
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 Obsah: 
 -     foto a zápis z našich akcí a 
  seznam akcí na I.pololetí 2012  
 -     proběhla Konference 2012 
 -     vznikají další samosprávné 
       sekce,  představujeme L.D. 
 -     revizoři… proč je nevidíte? 
 -    nakupujete u Vietnamců? 
      Seznamte se z jejich zemí... 
 -    tradiční stránka o technice 
 -    řada informací a zajímavostí     
            -   přihláška do naší organizace 

Novinka: 
Vtipy, lechtivé 

foto a texty jsou 
v příloze 

„VTIPNÍK“  
…na požádání… 



Komentuji uplynulé období – RUBRIKA ŠÉFREDAKTORA     
Poslední číslo časopisu Motoláček č.18 mělo uzávěrku v listopadu, co se od té doby událo?  

 

Vážení čtenáři, vítám Vás 
v novém roce 2012. Stále nám 
pokračuje hospodářská krize, 
stále nám vláda  škrtá výhody, 
za které po generace bojovali 
naši otcové a dědové, stále nám 
zdražuje živobytí a stále to 
zdůvodňuje jako nezbytnost  

politiky této vlády.  Prý se máme dále uskromnit… 
Bohužel, stále na to řada lidí slyší a stále to 
podporuje. Mám obavu, že i kdyby byly zítra volby, 
zas by to dopadlo jako teď, tedy s pravicovou vládou 
a se zdražováním. Nechci se plést do politiky a 
poslední dobou jsem z ní až znechucen, ale myslím 
si, že řešení by bylo, kdyby tu vznikla ještě jedna 
silná levicová strana. Pak by, podle mne, šla udělat 
koalice pro lidi.  A co do té doby dělat? 
Především nerezignovat. To je to, co vládním 
papalášům vyhovuje. Dusí nás a doufají, že nás hlas 
umlkne a pak nám to spočítají. Jsou-li už teď 
neúměrně rozevřené nůžky mezi chudými a 
bohatými, pak potom  teprve budou. Kdo bude mít 
dobře placené zaměstnání, ten bude na koni, ten 
bude velebit vládu a demokracii. Ten kdo se bude 
protloukat jak se dá, ten bude chcípat hlady a na 
ulici. Chtěli jsme to? Asi ano, když tak stále volíme.  
Máme zkušenost i z naší organizace, že obava o 
zaměstnání a korupční prostředí dokáže byť i 
zpočátku odhodlané jedince zlomit, že zájem něco 
zlepšit se u některých vytratí až do rezignace a 
starání se o sebe sama.. 
Tak jako poslanci, tak jako zastupitelé na radnicích 
a vesnicích, tak jako představitelé politických stran, 
tak stejní  jsou i funkcionáři  různých spolků, odbory 
v to nevyjímaje. Volíme je ze stejného spektra lidí, 
z kterého se volí ti co jsem jmenoval… Logicky 
musejí být stejní a proto je třeba si více než dříve  
všímat si kdo kope za lidi a kdo hrabe pod sebe. 
Více než dříve je třeba přesvědčit se kde to vůbec 
jsem, jaké demokratické procesy v mé organizaci 
panují a zjistím-li, že jsem tam, kde o mne rozhoduje 
nějaký delegát, kterého kdosi určil a vybral, pak 
rychle pryč- přejít tam, kde si můžu rozhodovat o 
svých zájmech sám a volit sám a to přímo. 
Již od prosince 2004 naše organizace dává možnost 
přímé demokracie každému zaměstnanci, již drahně 
let se pokoušíme vám vysvětlit, že tak jako 
autoservis či prodejnu potravin, tak i odborovou 
organizaci lze změnit za jinou. Někteří ale bohužel 
stále žijí v duchu ROH, stále jsou…v ROH a stále 
nechápou, že když už je u nich nějaká organizace, že 
tam může být klidně i ta naše taky. 
Proto mne mile překvapilo, když v letošním roce 
vznikla další samosprávná sekce, tam, kde dosud 
měli doménu jiní. Velice rád vám představuji 
představitele sekce L.D. pana Jiřího Hanuše, který 
se nám bude starat o zájmy lidí na lanovce. A 
připravuje se vznik dalších sekcí, které vám 
představíme v příštím čísle časopisu. Mýt svou 

vlastní sekci, mít možnost rozhodovat o potřebách 
zaměstnanců tam kde působíme a nebýt direktivně 
řízen a usurpován z vrchu, to je důležitý prvek 
demokracie a našeho přínosu k odborovému právu. 
Princip samosprávy je klíčový proto, aby všichni 
členové od dílen, přes řidiče po úředníky mohli mít 
možnost prosazovat své zájmy a aby všichni mohli 
využít potenciál svazu, rozpočtu i pomoci svých 
kolegů. 
Tento náš model se úspěšně rozvijí, byť stále 
pomalu. Vzhledem k době ve které žijeme, a potřebě 
nenechat se oškubat a vymoci si slušné živobytí, by 
bylo potřeba daleko širší podpory zaměstnanců pro 
naše společné odbory. 
Jak jsem řekl členům na konferenci - na kterou na 
rozdíl od jiných organizací může u nás přijít 
kterýkoli člen – naše odbory nejsou o tom, že by za 
řidiče tramvají, autobusů, za Škodováky, za dělníky 
na dílnách, za zaměstnance Metra či lidi v jiných 
podnicích mluvil Zabloudil, ne, vy všichni jste 
zastoupeni a vaše zájmy hájí přímo představitel 
profesní a zájmové sekce, kde jste zaregistrováni.  
Já jsem tu pro zajišťování podkladů, pro servis 
sekcím, pro hájení zájmů tam, kam mne sekce 
pošlou, pro připravování záležitostí týkajících se 
všech členů a všech funkcionářů ve VZO. Jsou-li 
ostatní organizace direktivně řízeny z vrchu, pak 
naše rozhodně není. 
Zhruba dvě třetiny našich členů pracují 
v Dopravním podniku. Dopravní podnikem zmítají 
různé kauzy o výhodnosti či nevýhodnosti zakázek, o 
vyvádění či nevyvádění milionů kamsi. Okrádal 
někdo DP? Těžko říci, naše odbory – a to mohu říci 
jménem všech našich funkcionářů- se v ničem 
nepodílely. Nebyly účastny v  Dozorčí radě, která 
má zakázky kontrolovat…, nebyly účastny ani zvány 
rozhodování v managementu podniku, nebyly nikdy 
dokonce ani oblíbencem někoho z vedení podniku, 
ani jeho poradci či kamarády… Naši funkcionáři se 
účastní všech standardních jednání, kde své 
myšlenky, podněty od členů a návrhy prezentují, kde 
třeba i  mohou říci, nelíbí se mi to a zakázka co nám 
tu sdělujete je podezřelá, ale to je tak všechno co 
mohou. Odpovědnost za zakázky a financování má 
vedení podniku. Odbory můžou jednat o pracovních 
podmínkách, mohou vyjednávat o platech, můžou 
hlídat dodržování KS a ZP. Nemohou ale ovlivnit, 
kolik vozů koupíme, či za kolik se budou tisknout 
jízdenky. 
Dalším problémem je, že lidé se bojí. Bojí se o 
místo, byť blbě placené, ale místo, bojí se vyjádřit, 
bojí se odbory podporovat, nebo je dokonce tříští.  
Naše ZO OSD Motol přitom umožňuje každé 
skupině mít samosprávnou sekci s  možností jednat o 
všem co daná sekce uzná za vhodné.. přesto vznikají 
další „odbory“ o pár lidech...Je to chyba, díky které 
tratíme všichni. Díky roztříštěnosti a vychytralosti 
některých „takypředsedů“ máme horší podmínky, 
než bychom mohli mít a byli schopni vyjednat.    JZ.



Vážení čtenáři.  
 Je třeba být v obraze…co bylo včera, není dnes. Stále jsou mezi zaměstnanci rozšířeny 
omyly, že například polovinu dovolené v daném roce si může zaměstnanec sám určit…. 
Bejvávalo vážení, už to dávno není. Bejvávalo také, že ženu na mateřské nemůžou propustit, 
bejvávalo že při propuštění vám musejí nabídnout jiné místo, bejvávalo, že na děti do patnácti 

let bývaly úlevy a vyjímky… nic takového už není. Zákoník práce, tak jak pravicové vlády 
potřebovali a jak měly sílu v parlamentu, doznával a doznává řadu změn. 
I proto je třeba se školit - a naše ZO OSD Motol školí své funkcionáře každý rok, i proto je 
třeba o těchto změnách psát. Nejdůležitější změny Zákoníku práce platného od roku 2012 : 
 

 Dosavadní p úprava Nová právní úprava 

Zkušební doba §35 ZP Max.délka 3 měsíce u všech U vedoucích max.6 měs., ostatní 3. 

Zrušení prac.poměru  §66 Možno i ústně Pouze písemnou formou 
Prac. poměr na dobu určitou 
§39 

Max. v délce 2 roky, poté již musel být 
uzavřen na dobu neurčitou 

Možno sjednat max. 3x za sebou 
v délce max. 3roky (de facto 9 let) 

Výše odstupného   § 67 Ve výši 3násobku prům. měs. výdělku Podle délky zaměstnání 1-3 platy 

Mzda za práci přesčas do 150 
hod/rok  § 114 

Příplatek min. 25% prům. platu a mzda, 
nebo možnost vybrat si za to náhradní 
volno. 

Možnost sjednání mzdy s přihlédnu- 
tím k přesčasům, pak již nehrazený 
přesčas, ani možnost volna… 

Konkurenční doložka § 114 Prům. měs.platy za zákaz konkurence Plnění ve výši poloviny částky 
Náhrada mzdy při 
neplatném rozvázání 
prac.poměru §69 

Plná náhrada mzdy od doby oznámení 
zaměstnance o nesouhlasu s výpovědí 

Soud na návrh zaměstnavatele 
může částku snížit, přesahuje-li 
doba 6měsíců 

NOVÝ VÝPOVĚĎNÍ DŮVOD 
§52  

Zvlášť hrubé porušení režimu 
dočasně práce neschopného 
zaměstnance 

Dočasné přidělení 
zaměstnance k jinému 
zaměstnavateli  §43/a 

Pouze agentura práce 

Nyní může zaměstnavatel dočasně 
převést zaměstnance (ne nové) a po 
ukončení je musí vrátit zpět na 
jejich místo za stejných podmínek 
co měli 

Přechod práv a povinností 
§51a 

2měs.výpověď, nebo dohodou z 
jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu 

Může dát výpověď od oznámení, 
nehodlá-li přejít k jinému 
zaměstnav. k poslednímu dni před 
přechodem 

Odstupné §339/a  

Možnost odstupného jestliže do 
2měsíců po přechodu odejde 
z důvodu vážného zhoršení prac. 
podmínek po jeho přechodu. 

Čerpání dovolené §218 

Termín čerpání určuje zaměstnavatel do 
31.10. násl. roku. Poté autom.  čerpání 
od 1.11. Zánik nevyčerpané předchozí 
dovolené z minulého roku do 12měs 
daného roku. Dovolená nad 4 týdny 
může být při nevyčerpání převedena 

Neurčí-li zaměstn. do poloviny 
násled. roku termín, může si jej 
určit zaměstnanec sám a oznámit 
písemně zaměstnavateli. Právo na 
dovolenou nezaniká a přechází i do 
dalších let, kdy se bude čerpat 
přednostně. 

Kolektivní smlouva §22 a 
násl. body  

 
Možnost vypovědět také KS 
platnou na dobu určitou! 

(Outsourcing)  § 338  
KS zavazuje nového 
zaměstnavatele nejdéle do konce 
následujícího roku! 

Dohoda o provedení práce §75 Max.150 hodin za rok Max. 300 hodin za rok 

Dohoda o provedení práce §75 Neplatí se sociální ani zdravotní 
pojištění 

Povinnost platit zdravotní a 
soc.pojištění za měsíce, u nichž 
příjem přesáhne 10.000,- Kč 

Neomluvená absence §348 Až po dohodě s odborovou org. Odbory jsou pouze informovány 



Právní dotazy – přepis z bulletinu OSD č.67 – (složité výrazivo převedl do srozumitelna a krátil  JZ)  
 

1. Je možné, aby mě zaměstnavatel zaměstnal na dobu neurčitou, i když jsem důchodce? 
 

Zákon č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění, v ustanovení §37 odst.1 stanoví podmínky pro 
souběh starobního důchodu s příjmem s výdělečné činnosti, když určí, že výplata starobního důchodu 
na který vznikl nárok, náleží osobám vykonávající výdělečnou činnost v plné výši, nebo ve výši 
poloviny. Důchodce tedy může dělat jak na dobu určitou, tak neurčitou. Pro důchodce platí stejné 
právní podmínky, jako pro jakéhokoliv jiného zaměstnance. 
 
2. Kdo hradí náklady na údržbu jednotného pracovního oblečení, zaměstnavatel či zaměstnanec? 
 

ZP neobsahuje právní úpravu, týkající se jednotného oblečení. Podmínky pro jeho poskytování je 
vhodné upravit v kolektivní smlouvě. §2 odst.4 ZP vyjmenovává osobní výkon práce pro 
zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 
v pracovní době nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, nebo na jiném dohodnutém 
místě, na náklady zaměstnavatele a jeho odpovědnost. Z daného vyplívá, že zaměstnavatel nese 
náklady spojené s výkonem práce spojené a tudíž i na pořízení jednotného oblečení, pokud jeho 
nošení po zaměstnanci vyžaduje. 
 
3. Jsem objednán k lékaři v pracovní době, musí mne zaměstnavatel uvolnit? Pokud ano, na jak 

dlouho? 
 

Podle §199 zákona č.262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout zaměstnanci volno nejméně ve stanoveném rozsahu a ve stanovených případech i 
s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Prováděcí nařízení vlády č.590/2006 Sb. Stanoví, že je 
překážkou rovněž vyšetření, nebo ošetření zaměstnance. Pokud se tedy bude jednat o vyšetření, má 
zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu, pokud nebylo 
možné ošetření či vyšetření provést mimo pracovní dobu. Platba se posuzuje podle délky potřebné 
k ošetření u nejbližšího zdravotnického zařízení. Zaměstnanec je povinen prokázat délku trvání 
překážky v práci. 
 
4. Rozhodl jsem se darovat krev, musí mne zaměstnavatel uvolnit? 

 

Darování krve je podle zákona č.262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších 
předpisů, považováno za překážku na straně zaměstnance. Jedná se o 
překážku z důvodu obecného zájmu, za kterou je zaměstnanci, v souladu s 
§200 ZP, zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno, jestliže není 
tuto činnost možno provést mimo pracovní dobu. Na základě §203 ZP, se 
za jiný úkon v obecném zájmu, považuje darování krve. Podle §203 ZP 
odst.2, písmeno d) ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 
průměrného výdělku. Pokud by doba potřebná k cestě na odběr, k odběru a k době na zotavenou po 
odběru byla potřeba delší a v rámci 24hodin zasahovala do další pracovní doby, pak je placena i doba 
delší. Zaměstnanec vždy musí uvědomit o překážce zaměstnavatele a prokázat existenci této překážky 
(přinést potvrzení o oděru). 
 

5. Pracuji jako řidič. Odpovídá zaměstnavatel za věci, které jsem si ponechal ve voze, který byl 
vykraden? 

 

Na základě §267 a násl.zákona č.262/2006 Sb., ZP, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatel odpovídá 
zaměstnanci za škodu na věcech, které obvykle nosí do práce a které si odložil při plnění pracovních 
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Za věci obvyklé jsou 
považovány věci osobní potřeby jako oblečení, a to pracovní i soukromé, toaletní potřeby apod. Za 
obvykle neošené věci odpovídá zaměstnával plně, za věci obvykle nenošení do výše max. 10.000,-Kč. 
Nárok na náhradu škody je třeba u zaměstnavatele uplatnit okamžitě po zjištění jejich odcizení. Právo při 
neohlášení zaniká do 15dnů (§267 odst.2 a § 268 odst.3). ZP neurčuje písemné uplatnění, avšak 
doporučuje se pro případné soudní spory. Sdělení má obsahovat výčet věcí, jejich stáří a hodnotu. 
 

Čerpáno z originálu připraveného Mgr. Kateřinou Turkovou – právničkou OSD.



  
  ZO OSD Motol podporuje veškeré protestní kroky vyhlášené Odborovým svazem dopravy! (stále platné rozhodnutí 
z mimořádné Konference 2011) V případě protestních kroků se zúčastníme. Informace poté najdete na www.zoosdmotol.cz  

Naše ZO OSD Motol je součástí Odborového 
svazu dopravy, který sdružuje cca 130 Základních 

organizací z celé naší republiky. (např. největší 
ZO OSD je Brněnská s 1.500 členy) 

Předsedou OSD je p.Luboš Pomajbík, sídlo svazu 
je nám. W.Churchilla 2, Praha 3, Žižkov, 113 59 

Na této adrese, v 8.patře, je například i právní 
oddělení našeho svazu, kancelář Inspektora 

bezpečnosti práce apod. Viz: www.osdopravy.cz 
Náš svaz byl zakládajícím členem ČMKOS což je 

odborové sdružení 30 svazů (www.cmkos.cz).  

Pozn.:OS zastoupené p.Čadou není členem OSD ani 
jiného svazu, ani člen ČMKOS či ASO. 

Odborový svaz – Jsou to členové ČMKOS 

Odborový svaz (DOSIA)– není členem 
odborové centrály ČMKOS ani ASO 

Odborový svaz – není členem ČMKOS, ale je 
členem alternativního a menšího uskupení ASO 

Odborový svaz – Není členem ČMKOS ani ASO 



  

Všichni nejsme nevšímaví a všichni nesledujeme jeno m cenu…! 
 

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým 
hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova  zavoláte a budete 
chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete. To musíte volat do Rakouska, 
veškerá výroba se  přesunula  tam, tady je už jenom obchod. Výrobky, které jsou dnes v 
obchodní síti stále prodávány pod  značkou  Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají 
na obalu připsáno Made in  Austria. Nadnárodní koncern Ardo o přesunu výroby obchodní 

partnery Informoval v listopadu loňského roku. 
 
V povltavských  tukových závodech v Nelahozevsi dostalo Výpověď přes šest stovek lidí. Výsledkem je, 
že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) 
jsou dnes dováženy z  jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří 
například Hera, Tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby  jsou polské Katowice, uvádí 
mediální zástupce Unileveru  Martina Janebová. Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky 
s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského 
koncernu Nestlé. Konkrétně Oplatka  Delissa. 
V Polsku se dnes ale  částečně vyrábí I některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských 
mlékáren. 
Konkurenční  Francouzský koncern Bel, který od roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, 
používá podobné praktiky. Část tavených sýrů -  chlubících se  více než stoletou značkou Želetava - 
vyrábí na Slovensku. Konkrétně v Michalovcích. 
 
Když chtěl týdeník Ekonom do koncernu Tchibo informaci o aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, 
nejprodávanější kávy na našem  trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se 
výroba přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal.  
 
Na  zaslané otázky nereagoval ani švýcarský koncern Hero, který na český trh uvádí dětskou výživu pod 
tradiční značkou Sunar. Z údajů na obalech  lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně 
Velká Británie, u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se Sunar vyráběl v Zábřehu 
na Moravě. 
 
Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam z Mladé Boleslavi přesunul 
italský koncern Fiamm,  který  Akumu ovládl v roce 1998). 
Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí  impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, 
Bulharsku a  Číně. 
Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů  ETA zase do Číny. 
A tak je to s celým průmyslem, s celou naší zemí….. 

 
 
 

UŽ VÍTE PROČ NAŠI OBČANÉ NEMAJÍ PRÁCI ?  
 
 

Už blízká budoucnost : 
Sestra:   "Další, prosím!"  
Doktor: "Máte peníze?  
Pacient: "Nemám."  
Doktor: "Tak buďte zdráv!" 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Nové sociální byty…? 



Představujeme Vám novou samosprávnou sekci L.D. 
Položili jsme pár otázek místopředsedovi naší organizace za tuto sekci, panu Jiřímu Hanušovi: 

 
1. Koho zastupuje sekce L.D. a na co se zam ěřuje ?  
 
 

Sekce L.D. sdružuje a zastřešuje zaměstnance (členy) pracující na 
lanové dráze na Petřín a v ZOO. 
Naše sekce je otevřená všem zájemcům o členství v této organizaci a 
to i lidem mimo DP. 
 

2. Co pro vás znamená členství ve spole čné 
organizaci pod silným svazem ?  
 

Lepší možnosti při prosazování zájmu, přání a ochrany našich členu. 
Odborná pomoc při řešení problému Ať už osobního či profesního 
zaměření. 
Množství různých akcí pro členy a jejich rodinné příslušníky, 

např.jako dětské dny a akce se sportovním zaměřením. A především bezplatná právní pomoc pro naše 
členy v pracovněprávních a trestněprávních záležitostech. 
 

3. Co by jste si p ředstavovali, že by se mohlo zlepšit ?  
 

V případě naší organizace jsem toho názoru, že není co zlepšovat. 
Vše funguje, jak má a netřeba zatím nic měnit. 
Myslím si,že jsou ještě možnosti ve zlepšení vztahu (spolupráce) ze strany zaměstnavatele ku 
odborům a možnost zlepšení pracovních podmínek na pracovištích. 
(např.lepší vytápění v zimních měsících a lepší odvětrání v měsících letních, kdy se teploměry 
dostávají občas na opravdu neuvěřitelná čísla) 
Určitě by jsme uvítali častější přítomnost přepravní kontroly hlavně o víkendech a ve večerních 
hodinách, kdy je větší pohyb lidí, bohužel i problémových (pod vlivem alkoholu a pod.) 
 

4.Jak se vám pracuje - co byste doporu čovali, kdybyste zadávali zakázku na 
nová za řízení, měřáky atd. ?  
 

Práce na L.D. a v ZOO. je velmi specifická. Už jenom z důvodu,že se jedná prakticky o turistické 
atrakce využívané hlavně cizinci z celého světa. 
Člověk pracující na L.D. přijde za směnu do kontaktu až s 3.000 cestujícími a musí zvládat od 
podávání informací (minimálně v jednom světovém jazyku), kontroly jízdních dokladu až po řešení 
nečekaných (konfliktních) a někdy i značně nepříjemných situací skoro vše. 
Jinak co považuji za poměrně značný nedostatek je absence bezbariérového přístupu pro naše 
postižené spoluobčany a maminky s kočárky. 
Jinak, co se týká zadávání zakázek na náhradní díly a pod. řekl bych, že se 
stále u tohoto podniku preferují určité firmy, které dodávají za ceny mírně 
řečeno nadsazené. 
 

5. A co stoupající agresivita lidí v MHD ?  
 

Prakticky každý pracovník L.D. už se setkal s agresivním či vulgárním 
chováním cestujících. Ať už pouze na úrovni nadávek,výhružek až po 
fyzický kontakt či dokonce i napadení. 
Začátek tohoto stavu a jeho gradace se dá vypozorovat zhruba tak 3 roky dozadu a myslím, že každý 
řidič MHD,  člen přepravní kontroly  či pracovník L.D. mi dá za pravdu. 
Bohužel, tento jev má pořád vzestupnou tendenci ............................ 
 

Redakční rada děkuje panu Hanušovi za rozhovor a přeje nové sekci hodně zdaru v práci  



Proběhla Konference ZO OSD Motol – 2012. 
Konference opět proběhla v kulturním objektu Hostivařských dílen 
tzv. „domečku“ dne 17.2.2012 odpoledne. Naše organizace zde 
pořádá i pravidelné akce Sportovní den s grilováním a Mikulášská 
besídka.  Účastníky přivítalo tradičně příjemné prostředí a zařízená 
místnost, za což děkujeme všem pořadatelům, zvláště kolegům 
z ÚD-TRAM v čele s p.Radkem Dvořákem. 
 

1) Úvod – předseda p. Zabloudil představil hosty a seznámil 
přítomné s výroční zprávou o činnosti ZO OSD Motol. Zpráva 

uvedena v příloze „projev“ 
na webu. Revizní komise 
přednesla zprávu o hospodaření ZO OSD Motol za r. 2011.  
Celkem přítomno 50 členů (prezenční listina evidována spolu 
s volebními výsledky) + 6 hostů.  Za DPP –JPT-  p. Hloch a p. 
Čeněk , za OSD -  místopředsedkyně OSD JUDr. Klementová 
Lenka, právnička OSD  Mgr. Turková Kateřina, personální odd. 
a pojištění zastupovala pí Kadlecová a účasten byl i Inspektor 
bezpečnosti práce Ing. Švarc.   Mandátová, návrhová a volební 
komise – byla účastníky zvolena ve složení sl. Lucie Pokorná a 
pánové Jantač Miroslav a Hladík Jiří. Tato komise ručí i za 
správnost hlasování a zpracování volebních výsledků. 

2) Konference schválila: 
    - výsledky hospodaření ZO OSD Motol za rok 2011  
    - rozpočet ZO OSD Motol pro rok 2012 v předloženém znění 
    - změny v interních dokumentech ZO OSD Motol - statutu, jednacího řádu a v pravidlech poskytování 
dotační politiky a provozování rekreací a zájezdů v předloženém znění.  
    - zřízení nové sekce - udržovačky – a zvolení místopředsedkyně za tuto sekci- pí. Suchá Věra – která 
tímto uvolňuje výkonný mandát za sekci ŘED (řidičů Tramvají), 
3)  Jako náhradníci-funkcionáři k doplnění mandátních míst ve VZO za jednotlivé sekce byli tajným 
hlasováním zvoleni:  pí. Válková (35 x ANO), p. Tončev (35 x ANO ),  p. Jokš  (35 x ANO), p. Šika  (34 
x ANO),  p. Sekavec (34 x ANO) . Ke zvolení bylo třeba 50% + 1 hlas (tj. 26hlasů). 
4) na Konferenci bylo přijato 7 nových členů (přihlásivších se za období od VZO 1/2012). 
5) Konference rozšířila smlouvu o poskytování výhodného tarifu na členy a rodinné příslušníky. Tarif s 
telefonem za 125,-Kč měsíčně zahrnuje neomezené volání a SMS v síti  ZO OSD Motol – nyní např.u 
funkcionářů a dalších 50 minut volání na jakékoli číslo mimo   
    síť ZO OSD Motol zdarma. Na tento limit je volání i SMS mimo síť a datové přenosy hrazeno sazbou. 
Vše tedy bude poskytnuto i členům a jejich rodinným příslušníkům. 
    Žádosti o poskytnutí telefonu s výhodným tarifem bude přijímat 
předseda p.Zabloudil každý pátek v rámci návštěvního dne v 
kanceláři. 
6) Z diskuse s hosty  
    - p. Zewel – dotaz na redukci spojů – dle sdělení p.Hlocha existuje 
několik variant nového linkového vedení (projednává ROPID 
s obcemi, DPP není tvůrcem linkového vedení), pravděpodobně dojde 
k redukci prodlouženého večerního provozu v Pá a So 
    - p. Straka – poukázal na málo revizorů zejména v autobusových 
nočních spojích; dotaz  –  kdo platí nájezdové trasy autobusů (dle 
sdělení p. Hlocha objednavatel) 
   Touto tématikou se budeme věnovat i v novém čísle našeho časopisu Motoláček (č.19). 
    - p. Jantač –dotaz na údajné zrušení brigádníků – dle sdělení p. Hlocha brigádníci zůstanou zachováni, 
pouze se uvažuje o snížení jejich počtu o 5-10% 
7) Výherci dárkových košů z celé členské základny: M. Peřina, M. Suplinčák, L. Pokorný,  
      Losování tomboly – dle lístečků- předáváno na místě ( dárkový koš, dort a dalších 25cen). 
Po ukončení konference následovalo vystoupení country skupiny k poslechu a tanci.                        A.Ba. 



V sobotu 3.12.2011 proběhla, v pořadí již 
druhá, Mikulášská besídka,  
 kterou opět uspořádala samosprávná sekce Ústřední dílny 
Tramvají a tato akce měla znovu velký úspěch. Zájem byl 
obrovský a bohužel se nemohlo (na rozdíl třeba od 
Dětského dne) dostat na všechny zájemce. 
Kolegové ze sekce proto sdělují:  Akce Mikulášská besídka 
(tak jako i ostatní akce), se koná z nadšení party lidí, kteří 
to dělají ve svém volném čase. Celá akce je pořádaná jak 
pro děti  členů ZO OSD Motol, tak i pro kamarády a 
příbuzné členů. Záměr akce je takový. Pobavit děti našich 
členů a kamarádů a ukázat nejširšímu okolí, že ZO OSD 
Motol není tuctovou odborovou organizací. Částečně tedy 
bereme naše akce i jako propagaci naší odborové 
organizace. Jsme rádi, že na našich společných akcích je 
vždy plno, ale s politováním musíme konstatovat, že jsme 
limitováni místem. Prostory, ve kterých pořádáme 
Mikulášskou zábavu nejsou nafukovací  a je nám opravdu 
líto, že se prostě nemůže dostat na všechny zájemce. Do 
budoucna uvítáme každý nápad každou pomocnou ruku, 
která by nám chtěla pomoci.   Radek Dvořák, místopředseda 
ZO OSD Motol  za sekci UD – Tramvaje. 

 
 



Dne 17.12. 2011 proběhl  
jednodenní zájezd do adventních 
Drážďan.  
ZO OSD Motol uspořádala tento zájezd 
pro naše členy ZDARMA a pro rodinné 
příslušníky za symbolických 100,-Kč. 
Objednali jsme největší autobus co jsme 
mohli -59 míst, zájezd si tak vychutnali 
všichni kdo měli zájem. Počasí bylo 
celkem přívětivé a místní punč vynikající. 
Mnozí i koupili poslední dárečky pod 
stromeček a někteří viděli i zajímavý 
průvod horníků. Také řada kejklířů a 

pouťových atrakcí doplnila hezkou 
atmosféru vánočně nazdobených 
náměstí a stánků. A příště? Mohli 
bychom vyzkoušet třeba Vídeň... 

 
 



V sobotu 25.února prob ěhl 1.turnaj v nohejbalu  
organizovaný naší ZO OSD Motol. Vzhledem k tomu, že šlo o testování zájmu, zda vůbec budou 
nějací zájemci o tento sport, bylo vstupné až směšně symbolické a to neopakovatelně- pouze 30,-Kč na 
osobu-a bez rozlišení náš člen, nečlen...  Na turnaj se přihlásilo 8 týmů, z nichž nakonec dorazilo sedm. 
Celkově asi třicítka lidí. Celý průběh byl veden v příjemné atmosféře pohody a zábavy, hráči podali 
skvělé výkony a jednotlivé týmy předváděli výkony hodné potlesku. 
 Zvláště tým HOFEDu, který nastoupil k tomuto sportu vůbec poprvé, byl zápas od zápasu lepší a za svou 
závěrečnou výhru ve skupině sklidil bouřlivé ovace publika. Skandování HOFED, HOFED... bylo slyšet 
až na nedaleké Malovance... Jen díky horšímu skóre tento tým ze skupiny nepostoupil dále do bojů o 
medaile. Příští rok s ním jistě bude třeba počítat na vyšší mety.  
 Týmy, které se dostali dále a zvláště do semifinále předváděli, že i nechytatelné a ztracené míče lze ještě 
vrátit do hry a že s nohama lze předvádět roztodivné pohyby a to včetně různých úderů do míče. Některé 
falše byly doslova vymykající se přírodním silám gravitace. 
 Nejvíce kumštu a štěstí předvedl, a nakonec měl,  tým vedený Honzou Macákem s názvem Dukla dílny a 
zaslouženě jim náleží obdiv, diplomy, zlaté medaile i pohár.  
Nafukovací hala byla výborně klimatizována a dostatečně osvětlena. Všem jsme zajistili i občerstvení, jak 
bývá u všech našich akcí zvykem. Všichni hráči i diváci byli s akcí spokojeni a jak účastníci říkali, těší se 
již na 2.ročník. Ten ale již nebude pro nečleny tak finanční vstřícný... Je třeba si uvědomit, že naše 
organizace pořádá výhodné akce především pro naše členy. Je sice hezké, že i členy cizích organizací 
naše turnaje a akce oslovují, ale nebýt našich členů, nemohli bychom si je vůbec dovolit pořádat... 
Pořádat turnaj v hale je mnohatisícová záležitost. Členové cizích organizací a nečlenové by si to měli 
uvědomit a popřemýšlet, proč jsou u organizací, které pro ně nic nedělají a proč raději nepodporují tu naši 
-společnou- ZO OSD Motol, která přináší radost a zábavu malým i velkým a to v různých spektrech 
činností.  Můžeme dělat i víc... bude-li nás víc... 

 



Napsali jste nám –  stránky Vašich příběhů, rad, informací a poznatků z Vašich cest a dovolených: 
 

Jsem holka cestovatelka a patřím mezi ty lidičky ,kteří dovolenou tráví aktivně turistikou. Vybrala jsem si poznávací 
zájezd ,tentokrát do exotické země jako je Vietnam a Kambodža.Chtěla bych se prostřednictvím časopisu podělit o 
poznatky získané na cestách. Přidržte si klobouky 
vyrážíme. 
Vietnam , Kambodža - Důkladně jsme poznali zemi, o 
které se málo ví.Přešli jsme křížem celý Vietnam, viděli 
jeho severní část s hlavním městem Hanoj s tradiční 
asijskou atmosférou jízdních kol a neustálým troubením 
aut, ale také moderní město  Saigon , město Jižního 
Vietnamu.Příjezd do Vietnamu nás zaskočil obrovským 
množstvím lidí, motocyklů, jízdních kol hlavně tehdy, když 
jsme měli přejít silnici. Museli jsme využít vietnamského triku, jít a neohlížet se napravo, nalevo. Viděli jsme Dračí 
zuby - vápencové ostrůvky v oblasti Halong Bay, který je chráněn UNESCO. Kousek od slavné 17. rovnoběžky 
jsme navštívili  císařské město Hue, též součástí světového kulturního dědictví UNESCO, a magické město Hoi An. 
Co se týče návštěvy Kambodže, součástí byl bájný Angkor Wat, jedna z fantastických památek Asie, i naší planety. 
Angkor není jen jeden chrám, ale obrovské město, ve  kterém žili dva milióny obyvatelů.Ochutnali jsme potvory 
přímo z  moře. Místní speciality jsou fantastické - nudlové polévky, zeleninové rolky v rýžovém papíru, ostrokyslo-
sladká chuť omáček, hadi, pavouci a škorpióni upravené na mnoho způsobů, ještěří a sršní pálenky. Pokud máte 

dost exotické kuchyně, jsou k dostání i běžné francouzské bagety. 
VIETNAM - Země u Jihočínského  moře, rozložená  ze severu na jih v 
celkové délce 1700 km.Hlavním městem je Hanoj. Vietnam byl 
donedávna rozdělený na severní a jižní. Ve středověku rozdělení 
způsobeno okupací Severního Vietnamu Čínou.Dodnes je cítit silný 
čínský vliv  nejen v architektuře. V roce 1884 dobyli zemi Francouzi. 
Vietnam vyhlásil nezávislost až po druhé světové válce, ale Francouzi 
v zemi vládli do roku 1954, kdy je z  Vietnamu vyhnali komunistická 
vojska  pod vedením Hočímina. V šedesátých letech začala růst 
pomoc USA jižní části Vietnamu, to všechno vyvrcholilo v tzv. 
Vietnamskou válku,která trvala téměř 13 let.Dnes je Vietnam 
komunistickou zemí s jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na 
světě. Vietnam těží  především z těžkého průmyslu a levné pracovní 
síly, kterou vy užívají zahraniční firmy.Vietnam má rozlohu 330 000 

km2  a více než 83 milionů obyvatel. V zemi dominuje ateizmus. Pouze 9 % obyvatel se hlásí k vyznání 
buddhismu, 7 % katolické náboženství. 
1. Hanoj (3,4 milionu obyvatel) - Hlavní město Vietnamu,město postavené na jezerech,s rušnou dopravou a 
nespočetnými zástupy lidí. V blízkosti jezera Hoam Kiem je zakopaný legendární meč vietnamského Artuše, 
kterým vietnamský císař porazil Číňany. Když Severní Vietnam v roce 1976 zvítězil nad Jižním Vietnamem , Hanoj 
se stal hlavním městem i Jižního Vietnamu.Během několika staletí ale i Čína považovala Hanoj za svoje město, 
proto tu sídlil i čínský mandarín-vysoký představitel vlády Číny. Z tohoto období pochází jedna z nejvýznamnějších 
památek  dnešní ho Hanoje - chrám literatury,nejstarší univerzity ve Vietnamu, kde studovali jen ti nejlepší z 
nejlepších. Navštívili jsme i Mauzoleum strýčka Ho, místo, které prahne navštívit každý Vietnamec. Dle pověsti 
však strýček Ho v mauzoleu pochován být nechtěl a teď po své smrti musí každý rok jezdit na služební cesty do 
Moskvy se opět nechat balzamovat. 
2. HALONG BAY - Když si řeknete Halong Bay, každému Vietnamcovi se vybaví  místo, kde by chtěl strávit svoji 
dovolenou. Bay je záliv, kde na ploše 500 km můžete obdivovat  neobydlené 
ostrůvky,jeskyně  tzv. Dračí zuby  na obrovské vodní ploše.Téměř celý den 
jsme se plavili po zátoce a jejich nádherných ostrůvcích mezi Dračími zuby 
lodí pronajatou pouze pro naši skupinku. Rybáři kolem nám ugrilovali na co 
jsme si ukázali, průchod jeskyní,která byla horkým sluncem rozpařená jako 
sauna,byl neobvyklým zážitkem,co se týče ve srovnání s jeskyní 
doma.Druhý den jsme se zastavili na speciální hadí farmě,kde v restauraci 
jen ti nejodvážnější si nechali připravit hada,zkusili sníst ještě bijící hadí 
srdce a zapili vše hadí krví a žlučí. Neuvěřitelný zážitek, zvířecí řečí však 
dodnes nemluvím.☺ Nočním vlakem se přesouváme do Hue. 
3. Hue (340 000 obyvatel) - Překračujeme 17.rovnoběžku,jsme v Hue. 
Hlavní město Vietnamu od roku 1802  do roku 1945, ve kterém vládlo 13 
císařů císařské dynastie Nguyen. Největší dominantou je Zakázané město, 
srovnatelné s Pekingem, i když v současnosti je většina města v rozvalinách. Město Hue se také neblaze proslavilo  
vyvražděním během jediného dne více než tisíce Vietnamců  jen proto, že se nepostavili proti Američanům. Večer 
nasedáme na rikše a projíždíme se nočním městem. Ráno přesun do města HOI AN,nejdůležitějšího přístavu v 16. 
A 17.století.Odtud se šířil francouzský vliv a právě sem přicházel čínský porcelán,čaj a otroci.HOI AN byl také 
poslední zastávkou Hedvábné cesty. Krásné středověké město,právě v době našeho pobytu však znečistěné 
záplavami. Večer transfer na letiště a odlétáme do NHA TRANGU.  
 



4. NHA TRANG (300 tisíc obyvatel) -  
Město ve středním Vietnamu, s bílými plážemi, příjemným Jihočínským mořem, kde před 35 lety odpočívala 
americká vojska před odjezdem na frontu. Po 9.ti denním neustálém cestování si právem zasloužíme 3denní 
oddych na nejkrásnějších plážích Vietnamu. Město není jen místem k relaxaci, dají se tu organizovat výlety po 
okolí, zajímavá byla projížďka na místních motorkách do pouště a nádherné pouštní oázy. Jsou zde bahenní 
koupele. 
5. SAIGON (8milión ů obyvatel) - Největší město ve Vietnamu  o  
celkové rozloze 2.256 km2, z toho 90 procent celkové rozlohy se 
skládá z vesnic. Moderní název města je HO CI MINH a Saigon je 
jednou z  12 částí. Právě v části Saigon jsou všechny důležité 
památky. Saigon byl hlavním městem Jižního Vietnamu v letech 
1956 až 1975 a stále udržuje svou zvláštní atmosféru, kterou najdete 
pouze tady. Katedrála Notre Dam, sídlo hlavní pošty a staré 
francouzské radnice, palác sjednocení, ale také  muzeum americko 
– vietnamské války,kde v němém úžasu přivíráte oči nad 
zvěrstvy,které může provést člověk člověku. V blízkosti se nacházejí  
CU CHI tunely, které během bojů proti americkým vojákům vytvořil 
Vietkong. Celková délka téměř 200 kilometrů je neuvěřitelná. Ještě 
dnes tam najdeme pozůstatky nemocnice, velitelských stanic, 
kuchyně, výrobny pneumatik, kde si Vietkong  vyráběl boty. Tady jsme si mohli zastřílet ze samopalu a také jsme 
pochopili proč američtí vojáci prohráli. Tunely sotva pro děti, do kterých se jen tak, někdo jako já, nenasoukal. 
V Saigonu jsme viděli takové množství motorek na silnicích, takový chaos, že se nám o tom zdává ještě i doma. 
KAMBODŽA - Země o které  se  hodně mluví, ale málo ví. Do nedávné doby patřila pod vliv Francie, nezávislost 
získala v roce 1953. Země má nejbohatší historii v Jihovýchodní oblasti v Asii. Období Angkoru mezi 9. a 14. bylo 
nejsvětlejším okamžikem v dějinách tohoto území. Když na území dnešního Česka v  11. století žilo sotva 300 tisíc 
obyvatel, v Angkore jich bylo 2 miliony! Nicméně Kambodža nabízí také nejotřesnější stránku lidské zloby. Během 
vlády Pol Pota bylo vyvražděno 3 milionů obyvatel. Všichni co měli nějaké vzdělání, brýle, ovládali cizí jazyk, byli 
nemilosrdně popraveni. V současnosti platí, že Kambodža patří mezi nejzaminovanější země světa. Dnes vládne 
zemi král, který studoval 9 let v Brně balet a žil určitou dobu se známým baleťákem  Harapesem. Pohnutá historie 
zabrzdila  hospodářský růst Kambodže. Země by mohla využít nerostných surovin (fosfáty a drahé kameny), ale v 
současnosti nemá prostředky. Její obyvatelé patří k nejpříjemnějším národům  na planetě.  
6 PHNOM PENH (2miliony obyvatel ů)  
Hlavní město Kambodže, bývalé francouzské město s koloniálním šarmem. Hlavním městem se Phnom Penh stal 
v polovině 15. století, když padl Angkor. Nejhorší etapu historie  město zaznamenalo během panování Pol Pota, 
který  jednou večer se rozhodl celé město vystěhovat, země se vrátila do roku nula a její obyvatelé se museli 
věnovat pěstování rýže. Největší dominantou dnešního města  je královský palác, francouzské koloniální domy a 
restaurace s vynikající kmérskou kuchyní.  

7. ANGKOR WAT - Nejhezčí památka v celé jihovýchodní Asii. Legenda 
říká, že bohovi Indrovi se zalíbil nádherný princ a chtěl aby za ním přišel 
do nebes. Nicméně ostatním bohům vadil člověčí pach, pach smrtelného 
člověka a donutili boha Indru, aby se krásného  prince zbavil. Indra se 
nechtěl vzdát přítele. Proto se rozhodl, že mu vystaví stejné sídlo jaké má 
na nebesích. A tak postavil Angkor, místo kde přebývají bohové.Největší 
slávu zažil Angkor v 9. až 14. století, kdy na Angkoru žilo až  2 miliony 
lidí. Je to obrovské město plné paláců a chrámů, Angkor Wat (nejslavnější 
chrám) komplex hinduistických a buddhistických budov. Zde mohli žít 
pouze králové a bozi. Běžným občanům nebylo dovoleno žít v kamenných 
stavbách.Vládci byli hinduisté, běžní občané buddhisti, proto se také o  
Angkoru hovořilo jako o místě, kde se všichni respektují. Vládce se staral 
o běžné obyvatele přímo královsky. Stavěl jim za své peníze nemocnice, 
školy, domy. Ženy musely chodit nahoře bez a nesměly mít žádné 
dekorace ve vlasech.  
Poznámky : Během celého pobytu byla zajištěna kvalitní doprava 
autobusem,jednou přesun linkovým autobusem, 1 noc v lůžkovém 
vlaku,do Saigonu přelet letadlem. Střídali se a věnovali nám místní 
průvodci. Během celé cesty kvalitní ubytování 3 * a 4* hotely se  snídaní. 
V Asii ceny potravin relativně nízké. Počasí s teplotami kolem 30 stupňů. 
Jsme v Asii, je vhodné očkování proti žloutence typu A,B ,břišnímu tyfu a 
dodržování přísných hygienických pravidel. Vhodnou měnou  americké 

dolary,v Kambodži slouží jako druhá paralelní měna. Kreditní karta funguje v některých místech, jinde může být 
problém. V Asii je cena k jednání,místní uráží pokud cenu nesjednáváte. Sjednávaní  je sport a má svá pravidla. 
Občané ČR potřebují turistické vízum do Vietnamu a Kambodži. Cestovní pas musí být platný alespoň 6 měsíců po 
návratu z cesty a musí mít nejméně 2 volné stránky. 
                                                                                                                                                Napsala a fotila HaŠeb 
 



Blahopřejeme jubilantům:  Jménem Výboru základní organizace i celé členské 
základny si redakce Motoláčku dovoluje popřát vše dobré, hodně spokojenosti, pevné zdraví a 

spokojenost s činností ZO OSD Motol, našim členům, kteří se letos dožívají kulatin.  
Jmenovitě jsou to paní a pánové:  

 

Kupková Eugenie , Richterová R ůžena , Hlinka Ji ří , Straka Vladislav ,  
Cvachovec Antonín , Mi čková Hana , Richter Milan ,  Kratochvíl Zden ěk ,  

Kováčiková Marcela , Dlouhý Jan , Škvorová Eva , Řehoř Pavel , Linhartová V ěra , 
Homola Milan , Erbsová Blanka , Válek Radomír , Cet lová Ladislava a Jaroš František 

 

Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme a samozřejmě předáme  
i finanční a věcný dar. 

( K vyzvednutí od měsíce jubilea u pověřené funkcionářky pí Suché, či u svého místopředsedy sekce) 
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A k slavení pat ří něco dobrého na zub: 
Bábovka z pudinku 
Ingredience:  4 různé pudinkové prášky, 4 x 350 ml mléka, 4 x 2 - 3 lžíce 
cukru, piškoty 
Postup: Pudinky vaříme po jednom, na jeden sáček použijeme 350 ml mléka a 
2 - 3 lžíce cukru (podle chuti). Pudink nalijeme do bábovkové formy 
vypláchnuté studenou vodou, poklademe piškoty a uvaříme další pudink. Takto 
můžeme pudinky libovolně vrstvit a prokládat piškoty. Poslední vrstvu tvoří 
piškoty. Až je bábovka plná, necháme vychladnout a ještě dáme pořádně vychladit do ledničky. Pak 
teprve vyklopíme (pokud to nejde, zkusíme opatrně uvolnit okraje od formy a bábovkou prudce 
zatřepeme do stran). Pak přiklopíme talířem a společně otočíme, případně prudce třepneme. 
 

Sandokanovy oči 
Ingredience: A: 125 g rozpuštěné ivy,5 lžic kokosu,4 lžíce sušeného mléka,3 
lžíce mletého cukru,  B: 100 g mletých ořechů,50 g cukru,50 g změklého 
másla,trochu rumu,  C: 125 g rozpuštěné ivy,50 g kakaa,4 lžíce mletého cukru,4 
lžíce pudinkového prášku 
Postup: Všechny tři hmoty vyrobíme důkladným promícháním všech 
surovin.Plníme do umělohmotných obalů na vejce vypláchnutých studenou vodou 
nebo do papírových košíčků.Dospodu dáme rozinku namočenou v rumu nebo lentilku,nalijeme trochu 
hmoty A,dáme lžičku hmoty B a zalijeme hmotou C.Necháme pořádně ztuhnout a vyklopíme. 
 

BANÁNOVÝ DORT 
Ingredience: 2 banány, 2 hrnky drcených sušenek, dvě -  tři lžíce 
rozměklého másla, šálek cukru (toho ale většinou každý dává podle svých 
potřeba  chutě), lžičku vanilkového cukru, 3 vejce, šálek jahod, lžičku 
citrónové šťávy, 250 g ananasu (kolečka či kousky v nálevu), půl šálku 
čokolády na vaření, tři tučné tvarohy  
Postup:Utřete drť, máslo a tři lžíce cukru a napěchujte těsto do pečící 
formy (asi 20 x 30 cm) a upečte v troubě s teplotou 160 180 stupňů. 
Mezitím si umixujete sýr (tvaroh) se zbylým cukrem vmícháte do směsi vejce, vanilkový cukr a jeden, na 
kaši rozmačkaný, banán. Když vychladne korpus,  naneste náplň na něj a dejte přes noc do ledničky. 
Výsledek (někdo volí až jednotlivé porce) před servírováním dotvořte jahodami, ananasem a nakrájeným 
banánem. Vše dozdobí čokoláda, můžete přidat i drcené oříšky. 
A jak na to? 
Jak vyklopit jogurt: Chcete-li snadno vyndat veškerý obsah kelímku s jogurtem nebo zakysanou 
smetanou, nepoužívejte lžíci. Odtrhněte víčko, otočte kelímek do misky dnem vzhůru a zabodněte do dna 
ostrý nůž. Nůž vytáhněte a s kelímkem klepněte. Vypadne celý obsah a uvnitř nezůstane vůbec nic. 
Struhadlo jako nové: Pokud máte struhadlo tupé, není problém ho nabrousit. Stačí k tomu jen kladívko a 
hřebík. Velikost hřebíku vyberete podle velikosti dírek na struhadle. Postup je jednoduchý. Do každého 
otvoru postupně vložte špičku hřebíku a trochu na ni klepněte kladívkem. Až je proklepnete všechny, 
struhadlo bude zase ostré. Budete se divit, jak dobře zase funguje.                     Z webu zpracovala HaŠeb 



Malá vzpomínka  na vynikající, lehký terénní automobil 
„TATRA 805“  -------------------------------------------------------   
Nákladní automobil Tatra 805 vyvinula kopřivnická 
automobilka na základě požadavku ČSLA a zkušeností, 
získaných s předchozími typy. Zpočátku vycházeli konstruktéři 
z prototypu T 803, neboť původní požadavek zněl na vozidlo 
s užitečnou hmotností 800 kg. ----------------------------------   
Nakonec vznikl vůz značně odlišný od svého předchůdce, 
vybavený však rovněž motorem T 603 A, neboť jiný vhodný 
motor nebyl v továrně k dispozici a vývoj nového agregátu nepřipadal pro krátkost času v úvahu. Nové 
použití si však vyžádalo dost zásadní změny. Motor dostal dva chladící axiální ventilátory ženoucí vzduch 
do prostoru válců a hlav, zatímco u osobního vozu ventilátory z tohoto prostoru naopak vzduch odsávají. 
Směs připravoval jeden dvojitý spádový karburátor Solex 30 UAAIP. Kliková skříň dostala plechové 
víko, jehož přední část tvořila olejovou nádrž. Samotná kliková skříň byla tedy suchá, jak je běžné u 
terénních vozidel. Toto řešení se volí proto, že v klikové skříni běžného motoru by se při velkém náklonu 
vozu při jízdě terénem olej odléval ke straně, čerpadlo by nasávalo vzduch a mazání motoru by mohlo být 
nedostatečné. V tomto případě dopravovalo jedno čerpadlo olej z klikové skříně do nádrže a odtud druhé 
čerpadlo přes čistič a dva chladiče do hlavního rozváděcího kanálu a k mazacím místům. Ve skříni 
pravého ventilátoru bylo vestavěno dynamo. Později vyráběné radiovozy měli se zřetelem  k větší 
náročnosti jejich elektroinstalace po jednom dynamu ve skříni každého ventilátoru. Motor s kompresním 
poměrem 6,5 : 1 dával nejvyšší výkon při 4200 ot./min. Suchá jednolamelová spojka přenášela výkon na 
čtyřstupňovou převodovku, uloženou v jednom montážním celku s dvoustupňovou přídavnou 
převodovkou. Od zadního konce hnaného hřídele převodovky odvodili konstruktéři pohon kompresoru 
pro huštění pneumatik. Základ šasi tvořila u této Tatry obvyklá nosná trouba, kterou procházel hnací 
hřídel na ní uchycené zadní rozvodovky. Vpředu k ní byly přišroubovány obě převodové skříně navzájem 

sešroubované svými přírubami v jeden celek a skříň přední rozvodovky, 
odlitá v jednom celku s komorou spojky. Přední i zadní polonápravy 
odpružovaly podélně uložené zkrutné tyče. Polonápravy vykyvovaly 
kolem osy hnacích kuželových pastorků, do kterých zabíralo ozubení 
talířových kol, uložených na vnitřním konci hnacího hřídele každé 
polonápravy. Touto konstrukcí, používanou již od roku 1923, odpadly 
choulostivé klouby. Talířová kola i pastorky obou náprav byly vzájemně 
zaměnitelné. Pérování tlumil dvojčinný pákový hydraulický tlumič na 

každé polonápravě. Uzávěrky obou čelních diferenciálů ovládala společná páka, pro snížení namáhání 
hnacího ústrojí a dosažení větší světlé výšky opatřil výrobce vozidlo redukcemi v kolech. Hnací hřídele 
předních polonáprav dostali homokinetické klouby, uložené v kulové dvoudílné skříni. Její vnitřní 
polovina byla pevně spojena s polonápravou, vnější se natáčela s kolem okolo dvou čepů, uložených 
v kuželíkových ložiskách. Řízení mělo převod šnekem a dvojitou kladkou, kapalinová provozní brzda 
působila na všechna čtyři kola, mechanická ruční na zadní. Karoserii nesl pomocný rám, upevněný na 
páteřovém šasi. Skládal se ze dvou podélníků z válcovaných U-profilů spojených příčkami. Přední část 
nesla tohoto rámu nesla celokovovou dvoumístnou budku bezkapotové konstrukce, opatřenou ve střeše 
kruhovým průhledovým otvorem krytým odklápěcím víkem. Vytápění zajišťoval horký vzduch od 
výfukového potrubí. Elektrická instalace byla dvanáctivoltová, akumulátor měl kapacitu 75 Ah, spouštěč 
výkon 1,32 kW (1,8 k), dynamo 130 W. Benzín 
ze stolitrové nádrže dodávalo membránové 
čerpadlo Motorpal.  Kromě vojenského valníku 
s ložnou plochou 3000 x 1900 mm a postranicemi 
o výšce 500 mm, vybavených navíc 350 mm 
vysokými nástavky, jejichž sklopná část tvořila 
lavičku, dodával výrobce i skříňové nástavby. 
Tato vozidla se však odlišovala i zcela jiným 
provedením nižšího pomocného rámu. V ČSLA 
sloužila dvě skříňová provedení, jedno jako 
sanitní vozy, druhé jako již zmíněný radiovůz, proti  



sanitě znatelně nižší a kompaktnější. Konstrukce vozidla umožňovala přepravu 1500 kg nákladu za velmi 
nepříznivých terénních podmínek. Navíc mohla v únosném 
terénu tahat přívěs o hmotnosti 1600, na silnici až 2000 kg. 
Vozy se dodávaly se dvěma druhy zkrutných tyčí. Automobily 
s tyčemi o průměru 41 mm mohly zatíženy maximálně 1500 kg 
i při provozu na silnici, vozy s tyčemi o průměru 44 mm uvezly 
na silnici bez přívěsu až 2250 kg. Používaly se ráfky rozměru 7 
X 16“ a pneumatiky 10,50 X 16 v jednoduché montáži na všech 
kolech. Valník měl pohotovostní hmotnost 2750 kg a kromě 
nákladu mohl vézt dvoučlennou posádku o hmotnosti do 200 
kg. Maximální rychlost činila 70 – 75 km /h, trvalá kolem 60 
km/h. Při rozvoru náprav 2700 mm a rozchodu kol 1600 mm 
vpředu i vzadu byl vůz dlouhý 4720 mm, široký 2195 mm a 
vysoký 2610 mm. Vzdor svému vzezření nebyla „osmsetpětka“ 

nikterak vratkým vozidlem a v rukou zkušeného řidiče dokázala v terénu doslova neuvěřitelné věci. 
Kompaktní rozměry, značná světlá výška, dostatečný výkon motoru, široké pneumatiky s jednoduchou 
montáží a nízká hmotnost, to vše z ní dělalo jasného favorita ve 
všech druzích terénu. Z armády vyřazovaná vozidla sloužila ještě 
řadu let v civilu, zásobovaly např. horské chaty, sloužily (a slouží 
dosud!!) u různých dobrovolných hasičských spolků. Nedostatek 
lehkých nákladních automobilů však způsobil, že se vozy často 
používaly i k účelům, ke kterým se nehodily. Rozvážely pak 
například zboží po dobrých silnicích a dokonce i po městech. 
V těchto podmínkách trpěla jak ekonomika provozu, tak i pověst 
jinak vynikajícího automobilu. První vozy Tatra 805 byly dodány 
výrobcem v počtu 949 kusů již v roce 1955. Výroba zde končila 
roku 1959 a o rok později byl dokončen poslední, v tomto roce 
už jediný kus. Celkem vzniklo v Kopřivnici 7214 těchto automobilů a pak se výroba neuváženě 
přestěhovala do AZNP Mladá Boleslav a do Škody Plzeň (tenkrát ZVIL Plzeň), kde v krátké době 
zanikla, nutno podotknout, že „osmsetpětky“ vyrobené mimo mateřský závod  Tatra v Kopřivnici ztrácely 
na kvalitě…. Mezitím však stihli dva speciálně karosované skříňové vozy s jednoosými přívěsy projet 
napříč Asií až do Japonska, přitom navštívit Indii a Srí Lanku (Cejlon) a prokázat v nejnáročnějším terénu 
svou naprostou převahu nad konkurencí nejzvučnějších značek. Oba expediční vozy jsou dodnes 
zachovalé. Zřejmě i v podobě Tatry 805 je ztělesněna řada nevyužitých možností a zkušeností, neboť vůz 

byl schopen dalšího úspěšného vývoje, kdyby tuto 
Tatru poháněl úsporný vznětový motor, byly by 
potomci „osmsetpětky“ velkými konkurenty vozům 
Mercedes-Benz Unimog a obchodní úspěch by je 
pravděpodobně neminul.  – 
Několik zajímavostí o Tatře 805 – víte, že:  
….pár „Osmsetpětek“ bylo v KAROSE Jaroměř 
speciálně karosováno pro filmaře na Barrandově, byly 
to malé minibusy, posloužily k převozu filmařů i s 
jejich technikou,některé vozy byly upraveny na vozy 
zvukařské  ------------------------------------------- 
…existovala Tatra 805 speciálně pro výsadkové 
vojsko, charakteristická byla otevřená kabina se 

sklápěcím čelním oknem a plátěnou střechou   --------…vyřazené Tatry 805 posloužily ke stavbě různých 
domácích traktůrků a terénních vozidel, zasloužil se o to geniální podvozek  -----------------------------------
…jako děti jsme měli na hraní krásnou plechovou „Osmsetpětku“, byla podobě civilního valníku, 
vojenské sanity a jeřábu,pohon byl pérovým strojkem nebo na bowden,výrobcem byl Tatrasmalt nebo 
Omnia na Slovensku v Pohorelé  ----------------------------------------------------------------------------------- 
…dnes se našli modelářské firmy, které nabízí Tatru 805 jako kvalitní stavebnici pro kitaře. 
                                                                                                                                           Zpracoval  VOBO 



Pomožme si sami: 
Dlouho jsem měla bolesti rukou a nejhorší to bylo v noci... 
Nevíte kam s rukou, brní prsty a jste každou chvilku vzhůru a ráno 
nejste schopna udržet drobné věci v rukou, nemáte v nich cit. S 
obtížností mažete chleba, zamykáte dveře apod. Díky tomuto 
receptu jsem se vyhnula operaci karpálních tunelů.  

POTŘEBNÉ PŘÍSADY: Acylpyrin, 5 listů aloe, francovku herbu či lesanu.  POSTUP PŘÍPRAVY: 
Do půl litru francovky herby (lesany) nechte louhovat 20 tablet acylpyrinu a 5 listů aloe a občas protřepte. 
Po týdnu si můžete ruce mazat před spaním. Já jsem měla svou medicínu po ruce i v noci.         RůRi 
 

Česnekové přírodní antibiotikum  - HLAVN Ě NA KAŠEL.  
POTŘEBNÉ PŘÍSADY: 6 stroužků česneku, 8 lžic cukru, 250ml vody, POSTUP 
PŘÍPRAVY. Česnek nasekáme na drobno a dáme do vody s cukrem. Zamícháme a 
pomalu vaříme 10 min. Necháme uležet několik hodin a scedíme. Uchováváme v 
ledničce. To je recept, který používám už léta. Moje děti ho jedí normálně, ani se 

nešklebí, není to až tak strašná chuť. Velmi rychle zabírá na kašel, nejpozději druhý den zaznamenáte 
velkou změnu. Je to zaručený lék na jakýkoliv kašel. Vyčetla jsem ho v jedné babské medicínské 
knize,kde bylo spoustu receptíků s bylinkami. Opravdu zabírá.                                                    RůRi 
 
 

Zázrak jménem zázvor 
 

Do zimy: Zázvorový čaj - zázvor najemno nastrouháme, zalijeme třemi deci horké vody 
a poté přecedíme, do vývaru přidáme kolečko limetky, lžíci medu a citronovou šťávu. 
 

Do tepla: Zázvorová limonáda – kousek zázvoru nastrouháme, zalijeme malým 
množstvím horké vody, přecedíme, do vývaru přidáme cukr a vychladíme. Dolijeme 

sodovkou a dochutíme citronovou šťávou. 
 

Na nemoc: Zázvorový rumáček – trochu nastrouhaného zázvoru zalijeme tři deci horké vody, 
přecedíme, do vývaru přidáme dvě deci rumu, med a limetkovou nebo citronovou šťávu. 
 

                         Více o zázvoru na: www.zazvor.com, www.zazvor.eu, www.zazvor.info    Připravila L.P. 
 

Chmel a pivo léčí?  Pití přináší lidskému tělu řadu výhod – v první řadě samozřejmě 
hasí žízeň, potěší chuťové buňky, v létě osvěží a v zimě zahřeje... Většina nápojů navíc 
obsahuje důležité vitaminy nebo chrání organismus před vysokým tlakem či rakovinou.  
 

Nejde vlastně ani tak o samotný nápoj, ale o jeho hlavní složku – chmel. To je totiž – 
mimo jiné – přímo zázračná léčivka a skvělé koření. A není to žádná novinka. Chmel 
byl totiž znám už ve starověku. Řekové a Římané ho používali jako močopudný a krev 
čistící prostředek. Chmelem se kdysi léčilo nedostatečné vylučování žaludeční šťávy 
spojené s kvasnou nebo hnilobnou poruchou zažívání, fungoval i jako pomocný 
močopudný a protituberkulózní prostředek, a také zlepšoval spánek. Chmel tlumí 
činnost mozkové kůry, zpomaluje srdeční činnost a uvolňuje napětí hladkého svalstva, 

proto se používá i jako přírodní sedativum. Zdroj: http://www.mojebylinky.cz/taxonomy/term/96          RůRi 
 

Káva a zdraví.   Kvalitní a jemné kávy nezatěžují organismus, zatímco silné kávy typu Robusta s 
vyšším obsahem kofeinu mohou být pro naše tělo značně zátěžové. Mylná je také 
představa, že mléko v kávě tlumí následky kofeinu, je tomu právě naopak. Je tedy mnohem 
rozumnější pít kvalitní kávy s nižším obsahem kofeinu bez mléka, než se snažit si levnou 
kávu nevalné chuti mlékem vylepšovat. Připomeňme si, že kávy s vyšším obsahem kofeinu 
bývají vesměs horší kvality. Pití takové kávy může u citlivějších osob způsobit takzvaný 
kofeinový šok, při kterém se projeví bolest hlavy, silné bušení srdce a třes rukou. Abychom 
předešli nežádoucím účinkům, je vhodné zvolit některou z jemných odrůd kávy typu 

Arabica. Ta naše smysly pouze lehce povzbudí, dodá tělu energii a její vliv na náš organismus je příznivý. 
                                                                                                 Zdroj: http://www.e-kava.cz/kava       JZ 



Zdravověda:    Únava jako nemoc – také ji máte..?  

 

"Cítím se slabý. Bolí mě celé tělo. Je mi jako po těžké chřipce, ale už víc jak rok jsem nestonal. Žádný 
lék, odpočinek ani spánek mě nedokáže z té prokleté nemohoucnosti vysvobodit."  Právě takto mohou 
znít stesky člověka, jehož únava se stala nemocí.  
Únava je přirozenou reakcí našeho těla na zátěž. Pokud se rozhodneme, nebo jsme nuceni tuto výzvu 
ignorovat, může dojít k přetížení a poškození řady důležitých tělesných funkcí. Dojde k propuknutí 
doutnající nemoci, oslabené tělo podlehne i lehčí infekci, přetěžovaná kost se zlomí.  
Únava se nás drží s nesmyslnou vytrvalostí. Jsme zdraví, nic nám nechybí, všechny lékařské výsledky 
jsou v pořádku. Tak co je špatně? 
Příčina dlouhodobé nepřirozené únavy u chronického únavového syndromu je neznámá. Nemoc 
svým charakterem i průběhem připomíná banální virové onemocnění, jako je například chřipka.  
Podstatné je, že všechna lékařská vyšetření jsou s negativním výsledkem. Příčinu naší únavy není 
možné vysvětlit žádnou jinou známou nemocí. Délka únavy neodpovídá vynaložené námaze. Jak 
dlouho únava trvá? Abychom mohli mluvit o únavě dlouhodobé (chronické), musí tento stav trvat 
nejméně 6 měsíců. 

Nepřekonatelná únava není bohužel jedinou nepříjemností, které Vás 
u tohoto onemocnění provázejí. Často si naměříte lehce zvýšenou 
teplotu. Mohou Vás trápit nepříjemné pocity v krku. Pálení a škrábání 
v hrdle podobné lehčí angíně. Výsledky z výtěrů jsou přitom 
opakovaně negativní. Neurčité bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy na 
spáncích a za očima. Na krku si můžete nahmatat zvětšené mízní 
uzliny citlivé na dotek. 
Někdy si připadáte jako simulanti. Doktoři na Vás nic nenašli a Vy 
přitom nejste schopni udělat ani desetinu toho, co jste zvládli dřív. 
Není divu, že se k takovému stavu často přidají i deprese, poruchy 
spánku a další psychické problémy. Dostatečný a kvalitní odpočinek 
nám pomáhá předcházet řadě nemocí. Umět "na chvíli vypnout", najít 
si "chvilku pro sebe", jednoduše umění odpočívat, je nezbytnou 

součástí zdravého životního stylu. V případě chronického únavového syndromu je kvalitní odpočinek 
často jedinou cestou jak dosáhnout zmírnění únavy i dlouhodobého zotavení. 
Po proběhlém infekčním onemocnění vyžaduje Vaše tělo delší odpočinek než dříve, tomu by měla 
odpovídat i délka pracovní neschopnosti.  
Malá kritéria: zimnice, bolesti v krku, bolesti svalů, svalová slabost, bolest hlavy, bolesti kloubů, 
bolestivé mízní uzliny na krku, poruchy spánku, psychické problémy (podrážděnost, nesoustředěnost, 
deprese), náhlý vznik obtíží. 
 Aby u Vás mohla být stanovena diagnóza chronický únavový syndrom, musí být splněna tato kritéria: 
zvýšená teplota, zánět v oblasti hrdla, zvětšené a citlivé mízní uzliny v oblasti krku. 
Je tato nemoc nebezpečná?  
Ve výjimečných případech může vést dokonce k částečné nebo úplné invaliditě. Omezuje Vás v 
práci, často i při běžných každodenních činnostech, žádné vážné zdravotní komplikace však sám o sobě 
nezpůsobuje. Prvním podstatným krkem je naučit se s touto nemocí žít. Musíte se naučit správně 
odhadovat své fyzické a psychické možnosti a přizpůsobovat jim každodenní aktivity. Nepřepínejte své 
síly. Snažte se vyhovět svým potřebám. Spát tak často a tak dlouho, kolik potřebujete. Odpočívejte 
kdykoliv Vás k tomu Vaše tělo vyzve. Dá se chronický únavový syndrom úplně vyléčit? Pokud své 
obtíže nepodceňujete a zaujmete k nim zodpovědný přístup, je naděje na uzdravení poměrně vysoká.  
Některé lékařské studie uvádějí úplné uzdravení u poloviny nemocných. Mohu dávat krev? Pacienti s 
chronickým únavovým syndromem by neměli být dárci krve ani orgánů. Důvodem je dosud nejasná 
příčina a přenosnost tohoto onemocnění. Mám držet nějakou dietu? Jaká strava je nejvhodnější? V zásadě 
není doporučováno žádné dietní omezení. Vhodná je jistě racionální výživa s dostatkem ovoce a 
zeleniny, rostlinných olejů a mořských produktů.  
Omezit byste naopak měli příjem živočišných tuků, dráždivých a přepalovaných pokrmů a alkoholu. 
 

Zdroj:  http://www.ordinace.cz/clanek/unavovy-syndrom/      autor: MUDr. Tomáš Marada    Připravil JZ 
 
 



Revizoři – proč nejsou vidět…? 
Se stoupající agresivitou cestujících, se stoupající tarifní a přepravní nekázní, vzrůstá na naše funkcionáře 
počet dotazů ze strany řidičů autobusů, tramvají a konec konců i z lanové dráhy na téma, které leckdo nerad 
slyší, tedy co dělají (nedělají) revizoři a jaká je jejich spolupráce s Městskou policií, která je doprovází. 
Revizory vidíme poměrně často – v metru. Tam bývají po dvojicích či trojicích, někdy i s doprovodem 
policie. Čas od času provedou ve spolupráci s Městskou policií i velkou kontrolu na nočních linkách 
tramvají a to v centru města. Žádný z mnou oslovených řidičů si nepamatuje, že by taková kontrola byla 
na okrajových částech Prahy. Ještě hůře jsou na tom řidiči autobusů. Z našeho průzkumu vyplívá, že ani 
jeden neměl revizora ve voze v noci. 
Domníváme se, že pokud by byla více kontrol, nejen že by podnik vybral více peněz na tržbách, ale i by 
byla lepší bezpečnost pro řidiče. A pokud je k tomu třeba asistence Policie, proč ne, jen tím lépe. Není 
povinností odborové organizace přicházet s komplexním řešením a novelami norem a zákonů, jak se mi 
snaží podsouvat a tuto mou snahu o zvýšení počtu revizorů dehonestovat, někteří na funkcionáři z FPO… 
Podle mne je naopak povinností odborů přicházet s novými nápady a návrhy na zlepšení pracovních 
podmínek (a já myslím, že zvýšení bezpečnosti mezi to patří) a s nápady jak podniku vydělat peníze. Ty 
pak mohou být použity ve prospěch zaměstnanců, na jejich platy či lepší vybavení a zabezpečení. 
Již mnohokrát jsem navrhoval, aby byli zavedeni průvodčí do nočních tramvají. Podle mne by si 
výběrem jízdného na sebe vydělali, řidič by nebyl na konečné na opilce sám a ještě bychom vytvořily 
pracovní místa. Okolí ( a nejen management ) je však k těmto nápadům hluchý. Nyní jsem přišel tedy 
s podnětem nechat překontrolovat, jak že je vlastně kontrola jízdenek v noci prováděna. Výsledkem bylo, 
že kontrola zjistila, že v noci u autobusů je to bída, a že u tramvají taky nic moc…. Zlepší se to? Bůh ví… 
Nemusím asi vykládat, že jsem tím získal řadu nepřátel, zvláště u revizorů…. Posuďte sami, co mi na      
e-mail přišlo od představitele skupiny revizorů v odborové organizaci FTP (dříve též OO DP-Metro): 

 

………... Jste jen podvodník, zlod ěj, diktátor. Nic 
jiného, jen odborá řská špína, která jen škodí 
zaměstnanc ům. A jsem opravdu zv ědav jak Vaše 

organizace p řisp ěje ke zkvalitn ění práce pracovník ů 
přepravní kontroly, když Vy si z ní chete ud ělat 
výd ěle čnou d ěvku pro DP. Ano chápu, že jsme Vám 
trnem v oku, protože odvád ěné měsí ční p řísp ěvky 

revizor ů jsou velice nadpr ůrné a jsem vítání v každé 
organizaci…... 

…… A ty se úpln ě vykašli na p řepravní kontrolu, 
nevíš o ní nic, ti lidé jsou vzd ělaní mají školy a 

nejsou tupci aby tob ě lezli do prdele. S pozdravem a 
přáním v ětších funkcí v život ě než šmudly ZO OSD Motol    Old řich Čubr 

 

Dotyčný také poslal o tomto tématu článek, který ovšem z 90% hovoří jen o tom, jaký jsem vůl, že do 
toho šťourám…a že to jinak nejde…k danému tématu se dá z tohoto článku uveřejnit snad jen následující: 
 

…..Ano uznávám, že se noční kontroly tarifní a přepravní  provádějí jen na tramvajových linkách a ve 
stanicích metra. Autobusy jsou zcela mimo. Za celou dobu této akce se neprováděla kontrola  jen jednou 
ročně  a to vždy na silvestra.… 
… Nechci zde psát výpisy ze Smluvních přepravních podmínek, kde je jasně stanovena pravomoc řidičů 
nočních linek, k tomu aby nebyl vpuštěn, či byl vyloučen cestující, který je znečištěn, zapáchá a tak 
obtěžuje ostatní cestující. Nebude zde připomínat povinnost každého zaměstnance DP, že je povinen 
sepsat a podat služební hlášení pokud zjistí, že je poškozován majetek DP a jsou porušovány pracovní 
povinnosti. Poukazovat na revizory, že jsou v tramvajích bezdomovci a nepřiznat si vlastní chybu v práci 
řidiče, který je jako první při řešení toho problému, za celé roky nepodat ani jedno SH a pak říct, že 
cituji:„Ze zkušeností řidičů víme, že v době po setmění prakticky nikdo tramvaje a autobusy nekontroluje. 
Tím se rozmáhá nešvar jízdy závadových osob (bezdomovců) kteří svým chováním i vzezřením odpuzují 
případné zájemce o cestování MHD v noci.“  je pro mě a mé kolegy opravdu podpásovka ze strany od 
které bych to nečekal…...                                                 Za sekci PK FPO místopředseda Oldřich ČUBR. 
 

Poznámka: Na naší webové stránce probíhala a do dnešního dne probíhá anketa, jak často vidíte revizory v nočních 
hodinách. Tato anketa je otevřená všem a hlasovat může kdokoli vstoupí na naši stránku. Zda tam hlasují řidiči, nebo zda 
revizoři, či zda dokonce černí pasažéři nevím, ale výsledek hlasování je vzhledem k praxi, s kterou se denně setkáváme 
překvapující. Můžete se sami podívat na:  http://www.zoosdmotol.cz/revizori.htm                                                 JZ 

…Na přání dotyčného bylo jméno zakryto… tento e-mail i článek má redakce uložen v plném znění  
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                  Pomůcka:    USP , SRU , ACHELOY , OVOSAN , BOROZAN , KIBVE , AKTIN 
Máte-li zájem nechat si vyrobit křížovku do vašeho časopisu, zprostředkujeme vám kontakt s autorkou. 
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  Vyluštěnou tajenku zasílejte na: 774 746 800. Tři vylosovaní (na VZO po zhotovení dalšího čísla) 
obdrží cenu. Cena SMS odpovídá vašemu tarifu. Při tarifu ZO OSD Motol jsou SMSky ZDARMA ! 
Tarif ZO OSD Motol = SMSky a volání v naší síti zdarma + 50 volných minut kamkoli + nový telefon, to vše za 
125,-Kč paušálu měsíčně. Smlouvu nutno uzavřít na 2 roky a platí jen pro naše členy a jejich rodinné příslušníky. 



Vaříme s Motoláčkem 
 

 
Singapurské lístečky  
60 dkg vepř. plecka, ale je to dobré i z kuřecího, 2 vejce, 1 
lžíce hl. mouky, 1 lžíce sójové omáčky, necelý dl 
nasládlého vína, 1 rovnou lžičku glutasolu, kari, chilli, 
cukr, sůl -umíchám těstíčko, namáčím tenké řízečky masa 
a smažím dozlatova. Jako příloha je ideální rýže. 
 

Kuřecí roláda 
formu vyložíš peč. papírem, 
pokladeš angl. slaninou, na to 
rozložíš 3-4 ještě naplocho 
rozříznuté kuřecí řízky, můžeš je 
ještě rozklepat, okořeněné dle 
chuti, na to dáš směs asi 20 dkg 
strouhaného sýra a 2-3 vejce, 

opět ochucené dle chuti, já dala ještě hrst mraženého hrášku a 
proužky červ. papriky můžeš dát i uzeninu, a přikryješ masem a 

slaninou, co ti přečuhuje přes formu, peč cca půl. hodinky,  nech do druhého dne vychladit (ve formě).  
 

Česnekové kousky  
4 kuřecí stehenní řízky, 1 vejce, 1 dl mléka, 10 dkg hl. mouky, 10 dkg 
strouhaného eidamu, 4 stroužky prolisovaného česneku - z uvedených 
surovin umíchám husté těstíčko, ve kterém pak obaluji osolené 
špalíčky masa a smažím dozlatova. Jsou dobré i studené, třeba k 
večeři a jen se salátem. 
 

 
 
 
 
Vepřová játra 'la Alcron  
játra, asi 6 stroužků česneku, 2 lžíce vorčestru, 3 lžíce 
jemného kečupu, sůl, pepř - špalíčky jater opepřím a 
zprudka orestuji, vyndám, na pánev hodím plátky 
česneku, orestuji (ale jen chvilinku, aby nezhnědl a 
nezhořkl), pak tam přidám vorčestr s kečupem a po 
promíchání vrátím dodělat játra, osolím. Děti k tomu 
milovaly hranolky, dneska byly s rýží. 

 

Bramborové placičky se zelím 
1 kg syrových brambor, 150 g hladké mouky, 2 vejce, 150 g 
kysaného zelí, trochu mléka, sůl, 2 stroužky česneku, 
majoránka, pepř, olej.  
Nastrouháme syrové brambory, přidáme sůl, vejce, mléko, 
mouku a prolisovaný česnek, okořeníme a nakonec přidáme 
pokrájené kysané zelí. Na rozpáleném oleji pečeme placičky z 
po obou stranách dozlatova..  

Připravila HaŠeb a RůRi.  Zdroj: různé webové stránky. 



Aktuality, co nás týkají : 
Vejce v Česku podražila o sto procent, stačila jedna směrnice EU. 
Vejce v Česku od začátku letošního roku, kdy Evropská unie zpřísnila pravidla pro chov slepic, 
podražila v obchodech o sto procent. Na unijním trhu totiž po Novém roce začal být kvůli poklesu 
produkce drůbežáren výrazný nedostatek vajec. Obchodníci mají problémy se zajištěním dodávek 
vajec do prodejen a předpokládají, že jejich cena ještě poroste. Například v začátkem března nabízel 
jeden z největších potravinových řetězců plato deseti vajec za 64,90 koruny. A to navíc byla všechna vejce 
vyprodaná. Zatímco ve 45. týdnu loňského roku činila průměrná cena vejce podle zjištění Českého statistického 
úřadu (ČSÚ) 2,52 koruny, v sedmém týdnu letošního roku se už dostala na 3,06 koruny. Jde ale o průměrnou cenu, 
realita v obchodech je často jiná. ( ..jsem zvědav, jaká že vejce budou ženy barvit na velikonoce…JZ) 
Potraviny obecně na pultech tuzemských obchodů byly v lednu meziročně dražší v průměru o 6,1 procenta, jak 
vyplývá z údajů zveřejněných ČSÚ. Ceny podle odborníků porostou i nadále. Výrazně podražily pekárenské 
výrobky (o 13,1 procenta), dále pak mléko či sýry (o 9,9 procenta). Pozadu nezůstalo ani maso (o 7,3 procenta) 
nebo oleje a tuky (o 8,2 procenta). Za cukr, marmeládu, med, čokoládu a různé cukrovinky si nakupující připlatili o 
9,4 procenta více. Potraviny zdražilo nejen lednové zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty z deseti na 14 
procent, které obchodníci promítli do cen už loni, ale vliv měly také rostoucí ceny komodit i vyšší náklady 
obchodníků a výrobců potravin například na dopravu zboží či energie. 
Zdroj:  http://www.novinky.cz/ekonomika/260967-vejce-v-cesku-podrazila-o-sto-procent-stacila-jedna-smernice-eu.html?ref=zpravy-dne 

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

Zemře-li pacient v nemocnici, poplatky musí uhradit dědicové. 
Hospitalizační poplatky za každý den pobytu v nemocnici, tzv. regulační, jdou i za zemřelými pacienty. 
Mnozí pozůstalí se mylně domnívají, že pokud poplatky za svého zemřelého příbuzného nehradí 
rovnou v pokladně, nemocnice si to prostě odepíše jako ztrátu, a účet hodí do koše. 
Sečteno a podtrženo, poplatek za pobyt v nemocnici se poté stane pohledávkou se vším všudy, se 
kterou se nemocnice přihlásí do dědického řízení, aby ji pozůstalí uhradili. „Poplatky ze 
zdravotnických zařízení jdou po pacientech, kteří zemřeli, do dědického řízení. Nemocnice nebo i jiný 
věřitel však mohou takovou pohledávku zažalovat i po skončení dědického řízení, přičemž dědické řízení nemá 
žádný vliv na promlčení,“ potvrdila Právu soudkyně Krajského soudu v Praze Šárka Hájková. „Dluh z regulačního 
poplatku je vymahatelný i po smrti po dědicích. Požadavek na úhradu většinou uplatňují zdravotnická zařízení u 
příslušného dědického komisaře, a přímo, pokud pacient zemře v zařízení,“ uvedl právník Psychiatrické léčebny 
Bohnice Miloš Ondruška. 
Je-li vše doloženo, může nemocnice coby řádný hospodář po příbuzných nárokovat, jak jí ukládá zákon, i úroky z 
prodlení. Pokud je pacient propuštěn, regulační poplatek neuhradil, a teprve až při soudním řízení se žalobce dozví, 
že dlužník zemřel, soud je oprávněn sdělit zdravotnickému zařízení, jak bylo vypořádáno dědictví, a to pak žádá 
dědice o úhradu. „Následně má nemocnice právo podat na dědice žalobu. S ohledem na dlouhodobý pobyt pacienta 
v zařízení může jít i o desetitisícové částky,“ dodal Ondruška. 
Podle něho většina pozůstalých za své zemřelé pacienty platí ihned v pokladně, ale potvrdil, že k žalobám 
dochází. Vzpomínám na slova dřívějšího ministra zdravotnictví Julínka, který tvrdil, že vzniknou-li dluhy za 
regulačními poplatky, pak bude vytvořen zákon o agentuře, která bude tyto pohledávky spravovat a vymáhat,“ 
připomněl právník Miloš Ondruška. Z toho zatím sešlo, takže nemocnice se část snaží vymáhat samy 
prostřednictvím svých právníků a část prodávají překupníkům s dluhy.  
Zdroj:    http://www.novinky.cz/finance/260189-zemre-li-pacient-v-nemocnici-poplatky-musi-uhradit-dedicove.html 

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

Za zdražováním benzínu a nafty stojí i nalévání peněz do vyspělých ekonomik. 
Ceny pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic opět rostly. Nejprodávanější benzín 
Natural 95 stál začátkem března 36,32 Kč/l, což je zdražení. Nafta vyskočila s cenou na 36,70 
Kč/l. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny tlačí nahoru i nalévání peněz do ekonomik ze 
strany centrálních bank. Za zdražováním je už tradičně růst ceny ropy na svět.trzích. Česká 
měna neposiluje tolik, aby byl cenový nárůst kompenzován. Cena ropy Brent v minulém 
týdnu krátkodobě překročila hladinu 128 dolarů za barel, a dostala se tak na 3,5letá maxima v dolarovém 
vyjádření. „Stalo se tak ve čtvrtek krátce poté, co íránská televize oznámila, že došlo k explozi v největší 
saúdskoarabské rafinérii Qatif,“  říká Miroslav Novák ze společnosti Akcenta. Později se ukázalo, že žádná 
exploze nebyla. Rostoucí ceny lze kromě geopolitického napětí na Blízkém východě vysvětlit i rostoucí nabídkou 
peněz ve vyspělých ekonomikách. Naposledy v minulém týdnu byla Evropskou centrální bankou poskytnuta 
dlouhodobá likvidita bankám ve výši téměř 530 miliard eur. Volné finanční prostředky následně mohou být mimo 
jiné využity právě k nákupu rizikových aktiv a komodit. Cena benzínu i nafty stoupla u tuzemských čerpacích 
stanic od Nového roku o více než korunu. Pokud se vrátíme o rok zpátky, zjistíme, že litr Naturalu 95 se tehdy 
prodával levněji zhruba o 2,70 Kč a litr nafty dokonce o 3,70 Kč.  V roce 1989 stál litr benzínu Speciál dnes 
už neuvěřitelných 8,-Kčs za litr… a to naši dědové pamatují „nestoudné“ zdražování z 1,20,-Kčs na 4,-Kčs… 
 Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/260939-za-zdrazovanim-benzinu-a-nafty-stoji-i-nalevani-penez-do-vyspelych-ekonomik.html 



Věda, technika a tajemno…  
Bývalý manager National Aeronautics a Space Administration Data a Photo Control Department, Ken Johnston, 
který pracoval pro vesmírnou agenturu v Lunar Receiving Laboratory během misí Apolla, byl vyhozen za to, že 
řekl pravdu...  
Ken Johnston trvá na tom, že NASA zná astronauty, kteří objevili pradávná mimozemská města a zbytky překvapivě 
vyspělé techniky na Měsíci. Řekl, že agentura nařídila tutlání a donutila jej se na tom účastnit. Za posledních 40 let další 
vědci, inženýři a technici obvinili NASA ze zakrývání a mlžení dat. Vzrůstá počet údajných obvinění, která se pohybují 
od skrývání informací o anomálních vesmírných objektech a lhaní o objevech artefaktů na povrchu Měsíce a Marsu, což 

má sloužit k popírání důkazů o životě, o kterém informovala již kdysi v 70tých letech kosmická 
sonda Viking. Podle Johnstona astronauté Apolla přivezli fotografický důkaz artefaktů, které 
našli během svých aktivit na Měsíci. Johnston tvrdí, že NASA mu nařídila zničit záběry aktivit 
kosmonautů na Měsíci, když byl v Laboratoři tryskových pohonů (JPL), ale odmítl. Když s tím 
šel na veřejnost, vesmírná agentura s ním rozvázala pracovní poměr. Po svém náhlém odchodu 

dal najevo, že toho již má dost a že je otráven tím, že vláda USA sedí na důkazech již více jak desetiletí. Důkazech o 
tom, že na Měsíci jsou prastará mimozemská města. “Nemám co ztratit," řekl. Důkaz ukazuje velké struktury, možná 
dokonce nějakou základnu na odvrácené straně Měsíce, což se zdá, že podporuje Johnstonova tvrzení.  
Ken Johnston není jediný pro koho je NASA jablkem sváru. Vědec, který dohlížel na experiment důležitého zachycování 
života na palubě Vikingu v roce 1976 při misi na Mars, pokračuje v obviňování vesmírné agentury USA. Gilbert Levin 
trvá na tom, že jeho biologický experiment dokázal, že v půdě Marsu je život. "Obdrželi jsme pozitivní data, 
korespondující se všemi kritérii ještě před misí, což dokazuje existenci mikrobiálního života v půdě na Marsu," Levin to 
sdělil  National Geographic. "Nalezl jsem na Marsu život v roce 1976, říká vědec" 
Mnoho vesmírných vědců zpochybnilo NASA a agenturu obvinilo z dalších podvodů údajně páchaných po desetilet. Po 
mnoho let vesmírná agentura vydávala fotografie Marsu s načervenalou oblohou a s rezavě červenou krajinou. 
Procházelo jim to až do té doby, dokud nepodnikli nezávislí badatelé a výzkumníci misí na Mars z Evropské Vesmírné 
Agentury (ESA) výzkum, který odhalil, že obloha Marsu vypadá vlastně podobně pozemské obloze a krajina Marsu se 
podobá terénu lososové barvy jihozápadní Ameriky. 
Bývalá zaměstnankyně NASA, Donna Hare, obvinila NASA z upravování, zamlžování a zatmavování tisíců fotek po 
celé roky. Vyšla na veřejnost s prohlášením, že vesmírná agentura vymazala nevyhovující anomálie na jistých 
usvědčujících fotografiích. Během své práce v NASA byla specialistkou pracující jako ilustrátor a fotografický technik 
slajdů. Za její služby jí byla udělena v roce 1969 cena za Apollo, cena za Skylab a zvláštní pamětní medailon za 
chvályhodnou službu týkající se společné americko-ruské vesmírné mise Apollo-Soyuz. Technického ilustrátora jako 
profesi dělala Hare po celou dobu během svého funkčního období u vesmírné agentury, kde pracovala jako vesmírná 
ilustrátorka. Hare pracovala jako subdodavatelka pro agenturu po více jak 15 let. Nakonec o NASA informovala, vyšla 
na veřejnost a objevila se jako host v rozhlasovém pořadu Washingtonu WOL-AM. Její svědectví je kontroverzní a 
někteří její tvrzení podporují, jiní nikoli.  
V prosinci 1972 astronauté Apolla 17 Eugene Cernan a Harrison Schmitt strávili asi 75 hodin 
na Měsíci. Během své lunární expedice pořídili zajímavou fotografii. I když to zní neuvěřitelně, 
zdá se, že je to oddělená hlava nějakého robota. Když ji Cernan pořizoval, i když to viděl na 
vlastní oči, stále tomu nemohl uvěřit." Píše autor Joe Szostak ve své knize na internetu. Poté, co 
překonal počáteční šok, uvědomil si, že to nemůže být lidská lebka. Něco tak křehkého jako je 
fosilizovaná kost by nemohlo přežít takový dopad. Navíc vystaven extrémnímu slunečnímu a 
kosmickému záření by se zanedlouho organický materiál rozpadl na jemný prach. Tento objekt 
byl bezpochyby mechanického původu. Kompozice dalších políček ukázala, že „hlava“ měla 
dvě oční jamky, čelo, hnědý hřbet, nos s nozdrami, dvě lícní kosti a horní polovinu čelisti. Spodní čelist chyběla. Cernan 
přezdíval tuto oblast „záhadně vypadající místo“. Mnoho kamenů mělo velmi neobvyklé spektrální vlastnosti, odrážely 
světlo více než krystal. Do dnešního dne nebylo z vědeckých kruhů uspokojivě vysvětleno, co tento artefakt znamená..." 
Kráter Aristarchus je jednou ze záhad nesčetných, tak zvaných přechodných měsíčních jevů. Je to nejjasnější místo na 
Měsíci, když se díváte ze Země, které mění barvy, někdy produkuje červenou nebo modravou záři a zdá se, že vyzařuje 
plyn. V roce 1958 pozoroval podivný jev Aristarchusova kráteru ruský astronom Nikolai Kozyrev. Také byl oznámen 
posádkou Apolla 11. Povaha tohoto kráterového jevu dala vznik teorii, že tam existuje nějaký druh zařízení se zdrojem, 
možná fúzní reaktor v kráteru. Na všech fotografiích publikovaných NASA kromě záběrů Clementine, je tento objekt 
zobrazen jako bílá světelná rozmazanina s nulovým rozlišením. Zdá se, že tato struktura je podpírána pěti až šesti 
oblouky. V popředí je nějaká silnice, která vede do jakéhosi světlého vchodu tunelu.“  Luna 9 byla bezpilotní vesmírná 
sonda lunárního programu Sovětského svazu. 3. února 1966 se Luna 9 stala první vesmírnou sondou, které se podařilo 
měkce přistát na planetárním tělese jiném než je Země a vyslat fotografická data zpět na Zemi z Měsíce. Fotografie ze 
sondy Luna 9 ukatuje to, co se jeví jako velká loď nebo plavidlo, jejíž tvar připomíná zaoceánské lodi na Zemi, 
zašpičaťující se na jednom konci a zvětšující se na druhém. Nějaký kabel či roura se rozšiřuje od zadní části objektu k 
jejímu povrchu. Kontakt s Lunou 9 byl ztracen 6. února 1966 jen tři dny po jejím přistání." Podivné věci byly také 
nalezeny na Marsovu měsíci Fobos, Saturnovu měsíci Titanu a na dalších měsících. Preklad: Karel Rašín   Zdroj: 
http://www.exopolitika.cz , http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/informator-nasa-na-mesici-existuji-mimozemska-mesta-video     Krátil JZ 
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Uvažujete ke vstupu k nám z jiné organizace?  A je vás víc?   
 Můžete si zřídit svou vlastní samosprávnou sekci a o všem co 
se vás týká si rozhodovat přímo – jednoduchý formulář zde: 
 

ZO OSD Motol , Plzeňská 217/101, Praha 5 , 150 00. info@zoosdmotol.cz , www.zoosdmotol.cz  IČ 712 423 33 , účet: 195756229/ 0300 
 

Zřízení a registrace nové samosprávné  profesní či zájmové sekce. 
 
Ke dni ________ 2012  registrujeme u ZO OSD Motol naši Samosprávnou sekci pod názvem: 
 

_______________________________________ 
Členové nové sekci si dále zvolili za svého funkcionáře ( ze Statutu ZO OSD Motol se stává automaticky 
místopředsedu ZO OSD Motol )  p., pí, sl. : 
 _____________________________________  tel.:  _______________ e-mail:_____________ 
případné další funkcionáře samosprávné sekce sdělí zvolený zástupce Výboru základní organizace na 
nejbližším jednání (vždy první středa v měsíci v Motole). Souběžně s touto zprávou přikládáme přihlášky 
do ZO OSD Motol.                          
                                                                                                                V Praze dne: ___________2012 
Za volební komisi(3 podpisy):  
 
   ____________________________,  ___________________________,  ________________________ 
Info: Zástupce nově zřízené sekce následně v nejbližším možném termínu převezme od předsedy organizace pověření, 

razítko, klíče od kanceláře, simkartu a telefon na SMS a volání zdarma mezi funkcionáři(+50 minut volání kamkoli 
jinam), příp. provozní zálohu atp. Volby v sekci i rozhodovací pravomoci jsou výhradně záležitostí dané sekce. 

Objednávky do Lokodepo:p.Byšický- 606 360 630. 
S výraznou slevou pro členy  

ZO OSD Motol !!! 
 

Viz: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg 



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 ---------------� 
 

Nabízíme Vám možnost 
CELOROČNÍHO využití  
  

Ubytování (bez 

stravování) PRO NAŠE 
ČLENY  za 100,-Kč/osoba a noc.  Ubytování se 
stravou  PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM. Turnusy, VÍKENDY, AKCE ….    
Spojení možné BUSEM - st.“Na Knížecí“ 
 K dispozici je 9 pokojů.  
 

Objednávky:   

p. Čermák – 774 091 273 
 
 MIMOŘÁDNOSTI  ŘEŠÍ 
 PhDr. Jiří Hejný,vozovna Vokovice 

 +420 774 746 803 
  
 
 

 
 ZDE 



Skleróza je hrozná v ěc, zavzpomínejme si na vý čet našich akcí: 
Každým rokem, již od roku 2005 pořádáme pro naše členy, jejich rodinné příslušníky, děti a často i pro 
známé a přátele našich členů (či někdy dokonce pro jakékoli zájemce) různé akce, turnaje, rekreace                  
a další aktivity, které zpestřují všednost pracovních dní, které posilují vzájemné vazby mezi různými 
lidmi a profesemi a které dělají radost malým i velkým. Zde je výčet těch větších: 
 

V sobotu 28.5.2005 uspořádal ZO OSD Motol při příležitosti dětského dne akci pro naše členy, rodinné 
příslušníky a děti. Celkem se nahlásilo na 60 účastníků- našich členů, jejich rodinných příslušníků a dětí. Akce 
proběhla prohlídkou v ZOO Praha, poté s následujícími dětskými soutěžemi ve Stromovce a projížďkou 
historickou tramvají do muzea Střešovice.  
 

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

 V sobotu 8.6.2005 byl historicky první výlet naší odborové organizace. Než jsme vyrazili linkou 350, vyplnili 
jsme volný čas návštěvou blízkého KFC a posilněním se slíbenou svačinkou. Poté již autobus vyrazil směr 
Okoř. Pak jsme zavítali do blízké podhradní cukrárny pro osvěžení a pak už tu byla prohlídka hradu. Nejen 
pěkná zřícenina hradu je zde, ale k potěše oka poslouží i místní rybník a místní fauna, Labutě v rybníku nám 
vynadali, že jsme s sebou nevzali několik rohlíků. Autobus zpět poté přijel přesně na čas.  

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

Ve dnech 23.-25.9.2005 byla první víkendová rekreace a to na jih Čech do malebné oblasti Novohradska. Doprava smluvním 
autobusem.  Ubytování a stravování bylo zajištěno v Nových Hradech v Klášteře 
řádu Servitů, ve dvou a tří lůžkových pokojích. V sobotu po snídani jsme vyrazili, 
vybaveni balíčky místo oběda, na celodenní výlet. Prohlídkou kruhové tvrze 
Cuknštejn, kolem vodního díla a malé elektrárny Humenice, dále v Terčině údolí 
naučnou stezkou a parkem podél  řeky Stropnice, procházkou v lese jsme se dostali 
k vodopádu, k objektu starých lázní-Lázničky a k stylové vilce, dále jsme 
pokračovali busem na protější vrch a pak se vydali na dlouhý a strmý výstup na 

Kraví horu na kovovou rozhlednu. Část rekreantů se cestou věnovala sběru ostružin a hub. U busu jsme 
posvačili a hurá na Klášter v Dobré vodě. Pak byla prohlídka hradiště Žumberk. V neděli jsme navštívili hrad v Nových 
hradech, město Třeboň, kde jsme měli exkurzi v místním pivovaru Regent i s ochutnávkou. Poté jsme šli po hrázi rybníka Svět 
s pěkným výhledem na rybářské sádky až k Schwarzenberské knížecí hrobce- hrobka Domanín, kterou jsme také navštívili       
a vyslechli zde odborný výklad.  Poté jsme ještě shlédli rybník Rožmberk a pak již cesta směřovala zpět na Prahu...  
 ================================================================================================================================================================================== 

Dne 15.10.2005 uspořádal ZO OSD Motol výlet na Kokořín. Jelo se linkovým busem ČSAD, poté 
vlakem z Mělníka do stanice Kanina. Pak se šlo procházkou pěšky. Po 2km, u první hospody, bylo pak 
požadováno jídlo, protože děti prý ještě nejedli a už je přece jedna hodina...Takže se hold jedlo a čas 
nám všem udělal čáru přes rozpočet. Po občerstvení se poté skupina 7mi účastníků vedených panem 
Zabloudilem vydala na hrad a zbytek s panem Skuhrovcem se poté vrátil, na plánovaný čas odjezdu 
zpět.. Skupina jež hodlala hrad vidět i za cenu možných problémů s časem při návratu zpět, dorazila ke 
hradu. Pokochali jsme se pohledem z vysoké věže a poté absolvovali i prohlídku hradu s průvodcem i 

unikátní vyhlídkovou procházku kolem hradu dokola po vyhlídkovém ochoze v hradbách. Poté jsme se vydali na pochod 
zpátky, do kopce, serpentinami úzké silnice. Stihli jsme sice až pozdější spoj, ale trable s návratem za to stáli. Dětem z první 
skupiny, co cestu vzdala, bylo zakoupeno menu v Mělníku v Mekáči a jak známe děti, možná toto ocení více jak celý hrad…  
================================================================================================================================================================================== 

Z návštěvy hokejového utkání SPARTA- SLÁVIA 9.3.2006. Nevídaný kousek se podařil NAŠÍ ORGANIZACI. Na 
nejdůležitější utkání celé základní části hokejové ligy (o postup do dalších kol vyřazovací části), jež 
bylo derby SPARTA-SLAVIA, zakoupila zaměstnancům DP lístky na utkání. Vstupenky dostal 
ZDARMA  každý zaměstnanec, jež se písemně (vzkazem do schránky či e-mailem) o vstupenku 
přihlásil. Vstupenky byli prozíravě zakoupené v předstihu a tak všichni účastníci této akce stihli začátek 
utkání včas, na rozdíl od davů příchozích diváků, jež zde v dlouhých zástupech stály fronty u 
pokladen...prostě zdařilá organizace ! Zápas se hrál v téměř vyprodané hale (přes 12 tisíc diváků), padla 
i hojnost gólů (6:1), atmosféra zápasu byla naprosto úžasná.  

================================================================================================================================================================================== 
Z víkendové rekreace ZO OSD Motol do Českého ráje 12.-14.5.2006. Dopravu zajistila smluvní firma a v penzionu Žernov, 

jsme byli na večeři včas. Honosné sídlo mnohé uchvátilo svým vybavením, zařízením i perfektním 
servisem. Škoda, že počasí neumožňovalo využít venkovní bazén a i využít krásného tenisového 
kurtu. V sobotu po snídani jsme (vybaveni balíkem jídla) vyrazili na trasu srdcem Českého ráje 
s návštěvou hradu, zámku, přírodních úkazů a nádherných výhlídek z vrcholků prachovských skal. 
BUS nás dopravil do Sedmihorek, odkud jsme zdolávali stovky schodů ze dřeva, kamene i železa i 
kilometry lesních cest, až jsme konečně stanuli na vrcholcích prachovských skal. Zhlédli jsme 
prohlídku na starém skalním hradě Valdštejn, Kopicův statek, v okolí do skal vytesané útvary a po 

vrcholcích skal šli k zámku Hrubá skála. Zde jsme vyšplhali na vysokou věž, poté prošli místní park a 
zamířili myší dírou mezi skálami zpět výchozímu bodu, kde čekal BUS. Po večeři následoval turnaj 
v Petangue.V neděli, po snídani, vybaveni balíčkem na cestu jsme vyrazili na vrch Kozákov. Zde jsme 
se z rozhledny pokochali pohledem, prohlídli včerejší i dnešní místa výletů a poté jsme se vypravili na 
hrad Trosky. Přístupné byly obě věže a tak jsme mohli vychutnat krásy okolí ze všech stran. 
V podhradí jsme si zastříleli lukem, ochutnali medovinu a hurá na hrad Kost. Vyslechli zajímavý 
výklad průvodce i shlédli řadu exponátů, mimo jiné i hradní kuchyně.. a pak již zpět na Prahu….  



Akce u příležitosti dětského dne, pořádaná ZO OSD Motol dne 3.6.2006.  
V devět ráno byl start ve Vozovně Motol, odkud se skupina vydala na okružní 
jízdu historickou tramvají. Poté na ně čekal autobus, který účastníky převezl na 
ranč El Paso do Svojetic u Říčan. Po příjezdu následovala prohlídka stájí a 
prostředí ranče s výkladem odborníků. Následně jsme všechny pohostili obědem 
a chladivým nápojem. Poté na cvičišti všichni shlédli drezúru koní i s výkladem 
profesionální jezdkyně. Pak již přišly na řadu soutěže, z nichž si děti odnášely 

drobné výhry v podobě sladkostí, tužky, balonků či perníkových koníků. Den završilo opékání vuřtů s doprovodem country 
kapely. Dvě sta vuřtů zmizela tak rychle, že by i sám Copperfield zíral... Po odjezdu busu zpět na Prahu na ranči zůstala jen 
hrstka lidí. Škoda, kapela byla objednána až do večera…  
================================================================================================================================================================================== 

V sobotu 16.9.2006 uspořádala naše organizace TENISOVÝ TURNAJ.  Účastníci se sešli na kurtech Tenisového areálu 
Solopisky k historicky prvnímu tenisovému turnaji. K následným výkonům je inspirovaly poháry, 
pěkné diplomy a ceny pro tři nejúspěšnější hráče. K dispozici všem byla již od rána káva s domácími 
tvarohovými buchtami, chlazené nápoje i bagety. Po odehrání všech zápasů ve skupinách celá sešlost 
přešla do blízkého hostince k chutnému obědu a nápoji dle výběru, taktéž zajištěnému pořadatelem tj. 
ZO OSD Motol. Po návratu zpět na kurty započaly semifinálové zápasy, v nichž pokračovali  čtyři 
nejlepší ze skupin v soubojích o ceny. Povedl se také krásný teplý slunečný den, což spolu se zdařilou 

organizací jen dodalo ke konečné spokojenosti všech 15ti zúčastněných.   
================================================================================================================================================================================== 

V pátek 22.9.2006 odjížděl přeplněný autobus z vozovny Motol, na rekreaci pořádanou ZO OSD Motol, do Popelné na 
Šumavě. Ta byla tentokrát víkendovým domovem 45 účastníkům zájezdu a 3 jejich psům. Po snídani byl 

odjezd autobusu do Churáňova, odkud jsme zamířili ke Zlaté studni a na Horskou Kvildu. 
Cesta vedla kolem mýtiny s odpočinkovými kládami, ideálními na oddych a svačinku, a 
kolem potoka Losenice občas lemovaném přírodními vodopády a mokřinami. Sluníčko 
hřálo, všude klid a záplava kyslíku, prostě pohoda. Také na sběr hub došlo. Po návratu 
následoval turnaj v petanque s účastí 27 hráčů o diplomy a medaile i ceny. Po nedělní snídani všichni vyjeli 
na rozhlednu Javorník. Poté bus zastavil pod hradem Kašperk. Skoro všichni dorazili až sem a většina si ji i 
prohlédla, včetně expozic zde umístěných. Návrat do vozovny byl kolem 18-té hodiny. Byly to nádherně 
prosluněné dny, v nichž je Šumava nejkrásnější a nám počasí již tradičně přálo.  

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

V sobotu 21.10.2006 jsme se vydali na další z výletů pořádaných naší ZO OSD Motol tentokrát do hornického skanzenu 
Mayerau ve Vinařících u Kladna. Využili jsme dopravu linkovým ČSAD Kladno. V poledne jsme 
stáli před branou skanzenu, kterou střežil statný pes. Ve štole je vytvořena dokonalá iluze těžby, včetně 
dopravníků, figuríny horníků, sbíječky, vrtačky a dobývací kombajn. Po prohlídce štoly jsme shlédli 
venkovních expozice, prohlédli si vystavené exponáty jako důlní kombajn, vláčky a vagonky včetně 
sanitních a vozíky na přepravu materiálu. Poté jsme zhlédli dokument o historii dolu, i expozici důlního 
záchranářství, Následovala prohlídka šaten, lampovny, známkovny a klecí. Zde byl výklad o 

rychlostifárání. Ve vedlejší budově čekal těžní parní stroj Ringhoffer z továrny na Smíchově z roku 1905. Z výkladu jsme se 
dozvěděli, že se jedná o původně lodní stroj, který zde na dole pracoval celá léta bez poruchy. Když se dal stroj do pohybu 
všichni mlčky pozorovali tu krásu… Až po skončení nádherné prohlídky jsme zjistili, že trvala přes 3 hodiny…  
================================================================================================================================================================================== 

I.turnaj v bowlingovém turnaji po řádaný naší organizací 17.3.2007 v obci Břve u Prahy proběhl v 
naprosté pohodě. Vše klapalo jak má a po bojích ve skupinách proběhl souboj o celková umístění. Účastníci 
akce, kterých bylo napoprvé 16 a 2 náhradníci, byli naprosto spokojeni. K vidění byly výborné hody a 
nebyly výjimkou i hody, kdy všechny kuželky padaly již na první hod (strike). 
====================================================================================================================================================== 

  28.4.2007 uspořádala naše organizace II.ročník tenisového turnaje, tentokrát v obci Břve, nedaleko Prahy. Oproti 
loňskému turnaji, kdy se hrálo venku a na antuce, byl tento turnaj v hale s  betonovým povrchem 
Opticourt. Ač bylo venku vedro, zde teplota dosahovala pořád příjemných 20stupňů. Hráči také ocenili, že 
nemusí být hra přerušována obnovováním čar a kvalita povrchu se průběhu hry nijak neměnila. Také obě 
strany měly stejné podmínky, díky zastínění slunce.  Turnaj proběhl s velkým nasazením, hrála se řada 
vyrovnaných her a byly k vidění mistrné údery, loby i dlouhé výměny ze zadní čáry. K poškádlení soupeře 
padlo i něco „prasátek“. Do sprch se pak někteří už jen doplazili… 
====================================================================================================================================================== 

Český Ráj II - Po roce opět ZO OSD Motol zorganizovala svým členům, a to za symbolický 
poplatek ve dnech  18.5. – 20.5.2007 oblíbenou víkendovou rekreaci s plnou penzí a dopravou v 
Českém Ráji. V pátek odpoledne vyrazil smluvní autobus směrem na Turnov luxusnímu penzionu 
Žernov. V sobotu stravou vybavení turisti vyrazili na výlet, avšak v Turnově náhle cesta skončila. 
Autobus odmítl poslušnost, pan řidič opravoval a s pomocníky z našich řad zjistili, že závada je 
složitější, takže musela být zajištěna náhrada. Náhradní autobus vyložil turisty 

v Kopanině, do níž jsme původně měli z Malé skály dojít. Pak se pokračovalo k rozhledně s nádhernou 
vyhlídkou do okolí, dále jsme zvolili příjemnější cestu z kopce ke zřícenině Frýdštejn, cestou lesem 
vyrazili k Panteonu – další zřícenině ve skalách, do Malé skály a jelo se do penzionu. Pak čekal turnaj 
v petanque. K vidění byly zajímavé souboje a vyrovnané finále. U rozdělaného ohně jsme poté počali 
opékat buřtíky. V neděli jsme vyrazili jsme do Prachovských skal. Většina vyrazila vstříc úzkým a 
příkrým schodům v Prachovských skalách. Obětaví otcové nosili maličké ratolesti a cesta skalami byla 
pro většinu namáhavá, ale moc pěkná. Víkend byl, i přes potíže s autobusem byl zdařilý.   



2.6.2007 uspořádala ZO OSD Motol Dětský den. Tentokráte v areálu výcvikového centra Helppes 
v pražském Motole. Přišla šedesátka odborářů a především jejich potomků. Předseda ZO OSD Motol 
všechny přítomné přivítal a předal slovo Zuzaně Daušové, ředitelce a vedoucí výcviku, která nás 
provedla ukázkami výcviku psů. Vysvětlila rozdíly mezi vodícími a asistenčními pejsky, přičemž jsme 
měli možnost shlédnout praktickou ukázku jejich dovedností. Ve finále čtyřnozí cvičenci Helppesu 

zahráli dětem pohádku o Hloupém Honzovi, který přes draka k princezně a království přišel. Herecké výkony psů sklidily 
bouřlivý potlesk všech přihlížejících a dočkaly se odměny v podobě piškotů, které jim natěšení dětští diváci nabídli plnými 
hrstmi. Po produkci byla přestávka, během níž se účastníci Dětského dne občerstvili a pak se začalo soutěžit…děcka obíhala 
jednotlivá stanoviště a zápolila: poskakovala v pytlích, vrhala na cíl, kreslila, s míčkem na pingpongové pálce zdolávala 

slalomovou dráhu, lovila ryby a já už přesně nevím, v čem všem se ještě dalo 
soutěžit za což byly na jednotlivých stanovištích ceny v podobě cukrovinek, 
bonbónů a rozličných jiných pamlsků, s nimiž děti pobíhaly po areálu cvičiště 
v dopředu nafasovaných igelitových taškách a soutěžily jako o život.  
Soutěžilo se i v chůzi na chůdách – ta však byla především pro dospělé či 
vzrostlejší, čemuž odpovídala i odměna – konzerva piva…  Akce se vydařila.  

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

23.6.2007 – DEMONSTRACE PROTI ASOCIÁLNÍ VLÁDNÍ POLI TICE. ZO OSD Motol se 
zúčastnila demonstrace. Na Václavské náměstí příšlo mnoho set účastníků, též členů ZO OSD Motol. 
Žluté kloboučky, které zaměstnancům DP rozdali zástupci Odborové rady, včetně píšťalek, v počtu 500 ks, 
ukázaly počet účastníků za DP, a.s.. Zúčastněné nebylo jen dobře vidět, ale díky píšťalkám od byli slyšet 
při projevu nesouhlasu s navrženou vládní reformou veřejných financí, která postihne nejvíce zaměstnance 
s průměrnou a podprůměrnou mzdou!! Všichni VYZVALI VEŘEJNOST A VŠECHNY POLITIKY:  

ZASTAVME ŠKRTFORMU!  
=========================================================================================================================== 

 

Další víkendovou rekreaci, v Jizerských horách, jsme pořádali od 21.9.do 23.9.2007.  V pátek v odp. 
vyrazil, klimatizovaný, zájezdový autobus z motolské vozovny na  sever Čech. Po dvou hodinách jsme 
dorazili do Hrabětic k chatě Dřevona a ubytovali se v pěkných pokojích s příslušenstvím. Po večeři lidé 
hráli karty, sledovali v pokoji TV, nebo hráli kulečník atp. Hodně rekreantů rovněž využilo k vydovádění 
krytý vyhřívaný bazén. Po snídani každý vyfasoval balíček a rozešli jsme se po hřebenech Jizerek podle 
svých sil k různě dlouhým trasám po místních rozhlednách, někteří sešli do Janova 

nad Nisou k bobové dráze a dováděli tam. Ti, kteří se zapsali k turnaji v petanque, se v 16.00 hod. sešli 
k rozhodujícím kláním na volejbalovém hřišti u chaty. Večer jsme se věnovali volnočasovým aktivitám, 
mnozí z nás se postupně vyhřáli v předem objednané whirpool vaně. Znovu došlo i na bazén. V neděli 
ráno po snídani nás autobus dovezl do Frýdlantu. Většina navštívila zámek a ve dvouhodinové prohlídce 
obdivovala exteriér i interiéry, Poté jsme opět nastoupili do autobusu, který nás bezpečně dopravil domů. 
===================================================================================================================================================== 

 20.10.2007 v obci Břve u Prahy proběhl v tomto roce druhý bowlingový turnaj. Většina přijela auty, někteří ale využili skvělé 
spojení BUSem 347 od metra ze Zličína až přímo před halu. K vidění byly mistrné hody i neskutečné 
přehmaty, dokonce jsme zaznamenali i nezvyklý úder vzad na druhou stranu od dráhy... Byla legrace a dobrá 
atmosféra. Hbitá servírka se starala o pitný režim. Dlouhé boje ve skupinách sebrali mnohým síly a do finále 
se prodrali hráči, které ze začátku nikdo netipoval. Sobotní dopoledne nám uteklo jako voda a na příjemné 
chvíle při této sportovní akci budou všichni dlouho a rádi vzpomínat. Nafoceno bylo mnoho snímků.  

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

Mítink ve Vozovně Motol proběhl 5.12.2007. Bylo to z důvodu kolektivního vyjednávání. Všichni čekali na zprávy z 5.kola 
kolektivního vyjednávání. Mítink moderoval pan Zabloudil a pořadatelé. Během 30ti minut jsme vše podstatné stačili sdělit. 
Nebylo co chválit a být s čím spokojený. Právě naopak. Navržený nárůst stále pod úrovní inflace, kosmetické změny 
přehazování peněz z jedné hromádky na druhou, snížení příplatku za praxi, nesouhlas s nastávajícími změnami v JPT, se 
kterými se neztotožňujeme a rozladění řidičů z nuceného střídání na pauzy s přebíháním po různých vozech, to vše vyvolává 
pobouření řidičů a u některých to dokonce byla poslední kapka v jejich rozhodnutí odejít… Naši kolegové z údržby a 
z kanceláří pak rozhodně nesouhlasí s návrhem platů hluboko pod mírou inflace či s jejich nesystémovým přehazováním 

z kanceláře do kanceláře, tak, jak si někdo zas zrovna nějaké změny vymyslí…Všichni tuto nabídku 
managementu odmítli, podporují další kroky ZO OSD Motol a nechápou rozhodnutí Ospea, kteří s touto 
mizernou nabídkou vyjádřili souhlas !!! Porušili tak dohodu odborů na shodném požadavku na 10,5% 
nárůst mezd! Všichni přítomní, tak jako lidé na předchozích mítincích přislíbili, pokud to směny dovolí, 
přijdou na demonstraci 12.12.2007 od 16ti hodin před budovu DP ve Vysočanech.   
====================================================================================================================================================== 

Demonstrace před budovou ředitelství DP se konala 12.12.2007. Postupně se na "podiu" vystřídali 
všichni předsedové organizací sdružených v OR( vč. předsedy ZO OSD Motol) i pozvaní hosté ze svazu a ze zastupitelstva 
Prahy. Z vedení DP ani z magistrátu nikdo nepřišel ! Zřejmě se báli cca tisícihlavého davu, který hlasitým projevem podpořil 
požadavky řečníků a všichni přítomní jsou odhlodáni  zapojit se i do stávky, pane generální....!  Nenecháme se stále okrádat. 
Nebudeme živořit za mizivé peníze, za almužnu přidání pod mírou inflace !   ====================================================================== 

Další BOWLINGOVÝ TURNAJ byl po řádaný ZO OSD Motol dne 12.4.2008 v obci Břve u Prahy. 
K vidění byly mistrné hody i občas nepodařený hod, tzv. žlábek..., opět jsme také zaznamenali i nezvyklý 
úder vzad na druhou stranu od dráhy... ☺, byla legrace a dobrá atmosféra. A o to šlo především. Vše klapalo 
jak má – na jedničku ! Jedinou kaňkou bylo, že tři přihlášení nedorazili, zaskočila sice za ně jedna 
náhradnice, ale i tak je to škoda... Každému kdo přišel a zapojil se do soutěže, patří čest a dík nejen za 
předvedené výkony, ale i za snahu pobavit sebe i druhé, utužit kolektiv a nebýt lhostejný vůči všemu.  



 Ve dnech 16.5.-18.5. 2008 proběhla další z víkendových rekreací pořádaných ZO OSD Motol, tentokráte na Moravu.  
Odvoz zajistilo ČSAD Kladno moderním autobusem.  Večer jsme dorazili do hotelu STARÁ ŠKOLA v 
obci Sloup, nedaleko Moravského Krasu. Začali večeří - po studené části nám byla z grilu podávána 
vepřová kýta. V sobotu po snídani jsme vyrazili k jeskyním u Macochy. Prohlídka je okouzlující a část, kde 

návštěvník je provážen na loďce po říčce Punkvě je uchvacující. Část rekreantů využila k 
jízdě lanovkou na horní část propasti Macocha. Dále byla zastávka na společný oběd a 
pak jsme navštívili Boskovický zámek. Po návratu následovala večeře a po ní další akce: 
degustace moravských a zahraničních vín s odborným výkladem.  Sobotní večer poté 
pokračoval zábavou. Konala se hudební show, na kterou jsme rekreantům zajistili rezervaci a ti mohli nejen 
posedět, popít či zatančit si, ale mohli se též aktivně zapojit do hudební produkce, coby zpěváci. Každý si 

mohl vybrat z předloženého  seznamu píseň, jejíž slova byly poté promítány na plátno a sám tak mohl na 
mikrofon a pod hudebním doprovodem ostatní potěšit svým zpěvem. Neděle. Posnídali jsme a vyrazili do 
Muzea kuriozit v Pelhřimově. Muzeum kuriozit se rozrostlo a tak jsme pro naše rekreanty mohli zakoupit 
vstupenky již na dvě výstavní místa. V tradiční věži a poté i v dalších místnostech v nedalekém obytném 
domě. Kuriozity se těžko slovy popisují a tak lze každému návštěvu jen vřele doporučit. Po obědě a 
individuelní prohlídce náměstí či dalších výstavních expozic jsme poté již zamířili domů na Prahu. 

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

Dne 1.6.2008 proběhl Dětský den pořádaný ZO OSD MOTOL, tentokrát na stadionu  TJ  LOKOMOTIVA   Holešovice. 
Nejprve šermíři předvedli, jak se ve středověku  bojovalo a tančilo. Poté záchranáři i se svými pejsky 
předváděli, co všechno se pejsci naučili a že jejich výuka není zrovna nejlehčí. Poté co si účastníci 
pochutnali na kuřecím řízku s bramborem, následoval přesun k hasičům. Zejména chlapci a muži si zde 
přišli na své. Pak již byly připraveny střelecké soutěže. Potom se děti vyřádily na umělé trávě při házení 
míčků do otvorů, skákacím panákovi, malování, hokejovofotbalovém  dvojboji, skocích v pytlích,  zručnosti 
se lžičkou, lovení rybiček a házení kroužků na cíl. Cen bylo pro všechny soutěže dost a po ukončení soutěží 
se ještě navíc o zbytek děti také rozdělily. Táborák na konci tohoto dne, opékání buřtů a hraní na kytaru se 
zpěvem, překazila veliká bouřka, i přes ten déšť se Dětský den se ZO OSD MOTOL vydařil. 

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

21.6.2008 proběhl turnaj v petangue, pořádaný ZO OSD Motol v Divoké Šárce. Blahopřejeme úspěšným medailistům a 
děkujeme všem zúčastněným hráčům za skvělé výkony i za účast v této sportovně-zábavné akci. Odměnou všem pak  
bylo příjemné posezení v zahradní restauraci Nad Džbánem, kde se výkony v dobré atmosféře probíraly dlouho do noci. 
====================================================================================================================================================== 

V sobotu 16. 8. 2008 proběhl další z tenisových turnajů pořádaných ZO OSD Motol. Turnaje se zúčastnilo 9 hráčů, 3 
rozhodčí a 1 pozorovatel. Organizace si pronajala celou halu a tak jsme mohli hrát souběžně na všech kurtech 
najednou! Díky tomu si tak každý ze zúčastněných mohl zahrát čtyři zápasy. Jakožto prozíravost se hala ukázala 
již několik dní před termínem. Celý týden pršelo jak z konve ale v hale bylo teplo a sucho. V hale na speciálním 
povrchu je též zaručen stále stejný stav kurtu, takže podmínky byly ideální. Blahopřejeme však všem hráčům, 
děkujeme rozhodčím. Všichni hráči podali skvělé výkony, někteří až na hraně svých fyzických sil.   

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

Dne 18.10.2008 proběhl další z nekonečné řady bowlingových turnajů pořádaných ZO OSD Motol. Všichni zúčastnění 
 byli spokojeni, vládla dobrá nálada a mnohým se podařily se skvělé hody, takže turnaj měl velmi vysokou kvalitativní úroveň. 
====================================================================================================================================================== 

V pátek 7. 11. 2008 pořádala ZO OSD MOTOL turnaj v šipkách v herně, v blízkosti stanice metra Anděl. Dvanáctka 
přihlásivších se hráčů zde také měla vyhrazená křesílka u stolků a všichni měli postupně možnost si vyzkoušet 
házení na terč. Hráči se snažili v předem určených dvojicích dostat se mezi sebou co nejrychleji od 501 bodů 
co nejblíže k nule v limitu 15 kol. Někteří tvrdili, že šipky nedrželi v ruce pár let, někdo dokonce, že nikdy. Jak 
je štěstěna vrtkavá, si mnozí vyzkoušeli v kole druhém a rozhodujícím. Vše bylo napínavé do poslední chvíle. 
Vítěz prvního kola nakonec obsadil 8. místo. Ale myslím, že nikdo nebyl smutný, vše se neslo v duchu dobré 

nálady a pohody. Samozřejmostí našich akcí jsou kromě ocenění nejlepších (pohár, medaile) i diplomy pro každého a 
občerstvení hráčů nápoji, v ceně symbolického vstupného. Tradicí u našich soutěží je i „bramborová“ medaile pro čtvrté místo 
a umělecky upravené dřevěné „polínko“ poslednímu. ======================================================================================================== 

ZO OSD Motol se spolu s OSD a ČMKOS účastnila 11.3.2008 manifestace před sněmovnou a sledovala 
 průběh dalšího vývoje v oblasti stravenek i v parlamentu. Následně jsme shlédli rozpravu poslanců i zákulisní 
dění. Náš svaz, ČMKOS, distributoři i zaměstnavatelé, všichni shodně NESOUHLASÍ SE ZÁMĚREM VLÁDY  
ZRUŠIT MOŽNOST DAŇOVÉHO ODPOČTU PŘI POSKYTOVÁNÍ STRAVENEK ZAMĚSTNANCŮM!   
====================================================================================================================================================== 
Další z nekonečné řady bowlingových turnajů pořádaných ZO OSD Motol se konal 14.3.2009, tradičně v hale Břve a 

tentokráte i s následným posezením v restauraci Na hrázi. Podle tradice jsme zachovali nasazení podle 
rodinných a pracovních vazeb s dalším kláním o umístění. Naše turnaje si získávají stále větší zájem a 
tento se hrál již za účasti dvaceti hráčů a na všech čtyřech drahách.Všichni byly spokojeni a sranda 
vydržela od úvodního hodu až do nočních hodin, kdy jsme akci ukončili. Skupiny byly vyrovnané a 
vedl se dramatický souboj o každou kuželku. Mnozí si vylepšili své rekordy. Mezi hráči byli zastoupeni 

všechny věkové kategorie.Od 10tileté žákyně až po 79tiletého důchodce.Ani jeden z těchto jmenovaných neskončil na chvostu.   
====================================================================================================================================================== 

Ve dnech 19 + 20.4. 2009 proběhl výlet auty do Českého ráje a okolí. I tento typ našich akcí 
zaujal a získal si oblibu. Princip spočívá v neobjednání autobusu, nýbrž ve vyplacení příspěvku 
na benzín účastníkům akce.  Tento způsob je výhodný, pokud o akci je menší zájem a autobus by 
se nevyplatil. Výhodou je i možnost zvolit individuelně různé cesty podle toho co chtějí 
účastníci cestou navštívit. Během této akce proběhly výlety do okolí penzionu i turnaj 
v petangue. První akce tohoto typu se zúčastnilo 7 posádek automobilů, tj. více než 20 rekreantů. 



Proběhla akce „Čarodějnice“ pro zájemce z řad členů ZO OSD Motol a to 30.4.2009. Přihlášení měli 
možnost okusit grilovaných dobrot, posedět, popovídat si a zazpívat si u kytary i u reprodukované hudby v 
Jenči. K večeru akce pokračovala přesunem do Stochova na pěkný ohňostroj, velkou vatru, zábavní atrakce 
(např. autíčka, střelnice, atp.), možnost poslechnout si country kapelu či si jít zatančit do blízkého zábavního 
podniku "U Motorkářů". Akce se líbila, skončila v 03 ráno, a zase ji někdy uspořádáme. 

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

V Praze 16. května 2009 proběhla  Eurodemonstrace. ZO OSD Motol a OSD není lhostejný osud 
zaměstnanců !  Nepřipustíme zneužití krize ke zhoršení našich pracovních a finančních podmínek !  
Akce jsme se zúčastnili. Spolu s námi zde protestovali tisíce odborářů ze všech zemí Evropy. 
====================================================================================================================================================== 

I přes nepřízeň počasí proběhl Dětský den, pořádaný ZO OSD Motol 30.5.2009, úspěšně. Účast 75 
osob (+10 účinkujících ) svědčí o neutuchajícím zájmu o tento typ akcí. Dětský den letos 
začal výletem parníkem z Prahy u Palackého mostu. Po přistání v Davli pak pokračoval 
obědem, produkcí harmonikářky i reprodukované hudby, výstupem skupiny historického 
šermu a dobových tanců, poté 13ti tradičními soutěžemi pro děti a jedné pro dospělé a celý 
den končil návratem vlakem s pronajatým vlastním vagónem.  Děti obdržely samozřejmě 
za zdolání soutěží řadu sladkostí, diplom, medaili a v tombole si vylosovaly různé ceny. 

Netřeba zdůrazňovat, že naši členové a děti měli tuto finančně náročnou akci zcela zdarma.   
====================================================================================================================================================== 

Ve dnech 13. +14.6.2009 uspořádala ZO OSD Motol letos již druhý z výletů auty. 
Tentokráte měli naši členové na výběr 5 různých míst, tak aby si každý mohl vybrat dle 
svého gusta. Nakonec se akce zúčastnilo 8 posádek ( 8 aut ), v nich celkem 23 výletníků a 
ti si vybrali dva víkendové cíle. Posádky 4 aut vedené, panem Fantou, zvolili za svůj cíl 
Bílé Labe- Špindlerův Mlýn a 4 posádky vedené paní Danou Pokornou se vydaly do cíle 
Mariánské Lázně a motýlí farmu. Foto na webové stránce http://www.zoosdmotol.cz/vyletauty-II.htm  

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

Tenisový turnaj - 29.8.2009 - hala Břve. 2ženy a 6mužů byli účastni turnaji pořádanému ZO OSD Motol.  
Byl zvolen herní systém, který umožnil každému účastníkovi hrát dvě čtyřhry a tři dvouhry. Výsledné  
pořadí se pak určilo z počtu vítězství v zápasech a dle skóre - z rozdílu vyhraných a prohraných gamů. 
====================================================================================================================================================== 

V termínech 25.-28.9.+2.-5.10.+10a11.10.2009 proběhli rekreace pořádané ZO OSD Motol do Středních Čech. Naše 
organizace si pronajala kapacitu střediska v Kamýku od Metra. Na rozdíl od do té doby tam provozované  praxe, jsme ……… 
jsme účastníkům zajistili stravování i pěkný program těchto víkendových akcí. Některým z metra však bylo naše  
počínání trnem v oku a po neuskutečnění sloučení organizací byla spolupráce i v této oblasti (ubytování za úplatu) 
ukončena a vše se na Kamýku vrátilo tam co bývalo, tj. jen ubytování, bez programu a vč. stravování. A to my nechceme..   
=============================================================================== 

Dne 31.10.2009 proběhl bowlingový turnaj. Jak již bývá zvykem turnaj proběhl tradiční kvalifikací a 
následnými finalovými koly. Zúčastnila se šestnácka zájemců a byly vedeny hezké souboje 
s vyrovnaným výsledkem.Všichni přítomní obdrželi diplomy, nejlepší ceny. 
==================================================================================================================================== 

Dne 24.4.2010 proběhl další z nekonečné řady bowlingových turnajů pořádaných ZO 
OSD Motol.  Turnaj byl tentokrát již připraven na 32 hráčů a na rozdíl od minulých let měl i 

kvalifikaci pro další kola. Spousty fotografií najdete na: www.zoosdmotol.cz/bowling24duben2010/  
============================================================================================================================================= 

Dne 30.5.2010 proběhl Dětský den pořádaný ZO OSD Motol. Tentokrát s tímto 
programem: v úvodní části jsme nakoupili přihlásivším vstupenky do Mořského světa na 
Pražském Výstavišti. Po prohlídce následoval speciální program pouze pro účastníky našeho 
Dětského dne v Planetáriu a poté jsme v blízkém parku uspořádali tradiční Dětské soutěže o 
různé ceny a sladkosti. I tento Dětský den byl velice vydařený a netřeba dodávat, jak již 
bývá u naší organizace zvykem, i přes velké náklady, pro všechny účastníky zdarma. 

============================================================================================================================================================== 
Sportovní den s grilováním 12.6. 2010. Historicky 1.ročník této sportovně-společenské 
akce pořádala naše nová samosprávná Profesní sekce Ústřední dílny- TRAM. Úkolu se 
zhostila s nadšením a naprosto skvěle. Při malém fotbálku i při petangue vládly okamžiky 
pohody, radosti, adrenalinu a spolu s příjemným pohoštěním to byl bezva prožitý den.  
Účast využila šestice týmů pro fotbal, množství hráčů petangue a přítomno bylo i dost dětí, 
pro které se operativně připravila také soutěž v petangue. Ke všemu hrála příjemná hudba. 

============================================================================================================================================================ 
Tenisový turnaj - 14.8.2010 - hala Břve. Turnaj v tenisu pořádaný ZO OSD Motol proběhl opět v tenisové 
 hale na Břvích. Hrály se dvouhry, na skupiny. Výsledné pořadí se pak určilo z počtu vítězství a dle skóre. 
================================================================================================================================================= 
Ve dnech 18 + 19.9. 2010 proběhla víkendová rekreace do Plzně, Karlových var a Lužických hor.  

Návrat k tradičnímu typu našich akcí byl způsoben nebývalým zájem – plný autobus. Program byl opravdu 
doslova nabitý. Vyrazili jsme v sobotu ráno směr Plzeňský Dinopark, poté jsme provedli 
exkurzi Plzeňského pivovaru, pak jsme se přesunuli do Karlových var, kde jsme prošli 
kolonádu a ochutnali různé léčivé prameny. Následovala cesta do Lužických hor, kam jsme 
dorazili už po setmění. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Lookodepo i v dalším penzionu 
poblíž. Stravování pak v Lokodepo. V neděli jsme před cestou domů  vylezli na strmý svah 
na místní rozhlednu a je třeba zdůraznit, že ne všichni. Výkon to byl opravdu obdivuhodný. 

Spoustu fotek naleznete na  www.zoosdmotol.cz/rekreace9.2010 a upozorňujeme, že naši členové mají v tomto 
penzionu výraznou slevu pro jejich případné individuelní pobyty. Objednávky - p.Byšický - 606 360 630.  



Dne 21.9.2010 proběhl mítink  proti asociálním krokům vlády a proti škrtům a snižování platů  
hasičům, policistům i zdravotníkům. Zástupci naší ZO OSD Motol se zúčastnili demonstrace 
 i průvodu. Mítink vyvrcholil na Palachově náměstí, kde promluvily představitelé svazů, skupin 
 a sdružení. Účastno bylo podle policejních odhadů asi 45.000 lidí.  
============================================================================================================================================ 

 Náš zástupce a náš svaz se dne 29.9. 2010 zúčastnil  Europrotestu v Bruselu , kam se sjeli Odborové 
svazy z celé Evropy. Odhady hovoří o 100 tisících manifestantů. Buďme hrdí na to, že i náš Odborový 
svaz dopravy sem vyslal své zástupce. OSD měl přidělené místo na konci průvodu a než průvod došel do 
cíle, byly všechny proslovy na tribunách již vyřčeny, Každopádně zajímavé bylo prostředí Bruselu, 
zkušenost s náročnou cestou, hlavně "nekonečným" Německem, a koneckonců třeba i zkušenost  jak 
vypadá Bruselský obyčejný hotel (výtah bez vnitřních dveří, předpotopní umyvadlo atp.).  

=============================================================================================================================== 
ZO OSD Motol pořádá pravidelně turnaje v bowlingu jednotlivců. Dne 2.10.2010  jsme pro vás 
připravili TURNAJ TÝM Ů.  Přihlásit se mohl každý člen OSD a zařazen byl dle své profese do 
příslušného týmu. Bohužel najdou se profesní sekce, které nedali dohromady tým, ani se v nich 
nenašli zájemci o hru, aby se tým mohl poskládat kombinovaně, snad příště. Turnaj se také 
konal naprosto bez účasti kohokoli z Metra, že by účast na našem turnaji dostali zakázanou, protože 
jejich šéfové měli výjezd a bez nich nesmí? Jejich chyba a chyba všech co dali přednost jiné činnosti. 
Byla zde spousta srandy a ZO OSD Motol bude proto i nadále podporovat veškeré kolektivní akce, 
sportovní, kulturní či společenské. =========================================================================================== 
Ve dnech 23.a24.října 2010 proběhla říjnová víkendová rekreace pořádaná ZO OSD Motol. 

Proběhl tento program: exkurze v hornické štole v Kutné hoře; návštěva Kostnice; 
shlédnutí přírodní kuriozity v Moravské Třebové; odpolední procházka Brnem; 
ubytování v moderním penzionu v Čejči u Hodonína; degustace vín a posezení s 
večeří a libovolnou konzumací vína ve sklípku; nákup vína domů; prohlídka 
hradu Špilberk- návštěva Kasemat;  prohlídka Jihlavského náměstí.  Oproti 
plánům jsme vzhledem k přihlášení se relativně malého počtu účastníků operativně změnili velký 

autobus za mikrobus a původní ubytování v Hodoníně za ubytování přímo v Čejči.  Zatímco by jiné organizace zájezd prostě 
zrušily naše ZO OSD Motol je ochotná a schopná udělat zájezd pro jakýkoli počet účastníků. Je to jistota pro budoucnost pro 
členy,že akce na kterou se přihlásí prostě bude, kdyby čert na koze jezdil.Kdo se na naše akce přihlásí se na ně poté může těšit. 
========================================================================================================================================================= 

Exkurze na letišti Praha Ruzyně.  Dne 20.11.2010 proběhla další zajímavá akce - exkurze na 
letišti. Na webové stránce jsme přinesli množství fotografií.Tato akce vznikla díky navázání spolupráce 
mezi ZO OSD Motol a 1.ZO OSD Letiště Praha a zúčastnilo se jí na 50 účastníků z řad odborářů i jejich 
rodinných příslušníků. 

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

LOKODEPO tentokrát v zim ě 30.12.2010 – 1.1.2011,  pohoda, ráj pro lyžaře, ráj 
zimních radovánek...Účastníci pobytu na LOKODEPO využili výhodné ceny pro členy 
ZO OSD Motol a užili si zde pěkné chvíle klidu a pohody a zimních radovánek všeho druhu na konci roku. 
Našli se tu i dva odvážní, co o půlnoci v mrazu a za fujavice a po vyčerpávajícím pochodu boříce se do 
sněhu mnohdy až po pás, pokořili místní zříceninu Tolštejn, aby zde shlédli neopakovatelné zážitky nočního 
oblohy nasvícené miliony světýlek. Každý si přišel na své. Nový rok byl oslaven v teple Amerických kamen 

u přípitku či dováděním s rachejtličkami, tak jak to bývá zvykem i jinde. Pohoda pokojů byla střídána rájem pro lyžaře.Běžkaři 
zde najdou panenskou přírodu, sjezdaři volné sjezdovky. Všichni pak ochotného správce, který dovede připravit nejen skvělou 
baštu, ale splní přání i s rozličnými nápoji pro malé i velké. Všichni členové ZO OSD Motol mají možnost výhodnou cenu 
využít, stačí si zavolat, zda je zde volno- p. Bišický tel. 606 360 630. 
 =======================================================================================================================================================  
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. ===================================================================================================== 
Dne 9.4.2011 proběhl zájezd na moravskou zabíjačku. Tuto akci jsme uspořádali na podnět členů z … 

Konference a jako novinku. Dosud žádná odborová organizace takovou akci 
neuspořádala. Cíl byl od začátku jasný a zřejmý - spokojenost a dobrá nálada 
zúčastněných. 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. Za symbol.cenu si 
účastníci užili to, co by si jinak nemohli dovolit a jejich spokojenost jim zářila z očí.  
======================================================================================================================================= 
Dne 16.dubna 2011 proběhla akce ZO OSD Motol- nákupní zájezd do Polska do města Kudowa 
zdroj.  Za symbolických 50,-Kč mohli naši členové vyrazit do Polska a nakupovat či jen porovnávat 
ceny u nás a tam. 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 byla plná zboží všeho rázu a každý si něco 
odvážel domů. Před odjezdem měli účastníci ještě možnost navštívit místní lázeňský park s promenádou a léčivým vřídlem. 
======================================================================================================================================= 



ZO OSD Motol uspořádala 28.5.2011 další z tradičních Dětských dní.  Dětské dny nejen pro dospělé dělá naše organizace 
pro účastníky - na rozdíl od jiných organizací - samozřejmě ZDARMA. Každá akce je 
složena minimálně ze tří částí, tak aby oslovila malé i velké účastníky. Je-li to 
technicky možné, zajišťujeme i pohoštění. Letos měl náš MDD tento program :  1. 
exkurze v TV na Kavčích horách, 2. projížďka starou tramvají, 3. dětské soutěže v 
Divoké Šárce, 4. občerstvení u Mc Donaldu tamtéž formou vydávání finančních 
poukázek na jídlo.  Na MDD se nám přihlásilo neuvěřitelných 98 účastníků !!! Akci jsme proto 

rozdělili na dvě skupiny a vše tedy uspořádali 2x. Pořadatelé se pořádně zapotili, ale dobrá věc se podařila a účastníci byli 
spokojeni. A to nás těší. Takové akce stojí i cca 50tisíc z rozpočtu organizace, nicméně myslíme si, že to stojí za to. Naše 
organizace na akcích pro členy a jejich děti rozhodně nešetří. Neplatíme si z příspěvků uvolněné funkcionáře, nekupujeme 
odborová auta, nestavíme nóbl pokoj na rekreaci pro pár vyvolených. My investujeme - do spokojenosti lidí...! 
  =============================================================================================================================================================== 

ZO OSD Motol dne 16.6.2010 ve smyslu svého rozhodnutí o připojení se ke stávce zorganizovala realizaci stávky ve 
vozovně Motol, kde má nejvíce členů.  Na dalších místech naše sekce taktéž aktivně působily a v rámci svých možností se pak 

ke stávce připojili jednotlivci i skupiny našich členů.. Mimo jiné 100% stála sekce ÚD-TRAM, Marketink, 
HOFED i Muzeum Střešovice, částečně pak sekce Mimo DP, Depo, Vrchní vedení, BUS i 
BUS-Vršovice, Metro a další. Vozovna Motol: Stávku ovlivnilo hrubé porušení dohod ze 
strany vedení DP. Nočním řidičům, kteří se přihlásili ke stávce, nebylo umožněno účastnit 
se stávky.  Byli zaměstnavatelem nuceni zůstat na konečných ve vozech. Proto jsme 
některé přivezli (soukromým autem předsedy) v nočních hodinách z konečných do 

vozovny. Příprava a označení stávkujících řidičů i další nezbytná organizace klapala z naší strany jak má.  
Z vozovny vyjelo 5 stávkokazů a odp. vystřídali 2. Ze 64 vypravovaných spojů a to je bezesporu úspěch. 
============================================================================================================================================================================== 
Dne 25.6.2011 proběhl již druhý ro čník Sportovního dne s grilováním. Opět ho skvěle uspořádala naše 

samosprávná sekce ÚD-TRAM. Radek Dvořák, Honza Macák i jejich kolegové a kolegyně 
opět připravili báječnou atmosféru plnou pohody a dobrého jídla a pití. Uznání si zaslouží i 
rozhodčí za pohodu a klid v duši při vypjatých momentech. Na webu si můžete 
prohlédnout atmosféru turnaje ve fotbálku i petangue. Částečně i dětských soutěží. Netřeba 
dodávat, že všichni přítomní předvedli své nejlepší výkony a černý kůň turnaje (tým 
starých fotrů - HOFED) opět zazářil...a nebýt agresivních mladíčků (mladších jak jejich 

vlastní děti ) v semifinále, možná by snad i vyhrál...  Jídlo perfektní, hudba skvělá - bylo to prostě SUPER! 
===================================================================================================================================================================== 
Dne 20.8.2011 uspořádala ZO OSD Motol tradiční tenisový turnaj. Tento rok jsme zajistili tenisový 
areál SK Hradčany a udělali jsme dobře. Je zde skvělé zázemí, perfektně připravené kurty, kromě tří 
antukových i jeden universální s umělým povrchem. Samozřejmostí je zde moderní zázemí, možnost 
zajištění občerstvení a sportovní servis s doplňkovým prodejem. Pro malé i velké je zde také skákací 
trampolína. Všem zúčastněným se zde líbilo. Každý účastník odehrál čtyři zápasy, dle nasazení a losu. 2 s 
teoreticky stejně výkonnostně zdatnými a 2 se slabšími. Všechny hry se bodovali a o pořadí rozhodlo i 

skóre setů. Blahopřejeme všem a děkujeme za účast i skvělé výkony. 
============================================================================================================================ 
Dne 17.9.2011 proběhl další z bowlingových turnajů, pořádaných ZO OSD Motol. Do hlavní soutěže se 
kvalifikovalo 20 účastníků. Po úvodních bojích ve skupinách pak 12 nejlepších finalistů svedlo boje o cenné 
kovy. K vidění byly opět velmi pěkné výkony i netradiční herní styly. Celý turnaj byl veden v příjemné 
atmosféře a dle tradičního scénáře. ================================================================================================= 

Proběhla akce Podhájská 3.-11.září.  Jde o nevelkou vesnici, ale díky termálnímu koupališti je to známý pojem. Pokud si 
myslíte, že je to aquapark, pak jste na omylu. Pravý význam těchto termálních lázní je v léčebných teplých pramenech, kterými 
se napájí koupaliště. Bazény mají sedací plošinku, takže lze příjemně posedět v teplé vodě. Kolem bazénů 
jsou desítky krámků, posezení s občerstvením, různé jídelny i třeba jen prodej nápojů a pochutin. Cena 

běžného jídla stojí kolem tří „éček“, cena piva asi jedno. Také cena za týdenní pobyt 
není vysoká. Zdejší ubytování jsme pořídili za 1O€ na noc a osobu a permanentku do 
areálu na šest dní za 30€. Výhodou bezesporu je železniční stanice přímo u ubytování 
a nedaleko areálu. Nevýhodou jsou davy lidí. Slogany hovoří o Mrtvém moři ve 
středu Evropy. Naše ZO OSD Motol umožnila všem zájemcům tuto akci vyzkoušet, kdo chtěl, ten jel. 
Dobré zkušenosti s účinkem léčivé vody má paní Růžena Richterová, která byla a je hlavním 

organizátorem výjezdů do těchto míst. V případě zájmu ji kontaktujte. Ubytování je v různých formách, od stanů až po hotely.  
=================================================================================================================================================================================== 

ZO OSD Motol uspořádal víkendovou rekreaci - zájezd do Jeseníků ve dnech 14.-16.10.2011. Zájezdu se zúčastnilo 
rekordních 56 lidí. Ubytování a polopenze rekreantů bylo zajištěno v hotelu Koliba (Vrbno pod Pradědem).Vyrazili jsme v pátek 
luxusním autobusem a doprovodným autem. Cesta byla dlouhá a až v 21hod jsme dorazili do hotelu a k večeři. V komplexu 

hotelu byla i vinárna.  Zde jsme také zajistili posezení u vína s živou hudbou. Druhý den 
jsme absolvovali prohlídku sklárny s možností nákupu. Uskutečnili jsme také výjezdy do 
Karlovi studánky, kde je malebné lázeňské městečko a opravdovým zážitkem byl výlet až 
na Praděd, kam v mrazu a fujavici dorazila asi polovina účastníků. Ve chvíli, kdy se mraky 
roztrhaly jsme viděli úžasné scenérie okolních hor s výhledem do Polska i na Moravu a 

následně již za šera proběhl i turnaj v petangue. V neděli po snídani jsme vyrazili na dlouhou cestu domů a 
navštívili cestou rozhlednu na Suchém vrchu. Rekreace se vydařila a splnila očekávání příjemné regenerace sil 
a získání množství zážitků a to vše pro naše členy za symbolických 400,-Kč.... Masivní účast svědčí o správné 
cestě naší ZO OSD Motol ve vztahu k zájmové činnosti našich členů.         ===========================    

A následující další akce roku 2011: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  3.12.2011,   a  ZÁJEZD DO ADVENTNÍCH DRÁŽ ĎAN 17.12.2011 , 
jste již četli na předchozích stránkách tohoto časopisu... a akce roku 2012 odprezentujeme příště... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

Hledáte v časopisu 
stránku s vtipy a s 

tradi čním 
lechtivým tématem 
včetně fotografií? 
Na žádost některých 

našich členů jsme toto 
téma přesunuly do 
vkládané přílohy 

VTIPNÍK . 
Tuto přílohu dostane 
na požádání u našich 

funkcionářů a je 
k dispozici v kanceláři 

ZO OSD Motol 
(například každý pátek  

9-15 při návštěvním dnu). 

Vážení čtenáři, touto cestou si Vás dovoluji oslovit a nabídnout 
Vám pomoc při řešení Vašich záležitostí v oblasti pojištění, spoření, 

úvěrů, popřípadě řešení dluhů.  
Pojištění: povinné ručení (zákonné pojištění odpovědnosti provozu 
vozidla), havarijní pojištění, pojištění domácností a staveb, cestovní 

pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění podnikatelů, životní a 
úrazové pojištění, penzijní pojištění, Spoření: stavební spoření, spořící 

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

stávajících pojistných smluv zda-li plně dostačují vaším potřebám a 
požadavkům.  V případě zájmu mne můžete kontaktovat : 

telefon – 736 112 998 Souček Pavel - finanční poradce 
 

Dostáváte od nás 
infoSMS zprávy?   
Pokud ne, sdělte nám 

v SMS na číslo  
775 216 711 Vaše jméno, 

profesi a číslo na které 
chcete zprávy zasílat.  
Služba je bezplatná a 

pouze pro členy  
ZO OSD Motol. 

 

Potřebujete něco odvést 
TRANZITEM ?   

Pokud ano, kontaktujte 
 Ing. Doušu - 774746822.  

Termín i cena po vzájemné dohodě. 
 

Potřebujete vytisknout 
svatební oznámení, parte, 

pozvánku na oslavu, zkopírovat 
knihu, vytisknout větší počet 

dokumentů ?  
Pokud ano, kontaktujte  

Ing. Doušu - 774746822.  
Termín i cena po vzájemné dohodě. 

 

Sdělení:             
Hokejová FEDerace týmů 
stolního hokeje vypisuje 

konkurz na nové zájemce o účast 
v soukromé lize o Mistra sezóny. 

Zájemci znalí hry stolní hokej 
STIGA – typ US či SW se 

mohou hlásit u p.Zabloudila 
775216711. Další informace a 

P.H. viz stránka HOFEDu: 
www.zoosdmotol.cz/HOFED 

 

 

Nabídka pro naše členy - podnikatele. Využijte zdarma náš prostor na serveru 
k umístění své vlastní webové stránky. Jsme schopni zajistit Vám kompletní know-how. 
Vyrobíme Vám vizitky, zajistíme plakáty, reklamu i webovou prezentaci a e-mailovou 
adresu ve shodném tvaru: (například www.zoosdmotol.cz/vocasek a e-mail 
vocasek@zoosdmotol.cz ) Informujte se u předsedy organizace na tyto možnosti na 
info@zoosdmotol.cz  , 775216711. Naši členové mají inzerci v tomto časopisu zdarma. 

    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,  

              Finanční poradce skupiny AXA                  

                            Mgr.Tomáš Wagner  tel. 725 882 064      
         tomas.wagner@axa.partner.cz 
Penzijní a životní (při)pojištění, různé smlouvy,  
přijedu až k Vám domů či na pracoviště – zavolejte. 

Naši členové mohou uplatnit SLEVU 16% u 
cestovní kanceláře TRAVEL SPORT  

na zájezdy z katalogu 2012 a to do konce února. 
Poté je sleva 12%. SLEVU UPLATNÍTE 

PŘEDLOŽENÍM ČLENSKÉ LEGITIMACE 
 

Nabízíme všem našim členům a 
jejich rodinným p říslušníkům ve 

spolupráci s VODAFONE 
 

VÝHODNÝ TARIF   
 za 125,-Kč/měsíčně (vč.DPH): 

volání a SMS v síti ZO OSD 
Motol zcela zdarma a bez 
omezení + 50 minut volání 

kamkoli + nový telefon zdarma! 
Objednávky přijímá každý pátek 

v kanceláři p. Zabloudil  



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 100.000,-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 (vč. tomboly) na každé naší konferenci ZO OSD Motol, 
• vánoční dárek 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 finančních podmínek (ušetříte tisíce ročně).  
• Vlastní časopis ZDARMA s možností Vaší inzerce zdarma i vašich článků,  
• finanční poradenství při: oddlužení, levnější úroky, poplatky i vedení účtu u bank,  
• zvýhodněný tarif na levnější volání u T-mobile (až o polovinu levnější). 
• Vlastní tarif ve spolupráci s Vodafone – za 125,-Kč/měs. Může mít volání a SMS 

v naší síti zdarma a bez omezení + 50volných minut kamkoli + nový telefon zdarma  
• slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří (např. Travelsport 16%), 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 – 775 216 711 
 Najdete ji i na webové stránce  www.zoosdmotol.cz/ prihlaska.html  či na  www.posor.cz  



Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY   
Tuto p řihlášku vypl ňují členové, kterým nem ůže příspěvek strhávat 
mzdová ú čtárna (u čni, mate řská dovolená,d ůchodci, nezam ěstnaní  

ale též členové žádající UTAJENÉ ČLENSTVÍ) 

  
Jméno: …………….…......……..…………   
  

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

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

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

dne: ……………………2012 žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy  

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

………………………………………………       ………………………………………………. 
                       podpis člena        následný podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                              
Chcete-li zařadit do infoSMSsystému naší organizace ( zprávy a nabídky zdarma ) uveďte číslo 
mobilu  +420______________________    Váš e-mail: _______________________________________ 

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

 

Platbu ve výši 1% z čisté mzdy, nebo paušál 154,-K č měsíčně (platné pro rok 2012), 
v případě platby udržovacích p říspěvků částku 20,-K č/měs. uhra ďte formou:   

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

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

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

 

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

„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 organizaci.dosavadní odborové organizaci.dosavadní odborové organizaci.dosavadní odborové organizaci. 
 

Já níže podepsaný(-á), ukončuji ke dni 30tého ________      2012 svoje členství v odborech:   
 

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

PV D.P.Hl.M.Prahy,a.s.-autobusy DOSIA p.Burianek, OSZODP-Autobusy-p.Čada,  atp. ) 
K témuž dni zastavte srážku členských příspěvků z mého platu.  
Důvodem je mé členství v ZO OSD Motol a pouze zde chci být odborově registrován(-a). 
 

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________ 
V Praze dne :____________2012          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: ______________ 2012 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________________________2012  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 



                       Aktuální kontakty na funkcionáře: 
 

          � Jiří Zabloudil  774 746 800, 775216711,  předseda ZO OSD Motol - statutární zástupce. Koordinace        
           činností sekcí, smlouvy, činnost v ETF, ČMKOS i OSD,  evidence členů a příspěvků, čl. agenda, media, aj.                   
                                                          zabloudil@zoosdmotol.cz , též smlouvy na tarif OSD a Vodafone. Funkcionář za sekci HOFED.                

                       Petr Dvořák  - poradce předsedy pro cestovky, zahr.rekreace a dopravu 732456160  petr@zoosdmotol.cz � 
                              Josef Vobořil  - poradce předsedy pro techniku, člen redakční rady Motoláčku 737555721 voboril@zoosdmotol.cz � 

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

         � Jiří  Pakosta   774 746 801, 608 258 703, stat. zástupce, místopř. za sekci ŘED. Provozně-ekonomická  
                                                       komise , odborné a profesní náležitosti sekce ŘED,  pakosta@zoosdmotol.cz , 
                       �  Ing. Bazika Aleš , 774 746 802 JŘ, specif. Voz. Motol, jízdní řády, zápisy,  bazika@zoosdmotol.cz ,  

                               �-- PhDr. Hejný Ji ří, 774 746 803,vozovna Vokovice, specifika vozovny Vokovice,  
      zajištění  členské rekreace v penzionu Zdíkovec,  hejny@zoosdmotol.cz , 
                                                              �Válková Miluše -774 746 804 oděvní komise v DPP, specifika voz.Hloubětín, 
         valkova@zoosdmotol.cz 

                                                                   Patrik Kronbauer   � a   Christo Tončev  �� - Náhradníci za sekci ŘED 

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

     � Radek  Dvo řák, 774 746 805 místopř. za sekci ÚD-TRAM , specifika sekce, zaměření  pro kat. D+ TH,                 
                      outsourscingy, kulturní a sportovní akce a další úkoly. dvorak@zoosdmotol.cz 
                          Říhová Marta   774 746 807, hospodářka, evidence fin. hotovosti, převody a další úkoly od VZO � 
                              

                             774 746 806  Další členové místního výboru Profesní sekce ÚD-TRAM náhradníci ve VZO: 
                           �Jan Macák, macak@zoosdmotol.cz, ��Sladký Jan sladky@zoosdmotol.cz, ��� Kondrk Michal  kondrk@zoosdmotol.cz  
 

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

         �--- Dana Pokorná  774 746 813, 608868245 místopř. za sekci  MIMO DP . Soc.program ZO, specifika 
           sekce a evidence aktivních členů z podniků kde nemají svou sekci.  pokorna@zoosdmotol.cz,       
           Lucie Pokorná  774 746 812, Zaměření na studující a  učně.Rada mladých ČMKOS. lucie@zoosdmotol.cz � 

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

       � Straka Vladimír , 774 746 815 straka@zoosdmotol.cz  , místopředseda  za sekci BUS, agenda garáž Kačerov.    
                                                               Jokš Pavel  – 774 746 811 specifika BUS dopravy joks@zoosdmotol.cz  � 
                                                                 Pavel Sou ček - Místopředseda za samosprávnou Profesní sekci Bus-garáž Vršovice                    
                                                                   774 300 758  soucek@zoosdmotol.cz – veškerá agenda garáže Vršovice. --� 

 

                      �- Sárközi Josef , 774 746 817 sarkozi@zoosdmotol.cz, místopředseda za sekci BUS-ŘEPY,  
               specifika garáže Řepy                                    Náhradník: Petr Fejkl 721881742, fejkl@zoosdmotol.cz �        

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

          �--- Zdeněk Zewel   774 746 818, zewel@zoosdmotol.cz  místopředseda za sekci  MUZEUM STŘEŠOVICE.    
         Specifika sekce, historické vozy, údržba, opravy, práce průvodčích, řidičů dvounápravových vozů, ostrahy, atp.      
 

 

         �--- Janta č Miroslav  –tel: 774 746 814, jantac@zoosdmotol.cz   Místopředseda  za sekci  DEPO.  
          Specifika sekce DEPO. Údržba a opravy tramvajových vozů, zásobování a další obdobné činnosti. 
                                                             Zástupce místopředsedy:  Ji ří Šika   tel: 774 746 821, sika@zoosdmotol.cz --� 

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

     �--- Jiří Schmid  –tel: 774 746 819 , schmid@zoosdmotol.cz Místopředseda  za sekci Metro . Problematika a      
         specifika sekce Metro – veškeré činnosti spojené s provozem metra.  
                                                      Filip Červinka – zástupce funkcionáře na VZO při nepřítomnosti p. Schmida  --� 

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

       �-- Ing. Douša Jaroslav CsC . Tel: 774 746 822 dousa@zoosdmotol.cz  Místopředseda za sekci Marketing-   
        reklama-propagace. Zajištění podpory a propagace, tisk časopisů a brožur atp. Kontakt s dodavateli a partnery,   
         

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

                 Mgr. Pavel Kocourek  , sekce Finanční služby tel. 777 115 131 , email: pavel.kocourek@ovbmail.cz     
                   Finanční poradenství pro naše členy, zajišťování oddlužení, dohody s bankami atp.   --� 

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

         �Růžena Richterová  –774 746 808, 604109482 místopř. za sekci Škoda-depo Zličín richterova@zoosdmotol.cz 
.            Veškerá agenda dané sekce.           
                     Neuman Josef - 774 746 810, místopředseda za sekci Škoda Plzeň- OZM –  neuman@zoosdmotol.cz .                                                                    
                                                                                                                                           Veškerá agenda dané sekce. --� 
                  �Sekavec Karel – 774 746 823, společný výkonný mandát  za depo Zličín a OZM – specifika sekcí.                                                                             
                                                                                                                                                                                                      Náhradník:  Dvořák Petr –732456160, petr@zoosdmotol.cz (foto viz poradce předsedy) . 

 

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

       �-Hanuš Ji ří – tel.: 774 746 809 místopředseda  za sekci L.D., hanus@zoosdmotol.cz  veškerá agenda dané sekce,                    
           Lanová dráha na Petřín, v ZOO a další obdobné činnosti a profese, pracovní podmínky a ochrana zaměstnanců.      

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

       �-Kudrna Tomáš  – tel.: 774 746 820, místopředseda  za sekci Vrchní vedení - kudrna@zoosdmotol.cz  
              Veškerá agenda dané sekce,                    
               
         Suchá Věra – místopřed. za sekci UDRŽOVAČKY. Tel. 774 746 824, 775270250  sucha@zoosdmotol.cz -� 
           Sekce zaměřená na agendu členů platících pouze udržovací příspěvky. Platby, jubilea, zájmy a specifika sekce a   
         další činnost přidělená předsedou a VZO např. majetek VZO, vyúčtování plateb tel.výdajů funkcionářů, atp. 
 

        �-- Vlastimil Válek  - tel.: 774 746 816, místopředseda  za sekci Žižkováci - valek@zoosdmotol.cz  
              Veškerá agenda vozovny Žižkov, komise BOZP.   
 
 
 



Seznam akcí pro první pololetí  - připravili jsme pro Vás:  
 

-- Začali jsme Konferencí  – 17.2.2012, kde jsme připravili důstojné 
prostředí, občerstvení, živou hudbu k poslechu či k tanci a pěknou 
tombolu. Volit a rozhodovat přišlo celkem 50 členů. Účast včetně 
hostů 57. Účast na Konferenci včetně jídla a tomboly byla jako 
vždy ZDARMA. ===========================================================  Dále jsme 

pokračovali Nohejbalovým turnajem trojic  – 25.února 2012 
v kryté hale s umělým povrchem na Hradčanech. Přihlásilo se 8 týmů 
– cca 30lidí… Účast na turnaji včetně startovného a pohoštění byla 
za směšně symbolických 30,-Kč na osobu !   

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

-- Dne 30.března – tedy již po uzávěrce tohoto časopisu- probíhá 
exkurze po Brn ěnském MHD . Navštívíme vozovnu Komín – 
trolejbusy a Mediánky- autobusy, tramvaje a dílny. Provádět nás bude 
ředitel z Brna. V ceně 200,-Kč pro členy a rodinné příslušníky byla 
obsažena nejen doprava a pojištění, ale i oběd !     =========================================================== 

- Dne 14.dubna – proběhne tradiční bowlingový turnaj . Čtyřicítka 
hráčů se utká v kvalifikaci na 20 kol a postup mezi nejlepších finálových 
16. V symbolické ceně 100,-Kč startovného je započítán poplatek za 
hru i nápoje ke hře (vyjma lihovin) . ================================= 

== 

- Další akcí  - a to 18. května – Bude tříhodinová 
odpoledně-večerní projíž ďka na kolesovém parníku  
Vyšehrad -po Vltavě- s poslechem hudby (možnost tance), 
s možností občerstvení o grilované speciality a nápoje. Až 
300 zájemců se může na tuto akci přihlásit a stanovili jsme 
ceny, které jsou prostě jedinečné a neopakovatelné. Naši členové mají vstupenku za 
100,-Kč, jejich rodinní příslušníci za 150,-Kč a ostatní za příjemných 300,-Kč.    
=========================================  

- Víkendová rekreace  proběhne koncem 
května, nebo v první polovině června a 
připravuje jí kulturní referent p.Josef Sárközi. 
Připravuje se Český ráj, nebo Jižní Čechy. 
Součástí bude i koupání. Bude oznámeno 
prostřednictvím SMSinfosystému a vyvěšena na nástěnkách a naší www.zoosdmotol.cz    
Pro naše členy bude cena opět velmi atraktivní.     ======================================================= 

- Tradi ční akce - Dětský den  letos proběhne v sobotu 2.června. Bude 
obsahovat opět krom tradičních dětských soutěží o ceny i další dvě zajímavé 
atrakce pro děti i dospělé. Hlavní akcí je farma s hospodářskými zvířaty 
Toulcův dvůr - Praha + občerstvení a dětské soutěže tamtéž.  MDD bude 

jako vždy pro naše členy a jejich děti ZDARMA. Bližší informace sdělíme naším 
infoSMS, na nástěnkách a na webu www.zoosdmotol.cz      ========================== 
  

Tradi ční akcí bude SPORTOVNÍ DEN S GRILOVÁNÍM v  sobotu 
16.června. Tradičně fotbálek, petangue, hudba, pivo, gril za symbolické 
ceny v Hostivařském domečku v režii samosprávné sekce ÚD-TRAM.               

======================================================           Rovněž tradi ční akcí je oblíbený letní 
TENISOVÝ TURNAJ . Zda využijeme příjemné kurty SK Hradčany či 
tenisovou halu ve Břvích ještě není určeno, stejně tak není určen datum. (srpen?) 

O dalších akcích pro druhé pololetí Vás budeme informovat v příštím čísle. 


