
• proběhla slučovací Konference 

• nové možnosti, nová pravidla 

• další výhody pro členy 

• bojujeme i za na naše členy v regionech 

• zábava, křížovka, informace 

• reklama zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motoláček číslo 33 

Naše kolegyně,  

Simona Nečasová,  

je jednou z těch, kterým  

vláda peníze sice slíbila,  

ale ředitel v Blansku je 

nevyplatil… 



    Vážení čtenáři, …………………….  
Toto číslo je úplně jiné, než všechny 
předchozí. Tak jako věci a přístroje, 
tak i náš časopis, prošel určitou 

evolucí. Rozhodli jsme se, již do základního 
čísla, nedávat náborový materiál (v každém 
čísle se opakující) a tento bude zájemcům 
k dispozici jen v příloze (tak jako třeba 
Vtipník). Časopisy se tedy budou obsahově 
měnit, příloha Vtipník se bude měnit, ale 
náborová příloha zůstane stejná (pokud v ní 
nebude zásadní změna). Věříme, že tento krok 
oceníte, poskytně vám více místa pro 
zajímavosti, informace a rady, kreré máte na 
časopisu rádi.    Zvyšuje se tak množšství 
informací z dopravy, dáme více místa našim 
sekcím. Povinností sekcí, už z loňska, je 
minimálně 1x ročně, podat zprávu o činnosti, 
o práci co dělají jejich členové, nebo poslat 
nějakou zajímavost či zápis z akce. Nebude 
tomu jinak i letos a všechny sekce tak své 
příspěvky zašlou. Začne sekce Metro, L.D., 
Unie Frakcí a Škodovka, v čísle 34(září) to 
bude BUS-Řepy,Žižkováci, Depo, Udržovačky 
a ROH a v čísle 35(na vánoce) to budou 
všechny zbývající sekce. Tedy ŘED, Autobusy, 
Vrchní vedení, Muzeum Střešovice a 
zaměstnanci Čadu. Průběžně, do každé čísla, 
dodá zprávu vedení Odborové rady, pro které 
se vžila zkratka VOR. Tak jako vor na vodě i 
VOR by měl být, pro naše členy, místem 
jistoty a spásy na hladině zla a útrap. Měl by 
řešit vše, na co samospráva sekcí nestačí a 
určovat směr cesty našich organizací 
spojených pod Odborovou radu (OR), tak jak 
Konference schválila a jak se to v dnešní 
době jeví jako účelné. Chápeme, že je celá 
řada členů, kteří chtějí zachovat svébytnost 
ZO OSD Motol a svébytnost ROH. Nic proti. 
Pro ně Konference schválila možnost 
organizovaní se, podle loňského vzoru. 
Konference prostě vyřešila, jak umožnit 
vedení organizací společné, i samostatné, 
trojím druhem v evidenci členství, tak jak si 
každý člen přeje a jak a na co klade důraz. 
Každý si rohodne, zda chce více peněz 
v bonusu, nebo zda chce výhody přes 
ČMKOS/OSD. Respektujeme vůli členů. 
Členové jako fyzické osoby si tedy mohou 
vybrat, zda být přímo členy OR či organizací 

v OR. Organizace pak jako právnické osoby 
sdruženy v OR budou využívat společný servis 
týkající se činností pro OO jako takové. 
Výhody společného Výboru Odborové rady 
(VýbOR) i výhody kooperace v zastupování 
na jednáních jsou bezesporu přínosné. Více 
v příloze, popisující pregnatně druhy členství.  
Co se dále důležitého stalo?  V Blansku se 
hádáme o peníze, které řidičům slíbila vláda, 
ale ředitel je nechce dát. Je třeba se proto 
bránit, a to jak soudně, tak třeba i stávkou... 
V DP Praha a.s. byla v prosinci uzavřena 
dlouhodobá Kolektivní smlouva, která nyní až 
do roku 2020 garantuje jen 1% nad inflaci. 
Zdá-li se vám to málo, pak vězte, že nám 
taky. Byly jsme ale sami, kdo se tomu bránil a 
až na výslovný nátlak ostatních OO, vedení i 
zaměstnanců, jsme podlehli a podepsali také. 
Je nás totiž stále málo a sami proti všem 
nemůžeme tlaku čelit. Je to ale házení hrachu 
nac zeď a perel sviním, opakovat stále těm, co 
nejsou našimi členy, zda by byli ochotni nás 
podpořit, piď jen jednou korunou na členství 
v ROH. Lidi jsou lhostejní, mnozí i nepřející a 
zlí. Tři sta lidí pak v desetitisícovém kotli 
všech, včetně organizací vedení a to i sobě do 
kapsy vstřícných lidí, nemá šanci na zásadní 
průlom v jednání. A když vám 22 organizací 
řekne, my už dál jednat nechceme, bereme 
nabídku vedení, co lze dělat? Snad jen to, co 
my, tedy chtít pro lidi ještě alespoň 
mimořádné odměny, budou-li peníze.  Lepší 
to bylo ve Škodovce, kde po letech půstu, v 
lednu vyjednali 4% do základu a dalších šest 
do pohyblivých složek. Věříme, že konečně i 
zde se začne odborům dařit a i zde platí 
dvojnásob, že potřebujeme naši organizaci 
člensky posílit. Tak jako v DPP i zde, hrozí 
příliv politiky sem poslaných a uměle 
zaměstnaných, zaměstnanců arabsky a jinak 
mluvících. I proto budeme důsledně bránit 
češtinu, coby komunikační jazyk v podnicích, 
kde působíme a žádat její zakotvení do 
Pracovních řádů. Můžeme se samozřejmě 
bavit o toleranci slovenštiny. Nikoli však 
arabštiny, ukrajinštiny či bulharštiny. Tito 
lidé, chtějí-li u nás pracovat, nechť se 
vyjadřují tak, abychom my jim rozuměli. 
Slovník musí prostě používat oni, nikoli my. 

Dnešní doba vůbec není jednoduchá.…   JZ 



Dne 17. února 2017 proběhla společná Konference ZO OSD Motol a ROH,…. 

která nastavila pravidla pro další vývoj společné organizace a varianty členství. 

Jako delegáti se přihlásili zástupci ze všech sekcí, 
uvítali jsme dokonce i kolegy z Moravy (sekce 
zaměstnanci ČADu). Jejich účast a ochota přijet 
na nejdůležitější schůzi roku, je tak v přímém 
kontrastu s některými Pražáky, pro které bylo 
dorazit do Střešovic problém. Účast byla 
nicméně velmi pěkná a reprezentativní ve 
vztahu k zastupování všech profesí, všech sekcí, 
všech, i rozdílných zájmů, našich členů. 
Z přihlášených hostů nedorazil generální ředitel 

DPP, který se pár minut před začátkem omluvil pro neodkladné provozní záležitosti. 
Místo předsedy OSD dorazil mladičký právník Mgr. Barták a místopředseda Bc. 
Alfonz Kokoška. 
V úvodu přednesl předseda ZO OSD Motol projev, ve kterém shrnul události za 
minulé období a zdůvodnil návrh dalšího postupu, který Konferenci předložil 
společný Výbor obou organizací. Reakce místopředsedy svazu rozproudila diskuzi 
v sále a vedla k pozitivní výměně názorů a vyjasnění si stanovisek. Představitelé 
svazu obdrželi ujištění, že všichni členové ZO OSD Motol, kteří se tak v referendu 
vyjádřili či vyjádří, zůstanou výhradními členy OSD.  Zbytek členů, kteří chtějí 
podpořit společný projekt sloučené organizace s vlastními Stanovami a alternativním 
servisem pomocí širšího a vlastního právního servisu a vlastních, na svazu 
nezávislých smluv, jsou členy nově založené Odborové rady se kterou zbytek i tak 
bude spolupracovat, tak jako tuto možnost nabízíme všem dalším organizacím z celé 
republiky. Odborová rada, jejíž založení Konference jednomyslně podpořila, 
umožňuje členství různými formami, od přímého členství, či jen po spolupráci 
přidružených organizací. Jde o otevřené odborové sdružení, nijak členy či organizace 
direktivně nesvazující (například- Stanovy OSD se neumožňují odchýlit od délky 5let 
mandátu, vedení OR, díky svým Stanovám, volíme na 1 rok a nemůže nám to nikdo zakázat). 
Konference schválila beze změny Stanovy společného sdružení a zvolila 
v doplňujících a tajných volbách nové funkcionáře. Do samosprávných sekcí pak na 
volné mandáty zvolili delegáti tyto funkcionáře: 
• na pozici místopředsedkyně (zástupce předsedy sekce „Žižkováci“)  

                                                                               paní Miluši Válkovou (75% hlasů pro)  

• na pozici místopředsedy (zástupce předsedy sekce „zaměstnanci ČADu“)  
                                                                             pana Zdeňka France (100 % hlasů pro)  

• na pozici místopředsedy (zástupce předsedkyně sekce „Škodovka“)  
                                                                               pana Petra Hollera (100 % hlasů pro)  

• na pozici funkcionáře za sekci ŘED,  pana Pavla Michala Buocika (86 % hlasů pro)   
                                                       a pana Romana Křikavu (83 % hlasů pro).  
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• na pozici I. náhradníka funkcionářů sekce ŘED pana Josefa Vobořila (62 % hlasů pro)  
a na pozici II. náhradníka funkcionářů sekce ŘED pana Josefa Vitvara (52 % hlasů pro) 

Do Vedení Odborové Rady zvolili tajnou volbou delegáti tyto funkcionáře: 
- na pozici prezident OR , pana Jiřího Zabloudila dr.h.c. – 100% pro 
- na pozici člen Vedení OR, pana Vlastimila Válka – 100% pro 
- na pozici člen Vedení OR, pana Petra Hollera – 100% pro 
- na pozici člen Vedení OR, pana Ing. Jaroslava Doušu CSc. – 100% pro 
- na pozici člen Vedení OR a hospodářka, paní Lucii Cibulkovou – 100% pro 
- na pozici člen Vedení OR, pana Zdeňka Zewela – 97 % pro 
- na pozici člen Vedení OR, pana Jiřího Hanuše – 83 % pro 

 

 Důležitá novinka díky vlastním Stanovám: - Funkcionáři do Vedení Odborové rady 

budou voleni Každý rok na Konferenci. Pouze jednoroční mandát zaručuje, aktivitu 
a snahu a motivuje ostatní, kteří mají zájem být ve vedení, k zlepšení své práce, aby 
za rok uspěli oni. Ti, kdož nebyli do VOR zvoleni, by neměli ani truchlit, ani se cítit ukřivdění, 

naopak, může to být pro ně impulz, pro jejich lepší práci, ve snaze ve volbách příště uspět. 
 Delegáti Konference byli informováni o výsledcích vyjednávání ve všech 
společnostech, kde naše sekce působí. V ČAD Blansko nyní vedeme spor (vlastními, 
na svazu nezávislými, právníky) s ředitelem Ing. Šebelou, který dosud nerespektoval 
Nařízení vlády a platy řidičům autobusů v regionech nenavýšil. Naši členové byli 
prezidentem OR ujištěni, že obdrží od OR kompenzaci za výpadek v příjmu, pokud se 
aktivně zapojí do stávky. Zda i OSD bude kompenzovat svým členům mzdy v případě 
stávky lze jen stěží spekulovat (zatím Předsednictvo OSD, tak nikdy neučinilo). 
Vlastní rozhodování o vlastních pravidlech je jednou z nesporných výhod Odborové 
rady.       Nedílnou částí Konference je i losování různých cen v tombole štěstí.  
Tombola (zdarma) se losuje jednak z příchozích na Konferenci – každý něco vyhrává, 
tak z celé členské základny. Letošní ceny přesáhly částku 13.500,- a v osudí bylo více 
jak 50 různých cen.     Vylosování hlavních cen ( z osudí všech našich členů ):  

� III. cenu – navýšení členského bonusu o 1.000,-Kč  -  vyhrává pan Drahorád Karel  

         ze sekce Vrchní vedení. 

� II.  cenu – elektronické šipky v hodnotě 1.000,-Kč  vyhrává pan Josef Sarközi  

         ze sekce BUS-ŘEPY. 

� I.  cenu – víkendový pobyt s plnou penzí pro 2 osoby ZDARMA v penzionu 

Rakovec (Morava, okres Blansko) v hodnotě 3.000,-Kč  vyhrává pan Zdeněk Zewel   

  ze sekce Muzeum Střešovice. 

V závěru Konference přijala Usnesení, které shrnuje a 

akceptuje všechny provedené volby a souhlasí s předloženým 

postupem dalšího slučování a vývoje.  Na nejbližší Výbor 

Odborové rady (1.3.), budou pozváni všichni (i nově zvolení) 

funkcionáři a budou znovu rozděleny úkoly a kompetence.  

Příští členská schůze- Konference Odborové rady - proběhne 

v únoru 2018. Bude-li třeba mimořádná, pak v září. 
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Fotografie z Konference najdete na:  www.zoosdmotol.cz/Konference2017 
 



 

  Rveme se za naše členy..!   Ukázka korespondence ….. 

týkající se problému nenavýšení slíbených mezd pro 

řidiče autobusů v regionech (garantovaných vládou...!) 

Otevřený dopis  řediteli ČAD Blansko a.s. (na vědomí vládní představitelé a 

zástupci odborů – předseda vlády, hejtman Jihomoravského kraje, ministr dopravy...aj.) 

Dobrý den pane řediteli ČAD Blansko a.s., 
 

byl jsem informován svým zástupcem, že zpochybňujete Nařízení vlády, coby 
nadřazený pokyn všech dalších zákonných podnorem, KS v to nevyjímaje a to v 
souvislosti se zapracováním navýšení mezd garantovaných Nařízením vlády.  
Se zástupci odborů se, pane řediteli, nechcete na implementaci navýšení mezd do 
Dodatku KS dohodnout a řidiče de facto chcete o jejich, vládou garantované 
navýšení, ošidit. 
V této souvislosti tedy žádám: 
1. řádné vyplacení vládou garantovaného nárůstu mezd našim členům. 
2. svolání jednání za mé účasti, nejpozději do konce února, kde závazek bude 
písemně zapracován do Dodatku KS. 
V opačném případě doporučuji samosprávné sekci naší organizace "zaměstnanci 
ČADU" a sympatizantům naší organizace, při nesplnění podmínek Vládou 
garantovaného nárůstu mezd, vyhlásit časově neomezenou Stávku s tím, že 
využijeme možnosti daných Ústavou ČR a to k prosazení hospodářských zájmů 
zaměstnanců. Našim členům v této souvislosti garantujeme vyplacení sociálního 
finančního příspěvku k uspokojení potřeb kolidujících v době stávku s výpadkem 
mzdy.  
Naše odborová organizace zároveň podává podnět renomované Advokátní kanceláři 
např.(Law Firm Robert Plicka, Národní 58/32  CZ-110 00 Praha 1), či u JUDr. Kateřina 
Duffková, LL.M. k možnosti zahájení soudní pře o nevyplacení části mzdy společností 
ČAD Blansko. Našim členům garantujeme vedení soudní pře hrazenou režií 
organizace. Jsme odhodláni dosáhnout Nařízením vlády garantovaného nárůstu 
mezd všemi prostředky. 
Chápeme složitost společnosti a možné průtahy v platbě dotace prostřednictvím 
kraje, nicméně tyto problémy jsou problémy společnosti a kraje a nemohou být 
přenášeny na zaměstnance, kteří jsou nositeli práce a generování peněz pro 
společnost i stát. 
 

Přeji příjemný den.  Zabloudil Jiří  dr.h.c. 

předseda ZO OSD Motol, prezident Odborové rady 

Plzeňská 217/101, 150 00 Praha 5, 774 746 800,  

www.odoborovarada.cz 

 

sledujte aktuální situaci na 

www.zoosdmotol.cz či na 

facebooku  zoosdmotol 
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Krátké i dlouhé informace z některých sekcí: 
 

sekce Škodovka   Depo Hostivař – OZM. 
 V  opravárenském závodě metra v Hostivaři se dějí neuvěřitelné věci.   Začaly se zde 
montovat nové podvozky s vypružením, a zdá se, že tato investice se podniku 
vyplatí.  S montáží pomáhají i pracovníci z depa Hostivař.  Myslím, že do budoucna to 

přinese velké odlehčení  vagonu. 
Tyto podvozky se již  v provozu používají na 
vozech Siemens a zdá se, že se dobře osvědčily.   
Ve škodovce se také po dlouhých jednáních 
podařilo dotáhnout  do zdárného konce doplnit 
dodatek KS o navýšení mzdy zaměstnanců. Bylo 
přislíbeno i několik benefitu pro zaměstnance, 
tato jednání ale zatím neproběhla. Pracoviště 
navštívila i delegace z ciziny kde okukovaly,  jak a 
jaké rekonstrukce se zde provádějí. To značí o   
dobré kvalitě oprav i kvalitě pracovníku.   Ho-Pe  

 

sekce L.D.    Osvětlení trati na L.D.Petřín- konečně neoslňuje! 
Rád bych Vás tímto článkem informoval o vyřešení problému oslňujících světel na 
trati lanové dráhy na Petřín. Jak už jste četli v minulých Motoláčcích, kde jsem tento 
problém a jeho vznik podrobně popsal, tak Vám v tomto článku provedu martyriem, 
které vedlo až k jeho úspěšnému vyřešení. Vše trvalo celkem cca 5 měsíců, od 
prvních oficiálních připomínek a podnětů až do dnešní finální podoby. Bohužel je to 
dlouhá doba řešení problému, ale z důvodu různých obstrukcí a nestandardních 
postupů jistých lidí, kteří se nedokázali postavit tomuto problému ze začátku čelem 
a vůbec uznat jeho existenci.  
Pokud by se toto nedělo, problém mohl být vyřešen cca o 2 měsíce dříve. Celkem 
proběhlo: 1x komise Pek-zástupcem naší OO podána stížnost na oslňování 
Lanovkářů nově instalovaným led osvětlením trati. Stížnost byla postoupena vedení 
LD. Zástupce naší OO nebyl prakticky ze strany vedení LD o dalším postupu či 
nějakém návrhu či způsobu řešení vzniklého problému nijak informován. Na oficiální 
dotaz cca 3 týdny po podání stížnosti, bylo odpovězeno, cituji: Nemám povinnost 
Vás informovat! 
Z důvodu jeho nečinnosti byl tento problém mnou přednesen na pravidelném 
jednání managementu s OO. Zde již po upozornění na tento problém a po 
intervencích členů vedení, kteří tuto situaci okamžitě začali řešit, došlo konečně  
k znatelnému posunu kupředu (tímto bych chtěl všem zúčastněným členům vedení 
poděkovat, především dopravnímu řediteli panu Ladislavu Urbánkovi a vedoucímu 
jednotky provozu tramvají panu Hlochovi). 
Proběhla 2x dobrovolná anketa, z toho jedna v režii vedení LD Petřín. Výsledky této 
ankety naše OO neuznala z důvodu nejasného zadání otázek. Nejednotného, 
zmateného vyplňování a vyhodnocení anketních lístku, nedodržení doby hlasování a 
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především zahrnutí strojníků do této ankety, ačkoliv se jich tento problém primárně 
vůbec netýká. Druhá anketa, kterou zpracovala naše OO, již proběhla dle všech 
odpovídajících náležitostí a bez chyb ankety minulé. Hlasovací urna byla otevřena 
v přítomnosti vedoucího LD, technického pracovníka a 1. místopředsedy ZO OSD 
MOTOL. Došlo k vyhodnocení ankety a ze strany statutárního zástupce OO byl poté 
navržen způsob řešení, který zohledňoval technické, časové i finanční aspekty věci. 
Způsob řešení našeho problému spočíval v tom, že místo původních látkových rolet 
byla navrhnuta instalace nových látkových rolet z moderního materiálu Screen. 
Rolety z tohoto materiálu dokáží pohltit a odrážet velkou část nejen slunečního 
světla a energie a zabrání tak nechtěnému oslňování a i ohřívání vnitřních prostor. 
Přitom je ale zachována možnost při pohledu skrze staženou roletu kontrolovat 
jízdní profil trati, zda se tam nenacházejí překážky či lidé, kteří si čas od času pletou 
trat s veřejnou komunikací. Po vzájemné konzultaci a doladění technických 
podrobností došlo k shodě. Mojí osobou byla oslovena firma Isotrapro, která dodala 
screenovou látku v požadované kvalitě a množství. Děkuji jednateli firmy p.Františku 
Weignerovi, který mi pomohl vybrat materiál odpovídajících parametrů, kvality a 
ceny. Děkuji tímto také asistence obchodu sl.Miklové za její 
profesionální a lidský přístup k zákazníku v dnešní době již tak málo 
vídaný.   V této době jsou již na všech vozech lanové dráhy 
nainstalovány svépomocí nové rolety, které již skoro k všeobecné 
spokojenosti plní svůj účel.(no člověk se prostě nezavděčí všem). 
Jeden problém je úspěšně vyřešen. Ale je stále co zlepšovat a naše OO 
se bude nadále angažovat a snažit se vylepšovat pracovní podmínky a nejen pro 
naše členy, ale pro všechny pracovníky LD Petřín a LD ZOO.                         -JirHa- 
 
sekce Unie frakcí   Článek nám napsal náš člen ze sekce Unie Frakcí. Sekce UF 
zastupuje různé profese, třebas i jen zájmové kroužky, různé skupinky našich členů, 
bez vlastní sekce, členy převážně s individuálním a utajeným členstvím. Idiv. člen je 
ten, kterému nelze strhávat příspěvek skrze mzdovou účtárnu. Utajené členství je 
vhodné zvláště tam, kde je zaměstnavatel na slovo odbory alergický (markety např.). 
Díky této možnosti je možné být našim členem, a být jako jednotlivec, právně 
chráněn (proti neplatné výpovědi, bezdůvodnému krácení mzdy, aj.) i využívat 
dalších čl. výhod (slevy, akce, dotace, odměny, příspěvky, členský finanční bonus, laciný tarif aj.) 

Co si lze představit pod pojmy dopravce vs. spedice ?   

V logistice a dopravě zvláště se setkáváme se dvěma základními pojmy a to dopravce 
a spedice. Jelikož si tyto pojmy mnoho lidí plete, rozhodl jsem se je vyhranit a 
vysvětlit.   
Pod pojmem dopravce si musíme představit společnost, která vlastní vozový park a 
nabízí své služby především svým zákazníkům a pokud toto nestačí, poté nabídne 
své služby spedici, protože většina speditérů má velké portfolio zákazníků, na které 
dopravce nemá přímou vazbu. Oproti tomu spedice zastupuje zájmy zákazníka a 
poté, co mu zákazník zadá příslušný příkaz k dopravě, hledá speditér vhodného 
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dopravce, který musí dle specifikace nákladu splňovat určitá kritéria, jako jsou 
například spolehlivost, odpovídající vozový park a v neposlední řadě hraje svou roli 
cena.  
 Zde bych se pozastavil u tohoto kritéria, jelikož je mnoho způsobů, jak si speditéři 
hledají dopravce. Prvním a asi nejlepším způsobem je, že spedice má pod smlouvou 
portfolio dopravců, kteří jsou zaměřeni na různé destinace, popřípadě na 
specializované náklady, jako jsou náklady nadrozměrné, či náklady, které podléhají 
specifikaci ADR, tedy nebezpečné náklady. Tento způsob v sobě nese mnoho výhod, 
jako jsou okamžitá zpětná vazba, kde se vozidlo nachází a kdy bude náklad doručen, 
protože speditér má přímý kontakt na dispečera dopravce a většina dopravců má již 
svá vozidla vybavena systémem GPS.  
 Další nespornou výhodou je především zkušenost s dopravcem a to z hlediska 
spolehlivosti. V neposlední řadě je tu i výhoda ekonomická. Z hlediska ekonomiky je 
v zájmu speditéra, aby na zprostředkování přepravy co možná nejvíce vydělal, 
protože princip spedice není nic jiného, než nacenění přepravy zákazníkovi a to 
ideálně po dohodě s dopravcem a to včetně přidané marže pro speditéra. Pokud se 
stane, že i přes rozsáhlé portfolio dopravců, které má spedice pod smlouvu není 
možnost ani s jedním z těchto dopravců přepravu realizovat je v možnostech 
speditéra použít databázi přeprav, kde se prodávají náklady i volná vozidla. Mezi 
nejznámější tuto databázi patří RAAL.  
 Pro registraci do této databanky fungují striktní pravidla, ale i přes tyto je zde určité 
riziko a to z hlediska ztráty, nebo poškození 
nákladu a proto si většina spedic prověřuje 
dopravce, který chce přepravu realizovat a 
to sice nejčastěji kontrolou výše pojištění, 
koncesní listinou. Nevýhodou prodeje 
přeprav přes databází RAAL je bezpochyby 
kontrola, kde se zboží nachází (funguje zde 
totiž i fenomén přeprodávání přeprav a to 
často bez souhlasu spedice). Abych zde 
mnou výše uvedenou větu vysvětlil. Spedice 
vyvěsí specifikaci nákladu a informace o 
nakládce a vykládce do databáze přeprav RAAL a po nějaké době, která je často 
závislá na atraktivitě destinace se ozve dopravce, se kterým se speditér dohodne na 
podmínkách přepravy je sice odpovědný za náklad a případné škody (dle 
mezinárodní domluvy CMR), ale často se v praxi stává, že zákazník požaduje zaslání 
dokladů o doručení a speditér se tímto zpětně dozví, že přepravu realizoval úplně 
jiný dopravce, než se původně dohadoval. Tento fakt považuji za velice rizikový. 
 Jedinou výhodou, která databáze přeprav RAAL má, je fenomén konkurenčního 
prostředí. Zde může smlouvat s dopravci o konečné částce, kterou dopravci za 
realizaci přepravy zaplatí.          -OC- 
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sekce Metro -  ZO OSD MOTOL, sekce METRO,  Vás  pozvala dne 26.1.2017   …. 
(čtvrtek) na nákupní a ňamkovou návštěvu tržnice SAPA v Praze. Sraz byl sice ve 
všední den, nicméně u turnusových pracovníků se to tak nebere. Odjezd byl v 

11:00 od stanice metra Kačerov  autobusem l. 113  
v 11:16 hod. A zde je o akci pár řádek: 
 

V SAPA nemají focení rádi - styl prodeje 
rozhodně neodpovídá našim zvyklostem. U 
prodejců převládá střední a starší generace 
která umí česky jen málo či vůbec. Ceny jsou 
uváděny jen výjimečně - u pokladny lze 
smlouvat. Tedy pokud umíte vietnamsky... Ale i 
bez smlouvání jsou ceny nízké! 

Sortiment - ten, kdo tam nebyl, si nedokáže představit! Třeba banány, jak je 
známe z našich obchodů, jsme neviděli. Banány jsou zelené, nanejvýš 
nažloutlé, s délkou 10 - 20 cm prodávané po věncích. Nepředstavitelné 
množství druhů různých sladkovodních i mořských potvor. Ovoce, zelenina i 
houby nám zcela neznámé! Stejně tak to je s kořením. Bohužel zboží je 
většinou pouze s vietnamskými popisky (jsou-li vůbec nějaké)... 
Není problém zde koupit např. dobře vykrmenou slepici - klidně i živou. Zabité 
slepice jsou oškubané a zásadně s hlavou i pařáty; část není vykuchaná... 
Živé slepice jsou evidentně z volného chovu - pěkně vykrmené s nádherným 
lesklým peřím... Žádné EU chudinky! 
Návštěvu místních obchůdků však rozhodně nelze doporučit osobám 
korpulentním - uličky mezi zbožím jsou ještě užší než ve večerkách…  
S blížícím se polednem jsme zapadli do jednoho z mnoha zdejších bister na 
"polévku" Pho. Konkrétně na Pho Bo [F'B(o)] (tedy hovězí). Nádherný, čirý, 
silný, hovězí vývar plný nudlí a jemně zpracovaného plátku masa (maso je 
křehčené sekáčkem a do misky se vkládá syrové, následně je přelito vařícím 
vývarem). K tomu je servírován talířek s nakrájeným citronem a k dochucení 
slouží i omáčka "Sriracha" přítomná na každém stole. Velká miska vydá za 
poctivé jídlo a opět je zde levně - pouhých 100,- Kč (u Smíchovského nádraží 
toto stojí 180,- Kč)!  
Samozřejmě zde lze koupit jak "domácí potřeby" - např. perfektní ocelovou 
pánev Wok (vhodnou pouze na otevřené ohniště či na plynový sporák - dno 
je fakt kulaté), tak si vybrat z nepřeberného 
množství bot, textilu, doplňků, kosmetiky.   
A opět za zajímavé ceny. 
Co nekupovat: jednoznačně pyrotechniku a 
elektrospotřebiče! Budík na baterie ano ale 
radiobudík napájený ze zásuvky NIKDY!  
No, vzhledem k jazykové bariéře zkusím 
ukecat sousedku, aby s námi na příští výlet 
do SAPA tržnice šla taky - je to Vietnamka 
2. generace...                            –JS- 

"CC BY-SA JŘů" 
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Informace z DP PRAHA:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole čnost 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou 
hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 138 autobusových linek, dále 
24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2016 bylo ve vlastnictví 
společnosti 1 175 autobusů, 921 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost 
ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 167,5 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 
2016 celkem 10 881 zaměstnanců, z toho 4 194 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem 
Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní 
řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované 
dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz 
 
DPP zcela mění systém vymáhání pokut od černých pasažérů 
 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne sám vymáhat nezaplacené pokuty za 
jízdu načerno a další přestupky proti přepravnímu řádu. Změní se tak často 
kritizovaná praxe z minulosti, kdy Dopravní podnik pohledávky prodával externím 
firmám, které buď pokuty samy vymáhaly, nebo s pohledávkami dále 
obchodovaly.  „Pohledávky z nezaplacených pokut už nebudeme postupovat 
externím zájemcům jako dříve. Pohledávky budeme sami vymáhat 
prostřednictvím více advokátních kanceláří. Tato změna je v souladu s vývojem 
judikatury a výkladových stanovisek soudů v této oblasti. Advokátní kanceláře 
zajistí proces vymáhání pohledávek od pokusů o mimosoudní vyrovnání, přes 
zastoupení u soudů až po případné exekuce,” vysvětluje Martin Gillar, předseda 
představenstva a generální ředitel DPP. 
 V roce 2014 se dosavadní systém, jenž spočíval v postupování pohledávek 
z pokut třetím osobám, zhroutil po přelomovém rozhodnutí Okresního soudu v 
Ústí nad Labem. Ten rozhodl, že firmám, které pohledávky tehdy skupovaly od 
dopravních podniků po celé České republice, nenáleží vysoké náklady na právní 
zastoupení a další příslušenství, které si nárokovaly. Soud tehdy jasně doporučil, 
že dopravní podniky mají vymáhat pohledávky samy. Tímto rozhodnutím se 
později začaly řídit i ostatní české soudy.  
 „Současné vedení má velký zájem na nastavení efektivity vymáhání pohledávek 
tak, aby nás celý proces stál co nejméně. Celý postup vymáhání bude nově plně 
pod kontrolou DPP. Chceme, aby byl celý proces k dlužníkům co nejšetrnější při 
zachování maximální účinnosti. Naším cílem je, aby se stal vzorem pro vymáhání 
ve veřejném sektoru,” říká Dalibor Kučera, vedoucí Právního odboru DPP. 

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) letos plánuje investovat do hromadné 
dopravy celkem 6,6 miliardy korun.  
Mezi investiční priority roku 2017 patří modernizace bezpečnostních technologií 
v metru, dodávky tramvají 15T, rekonstrukce stávajících tramvajových tratí, 
intenzivní příprava nových tramvajových tratí a výstavby bezbariérových přístupů 
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do metra. Bude se jednat o 305 probíhajících a 176 nově zahajovaných 
investičních akcí. 
„Představenstvo DPP na základě  jasné strategie firmy schválilo kvalitní a 
ambiciózní investiční plán, díky tomu bude možné zaměřit se v letošním roce na 
řadu důležitých akcí, které přinesou další zvýšení bezpečnosti a komfortu pro 
cestující. V budoucnu navíc musí tyto investice díky modernizaci generovat 
provozní úspory,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda 
představenstva DPP.  
„Dopravní i ekologická situace v Praze jednoznačně ukazuje důležitost rozvoje 
městské hromadné dopravy. Chceme, aby lidé co nejčastěji dali MHD přednost 
před jízdou autem. K tomu jim ale logicky musíme vytvořit co nejlepší podmínky. 
Investice jsou proto nezbytné. Zároveň bych si přál, abychom nacházeli a 
uplatňovali co nejvíce chytrých řešení. Pražská MHD by měla být výkladní skříní 
chytrého a moderního města,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro 
dopravu, sport a volný čas (ČSSD). 
     Nejvýznamnější investiční projekty 2017  
- příprava stavby metra D 
- nákup tramvají 15T 
- tramvajové tratě 
- rekonstrukce stanice metra Jinonice 
- bezpečnostní technologie v metru 
- vybudování bezbariérových přístupů 
 

DPP připravuje výstavbu tramvajové trati ze stávající smyčky Sídliště 
Modřany do nové konečné zastávky Libuš vzdálené 1,9 km. Tamní smyčka 
bude přímo u stejnojmenné plánované stanice metra linky D.   
Předpokládané investiční náklady činí 500 miliónů korun.   
Projektování stavby bylo zahájeno v únoru 2016. Závěrem zjišťovacího řízení bylo 
v únoru 2017 souhlasné stanovisko, záměr tedy nebude dále posuzován a není 
zapotřebí vypracování dokumentace EIA. Dne 13. února 2017 byla 
obstaravatelem podána na místně příslušný odbor výstavby Městské části Praha 
12 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby. Projekt výstavby tramvajové 
trati Modřany – Libuš je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů 
Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem 
podání žádosti právě v návaznosti na vydání územního rozhodnutí. Následujícím 
stupněm přípravy stavby je projekt pro stavební řízení a získání stavebního 
povolení. Podmínkou získání stavebního povolení je vypořádání majetkoprávních 
vztahů s vlastníky dotčených pozemků (tento proces byl již zahájen oslovením 
jednotlivých vlastníků).  
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 „Nová tramvajová trať přinese zásadní zlepšení dopravní obslužnosti v této části 
města, která se velmi dynamicky rozvíjí. Cestující, kteří zatím mohou využívat pouze 
autobusy, budou mít novou, rychlejší a ekologičtější alternativu,“ říká Petr Dolínek, 
náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD). 
Výstavba nové trati bude rozdělena do dvou etap, přičemž v té první dojde k 
realizaci celé tramvajové trati v délce 1,7 km a dočasného úvraťového obratiště v 
ulici Novodvorská. Ve druhé etapě bude vybudováno definitivní smyčkové 
obratiště v délce 0,2 km navazující na budoucí stanici metra D Libuš (tyto práce 
bude nutné provádět až s výstavbou stanice metra). Obě etapy jsou v územním 
řízení projektovány současně a zkoordinovány s vydaným územním rozhodnutím 
trasy metra D. Samotná stavba první části zabere zhruba 14 měsíců.  
„Mnohem více času zabere administrativní přípravná fáze, započatá vloni v únoru. 
Rádi bychom ještě letos získali územní rozhodnutí. Už jsme také zahájili jednání 
s majiteli dotčených pozemků, protože právě ta bývají nejnáročnější,“ vysvětluje 
Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 
 

Zatím nejúspěšnější elektrobusový projekt 
pražského dopravního podniku, elektrobus 
SOR/Cegelec EBN 11, pokořil hranici sta 
tisíců najetých kilometrů. 
   

Počtem najetých kilometrů za 18 měsíců provozu 
DPP předčí ostatní podobné projekty až 
trojnásobně. V ČR unikátní celoelektrický vůz 
SOR EBN 11 je v souladu s požadavkem DPP 
zcela bezemisní a je vybaven elektrickým 
topením, klimatizací a tepelným čerpadlem. 
V tiskové zprávě ze 7. února DPP informoval o připravovaném projektu 
elektrifikace linky č. 207, jež by měla být vybavena obdobnou technologií a 
opět k nabíjení využije tramvajovou napájecí sít prostřednictvím dvoupólového 
sběrače a troleje. 
Výsledky zkušebního provozu ukazují, že i v zimě, kdy je spotřeba navyšována 
elektrickým topením, lze dosáhnout 50% úspory nákladů na energie oproti 
naftovému provozu. V létě pak tato energetická úspora činí až 70 %. Díky 
dalším synergickým efektům (využití cenově příznivé trakční energie 
z velkoodběru, využití stávající napájecí infrastruktury tramvají a v neposlední 
řadě i využití energie „zdarma“ z rekuperace tramvají) je celková ekonomická 
bilance projektu z hlediska DPP nákladově prakticky srovnatelná s provozem 
naftových autobusů. Na rozdíl od většiny podobných projektů v ČR a zahraničí 

12 



tak bylo možné tento projekt realizovat bez finanční podpory fondů EU či 
jiných dotačních titulů. 
"Elektrobusy jsou skvělé, musejí mít jasně deklarovanou podporu. Jsem rád, že 
Praha i její firmy v tomto ohledu nespí a že Dopravní podnik v průzkumu 
dokázal, že elektrobusy zvládají desítky tisíc kilometrů bez problémů", řekl 
náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.      
„Zkušební provoz elektrobusu byl zahájen 1. září 2015 a průběžné provozní 
výsledky nám potvrzují, že se jedná o budoucnost bezemisní městské 
dopravy“, dodal Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravil nový 
projekt pojmenovávání tramvají po významných 
zaměstnancích DPP a lidech, kteří se zasloužili či 
ovlivnili pražskou MHD. První takovou tramvají bude 
dvoustá 15T, jež ponese jméno po 
bývalém zaměstnanci Elektrických podniků 
(předchůdce DPP) a olympijském medailistovi 
ve vzpírání Václavu Pšeničkovi. Ročně by mělo být takto pojmenováno tři 
až pět tramvají.  
============================================================== 

Ztráty a nálezy v pražské MHD v roce 2016    Dopravní podnik hl. m. Prahy 
(DPP) evidoval vloni celkem 5 601 ztracených předmětů, z toho cestu zpět ke 
svému majiteli našlo 2 170 předmětů, tj. zhruba 40 %. Kromě toho se pak 
v dopravních prostředcích našlo také 998 různých osobních dokladů (ty se do 
celkového počtu ztrát nezapočítávají). Počty ztrát rok od roku rostou, za 
poslední čtyři roky se jejich počet zvedl na více než dvojnásobek. Na co se 
zapomíná? Prakticky na všechno, vloni to byl dokonce kočárek s dítětem i kočka 
v přepravce. V široké škále kuriózních ztrát a nálezů narážejí zaměstnanci 
Dopravního podniku, mimo jiné, na následující předměty: hůl pro mažoretky, 
dvouvařič, andělská křídla, lékařské oblečení, lékařské razítko, uniformu zdravotní 
sestry, ale také balík sena, dřevěné meče v pouzdru, policejní obušek, vysílačku, 
plovací vestu, krabičku na zuby vč. chrupu, dále archeologické nářadí, pomlázku, 
ortopedický podsedák, naslouchadlo, berle, stan, věšák na prádlo, pádlo, sušičku 

na ovoce, africký buben, vodní dýmku, vysavač, olejový 
radiátor, odpadkový koš, polní lopatku, kostým anděla či láhev 
whisky. Z nalezených hudebních nástrojů by se dal vytvořit 
nejeden orchestr (nalezen byl např. hoboj, trumpeta, housle, 
flétna, klarinet).  Všechny nevyzvednuté ztráty a nálezy se sváží 
do kanceláře Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 5 na Praze 1. 
–převzato z tiskové agentury DPP- 
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O vašich právech . Kuřte, chovejte zví řata. Nájemník si m ůže dělat, co chce  

Nový občanský zákoník nadržuje nájemníkům, 
tvrdí experti. Souhlas majitele bytu totiž nově 
nepotřebují ke spoustě věcí. Majitel 
nemovitosti totiž nájemníka nemůže omezit v 
jeho právech. A tím je například kouření nebo 
chování zvířat. Některé zajímavosti zde nyní 
otiskujeme. 
Bydlíte v nájemním bytě a nemůžete mít vysněného pejska, protože si to majitel 
nepřeje? Hloupost. Nikdo vám totiž nikdo chlupatého kamaráda v nájemním bytě 
zakazovat nemůže. Chov zvířete ovšem musí být přiměřený prostředí a 
podmínkám v domě, takže na tygra nebo slepice v paneláku zapomeňte, ale psa i 
kočku si klidně pořiďte.  
Souhlas majitele bytu není potřebný ani pokud si budete chtít přizvat k bydlení 
další osobu, která není uvedena ve smlouvě. Dokonce můžete část bytu, kterou 
třeba nepoužíváte, bez souhlasu majitele dále pronajímat. Musíte však v bytě 
bydlet. Kdybyste bydleli jinde, musí majitel o novém nájemníkovi vědět a dát k 
jeho nastěhování souhlas. Ovšem práva byt užívat jako nájemce vás to nezbavuje, 
byť bydlíte někde jinde. Od 1. 1. 2014, vás totiž nikdo nemůže omezovat v počtu 
pronajatých bytů. Pokud řádně a včas platíte nájem, je jen na vás, kolik bytů si 
budete držet. A už to nezakládá právo pro výpověď jako kdysi.  
Pro nájemníky bytů hraje i další úprava. Majitel nemůže vystěhovat nájemce, kdy 
se mu zlíbí, ani v případě, že spolu nemají uzavřenou žádnou písemnou smlouvu, 
tedy pokud se dohodli jen ústně. Dokonce, i kdyby měla smlouva vážné chyby, po 
uplynutí tří let, během nichž v dobré víře byt užíváte, se považuje nájemní 
smlouva za řádně uzavřenou. Jde o takzvaný "faktický nájem". A ten je roven 
písemné smlouvě.  
Na pronajímatele pamatuje zákon zavedením možnosti okamžité výpovědi, pokud 
nájemník nebude tři měsíce platit nájem a poplatky. Domácí také mohou po 
nájemnících požadovat složení kauce až ve výši šestinásobku nájmu. 
Pronajímatele zvýhodnilo zrušení bytových náhrad. To znamená, že po skončení 
nájmu nemají povinnost hledat svým bývalým nájemníkům nové bydlení.  
Nájem můžete zdědit. Novinkou je také pravidlo přechodu nájmu na dědice pro 
případ smrti nájemce. Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena 
nájemcovy domácnosti (nájemce žije sám), přejdou na jeho dědice. Za dluhy na 
nájemném, které vznikly před nájemcovou smrtí, odpovídá společně nájemcův 
dědic s osobami, které s nájemcem žily ve společné domácnosti až do jeho smrti. 
Pronajímatel i dědic pak mohou nájem vypovědět bez uvedení důvodu s 
dvouměsíční výpovědní dobou.                                                                   -převzato- 
Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/novy-obcansky-zakonik-06a-/stavba.aspx?c=A131230_133743_stavba_web 
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Proč je lepší napsat záv ěť 
než dědit ze zákona 

• Závěť má přednost před 
dědictvím ze zákona. 

• Člověk v ní může určit, kdo 
a jaký majetek bude dědit. 

• Díky závěti může dědit i ten, 
kdo by podle zákona jinak 
nedědil. 

• Závětí zabráníte případným 
majetkovým sporům mezi 
dědici. 

• V závěti může zůstavitel 
stanovit dědici určité 
podmínky, příkazy, které 
musí splnit, aby mohl dědit. 

Odmítnutí dědictví platí jednou provždy.  Občanský zákoník…   
Notář je v dědickém řízení soudcem, který zjišťuje max. údajů, není však 
detektiv. Aktivní by proto měli být i dědici, uvedl místopředseda Nejvyššího 

soudu Roman Fiala.  Dědické právo v novém občanském zákoníku(NOZ) zhoršilo 
postavení dědiců a může je přivést až k osobnímu bankrotu. Dědictví může být 
riskantní, protože dědic majetek přebírá i s dluhy, které nemusí předem znát. Podle 
NOZ navíc dluhy nejsou limitovány hodnotou zděděného majetku, dědic za ně tak 
odpovídá i svým vlastním majetkem. Hlavním prostředkem dědiců je tak podle Fialy 
„zaklínadlo“ dědického řízení - vznesení výhrady soupisu majetku zůstavitele. V 
takovém případě dědic zaplatí jen dluhy do výše zděděného majetku. „Každý by to 
měl v dědickém řízení raději uplatnit, o všech dluzích nikdy nemusíte vědět,“ 
upozornil Fiala. Na tuto možnost by měl dědice upozornit notář, stejně jako na 
možnost dědictví odmítnout. „Záleží, jestli jsou součástí dědictví věci, o které stojíte. 
Pokud ne a máte pocit, že je dědictví takzvaně předlužené, potom je moudré 
dědictví odmítnout,“ uvedl Fiala. Zároveň však upozornil, že odmítnutí dědictví je 
nezvratné a platí jednou provždy. Týká se však pouze konkrétního dědice, který 
dědictví odmítl. Na odmítnutí dědictví mají lidé lhůtu minimálně měsíc. Dědici by 
měli být aktivní a upozornit například na to, že měl jejich předek ještě pole atp.. Fiala 
odpovídal i na otázku, zda se na zděděné dluhy vztahuje i nějaká promlčecí lhůta. 
„Postavení dědice je stejné jako zůstavitele. Takřka 
každý dluh se někdy promlčí, záleží v jaké lhůtě. 
Dědické řízení na to nemá vliv,“ uvedl. S dědickým 
řízením souvisí i takzvané vydědění. „Jde o úkon, ve 
kterém zůstavitel řekne: tento z mých dědiců se 
choval tak, že nechci, aby dědil. Lze to ale vztáhnout 
výhradně na potomky,“ řekl Fiala. Vydědění je nyní 
jednodušší v tom, že zůstavitel už nemusí nutně uvést 
jeho důvody. „Vydědění jsou často důvodem sporu, 
proto bych doporučil jejich důvody uvést,“ řekl. 
Zároveň zdůraznil, že vydědění se týká celé linie 
potomka, takže například synových dětí. V případě 
manželů je možné sepsat takzvanou negativní závěť. 
„Stačí napsat listinu, že nechcete, aby manžel dědil. 
Je to takto jednoduché,“ řekl Fiala. Jako jeden z 
nejvýše postavených soudců v zemi Roman Fiala dlouhodobě kritizuje také 
nesrozumitelnost českého právního řádu, v němž se jen obtížně vyznají i sami 
právníci, a klade znepokojivé otázky v souvislosti s uprchlickou krizí, kdy do Evropy 
přichází množství lidí, kteří ctí zcela jiné právo. Jako příklad právního problému uvedl 
mnohoženství, které je v Česku trestným činem. „Jedním z atributů státu je jeho 
suverenita, což mimo jiné znamená, že v něm platí jen jedno právo, které je 
podstata rovnosti každého z nás. Pokud to bude jinak, musíme si pojmenovat, co se 
stalo, co se děje a co bude jinak,“ řekl Fiala.                 -převzato-  kráceno-     
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Na praný ři - záchody na konečných… 

Kolektivní smlouva v DPP říká, že :bod-6.9- Zaměstnavatel zajistí pro výkon řidičů 
MHD na každé konečné sociální zařízení s tekoucí vodou. To neplatí u linek, kde 
jízdní doba jedním směrem není delší 30 min. (u příměstských linek 60 min.), tam 
postačí sociální zařízení alespoň na jedné konečné.  
V případě, že takto plnohodnotné sociální zařízení nebude 
možno v prostoru a okolí konečné zastávky zabezpečit, lze 
je nahradit mobilní buňkou s chemickým záchodem 
s vnitřním osvětlením, kde je očista rukou zajištěna 
specifickým způsobem bez tekoucí vody. Tyto hlavní zásady 
budou v přiměřeném rozsahu aplikovány i u plánovaných 
dočasných změn a náhradních doprav (bude individuálně 
přihlíženo k podmínkám a délce směny). Případné výjimky 
budou řešeny po dohodě s příslušnými odborovými 
organizacemi.   
 

A jak to vypadá v praxi na Výstavišti, kde končí dvě linky (12 a 17), které 
sem jedou více jak 40 minut? 

Plastové kadibudky- bez světla….(k použití tedy jen svítí-li 
slunce). Alespoň ten štěrk, abychom se k nim nebrodili 
bahnem, nám tam na mou žádost nechal dát technický 
ředitel… pravda, nedaleko je křoví, opřít se dá i o strom.. 
Vypadá to, že KS se dodržuje v DPP, jen když se jim to 
(vedení) hodí... Žádáme proto, aby problém byl neprodleně 
odstraněn, jinak se naše organizace obrátí na Inspektorát 
bezpečnosti práce, neboť toalety a jejich prostředí patří mezi 
základní bezpečnostní prvky, ať už kvůli možnosti úrazu ve 
tmě, nebo, pro tímto prostředím šířené nemoci z výkalů, 
nedopadnuvších ve tmě tam kam mají.                           - JZ- 

 

Dovedeme i chválit.. - Jak bylo výše uvedeno, 
technický ředitel nám nechal obsypat kadibudku 
štěrkem. Děkujeme. A ještě více děkujeme za obsypání 
mechanické rozjezdové výhybky tamtéž. Prakticky 
každý řidič, zde po dešti slézal z vozu do bahna a na 
botách jej pak přenášel do kabiny...  
Na tuto tehdejší páteční žádost (v pátek z kanceláře) 
zareagoval Tř opravdu tak, jak bychom si představovali i 
u jiných věcí a jiných lidí, tj. neprodleně.. Druhý den to 
bylo již hotové - viz foto. Kéž by to tak fungovalo všude. 
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Legendární tahač Tatra T 141 má 60 let… 
 

Vážení čtenáři Motoláčku,v dnešním článku si 
představíme jednoho jubilanta a tím je tahač přívěsů 
Tatra T141,která v šedesátých a sedmdesátých 
letech jezdila na našich silnicích, táhla na trajleru 
těžké náklady, sloužila i v armádě a přičinila se i o 
výstavbu metra v Praze… Tudíž půjdeme do historie 
a „stojednajednačtyřicítku“ si představíme…   

Světová produkce speciálních tahačů přívěsů  byla 
v době vzniku tohoto typu minimální a v našem 

automobilovém parku chyběla vozidla pro těžkotonážní přepravu úplně. V případě 
potřeby sloužila tomuto účelu buď stará a již značně opotřebovaná vozidla z let II. 
světové války, případně pak běžné nákladní automobily, ovšem s nevýhodami, 
plynoucími z tohoto nouzového řešení. 
Proto vznikl speciální tahač Tatra T 141, odvozený od nákladního automobilu Tatra  
T 111 a určený k přepravě těžkých a objemných nákladů, naložených na podvalníky, 
nebo-li Cullmayerovy podvozky. Díky vysokému stupni unifikace obou typů  mohla 
továrna zahájit výrobu ve velmi krátké době, protože většina dílů zůstala s Tatrou  
T 111 shodná. K pohonu sloužil motor Tatra 111 A5, až na chladič oleje zcela shodný 
s motorem právě vyráběné Tatry T 111. Pouze vzrůst otáček na hodnotu 2 000 min 
umožnil dosažení poněkud vyššího výkonu. Také převodovky se shodovaly, pouze u 
některých vozů Tatra T 141 změnil výrobce převodové poměry v přídavné převodové 
skříni. Vzhledem k potřebě vyšší tažné síly dostala Tatra T 141 ještě redukční soukolí 
v kolech, které Tatry T 111 neměly. Tím také značně poklesla nejvyšší rychlost, 
udávaná u tohoto typu v rozmezí 37,6 až 45,5 km/h. Většina dílů podvozku zůstala 
shodná s díly normálního valníku Tatra T 111R.  
Rozvor přední nápravy a prostřední nápravy poklesl 
na 3 500 mm, rozvor střední a zadní nápravy 1 220 
mm zůstal zachován. Také rozchodem kol 2 080 
mm vpředu a 1 800 mm vzadu se obě vozidla opět 
nelišila. Novému určení automobilu Tatra T 141 
odpovídala i zvětšená zásoba paliva, neboť jeho 
palivová nádrž pojala 420 l nafty. Vůz dostal 
rozměrnější kabinu, vybavenou osmi sedačkami a 
standardně montovaným rozhlasovým přijímačem. 
Naopak na rozměr ložné plochy se u tohoto vozidla důraz nekladl. Sloužila totiž jen 
k uložení výstroje a eventuální přítěže pro zvýšení adhezní hmotnosti. Rozměry 
1 890 mm x 2 350 mm k tomuto účelu postačovaly. Bez přítěže vážil automobil asi 
12 400 kg s přítěží až 18 280 kg. Světlá výška 290 mm. Pohon všech kol, uzávěrky 
diferenciálů, průměr otáčení 18,5 m, výkyvné polonápravy a výhodně zpřevodování 
činily vůz schopným provozu i v těch nejtěžších podmínkách stavenišť. Naviják o 
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délce lana 100 m, uloženým pod ložnou plochou, sloužil k vyproštění vlastního 
vozidla, jiných vozidel i k nakládání stavebních a jiných strojů na podvalníky. 
Mohutné závěsy pro přívěs, odpérované listovým pérem a uložené na přídi a zádi 
vozu, umožňovaly i tlačení přívěsu, případně jeho brždění dalším tahačem 
připojeným za podvalník. Značnou hmotnost pomáhala zvládnout dvouokruhová 
vzduchotlaková brzda, mechanická parkovací působila na převody. Dvanáctivoltová 
elektrická soustava měla spínač 12/24 V pro spouštěč Pal Magneton o výkonu 4,4 
kW (6 k) a dvě dynama Pal 12 V/200 W. 
Na délku měřil vůz 7 450 mm, na šířku 2 500 mm a na výšku 2 600 mm. Vzhledem 
připomínal Tatru T 111, hlavně svou přední částí. Utáhl přívěs o celkové hmotnosti 
100 t a s touto zátěží dokázal překonat stoupání až 9,25 procent. Jezdil na 
pneumatikách o rozměru 11 X 20 palců, dvě náhradní kola uložili konstruktéři vedle 
sebe ve svislé poloze na zádi vozu. Spotřeba činila zhruba 70 l/100km. Od tohoto 
typu základního typu vzápětí továrna odvodila modifikaci označenou Tatra T 141 B. 
Ta neměla redukce v kolech a hodila se 
k přepravě lehčích nákladů vyšší průměrnou 
rychlostí, kterou se nelišila od běžného valníku 
Tatra T 111 R. 
Prvních sto Tater T 141 vyrobila továrna v roce 
1957. Než v roce 1970 výroba tohoto typu 
skončila, vzniklo 4 981 kusů. Byla to poslední 
vozidla odvozená od slavné Tatry T 111, která 
se ještě udržela ve výrobě. Tatru T 141 
nahradila posléze daleko modernější Tatra T 
813 6x6….  
Dnes jsou „stojednačtyřicítky“ v muzeích, spolcích a v soukromých sbírkách…. 
                                                                                                                       VOBO(Josef Vobořil) 

 
  

  Nikdy neříkej nikdy… informace, co se vám může hodit.  
Náš člen upozorňuje ty, co nemají moc peněz a dostanou se do neřešitelné situace  

a finanční tísně na možnost využití PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI. Poradí zcela zdarma 

a připraví návrh na oddlužení. Bude vás to stát pouze kolek (pošta a soudní cca 300,-). 

Poradna sídlí v Praze i jinde v ČR, viz adresy na:  www.financnitisen.cz  

Zelená linka pomoci: 800 722 722  od 8.30-do 12hod a od 13.00-do 17.00 

hod. 
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Fén jako zbraň proti rychlým autům. Vesničané imitují policisty s radary. 

Občané v reflexních vestách míří fény na 
přijíždějící auta. Napodobují policisty měřící 
rychlost, aby zpomalili blížící se řidiče. 
Obyvatelé téměř dvoutisícového městečka 
Hopeman se obávají, že by někdo mohl být 
zraněn, nebo zemřít kvůli rychle 
projíždějícím automobilům. Někteří řidiči 

jedou ve vesnici rychlostí až 95 km/h. Vesničané, děti nevyjímaje, proto přešli 
k fénům. „Ta rychlost, kterou projíždějí automobily vesnicí, je velmi 
nebezpečná“ řekl pro BBC Dennis Slater jeden ze zastupitelů regionu Moray, 
ve kterém se Hopeman nachází. „Je to důvod, proč někteří obyvatelé vytáhli 
fény a v reflexních vestách zkouší snížit rychlost 
dopravy.“  Sami Hopemaňané by raději trávili čas 
jinak, ale nevidí již jiný způsob, jakým by 
automobily zpomalili. Zástupci skotské policie sice 
pro BBC sdělili, že bezpečnost na silnicích je 
jejich prioritou, ale zatím nebyli schopni dopravu v 
městečku zpomalit.  „Jsme si vědomi stížností na rychle jedoucí vozidla v 
Hopemanu a snažíme se je řešit,“ oznámila Skotská policie. Podle rady okresu 
Moray je celý problém záležitostí policie.  Zdroj: http://www.lidovky.cz/fen-jako-zbran-

proti-rychle-doprave-zoufali-vesnicane-imituji-policisty-s-radary-ggz-/zpravy-
svet.aspx?c=A170224_155150_ln_zahranici_ELE 

Radary měřily špatně. Praha vrátí řidičům pokuty z Blanky, jedná se o 
miliony. Celkem jde o více než 2,4 milionu korun. V tunelovém komplexu 
otevřeném loni v září smí řidiči jezdit 70 kilometrů v hodině, systém ale 
městské policii hlásil i nižší rychlost.  „Společnost ČKD PRAHA DIZ zjistila, 
že z jejich strany došlo k záměně napojení sad signálů předávající informace 
mezi řídícím systémem a systémy úsekového měření rychlosti. Tyto záměny 
pak měly za následek nesprávnou interpretaci nastavených rychlostních limitů,“ 
doplnil Hofman. Celkem šlo o 3796 případů, kdy magistrát udělil pokuty za 

2,432 milionu korun. Pražským tunelovým komplexem 
Blanka projede denně v průměru asi 75 tisíc aut. Praha 
proto měření rychlosti v tunelu zastavila a nechala systém 
prověřit. Stavba Blanky stála 43 miliard Kč a zprovozněna 
byla loni v září. …………………. …………  převzato…. 
Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/praha-vrati-ridicum-pokuty-za-rychlou-

jizdu-blankou-jedna-se-o-miliony-1mc-/doprava.aspx?c=A160830_174937_ln-doprava_jko 
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Sedric - pojízdná kabina od VW vystrnadí řidiče a zničí taxikáře 
 

Sedric a ukazuje vizi konce automobilů, je to 
vlastně moderní kočár bez koní a kočího. Šéf 
koncernu VW Matthias Müller tak šokoval 
automobilový svět. Řidiči ustoupí do role nejen 
vedlejší, ale zcela o svou roli přijdou. Sedric, 
který je prvním konceptem celého koncernu 
VW a nikoli jen konkrétní značky (proto na jeho 
přídi stojí Volkswagen Group, a není tu logo 
VW), je doslova ztělesněním představ ze sci-fi románů a filmů. Je to automatická 
pojízdná kabina, kterou si cestující přivolají stiskem tlačítka a která je automaticky 
odveze na místo určení. Jakkoli se zdá být takový nápad i v současné době utopický, 
je nutné si uvědomit, že Sedric je ukázkou toho, jak by se mohla vůbec osobní 
doprava v budoucnosti proměnit. Je to robot, který namísto jednoduchého úkolu 
někde v továrně zvládne trochu složitější úkon – odvézt lidi kam se jim zlíbí. Je to 
automobilový sluha a koncern VW ho chce nyní přivést do reality. Požadavky lidí na 
mobilitu se v poslední době výrazně proměňují. Mladá generace ztrácí o automobily 
zájem a i díky digitálně kompletně propojenému světu nevnímá auto jako 
prostředek osobní svobody. Sedric je vhodný přesně pro tuto generaci, pro níž je 
důležité dostat se spolehlivě z místa na místo. Je to jasný další krok generace, která 
dnes využívá služby jako Uber. Pokrok v oblasti umělé inteligence a autonomního 
řízení je velice rychlý, může být třeba jen za deset let realitou.  
Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/seznamte-se-to-je-sedric-pojizdna-kabina-od-vw-vystrnadi-ridice-a-znici-
taxikare-g0m-/auto.aspx?c=A170307_110629_ln-auto_pave        -převzato- 
 

Integrace Kladenska  
V červenci 2017 by mělo dojít 

k začlenění Kladenska do 
Pražské integrované dopravy. 
Hlavním přínosem integrace 

bude zpravidelnění intervalu, 
zavedení garantovaných 

přestupů a nasazení 
kloubových vozidel. 

Navrhovaný stav (jedná se o 
prac. návrh Ropidu k 24. 11. 2016): 

MHD Slaný beze změny 
V MHD Kladno a MHD Slaný 
zůstane kromě tarifu PID v 
platnosti i současný tarif.  
Jízdní řády: bude upřesněno… 
Dopravci: bude upřesněno… 

http://www.tram-bus.cz/stredni-cechy/integrace-do-pid/integrace-kladenska/ 
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Strašák jménem káva?  Omyl, je velice zdravá!     -převzato- 

Podrážděnost, nespavost a vysoký krevní tlak? Ne! Podle vědeckých výzkumů, který 
se uskutečnilo za posledních deset let hned několik, káva našemu zdraví spíš 
prospívá, než škodí. Podle slov specialistů na výživu má pozitivní účinky.  
PROTI RAKOVINĚ   Vědci se dlouho domnívali, že existuje spojení mezi kávou a 
ochranou proti rakovině. Loni byla tato souvislost pomocí řady testů dokázána. 
Kávová složka zvaná methylpyridinium povzbuzuje krevní enzymy, které chrání proti 
rakovině tlustého střeva. Studie taky prokázala, že čím je káva silnější, tím je obsah 
této složky vyšší. 
ZDROJ ANTIOXIDANTŮ   Zelená kávová zrna obsahují kolem tisíce antioxidantů 
a jejich pražení účinky ještě zvyšuje. Káva má až čtyřikrát vyšší obsah těchto látek 
než zelený čaj. Jejich obsah se však liší šálek od šálku v závislosti na typu kávového 
zrna, způsobu přípravy a také množství kávy. A jak působí na zdraví? Antioxidanty, 
které obsahuje, neutralizují molekuly známé jako volné radikály, které útočí na naši 
DNA. Takový proces pak vede k předčasnému stárnutí, poruchám mozku a rakovině. 
NEPŘÍTEL ZUBNÍHO KAZU   Obsažené látky v pražených kávových zrnech mají 
také schopnost ničit v ústní dutině bakterie, které se podílejí na 
vzniku zubního kazu. Lékařské studie prokázaly, že u lidí, kteří pijí 
kávu pravidelně, je rozvoj Parkinsonovy choroby snížený až o 60 %. 
PREVENCE CUKROVKY   Výzkum Harvardské školy prokázal 
spojení mezi kávou a prevencí cukrovky. Studie sledovala po dobu 
18 let víc jak sto tisíc lidí a zjistila, že káva může riziko této nemoci 
snížit u mužů až o polovinu a u žen o 30 %. Výsledky také ukázaly, že 
nápoje, které rovněž obsahují kofein, nechrání tolik jako skutečná 
káva. Bezkofeinová káva chrání v menší míře a bezkofeinový čaj neposkytuje 
ochranu žádnou. 
LŽI O NESPAVOSTI   Káva při umírněné konzumaci riziko kardiovaskulárních 
nemocí nezvyšuje. Rozumnou konzumací se myslí do 300 mg kofeinu. Také na 
vysoký krevní tlak nemá kofein zásadní vliv. Na krátkou dobu se u někoho může 
zvýšit, ale není to dlouhodobé. Káva může ovlivnit spánek při dávkách vyšších jak 
200 mg. To se však může považovat za pozitivum, když potřebujete být vzhůru. 
S KÁVOU DO TĚLOCVIČNY   Tým vědců z univerzity v Illinois provedl výzkum, 
který dokázal, že kofein dokáže blokovat bolest ve svalech. Pití kávy pomáhá proti 
bolestem, které vznikají ve svalech po delším cvičení. Výzkum se uskutečnil na 
ženách, které si po dni stráveném v tělocvičně vzaly kofein a pak dále cvičily. 
Výsledky ukázaly, že u žen se při maximálním výkonu svalová bolest snížila o 48%. 
KDYŽ SE PIJE S ROZUMEM   Důležitý je váš zdravotní stav, z jakého druhu kávy 
si nápoj připravíte a kolik šálků denně vypijete. „Za přiměřené považuji čtyři až šest 
šálků, což je zhruba 300 miligramů kofeinu,“ tvrdí odborník na výživu Pavel Kohout. 
Všeho moc škodí, proto i kávu je třeba pít s mírou a rozumem.          
zdroj: prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi/140331/strasak-jmenem-kava-omyl-je-velice-zdrava.html  

23 

Nabízíme Vám každý pátek posezení u dobré kávy zdarma! Kde? V naší kanceláři mezi 9-15hod. 



Zajímavosti z vědy a techniky.  

Možná je to pro vás neuvěřitelné, ale stabilitu počítačů a dalších 
zařízení podle studie ovlivňují i neutrony a další částice z 
kosmu. Energetický náboj může změnit informace uložené v paměti počítače a 
zavinit pád aplikace. Vliv vesmírného zařízení na elektroniku zkoumá i NASA, protože 
jde o bezpečnost letů do vesmíru. Jednorázová nepříjemnost. Tak odborníci označují 
technický problém způsobený neutrony, muony nebo alfa částicemi (subatomární 
částice). Malé částice, které tvoří vesmírné záření, mohou proniknout do 
elektronických obvodů a pozměnit uložené informace. Výsledkem může být pád 
aplikace nebo operačního systému, ale také pád letadla nebo ztráta výzkumného 
letounu.  Problém, který dlouhá léta zkoumá NASA, se týká i pozemské techniky. 
Potvrzuje to nový výzkum profesora elektrotechniky na Vanderbiltově univerzitě 
Bharata Bhuvy. Podle zjištění jeho týmu výskyt těchto problémů roste spolu s tím, 
jak se zvyšuje komplexnost počítačových obvodů. Univerzitní výzkum financují velké 
firmy včetně ARM, AMD, Broadcomu, Cisca, MediaTeku nebo Qualcommu, tedy 
výrobců počítačových procesorů a síťového vybavení pro běžné spotřebitele. 
Jednorázové nepříjemnosti s vesmírnými částicemi podle vyšetřovatelů mohou 
například za rizikovou situaci na palubě letu společnosti Qantas ze Singapuru do 
Perthu v roce 2008, kdy letoun po chybě palubních systémů ztratil 210 metrů výšky 
během 23 sekund. Na neutrony z vesmíru svádí odborníci také chybu volebního 
systému v Belgii, kde změna informace v paměti znamenala přidání 4096 hlasů 
jednomu z kandidátů.  Mimochodem, ještě jedna zajímavost. Nukleony (částice 
v jádru atomů, tedy protony a neutrony) tvoří jádro atomu a elektrony potom jeho 
obal. Jsou to právě elektrony, které rozhodují o chemických vlastnostech 
jednotlivých prvků, které vážou mezi sebou atomy do molekul. Je zajímavé, že 
elektron nemá rozměr. Jestliže můžeme říct, že proton je sice nesmírně maličká 
částice, ale pořád je to „kulička“, která má určitý průměr, o elektronu to neplatí. 
Jeho velikost nedokázal nikdo změřit a v současné fyzice neexistuje ucelená teorie, 
která by vysvětlovala, co vlastně elektron jako takový je… převzato -zdroj: 
http://m.ihned.cz/c1-65632110-za-pad-windows-nemuze-vzdycky-microsoft-problemy-zpusobuji-i-male-
castice-z-vesmiru-vazne , http://vtm.e15.cz/kdo-je-kdo-v-kvantovem-svete    - 
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Některá CD začínají „rezivět“. Podívejte se raději na svou sbírku. Postupně se……….. 
o tom přesvědčují lidé, kteří mají svou sbírku hudebních CD již delší dobu. Neexistuje 
přitom jasná hranice, kdy byste se měli o vylisovaná CD obávat (CD vypálená v PC jsou 

jiná kapitola). Nezáleží přitom jen na tom, kdy byl nosič vyroben, ale i na způsobu 
skladování.   Problém u lisovaných CD je vrstva hliníku, která slouží jako odrazová vrstva 

po data uložená v polykarbonátu. Ta je sice chráněná lakem, ale i tak se k ní časem 
může dostat vlhkost nebo UV záření. To ji může poškodit natolik, že budou hudební data 

nečitelná. V některých případech tak můžete vidět jasné změny. Pokud podržíte disk 
proti světlu, uvidíte v kovové vrstvě něco, co vypadá jako skvrna od kávy. 

           Zdroj:http://technet.idnes.cz/cd-reziveni-cxm-/hardware.aspx?c=A170306_093331_hardware_vse 

 



Vědci varují:  Nadměrné sledování televize nás doslova zabíjí 
Chcete vědět, proč byste měli omezit sledování vašich oblíbených seriálů?  
Nebezpečná krevní sraženina   Lidé, kteří u obrazovky stráví 5 a více hodin, by se 
měli mít na pozoru. Mají totiž dvakrát větší pravděpodobnost, že se 
u nich objeví plicní embolie, kdy cévy v plicích ucpe krevní sraženina. 
Na riziko upozornili japonští vědci z univerzity v Ósace. Krevní 
sraženiny se totiž častěji tvoří u lidí, kteří mají nedostatek pohybu. 
Tloustnutí z reklam  Hned druhým největším zdravotním rizikem 
u chronických diváků bylo přibírání na váze a obezita. To ostatně 
potvrzuje i řada dalších expertů. „Značný je také dopad reklam, lidé často 
podléhají vábení pochoutek na obrazovce a u televize sní kopec nezdravého jídla,“ 
potvrzuje Steve Gortmaker, profesor zdravotní sociologie na Harvardově 
univerzitě.Zabiják spermií   Televize má také nepříjemné dopady na intimní život. 
Sledování seriálů snižuje sexuální apetit a podle nedávné studie Harvardovy 
univerzity dokáže sledování více než 20 hodin televize týdně snížit objem spermií o 
44 procent. Tvorba spermií má totiž souvislost také s mírou tělesného pohybu. 
Zkracuje vám život!   Sledování televize má dopad i na délku lidského života. Jak 
velký? Tuto otázku si položili australští výzkumníci z Univerzity v Queenslandu a 
zjistili, že ti nejnáruživější diváci si zkracují život o 22 minut s každou hodinou 
u obrazovky. Pokud se díváte na televizi 6 hodin denně, můžete se tím připravit až 
o 6 let života!           -převzato-                                  zdroj: http://epochaplus.cz/?p=31412  
==================================================================== 

Bude letos euro za 20, nebo za 35 korun?  Jak se bude vyvíjet kurz naší měny 

se zamýšlí analytik Martin Mašát ze společnosti Partners. Na uměle oslabené 
koruně vydělaly exportní firmy. Otázkou ale je, kolik z těchto zisků odteklo 
zahraničním vlastníkům a kolik zůstalo mezi českými pracujícími ve mzdách. Biti 
byli hlavně běžní spotřebitelé, drobní řemeslníci a lokální firmy. Těm se najednou 
a zcela bezdůvodně zvedly ceny většiny surovin a zboží. Zdražila dovolená u moře, 
letenky, maso či banány. Bohužel spotřebitelé se za svá práva neumějí bít, a tak 
útrpně už několik let platí za vše zbytečně vyšší cenu. Výsledkem celého 
intervenční kolotoče je, že nereálně slabší koruna zvýhodnila jednu skupinu a 
plíživě zvedla náklady všem ostatním. Od malých firem přes finanční sektor po 
klasické spotřebitele, kteří v obchodech zaplatí víc. Je logické, že když už je koruna 
uměle oslabená, tak po jejím uvolnění by asi měla posílit. A protože ČNB se obává 
rychlých změn kurzu, tak by případné skokové posílení měny brzdila po určitých 
schůdcích. To znamená další intervence. ČNB tedy naoko ukončí intervence, a 
přitom bude dál intervenovat, aby koruna moc neposílila. Svým způsobem se však 
nemusíme nadcházejícího období bát. Zmiňované možnosti (přílišné posílení či 
prudký propad koruny) jsou méně pravděpodobné a ČNB se jim bude snažit 
vyhnout. Koruna bude spíše pozvolna dlouhodobě posilovat, takže na tom 
obecně vyděláme v nižších cenách. A propos, s nákupem eur na zahraniční cesty 
počkejte na léto. ………………………………………………………………………………………………   
Zdroj:http://finance.idnes.cz/penize-euro-koruna-intervence-cnb-dr2-/viteze.aspx?c=A170227_094432_viteze_kho 

25 



O původu slova šalina  
 

Po celém světě, včetně většiny našich měst, jezdí tramvaje. Kromě Brna. Tam 
totiž jezdí šaliny. Místo tramvajenky máme šalinkartu. Šalina je prostě 
brněnský fenomén. A to tak silný fenomén, že se Brnu někdy přezdívá 
Šalingrad.  
Dne 17. srpna 1869 byla v Brně jako v pátém městě tehdejšího Rakousko-
Uherska a prvním v českých zemích zprovozněna linka koněspřežné tramvaje.  
Koněspřežná tramvaj v Brně (provoz:1869–1874,1876–1880) 
První trať vedla z dnešního Moravského náměstí k hostinci Semilasso, který se 
tehdy nacházel v samostatné obci Královo Pole, severně od centra města. 
Provozovatelem byla společnost Brünner Tramway Gesellschaftfür Personen – 
und Frachtenverkehr (Brněnská tramvajová společnost pro osobní a nákladní 
dopravu). Po zahájení provozu bylo k dispozici 6 vozů, postupně společnost 
nakoupila celkem 53 osobních a 10 nákladních vozů. 
Díky hromadám koňských výkalů (například v tehdejší Vídni- podél okružní 
třídy Ringstrasse) byla první trať brněnské koněspřežné dráhy německým 
obyvatelstvem nazývána "Scheisse linie". Což v přesném překladu do češtiny 
znamená "hovnová linka", ve volnějším překladu "posraná linka".  Označení 
"Scheisse linie" se  v hovorové řeči zkrátilo na "šalinie", až z toho nakonec 
vyšla "šalina".                                               HanZa   
pozn.: redakce zjistila, že podle jiných výkladů - Slovo šalina pochází z romského 
slovesa "te šalinen", které znamená loudati se a ve volném překladu též chcípnout… 
  
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Napište nám i Vy svůj zajímavý 

článek a pošlete jej na: 

casopis@zoosdmotol.cz    

Uveřejněné dílo honorujeme 

příspěvkem 100,Kč/ A4.  

 Téma může být různé  

(zajímavosti, doprava, věda, zdraví, 

něco o vaší práci, zábava…) 

časopis skládáme tak, aby byl 

pestrý. 

U převzatých materiálů uveďte 

zdroj – cizí foto jen se svolením 

autora fotky – viz autorský 

zákon. Redakce přebírá následnou 

odpovědnost jen za příspěvky 

neanonymní – s uvedením autora, 

či redakční zkratky. 
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….pivní šalina… 



K zamyšlení…  VĚDĚL NĚKDO Z NÁS(starších) V ROCE 1989, ŽE:  
 

 

-bude v ČR 630 000 nezaměstnaných,     -že bude 1 200 000 lidí žít 
na hranici chudoby,      -že voda zdraží na 80-tinásobek původní 
ceny,     -že plyn zdraží na 15-tinásobek,      -že se bude stavět o 
polovinu méně bytů a že zdraží na 50-tinásobek,    -že uhlí a dříví zdraží na 
15-ti násobek,  -že metro zdraží na 32-tinásobek,   -že se nebude obdělávat 
většina kvalitní zemědělské půdy,   -že se vybijí 2 miliony kusů skotu a tráva 
nebude spásána,  -že zdraví bude jen pro bohaté,   -že se bude rodit ročně v 
průměru o 50 000 dětí méně,   -že vzroste kriminalita o 300%,  - že stoupne 
počet vražd o 100%,   -že bude ročně milion exekucí,  -že se národní podniky 
předají zahraničním vlastníkům a ti si budou odvážet 500 miliard zisku ročně,  
-že národ bude neustále rozeštváván,  -že bude gigantická korupce a 
přibydou desetitisíce státních úředníků,  -že budeme mít stejné ceny jako v 
Německu, ale sotva třetinové platy,    -že nám ukradnou vodárny, plynárny, 
elektrárny, doly a pískovny,   -že mnoho lidí přijde kvůli exekucím o bydlení a 
spáchá sebevraždu,   -že si mnoho lidí nevydělá poctivou prací na bydlení, 
jídlo, oblečení, poplatky a jízdné do práce,   -že některé děti se nebudou moci 
dosyta najíst,   -že nikdo z politiků obviněných z korupce nebude potrestán, 
-že politici a media budou nutit občany, aby šli do války za cizí zájmy a kvůli 
obchodu se zbraněmi,  -že media budou lhát mnohem víc než v minulém 

režimu…..,  - že se do Evropy pohrnou miliony uprchlíků z islámských 
zemí, - že jim neuváženě bude nabídnuta pomoc a přístřeší  - že pak 
budeme místo kostelů stavět mešity   - že se stará, dobrá Evropa stane 
islámskou….   Co zanecháme našim dětem ?????!!!!!                                         

                                                                                                               RůRi 

                                                                                           
 
 
  

jídelníček pro 

důchodce:  
 

kolínko na 

černém pivu 
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Myslíte, že předchozí článek a jeho poslední věty jsou hloupost ?  
Ne nejsou , někteří „takyodboráři“ se o to již dávno snaží...  

Koho háji pan Obitko? Nahradí nás Arabové?  Představitel jedné z mnoha 

odborových organizací to v hlavě zřejmě nemá srovnané. Udivující názor totiž 
21.2.2017 přednesl na jednání o novém Pracovním řádu, který má platit pro DPP. 
Naší organizací, za podpory cele řady dalších organizací, zařazený požadavek na 
češtinu coby komunikační jazyk mezi zaměstnanci DP, odmítl jako xenofobní, s tím 
že jeho FPO  toto nepodpoří.  
Hovoří vůbec za své členy?  Že hovoří za své funkcionáře a jindy se za ně zase 
schovává s rozhodnutím, to už známe, ale koho teď hájí?  Koho teď vlastně 
zastupuje tento „sluníčkář“? Koho vlastně zastupuje například v Dozorčí radě 
odkud má nemalé příjmy a kde má tzv. hájit zaměstnance. Je snad jeho zájmem 
hájit přichodivší Araby i se svoji kulturou?   
Vliv politiků na Dozorčí radu je zřejmý, vliv kapitálu na některé jedince ještě více. 
Co pro nás asi připravují za překvapení, když čeština je pro ně problém? Můžeme 
se tak jednou třeba dočkat toho, že nám vedení za potlesku zástupců zaměstnanců 
v Dozorčí radě poručí modlit se k Alláhovi? Podobní jedinci využívají apatie 
zaměstnanců a roztříštěnosti odborů. Parazitují, na po předcích zděděných velkých 
odborech, které pro oživení občas přejmenují na Federace a jiné vznešené názvy. 
Zatuchlost obsahu však zůstává a bude tam trvat, dokud se lide z provozu 
neproberou a nezmění lokál, kde spatně hrají a kde už začínají ladit balalajky, 
tamtamy i nástroje pouštních pastevců...  
Čechy Čechům, je pro tyto lidi jen prázdny pojem.  My nemáme nic proti tomu, 
aby bílí, černý či pruhovaní, dělali stejnou práci a brali za ní stejný plat. 
Rozhodně se ale musíme postavit snahám omlouvat jejich neschopnost či agresi 
vůči okolí a zvýhodňovat je, jejich mentalitou či špatnou schopností se 
domluvit. Nás taky nikdo nebude v cizině omlouvat a nadržovat nám. Chcete-li 
dělat v Čechách či na Moravě, pak mluvte naší řečí a dodržujte naše zákony. 
Odborová rada bude v tomto nekompromisní a to ve všech podnicích, kde bude 
působit. 
Přemýšlejte, vy co nejste našimi členy, nad těmito větami. Lhostejností a apatií 
jen podporujete zhoršení vašich vlastních pracovních i platových podmínek. 
Naopak členstvím v Odborové radě ochráníte i vaše zájmy !                                 JZ 
 

Někteří bývalí členové pana Obitka přestávají mlčet a sdělují jeho praktiky   
 už i veřejně. Viz třeba otevřený dopis bývalých členů, umístěný pod adresou: 
http://www.zoosdmotol.cz/otevrenydopisObitkovcu.pdf  Změní se u nich tím něco ? 

 
 

Návrh p ředložený naší organizací:   Komunika ční jazyk: 
 
 

Komunikačním jazykem v celé společnosti je čeština. Slouží k dorozumívání 
řečí i psanou formou. V odůvodněných případech je možné, se souhlasem 
dotčených, použít i jiný jazyk (odborné pojmy, využití programů a při práci s technikou). 
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 Dobré rady (nejen) pro kutily:  

  
 

V PRAŽSKÉ ZOO VYHLÁSILI PRO ZVÍ ŘATA VYCHÁZKY DO M ĚSTA. ABY 
MĚL ŘEDITEL PŘEHLED KDO S KÝM ŠEL, TAK SE VŠECH ZEPTAL .  

Lišák vzal sebou milenku, osel manželku, v ůl celou rodinu. 
 Jen kanec šel sám. Na otázku ředitele - pro č jde sám, odpov ěděl:   

však v Praze se vždy n ějaká svin ě najde. 
 
 

 
 

Vzpomínají všichni Tvoji synové 
(kromě Richarda, který nedal nic) 

 

Tady odpočívá P.J., dobrý manžel, 

dobrý otec, špatný elektrikář. 
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Máte-li zájem i o fóry neslušné, oplzlé apod., vyžádejte si přílohu „VTIPNÍK“ 



ŘEDIDLA   NA   VAŠE   STRESY !  
Od 1. dubna 2017 se budou podávat v kanceláři Jirky Zabloudila nápoje, 
které spolehlivě pomohou zředit Vaše neustále, provozem a blbci vyvolané 
stresy.   Můžete si vybrat z těchto variant: 

 
 

Vypitý mozek: vaječný koňak opatrně nalévej tenkým pramínkem do griotky, čím 
pomaleji, tím lépe!     Žlababa: do kapucínku opatrně nalij zelenou. Vetřelec aneb 
cesta do pravěku:  pomalu nalévej 0.2 cl zelené, 0.15 cl fernetu a 0.15 cl rumu, 
šikovným se nápoj odmění rozhraním barev.    Pravý semafor: pečlivě a zvolna lij do 
skla 0.2 cl griotky, pak 0.15 cl vaječného koňaku a nakonec 0.15 cl zelené.  Carská 
sojka: do krýglu nalij 0.5 cl griotky, 0.5 cl rumu, 0.5 cl zelené, 0.5 cl borovičky, 0.5 cl 
vodky, 0.4 cl fernetu, 0.4 cl myslivce, 0.4 cl broskvové, 0.4 cl černého jelcina a na závěr 
dolijeme červeným vínem.  Kykyryký:  nalij zelenou a na ní opatrně rum.  Cikán 
v trávě: nalij zelenou a na ni opatrně fernet.  Ruďasovo kladivo: vraž do skla 0.2 cl 
rumu a 0.2 cl fernetu (případně Griotky), pak dolij červeným nebo ovocným vínem.  
Alpský ryzlink:  ovocné nebo laciné krabicové víno + Alpa     Imrovo požehnání: nalij 
0.4 cl tegulily, dolij tonicem, přikryj táckem, dvakrát tím mrdni o bar. Podávej se slovy: 
„tady máš požehnání“.    Žabí sperma: nalij zelenou a do ní opatrně vaječný koňak. 
Krvavé záda: nalij griotku a na ní opatrně vodku.    Štuc: nalij do půlky krýglu pivo, 
nalij opatrně griotku, dotoč kofolou a do pěny zamíchej zelenou 0.2cl.        Ohnětův 
šleh: nalij becher 0.2 cl a navrch opatrně 0.3 cl absintu nebo slivovice. Poté zapal a pij 
na ex. Podávat pouze u hasičáku!!!!!!   Ještěrka:  do půllitru se dají dva velké panáky 
zelené a zalijí se tonikem.    Varan: silnější varianta ještěrky.    Bažina: panák zelené se 
zalije takovým množstvím džusu, aby směs měla žlutozelenou močálovou barvu.     
Azurit: do sklenice mléka se nalije panák curacaa.   Trollí hovno: do malé skleničky se 
nalije trochu od všeho alkoholu, co je po ruce.    Kladivo: do půllitru dáme velký panák 
rumu, přelijeme malým pivem a dotočíme Kofolou.    Rumová víla: panák rumu do 
půllitru Spritu (sprite znamená mj. i víla).   Tučňák: do skleničky na velkého panáka 
přijde malý panák vodky a malý panák koly.   Lesní gin: dva panáky ginu se v půllitru 
zalijí tonicem a na hladině se nechá plavat kolečko salátové okurky.      Klíďo-Píďo: 
nalij griotku a dotoč pivní pěnou.      Krámy Yettiho mámy:  griotka + Alpa     Šakalí 
dech: rum + svařené víno   Dědeček na scestí: Praděd + brandy    Lepidlo:  vaječný 
koňak + kakao    Ponorka: vodka + šampus     Fau cvaj: dvě vodky + šampus      
Sojuz3: tři vodky + šampus    Cucánek: vodka + žlutá limonáda       Krvavé kombiné: 
vodka + jahodový džus      Drátěnka: vodka + ocet + pepř + nalámané párátko      
Hanspaulský sklepmistr: kofola + lihobenzin 
  A vzájemné poměry? No to si 

musí prožít každý sám, 
vyzkoušet dlouhodobými 
testy, samozřejmě si vše 

pečlivě zapisovat, neboť se 
docela klidně může stát, že na 

konci náročného večera, 
plného vědeckých 

experimentů už nebudete 
vědět, jak se jmenujete  

a kde jste! 

Pro Vaši inspiraci několik přípitků: 

K poctě zbraň!     Hlavně zdraví, to ostatní si ukradneme! 

Na krásu našich koní a rychlost našich žen! 

Na děti našich rodičů!    Popojedem, bratře Žižko! 

Nejsme tady na borůvkách!     Vejdi a neuškoď! 

Hup do lihu!    Hoď hóóótam! (japonský přípitek) 

Katoda, anoda, zem, to pivo musí sem! poslal a vyzkoušel: 

JaTi 
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Vážení libchavští zemědělci 

Dovoluji si vám zaslat tento pochvalný dopis ohledně vašeho vozidla  NBG12. Všichni 

zemědělci mají nějakou přidruženou výrobu. Ovšem jenom ve vašem kravínu jste 

měli odvahu začít vyrábět něco, co 

téměř připomíná autobus. 

Sám jsem jako řidič tento skvělý 

zemědělský záměr dlouho nechápal, 

prozřel jsem teprve nedávno, těsně 

předtím, než mne ze šichty odvezli 

na současnou adresu. Jak co nejlépe propagovat venkov a zemědělství, než něčím, 

co se tváří jako městský autobus? Proto zvuk motoru připomíná chrochtání prasete. 

Proto vůz skáče jako koza. Proto při každém přeřazení ukazuje městským cestujícím, 

jak to vypadá, když kopne kůň. Proto je jeho elektronika tvrdohlavá jako osel. 

Zlé jazyky ještě tvrdí, že se zemědělstvím má společné i to, že by jej koupil jenom 

vůl. Ale to jsou pomluvy. Právě nebýt osvícenosti vedení naší firmy, nebyla by vaše 

upřímná zemědělská snaha nic platná. Oni mohli koupit normální autobusy. Ale řekli 

„Sorry“! 

Zootechnik, který konstruoval váš skvělý stroj, pochopil řadu věcí, které firmy 

vyrábějící autobusy nedoceňují. Třeba, že brzda je mnohem důležitější, než plyn a 

proto musí být mnohem výše. Také je pravda, že brždění nelze nechat na nějakém 

hloupém řidiči, proto o něm rozhoduje elektronika. Některým to vadí, ale já jsem 

přesvědčen, že je to bezpečné. Určitě jste to nechali naprogramovat někoho, kdo už 

sestavil nejednu excelovskou tabulku dojivosti krav. 

Propagace zemědělství a venkova je ve vašem stroji dotažena do detailu. Na kelímek 

s nezdravou kávou zde žádné místo není. Místo toho je ve dveřích prostor (ve 

kterém městským prosťáčkům poletuje Pet lahev) na poctivou bandasku čerstvě 

nadojeného mléka. 

Při pohledu na váš skvělý zemědělský stroj NBG12 nemohu říct nic jiného, než 

obdivné „Čest vaší práci, soudruzi“. 

       Miloň Holoubek Húskova 2 Brno- Černovice (Psychiatrická nemocnice) 

P.S. Nezkusíte třeba i pohřební vůz? Většina komponentů by mohla zůstat. 

                           Miloňovi pomohl zapsat Pavel Reich 
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z vašich dovolených- Rhodos – ostrov slunce 

Loni jsem si vybrala řecký ostrov Rhodos, 
a udělala jsem dobře, byla to úžasná 
dovolená. Rhodos je ostrovem slunce, je 
jedním z nejslunnějších míst v Řecku a 
jedním z nejoblíbenějších řeckých 
ostrovů. Je čtvrtým největším ostrovem 
Řecka. Ostrov je osídlen již od 4. tisíciletí 
př.n.l.. Povrch Rhodosu je hornatý s 

četnými říčními koryty, která v létě bývají zcela vyprahlá. Rhodos je ostrovem s 
překrásnými plážemi a ojedinělými historickými památkami, bohatou faunou a 
florou. Největší zajímavostí ostrova je tzv. Údolí motýlů, ve kterém se v letních 
měsících páří tisíce motýlů. Při cestě ostrovem místy spatříte skupiny horských koz, 
které se na skalách pohybují s neuvěřitelnou obratností. Skalní růže, které zde 
rostou na každém kroku, mu daly pravděpodobně přívlastek – ostrov růží. Pro ty, 
kteří chtějí vidět Rhodos plný květů, jej musí navštívit v květnu.  
Hlavním a největším městem ostrova je stejnojmenné město Rhodos. Prvními 
doloženými obyvateli byli Kárové. Ve starověku byl Rhodos znám pod různými názvy: 
Ophiousa (pro množství hadů), Asteria (pro jasnou oblohu a nebe plné hvězd), 
Makaria (pro svou krásu) a Altavyria (podle nejvyšší hory – Atavyros). Samotné 
město Rhodos bylo založeno v roce 408 př.n.l., a po tři století pak díky námořnímu 
obchodu, stavitelům lodí a prozíravým městským vládcům zažívalo až do římské 
nadvlády svůj Zlatý věk. V tomto období vztyčil ve zdejším přístavu sochař Chares, 
proslulý Rhodský kolos, jeden ze Sedmi divů starověkého světa. Práce na 32 m 
vysoké soše boha Slunce Hélia mu trvaly 12 let a spotřeboval přitom 9 tun stříbra. 
Silné zemětřesení, jež postihlo Rhodos v roce 226 př.n.l., značně poškodilo město a 
bylo příčinou zřícení Rhodského kolosu. V 11. století nastala renesance ostrova díky 
křižákům, kteří byli odtud zásobováni zbožím, loděmi i žoldnéři. Křižáci vtiskli 
ostrovu nezaměnitelný ráz, který se dochoval až do dnešních časů: nedobytné 
pevnosti, hrady, brány, kostely, nemocnice, ubytovací zařízení a paláce. V roce 1306 
se Rhodos stal majetkem Řádu, rytířský řád Johanitů. Díky nim byl 16. století byl 
Rhodos nejsilněji opevněnou křesťanskou baštou na světě. Johanité odtud podnikali 
námořní výpady proti muslimským obchodníkům. To také přimělo nového sultána 
Sulejmana k blokádě ostrova. V roce 1522 
dobyli Turci Rhodos. Po pádu Rhodu 
zprostředkoval římský císař a španělský král 
Karel V. pro Řád nový domov na Maltě a Řád 
získal jméno, pod kterým je znám dodnes – 
Řád maltézských rytířů). Po upevnění své 
nadvlády nad ostrovem přeměnili Turci 
většinu kostelů na mešity a z velkých domů 
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učinili soukromá sídla nebo veřejné budovy, vystavěli veřejné lázně. V době italské 
nadvlády byly věnovány značné prostředky na ochranu a rekonstrukci historických 
památek se zaměřením na dobu vlády Johanitů. Historické jádro města, jemuž 
vévodí Palác velmistrů, který zbudovali Johanité, patří k nejlépe zachovaným 
středověkým městům v Evropě, a je proto od roku 1988 zapsáno na seznam 
světového dědictví UNESCO.  
  Lindos je půvabné městečko s 
křivolakými úzkými uličkami, dlážděnými 
kočičími hlavami, které se klikatí na vrchol 
kopce s vlastní Akropolí. Jediná doprava, 
se kterou se zde setkáte, je zajištěna osly. 
Na vrcholu kopce jsou středověké hradby 
zbudované křižáky počátkem 14. stol. 
Chrám se zachovalým sloupořadím stojí na 
nejvyšším místě akropole a je odtud nádherný výhled na průzračně modré moře a 
nádherné pobřeží. Lindos byl osídlen již v době bronzové. Velkého významu dosáhl 
zhruba v 6. stol. př.n.l.. Za městečkem Lindos v blízkosti další pláže je situováno 
Antické divadlo, postavené ve 4. stol. př.n.l.. Je vysekáno do skály Lindoské akropole. 
V minulosti býval Lindos také prosperující rybářskou vesnicí. Město Lindos je 
chráněnou kulturní památkou a může se „pyšnit" i nejvyššími naměřenými teplotami 
na ostrově. Turisté, kteří si chtějí prohlédnout centrum a Akropoli, musí parkovat 
nad městem.  
Údolí motýlů - Údolí motýlů je úzké, asi 5 km dlouhé údolí plné zeleně. Nachází se ve 
vnitrozemí cca 20 km od hlavního města Rhodu. Údolí bylo vytvořeno potokem, 
který ani v největších horkách nevysychá. Údolí získalo svůj název od motýla 
přástevník kostivalový. Jedná se o noční motýly, kteří ve dne spí na skalách a 
kmenech stromů. Mají oranžová křídla se čtyřmi černými tečkami. Motýli se do údolí 
uchylují v době páření. Láká je se pryskyřice stromů ambroně východní, která voní 
po vanilce. Z 5 km je turistům přístupná pouze část 1 km. Na dolní konci přístupné 
části se v bývalém mlýně nachází muzeum motýlů celého světa. Na horním konci se 
nachází venkovský kostelík, odkud je nádherný výhled do kraje.  
Rhodos poskytuje vše, co si můžete přát – historické památky, 
nádherné pláže s křišťálově čistou vodou, noční zábavu a v 
neposlední řadě typickou řeckou pohostinnost. Pláže jsou 
rozmanité, převážně písečno-oblázkové. Ať už bude pro vás 
Rhodos čímkoli, budete se na něj rádi vracet nebo alespoň 

vzpomínat. Ostrov slunce, který se 
vynořil z moře jako dar pro boha 
slunce Hélia od samotného Dia. A 
také ostrov růží a místo jednoho ze 
sedmi divů světa – kolosu 
Rhodského.                    HanZa 
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článek byl redakčně „DRASTICKY“ krácen… plné znění na: www.zoosdmotol.cz/Rhodos.pdf 



Dnes vaří Růri:    Šneci na grilu 

Na šneky: 500g vepřového masa (já použila 
krkovici), šunkový salám, pikantní salám 
(čabajkový, paprikový...) 
Na marinádu: dijonská hořčice, olej, sojová 
omáčka, provensálské koření, pepř, sůl 
Postup přípravy receptu 
Podle chuti si z uvedených surovin připravíme 
marinádu. Se solí opatrně, jelikož sojová 
omáčka i dijonská hořčice už slané jsou! 
 Maso si nakrájíme na "řízky" a naklepeme. Osolíme, opepříme a potřeme 
marinádou. Poté poklademe kolečkem šunkového a kolečkem pikantního salámu a 
stočíme do rolády. Roládky pak ostrým nožem nakrájíme na asi 1cm silné šneky a ty 
napíchneme na špičatou špejli. 
 Napíchané šneky ještě potřeme zbytkem marinády a necháme uležet. 
Super jsou na grilu, ale můžete je udělat i doma na pánvičce nebo v troubě. 
https://www.topgrilovani.cz/recept/sneci-na-gril-61 

Konečně pořádná vánočka 

Ingredience:  
cca 1 kg libového bůčku bez kosti  
(úzký dlouhý kousek)  
mletý kmín (kdo má rád, může dát opatrně 
římský), sůl  
1 lžíce balzamikového octa  
sušený česnek , 5 stroužků česneku  
3 cibule ,  1 lžíce hnědého cukru  
                                                        Postup: 
Bůček (bez kůže) opatrně pokrájíte na 8-9 dlouhých proužků, cca 2 cm vysokých a 
stejně širokých. Osolíte, počesnekujete, okmínujete. Spletete z nich vánočkové 
copy (ze čtyř, tří a dvou, příp. jednoho krouceného pramene), postupně umístíte 
do pekáče na sebe a upevníte párátky nebo špejlí.  
Přitom každou řadu pletenců poléváte směsí z cca 1,5 dl vody, lžíce balzamica a 
cukru. Do pekáče přidáte oloupanou rozčtvrcenou cibuli a neloupané rozkrájené 
stroužky česneku.  
Pečeme přikryté, pomalu a dlouho, na cca 150 st., průběžně podléváme výpekem. 
Dělené maso se krásně propeče, lépe než vcelku.  Podáváme s bramborem, 
bramborovou kaší nebo zeleninovým salátem. Výborné také je proložit vše špekem 
nebo slaninou, ale pečení pak trvá déle, tak 4,5 až 5 hodin.                         –RůRi- 
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nabízíme našim členům finanční 

úsporu v oblasti HYPOTÉK 
DÍKY ČLENSKÉ LEGIMACI NAŠÍ 

ODBOROVÉ ORGANZIACE,  

můžete mít: 

*  slevu na úroky 0,2% , 
*  vstupní poplatky do úvěru zdarma, 
*  u KB úvěru vedení úvěrového účtu    
    zdarma, 
* pomoc při koupi i prodeji nemovitosti   
  (se slevou na provizi makléře až 20%), 
*  100% poskytnutí hypotéky, 
*  zdarma refinancování hypoték – bez  
      jakéhokoliv poplatku 

Máte-li v plánu vzít si hypotéku, využijte 
členství v ZO OSD Motol a ušetřete tisíce 

Kontakt:  

Hypocentrum Modré pyramidy , Jiří 
Kahoun – hypoteční poradce   Modrá 

pyramida stavební spořitelna, a.s. , 
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1   

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborové rady, ZO OSD Motol, ČMKOS a ROH. 

Reich Zdeněk  

malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

telefon: 257 215 973. 

Zajímá Vás, jakou vodu pijete?  

Chcete mít jistotu, že je kvalitní? 

Vodní filtr e-Spring Vám ji zajistí.  

Volejte 724 303 685, 774 746 823 

Michal Hrušovský   

www.amway.cz/nase-znacky/espring-cs 

ALFA BVG , s.r.o.  
Imrychova 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 

Máte zájem  

o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

cena 160,-/ks  

pomozme nešťastným  

kočkám 

sbírka starých hadrů pod 

nemocné kočky, případně 

žrádla atp., je ve  vozovně 

Motol- krabice je na 

chodbě u výpravny 24hod. 

www.azyl-kocourkov.cz 

„kdo se trápí, okrádá sám 

sebe“  

Žádáte o pomoc, o 

radu ?  Snažím se 

pomáhat, aby Vy jste 

mohli pomoci sobě i 

druhým. Nejste sami! 

Elena  

tel.: 728 193 229, 

281 864 249 

výklad karet, magická 

energie svící, 

poradenská činnost 

v oblasti zdraví 

Zde může být i vaše reklama,  

informujte se na tuto možnost 

u vašeho předsedy sekce 

Nejste členem, přesto chcete u nás inzerci? Jde-li o zajímavý produkt, či službu, z něhož 

budou mít naši členové užitek, pak vám rádi vyhovíme. Zdarma či za symbolickou platbu. 
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+420 724 515 752 

Kvalitní domácí 

med si můžete 

objednat v naší 

kanceláři v Motole 

(v pátek 9-15):  

klasický 1kg za 

140,-Kč  a 0,5kg 

med s vlašskými 

ořechy za 155,-Kč 

Nárazově máme  

i medovinu…! 

Levné německé prací prášky a 

tablety do myčky – p.Švejdar 

731 150 679. Možnost 

vyzvednutí v naší kanceláři. 

    Prakopuška:  je určená     

       pro zábavnou střelbu na terč. 

     Její poměrně vysoká, ale  

        volitelná účinnost je založena  

         na principu kladek, díky 

kterým je modelářská pryž 

natažena po obou stranách     

        rovnoměrně a po celou dráhu  

        v tahu. Lze střílet speciálními 

šipkami, nebo díky pouzdru 

například oblázky o velikosti 5-

10mm. Zaměřování pomocí muška 

hledí, po domluvě lze instalovat 

laserové ukazovátko, nebo 

puškohled.   V případě zájmu lze 

objednat na: 731 150 679 Je možné 

domluvit barvu i délku. Na délce 

dráhy, po kterou působí pryž na 

střelu, je závislá účinnost a razance 

střely. Zaváděcí cena v základním 

provedení 1.600,-Kč. 

199,-Kč/30ks 
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Nabízíme vám tyto autobusové zájezdy ve spolupráci s agenturou Pilnaj.  
22.4.2017 - Holandské květinové korzo - 2.900 Kč/os. - zahrada Evropy, největší květinový 
park se 7 miliony květů. Romantická projížďka lodí po řece Amstel a prohlídka historického 
centra města. V ceně 2.500 Kč je doprava a průvodce. V autobuse se bude vybírat 30 Euro 
na vstup do zahrad, projížďku lodí a parkovné v Amsterdamu.   …………………… 
29.4.2017 - Phantasialand v Německu - 2.900 Kč/os. - TOP zábavní park se spoustou 
zajímavých atrakcí. Cena dítě 2.500, dospělý od 12 let 2.900 Kč. V ceně je doprava a 
vstupné na všechny atrakce. Odjezd v pozdních nočních hodinách. …………………….. 
6.5.2017 - Sinsheim v Německu - 1.500 Kč/os. - ohromné technické muzeum, tisíce 
exponátů letadel, aut, ponorek a všeho, co se techniky týče. Concorde, Tupolev Tu-144, 
Douglas DC-3, Iljušin II - 18, Junkers Ju 87 a další letadla. Automobily a motorky nejvyšší 
třídy, vojenská technika atd. Sbírka vozů F1, 3D kino. Cena dopravy 1.500 Kč. Vstup 14 Euro 
dospělý, 12 Euro děti do 14 let. …………………………………………………………………….  
20.5.2017 - Europa Park v Německu - 3.700 Kč/os. - zábavní park, kde si přijdou na své jak 
menší návštěvníci, tak milovníci adrenalinu. V ceně 3.700 Kč je doprava a vstupy na 
všechny atrakce. Odjezd před půlnocí.  …………………………………………………………………. 
27.5.2017 + 17.6.2017 + 1.7.2017 + 29.7.2017 + 28.9.2017 + 26.8.2017 + 2.9.2017   - 
Legoland v Německu - 1.500 Kč/os. - jednodenní výlet pro malé i velké, kteří si rádi hrají a 
mají chuť se pořádně vyřádit. Legoland v Gunzburgu. Odjezd v 1,00 hod. ráno, návrat po 
půlnoci. V ceně 1.500 Kč je zahrnuta doprava dálkovým autobusem, pojištění a vstupné do 
Legolandu na všechny atrakce.   ……………………………………………………………………………..  
3.6.2017 + 9.9.2017  - Orlí hnízdo v Německu - 1.500 Kč/os. - návštěva malebných 
bavorských Alp s prohlídkou Obersalzbergu, s možností prohlédnout si Hitlerovo „Orlí 
hnízdo”, část přístupných nacistických bunkrů a základy Berghofu, bývalého Hitlerova sídla 
v Obersalzbergu. Dále prohlídka Berchtesgadenu a alpského jezera Königsee s pohledem 
na horu Watzmann. Návštěva solných dolů, historického Salzburgu s návštěvou muzea 
letectva. Cena 1.500 Kč. ……………………………………………………………………………………………..  
10.6.2017 + 12.8.2017  - Paříž - 2.790 Kč/os. - prohlídka historického centra města, 
Eiffelovka, Invalidovna, Champs-Elysées, Louvre, Notre-Dame, Vítězný oblouk, Moulin 
Rouge, Mount Marre a další památky. Cena zájezdu je 2.790 Kč. Jedeme v pátek navečer . V 
autobuse se bude vybírat poplatek 20 Euro na metro, vyjížďku lodí po Seině, pokud budete 
chtít  a parkovné autobusu.   ……………………………………………………………………………………………… 
24.6.2017 + 19.8.2017 + 7.10.2017  - Neuschwanstein -  1.500 Kč/os.  - byl vybudován ve 
slohu pozdně románských hradů 13. století. Pro jeho umístění zvolil král Ludvík II. 
nepřístupnou skálu (965 metrů nad mořem) s nádherným výhledem na Alpy. Tři špičkové 
zámky za jeden den. Cena dopravy 1.500 Kč. Odjezd v brzkých ranních hodinách. Vstupné 
do zámků 11 a 7,5 Euro. Koňský povoz 6 Euro nahoru a 3 Euro dolů. 
8.7.2017 - Swarovski v Rakousku - 1.500 Kč/os.  - svět magických křišťálů, Swarovski 
Crystal Worlds, tisíce křišťálů, zrcadel, obrazů, scénických výjevů, šperků nebo figurek. a 
odpoledne Innsbruck, staré město. Cena dopravy 1.500 Kč. ……………………  
15.7.2017. - Heide Park v Německu - 3.000 Kč/os. - zábavný park. V ceně je doprava a 
vstupy na všechny atrakce. Odjezd před půlnocí.  ……………………………….. 
22.7.2017 + 16.9.2017  - Badschandau a Konigstein - 450 Kč/os. - jedna s největších 
horských pevností v Evropě s nádherným výhledem na Saské Švýcarsko. Vstupné 8 Euro, 
vláček s autobusem 5 Euro. Následně lázeňské město Bad Schandau s vyhlídkou a 
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prohlídkou města s posezením v místních kavárnách či cukrárnách. Cena dopravy 450 Kč.  
Odjezd z Litoměřic, Lovosic, Roudnice, Štětí, Mělníka, atd. 
5.8.2017 - Delfinárium v Norimberku - 1.000 Kč/os. - objevte delfíny a obrovské 
kapustňáky. Denně několik vystoupení delfínů a lachtanů. Cena dopravy je 1.000 Kč. 
Vstupné do ZOO (v ceně je i delfinárium) je 13,50 Euro dospělý a 6,5 Euro děti od 4 -13 let. 
Pokud nechcete ZOO,  je tu historické město Norimberk s Císařským hradem a mnoha 
památkami. Hned vedle se nachází obec Zirndorf se zábavním parkem Playmobil pro celou 
rodinu. Vstupné 10 Euro. Odjezd z Litoměřic,  Roudnice, Štětí, Mělníka, Prahy, Plzně atd. 
17.11.2017 - Tropical Islands v Německu - 1.900 Kč/os. - aquapark vybudovaný malajskou 
společností. Tropický park s pralesem, písečnými plážemi a mořem. Najdete zde vodopády, 
vířivky, saunu, tobogány a další atrakce. Cena děti do 15 let 1.800 Kč, dospělý 1.900 Kč. V 
ceně je doprava a vstupy na všechny atrakce mimo saunu. Odjezd po půlnoci z měst 
Mělník, Štětí, Roudnice, Litoměřice, Lovosice, Praha, Ústí n/L a další města při cestě. 
18.11.2017 - Vánoční nákupy v Kunowa-Zdroj Polsko - 450 Kč/os. 
25.11.2017 - Vánoční nákupy v Drážďanech - 450 Kč/os. 
 
 

Výlety lodí:  
PLAVBA Z D ĚČÍNA DO MÍŠNĚ, ZÁMEK MORITZBURG   

20.5., 3.6., 25.6., 16.7., 27.7., 10.8., 25.8., 9.9., 30.9., 14.10.2017 –Cena plavby 890/450 
Kč (do 10 let). 14,00 hod. zakotvení v Míšni, prohlídka města. 
16.30 hod. odjezd z Míšně do Popelčina zámku. 
17,00-18,30 hod. pohádková zastávka Moritzburg. 
PLAVBA Z D ĚČÍNA DO KURORT RATHEN  
23.4., 29.4., 6.5., 13.5., 21.5., 27.5., 10.6., 17.6. 5.7., 7.7, 14.7., 20.7., 30.7., 4.8., 11.8., 
18.8., 27.8. 2.9., 24.9., 7.10.2017. Večeře na palubě. 21,00 hod. přistání v Děčíně. Cena 
790/450 Kč (do 10 let). 
PLAVBA Z D ĚČÍNA NA ZÁMEK PILLNITZ  

23.4., 29.4., 6.5., 13.5., 21.5., 27.5., 10.6., 17.6. 5.7., 7.7, 14.7., 20.7., 30.7., 4.8., 11.8., 
18.8., 27.8. 2.9., 24.9., 7.10.2017. 21,00 hod. Připlutí do Děčína. Cena 890/450 Kč (do 10 
let). 9,00 hod. odplutí z Děčína. Oběd na palubě. 12,15 přistání v Pillnitz, prohlídka zámku 
(7 Euro nebo 1,5 Euro jen skleníky a zahrady). 
PLAVBA Z D ĚČÍNA DO DRÁŽĎAN a zpět 
Plujeme čtvrtky, pátky, soboty a neděle. V červenci a srpnu denně. Cena 890 Kč. Děti do 
10 let 450 Kč.   13,00 hod. - přistání lodi v Drážďanech, prohlídka města 
15,00 hod. - odplutí z Drážďan, večeře na lodi během plavby 17,00 - 19,00 hod. 
PLAVBA Z D ĚČÍNA DO KONIGSTEINU a zpět 

Termíny zatím nejsou vypsány.    Odplutí z mola v 9,00 hod. Odplutí zpět po 3,5 hodinách. 
Cena plavby je 400 Kč. Oběd na palubě si můžete objednat za 100 Kč. Na hrad z lodi se 
dopravíte nejdříve červeným historickým autobusem a pak mašinkou. Cena nahoru a dolu 
je 5 Euro. Děti do 6 let zdarma. Cena vstupu na hrad včetně výtahu je 9 Euro. Děti do 6 let 
zdarma. 
PLAVBA Z D ĚČÍNA DO HŘENSKA a zpět 
PO: 9,00 a 13,15 hod.,  ÚT: 9,00 a 13,15 hod. , ST: 9,00 hod. , ČT: 9,00 a 13,15 hod. 
PÁ: 9,00 hod. ,  SO: 9,00 a 13,15 hod. , NE: 9,00 hod. 
V Hřensku můžete navštívit soutěsku, kterou projedete s průvodcem na lodičkách, 
Pravčickou bránu, která je symbolem Českého Švýcarska a spoustu zajímavých míst. 
Cena tam a zpět 180 Kč, děti do 6 let 90 Kč. 
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aktuální nabídka laciných vstupenek do divadel viz:  

www.zoosdmotol.cz 



Připravujeme pro vás, například, tyto kulturně-společenské a sportovní 

akce. Nabídku mohou rozšířit i další akce - pokud si je sekce připraví. 

Pomozte proto i Vy svým funkcionářům s nápady i se zajištěním akcí…. 

  

  

29.4. : bowling + říjen 

Výčet akcí – agentury Pilnaj si prostudujte na 

předchozí straně. S touto agenturou máme 

dobrou zkušenost a lístky pravidelně odebíráme- 

též levné lístky do divadel.. Pro objednávku lze 

využít i členský bonus a to až do výše naspořené 

částky. Objednávky s platbou v pátek v kanclu. 

individuálně,  

se pak můžete 

zúčastnit celé řady 

akcí, na které vám , 

budete-li mít zájem, 

objednáme lístek 

safari- MDD- červen-červenec 

víkend-Šumava-Vydra- červenec-září posezení u moku- březen-prosinec 



 

 

 

 

 

    

  

Jana Kotasová- ČAD Blansko a.s. 

Miluše Válková – DP Praha a.s. 

Poznáte rozdíl ?  Ano, správně, ta horní dělá 

za poloviční plat oproti té dolní - vlevo.  

 A přitom ta dolní, má plat třetinový,  

 oproti své kolegyni „ze západu“ - vpravo.   

Jak dlouho ještě budeme otroky mocných ? 

Kdy si už konečně dupneme..? 

neznámá řidička v Rakousku 



Hledáte kvalitu, 
solidnost, 

profesionalitu, vstřícný 
a solidarní přístup? 

 

Zastupování  
všech profesí 

s demokratickým přístupem 
a rozhodováním ? 

 

My vám to nabízeme. 

Nabízíme Vám  
tři varianty členství,  

tři možnosti jak splnit 
vaše přání. 

 

 

Jsme zde pro Vás…! 

  

příloha 



Buďte naším členem, buďte tam kde se Vám to vyplatí!  
 

Tak jako můžete vyměnit autoservis, najdete-li lepší, tak můžete změnit 
odborovou organizaci. Vaše peníze mohou jít zase zpět k Vám a to při 

kompletním servisu a pracovně-právní ochraně.   
U nás to možné je - již více než třináct let....   

Funkcionáře si u nás neplatíme, auta a počítače z odborových 
prostředků nekupujeme. Rozhodujeme si přímo a bez nařízení 
shora. Všechny profese si rozhodují přímo. Naše profesní a zájmové 

sekce jsou samosprávné, se společným rozpočtem.   
 

Nabízíme vám tři možnosti 
členství ( to nikdo jiný nemá..) 

 
 

a) buďte přímo členem Odborové rady (fyzická osoba) – OR je 
odborové sdružení, která organizuje členy přímo, nebo 
prostřednictvím přidružených organizací. Pokud jste přímo členy 
Odborové rady, pak získáte nejvyšší hodnotu finančního 
bonusu. OR využívá pro své členy různých levnějších, ale 
kvalitních, alternací oproti servisu prostřednictvím OSD. Díky 
tomu vám odkládáme vyšší finanční bonus a máte možnost 
využít všech členských výhod, které vyjednává a uzavírá samo 
sdružení (slevy u cestovek, laciné telefonní tarify, smlouvy 
s advokáty, právníky, podnikateli a dalšími partnery) a které jsou 
určené pro členy OR, nebo které jsou společné všem sdruženým 
organizacím. Členové OR budou mít také možnost využívat 
servis a výhody ASO (Asociace samostatných odborů, jen co nám 
potvrdí toto členství. Členové mohou využívat návštěvní pátek 
v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1% z čisté mzdy. 

 



b) nebo buďte členem ZO OSD Motol – tato tradiční a hrdá 
organizace je členem odborové sdružení OR (právnická osoba) a 
využívá pro své členy společný organizační servis. V oblasti 
právního servisu využívá servis OSD, za který si člen hradí 
odvod 30% z částky jež ZO OSD Motol poskytuje. Proto je 
členský bonus nižší, než u přímého členství v OR (vzorec 
polovina po odvodu na svaz). Členové ZO OSD Motol ale mohou 
využívat výhod ČMKOS (odbory +), protože OSD je jeho členem a 
SON (sdružení nájemníků). Členové mohou využívat návštěvní 
pátek v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1% z čisté mzdy, 
nebo paušální platbu 160,- a více Kč u OSVČ a utajených členů.  
 

c) Členové, kteří si nemohou finančně členství v odborech 
dovolit, nebo ti co prostě nechtějí platit tolik peněz, mají 
možnost využít členství v ROH (platí jen u DPP a ŠT), které 
stojí pouhou 1,-Kč měsíčně.  I ROH je přidruženým členem 
Odborové rady (právnická osoba). Členové ROH tím využívají 
společný servis organizační (materiály k jednání) a informační 
(například SMSinfo každý pátek zdarma, servis webové stránky). 
Členský bonus ROH svým členům netvoří. Z koruny to ani nejde. 
Poskytuje však sociální příspěvek těm členům z řad 
zaměstnanců DPP, kteří nejsou členy žádné jiné OO a to 
příjemných sto korun za jejich dvanáct plateb jednokorunového 
příspěvku srážkou ze mzdy (tedy za roční členství) a to vždy 
v lednu daného roku. Členové mohou také využívat návštěvní 
pátek v kanceláři v Motole k řešení jakýchkoli záležitostí, včetně 
nabídky kávy zdarma. Členský příspěvek činí 1,-Kč měsíčně. 
 

Odborová rada je sdružení otevřené všem zájemcům jak pro 
jednotlivce, tak všem odborovým organizacím. Pokud se do OR 
zapojí další odborové organizace, budeme výčet možností a 
výhod aktualizovat i o další možnosti členství v těchto OO.  

 
 



Rozumíte výčtu tří variant ve formě členství v Odborové radě? 

Členstvím u nás získáte 

 – výčet pro variantu a) : 
 

• Právní pomoc v trestněprávním pracovním vztahu a pracovněprávním vztahu 
ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje vedení OR) 

• možnost využití smluvních právníků i pro soukromou potřebu člena (při platbě 
člena) v oblasti – rodinného práva (spory o rodičovství, rozvody, předmanželské 
smlouvy), občanského práva ( sousedské spory, domáhání se odškodnění ), 
dopravního práva (například sporné platby pokut, zadržené řidičáky atp.), 
insolvenčního práva …atp. 

• Finanční výpomoci při živelních událostech  (schvaluje vedení OR) 
• Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti  (schvaluje VOR) 
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce  (schvaluje vedení OR) 
• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč.  
• Finanční podporu dle rozhodnutí výboru OR a dar při vlastní svatbě 
• Každoroční slosování v tombole na Konferenci o hotovost a dary (cca 10.000,-Kč)  

• KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a 
každý volí funkcionáře). Své představitele sekce si volí sami členové sekce! 

• Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp.. 

• Vánoční finanční příspěvek od cca 1.500,- až přes 2.500,- Kč pro aktivní 
členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ), 

•  Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů, 
•  Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: 

(bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při 
sociální potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.) 

• finanční a věcné dary u jubileí (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.  
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,  
• Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,  
• zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou 

i finančníci, OSVČ,..  
• U větších skupin, kde v podnicích fungují sekce, vyjednáváme KS -a růst mzdy..! 

• Levný Internet. Vlastní výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. 
FREE s Internetem  

• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených partnery a 

podnikateli k rekreaci, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. 
Travelsport 16%  laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. 
Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, kolektivní 
vyjednávání, personální agenda,  řešení mimořádností.. atd 



Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu b) :  

 

•  Právní pomoc v trestně-právním pracovním vztahu a pracovně-právním vztahu 
ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje P.OSD)  

• Finanční výpomoci při živelních událostech (schvaluje Předsednictvo OSD)  
• Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (schvaluje P.OSD)  
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce. (schvaluje P.OSD) 

• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků (SON). 

• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 1.000,-Kč.  
• Finanční podporu dle rozhodnutí VZO a dar při vlastní svatbě. 
• Každoroční slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD 
• KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a 

každý volí funkcionáře). Svého představitele sekce si volí výhradně členové sekce! 
• Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp.. 

• Vánoční finanční příspěvek od cca 1.200,- až přes 2.000,- Kč pro aktivní 
členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ), 

• Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů, 
• Cenově výhodné svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli. 
• Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné 

půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální 
potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.) 

• finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.  
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,  
• Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,  
• zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i 

finančníci, OSVČ,..  
• Levný Internet . Vlastní výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. 

FREE s Internetem  
• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených k rekreaci 

ČMKOS, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16% 
•  laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. Samozřejmostí je řešení 

problémů, komise, jednání s managementem, personální agenda,  řešení 
mimořádností.. atd 

Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu c) : 

• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma 
• Sociální pomoc, stokorunu pro členy, zaměstnance DPP, kteří nejsou členy jiné OO za 

jejich roční členství ( s platbou 12x1,-Kč měsíčně), s výplatou v lednu daného roku. 
• laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj.  



Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 

                   Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy - Motol 
   evidenční číslo:  33-0083-0115         ZO  OSD Motol 

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

a 

 

pan / paní …………………....................…………………………………………..,    datum narození………………………………………. 

 

bytem………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČO:00005886  se sídlem: Sokolovská 217/42, P9, 190 22  

nebo   

  zaměstnanec Škoda Transportation  a.s. IČO:62623753  se sídlem: ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00 nebo 

zaměstnanec ČAD Blansko  a.s. IČO:49454641  se sídlem:     Nádražní 2369/10  Blansko 678 20 
 

 (    = nehodící se škrtněte).                                              dále jen „ člen “ 

pracoviště: .____________________ sl.č. ……..............................……….  

                                 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 prac. pohotovost, nemocenských dávek, atp.)  a to 

počínaje od začátku měsíce________________________201___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. 277 104 240  / 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 osobně zaměstnavateli písemnou 

formou bez zbytečného odkladu, na příslušném a potvrzeném tiskopise, jež mu vydá předseda ZO OSD 

Motol, nebo který je k dispozici na webové stránce ZO OSD Motol. Zároveň je člen nejprve povinen 

doplatit veškeré pohledávky vůči odborové organizaci (splátky, faktury tlf., dlužné příspěvky, zbytek 

nedoplacené půjčky, aj.).  

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 a razítko odborové organizace  ZO OSD Motol    podpis zaměstnance…………….…………………  

Mám zájem o přímé členství v Odborové radě:   ANO  /   NE    (vyznačte) 



ROH (člen Odborové rady) jsou odbory za pouhou 1,-Kč měsíčně, tedy pro 

všechny zaměstnance v DPP a ve Škodovce, i pro ty, kteří by si nemohli 

dovolit platit jedno procento z čisté mzdy, coby členský příspěvek. 

Hájíme zájmy všech zaměstnanců, v podnicích kde působíme a každý si může toto 

členství dovolit. Ne, nečekejte u nás soubor členských výhod ani bonusový profit. To ani 

není za korunu možné. I tento časopis vyjde na víc, než celoroční platba členského 

příspěvku. Protože evidence s nulou není účetně možná, nabízíme vám jen symbolické 

korunové členství.  To si může přeci dovolit každý. I ten s dluhy i ten s nízkým příjem, i 

ten co už je v nějakých jiných odborech - i takové vítáme. Za projevený zájem 

děkujeme. Přihlášky ke stažení na našem webu: www.odbory.org nebo na požádání 

v kanceláři ZO OSD Motol,  či e-mailem na: info@zoosdmotol.cz  a i zde v Motoláčku. 

Adresa pro fyzickou korespondenci je:  Ing. Douša CSc., ROH , Bří Nováků 170, Jeneč, 252 61. 

Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce  

Rada odborových hnutí 
se sídlem:     Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 ,  IČ: 04242394  zastoupená  předsedou ROH:   

Ing. Jaroslavem Doušou CSc., dále jen „ odborová organizace“     a 
 

 
 

pan / paní …………………....................………………………………………………………….., 
 

datum narození…………………………  bytem…………………………………………………………………………………… 
 
zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s. IČO:00005886 se sídlem: Sokolovská 217/42, P9, 190 22   
nebo   
zaměstnanec Škoda Transportation  a.s. IČO:62623753  se sídlem:  ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00 

   (       = nehodící se škrtněte. )                                 dále jen „ člen “ 
                                                                             

 

pracoviště: .________________________sl.č. ……..............................………. 
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 ROH  
ve výši 1,-Kč (jednu korunu) ze svého příjmu a to počínaje od začátku měsíce _________________ 
201___formou srážek ze mzdy a 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. 115-808020207 / 0100 u peněžního ústavu Komerční banka a poskytoval odborové 
organizaci údaje o frekvenci sraženého členského příspěvku v daném měsíci pro daný rok. 
2. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové 
organizaci k účelu plnění této dohody a na období platnosti dohody. 
3. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je 
vyhotovena ve dvou vyhotoveních, která obdrží člen (po potvrzení přijetí) a zaměstnavatel.  
V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli 
písemnou formou bez zbytečného odkladu. 

                   V Praze dne ………………                        podpis zaměstnance……………………………………… 
                                                                                     podpis a razítko odborové organizace 



Právní poradna ON-LINE je na adrese: 
 http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/pravni-poradna-on-line  
 

 Právní poradna on-line vám umožňuje vyhledávat zodpovězené dotazy, 
právní výklady, vzory dokumentů či přímo pokládat dotazy právníkům ve 
věcech pracovněprávních a v oblasti poradenství pro zaměstnance.   
Celý systém funguje na základě tzv. "klíčových slov". Do políčka napište 
slovo, kterého se váš dotaz týká (např. "odměňování", "dohoda", 
"výpověď" apod.).    
Systém nalezne všechny relevantní články.  
Pokud ani v jednom nenaleznete odpověď na váš dotaz, můžete pomocí 
následujícího formuláře kontaktovat našeho právníka v blízkosti regionu, 
ve kterém se nacházíte.  
V případě problémů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese: 
odboryonline@cmkos.cz  (tato adresa neslouží pro právní dotazy). 
 

Chcete-li za řadit do informa čního systému SMS zpráv od 
organizace zdarma? 

Každý týden vám zasíláme informace o jednání, o nabídce akcí a dalších důležité informace. 

Máte-li zájem , uveďte nám zde prosím své číslo:                                     

                                                                                    +420………..……………………..……….        

či e-mail:……………………………………..…@………..…………….cz.   

a zašlete na adresu naší kanceláře v Motole,  

nebo zašlete své jméno a číslo na telefon 774746800. 

Chcete k nám přejít od jiné odborové organizace?      

Jak na to?  

Informaci vám poskytnou naši funkcionáři, získáte ji v naší kanceláři 

v pátek, nebo prostřednictvím e-mailu: info@zoosdmotol.cz 

Vstoupit můžou nejen jednotlivci, ale i celé skupiny těch, které jiné odbory 

zklamali. Dohodneme s vámi podrobnosti zachování vaší identity kolektivu, 

budete tak moci dále vykonávat funkce v rámci samosprávy našich sekcí.  

Budete moci rozhodovat o sobě a nikoli jiní za vás… 



  



Nabídka výhodného a laciného 
volání SMS, MMS, atp. vč. Internetu (či bez něj)  

                pro členy Odborové rady  

 
 

   Tarif SPOŘIVÁ LAMA s 50% slevou  

    pro naše členy za 99,-Kč (50% sleva oproti veřejné ceně 199Kč) obsahuje:  

• 100 min volných minut všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč 
• 180 SMS do sítě LAMA MOBILE, po vyčerpání za 1,50Kč 
• 20 SMS do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč 
• MMS za 5Kč  
• volné minuty v síti LAMA MOBILE neomezeně 

Tarif CHYTRÁ LAMA s 20% slevou pro naše členy za 199Kč (20% sleva 

oproti veřejné ceně 249Kč) obsahuje:  

• 150min volných minut do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč 
• 50 SMS do všech sítí, po vyčerpání za 1,50Kč 
• MMS za 5Kč 
• 150MB dat  (vhodné pro navigaci v mobilu) 
• volné minuty v síti LAMA MOBILE neomezeně (vodné pro rodiny, kamarády) 

FREE -  Tarif RODINA za 399Kč (neveřejná nabídka) obsahuje:  

• neomezené volání na pevné linky a do mobilních sítí v rámci ČR  

• neomezené zasílání SMS 
• 1,5 GB dat (vhodné pro navigaci v mobilu, prohlížení web. stránek, poštu atp.) 

  
 

Naše organizace pouze následně potvrzuje operátorovi vaše členství, na 

jehož základě s vámi operátor uzavře výhodnou smlouvu. 

 Sami si pak ručíte za své platby, sami si nastavujete, co chcete…   



Komunikujte s námi,…………………………………..……………………………..  

krom páteční služby v kanceláři v Motole, kam se můžete přijít podělit o 

vaše nápady, návrhy, potíže a problémy a to v době 9-15 hodin, můžete 

také s námi komunikovat prostřednictvím facebooku. 

Stačí zadat slovo zoosdmotol  do facebookové adresy.  

Tedy:   https://www.facebook.com/zoosdmotol  

 

                                Máme také tři webové stránky:  

 www.zoosdmotol.cz   pro ZO OSD Motol  

www.odbory.org  pro ROH 

a www.odborovarada.cz  pro Odborovou radu. Tato stránka slouží 

zároveň i jako rozcestník na přidružené odborové organizace. 

  



Rozšiřte naše řady. 

Hledáme nové členy i nové 

funkcionáře. 

Stále je hodně míst, kde nepůsobíme, nebo jen sporadicky 
s jedním či několika členy. I zde může fungovat samosprávná 

sekce.  Využijte této příležitosti. 

Naše sekce mají zastoupení ve společném výboru. Podle velikosti jedním až několika 
funkcionáři.  
PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ samozřejmě ZABÍRÁ 
ČAS  
a ten kdo čeká vděčnost okolí, nedočká se.  
Přesto je potřeba tuto práci dělat a stále se 
najde řada našich členů, kteří si nás váží, 
fandí nám a pomáhají nám.  I proto to má 
smysl dělat…   
A máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat 
řádně. 

Funkcionář dostává za svou práci 

příspěvek na řádnou činnost v rozsahu 0-210,-

Kč a za účast na našich schůzích stravenku 

v hodnotě 60,-Kč.  Účast na VZO je proplacena 

zaměstnancům DPP, zasahuje-li jim do 

pracovní doby, v rozsahu dvě hodiny měsíčně a 

2 na dopravu na jednání.  Každý funkcionář je 

chráněn pro svévoli zaměstnavatele pro případ 

propuštění, dle příslušných ustanovení ZP a KS. 

 Každý funkcionář má také právo na účast na školení v rozsahu až 5 

placených a omluvených dní v daném roce.   

Být funkcionářem je čest ale i odpovědnost.  

V sekcích si volí své předsedy sekcí sami členové. Do vedení společné 

Odborové rady volí funkcionáře Konference, na kterou má přístup 

každý náš člen, pokud se včas zaregistruje. Konference se koná 

pravidelně vždy v únoru, Výbory organizace pak každý měsíc. 


