprve
třetí den od výbuchu.“
Jediným hodnověrným očitým

svědkem erupce byl Plinius mladší,
který událost popsal v  dopise Taci-
tovi. Podle jeho slov došlo k erupci
kolem poledne. Nejdříve z Vesuvu
vyšlehly vysoké plameny a později
velký černý mrak tvaru borovice,
který zakryl slunce a den se změnil v
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noc. Na Pompeje dopadaly rozžha-
vené kameny, které bořily budovy.
Obyvatele města usmrtily jedovaté
plyny uvolněné při erupci. Erupce
trvala nepřetržitě 3 dny, v důsledku
čehož bylo město pokryto vrstvou
popela o výšce asi 6 metrů. „Mrak“,
o kterém Plinius píše, je dnes znám
jako pyroklastická vlna, což je mrak
přehřátých plynů, popela a kamenů
vyvrhnutých ze sopky. Plinius
rovněž popisuje, že erupce byla sou-
časně doprovázena zemětřesením a
že moře bylo zemětřesením od-
sáváno pryč a znovu vraceno – dnes
tento jev nazýváme „tsunami“. Jeho
strýc, Plinius starší, se nechal na ves-
lici převést přes Neapolský záliv do
Stabie, aby mohl zblízka studovat
strhující přírodní úkaz. Za svoji zvě-
davost však zaplatil životem. Byl
nalezen mrtvý na pláži, zadušen je-
dovatými výpary. Několik dnů po
katastrofě dorazila do oblasti komise
vyslaná císařem Titem. Nalezla však
jen prázdnou pláň pokrytou po-
divnou tmavou hmotou. Roku 80 se
přijel na místo podívat sám císař a
rozhodl, že se nebudou provádět
žádné práce na vykopání zmizelých
měst. První vykopávky nařídil až cí-
sař Alexandr Severus (vládl 208 - 235
n.l.), byly však záhy zastaveny. Od

toho okamžiku se na Pompeje téměř
zapomnělo. Když se v sedmnáctém
století stavěl nový odvodňovací
kanál v údolí řeky Sarno, narazili
kopáči na několik budov se zdmi
pokrytými dekoracemi. Práce na
kanálu však pokračovaly, aniž by si
nálezu někdo zvlášť povšiml. Teprve
roku 1748 za vlády Karla Bourbon-
ského byl dán příkaz k zahájení
pompejských vykopávek. V té době
již probíhaly vykopávky v nedale-
kém Herculaneu. V Pompejích však
byly mnohem snazší, neboť město
bylo pokryto vlastně jen sopečným
popelem, na rozdíl od Herculanea,
které bylo zalito pevnou hmotou
ztuhlého bahna. Největšímu zájmu
se vykopávky těšili v letech 1806 až
1832, kdy byly odkryty budovy Fóra
a velké patricijské domy. Ovšem
teprve roku 1860 byl ředitelem vy-
kopávek jmenován archeolog
Giuseppe Fiorelli, který zavedl sku-
tečně vědecký způsob vedení vy-
kopávek. Nešlo již jen o objevování
nálezů, ale i jej ich registraci, popis a
náležité uchování pro další výzkumy.
V současnosti se italská vláda výzku-
mu Pompejí příliš nevěnuje a tak
vznikla vážná situace týkající se pře-
devším uchování dosavadních ob-
jevů.

Po půl roce těšení, kdy jsme si kou-
pili lístky, jsme konečně koncem
ledna navštívili broadwayský mu-
zikál Aida v Hudebním divadle Kar-
lín.
Operu Aida napsal v  58 letech
Giuseppe Verdi a je považována za
vyvrcholení skladatelova celoživot-
ního díla. Původně měla opera spat-
řit světlo světa při příležitosti
otevření Suezského průplavu v  roce
1869. Premiéry se ale ve skutečnosti
dočkala v  Káhiře až o dva roky poz-
ději.
Příběh odkrývá tajemství milostné-
ho trojúhelníku etiopské otrokyně
Aidy, egyptské princezny Amneris a
vojevůdce Radama na pozadí mo-
cenských bojů a politických intrik.
Dodnes patří Aida ke klasice operní
tvorby.
linklinklinklinklinklinklinklinklink
linklinkMuzikál Aida vytvořila au-
torská dvojice Elton John a Tim Ri-

ce. Na Broadwayi se Aida poprvé
objevila v  březnu roku 2000. Během
jedenácti let koupilo licenci na Aidu
kolem dvaceti divadel po celém svě-
tě. Od října patří do této rodiny i
pražské Hudební divadlo Karlín. To,
že Aida dorazí do Karlína, mohlo
málokomu uniknout. Plakáty s Lucií
Bílou se objevovaly po celé republi-
ce. Není divu, licence k  úspěšnému
broadwayskému muzikálu určitě ne-
byla zadarmo, a kdo jiný by měl do
Karlína dostat diváky? V  Česku
zkrátka vyprodává sály, jeviště a
sportovní haly pouze svatá trojice
Gott-Bílá-Jágr.
Lucie Bílá si vybrala roli princezny
Amneris. Hraje ji bez alternace.
Několikanásobná zlatá slavice ale
k  derniéře úspěšného muzikálu Car-
men prozradila, že titulní roli Aidy
pro její podobnost právě se slavnou
cikánkou přenechává zpěvačce Dashe
a v  muzikálu se stane princeznou
Amneris, která je v  mnohém jiná.

Hudební divadlo Karlín hraje Aidu



MOTOLÁČEK 2526 MOTOLÁČEK 25 27

Muzikál sólovou písní zahajuje
Amneris v podání Lucie Bílé. Ná-
sledně vtrhne na jeviště Václav Noid
Bárta jako Radames s  vojenskou
družinou a songem Svět patří
úspěšným. Kdo je tady paní zpěvač-
ka a proč se muzikál jmenuje Aida,
ale ukazuje až Dasha. Když divák
zavřel oči, klidně by jí uvěřil, že je
to Etiopanka – černoška s  hlasem ja-
ko zvon. Právě na Broadwayi a
v  mnoha dalších světových produk-
cích si Aidu skutečně zahrála žena
tmavé pleti.

Dasha
Vyvstává otázka, jak moc se pro kar-
línskou verzi podařilo vybrat herce.
Zvučná jména vybrali producenti na
výbornou. Bílá s  Noidem mají stále

jakousi společnou značku, Dasha/
Kamila Nývltová se stala také záru-
kou kvality české muzikálové scény.
Herecky se mohla nejvíce vyřádit
zlatá slavice, která toho ráda využila.
Obecně lze říct, že ženské role
převálcovaly ty mužské. Romantický
Radames, Noidovi zkazil drsňáckou
pověst. Pěvecky se všichni na jevišti
obhájili. Spíš než na samotných zpě-
vácích kvalita projevu závisela na
jednotlivých skladbách, které byly
žánrově i náročností rozdílné. Elton
John napsal muzikál, takové to od

všeho trochu. Nechybí klasický pop,
který vtiskl především duetům a
obecně společným písním hlavních
postav. Silný vliv na hudební stránku
Aidy mají různé africké rytmy, jež

muzikálu skutečně sluší. Absolut-
ním vrcholem prvního dějství a na-
konec i celého představení, byla
sborová píseň Bohové milují Núbii,
napsaný pro Aidu a její krajany.
Zhodnotit muzikál je ošemetná zá-
ležitost. Muzikálu se nedá téměř co
vytknout. Představitelé v  čele s  Lucií
Bílou, Dashou i Noidem odvedli vy-
nikající výkony. Úžasná choreo-
grafie, scéna působila vkusně a
prostorně. Zlatým hřebem se stala
sborová píseň Bohové milují Núbii.
Jednička pro kostýmní výtvarnici,
která stylově skloubila Afriku s  Čes-
kem a minulost se současností. Aida
v  Hudebním divadle Karlín v  kaž-

dém případě právě díky výtečnému
obsazení, nadstandardním hereckým
výkonům či povedeným kostýmům
patří k  tomu lepšímu, co lze na praž-
ské muzikálové scéně v  současnosti
vidět.
Hrají: Dasha/Kamila Nývltová, Lu-
cie Bílá, Václav Noid Bárta/Marian
Vojtko, Jiří Korn/Lukáš Kumpricht,
Peter Strenáčik/Jan Urban, Kateřina
Nováková/Veronika Vyoralová, Ol-
dřich Král a Tomáš Bartůněk.
Pojďte s  námi do divadla i Vy, na-
bídka na stránkách ZOOSDMotol.

HaSeb
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P.D. SLOVEN.
LOVEC

TUZEMÁK
INICIÁLY
PĚVCE
HAKENA

DRUH
PŘÍZE

EVROPAN POMLKA V
ŘEČI

EGYPT. BŮH
SLUNCE

DÁVAT
ZPĚT

MACHO

VOJENSKÉ
PONOŽKY

KŮŇ

MALAYSKÁ
STÁTNÍ

ORGANIZACE
OZN. OSTROVA

RHODOS

CITOSLOVCE

SMÍCHU SAMOHL.

STARÝ HUD.
NÁSTROJ

MPZ
ŠVÝCARSKA

MALÉ
KUCHAŘKY

PŘEDSEDA
VLÁDY

DŘÍVĚJŠÍ
POLICIE
EVY

NÁŘEČ.
SUCHÉ
POLE

PODNIK VE
VODOCHODECH

1. díl tajenky

ZN.
CIGARET

ZN. VODÍKU
TEXTIL.

PLODINA

ZN. JOULU

ZN. TUNY

VODA O
100 ºC

BENÁTSKÉ
TAXI

ZN.
KYSLÍKU

KOMETA
JUPITER.
MĚSÍC

SLOV. VÍR
PYTEL

RIVAL

LATINSKY
NE

SLOVEN.
NÁR.

POVSTÁNÍ
KAŠTAN

OZNAČENÍ
TRANZISTORU
2. díl tajenky

NĚMECKY
"TAK"

DLOUHÁ
MĚKKÁ
SAMOHL.

ELEKTR.
PLOT

CITOSL.
JÓDLOVÁNÍ
JAPONSKÝ
KRESLENÝ
HRDINA

ZNAČKA
SÍRY

ZN. TELURU

MALÝ KŮŇ

PLACENÁ
JÍZDA

KUJNÝ KOV

OZN. BOHA
HÓRA

ROZMAR

OBLOHA

PŘEDLOŽKA 3. díl tajenky

ČELEĎ
ROSTLIN
(VRBA)

OZNAČ.
PENCE

DOMÁCKY
TONDA

KANADSKÁ
UMĚLECKÁ
AGENTURA

STAROČES.
OTEC

ČS
REALITKA

UKAZ.
ZÁJMENO

INICIÁLY
TOMÁŠE

DLOUHÉHO

JMÉNO
PILOTA
GRAFA

PŘEDL.

OBCH.
CENTRUM
ZPRAVOD.

TV STANICE

NÁPOVĚDA: JOÍOL, SO, ERBO, REKA, RI , CNI , NOBA, RAAV
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JAK ŠEL ČAS...

Právě jste dočetli 25. číslo Motoláčku. Za uplynulých deset let prošel
nemalým vývojem - od jednoduché textové verze tvořené „na koleni“ v
textovém editoru s minimem grafiky až po dnešní, v profesionálním
programu sázené, číslo. Osvěžme si tedy paměť alespoň pohledem na
titulní stránky předchozích čísel.
Ne vždy se vše povedlo. Časopis během svého vývoje prošel obdobími

od čistého „amatérského naivismu“, grafické změti, tisku nekvalitních
fotografií. Nelze však za to vinit příslušného editora - vždy pracoval jen
s  tím, co bylo k dispozici a jak nejlépe to uměl. Motoláček však vždy
přinášel co možná nejobsáhlejší informování o dění uvnitř ZO OSD
MOTOL a i mnoho dalšího. V tomto kontextu je třeba si i uvědomit,
jakým vývojem za posledních 10 let prošly např. mobilní telefony. . .

J.S.




