
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motoláček číslo 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 Časopis ZO OSD Motol, vydáno 7-2011, registrace MK ČR E 17 551 
 kontakt: ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00, IČ 712 42 333,  

náklad 1.000 ks  cena: ZDARMA, distribuce svépomocí 

                                 Z obsahu:  
• Stávka ZE VŠECH STRAN 

• Z našich akcí pro členy 
• POŘÁDÁME…  

• Představujeme NOVÉ 
SEKCE 

• SOUTĚŽE 
• ZÁBAVA 

• RADY A INFORMACE 
• KONTAKTY 

• ZAJÍMAVOSTI 
   
 
 



  Úvodník na téma 
 STÁVKA. 
Tak jsme se dočkali. Stávka 

konečně byla i v Praze. A jaký byl 
výsledek? Takový, jací jsme mi sami. 
Děkujeme všem, co se do ní aktivně 
zapojili. Zvláště strojvedoucí metra mile 
překvapili. Pokud by záviselo na 
obslužném personálu, metro by bývalo 
vyjelo.. Bohužel. Proč? To se zeptejte 
v Hostivaři…Ve vyspělých zemích je 
slovo stávka běžným pojmem. Je to 
zákonná možnost zaměstnanců domoci se 
svých požadavků. Někdy to vyjde, někdy 
ne, ale zaměstnavatel či státní aparát 
alespoň ví, že to přepískl. Na západ od nás 
lidé stávku důvěrně znají, ve valné většině 
ji podporují a sami díky své 
organizovanosti v silných svazech ji 
využívají. Ale co u nás? Zde když se 
řekne stávka, tak se řada lidí zhrozí, 
odplivnou si a hned hledají výmluvy, proč 
oni nemůžou stávkovat. Hned si berou 
dovolenou či čirou náhodou omarodí.. Ve 
vymýšlení záminek proč to nejde, vynikají 
i někteří odborový představitelé v DP 
Praha, a.s. Je až směšné, jaké výmluvy si 
dokáží najít… Jejich organizace stávkovat 
nemůže, protože tamhletomu člověku 
(z jiné organizace) nedůvěřují, nebo 
protože nejsou jasně dané garance dalších 
svazů, že i oni budou stávkovat.. Zkrátka, 
ať to za nás vystávkuje někdo jiný a my se 
pak budeme  chvástat v televizi. 
Ukazování v televizi a naparování se, na 
to jsou někteří machři. Co na tom, že mají 
pět lidí a zastupují jen sebe, nebo co na 
tom, že nevylezou z kanceláře a podmínky 
pro práci znají z vyprávění... Nebudeme si 
lhát, jde jim hlavně o prachy a dělá jim 
dobře, že jsou v mediích.., že si chvástají 
své ego. Jako sprosťárnu vidím i to, když 
někteří vyzývají ke stávce ale sami si svůj 
paušální plat o den stávky nesníží. Proč 
tomu tak je souvisí s laxností a nezájmem 

členů odborů. Ve své většině se 
nezajímají, kdo je ve vedení, zda to třeba 
nemá za pár do důchodu do kterého chce 
v klidu doklimbat. Zda nemá až extrémně 
přátelské vztahy s vedením a tak nebude 
proti podniku nic dělat. Zda má vůbec 
potenciál něco udělat a pouze si na 
odboráře nehraje. A nebo třeba vše 
dohromady. Mnohdy ani nevědí v kterých 
odborech jsou. Oni jsou v ROH. Všechny 
nás ale dávají do jednoho pytle. O tom, že 
stávka a protesty smysl mají hovoří 
nejlépe úspěch lékařů za vyšší platy. 
Neváhali jít až do extrému a dali 
výpovědi, nebo vyhraná stávka v Ostravě, 
kdy stávkující dosáhli zvýšení platů 5%, 
ač se předtím podnik dušoval, že opravdu 
nic víc než 1,2% nemá. A není určitě 
náhoda, že po stávce v dopravě v DP 
vzrostla nabídka z 0,2 na 3,9. Členové 
budou mít takové funkcionáře, jaké si 
vyberou. A když to volbami nejde 
(protože u nich volí jen prověření delegáti 
a běžný člen nemůže nic ovlivnit), ať 
přestoupí do jiné kde může volit každý 
člen. V naší ZO OSD Motol může každý 
přijít na Konferenci, každý zde může 
v tajné volbě volit. Sekce si sami 
rozhodují co chtějí. Nechápu, proč lidé 
nepřejdou z nefunkčních organizací do 
těch, které se nebojí zásadních kroků a to 
včetně stávky.Dokud budou lidé lhostejní, 
dokud budou podporovat ty co se bojí, ty 
kteří úmyslně či ve své hlouposti stávku 
sabotují a dělají stávkokaze, pak těžko 
můžeme účinně hájit zájmy lidí a získat 
pro ně vylepšení jejich platů či podmínek. 
Zmůžeme víc, jen když budeme silní, 
když budeme v odborech, kde se nebojí 
třísknout do stolu a vyvolat stávku. Kde 
nešéfují přestárlí lidé, kde členové mají 
doopravdy možnost volit a volbou něco 
ovlivnit. Kde peníze jdou zpět k lidem, na 
činnosti pro lidi. Na dohodu všech 
organizací se všemi organizacemi ale 
nevsázejte… tudy cesta nevede.    JZ

  



                                 Proti čemu 
stávkujeme? 

Co nám mimo jiné přinesou takzvané „vládní reformy“  
� likvidaci zaměstnaneckých výhod (nebude doplatek na stravování, nebudou stravenky, 

nebudou zaměstnanecké jízdenky, zaměstnavatel nebude ze zákona povinen zřídit sociální 
fond – nebude přispívat na dovolenou, na kulturní a sportovní akce atd.) 

� zvýšení ceny základních životních potřeb (mimo jiné potraviny, léky, zdravotní péče, 
pomůcky pro zdravotně postižené, pleny, dodávky tepla, dodávky vody, bytová výstavba, 
ubytovací a stravovací služby, MHD, vlaky, vstupné na kulturní a sportovní akce, knihovny, 
atd.), což připomíná starý vtip, že zdražení chleba bude kompenzováno zlevněním lokomotiv  

� finanční přínos sjednocení DPH na 17,5 % odhadla ČMKOS na 18 mld. Kč max. ročně, 
což je ve srovnání s očekávanými problémy naprosto zanedbatelné 

� ČMKOS ve svých analýzách uvádí, že při schválení vládních reforem v oblasti důchodové, 
penzijní, sociální a zdravotní by musel být nárůst platů zaměstnanců ve výši 30-40 %, aby 
byl dopad reforem zaměstnancům zcela kompenzován 

� prakticky u všech zaměstnanců dojde k výraznému zvýšení daňového a odvodového 
zatížení mezd a platů a podle představy vládní koalice se mají zaměstnanci stát daňovými 
soumary   

� vládní reforma přináší zajímavý protiklad: nárůst zdanění u zaměstnanců proti poklesu 
zdanění u OSVČ a firem, což povede k znevýhodnění zaměstnanců na trhu práce a k šedé 
ekonomice  

� ve zdravotnictví bude vlivem sjednocení DPH chybět ročně dalších 8 mld. Kč, a protože stát 
nebude mít na jejich kompenzace, zvýší spoluúčast pacientů – jak jednoduché řešení 

� otevření možnosti legálně si připlatit bude znamenat, že míra spoluúčasti se zvýší z 16 %                  
na 23 %, což nejvíce pocítí důchodci a rodiny s malými dětmi  

� zavedení finanční spoluúčasti studentů veřejných vysokých škol od školního roku 
2013/14      ve výši 10 000,- Kč na semestr   

� omezení pracovně-právní ochrany zaměstnanců a extrémní zvyšování věku odchodu do 
důchodu (představy jdou až k 70 rokům věku) 

� narušení současného systému vyplácení důchodů ze společného státního účtu a budoucí 
svěření obrovských peněžních částek do rukou soukromých fondů bez dostatečné garance 
státu. 

Přřřřipojte se k nám ! 
Stávkujeme za budoucnost Vás i Vašich 

děti ! 

Proti čemu stávkujeme? 
Proti nespravedlivým reformám! 



Odbory nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti 
daňové reformy: 

   Likvidace zaměstnaneckých výhod je celoživotním cílem Miroslava Kalouska. Pan ministr asi 
neví, jak je tento způsob odměňování starý. Viz heslo z Ottova slovníku naučného z konce 19. 
století: 
   Deputátem zabezpečuje se dělnictvu v každém případě slušné ukojení nejdůležitějších životních 
potřeb, jež jinak ohroženo jest kolísáním cen tržních i různými neblahými příhodami. Tím sbližují se 
zájmy dělnictva se zájmy hospodářovými a čeládka poutá se větší měrou ku statku, než odměňují-li 
se služby její pouhými penězi.  
Moderní vláda v 21. století přece nebude podporovat takové zastaralé způsoby !!! Ministři místo 
toho, aby si pohlídali své resorty a zamezili rozkrádání, vše zjednodušili systémem: nám méně 
práce a více peněz, lidem méně peněz a více práce. 

Odbory nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti 
zdravotní reformy: 

   Zvýšení spoluúčasti pacientů o pět procent do roku 2014 znamená, že se z kapes pacientů – 
většinou důchodců a rodin s dětmi - vytáhne dalších 15 až 18 mld. Kč ročně. Na pacienty tak vláda 
přenáší nejen plnou úhradu současného deficitu zdravotního pojištění (cca 7 mld. korun ročně), ale 
též budoucí deficity. Jen zvýšení DPH bude pro zdravotnictví znamenat v roce 2012 dopad minus 5 
mld. korun a v roce 2013 dokonce minus 8 mld. korun proti letošnímu roku.  

Odbory nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti 
důchodové reformy: 

   Dovedete si to představit: několik desítek let budete platit na důchod do soukromého penzijního 
fondu. Až se penze konečně dočkáte a budete si chtít peníze vyzvednout, na dveřích firmy, která 
měla vaše úspory zhodnocovat, bude nápis: „XY je zrušen a nalézá se i s penězi neznámo kde“? A 
ještě se může stát, že budete nejen bez peněz, ale mezitím vám prodlouží odchod do důchodu o 2 i 
více let. Stát musí garantovat, že o peníze bude dobře pečováno a jejich zhodnocení bude slušné a 
trvalé. 
   ČMKOS ve svých analýzách uvádí, že při schválení vládních reforem v oblasti 
důchodové, penzijní, sociální a zdravotní by musel být nárůst platů zaměstnanců 
ve výši 30-40 %, aby byl dopad reforem zcela kompenzován. Rovněž připravovaná 
novela Zákoníku práce snižuje úroveň ochrany a jistot zaměstnance a omezuje jeho odborová 
práva. Lze říct, že nové pojetí se zaměřuje na snižování pracovně-právní ochrany 
zaměstnanců a je cíleno k postupné likvidaci odborů v České republice. 

Hněv už Hněv už Hněv už Hněv už 

musí musí musí musí 

konečně konečně konečně konečně 

převážit převážit převážit převážit 

nad nad nad nad 

strachem!strachem!strachem!strachem!    



Demonstrace na Václavském náměstí 
 

Naše ZO OSD Motol podpořila demonstraci na Václavském náměstí - 21.5.2011. 
Pomohli jsme též s pořadatelskou činností a demonstranty přijíždějící vlakem 
směřovali na místo srazu. 
Na rozdíl od jiných organizací - byli jsme zde zřejmě JEDINÍ Z ORGANIZACÍ Z DP 
PRAHA - kteří ani nehnuly brvou, jsme maximálně hájili zájmy pracujících. 
Ptejme se, proč velké organizace chvástající se svou "důležitostí" nedorazili ? Proč 
alespoň jejich "velkomožný" nejde příkladem ? Věděli vůbec tyto členové, že tato 
akce je ? Pokud ne, není čas změnit organizaci a posílit tu, která doopravdy bojuje za 
zájmy zaměstnanců ? Na nás se totiž, na rozdíl od chvástalů, můžete spolehnout, 
budeme u všech akcí vyhlášených ČMKOS a OSD !!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proběhla stávka v dopravě – 16.6.2011  00*00 – 24*00 hodin 
 

Přestože vládní asociálno 
se týká všech, po dohodě 
odborových centrál se 
přikročilo „zatím“ 
k prvnímu kroku protestu, 
když demonstrace nestačí, 
a to k lokální stávce. Je to 
tak hlavně proto, že 
doprava je vnímána jako 
důležitá, protože právě ta 
je na očích všech 
(stávkují-li švadleny kdo 
si toho všimne?). 
Náš Odborový svaz 
dopravy, spolu 

s železničáři, se svazem Dosia a s ASO se dohodli, že stát budou největší města a 
železnice. Tento tlak na vládu, aby přehodnotila své záměry se poté dále může 
stupňovat až ve stávku generální se zapojením celé republiky.   
Každá odborová organizace se pak se zapojením či nezapojením do stávky 
vypořádala po svém. Byly takové, které se nezapojily (např.úředníci), byly i takové, 
které se naoko zapojily, ale skutek utek…. 
Jednotný metr jak stávkovat (krom termínu a času) 
nebyl a ani v naší roztříštěné společnosti možný 
není.  
Naše ZO OSD Motol se však jednoznačně, a bez 
udávání si podmínek (např. my budeme jen když 
metro bude taky) či hledání si záminek proč ne, ke 
stávce připojila.  
Každá sekce pak dle svých možností. Některé 
aktivně zastavením práce, některé sekce 
symbolicky a s různou pomocí stávkujícím, 
všechny pak s pomocí s informováním ve svém 
okolí.  Naším cílem, po jednání Výboru základní 
organizace, bylo aktivně působit ve vozovně 
Motol, kde máme velký počet členů a místně 
stávkovat tam, kde je to technicky možné u členů 
z jiných míst v DP či jiných podniků, majících 
návaznost na DP. Roznášeli jsme také po konečných řidičům a řidičkám informační 
letáky, aktualizovali nástěnky o pokyny pro stávkující a vysvětlovali důvody stávky, 
denně chrlili zprávy na web, informovali často i pomocí našeho SMSinfosystému. 
Stálo to dost peněz. Na ušlých mzdách naše členy, na výdajích se zajištěním stávky 
náš rozpočet. Ano, provolali se stovky korun, projezdili v benzínu další, peníze stálo i 
technické zajištění s tiskem, např.zásoba kávy, čaje, cukru a vody v kanceláři apod. 



S výsledkem ale podle mne, můžeme být 
spokojeni, peníze zde nesmějí hrát 
prioritní roli a výsledek nám dává dobrý 
předpoklad pro úspěšné zvládnutí 
případné generální stávky. Z vozovny 

Motol ráno vyjelo pouze 5 tramvají s nekolegiálními řidiči a řidičkami. Někteří 
z obavy o zaměstnání, někteří asi pro svůj vstřícný názor na pravicovou politiku. 
Odpoledne pak vystřídali na trati další dva Motolští. Drtivá většina řidičů a řidiček 
stávkovala. 
Metro stálo díky strojvedoucím. Nesehnali jich dost na to, aby metro vyjelo. Podnik 
přitom dělal co mohl (i co podle dohod s odbory nesměl), aby získal dost 
stávkokazů... Neustále posílal na mobily výzvu k nástupu do služby, nabízel odvoz na 
střídání, znemožňoval stávkovat nočním 
řidičům, které pak hodiny držel na 
konečných na voze. Pro pět takto „v šachu“ 
držených řidičů jsem zajel na konečnou 
svým osobním vozem. Další problémy jsme 
řešili po telefonu či osobní intervencí na 
místě. Pravidelně jsme též dodávali 
informace o počtech stávkujících na 
centrálu, kde ji zpracovával a dále nám 
rozesílal s informacemi o ostatních kolega 
Luboš Olejár, díky Luboši, se svými 



pomocníky ze své kanceláře. 
Odvedl skvělou práci. Podle dostupných informací, tak dělali i ostatní kolegové 
z dopravy vyjma pana Obitka, který 
údajně nic neposílal, pomocný personál 
metra prý dokonce chtěl pracovat, a je 
proto otázkou zda jeho lidé byli o stávce 
vůbec řádně informováni. Když jsem totiž 
jel v pátek 10.6. kolem jejich nástěnky 
v Hostivaři, nebylo tam o stávce ani 
písmeno..(a to měla v pondělí začít). Není 
to pomluva, je to fakt a můžete to 
zhlédnout i na webové stránce naší 
organizace pod odkaz „když dva dělají 
totéž- není to totéž“. Je smutné, když 
organizace mající dostatek prostředků jich nevyužívá k předávání informací…. 

Mnoho řečí se vedlo o údajně malé 
účasti lidí v souběžně konané 
demonstraci na Palackém náměstí a 
v následném pochodu Prahou. Je však 
třeba si uvědomit, že teď nebyl čas na 
demonstraci- teď byl čas stávkovat. Na 
svolání demonstrace jako ohlasu z řad 
lidí, co stávkovat nebudou, se podílela 
hlavně skupina ProAlt, (nikoli tedy 
odborová centrála ČMKOS, která lidi 
svolala předtím na Václavské náměstí) 
která je nově utvořena – spontánně 

z lidí, kteří už mají této vlády plné zuby… asi tak, 
jako začínalo tenkrát OF.  
Druhou věcí je, jak že se mohli lidé na demonstraci 
dostat, když doprava stála? Výsledek je tedy podle 
mne dobrý. Divím se jen, že dav provokující 
Kalousek nedostal od někoho při protestu v ulici přes 
hubu… 
V Praze se stávka i demonstrace s pochodem zcela 
jednoznačně vydařila. 
Vzhledem ke kontaktům s předsedou z Brna, Vám 
nyní mohu i vysvětlit, proč že Brno jelo omezeně ve 
špičce a mimo špičku komplet celé stálo.  
Stalo se tak po dohodě mezi odbory, vedením města a 
dopravním podnikem Brno, na základě 
vyargumentování pozic všech stran. Podnik měl na 
své straně část stávkokazů, odbory většinu pro stávku 
a všem připadlo rozumné soustředit tedy ty co nepodporují stávku jen na některé 
linky a po určitý čas (řídit nelze celý den…a proč vozit vzduch, nemám-li lidi..), než 



posílat jednou za čas vůz, dva po trase a pak dlouho nic, jako v Praze (třeba 
s intervalem 40minut). 
 Kdo chtěl v Brně dělat, jezdil ve špičce, kdo nechtěl, nedělal. Odměny za červen pak 

dostali všichni. Podle mne fér 
přístup. Přesně se též dohodli počty 
vypravených linek a podnik se pak 
nesnažil přesvědčit (různými 
způsoby viz Praha) případné další 
řidiče na další linky a čas.  
Mimochodem, obdobný postup pro 
zajištění Letiště Praha autobusy 
jsem navrhoval i já na jednání 
s vedením DP a odbory. Pro vedení 
by byl řešením, byl jsem však 
svými kolegy z jiných odborů 
okřiknut a nápad byl zavržen… inu 

Praha není Brno, rozum zde mnohdy kulhá na obě nohy. 
Asi je každému jasné, že každý den před stávkou se vedli hodiny a hodiny jednání a 
diskusí. Nebylo vyjímkou vstávat v šest a přijíždět domů ve dvacettři hodin. Na nic 
druhořadého nebyl čas. Omluvám se tak všem, za případně pozdě vyřízené e-maily či 
jiné záležitosti běžné agendy. Dokonce i zúřadování nových přihlášek muselo na čas 
počkat… 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co se aktivně do stávky zapojili. Ti ostatní se 
přidají třeba příště, a těm co jej jim to jedno, se třeba v makovici rozsvítí, pokud i za 
ně neuspějeme, až jim vládní reforma vezme to, na co byli zvyklí… bude sice už 
pozdě, ale aspoň pochopí. Týká se nás to všech, celé společnosti, i mého bohatého 
spolužáka ze školy Zilvara, 
který má sice nyní dost peněz a 
na facebooku jen slova 
pohrdání pro odbory, ale který 
se taky může najednou dostat 
do sociální sítě a pak i on se 
bude divit, proč pro něho 
nemají na operaci peníze a pro 
bohaté ano... Společnost je nyní 
názorově rozdělena – na 
bohaté, kterým je to jedno, či 
kteří „reformy“ vítají, a na 
chudé, kteří žijí od výplaty 
k výplatě a „reforem“ se děsí.. 
Po „reformě“ chudí budou ještě 
chudší, část bohatých na pokraji chudoby a špička boháčů ještě bohatší. To volili 
pravicový voliči? Nebo je podvedli u voleb? A jak budou volit příště? Zase bude 
Praha pravicová? Odpoví nám blízká budoucnost a možná i další stávky.. JZ 



                                  Kolektivní   
                         vyjednávání v DP 
Praha se nechutně táhlo a 
dlouho k ničemu nevedlo…  
až do stávky v dopravě, …kdy se pak 
ledy konečně pohnuly…  
Již několikrát jsme popisovali, proč se 
tak dělo, ale můžeme si to krátce 
připomenout. Na podzim, jsme marně 
vyzývali ostatní organizace, aby se 
připojili k našemu návrhu a mohli jsme 
zahájit vyjednávání o nárůstu mezd. 
Podařilo se nám přesvědčit pouze 
Ospea. Ostatní nereagovali. Pan 
generální si nepřál jednat a někteří mu 
vyhověli.. Až na přelomu roku, 
konečně došlo k dohodě s ostatními, že 
vyjednávat budeme. Pak jsme zas 
nemohli přesvědčit většinu ostatních o 
potřebě požadovat dostatečné procento 
nad inflaci. Námi navržené procento 
podpořili jen dvě malé orgnaizace a 
naopak byli tací, co chtěli míň, než 
nakonec bylo...Výsledkem dohody, 
abychom vůbec k dohodě došli, byla 
cifra požadavku na 4,9 %. Z naší strany 
vnímáno jako nic, moc.. Co s platy 
provede zvýšení DPH všichni moc 
dobře víme. Zaměstnavatel ale asi ne, 
stále nabízel jen 2,2 % a to až od ledna 
2012 a jednorázově 1.000,-Kč letos 
navíc před vánoci. S tou tisícovkou 
navíc bychom souhlasili, proč ne, hodí 

 se, ale nesouhlasili jsme s nepřidáním 
platů do tarifů ještě letos. Proběhlo 
nakonec 11 kol, než došlo k dohodě 
na 3,9 % do tarifu u řidičů a 3% do 
tarifu +1% do prémií u D a TH. Tyto 
skupiny navíc dostanou přidáno i 
v závěru platnosti KS tím, že jim 
srovnají příplatek za letovné 
(odstraní se tím jimi kritizovaná 
diskriminace v odměňování ). Jaký je 
závěr z vyjednávání? Pokud bychom 
měli více členů, mohli bychom si svůj 
požadavek lépe prosadit. Jako 
v Ostravě, jako doktoři... Je tedy na 
zaměstnancích  samých jak to bude. 
Podporují-li organizace laxní a 
umírněné, nemohou čekat zázrak 
v oblasti navýšení mezd...  
Doba je prostě taková, že je třeba 
vymoci si silou své, neslyší-li nás 
druhý a chce-li mne ošidit. Je třeba 
přestat si lhát. Neoblbovat se… 
Zaměstnavatel nás prostě bere u huby..!  
Po převratu v roce 89 se rychle 
srovnaly ceny se západem, ale naše 
platy nám srovnat nechtějí... 
Během jednání od počátku roku došlo 
také k dohodě na Dodatku č.1, který 
zaručuje vyšší příspěvek při odchodu 
do důchodu než původní KS. Došlo též 
ke změně některých technických bodů, 
k zavedení povinnosti mít Opencard, na 
kterou bude zaměstnanecké jízdné 
nahráno atp..  ……………….  JZ

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

Vážení čtenáři, touto cestou si Vás dovoluji oslovit a nabídnout  Vám 
pomoc p ři řešení Vašich záležitostí v oblasti pojišt ění, spo ření, úvěrů, 

pop řípadě řešení dluh ů. 
Pojišt ění: povinné ručení (zákonné pojištění odpovědnosti provozu 
vozidla), havarijní pojištění, pojištění domácností a staveb, cestovní 

pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění podnikatelů, 
 životní a úrazové pojištění, penzijní pojištění 

Spoření:  stavební spoření, spořící fondy, spořící účty, investování 
Úvěry: hypotéční úvěry, účelové úvěry, spotřebitelské úvěry 

Dále provádím audit  (prověření) stávajících pojistných smluv zda-li plně 
dostačují vaším potřebám a požadavkům. 

V případě zájmu mne m ůžete kontaktovat :  telefon – 736 112 998 
Souček Pavel finan ční poradce  



Víkendovou rekreaci 

Jeseníky -  
pátek-neděle: 14.-16.října  2011  

V plánu rekreace je výlet do 
Karlovy studánky a na Prad ěd. Návšt ěva sklárny 
s možností nákupu , posezení u vína s živou muzikou , 

cestou zpět  přehrada Dlouhé strán ě- Je to nejen unikátní 
stavebně-technická památka, ale hráz horní nádrže poskytuje úžasné 

výhledy. Je odtud jako na dlani celý hřeben Jeseníků a široké okolí. Na JV je 
dobře vidět i Beskydy, na J Českomoravskou vysočinu a na V kromě 
Orlických hor i Krkonoše. Na SZ je pohled přes Červenohorské sedlo do 
polských rovin, na S pak vévodí pohled na Praděd.  Dále pak Pardubice  - 
Pernštýnské nám ěstí a měšťanské domy se stopami honosné pozdně 
gotické výstavby z počátku 16. století. Na náměstí stojí rovněž pardubická 

radnice. Nejobdivovanější barokní památkou 
Pardubic je beze sporu dům čp. 50 na 
východní straně Pernštýnského náměstí, 
nazývaný „U Jonáše“. 
Ubytování-   Hotel Koliba ve Vrbně 
pod Pradědem ve dvou a tří lůžkových pokojích s TV nebo apartmány, 
kdy sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje. K dispozici je 
salónek a společenská místnost s televizorem. Nabízíme posezení přímo 
v areálu hotelu, popřípadě u restaurace Koliba, která je nedílnou součástí 

komplexu. Chutná a zdravá kuchyně 
Vám nabízí minutková jídla i jídla v 
rámci hotelové penze i speciality krajové 
kuchyně.  Doprava – moderním 
autobusem. Pouze v případě malého zájmu operativně 
mikrobusem, nebo auty (s příspěvkem na benzín). 

 

Cena rekreace: členové ZO OSD Motol - 400,-Kč  jejich rodinní 
příslušníci a děti do 15ti let 800,-Kč (od 15ti let může být každý občan členem 

ZO OSD Motol), ostatní 1.400,-Kč. V ceně je ubytování, polopenze v hotelu, 
doprava, pojištění a vstupné na rozhlednu na Pradědu.  Platba ve flexi-pass je pro 
naše členy možná - do min.30 dní před odjezdem. Pro rezervaci rekreace je nutno 
zároveň zaplatit zálohu min.ve výši 200,-Kč. Objednávky na akci přijímají 
všechny samosprávné sekce   a všichni funkcionáři Výboru základní 
organizace. (např. p.Zabloudil – 775216711, pí Suchá – 775270250, pí Richterová – 
604109482, p. Neuman – 731212033, p. Straka – 603888710, pí Pokorná Dana – 608868245, 
p.Dvořák Radek – 733141405, p.Macák – 733141404 p.Zewel- 731479991, p. Jantač – 604817661, 
p.Schmid– 603412884, pí Pokorná Božena - 731558558 a další – viz strana 39 časopisu) 
  
 
 



Střídané přestávky. 
Kdo jel všední den tramvají přes Pavlák a 
neví oč kráčí, bývá znechucen. 
V každodenním zmatku jedné 
z nejfrekventovanějších stanic v Praze se 
navíc ještě střídají přestávky. To znamená, 
že řidič TRAM přijede do stanice, otevře 
dveře, dav vystupuje -což je jak proud vody 
z díry v přehradě- a ještě než vystoupí 
poslední cestující musí řidič vystihnout 
okamžik a vystoupit také, pokud to neudělá 
nastupující dav oblehne kabinu řidiče a vystoupit z ní si tak musí doslova vynutit, 
k nelibosti cestujících. Tento úkon – prodrat se do kabiny – má pak řidič nastupující 
střídající. Pěkný začátek jízdy, když hned schytáte nadávky…Tramvaj se zbytečně 
zdrží minutu, dvě, lidi jsou nevrlí proč už to nejede a kdyby si řidič měl ještě rovnat 
venkovní zrcátko, tak ho snad inzultují. To celé se stejnému řidiči za den děje jednou 
až třikrát. Podle linky. Stejné místo, stejný problém.. A dál ? Řidič vystoupí jsa nucen 
být vystřídán, protože má přestávku (to jednou jeden chytrý v DP chtěl ušetřit vozy a 
tak se střídá, místo stání na konečných jako kdysi). A vystřídaný má možnost buď se 
poflakovat po Pavláku a okolí, nebo jít přes frekventovanou magistrálu a ještě pak 
kus a za roh do další ulice na střídací místo. Zde si sedne, zanadává a jde zas zpátky 
absolvovat trapné dobývání se do kabiny k řízení. Hloučky řidičů co nehodlají šlapat 
denně Prčice, a raději stojí na refýži, pak vytvářejí dojem stejně oblečených 
bezdomovců. Většinou se srocují u KFC. Někteří venku, jiní srkají vevnitř jednu 
kávu a zabírají místo. Na to kupovat si denně menu lidé prostě nemají. To je realita. 
Však také prodavači na ně hledí s pohrdáním… Do toho všeho se davem prodírají 
různí prodavači čehokoliv, od plyšových medvídků až po časopisy, bezdomovci i 

podnikatelé a každý po řidičích denně snad 
stokrát žadoní drobné… Je-li na zemi peklo, pak 
takhle nějak vypadá. A v čem byl a je vlastně 
problém? V neschopnosti vedení zajistit na 
střídání řidičům- když už to musí být- slušnou 
oddychovou místnost u stanice tramvaje a to 
pokud možno tam, kde není takový nával- např. 
na Náměstí míru už by problém nebyl, nebo proč 
neudělat řidičům na vystřídání stanici občasnou- 
mezi Pavlákem a Mírákem a mít místnost zde 

v nějakém baráku? Podle mne, když se chce, všechno jde…Proto jsme jednali o 
možnosti pronájmu oddychové místnosti v některém z obytných domů v blízkosti 
stanice. Jako reálná se nyní rýsuje oddychová místnost v ulici Lublanská, která je 
vzdálena cca minutu a kde řidiči nemusí přecházet frekventovanou silnici. Termín 
uvedení místa do provozu se předpokládá na konci tohoto roku. Vyřeší se tak jeden 
problém, ten druhý s obtížným nástupem a výstupem ale bohužel bude i nadále 
realitou (u starých vozů bez vlastního vstupu do kabiny – nikoli 14T,15T).  JZ



Z našich samosprávných sekcí – Škoda depo Zličín + Škoda OZM. 
S počtem cca 30 členů rozšířila 
naší ZO OSD Motol počátkem 
roku nová samosprávná 
„dvojsekce“ – Škoda-depo 
Zličín a Škoda OZM 
(opravářská základna metra). 
Drtivá většina členů a 
funkcionářů k nám do ZO OSD 
Motol přešla z Obitkova 
POSORu, kde jejich přání a 
potřeby nebyly brány v potaz a 
jejich hlas rozmělňován 
v kolosu jiných z DP Praha. O 
samostatném rozhodování si 
mohli jen nechat zdát, na 
vyslovení jejich potřeb čekali 

celé hodiny v pořadí, při monologu „nenahraditelného“, dostalo-li se na ně vůbec. Poslední 
kapkou k přestupu pak zřejmě bylo nepozvání ZO OSD Motol na závěr kolektivního 
vyjednávání ve Škoda Transportation, a zde uzavření nulového nárůstu mezd.  Rychle…a 
bez naší účasti... Naše ZO OSD Motol jim nyní umožňuje samostatně jednat, vyjednávat o 
mzdách i rozhodovat o všem co uznají za vhodné a většině sekce to vyhovuje. Ty, kteří byli 
zvyklí na to, že za ně někdo jedná a rozhoduje, že nic nesmí, náš model samosprávy 
neoslovil.. takoví, nechť volí jiné organizace - o jednom člověku. A co naše funkcionářka, 
místopředsedkyně ZO OSD Motol, paní Růžena Richterová říká na půlroční fungování 
jejich samosprávné sekce v rámci naší společné ZO OSD Motol? 
========================================================================================================================================================================= 
 

 

Jak byste popsala sama sebe? 
 

Jsem obyčejná ženská, dlouholetá odborářka, již od svých 18ti let, i když tenkrát to 
bylo o něčem jiném. Pravý význam ochrany zaměstnanců získaly odbory až nyní a to 
ještě zdaleka ne všechny organizace. Jinak jsem funkcionářka se silným sociálním 
cítěním, ale to si myslím, že patří k mé odborové práci. 
 
 
 

Jak jste si zvykla na možnost rozhodování 
sami o sobě, o volnosti a svobodě při Vašich 
potřebách a požadavcích, na osobní kontakt 
při jednání s vedením firmy? 
 

Od doby, kdy jsme přestoupili od pana Obitka 
do ZO OSD Motol je to naprosto něco jiného. 
Pracujeme jiným způsobem. Ze začátku jsem 
si nemohla zvyknout a stále jsem čekala kdo 
mi co nařídí, kdo nám co zakáže a kdo se mi 
bude vysmívat. Jak jsem ale poznala kolegy a 
kolegyně ve Výboru zjistila jsem, že tam 
nejsou žádní šťouralové, posměváčkové, 
nepřející či závistiví lidé a že práci naší sekce 



si ostatní váží a fandí nám. Neexistuje to, že by mou práci někdo zesměšňoval a 
bagatelizoval jako ještě nedávno. V krátké době jsem si zvykla na formu a způsob 
jednání i na agendu sekce a byla jsem mile překvapena, jak ve vedení podniku mne  
přijali jako rovného partnera pro jednání. Stále se však mám co učit. Na některé 
důležité záležitosti se radím s kolegy i s předsedou, ale to je, myslím si, správné. 
 
 
 

Co jste od vstupu do ZO OSD Motol očekávali a je toto očekávání naplněno? 
 
 

Nad míru. A upřímně řečeno, čekali jsme 
mnohem míň… jak v oblasti přidělení 
našich pravomocí, tak v oblasti možností 
čerpání peněz pro členskou základnu. 
 
 

V čem by to mohlo být lepší? 
 

Na tuto otázku zatím nemůžu odpovědět, 
zatím jsme jako sekce maximálně 
spokojeni, snad jen, kdyby lidé na 
pracovišti v mém okolí nebyli lhostejní 
vůči odborům a srovnali si organizace, 
která je pro ně lepší. Ale to je spíše náš 

problém, naší práce s lidmi. Určitě se to brzy zlepší a naše podpora dále poroste. Na 
manifestacích a nedávné demonstraci mne mrzelo, že nás ze sekce bylo málo. 
Postupně si asi zvykají, že zde konečně odbory fungují. Příště to bude určitě lepší. 
 
 

Co by motivovalo, podle Vás, další lidí ke vstupu k Vám do sekce? 
 

Těžko říci, vše se nyní dělá pro členy, ne jako jinde pro sebe. Zde děláme vše pro lidi, 
nikdo nikomu do ničeho nešťourá, nikdo na nikoho nevytahuje staré věci, naopak, 
jsme kolegiální, vše se realizuje bezprostředně, prakticky ihned po schválení na 
Výboru či v sekci. To by měli lidé vědět a ocenit to. 
 
 

Využil někdo z vašich členů institut utajeného členství, 
vědí o něm? 
 

Ano tu možnost známe, využitá je jen minimálně. Není 
zatím důvod, bát se poukázat na to, že jsem v odborech. Je 
ale dobře, že ta možnost tu je. 
 
 

Jaké máte provozní potíže a jak se Vám daří 
je zvládat? 
 

Je toho víc. Naše Škodovácká sekce Depo 
Zličín je provázána s OZM. Je to 
z provozních důvodů nezbytné, navzájem řešíme 
potřebné věci, navzájem si pomáháme. Máme 
zde 52 souprav metra, které vybavuji boxy pro 
strojvedoucí, kde je umístěna řada věcí a jejich 
počet musí souhlasit. Jsou to ochranné pomůcky pro zabezpečení mimořádné události 



v provozu metra. Sledovat se musí třeba termín dialektických rukavic, který nesmí 
být prošlý, také doplňuji a kontroluji hasící přístroje a je jich na jedné soupravě 10, 
tak si to spočítejte, často musíme u nich třeba měnit plomby, občas některý úplně 

chybí, protože i v metru  na 
trase lidé ukradnou co jde. 
Krom toho vydávám 
montérky, posílám je do 
prádelny a zpětně je třídím, 
vydávám nové oděvy i obuv, 
ochranné pomůcky i ruční 
nářadí. To také objednávám. 
Musím sledovat také 
směrnice podniku i změny 
norem a informovat podle 
toho lidi. Je kolem toho 
spousta práce, vše musíte 
spočítat, roztřídit, objednat, 
často nevím, kde mi hlava 

stojí a kam mám skočit dřív. Však mám také připravenu soustavu lístečků kde právě 
jsem, které na dveře skladu umísťuji, aby mne lidé mohli rychle sehnat. V oblasti 
BOZP například evidujeme vše dle potřeb do osobního listu každého zaměstnance. 
Dělám též výstupy a příjmy nových lidí a jejich vybavení. Je toho prostě dost. Mám-
li zmínit trvající problém, pak je to kantýna. Ta je nefunkční již delší dobu a nic 
jiného zde v okolí není. Nedávno jsme díky našim odborům vyzkoušeli i možnost 
dovozu chlazených jídel. Lidé to ocenili. Možná je to do budoucna možnost. Trápí 
nás také úklid soc.zařízení u pánů, který by se mohl zlepšit, vybavení sprch a jejich 
opravy jsou průběžně realizovány, ale narážíme zde na zlomyslnost a vandalství 
některých lidí. Všude se najde hold někdo takový. Moji kolegové denně provádějí 
různé opravy na vozech typu R1-R4 podle rozsahu a potřebnosti. Tíží nás často 
nedostatek náhradních dílů, čímž vzniká pro nás všechny stresová situace, neboť jsme 
na plnění oprav finančně závislí. To, že jsme z DP přešli se zmrazenými platy a to že 
nám ve Škodovce letos na mzdě nic nepřidali, nám dost v dnešní době ztěžuje život. 
Pracuji ale vždy tak, aby moji kolegové, pro které pracuji, byli s mou prací co nejvíce 
spokojeni a aby to tady „nefungovalo“ tak jako dříve, než jsem sem přišla. 
 
 

Co byste vzkázala dalším zaměstnancům, kteří nadávají na své odbory, kde jsou 
nyní a kteří jsou s jejich prací nespokojeni? 
 
 

Jednoduchá odpověď. Ať jdou k nám do ZO OSD Motol. Prostě přejděte k nám…! 
 

 
Děkujeme za rozhovor, ať Vám jde práce úspěšně od ruky a ať jste i nadále 
spokojená v naší společné odborové organizaci ZO OSD Motol.   
     
                 redakce Motoláčku. 
=== V příští čísle navštívíme sekce BUS a BUS- garáž Vršovice========= 



Z našich samosprávných sekcí – 
Vrchní vedení  

S počtem zatím do cca 10 členů rozšířila naší 
společnou ZO OSD Motol v květnu tohoto roku 
nová samosprávná sekce – Vrchní vedení. 
Někteří členové k nám přešli z Obitkova 
POSORu, či ze Slaninovi  DP-ED a někteří 
v odborech dosud nebyli a samosprávnost 
v rozhodování je teprve k tomu přiměla. 
Členové si pak zvolili za svého profesního 
místopředsedu pana Tomáše Kudrnu. 
Zde přinášíme od něj krátký článek o nové sekci: 

 
………………………………………………………………………………       

Profesní sekce 
Vrchní vedení 

 Profesní sekce Vrchní vedení vznikla v době, kdy na naší provozovně působila 
pouze jedna loajální organizace, jejíž předseda si hájil spíše svoje zájmy, než zájmy 
svých kolegů zaměstnanců, proto vznikla v rámci ZO OSD Motol sekce Vrchní 
vedení. Naše provozovna zatím sídlí v Korunní ulici u zastávky Orionka (neplést si 

s čokoládovnou Modřany) v bývalé trolejbusové vozovně.  
Naším úkolem v rámci DPP je údržba a stavba trolejového 
vedení, stavba a údržba elektrických částí výhybek, jakožto i 
jejich ohřev v zimním období a v poslední době hojně 
budovaná preference tramvajové signalizace.  
V současné době se veškeré naše aktivity přesunuly na 
vyloučenou část trati Braník – Obratiště Modřany a výstavbu 
prodloužení tramvajové trati z ulice Jugoslávských partyzánů 
do ulice Podbabská.  
Naše pohotovostní vozy můžete spatřit při většině 
mimořádných událostí spojených se stržením troleje 
nepozorným řidičem kamionu, ale i při vykolejení tramvaje a 

vyosení PTG mimo trolejový drát, tam všude je potřeba zásahu Vrchního vedení. 
Dále se s námi můžete setkat při jakékoliv poruše blokování nebo signalizace 
uzamčené výhybky. O tuto činnost se dělíme s externí společností a většina výhybek 
vyšších čísel (EOV 55X , EOV 6XX) je ve správě této firmy, takže ne vždy by se 
zloba řidičů tramvají měla upírat na naše bedra, pokud jim při jejich cestě Prahou 
občas něco nefunguje a musejí výhybku přestavovat ručně.  
Doufám, že jsem obsah naší práce vylíčil v plné míře. Příště Vám ukážeme i několik 
fotografií. 
Redakce Motoráčku děkuje za pěkný článek popisující činnosti naší nejmladší samosprávné sekce. 



Dne 26.3.2011 proběhl další z nekonečné řady turnajů v bowlingu, 
pořádaný ZO OSD Motol. 
Tentokrát se turnaje zúčastnilo rekordních 31 hráčů a hráček (z nahlášených 32). 
Favorité tentokrát neuspěli a vrtkavé štěstí pak určilo 16 nejlepších z finálové řady.  
Z celého turnaje přinášíme řadu fotografií na www.zoosdmotol.cz/bowl2011   

Další turnaj v bowlingu pořádaný ZO OSD Motol proběhne již na podzim v září. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proběhla akce Zabíjačka 
Dne 9.4.2011 proběhl zájezd na moravskou 
zabíjačku. Tuto akci jsme uspořádali na podnět 
členů z letošní únorové Konference a jako 
novinku. Dosud žádná odborová organizace 
takovou akci neuspořádala... Zřejmě i proto 
řada lidí nepochopila smysl a cíl akce a 
přihlásilo se jen 17zájemců. Cíl byl přitom od 
začátku jasný a zřejmý - spokojenost a dobrá 
nálada zúčastněných. Naše odborová 

organizace, ZO OSD Motol, splňuje cíle a 
sny i malým skupinám a tak ani malý počet 
zájemců nebyl problém. Vypravili jsme místo 
autobusu mikrobus a akce proběhla. Škoda 
jen propadlých rezervací za nahlášené, kteří v 
den odjezdu nedorazili. Z Prahy jsme vyrazili 
po osmé ranní a půl dvanácté jsme byli na 

místě. Od oběda do nočních hodin 
pak probíhala degustace (u některých 
i přejídaní). Bezprostředně připravené 
lahůdky byly chuťově nesrovnatelné s 
obdobnými produkty z prodejen. 

Čerstvě uvařená jelítka, jitrničky, prejt, 
škvarky, tlačenka, gulášek, ovar či 
polévka zvaná prdelačka... to vše lákalo z 
ochutnání. Kdo chtěl, našel si čas i na 
procházku po malebné obci či prohlídku 
zámku Lednice. Našli se i dobrovolníci co 
pomáhali s výrobou. Oběd zpestřil 
harmonikář, večeři pak cimbálovka  při 

které si účastníci zazpívali a děvčata zatancovala.  Prostě kdo jel, neprohloupil. Kdo 
nejel - zaváhal... Za symbolickou cenu si účastníci užili to, co si jako běžní klienti 
nemohou dovolit. Jejich spokojenost jim zářila z očí. Jediný kaz na kráse jsme si 
zavinili sami. V každé skupině, mále i velké, se najde někdo, kdo nezná míru v 
alkoholu a je pak jak utržený z řetězu...  To však ovlivnit radost z akce nelze a 
spokojenost s příjemně prožitým dnem nám to rozhodně nezkazilo.                       JZ 



Proběhla akce nákupní výlet do Polska 
Dne 16.dubna 2011 proběhla další 
akce pořádaná ZO OSD Motol.  
Tentokráte šlo o nákupní zájezd do 
Polska do města Kudowa zdroj. Za 
symbolických 50,-Kč mohli naši 
členové vyrazit do Polska nakupovat 
či jen porovnávat ceny u naše a tamní. 
Zajímavostí je, že všude byly ceny 
uvedené v Kč a jiná měna se zde, v 
Polsku, prakticky  nevyskytovala. 
Zájem našich členů o tuto akci byl 

velký a tak jsme vypravili velký 
autobus od firmy Travelsport. Velký, 
luxusní autobus byl pohodlný a cesta 
v něm rychle utíkala. Kolem 
jedenácté jsme tak už byli na místě.  
Polská tržnice byla plná zboží všeho 

rázu a tak každý si něco odvážel 
domů. Před odjezdem měli účastníci 
ještě možnost navštívit místní 
lázeňský park s promenádou a 
léčivým vřídlem. V případě zájmu 

uspořádáme obdobný výlet opět 
v termínu před vánoci. 

   zápisy ze všech akcí jsou na naší webové stránce 

  www.zoosdmotol.cz/zapisy.htm  



Dětský den pořádaný 28.5. naší ZO OSD Motol. 
Komu se poštěstí vidět kulisy i prostředí, které v TV 
vídáme v pořadech na které se díváme? Kdo má možnost 
projít střeženým 
prostorem ČT a 
pohybovat se po území 
rozlehlého komplexu 
České televize? Kdo se 
potom jako pán veze 
ve vlastní tramvaji, 

pohodlně na sedačce, a čekajícím na refýžích může 
s úsměvem pokynout rukou či zamávat? Kdo se 
zdarma nabaští u Mekáče a kdo si zasoutěží v řadě soutěží pro děti o různé sladkosti, či 
dojde na chůdách pro pivo, je-li dospělý?  No přece naši odboráři, kolegové, kolegyně a 
jejich děti na Dětském dnu pořádaném tradičně naší ZO OSD Motol.  
Letos se nám přihlásila i celá řada doprovodu ostatních, přátel, i 
z rodiny a tak výsledné číslo přihlášených čítalo neuvěřitelných 
98 (vč.dětí). 
A protože MY nejsme z těch, kteří by Dětský den omezovali na 
věk, počet či solventnost lidí (a známe takové organizace), 
poradili jsme si s tím tak, že jsme letošní den udělali dvakrát 

stejný - a hned po sobě – pro dvě skupiny. A asi netřeba dodávat, že pro všechny 
zúčastněné byla celá akce - ZADARMO.  
Naše akce pro děti a naše členy (případně doprovod) 

prostě byly a 
budou zdarma. 
A jsme hrdi na 
to, že tomu tak 
je. Snažit se 
v dnešní době 
tahat z lidí 
další peníze 
(kterých nikdo 
nemá nazbyt), když už nám platí příspěvky… to 
může jen asociál. My takoví nebudeme a tak i 

další akce pro dospělé, po čas celého roku, jsou vždy dotované a za symbolickou cenu.  
Nemá smysl rozepisovat se o akci na pět stránek, fotky napoví, stručně vystihnu jen to 
důležité. Počasí se vydařilo i když den předtím bylo nevlídně, děti si tradičně užily a 



dospělí se pobavili. Se soutěžní kartou malí i velcí obíhaly jednu soutěž za druhou. Těch 
bylo jako loni 12 + bonusová znalostní tombola k tomu a chůdy navrch, i když letos 
dvakrát dvě soutěže byly spojené v jednu (ale 
samozřejmě ceny byly za každou, jakoby 
spojené nebyly) a tak si děti plnily tašky 
vysoutěženými cenami a usmívali se od ucha k 
uchu. Že nevíte co je to znalostní tombola ? To 
je jeden z vynálezů naší ZO OSD Motol (stejně 
jako například utajené členství, ale o tom se 
dočtete na jiné stránce). Spočívá v tom, že dítě 
musí uhodnout otázku přiměřenou jeho věku 
(event. náhradní a znova náhradní, až se 
chytne.. například: kolik barev má duha..) a 
poté si vylosuje cenu, kterou předem nezná. Ceny jsou různé, cca za stokorunu i výš 
(jedna bývá i dost drahá), všechny jsou zabalené (letos v taškách) a dítě podle číslíčka 
obdrží vlastně dárek, který si, třeba hned, rozbalí. Náš Dětský den tak do jisté míry 
v sobě obnáší i prvek překvapení a vánoc.. 
Když si vzpomenu na Dětské dny z předchozích let, například loňský Mořský svět na 

Výstavišti, Planetárium a pak soutěže, či předloňský 
parník, šermíře, soutěže a vlastní vlak domů.. či 
předpředloňský fotbalový stadion se soutěžemi, s 
exkurzi u hasičů a s produkci záchranářů, či ten před 
tím cvičené výcvikové a vodicí psy, jejich produkci a 
tamtéž soutěže, nebo ten před tím.. koňskou farmu 
s exkurzí, povozením a soutěže tamtéž a nebo třeba 
ZOO, záchranářskou techniku a soutěže ve 
Stromovce…anebo soutěže a kaskadéry na Leteňské 
pláni a výstavu o Titaniku v muzeu zemědělství, pak 
vždy najdete na akci společný jmenovatel – soutěže a 
ochotné pořadatele. Letos bych chtěl poděkovat touto 
formou pánům, paním a slečnám: Pokorné Daně, Lucii 
a Zuzaně, Richtrové Růžence, Suché Věře, Blažkové 
Andreje, Šebelové Haně, Neumanovi Josefu, 
Hynčicovi Antonu, Macáku Honzovi, Havránkovi 
Janu, Květoňové Radce a Chalupovi Lukáši. Bez této 
třináctky ochotných pořadatelů byl letošek prostě nebyl 

úspěšný a soutěže by neklapaly. Věřím, že i příští rok 
Vám budeme mít co nabídnout a že opět sestavíme 
originální program a že opět ochotní pořadatelé vše 
zvládnou na jedničku jako letos. A peníze? To je 
otázka priorit. Těch skoro padesát tisíc jiné organizace 
měsíčně vyhazují za jednoho placeného funkcionáře v 
kanceláři… my si funkcionáře neplatíme, investujeme 
do spokojenosti členů a funkcionaříme při práci.. a 
posuďte sami, co je lepší.                     JZ ……………… 
  



    Sportovní den sSportovní den sSportovní den sSportovní den s    grilovánímgrilovánímgrilovánímgrilováním            
Brzo ráno jedné letní soboty kdesi 
v Hostivaři. Celý areál opravny 
tramvají odpočívá v tichosti po pěti 
pracovních dnech. Nářadí tiše spí 
uloženo v zásuvkách ponků, jednotlivé tramvaje určené na 
opravu s vyhřezlými vnitřnosti se těší až na nich opět lidští 
mravenci začnou pracovat. Jen někde v dálce za předávací 
kolejí se něco začíná hýbat…   Podlouhlá budova zvaná 

místními „Domeček“ náhle ožívá nečekaným ruchem. Jak by ne. To barman Zdeněk narazil 
první pivní sud a obsluha kuchyně Pavlína poprvé ochutnala guláš určený k občerstvení. 
Miro podpálil svůj gril. Simona čile vyrazila zkontrolovat limonády v lednici. Dana zvaná 
Danone nasadila přísný výraz a kráčela přivítat první příchozí účastníky sportovního dne. 
Klání začalo. Jednotlivé týmy zaplatily startovné v hotovosti a chopily se kulatého 
nesmyslu. Přítomní diváci se zatajeným dechem sledovali rychlé akce, které jim nabízeli 
sportovci na hřišti fotbalovém. Diváci měli možnost sledovat rychlé kličky, centry, střely za 
jaké by se ani Pepi Bican nemusel stydět. Paralelně s turnajem kopálistů se odehrávalo klání 
ve hře francouzských starců Petanque. První začali házet na „prasátko“ naše naděje – děti. 

Ano, naše 
naděje národa, 
která by si měla 
šetřit síly 
protože něco 
jako penze už 
nezažijí, se 
vrhla do házení 

s takovou vervou, že rozhodčí nestačil uskakovat. O několik metrů dál zatím probíhaly lité 
boje o fotbalový trůn. Zde je na místě zmínit jeden nadpřirozený jev, který celý turnaj 
provázel. A to duch Honzy Macáka. Není v lidských silách během chvilky úprkem běžet po 
pravém křídle a nahrávat před svatyni soupeře a za pár minut už organizovat další nástup 
jednotlivých teamů na hřiště. Lehké nadpřirozeno prostě pozitivně ovlivnilo celý sportovní 
den. O tom se přesvědčili hlavně účastníci turnaje v Petangue za dospělé. I zde nadpřirozené 
síly zařídily, že do finále se probojoval pouze jeden zástupce 
mužského pohlaví a zbytek míst 
obsadily víceméně přitažlivé ženy.  
Za pár hodin bylo dohráno. Ceny byly 
rozdány svým právoplatným majitelům. 
Emoce, ta hybná síla lidského pokroku 
se pomalu zklidnila. Zdeněk narazil 
poslední pivní nádobu, Pavlína vydala 
poslední guláš, Miro marně hledal zapomenutého buřta na dávno vyhaslém grilu. Pod 
dohledem přísné Simony se začalo uklízet a všichni marně hledali Danone s turnajovou 
pokladnou. Jak bylo řečeno – nadpřirozeno vládlo celým sportovním dnem.  
Den nad hostivařskými dílnami pomalu končí.  Ty tramvajové vozy, které stály poblíž 
fotbalového hřiště si budou ještě několik dní lízat rány a ostatní budou mít alespoň téma na 
debatu při čekání na opravu…….  Co bude za rok?    

Jako poděkování všem pořadatelům zaznamenal Radek Dvořák 



 

Sportovní den s grilováním – ohlasy – jak to viděla sekce  HOFED 
Dne 25.6.2011 jsme se zúčastnili již druhého ročníku Sportovního dne s grilováním.  

Opět ho skvěle uspořádala samosprávná 
sekce ÚD-TRAM. Radek Dvořák, Honza 
Macák i jejich kolegové a kolegyně opět 
připravili báječnou atmosféru plnou pohody, 
hudby, zábavy a dobrého jídla a pití... uznání 
si zaslouží i rozhodčí za pohodu a klid v duši 

při vypjatých 
fotbalových 

momentech...a že jich bylo.. 
Na fotkách si můžete prohlédnout 
atmosféru turnaje ve fotbálku i 
petangue. Částečně i dětských soutěží. 
Netřeba dodávat, že všichni přítomní 
předvedli své nejlepší výkony a náš 
tým, černý kůň turnaje (tým starých 
fotrů - HOFED- doplněný o možného 
budoucího zetě..), opět zazářil.  
Nebýt agresivních mladíčků (mladších jak naše vlastní děti ) v semifinále, možná 

bychom snad i vyhráli... No, uvidíme co 
za rok - do třetice. Padesátka už klepe na 
dveře a síly ubývají… Vyhraje mládí a 
důraz, nebo zkušenost a rozvážnost? 
Těšíme se na další ročník. Letos hrálo 
již 8 týmů a množství hráčů petangue. 
Věříme, že příští rok to bude zase o pár 
víc i všichni letošní. Být účastni této 
bohulibé akci, nám můžou ostatní 
organizace jenom závidět… JZ za HOFED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zveme Vás na tenisový turnaj – 20.8.2011. Turnaj se 
tradičně uskuteční v termínu prázdninovém, které tenisu nejvíce 
přeje. Vzhledem k nestálosti klimatu však bude, stejně jako roky 
předchozí, v hale. Každý z přihlášených bude hrát 3-4 zápasy. Herní 
systém se zvolí podle počtu přihlášených, stejně tak bude pronajata 
hala na potřebný počet hodin až podle počtu účastníků.  Začátek bude 

v 11hodin a hrát se bude v dosahu MHD či PID. Vzhledem k uzávěrce časopisu, 
délky trvání tisku a termínu k nahlášení do 1.8. se tato informace dostává formou 
časopisu včas jen k pár lidem. Na webu však můžete všechny akce včas zjistit. Další 
bowlingový turnaj prob ěhne například v září a termín ještě nebyl stanoven. 
Sledujte naše www.zoosdmotol.cz a včas na akce reagujte. Z obou sportovních akcí 
přineseme zprávu v příštím čísle Motoráčku – číslo 18. 
========================================================================================================== 
 

Proběhl mezinárodní turnaj v kuželkách – v Brně. Naše ZO OSD 
Motol se také zúčastnila a zastupovala tím zároveň i Prahu. 
O turnaji, který se tradičně pořádá v Brně, jsme se dozvěděli díky spolupráci a 
úzkému kontaktu s organizací ZO OSD Dopravní podnik města Brno. 
Pozvání jsme přijali, Výbor základní organizace vyčlenil prostředky na akci a pověřil 
složením a vedením týmu pana Pavla Strnada, který kuželky již drahně let hraje.  
Náš tým zde nezklamal, nebyl poslední, a ještě přivezl krom hezkého pátého místa 
jednu hráčskou individuelní cenu. Příští rok ZO OSD Motol opět vyšle náš tým… 
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 Pomůcka: ILEUS , OLÉ, ENEA, FRITZ, MAR, OTE, ENO 

Vyluštěnou křížovku posílejte formou SMS na tel. 739 534 562. Tři vylosovaní obdrží věcnou cenu. 
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Dokážete vytvořit k řížovku?  Dokážete napsat zajímavý článek? Pošlete nám je na e-mailovou 
adresu: casopis@zoosdmotol.cz   Uveřejněné příspěvky jsou - našim členům- honorovány. 



Sudoku a kviz o ceny: 

 4  5      

   3   2 4  

3 8 6  7     

9  8       

 6 4    8 2  

      7  5 

    2  1 8 9 

 1 2   4    

     3  7  
 

1. co je BULIŽNÍK  7. co je  TŘAPATKA 
a) PTÁK a) KVĚTINA 

b) MECH b) BROUK 

c) KÁMEN 

 

c) PTÁK 
 

2. co je 
JABLE ČNÍK 

 
 8. co je  KOKO ŘÍK 

a) MOUČNÍK a) PTÁK 

b) KVĚTINA b) KVĚTINA 
c) BROUK 

 

c) BROUK 
 

3. co je KVÍ ČALA  9. co je   OSLADI Č 
a) HMYZ a) BROUK 

b) PTÁK b) PTÁK 

c) SAVEC 

 

c) KAPRADÍ 
 

4. co je VOŠOUCH   10. co je  COURAČKA 
a) EXIBICIONISTA a) BEZDOMOVKYNĚ 
b) BRAMBORÁK b) KVĚTINA 

c) DONAŠEČ 
 

c) POLÉVKA 
 

5. co je  
PTAČINEC  11. co je  ĎÁBLÍK 

a) TRUS a) KVĚTINA 

b) KVĚTINA b) BUCHTA 

c) KEŘ 

 

c) PTÁK 
 

6. co je  
HADOVKA  12. co je  KLEVELA 

a) KVĚTINA a) OMÁČKA 

b) HOUBA b) KVĚTINA 
c) ČEPICE 

 

c) PTÁK 

          Autorka P.D.   
Správné odpovědi 
z kvizu posílejte na  
e-mail: 
casopis@zoosdmotol.cz, 
nebo formou SMS na 
tel: 739534562  tři 
vylosovaní ze správných 
odpovědí obdrží věcné 
dary. Nezapomeňte na 
vás uvést zpáteční 
kontakt. Z jedné e-
mailové adresy a 
z jednoho tel.číslo platí 
jen 1 odpověď. 



Lékař potkal svou bývalou sestřičku a ptá se: 'Tak co, máte to na tom novém 
pracovišti lepší?‚  'Lepší ne, ale častěji…'  

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

Přišla paní k lékaři, je celá modrá, zelená, zbitá."Co se Vám stalo, paní?" 
"Když se muž vrátí napitý z hospody,pokaždé mně takhle zmlátí. Co mám dělat?" 
"Udělejte si heřmánkový čaj a když se vrátí muž z hospody,kloktejte. A po týdnu se 
ukažte. 
Po týdnu přijde paní k lékaři, žádné stopy po pranici. "Zabralo to, nezmlátil mě." 
"Já to věděl! Stačilo držet hubu....."  

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

Je vědecky dokázáno, že když se při souloži oba smějí, narodí se 
jim krásné dítě. Škoda, že to vaši nevěděli! 

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

Zdál se mi velký sen. Stál jsem ve své vile, přede mnou  Mercedes a 
velký bazén. Tys  v tom snu byla také. Stála jsi tam a čuměla na 
všechno dírou v plotě. 

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

Ahoj. Prosím tě, až budeš mít čas, pošli mně tvoji fotku. Kamarádka stále nevěří 
na strašidla! 

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

Ráno jsem nejedl, protože  jsem myslel na večerní sex. Neobědval jsem, protože jsem 
myslel na ten sex. Večer jsem nejedl, protože jsem se nemohl dočkat toho sexu. V 
noci jsem nešukal, protože jsem byl hladový jako kokot! 

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

„Pane doktore, ztrácí se mi nějak chuť a paměť.“ „To snad nebude tak zlé. 
Vezměte si tuhle kuličku, dejte si ji na jazyk a pomalu rozpouštějte“. 

Po chvilce: „Proboha, doktore, co to je? Chutná to jako hovínko!“ 
„Správně. Vidíte, chuť se vám už vrátila a nezapomenete na to do smrti.“ 

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

V jižních Čechách prý byla nalezena nějaká hrozná mrtvola bez mozku a šeredným 
ksichtem. Prosím tě, prozvoň mě. Mám o tebe strach!!! 

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

Barman se mě zeptal, co si dám. Řekl jsem mu:  'Chci nějaké překvapení.' 
Ukázal mi fotky mojí nahé ženy. 

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

Novákovi, kteří bydlí v malém panelákovém bytě, na sebe dostanou chuť a tak 
řeknou malému Pepíčkovi, aby se díval chvíli z okna a hlásil, co se venku děje, aby 
ho nějak zaměstnali. Pepíček tedy hlásí: U Ptáčků se dívaj na televizi, U Králů 
večeřej, U Horvátů se paní Horvátová sprchuje a u Kroutilů se souloží. Novákovi se 
zarazí a ptají se Pepíčka, jak na to přišel. No, Honza taky kouká z okna... 

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

Recept. Ne pane, na arsenik musíte mít recept, fotka vaší tchýně opravdu 
nestačí. 

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

Ve firmě se rozbije WC, na recepci přijde opravář a ptá se:  "Tak kde je ten hajzl?"     
„Ředitel je na dovolené.“   „Ne, já myslím takový ty dvě nuly.“    „Oba náměstci jsou 
na jednání.“  „ Ne, vy mi furt nerozumíte, já jdu tam, co dělají lidi hovno.“   
„ Jó, tak účtárna je v přízemí, marketing v prvním, IT v druhým, ... „   

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

Lékař se ptá pacienta: Kdy jste přestal pít? Když jsem začal vidět tchýni dvojmo. 
======================================================== 



Žádost o zvýšení platu 
Vážený pane minist ře financí Kalousku, 
Mám velice solidní plat, který činí 12.000,- Kč čistého měsíčně. Přesto Vás žádám 
o přidání 24,- Kč měsíčně (čistého). Svoji žádost odůvodňuji takto: 
Mám ženu, která nepracuje, a dvě děti. Bydlíme v jeskyni, koberce ani nábytek 
nevlastníme. Prací prostředky a mýdlo nekupujeme, protože pereme v potoce. Za 
vodu, plyn a elektrickou energii neplatíme, protože nic takového nemáme. Obuv a 
oděvy nekupujeme, zhotovujeme si je doma sami z jeleních kůží. Na příspěvky do 
odborů mi nezbývá. Na dovolenou nejezdíme, do divadla a do kina nechodíme. 
Přesto náš denní rozpočet vypadá takto: 
Snídaně  -3 rohlíky a voda z potoka      3,60 Kč 
Přesnídávka -3 rohlíky a voda z potoka       3,60 Kč 
Oběd   -v bufetu polévku za 9,80 a guláš za 34,90               44,70 Kč 
Svačina  -3 rohlíky a voda z potoka      3,60 Kč 
Večeře  -v bufetu polévku a guláš             44,70 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem               100,20 Kč 
Na osobu na den    100,20 Kč 
Na 4 osoby na den    400,80 Kč 
4 osoby na měsíc                  12.024,- Kč  
V měsíci, který má 31 dnů se jeden den postíme. V měsíci, který má méně než 30 
dní ušetříme a tuto částku věnujeme nadaci, která podporuje bydlení našich 
rómských spoluobčanů.   Za zvýšení platu co nejsrdečněji děkuji,            

                           Občan Josef Procházka 
 

Odpověď Ministra financí Kalouska, 
Vážený ob čane Procházko, 
Vaše žádost byla přezkoumána na našem Ministerstvu financí a závěry šetření jsou 
následující: 
Na noc se není třeba přecpávat, stačí Vám 3 rohlíky a voda z potoka. Měsíčně tím 
ušetříte celých 4932,- Kč. Vzhledem k současně probíhající restrukturalizaci 
našeho finančnictví, hledání finančních rezerv a jiných náhrad za rozkradenou 
republiku Vám o tuto částku snižujeme Vaši měsíční mzdu.        
S pozdravem  Kalousek   

 Ministr financí ČR 

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

Nemohu dnes odpovědět na 
žádné  e-maily, něco se 

zhroutilo na mém počítači…  
a taky se mi ztratila myš. 



  
 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Řidič náklaďáku špatně odhadne výšku vozu a zasekne se pod mostem. Na místo 
přijedou policisté, jeden z nich jde ke kabině kde sedí naštvaný řidič a povídá:  „Tak 
co pane řidič, zasekli jsme se že ?“ „Ne, ty vole, vezu most a došel mi benzín!“ 

 

Dostáváte od nás 
infoSMSzprávy?   

 

Pokud ne, sdělte nám 
v SMS na číslo  

739 534 562 Vaše jméno, 
profesi a číslo na které 
chcete zprávy zasílat.  
Služba je bezplatná a 

pouze pro členy  
ZO OSD Motol. 

 



Ovocná  rychlovka  
 

Recept je na plech cca 25 x 35 cm . 
Na dno plechu poklademe dětské piškoty ve 
dvou vrstvách. Piškoty položíme jednou vrstvou 
a tu druhou dáváme obráceně do mezer, které 
mezi piškoty vznikly. 
 Uvaříme si puding ze dvou sáčků dle návodu 
(může být jakékoli chutě, ,jakou máte rádi) a 
nalijeme jej hned na položené piškoty. 
Počkáme, až puding zchladne a poklademe na 
něj různé ovoce (viz obrázek) tak, aby se dal 
potom nařezat na dortíky.  Jakmile máme pokladeno ovoce, uvaříme si dvě malé 
želatiny nebo jednu velkou a zalijeme jí celý koláč. 
Necháme vychladnout a poté dáme na noc do ledničky. Druhý den již můžeme 
směle konzumovat (můžeš si na to nastříkat ještě šlehačku a posypat čokoládou). 
Je to vynikající, rychlé, šťavnaté a moc chutné - mňam, mňam. 
 Přeji dobrou chuť !!!!!!                RůRi 

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

Kotlety v cibuli  
 
4 kotlety, 4 cibule, 2 lžíce oleje, sůl, pepř 
 

Kotlety naklepeme, osolíme, opepříme a prudce 
z obou stran do zlatova opečeme. Poté zmírníme 
teplo, na maso navršíme na plátky nakrájenou cibuli a 
přiklopíme. Dusíme do měkka, je-li třeba, maličko 
podlijeme vodou, ale měla by stačit šťáva z cibule. 
Je-li maso měkké, necháme odkryté, trochu přidáme 
teplo a necháme zkaramelizovat cibuli. Podáváme 
s brambory, bramborovou kaší, nebo s rýží.       P.D. 

 

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

Dobré rady v kuchyni:  
 

Lepší palačinky:   Do běžného palačinkového těsta nastrouháme jablko. Palačinky 
jsou pak vláčné, chutné a neosýchají. 
 

Zbylé žloutky:  Potřebujeme-li pouze bílky, žloutky nevyhodíme. Syrové 
je v hrnku zalijeme mlékem, nebo olejem a necháme v lednici. Vydrží 
s mlékem 3 dny, s olejem až týden. Dají se použít na pečení, nebo přidat 
například do míchaných vajec. 
 

Okoralý sýr:   Oschlý sýr dáme do sáčku, nebo sklenice s mlékem přes noc. 
Pěkně zvláční. 
 

Aby česnek vydržel:  paličky rozebereme na stroužky, slupku ponecháme. Do 
sklenice nasypeme cca3-5cm soli, na ni položíme ubrousek a volně nasypeme 
stroužky. Nepřiklápíme a nedáváme do lednice. Česnek takto dlouho vydrží.  

P.D. 
 



Základní organizace odborového svazu dopravy - Moto l 
Odborová organizace zastupující opravdu všechny pro fese a činnosti . Naším 

zájmem je spokojený člen a zaměstnanec. Naší náplní je v rámci možností Vás 
zastupovat při jednáních se zaměstnavateli a tam prosazovat společné zájmy. 

Samozřejmostí je pak Vaše právní ochrana u nás zcela zdarma ! 
 

Nabízíme velkou nabídku programů, které můžete Vy i Vaše děti využít 
v rámci společných akcí, jak sportovních, kulturních i společenských. Slevy 

na rekreace, pobyt u moře, slevy na výlety a akce, sociální program atp. 
 

Organizace je složena ze samosprávných profesních s ekcí a každá 
jedná, jako samostatná jednotka. Sekce pak tvo ří celek.  

Využívají potenciál, ekonomické zázemí a sílu všech . 
 

Jsme pod záštitou velkého odborového svazu. Odborov ého svazu dopravy. 
Máme široké spektrum právníků i dalších odborných specialistů, kteří Vám poradí i ve 
věcech soukromých. Náš svaz je členem ČMKOS i zahraničních odborových centrál. 

Další stručný přehled možných výhod :  
• Právní pomoc v pracovně-právním vztahu ZDARMA , případně i s 

možností využití vlastního advokáta (svaz mu výkon proplatí) jiní toto nenabízejí!  
• Finanční výpomoci při živelních událostech (až do výše 200,000,-Kč).  
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům.  
• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků(SON).  
• Svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli (do 100.000,-

Kč) za symbolických 200,-Kč, zajištění plnění i soudních sporů o náhr. škody.  
• Při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti členství za pouze 20,-Kč měsíčně. 
• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč.  
• Finanční podporu při svatbě ve výši 3.000,-Kč 
• Slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD i o 

dárkové koše na každé konferenci ZO OSD Motol, 
• vánoční dárky pro všechny naše členy a finanční poukázku až na 500,-Kč, 
• Dětský den ZDARMA s atraktivním programem pro členy i rodinné přísl., 
• sociální program v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci, 
• bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech (až do výše 10.000,-Kč),  
• finanční a věcné dary u jubileí, odchodů do důchodu ( 500 – 1.000,-Kč),  
• soc. příspěvek na dětské tábory ve výši 300- 500,-Kč,  
• víkendové zájezdy za atraktivní cenu pro členy i rodinu, další zájmové, 

kulturní a sportovní akce za výhodných fin.podmínek (ušetříte tisíce ročně).  
• Vlastní časopis ZDARMA s možností Vaší inzerce zdarma,  
• nákup elektrospotřebičů pro kolektivy našich členů vč. úhrady licencí za TV 
• levnější úroky, poplatky i vedení účtu u smluvních bank,  
• zvýhodněný tarif na levnější volání u T-mobile (až o polovinu levnější).  
• slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, atp.,  

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

  Přihlášku dostanete u funkcioná řů sekce, nebo p římo u p ředsedy – 739 534 562 
Najdete ji i na webové stránce  www.zoosdmotol.cz/prihlaska.html   



Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY   

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

 
Datum narození: …………………………….     Bydliště: ……………………………………….. 

 
  ………………………..…..……………………………….…………. PSČ:__________________ 

dne: ……………………2011 žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu 

Dopravy  (ZO OSD  MOTOL). 

 
………………………………………………       ………………………………………………. 

   podpis člena         následný podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                       
Chcete-li zařadit do infoSMSsystému naší organizace ( zprávy a nabídky zdarma ) uveďte 
číslo mobilu: 
 

+420______________________    Váš e-mail: _______________________________________ 
ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 
Přihlášku odevzdejte našim funkcioná řům, nebo ji zašlete na adresu: ZO OSD Motol, 
Plzeňská 217/101 150 00 Praha 5, nebo vložte do naší pošt.schránky tamtéž (u vrátnice). 

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

Hodláte k nám přejít z jiné organizace? Můžete případně využít popř.tento vzorový 
formulář, který následně doručte do vaší účtárny (můžeme ho za vás poslat do účtárny zároveň 
s vyplněnou dohodou o srážkách z příjmu a s přihláškou k nám) : 

„odhláška z dosavadních odborů“ 
- vyplňte jen chcete-li být organizováni pouze ve ZO OSD Motol (a platit své příspěvky jen tam ). 

upozornění – není to nutné, chcete-li být nadále ve stávajících odborech i v naší ZO OSD Motol, 
pak by to ovšem znamenalo platbu dvojích příspěvků..... nicméně dle zákona to možné je. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Já níže podepsaný(-á), ukončuji ke dni 30tého ________2011 svoje členství v odborech:   
 

___________________________________________ ( např. ZO OSD POSOR - p.Obitko, 
OSPEA -p.Feigel, DP-ED-p.Slanina, OSPD-p.Pulec , OS KOVO Zličín-p.Kavalír, XXL-p.Mikšovský, 

PV D.P.Hl.M.Prahy,a.s.-autobusy DOSIAp.Burianek, OSZODP-Autobusy-p.Čada,  atp. ) 
 

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

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________ 
 
 

V Praze dne :____________2011          podpis :__________________________________  



Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c   Zák oníku práce  

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

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

a 
 
 
 
 

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

 
datum narození………………………………………. , bytem…………………………………  
 
………………………………………………………………………………… 

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČ: 00005886 
se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9    ( 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 pracovní pohotovost a jiných 
dávek) a to počínaje od začátku měsíce: ______________ 2011 formou srážek ze mzdy. 

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) 
z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 
u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval odborové organizaci údaje 

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

k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené. 
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou 

formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , 
nebo mu ho vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 

5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že 
tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 

6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena 
ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel. 

 
 

V Praze dne ………………    podpis zaměstnance………………………………………        
 

 
podpis a razítko  ZO OSD Motol  ………………………………………………….. 
======================================================================= 

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 

 
Převzal dne ………………                   ………………………….     podpis zástupce zaměstnavatele 



Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c   Zák oníku práce  

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

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

 

                                                                         a 
 
 
 

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

bytem…………………………………………………………………………………………… 
 

 
zaměstnanec podniku (doplňte) :___________________________________________________   
 
______________________________ IČ(doplňte, nevíte-li, zjistíme sami): ______________ 
 
se sídlem (doplňte adresu používanou pro doručování pošty u Vašeho 
zaměstnavatele):_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

pracoviště (doplňte je-li rozdílná s předchozí adresou): _________________________________ 
 

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

 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol 
ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských  
dávek) a to počínaje od začátku měsíce_____________2011  formou srážek ze mzdy. 

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce 
mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 

195756229 /0300 u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. 
a poskytoval odborové organizaci údaje o výši sraženého členského příspěvku. 

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci 
k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené. 

4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou 
formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , 

nebo mu ho vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že 
tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci.  
Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a 
zaměstnavatel. 
               V Praze dne ……………… 
                        ______________________                                                                                                      
podpis zaměstnance………………………………………                    podpis a razítko odborové organizace     
                                                                                                                                ZO OSD Motol 
 
 
 

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 
Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 



 Zajímavosti, kuriozity :                        FobieFobieFobieFobie 
 

Fobie je úzkostná porucha, která se projevuje panikou, snahou 
utéci. Je to vsugerovaný pocit strachu, který v danou chvíli z určité 
věci cítíme. I když si v situaci, kdy strach cítíme, dokážeme říct, že 
o nic nejde, že není důvod k panice, strach je silnější. Lidé trpící 
fobiemi si tento signál vykládají jako ohrožení života a snaží se od 
zdroje strachu dostat co nejdále a ani si neuvědomují, že 
vynakládají lepší výkony než obvykle, kolikrát se i poraní a necítí 
to. Fobie může být vrozená, zděděná po předcích, získaná 

z nepříjemných situací, nebo jen odkoukané naučené chování.  
 Fobie, jako název pro strach z čehosi, je pojmenována po řeckém „fobos“-strach. Je 
to také jméno syna bohyně lásky a krásy Afrodité a boha války Area. V řecké 
mytologii byl zosobněním hrůzy a děsu. 
 Psychologové dělí fobie na dva základní typy-na jednoduché a sociální. Jednoduché 
fobie jsou ty, které jsou způsobeny konkrétními věcmi či situacemi. Sociální fobie se 
projevují problematickým navazováním partnerských vztahů.  
Jak tyto fobie léčit? Nejlépe u psychologů či psychiatrů. Člověk musí ale chtít od 
těchto odborníků pomoct. Na některé fobie jsou předepisovány léky např.: na úzkost 
antidepresiva a anxiolytika, léčí se také psychoterapií. Léky jsou sice v léčbě 
rychlejší, ale psychoterapií je zbavení fobie trvalejší. Američtí psychologové nedávno 
přišli s nápadem léčit fobii za pomoci virtuální reality. Vytvořili pro to speciální hry, 
ve kterých je pacient tzv. zaplavován tím, čeho se nejvíce bojí. Je to prý účinnější, 
než klasická terapie. 
                            Seznam fobií 
AGORAFOBIE – strach z veřejného prostranství 
AMAXOFOBIE – strach z jízdy autem 
ANDROFOBIE – strach žen z mužů 
ANTHROFOBIE – strach z květin 
ATAXOFOBIE – strach z nepořádku 
BASIFOBIE – strach z chůze 
BATMOFOBIE – strach ze schodů 
COULROFOBIE – strach z klaunů 
DENTOFOBIE – strach ze zubařů 
DIDASKALEINOFOBIE – strach ze školy 
ERGOFOBIE – strach z práce 
GAMOFOBIE – strach z manželství 
GYNOFOBIE – strach mužů z žen 
CHROMETOFOBIE – strach z peněz 
KOUMPOUNOFOBIE – strach z knoflíků 
NYKTOFOBIE – strach ze tmy 
PENTHERAFOBIE – strach z tchýně  
URANOFOBIE – strach z nebe 
VENUSTRAFOBIE – strach z krásných žen 
KLAUSTROFOBIE – strach z uzavřených prostor 
…  „POSEROFOBIE – strach z účasti na stávce – viz vtip na zadní straně časopisu“ 
       Zpracovala L.P.z časopisu 100+1 ZÁHADA 



Stránky pro mládež, muže i ženy 
 
Pro milovníky Harryho Pottera mám velmi dobrou zprávu. Již 14. 7. 2011 se mohou 

těšit na druhou část příběhu tohoto kouzelného hrdiny. Jedná se 
o zakončující část posledního dílu s názvem Harry Potter a 

Relikvie smrti.  
Minulý měsíc jste se mohli dočkat nového DVD animovaného 
příběhu Na vlásku (Na vlásku je animovaná hudební komedie 

plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy 
zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop ;oficiální text distributora ), který 

začátkem roku spatřil světlo světa v českých kinech. 
Pro milovníky BONDOVEK mám také velmi zajímavou novinku. Již tento rok by 
mělo probíhat natáčení nové bondovky, která prozatím nosí název: 
BOND 23 (pravděpodobně dojde ještě ke změně) 
Pokud zabrousíme do hudební sféry i tady nás čekalo pár novinek. 
Konkrétně nové CD Lady Gaga – Born this way, které láme hitparády 
a je na prvních příčkách v prodejnosti. CD je v prodeji jak v klasické 

verzi, tak i ve verzi deluxe. Lady na některé písně už natočila i 
videoklip (tj. Born this way a Judas), právě by měla dokončovat 
další videoklip k písni The Edge of Glory. 
Ovšem zpěvačka Rihanna, také nezahálí a pro své fanoušky si 
na dnešní den (tj. 1. 6. 2011) připravila premiéru svého 
nového videoklipu k písni Man down  z velmi hlasitého 

alba LOUD.                              Marek Loskot 
 

 
Kde najít pracovní nabídky?          Zkuste tyto weby: 
  
www.Sprace.cz – zde si práci hledáte podle určených kritérií 
jako je druh práce nebo úvazku, město, kde práci hledáte aj. 
Až web nabídkové inzeráty vyhledá, vy si nějaký vyberete, 
tak můžete ihned zaslat firmě životopis či jiné info o vás. 
 
www.Prace.cz – jako v prvním případě, i zde si určíte, jakou 
práci chcete. Můžete si zde vytvořit životopis, se kterým vám web pomůže, nebo 
porovná platy mezi jednotlivými kraji či profesemi. 
 
www.Jobs.cz – zde si především vybíráte firmu, ve které byste chtěli pracovat, pak 
v dané firmě vyhledáváte vámi zadané profese. Jinak web nabízí stejné služby jako 
dva předešlé. 
 
www.easy-prace.cz – nabídky se zde objevují hned při rozevření této adresy, můžete 
je upřesnit zadáním lokality. Nebo si podle vašeho přání můžete vyhledat nabídku 
jinou. 



Lechtivé stránky pro muže i ženy  
 

Nákup robertka na Hané… 
 

 Takhle se kupujó robertci na Hané. Ráda bych se s Vámi 
podělila o svůj zážitek z  návštěvy zákazníků v našem 
obchodě.  Věřte mi, ale měla jsem co dělat abych si 
udržela alespoň trochu vážnou tvář. Jednoho dne vešel 
do obchodu manželský pár ve středních letech. 
Již jejich příchod byl provázen větou ve stylu vesnické hanáčtiny:  "Tož jsme 
v obchodě na bordel!! ". Slušně jsem je oslovila a zeptala se, co mohu abídnout.  
MUŽ: "Tož moja žena chce nějakyho žužloňa do baráku.. Ja už pré stojim za hovno."  
Po chvíli jsem pochopila co vlastně požadoval, žužloň je vibrátor. Začala jsem paní 
vibrátory nabízet a pán se zatím rozhlížel po obchodě. Každou chvíli jsem slyšela jak 
z různých míst obchodu něco vykřikuje a všemu se diví. Co chvíli na mě zavolal, 
ukázal na biče a řekl: " … tož to sem nevěděl, že toť máte aji zverimex, já si teda 
vezmo to odidlo s kuló pro kozla. Ludra furt mně kóše a ten široké obojek na hafana, 
máme salašnika a to ho snáť o bóde održí."  
Asi jsem v první chvíli nevypadala moc duchapřítomně, ale pak jsem zákazníkovi 
taktně vysvětlila že jsou to věci pro lidi a používají se na praktiky sexuální magie. 
Pán zalapal po dechu a prohlásil: "Tož doprdele,  co su magor?" Pak se po prodejně 
ozval hrozný smích a pán klečel na zemi v smíchu. "Maruno podivé se, oni tade majó 
aji oměló pičo." Manželka Maruna, která se mnou mluvila běžnou češtinou bez 
dialektu se již asi naštvala a zařvala na něj. "Te hanáko namrzlé, kdež ja možo mět 
umělyho vtáka, proč te bes nemohl mět oměló pičo? Viš co, poď rači dom, te omiš 
dělat akorát ostodo a chlemtat pivo. Chytla manžela za ruku, mně se za něj  omluvila 
a bez nákupu rychle opustila obchod.  
Mohu upřímně říct, že v prvních pár minutách jsem byla v naprostém šoku, jelikož 
jsem netušila, že v dnešní multimediální době se mohu setkat s lidmi, kteří se diví i 
nad latexovým oblečením, nebo na anální kolík zareagují slovy: "To si dám do 
prdele, abech se o teho neposral? Maruno to si kópim, až začno na jaře chodit do 
pola!!!". Celou dobu jejich návštěvy jsem sama zápasila se smíchem, bohužel jsem na 
všechny jeho hlášky zapomněla, ale bylo jich dost. Manželka vždy jen pozvedla oči 
do vrchu a omlouvala se mi. Stejně dlouho nezapomenu na to zajímavé pojmenování 
vibrátoru žužloň.                                                                  HaŠeb a Ivan Kaktus 
 
 

Blíží se 
parné léto, 

máte již 
spolehlivé 
plavky ? 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro odboráře  řada zajímavých bonusů , 

Penzijní připojištění AXA  
- založení nové smlouvy  

- zaměstnanecký příspěvek 

- informační servis 

Nemusíte nikam na pobočku,  

           ušetřím Vám čas   
        

725 882 064    Tomáš Wagner 

 finanční a pojišťovací poradce AXA                       

 

 
 
         
 
 
 

Country kapela "Veselí Pozůstalí" ze Zbraslavi.  
kontakty:  Koncertní vedoucí, basa 
Ladislav Kratoška:739 047 554 
 Propagace, housle 
Miroslav Thera : 776 078 937 
 mail: info@veselipozustali.cz , 
 web: www.veselipozustali.cz 

Clearman -Tončev-   
     úklidové práce, mytí oken, tepování 

koberc ů + interiéry vozidel .  
Levně a spolehlivě. Kontakt: e-mail:  

clearmantoncev@volny.cz  
mobil +420 605 879 747 

www.zoosdmotol.cz/clearman-toncev 

Reich Zden ěk - malování,        
 lakování  mobil: 603 152 634,  

 telefon: 257 215 973. 

 

Spole čnost B. P. T. spol. s r.o. 
si klade za cíl pomáhat 

zdravotn ě postiženým lidem 
znovu se plnohodnotn ě zapojit 

do naší spole čnosti. 
Zajiš ťujeme zprost ředkování 

práce, zam ěstnáváme a 
vzděláváme zdravotn ě 

postižené osoby .  
Jak koupit naše výrobky?  

 
V naší prodejní galerii p ři 

příjemném posezení v naší 
kavárn ě na adrese Bohuslava 
ze Švamberka 4, Praha 4,  5 

min. od stanice metra 
Pražského povstání , nebo na 

www.shop.ibpt.cz  ,  
nebo objednávkou v kanceláři  

ZO OSD Motol . 
 



Napsali jste nám:   články z Vašich dovolených.             
                                                             BARCELONA. 

Autonomní oblast Španělska Katalánsko ležící na severovýchodně Pyrenejského poloostrova by 
právem i podle jejich obyvatel zasluhovala být samostatným státem. Mají svou řeč, hymnu, tradice, 
kuchyň, vlajku… a krom toho, samozřejmě, i vlastní hlavní město. Na rozdíl od vnitrozemního 
hl.města Španělska Madridu je v Barceloně , druhém největším městě Španělska, cítit blízkost 
moře. Zejména a vrch Montujvїc z nějš kabinovou lanovkou můžete projet nad obrovským 
přístavem, je mořem ovlivněn. Jeho mikroklima dalo vzrůst nádherné botanické zahradě. 
Barceloňané na Montujvїc chodí na procházky, vyhlídka na přístav láká turisty.  Roku 1992 se zde 
konala Olympiáda a obrovský Olympijský stadion je stále přístupný. Na tomto vrchu je i muzeum 

Katalánska a zámecké vězení- nyní vojenské muzeum 
z jehož hradeb je nádherný pohled na celé panorama města. 
Díky Olympiádě i v přímořském centru vznikly parky, 
Olympijská vila, pobřežní nákupní centra, umělecké ateliéry, 
pláže a toto vše z bývalé dělnické čtvrti udělalo výstavní 
zónu. 
Téměř synonymem Barcelony je Antonio Gaudí. Odevšad 
viditelná katedrála nejsvatější rodiny- sagra família- je stále 
nedostavěná a to proto, že Gaudí chtěl, aby byla stavěna 
pouze z milodarů. U Zahrady by člověku nestačil ani týden 

k obdivování četných plastik a sousoší. V centru města jsou dva zvláštní domy Casa Batqó a La 
Pedrera. První z nich je barevný četnými mozaikami, roku 2000 byl zrekonstruovaný. Barevné 
výjevy z přírody i všedního života střídají abstraktní vzory. La Pedrera proti tomu budí dojem 
blízkého moře- zvlněné balkony, okna, tvrdí se, že na domě není pravý úhel.Neposlední z Gaudiho 
počinů je překrásný Parc Gőell – opět zdobený mozaikami, altány, sloupovým s Gaudiho vilou. 
Barevné mozaiky budí někde dojem perníčků a jinde rozsypaných bonbónů, lavičky jsou v parku 
rovněž barevné a různě zvlněné a celý park působí dojmem neustálého pohybu a to i například 
mozaikový obří ještěr s fontánou. 
Sportovcům zabuší srdce u modročervené zastávky – 
fotbalového stadionu FC Barcelona s muzeem a velkou 
prodejnou suvenýrů. Otrlé návštěvníky možná zláká 
korida, romantiky s dětmi zase mořské akvárium. Které 
skutečně stojí za zastávku i peníze (celodenní rodinné 
vstupné se rovná noclehu v hotelu s polopenzí). Mimo 
menších i větších akvárií, bazénků a dětských atrakcí 
každého uchvátí skleněný podmořský tunel s pohyblivým 
chodníkem. Já jsem díky rejnokům a žralokům málem 
zapomněla dýchat. Na akvárium je třeba si vyčlenit 
alespoň 3 hodiny a to je velmi málo. Zbylé finance vám 
vytáhnou u východu v prodejně suvenýrů, kde žasnou i 
chlapi. Při procházce starou částí Barcelony můžete navštívit gotickou čtvrť a Picassovo muzeum, 

obří Kolumbova socha vám ukáže prstem na Ameriku a 
zvláštností je hlavně La Ramšla – hlavní bulvár rozdělený 
do sekcí – ptačí, rybí, ovocný, květinový… trh, pohyblivé 
schody, butiky, směnárny, restaurace…  pražský Václavák 
je zhruba pětinový.  Nádherná je i zpívající fontána, která 
je v kaskádách a sledovat ji můžete z můstků nad 
náměstím a vozovkami.  
Metro se sedmi trasami vás rozveze po této rozsáhlé 
(téměž 100km2 a 2.000.000 lidí)  aglomeraci se 16-ti 
čtvrtěmi a v možnostech tohoto časopisu není popsat vše 
z tohoto nádherného města.                                      P.D. 



Nabízíme našim členům ( ZO OSD Motol ) levné 
ubytování na Šumav ě: 
  

Penzion Zdíkovec - obec Zdíkovec - 
GPS: Loc: 49°5'46.771"N, 
13°41'21.81"E - na obrázku ------� 
a na mapě pod číslem 1 
Nabízíme možnost využití v 
měsících květen až září, říjen.   
Ubytování bez stravování s 
vlastním spacákem za 120,-Kč,  
s lůžkovinami penzionu 150,-Kč.  
Ubytování s polopenzí 250,-Kč (při 
přítomnosti majitele, o prazdninách). 
Turnusy týdenní, nástup sobota nebo 
neděle, po dohodě i méně dní.  
K dispozici je 9 pokojů.  
V případě polopenzí není přístup 
 do kuchyně.  Objednávky: 

 PhDr. Jiří Hejný  
 +420 777804333, vozovna Vokovice   

 
 
Spousty fotografií z penzionu i z míst 
v okolí vhodných k výletům najdete na 
naší webové stránce pod odkazem: 
www.zoosdmotol.cz/Zdikovec2011  
 

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

                                           S námi ušetříte tisíce !!!   
ZO OSD Motol uzavřela dohodu s cestovní kanceláří Kompas. Naši členové mají výraznou slevu! 

Týdenní Chorvatsko s polopenzí ( bez dopravy ) pořídíte již pod 4.000,-Kč ! Doprava vlastní, 
nebo moderním busem za příplatek cca 2.000,-.   Zde je 7 nejatraktivnějších nabídek:  

  3.969,- Villa BLANCA AURORA *** Ruskamen  ,    4.144,- Hotel MEDENA *** Trogir ,      4.165,- 
Penzion MEDITERANEO ** Baška Voda ,      4.655,- Hotel DELFIN ** Poreč ,     5.488,-  Hotel JURE **** 

Solaris  ,   6.363,-  Hotel PUNTA ** Uhrane ,    8.631,- Apartmánová vila PORAT *** Primošten          

KOMPLETNÍ KATALOGOVÁ NABÍDKA na www.zoosdmotol.cz .  
U ostatních nabídek lze využít pro členy ZO OSD Motol slevu -10% 

 

Podařilo se nám vyjednat slevu až 30% na 
letní rekreaci v Chorvatsku ! 
Zájemci nechť se informují na 

www.zoosdmotol.cz 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chatu Ztracenka vyzkoušeli funkcionáři sekce 
Škoda depo Zličín a OZM, po čas výjezdního 

zasedání  organizací spolupracujících se Škoda, 
v červnu, a vřele jí našim členům doporučují. 

Pobyt s výraznou slevou pro členy  
ZO OSD Motol !!!  ceník: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg  

Spoustu fotografií z penzionu i z okolí naleznete na: 
http://www.zoosdmotol.cz/rekreace9.2010/  



…Aktuální kontakty na funkcioná ře ZO OSD Motol: 
 

              Jiří Zabloudil 775216711, 739534562(tarif OSD)  předseda ZO OSD Motol - statutární zástupce.  
  Koordinace činností, smlouvy, kooperace s ETF, ČMKOS i OSD, finanční uzávěrky, členská agenda, 
  prezentace v mediích aj.  zabloudil@zoosdmotol.cz , ZabloudilJ@dpp.cz  členské smlouvy na tarif 
  OSD a Euphony. Funkc. za HOFED.     
 

  Jiří  Pakosta  608 258 703  místopř.za sekci ŘED. Provozně Ekonomická Komise. Odborné a profesní 
  náležitosti sekce ŘED,  pakosta@zoosdmotol.cz , PakostaJ@dpp.cz  , Věra Suchá  75270250 
Hospodářka  ZO, péče o ženy, komise BOZP, sucha@zoosdmotol.cz, SuchaV@dpp.cz  , Ing. Bazika Aleš,    
          Vozovna Motol, Specifické komise bazika@zoosdmotol.cz  ,733 141 417 , 
                PhDr. Hejný Jiří, vozovna Vokovice, Specifické komise , 733 141 419 , 
             hejny@zoosdmotol.cz , Patrik Kronbauer 732617038  kronbauer@zoosdmotol.cz                                                                        
  
 

Radek  Dvořák 775197105  místopř.za sekci ,  ÚD-TRAM    Spolu s kolegy a kolegyněmi : Specifika ÚD-
TRAM, zaměření  pro kat. D+ TH, outsourscingy, kulturní a sportovní akce a další úkoly. 
dvorak@zoosdmotol.cz   

 
 Další členové místního výboru Profesní sekce ÚD-TRAM:  

                   Macák Jan, Sladký Jan, Říhová Marta, Kondrk Michal . Pan Macák  
                                                    je zástupcem místopředsedy: 733141404, macak@zoosdmotol.cz     
 

 Dana Pokorná 608 868 245 místopředsedkyně za sekci  MIMO DP. Sociální program ZO, 
Kulturní  referent, specifika sekce pokorna@zoosdmotol.cz,  danuli.ja@seznam.cz 
Lucie Pokorná   774916711 , výkonný mandát- MIMO DP.  zaměření na studující 
                      a  učně. Rada mladých ČMKOS.  lucie@zoosdmotol.cz 

 

                  Pokorná Božena 733141212. Místopředsedkyně za sekci  Live Telecom. Specifika firmy.  
  Vyjednávání a  jednání v zájmu ochrany členů a zaměstnanců firmy, komunikace a  
  prezentace sekce, koordinace aktivit sekce se svazem a VZO. bozena@zoosdmotol.cz ,  
    Kozová Radka - zástupkyně místopředsedkyně, specifika firmy kozova@zoosdmotol.cz,  
                 Petr Hrůza (foto chybí)–zástupce  místopředsedkyně. hruza@zoosdmotol.cz  
 

 

funkcionář za sekci BUS, Petr Fejkl 721881742  dočasně místopředseda za sekci  BUS. 
Problematika BUS, specifika garáže Kačerov fejkl@zoosdmotol.cz ,  
        Straka Vladimír   straka@zoosdmotol.cz  603888710.  
Místopředseda za samosprávnou Profesní sekci Bus-garáž Vršovice  

          – Pavel Souček  736112998 , soucek@zoosdmotol.cz – veškerá agenda garáže Vršovice. 
          

   Zdeněk Zewel  731479991   místopředseda za sekci  MUZEUM STŘEŠOVICE.  
  Specifika Střešovice, zaměření  pro kat. D+ TH, vzájemná  součinnost  s ostatními odborovými org. 
                             zewel@zoosdmotol.cz     
 

  Ing. Douša Jaroslav 603480215  Místopředseda za sekci Marketing-reklama-propagace.  
      Zajištění podpory a propagace,  Kontakt s dodavateli a partnery, zajištění a kontakty  na smluvní partnery   

   dousa@zoosdmotol.cz ,  
 

Jantač Miroslav –tel:  604817661, Místopředseda  za sekci  DEPO. Specifika sekce DEPO. 
jantac@zoosdmotol.cz  
 

 
Jiří Schmid –tel: 603412884   Místopředseda  za sekci  Metro.  Problematika a specifika sekce 
Metro. schmid@zoosdmotol.cz ,  SchmidJ@dpp.cz  
      p.Filip Červinka – zástupce funkcionáře na VZO při nepřítomnosti p. Schmida. 

 

 

                    Ing. Pavel Kocourek , sekce Finanční služby tel. 602 694 690 , email:    
  pavel.kocourek@ovbmail.cz  kocourek@zoosdmotol.cz   Místopředseda za sekci.  
 
   

 Růžena Richterová – místopředsedkyně za sekci Škoda Plzeň- depo Zličín – 604109482,   
  richterova@zoosdmotol.cz . Veškerá agenda dané sekce.  
    Dvořák Petr – zástupce místopředsedkyně 732456160, petr@zoosdmotol.cz .  
             Neuman Josef - místopředseda za sekci Škoda Plzeň- OZM – tel.: 731212033,   

    neuman@zoosdmotol.cz . Veškerá agenda dané sekce.  
                    

   Tomáš Kudrna , sekce Vrchní vedení  tel. 736483603 , email: kudrna@zoosdmotol.cz  
   Místopředseda za sekci. Veškeré náležitosti a specifika sekce. 



Kreslený vtip na aktuelní téma: 
Umíte nakreslit (nikoli obkreslit) vtipný obrázek?  Pokud ano, zašlete nám jej na e-
mail: casopis@zoosdmotol.cz , nebo poštou na adresu redakce. 
Uveřejněné vtipy - našim členům - honorujeme standardní odměnou (jako články), 
podmínkou je původní autorská tvorba a dispoziční právo uveřejnění pro časopis 
Motoláček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


