
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 Obsah: 
 -     foto a zápis z našich akcí a 
  seznam akcí na II.pololetí 2012  
 -     Kolektivní vyjednávání 
 -     vznikají další samosprávné 
       sekce,  představuje se vám 
  Clearman -Tončev 
 -     vláda nám utahuje ne 
 opasky, ale smyčku kolem krku 
 -    nakupujte se slevou - výhody 
      Seznamte se z novinkami... 
 -    tradiční stránka o technice 
 -    řada informací a zajímavostí     
            -   přihláška do naší organizace 

A opět: 
Vtipy, lechtivé 

foto a texty 
jsou v příloze 
„VTIPNÍK“  

…na 
požádání… 



Komentuji uplynulé období – RUBRIKA ŠÉFREDAKTORA     
 

 

Vážení čtenáři,  
probíhá nám v plné síle léto. 
Léto za všechny prachy. Buď 
je vedro, nebo je zima a pořád 
prší a prší, takže hrozí záplavy 
a nastydnutí. To vše neustále 
rotuje ke vzteku majitelů 

koupališť, rodičů a vedoucích dětí na táborech, 
i těch co si vzali dovolenou a jsou pod stanem… 
  Stále nám pokračuje hospodářská krize, stále 
nám vláda utahuje, už ne opasky, ale přímo 
smyčku kolem krku, a prý bude ještě hůř… 
Dokud je budeme volit… Že nemáte koho jiného 
volit? Blbost. Je minimálně 50 
mimoparlamentních stran. Řada z nich by se do 
Parlamentu i dostala, nebýt cenzury v našich 
médiích.  Víte například, že strana jež má ve 
jménu bývalého premiéra, má i bez reklamy 
v médiích již dlouhodobě kolem 4% stabilních 
voličů?  Tak jako před více než dvaceti lety se 
nyní něco jiného hlásá a něco jiného je 
realita…To jsme to dopracovali že…?!  
Bohužel, stále řada lidí neslyší, nečte, nemyslí  
a stále to podporuje. Je logické, že když 
zdražím, lidé přestanou nakupovat, obchodníci 
zkrachují a přibude nezaměstnaných… 
Obyčejný člověk to chápe - vláda ale ne. 
Bohužel se najdou i tací – a je jich dost- co 
jásají, že přidali nám procento…jaká sláva…. 
Ale vůbec nemají šajn, že jejich reálná mzda se 
propadla minimálně o dvě procenta dolů vinou 
inflace, kterou nám všem naordinovala vláda 
růstem DPH. Díky podpoře tisíců lidí 
„loajálním organizacím“ či jejich 
parazitováním na odborech, kdy sami stojí 
mimo, je to jaké je a peněz v peněženkách 
ubude. A můžeme mluvit horem dolem… 
 Já tomu co se děje prostě nějak nerozumím  
a nerozumím ani mnohým jedincům. 
Lidská tvořivost byla vždy hnacím motorem 
civilizace. Ve starém Egyptě či v Římě doznala 
tvořivost vrcholu krásy, ale od dob Germánů a 
Vandalů to s námi zřejmě jde s kopce. 
 Nechápu obrazy, kde se na vás dívá oko ze 
zadku a kde pes má místo ocasu vrtuli, nicméně 
chápu, že pokud se to někomu líbí, ať si to dá 
doma třeba do koupelny, proč ne…  
Proč ale „umělec“ jsa osvícen duchem, musí 
vychrlit ze sebe „umělecký“ výtvor kdekoli, na 
čemkoli, i když danou věc ničí či zničí ? Ano 
narážím na sprejery, na vyškrabovače oken 
s diamantem, na urvané a potrhané sedačky a 
na vyzdobené toalety na konečných MHD. 
Člověku se ani nechce věřit, že na záchodech, 

kam mají přístup pouze zaměstnanci našeho 
podniku, najde taková díla. Co to o naší 
civilizaci svědčí..?   Asi to, že jde pomalu do 
háje… a že IQ mnohých našich kolegů se 
povážlivě snižuje- na úroveň houpacího koně…. 
A to vše vyhovuje politikům. Ovládat davy co 
nemyslí je snadné. Snadno lze pak třeba i krást 
z eráru…ono to pak stejně vyšumí, tak co… 
A co třeba ROPID ? V září se dočkáme 
rozsáhlých změn v linkovém vedení MHD.  
Opět a jako vždy se nikdo z Ropidu neobtěžoval 
zeptat se těch, kteří nejlépe vědí kdo, kolik a 
kam jezdí – tedy řidičů a řidiček- potažmo jejich 
odborových zástupců… Netřeba dodávat, že 
právě řidiči budou v září hromosvodem 
nadávek v reakci lidí  na tyto změny. 
Některé změny jsou jen dílčí, některé jsou ale 
úplně zásadní a linka pojede zcela jinudy. 
Dočkáme se i linky 14/24 kdy během jízdy se 
vůz sám „převlékne“ např. ze 14ky na 24ku a 
tato linka štrikující Prahu tak pojede jako jiná 
linka dále. Ovíněný cestující tak bude úplně 
mimo, protože nepochopí, kde se vzal v jiné 
lince než nastoupil a kde to vůbec je…O Ropidu 
se toho již napsalo všude dost. Podle mne jde o 
žrouta peněz, zbytečnou instituci, bez které 
bychom se obešli, o útulku pro „zasloužené“ za 
dobře placená křesla - asi něco jako Senát….  
A stejně tak jako Senát, ani Ropid nikdo 
nezruší… Já se pokusil argumentovat u radního 
pro dopravu na Pražském Magistrátu během 
zasedání Tripartity… Marně. Magistrát Ropid 
chce… Asi vědí proč a my jsme jen blbci, co 
tomu nerozumí. 
A je toho více čemu nerozumím. Třeba proč 
třetina nových tramvají stojí pro poruchy 
převodovek? Jako na potvoru se závady 
projevují po záruční době. Co je Škodovka zač, 
nejlépe vystihuje i fakt, že naší odborové 
organizaci již více než půl roku zadržuje výplatu 
příspěvku, ne který máme dle Zákoníku práce 
nárok. A zase se hovoří o snaze prodat 
(outsoursovat) naše Ústřední dílny tramvají 
této firmě.. Nedej bůh…!! Jakoby nestačily 
problémy se 14T, jsou zde i bůhvíproč se 
předčasně ojíždějící kola nejnovějších 15T, 
poruchy s brzdami, o devastované tramvajové 
síti v centru Prahy, díky těmto těžkým obrům, 
ani nemluvě… Škody na infrastruktuře jdou již 
do miliard. Přijde den, že se možná vrátíme ke 
koňce či k trolejbusům, protože jsem opravdu 
zvědav, kdo nám na opravu a rozsáhlé výměny, 
ty miliardy dá…No, mohl bych popsat ještě moc 
stran tím, čemu nerozumím…třeba příště…  JZ. 



 Vládní asociálno je tu…. 
 Nejvíce budou připravovanými daňovými „reformami“ postiženi 
zaměstnanci. Mezi nimi pak zaměstnanci s  nízkými příjmy. Např. těm 
s hrubým příjmem 10 tis. Kč vzroste měsíčně odvodové zatížení jeho 
mzdy o 331 Kč. Pro další příjmové skupiny jsou výsledky této „reformy“ 
následující: zaměstnanec s průměrnou mzdou zaplatí navíc měsíčně 296 
Kč (včetně DPH 596 Kč), s dvojnásobkem průměrné mzdy 521 Kč (vč. 
DPH 821 Kč), s trojnásobkem 746 Kč (vč. DPH 1046 Kč) atd.  Jediní zaměstnanci, kterým opravdu 
klesne daňové zatížení a vykryje se i zvýšení DPH, budou manažeři s velmi vysokými příjmy, které 
přesáhnou stropy pro sociální (4 násobek průměrné mzdy) a zdravotní (6 násobek průměrné mzdy) 
pojištění. K poklesu daňového zatížení u nich dojde i přesto, že se u nich nově navrhuje zrušení slevy na 
dani při překročení 4 násobku průměrné mzdy.   Takže např. zaměstnanec s 200 tis. příjmem měsíčně 
získá touto daňovou úlevou cca 477 Kč měsíčně, což mu bezpečně zajistí nejen kompenzaci 
předpokládaného zvýšení DPH, ale i další mírný pokles celkového zdanění. (Celkový přehled změny 
v daňovém zatížení u zaměstnanců v roce 2013 - tedy při plném náběhu reforem ukazují následující tabulky).   

 Zdanění zaměstnanců – současný stav- rok 2011  
Hrubá mzda měsíčně 10000 25000 50000 75000 100000 200000 

Superhrubá mzda 13400 33500 67000 100500 134000 268000 

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (6x)      148440 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (6x)      148440 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5%) 450 1125 2250 3375 4500 6680 

Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 650 1625 3250 4875 6500 9649 

Daň před slevou 2010 5025 10050 15075 20100 40200 

Sleva na poplatníka 1970 1970 1970 1970 1970 1970 

Daň po slevě 40 3055 8080 13105 18130 38230 

Čistá mzda 8860 19195 36420 53645 70870 145442 

Zaměstnanec daň + pojistné měsíčně  1140 5805 13580 21355 29130 54558 

Podíl daně a pojistného placené zaměstnancem na hrubé mzdě (%) 11,4 23,2 27,2 28,5 29,1 27,3 

Zdanění zaměstnanců 2013 - Návrh vlády  
Hrubá mzda 10000 25000 50000 75000 100000 200000 

Superhrubá mzda X X X X X X 

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění (6x)      148440 

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (4x)     98960 98960 

Zaměstnanecké benefity 1316 1316 1316 1316 1316 1316 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 736 1711 3336 4961 6586 9649 

" - z toho zdravotní pojištění z benefitů 86 86 86 86 86 0 

Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 736 1711 3336 4961 6432 6432 

"- z toho sociální pojištění z benefitů 86 86 86 86 0 0 

Daň před slevou 2150 5000 9750 14500 19250 38250 

"- z toho daň z benefitů 250 250 250 250 250 250 

Sleva na poplatníka* 2070 2070 2070 2070 0 0 

Sleva na zaměstnance 250 250 250 250 250 250 

Daň po slevě 0 2680 7430 12180 19000 38000 

Čistá mzda  8529 18899 35899 52899 67982 145919 

Zaměstnanec daň + pojistné  1471 6101 14101 22101 32018 54081 

Podíl daně a pojistného placené zaměstnancem na hrubé mzdě (%) 14,7 24,4 28,2 29,5 32,0 27,0 
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Celkový dopad zvýšení DPH, přímých daní a pojistného na zaměstnance dle návrhu 
při plném náběhu reforem v roce 2013 

Hrubá mzda 10.000 2 5 . 0 0 0 50.000 75.000 100.000  200.000 

Zvýšení (+) , snížení (-) měsíčního odvodového zatížení ZAMĚSTNANCŮ  3 3 1 2 9 6 5 2 1 7 4 6 2 8 8 8 - 4 7 7 

C e l k e m  z a  r o k  vč e t ně  z v ý š e n í  D P H  ( 3 0 0  Kč  mě s íč ně ) 7 5 7 3 7 1 5 3 9 8 5 3 12553 3 8 2 5 6 - 2 1 2 8 

R očn í  „ r e fo rm n í  po p l a t ek “  čes k éh o  zaměs t n an ce 
 jako % měsíčního příjmu  85,5 37,3 27,1 23,4 54,0 -1,5 

 

II. Důchodová reforma 
Účastník penzijního spoření (tzv. druhý pilíř) bude muset platit navíc 2 % z hrubé mzdy. Při současné 
průměrné mzdě je to cca 500 Kč měsíčně tj. 6000 Kč za rok. 
  

III. Zdravotní reforma 
Koalice předpokládá zvýšení spoluúčasti na úhradě zdravotní péče do roku 2014 o 5 procent což 
reprezentuje 15 - 18 mld Kč ročně. V přepočtu na jednoho nemocného to dělá 15 000 – 18 000 Kč za rok. 
(Týká se především rodin s malými dětmi a starých občanů).  
Reforma zdravotnictví. Co bude pro pacienta znamenat dostupnost praktického lékaře do 40 minut jízdy 
autem? Bude stačit jedna, maximálně dvě nemocnice pro celou ČR? Co v praxi znamená rozhodnutí, že 
sloužit v nemocnici může i začátečník a zkušený lékař stačí jen na telefonu? Co ministerstvo ve své 
inzerci občanům tají? Jak se ministerstvo snaží vyhnout přímému prokazování svých tvrzení, že v 
nemocnicích v krajích peníze na platy navíc jsou?    Čtěte na :   www.cmkos.cz 
 

IV. Zavedení školného 
Koalice ODS/TOP09/VV předpokládá od roku 2013 zavedení školného na vysokých školách. To by mělo 
činit cca 20 000 Kč za rok. 
  

V. Závěr  Minimální dopad „reforem“ ODS-TOP09-VV na zaměstnance s průměrnou mzdou se bude 
vlivem zvýšení přímého i nepřímého zdanění pohybovat mírně nad úrovní 7 tis. Kč ročně. Pokud se však 
bude tento zaměstnanec účastnit tzv. penzijního spoření (opt out) a k tomu platit školné za dítě na vysoké 
škole, mohou se tyto dodatečné „reformní výdaje“ vyšplhat až na 33 tis. Kč ročně. To u tohoto poplatníka 
reprezentuje již ztrátu 1 a ¾ současné čisté měsíční mzdy.  Samozřejmě narůstající spoluúčast ve 
zdravotnictví tuto částku může v konkrétních případech výdaje rodinných rozpočtů dále masivně 
zvýšit.    

A snaha vlády omezit nám možnost bránit se a stávkovat ? 
Stanovisko ČMKOS k návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce:   
  

ČMKOS je názoru, že navrhovaná rozšíření omezení práva na stávku na nově uvedená povolání 
nejsou v souladu s čl. 8 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
který nebrání uložit zákonná omezení výkonu těchto práv pro příslušníky ozbrojených sil nebo policie 
nebo správních orgánů státu, ani v souladu s čl. 44 Listiny základních práv a svobod, podle kterého 
zákon může omezit mimo jiné zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí a 
osobám v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví,  též právo na stávku 
uvedené v čl. 27 odst. 4. Návrh zde nesystémově a zcela zřejmě na politickou objednávku rozšiřuje 
omezení stávky pro některá další povolání nad rámec uvedený v Mezinárodním paktu a v Listině, a 
to pro taková, ve kterých v uplynulé době probíhaly stávky zaměstnanců (dráhy, letecký provoz). 
ČMKOS zdůrazňuje, že Soudní dvůr Evropské unie opakovaně ve svých rozhodnutích např. stávky 
v leteckém provozu za nezákonné nepovažuje. Upozorňuje rovněž, že vymezení tzv. „essential 
services“ v návrhu věcného záměru zákona o stávce a výluce jde i nad rámec vymezení služeb, 
jejichž přerušení by mohlo ohrozit životy, osobní bezpečnost či zdraví celé populace či její části 
kontrolními orgány Mezinárodní organizace práce. 

ČMKOS z důvodů uvedených v obecné části tohoto stanoviska s úpravou navrženou 
jako Varianta III  nesouhlasí a důrazně jí odmítá. 
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Důchodové připojištění…. 
 

Co byste měli 
vědět: 

 

Současné penzijní připojištění do 
11/2012 s počátkem od 1.12.2012 

má a bude mít: 
- státní příspěvky 
- příspěvek zaměstnavatele 
- daňové odpočty 

- po 15 letech spoření je 
možné vybrat část úspor 
(až 50%)  formou výsluhové penze, ale pouze z prostředků, které do spoření vložil sám 
střadatel, nemůže vybrat státní podporu ani příspěvek zaměstnavatele  
- garance nezáporného zhodnocení - případný prodělek fond klientovi dorovná 
- jednorázové vyrovnání - možné čerpat již v 60 letech bez ohledu na důchodový věk 
- dávky:  
     - invalidní penze (klient, který je plně inavlidní, může žádat o výplatu naspořených prostředků již po 3 
letech spoření) 
     - výsluhová penze ( výplata části úspor (až 50%) po 15 letech spoření 
     - pozůstalostní penze (výplata pro pozůstalé již po 3 letech spoření účastníkem - v případě určení 
oprávněné osoby ve smlouvě, je výplata prováděna bez dědického řízení) 
  

 po reformě nebude možnost do těchto fondů vstupovat       
  

 Nové účastnické fondy od 12/2012 s počátkem od 1.1.2013 budou mít: 
- státní příspěvky 
- příspěvek zaměstnavatele 
- daňové odpočty 
- možnost vybrat si mezí více typy fondů a zvolit si fond s 
agresivnější investiční strategií - ponesou sice větší riziko a můžou 
některý rok prod ělat, ale celkevě by měli mít šanci na vyšší 
výdělek. 
- v nových fondech ale budou i konzervativní fondy s nízkým 
rizikem 
- bez garance nezáporného zhodnocení vložených prostředků 
- bez výsluhové  a pozůstalostní penze 
 - klienti by podle navrhované novely zákona měli mít možnost 
čerpat naspořené peníze až 5 let před důchodem  tzv. předdůchod, 
s výjimkou jednorázového vyrovnání. To bude možné čerpat až po 
dosažení důchodového věku. 
 -  po reformě jediná možnost jak se účastnít III. pilií ře 
  

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

                                            Pro Vaši informaci: 

 

Meziroční růst nákladů na bydlení                          Co nejvíce zdražilo v meziměsíčním srovnání 
Zemní plyn 16,10%   
Regulované nájemné 13,00%     Brambory 58,10% 
Vodné 12,00%     Zelenina 13,50% 
Stočné 10,50%     Citrusy  9,40% 
Teplo a teplá voda   8,60%     Dovolená vč.služeb  2,70% 
Elektřina   4,20%     Tabákové výrobky  1,40% 
Tržní nájemné   2,40% 
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Představujeme Vám naše sekce a  funkcionáře:      
         Samosprávná sekce Clearman-Tončev   (vznikla počátkem roku 2012) 

 
1. Co Vás přimělo k založení samosprávné sekce pod hlavičkou ZO OSD Motol 

Sekce Clearman-Tončev je sestavená převážně ze zaměstnanců Dopravního podniku, ale i  lidí 

z jiných podniků všech různých profesí.  

Clearman-Tončev je především menší úklidová firma, která nabízí úklid jakékoliv charakteru, tzn. 

úklid domácností, kanceláří, obytných domů až po tepování interiéru automobilů.  

Firmu  jsem založil proto, že je zde možnost si přivydělat nějakou korunu, kterých je v této době 

zapotřebí. Jak v minulosti, tak i v současnosti firma pár lidem i z DP pomohla. 

Tento rok jsem začal 21 rok jako kmenový řidič u Dopravního podniku, nejprve ve vozovně 

Kobylisy a pak větším dílem ve vozovně Motol, proto jsem začal mít potřebu být blíže dění 

našeho podniku a svým hlasem prospět k fungování právních a občanských problémů lidí v našich 

odborech. 
 

2.  Jaké jsou cíle sekce, co byste chtěli dokázat 

Cílem sekce je především sdružovat lidi všech profesí a pomáhat jim v osobním i profesním 

životě. Seznamovat je s aktuálním děním v jejich okolí, především v našem podniku a s výsledky  

vyjednávání např. nárůst mzdy, sociální výhody atd. 
 

3. Co byste vzkázali potencionálním zájemcům o vstup do naší organizace? 

Měli bychom si všichni uvědomit, že je důležité držet pospolu, protože v jednotě je síla. 

Naše odborová organice má své právníky a nabízí ochranu jakéhokoliv charakteru, právní při 

nehodě nebo  úrazu, ale i proškolení v určité oblasti. 

Proto bych vzkázal ostatním lidem, kteří ještě nejsou v žádné odborové organizaci, aby neváhali  

a vstoupili do našich odborů, protože se snaží hájit práva zaměstnanců.  

Dále se pořádají kulturní a sportovní akce pro rodiny za zvýhodněných finančních podmínek, 

např. víkendové zájezdy, dětské dny, turnaje ve sportovních disciplínách, jednodenní výletní 

zájezdy apod.  Organizace přispívá při narození dítěte, na dětskou rekreaci, na vánoce… 

Při ztrátě zaměstnání nabízí organizace pomoc s hledáním nové práce a každý pátek je přítomen 

v kanceláři některý z našich funkcionářů, který rád pomůže a poradí. 
 

4. Jak bychom mohli přispět k tomu, abychom se měli všeobecně lépe? 

Když přemýšlím na tím, že naše životní úroveň stále klesá, odpovědí pro mě samotného je NEDAT 

SE! 

Když cítím nějaké příkoří, učinit proti tomu něco a nepřihlížet 

tomu nečinně. A když se jako jedinec bojím bránit svou 

pravdu, říct jí lidem, co mají nějaké zkušenosti a umějí tomu 

čelit. Na závěr bych jenom připomenul, že když  budou všichni 

spolu držet a navzájem si pomáhat, tak se určitě budeme mít 

lépe jako celek, než jako jednotlivec každý sám za sebe. 

 

Mějte se všichni fajn. 

                                               Christo Tončev 
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Úmrtní fond    - http://www.ufond.cz/ ,  Zdeněk Blecha - předseda sdružení , Kontaktní 
adresa:    Jažlovická 1323/22    149 00 Praha 4  ,  Telefon     +420 607 701 578 ,  +420 296 
193 362,  z.blecha@centrum.cz ,  zzblecha@seznam.cz 
Svépomocné sdružení zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond  je občanské 
sdružení ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. registrované na civilně správním 
úseku Ministerstva vnitra ČR pod čj. VS/1-21 133/93-R . Úmrtní fond 
vznikl namísto Dobrovolné sbírky úmrtního fondu, kt erý v DP, resp. u jeho 
právních p ředchůdců, existuje již od roku 1922.  Hlavním posláním 
Svépomocného sdružení zam ěstnanc ů DP Praha – Úmrtní fond (dále jen 
ÚF) je poskytování finan ční výpomoci svým členům a jejich rodinným 
příslušník ům v p řípadě úmrtí..    

Ze stanov vyjímáme: 
•      Členství v Úmrtním fondu je dobrovolné.      Členem Úmrtního fondu může být: 

 a)      zaměstnanec DP, který je v pracovním poměru u DP, splní podmínky pro členství a řádně platí členské příspěvky 
 b)      zaměstnanec jiné organizace, která vznikla vyčleněním z DP, pokud v době tohoto vyčlenění byli členy ÚF a  
řádně platí členské příspěvky (externí člen) 
 c)      bývalí zaměstnanec DP,  včetně důchodce, který v době skončení pracovního poměru k DP, byl členem ÚF a 
řádně platí členské příspěvky (externí člen). 
 d)     zaměstnanec i cizí organizace, pokud požádá o přijetí výbor ÚF (písemně) a ten jeho žádost schválí. Výbor v tomto 
případě přihlíží a hodnotí přijetí za člena ÚF hlavně z ekonomického hlediska. Placení členských příspěvků bude 
dohodnuto individuálně. 

• Přihlášky a vznik členství, evidence 
 a)      zaměstnanec DP se přihlašuje za člena Úmrtního fondu tím, že své mzdové účtárně dá písemný souhlas 
k pravidelnému strhávání příspěvků ze své mzdy 
 b)     zaměstnanec, který je členem ÚF a končí pracovní poměr, kontaktuje pověřeného člena výboru ÚF. Pověřený člen 
výboru ÚF jej zapíše do PC evidence členů ÚF a také jej bude informovat o dalších skutečnostech v souvislosti s touto 
změnou. 
 c)      dokladem aktivního zaměstnance o členství v ÚF je záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy: 
      ■ na výplatní pásce zaměstnance ,     ■ potvrzení z příslušném účtárny ,  ■ u zaměstnance DP – sestava z PC 
programu -    Elanor  - Global. 
 d)     dokladem u externího člena a důchodce je:    ■ potvrzení o zaplacení (kontrolní ústřižek složenky) , ■ informace o 
zaplacení vedená v PC evidenci ÚF. 

• Členský příspěvek aktivního zaměstnance je 20,- Kč měsíčně, členský příspěvek důchodce a 
externího člena je 14,- Kč, pokud Shromáždění zástupců nerozhodne dle stavu finančních prostředků o změně. 

 Člen ÚF, který je zaměstnancem DP, platí členský příspěvek formou srážky ze mzdy, a to měsíčně.  Člen ÚF, který není 
zaměstnancem DP, platí členské příspěvky na celý kalendářní rok poštovní poukázkou nejpozději do 31.12. předchozího 
roku, pokud nebude platit členský příspěvek formou měsíční srážky ze mzdy, prováděnou mzdovou účtárnou 
zaměstnavatele. Poštovní poukázky jsou rozesílány pověřeným členem výboru ÚF, nejpozději do 30.11. příslušného 
roku.   V případě, že zaměstnanec končí pracovní poměr v průběhu roku, doplatí alikvotní část členských příspěvků za 
zbytek roku složenkou, kterou obdrží v co nejkratší době po jednání s pověřeným členem výboru ÚF. 
 Nároky členů ÚF 

• Výše finanční výpomoci z ÚF je jednotná ve výši 7 500,- Kč, pokud Shromáždění zástupců 
nerozhodne dle stavu finančních prostředků Úmrtního fondu o změně této jednotné částky 

• Finanční výpomoc za zemřelého člena Úmrtního fondu se vyplácí manželovi – manželce 
nebo rodinným příslušníkům a nebo tomu kdo zajistí pohřeb člena ÚF, a to vždy po předložení jejich 
občanského průkazu, úmrtního listu zemřelého člena ÚF a potvrzení o úhradě výdajů za pohřeb. U 
aktivního zaměstnance též záznam o srážce členského příspěvku ze mzdy – viz doklad o členství (Článek 
I, bod 3, písm). U důchodce a externího člena ÚF platba za poslední rok – viz doklad o zaplacení (Článek 
I, bod 3, písm d). 

• Člen ÚF má možnost při úmrtí svého rodinného příslušníka si ze stanovené výše finanční 
výpomoci vyzvednout zálohu až do výše 3000,-Kč. Při uplatnění nároku na výplatu zálohy 
je třeba předložit stejné doklady jako při úmrtí člena ÚF. 

• Nárok na uplatnění výplaty finanční výpomoci z ÚF i zálohy je nejpozději do 1 roku od úmrtí 
člena ÚF nebo jeho rodinného příslušníka, jinak zaniká. 

Celé Stanovy najdete na webové stránce:  http://www.ufond.cz/ . V případě potřeby (při výplatě 
dávky či při zájmu o vstup do sdružení)  kontaktujte předsedu sdružení – kontakt viz výše. 
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Kolektivní vyjednávání v DP Praha. 
 

Naše ZO OSD Motol kolektivně vyjednává ve všech podnicích, kde působí naše sekce. V DP 
Praha máme poměrně vysoký počet členů a působí zde několik sekcí ve všech oblastech dopravy, 
ze všech trakcí co DP Praha má. I zde tedy vyjednáváme. Vyjednávání je zde složité i díky 
množství pidi a mini organizací, přičemž mnozí jejich představitelé zde zastupují asi jen sami 
sebe. Mezi relevantní organizace (ke kterým se řadíme) by šlo zařadit tak, pět, šest organizací. 
Kolektivní vyjednávání zde nebylo snadné. Doba je zlá, recese a krize se promítají do celé 
republiky. Jen málokde najdete zaměstnavatele který je ochoten v nárůstu mezd zohlednit 
asociální politiku vlády a zdražování živobytí vůbec. Management DP Praha se totálně obměnil. 
Všichni jistě z médií znáte kauzy „zlatých padáků“ bývalého vedení. Zda a jak moc měly 
vyplacené miliony vliv na ochotu nového vedení přidat „těm dole“ je těžko říci. 
 Faktem je, že peníze chybí. Podnik na tom není dobře, hotovost nemá a dluhy rostou. Na jednání 
Tripartity jsem Radnici dokonce žádal (jestli nechtějí mít dav před okny) ať laskavě pošlou DP 
peníze za metro… Ono je snadné být politikem, plácat voloviny, chvástat se (koupíme nové 
tramvaje, postavíme nové metro…) ale kdo to zaplatí..? 
Magistrát se také potýká s problémy s financemi (a kdo ne?). A DP nemůže platit ze svého metro, 
ani takové množství tramvají (o jejich předraženosti a závadách se již namluvilo dost). A do toho 
všeho vláda zvedá DPH, zvyšuje poplatky a zavádí zbrusu nové… a kde na to mají zaměstnanci, 
kteří žijí od výplaty k výplatě vzít ? Naše odborová organizace patřila, patří a patřit bude, 
mezi ty, kteří hájí především zaměstnance. Často i dost špatně placené zaměstnance. 
Jakkoli tedy můžeme problémy podniku chápat, je to problém managementu- a ať sežene 
peníze, ber kde ber. Je to jeho práce a povinnost, tak jako naše je dobře pracovat. Požadovali 
jsme tedy, z logiky věci, nárůst nad inflaci. Lidi musí mít za co žít… krize, nekrize. 
Netřeba dodávat, že ne všechny organizace mají stejný postoj jako naše. Některé jsou vstřícné i 
zmrazování mezd. Ale to je problém jejich členů. Když u nich jsou a podporují je v masivním 
množství, nemůže se pak nikdo divit, že nešlo vybojovat víc.  Zákon nám dává povinnost 
dohodnout se. A dohodněte se s asociálem… 
Naše ZO OSD Motol byla dokonce jediná z organizací, která v reakci na neochotu vedení a 
v reakci na asociální kroky vlády a zdražování základních životních potřeb, určila Stávkový 
výbor, vyhlásila stávkovou pohotovost a stanovila 29.červen 2012 na den stávky, …..za 
předpokladu, že alespoň jedna relevantní organizace se k nám přidá…  Sami ale nemůžeme jít 
proti všem…. 
No, nakonec vše dopadlo  tak, jak dopadlo. Těsně před podáním návrhu zprostředkovateli jsme 
došli k jakés takés dohodě…  Letos je to bída…+1% do základu a jednorázová dávka 1.900,- 
ve flexipasech (naši členové jimi mohou platit například naše akce, lze s nimi platit rekreaci, 
berou je některé lékárny atp.), hold prázdný měšec víc nenasype ( …ale na ty zlaté padáky 
bylo…). Příští rok +3% do základu a zvýšení příspěvku na důchodové připojištění o +350,-
Kč na celkových + 850,-Kč (to by mohlo na pokrytí inflace stačit). 
V roce 2014 o 0,75% nad míru inflace a v roce 2015 o +1% nad inflaci.  
Zvýšení nad inflaci je výhodné. Pokud by inflace vinou vládních zdražení a zvyšování daní 
stoupla například na +5%, pak dostaneme přidáno 5,75 resp. 6% (a to rovnou, bez hádání se při 
kolektivním vyjednávání). 
Letošní vyjednávání přineslo také zvýšení peněz při 1.odchodu do důchodu ( cca o 50%), 
částečně došlo ke změnám u některých příplatků, měnili se některé technické věci. 
Oproti dosavadní praxi je tato KS pouze 4.dodatkem KS z roku 2010. Tedy nedošlo 
k vyjednávání nové KS. Zda je to výhodou či nikoli těžko říci, každopádně právně jde o stejně 
platný dokument, jako by byla uzavřena nová KS na nové tři roky. 
Celou KS včetně platných dodatků najdete na naší webové stránce: 
http://www.zoosdmotol.cz/KS.html                                                                                        JZ 
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Exkurze do zázemí Brněnské MHD proběhla dne 30.3.2012   
  

 Díky spolupráci mezi ZO OSD Motol a ZO OSD DP-Brno vznikl nápad uspořádat exkurzi do zázemí 
MHD. Na místa kam se normální smrtelník nikdy nedostane... Prohlídkou v Tramvajové vozovně, 
autobusové garáži a ústředními dílnami Medlánky, přístavištěm Brněnské přehrady a vozovnou Komín 
naši skupinu prováděl a výklad vedl odborný ředitel DP Brno.  Celá exkurze včetně oběda byla vynikající 
a ten kdo s námi nejel může litovat ( a mohl opravdu každý, protože jsme měli ještě volná neobsazená 
místa na které se nikdo ani po výzvě hromadnou SMS a vzkazem na webu nenahlásil – a to přitom cena 
včetně oběda v Brně byla pouhých 200,-Kč…  ). Za 14 dní poté Brňáci navštívili naši vozovnu Motol, 
garáž Řepy a zázemí metra Hradčanská (z původně plánované exkurze depa Zličín sešlo, protože nám to 
Škodovácký ředitel zakázal…) 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto na: http://www.zoosdmotol.cz/BrnoMHD2012  
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Proběhl bowlingový turnaj jednotlivců - jaro 2012, jako vždy, v bowlingové hale Břve. 
Organizaci turnaje ovlivnilo 11 nedostavších se hráčů ( z původně přihlášené čtyřicítky ). 
Nasazení tak bylo šité horkou jehlou a k nelibosti některých jedinců. Další turnaje budou 

muset být kvůli zhoršující se kázni přihlásivších řešeny vratnou zálohou a bez ní 
přihlášky  na turnaj (a jiné sportovní akce) prostě brát NEBUDEME. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
fotografie a výsledky najdete na:    http://www.zoosdmotol.cz/Bowling4-2012 
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Zúčastnili jsme se demonstrace na Václavském náměstí - 21.4.2012 
A co Vy ?A co Vy ?A co Vy ?A co Vy ?    

 

Foto na: http://www.zoosdmotol.cz/vaclavak2012  
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Proběhla akce Parník, kterou uspořádala ZO OSD Motol 18.května 2012.   
Poprvé v historii jsme si pronajali celý parník, pořádali zábavnou plavbu s živou muzikou a 
s tombolou, a hned na tom největším parníku, co brázdí Vltavu... Díky tomu se ale na parník 
dostal každý kdo měl zájem. A lidé si nemohli stěžovat na cenu... stovka za člena, stopadesát za 
příbuzné, tři kila pro cizí. Za to tříhodinovou plavbu s hudbou a s tombolou (v ceně pět tisíc za ceny) 
jinde -ani u jiných organizací- prostě nepořídíte...   Naše organizace nechce na lidech vydělávat, 
nekupujeme z peněz členů služební auta, ani si z příspěvků neplatíme kancelářského bosse. Proto 
pořádáme akce za symbolické ceny, proto jsme vstřícní zájmům našich členů. Na 250 účastníků díky této 
akci prožilo krásný večer a ZO OSD Motol si tak připisuje další kladný bod do veliké sbírky akcí, které 
jsme dosud pořádali.... za rok zopakujeme… 
 
 

Foto na: http://www.zoosdmotol.cz/parnik2012  
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Dětský den, po řádaný naší ZO OSD Motol v sobotu 2.6.2012 se vyda řil  
jak po pořadatelské stránce, tak počasím, které se umoudřilo právě jen v sobotu (pátek a 
neděle pršelo). Akce se účastnilo více než spokojených 60 osob. 
Na fotografiích si můžete prohlédnout tuto naší akci. Na rozdíl od jiných organizací, naše 
ZO OSD Motol neváhá vynaložit (v tomto případě 30tisíc) peníze na tyto akce zaměřené 
na spokojenost našich členů a jejich dětí a to pro naše členy úplně zadarmo...! 

 

 

Foto na: http://www.zoosdmotol.cz/fotomdd2012  
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 V Praze někde v Malešicích 16.6. 2012 
 

Potřetí za sebou stojím s kolegy ruku v ruce před 
úkolem napsat pár řádek o dni, kdy jsme se mohli válet u 
vody, jít na ryby, na raky, na houby nebo do hospody –  
prostě užít pohody. Nakonec jako vždy jsme tento čas 
skončili na zeleném pažitu, abychom ho řádně pošlapali, 
zryli kolíky, papír kancelářský propiskou počmárali – 
prostě fotbalový turnaj uspořádali.  

Předem je potřeba poděkovat novému vedení 

pražského DP, že nastavilo to jediné a správné pravidlo pro 
provozování „Domečku“ v prostorách ústředních dílen. Striktní 
zákaz podávání alkoholu jistě zamezí sportujícím hordám 
motat se v prostorách DP, tak jak to vždy bylo, že? Domečku a 
okolí to jistě prospěje, a za několik let bude mít hrad Trosky 
bratříčka – našeho „Domečka“. Snad malá investice do 
samostatného vchodu zajistí zachování nesmírně cenné kulturní 
památky. Vždyť ČMFS svůj stadion nemá, DP však ano! Proto 
speciální díky patří vedení opravny tramvají, za zajištění 
náhradních prostor nedaleko od hřiště domácího, a tak 
prostředí útulné bylo vhodné pro pořádání turnaje pod záštitou 

ZO OSD Motol.  
Teamů bylo přihlášených nepočítaně a tak místní 

občerstvovač a správce objednal kamion z Plzně, zabil prase, aby 
připravil chutné klobásy, napustil bazén a vyhodil z hřiště ženskou 
fotbalovou reprezentaci, neb „ženský patří za plotnu a dnes 
přijdou jiní borci!“ Odborářské EURO mohlo začít. 
Realita, ta mrška, do které se ráno všichni probouzíme po 
růžových snech je betonová, tedy tvrdá, nelítostná, ale mělo by se 
s ní počítat. Proto při registraci přihlášených teamů se zjistilo, že 
z některých seskupení zbylo po pravidelné oslavě konce 
pracovního týdne pouze torzo, a jen díky talentu jednoho z nás 

(který, přepočítal, přemluvil, spojil, vylosoval a nevynadal), přijali 
někteří dres soupeře a jali se hájit čest jménu, které ten den slyší 
poprvé. Díky Honzo. 

Rozhodčí rozdílných postav a charakterů poprvé pískli do 
píšťalek, balony se pohnuly, jednotlivé zápasy začaly, klobásy se 
začaly kroutit na grilu a holky pořadatelky se věnovaly pivu. Měly 
skoro hotovo. Další šichta je čekala až při vyhlašování výsledků a 
protože konzumace sportujících byla vzorná, nebylo jisté, že se 
toho všichni dožijí při vědomí. 
 

Počínání jednotlivých teamů lze rozdělit na dvě části. Při 
hře samotné a při zaslouženém odpočinku nedaleko pípy. Bez 
komentáře ponecháme obé konání, protože češtinou by určitě šlo 
vyjádřit vše dění přesně, ale paměť – ona ta mrška nestálá, neslouží 
tak jak by měla. Přesto výsledky hovoří jasně, a tak první tři místa 
obsadila mužstva s nespornou 
kvalitou. Zde je na místě poděkovat 
všem hráčům, že se chovali na hřišti 
sportovně slušně a korektně – kdo ale 
ukradl jeden z míčů ať mu 
upadne…...(ruka) 
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Vyhlašování výsledků proběhlo v přátelské atmosféře. 
Potlesk a klasická líbačka (dámy na afty je nejlepší Meridol), koupel 
vítězného teamu v bazénu, bouchání sektu, radost oceněných hráčů, 
to vše bylo ozdobou turnaje, který se povedl stejně tak jako počasí.  
 

Celý sportovní 
den někteří zhodnotili 
v blízké sportovní 
restauraci (dle starého 

číslování „dvojka“) a protože „tomu rozumíme“, 
poradili přes televizní přijímač panu Bílkovi jak 
na Pšonky. Wyeliminować naszą Pepici* bylo 
slyšet plačtivě severně od Těšína, a tím celý 
sportovní den šťastně skončil. 
 

 
Poděkování patří všem rovným dílem, pořadatelům, hráčům, hostinským, správcům všeho 

možného, divákům a i těm fotbalovým ženským, které nám udělaly místo.  
      1.místo      Dukla Dílny 
      2.místo      Sparta Pivaři 

                                    3.místo      K 130 
Nejlepší brankář: Schneider Filip (K 130) 
    Nejlepší střelec: Pešek František (Dukla Dílny) 
 

Příští rok – kdo ví? 
Radek Dvořák 
 
 
*  vyřadili nás Pepíci 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto na: http://www.zoosdmotol.cz/sportdenfotodvorak  
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V termínu 23+24.června proběhla 
víkendová rekreace do Jižních 
Čech. Zájezd byl 
zaměřen na návštěvu 
JE Temelín, Centrum 
Českých Budějovic, 
turnaj v petangue a 

návštěvu zámku 
Hluboká.   
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Dovolená v jižních Čechách Autocamp Podroužek 
Netolice leží v jižních Čechách v předhůří Šumavy na okraji rozlehlé chráněné 
krajinné oblasti Blanský les. Dovolenou můžete vyplnit koupáním v 

Podroužku, nebo pěší turistikou v blízkém okolí po dobře značených trasách i putováním po zajímavých a 
zřetelně značených cyklotrasách. V bezprostřední blízkosti Netolic je známý zámek Kratochvíle s 
expozicí kresleného a loutkového filmu. Snadno dojedete do Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, 
Českého Krumlova, Prachatic, Vimperka, hraniční přechod Strážný do SRN je vzdálený 60 km.  
Autocamp Podroužek se nachází přibližně 1 km od malebného jihočeského města Netolice v předhůří 
Šumavy, zhruba 25 km od Českých Budějovic. Kemp leží u rybníku Podroužek, kde je v létě možnost 
koupání. Nedaleko jsou i další velké rybníky jako Malý a Velký Hrbovský. V okolí jsou lesy, v létě plné 
hub, malin a borůvek. V kempu nabízíme několik typ ů chat, které mají různou ubytovací kapacitu a 
vybavení. Najdete zde dostatek místa k parkování, pro stany i karavany včetně elektrických přípojek. 
Sociální zázemí kempu má velmi dobrý standard a bezbariérový přístup.  
Jak kemp najdete: Po příjezdu na náměstí do Netolic pojedete směrem na Lhenice a Český Krumlov, 
přibližně po 1 km je výrazně značená odbočka do kempu směrem doprava a po 200 m od této odbočky je 
hlavní brána kempu s recepcí. Kontakty: recepce, rezervace - telefon 388 324 468, mobil 606 793 430. 
Kontakt na restauraci - p. Staňková tel .775 233 852.                                        Položka/den  
Chata Irena - 6 - 8 osob 1500,- 1100,- 
Chata Irena - do 5 osob 950,- 860,- 
Chata Gisela 950,- 860,- 
Chata Šumavanka 950,- 860,- 
Chata MDU 480,- 430,- 
Pokoj ubytovna 4 lůžkový 880,- 220,- Kč/lůžko 
Pokoj ubytovna 4 lůžkový při obsazení 1 nebo 2 osobami  300,- Kč/lůžko 
Malý stan pro 2 osoby 65,- 50,- 
Ostatní stany 90,- 65,- 
Dospělá osoba/den 50,- 48,- 
Děti do 15ti let 35,- 28,- 
Karavan 95,- 75,- 
Obytné auto 120,- 100,- 
Parkování auta 35,- 35,- 
Parkování motocykl 30,- 30,- 
Elektrická přípojka 85,- 85,- 
Chladicí box 30,- 30,- 
Příplatek za lůžkoviny při ubytování jen na 1 noc 40,- 40,- 
Pes v chatě 55,- 55,- 
Pes ve stanu 25,- 25,- 

Ubytování, sociální zázemí a služby 
 

Kemp je otevřen pro ubytování od 1.4. do 31.10. Hlavní sezóna je od 20.6. do 10.9. 
Chata typu Irena: 8 lůžek, kuchyňka, krb, WC s umyvadlem , chata typu Gisela, 
Šumavanka: 5 lůžek, vybavená kuchyňka, WC s umyvadlem, akumulační kamna, terasa 
Ubytovna: čtyřlůžkové pokoje, sociální zařízení (WC, umývárna, sprchy) jen pro ubytovnu 

Chata typu MDU: čtyři lůžka, využití sociálního zařízení kempu 
Karavany: elektrické přípojky,využití sociálního zařízení kempu 
Prostor pro stany: kapacita pro 250 osob , Sociální zázemí: 
dostatečně dimenzované bezbariérové sociální 
zařízení, otevřené 
24 hodin denně, 
sprchy na mincové 
automaty. 
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Stará technika z pera kolegy Vobořila… 
Můj jednostopý přítel – motocykl…. 

 
Vážení čtenáři časopisu MOTOLÁČEK, 
najít zajímavé, neotřelé, motoristické 
téma byl pro mne tvrdý oříšek, ale přeci 
jenom mi pomohla náhodná příhoda u 
nás na chatě, seděl jsem na verandě a 
dopřával jsem si kávu, při tom pozoroval 
okolí, naproti přes údolí, jeden z chatařů 
začal krámovat ve své kůlně za chatou,v 
domnění,že si dělá pořádek,jsem se již o 
to nechtěl zajímat,ale najednou 
koukám,že z kůlny vytahuje zachovalou 
motorku,kývačku Jawu 350  - Panelku! 

Očistil ji, dohustil pneumatiky, chvíli na tom něco kutil, párkrát ji prošlápnul nanečisto a na další 
našlápnutí se zapnutým zapalováním se dvouválcový motor vesele rozběhl, ještě seřídil volnoběh a 
zařadil a hurá na projížďku!! Tak si říkám, proč bych naše čtenáře neseznámil s kdysi úspěšnou érou 
našich motocyklů, skútrů a mopedů, vždyť jsme se neměli za co stydět!!! Takže přátelé, malé vyprávění o 
jednostopém motorovém příteli, zvaném motocykl, může začít, ponořím se do období od roku 1945 do 
roku 1985, byla to doba, která českým a slovenským jednostopým strojům opravdu přála…… 
Jako první, bych vzpomenul mopedy, nejmenší jednostopá vozidla poháněná spalovacím motorem, ale 
opatřená pedály, do této kategorie patřily mopedy STADION S 11, S 22 a S 23,JAWETTA Standard a 
Sport (JAWA 50), v neposlední řadě také novější 
mopedy BABETTA  typ 28,207 a 210. 
Mopedy STADION vyráběly v Rakovníku na 
přelomu padesátých a šedesátých let, motory do 
těchto strojů tehdy dodával podnik MOTOR, České 
Budějovice, šlo o dvoudobý jednoválec 
s skloněným válcem o obsahu 49,8 ccm, byla 
použita dvoustupňová převodovka ovládaná páčkou 
na řídítkách, spotřeba činila cca 1,5 l/100 km, 
model S 11 byl jednoduchý stroj s odpruženým 
předním kolem,modely S 22 a S 23 byly pečlivěji 

zpracované,robustnější,obě kola byla 
odpružena a ke  komfortu jízdu přispěly 
hluboké blatníky,pohodlné sedlo a solidní 
čelní světlomet… 
Mopedy JAWETTA Standard a Sport se 
vyráběly ve stejném období jako STADIONY 
v pražském podniku JAWA Nusle, u těchto 
strojů byl také použit motor 
z českobudějovického MOTORU, ale s tím 
rozdílem, že válec byl uložen ve vodorovné 
poloze, užita rovněž dvoustupňová 
převodovka, rám mopedu byl z plechových 
výlisků, obě kola byla odpružená, sekundární 
řetěz byl celkově krytý, typ Sport se lišil od 

chudšího Standardu větší palivovou nádrží,pohodlným  sedadlem, panelovými řídítky a malým větrným 
štítkem, spotřeba byla 1,65 l/100 km(Standard) a 1,8 l/100 km (Sport). 
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Mopedy BABETTA typ 28 a 207 vyráběly Povážské strojárně v Povážské 
Bystrici, obsah motoru činil 49 ccm, byla použita jednostupňová 
převodovka s odstředivou suchou spojkou, použito bylo moderní 
bezdotykové zapalování, typ 207 se lišil modelu 28 menšími koly a 
odpruženým zadním kolem, spotřeba u těchto mopedů činila 1,8 l/100 Km 
Moped BABETTA typ 210 byl již vyráběn v podniku ZVL Kolárovo, od 
předchozích modelů se lišil atraktivním vzhledem, samočinnou 
dvoustupňovou převodovkou, vylepšeno bylo bezdotykové polovodičové 
zapalování, větší palivová nádržka, pro pohodlnější jízdu užita zadní kyvná 
vidlice s tlumiči, při rychlosti 38 km/h moped spotřeboval asi 1,9 l palivové 
směsi 
Jakou druhé bych vzpomenul tzv.“malé motocykly“, do této kategorie patří 
stroje JAWA 50, typů 550,555,05,20,21 Sport a 23A  Mustang, tedy kdysi 
oblíbené Pionýry! 
JAWA 50 typ 555 stál na počátku slavný padesátek z Povážských strojární, jeho původ hledejme 

v pražské JAWĚ, byl jednosedadlový, jednoválcový motor o 
obsahu 49,8 ccm, třístupňová převodovka, odpružení kol již 
bylo samozřejmostí, největší rychlost činila 45 km/h,spotřeba 
paliva byla okolo 2 l/100 km,podle vzhledu sedadla se mu 
říkalo „Pařez“,v provozu byl naprosto spolehlivý…. 
JAWA 50 typ 555 – byl přímým pokračovatelem výše 
uvedeného typu, nesl již spoustu modernizačních prvků, jako 
např. plechová karoserie,celonábojové brzdy, bylo možno jej 
opatřit i ochrannými plechy před koleny jezdce, vyráběl se 
s krátkým nebo prodlouženým sedlem, v provedení standard 

a de Luxe, největší rychlost cca 60 km/h,spotřeba paliva 
1.9 l/100 km  
JAWA 50 typ 05 – oproti předchozím typům byla „nula-
pětka“ naprosto moderním malým oskútrovaným 
motocyklem, zahrnovala úplně nový přepracovaný 
podvozek s novým odpružením, moderní okarosování 
,zvýšený výkon motoru, nový typ sání s karburátorem, 
nová elektrická výbava a hlavně byla již otypována pro 
dvě osoby, tento mezityp se mohl chlubit dlouhou 
životností a spolehlivostí, stroj jezdil šedesátkou a 
spotřeba činila 2,3 l/ 100 km 
JAWA 50 typ 20,21 – drobné úpravy proti předchozímu 
typu, nová el.výbava a karburátor, typ 21 měl místo 
plechových podlážek stupačky, postrádal čelní plech, vybaven řídítky s hrazdičkou a pneumatikami 
s hrubším vzorkem, jinak shodný s „dvacítkou“, rychlost okolo 60 km/h a spotřeba 2,3 nebo 3,2 l/ 100 km 
při plném zatížení 
JAWA 23,23A Mustang – motoricky shodný s výše uvedenými typy, ale byl upraven rám, větší nádrž na 
palivo, širší řídítka s hrazdičkou, kulaté blatníky,schránka na nářadí,vzhledem se podobal běžným 

motocyklům…. 
…přátelé, protože těch našich strojů hodně, další si 
popíšeme příště, zdraví Vás Josef VOBOŘIL          
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Věda, technika, tajemno… 
 

Život pochází z vesmíru, potvrzují vědci, kteří stvořili um ělou kometu 
 

Francouzští vědci z výzkumného ústavu CNRS spolu s německými experty vytvořili v laboratoři umělou 
kometu, na které nasimulovali podmínky panující v kosmu. 
Po několika dnech na ní našli základní organické látky, ze 
kterých se může vyvinout DNA. Jedná se patrně o další 
důkaz, že život na Zemi pochází z kosmu. Informovala o 
tom v pondělí agentura AFP.Jedna z aminokyselin, které se 
objevily na umělé minikometě, je předchůdkyní DNA.  
 První molekulární struktury života se zrodily 
v mezihvězdném prostoru ještě před tím, než se dostaly 
na Zem na padajících meteoritech, vyplývá z výzkumu 
CRNS, který však upozorňuje, že je potřeba provést další 
bádání. 
Vědci vyrobili v pařížských laboratořích minikometu v teplotě kolem minus 200 stupňů Celsia a ve 
vzduchoprázdnu. Umístili na ní prvky jako fluorid hořečnatý, vodu, čpavek a metanol, které navíc ozářili 
ultrafialovými paprsky, tedy tak, jak by na ně ve volném vesmírném prostoru působilo Slunce. 
Po deseti dnech se na povrchu minikomety vytvořilo několik mikrogramů umělých organických látek. 
Pomocí nejmodernější techniky výzkumníci identifikovali na 26 druhů aminokyselin, z nichž jedna 
obsahuje složení, které je základem pro peptidové nukleové kyseliny (PNA), tedy předchůdce 
deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která je nositelkou genetické informace prakticky všech organismů. 
Vědci s experimentem začali v souvislosti s misí Evropské vesmírné agentury, která v roce 2004 vyslala 
do vesmíru sondu Rosetta, jejíž subsonda má koncem roku 2015 přistát na kometě 67P/Čurjumov-
Gerasimenko a prozkoumat její složení. Cílem experimentu francouzských a německých odborníků je 
snaha do jisté míry předjímat výsledky mise. 
První aminokyseliny byly zjištěny na meteoritech už v 60. letech, ale vědci si dlouho nebyli jistí, zda si je 
kameny donesly z vesmíru či se s nimi dostaly do kontaktu až po dopadu na Zemi. 
 

Zdroj: http://www.novinky.cz/veda-skoly/261667-zivot-pochazi-z-vesmiru-potvrzuji-vedci-kteri-stvorili-umelou-
kometu.html?ref=zpravy-dne 

===================== reklama a informace ================= 
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Naši členové mohou uplatnit SLEVU 
16% u cestovní kanceláře TRAVEL 
SPORT na zájezdy z katalogu 2012 

SLEVU UPLATNÍTE P ŘEDLOŽENÍM 
ČLENSKÉ LEGITIMACE  

Naši členové mohou uplatnit SLEVU 15% u 
pneuservisu JIROUCH KLADNO  

NA PRÁCI I ZBOŽÍ 
 PŘEDLOŽENÍM ČLENSKÉ LEGITIMACE  

Dostáváte od nás 
infoSMS zprávy?   

Pokud ne, sdělte nám v SMS 
na číslo 774 746 800 Vaše 
jméno, profesi a číslo na 

které chcete zprávy zasílat. 
Služba je bezplatná a pouze 

pro členy  
ZO OSD Motol. 

Nabídka pro naše členy - podnikatele. ŠETŘTE 
PENÍZE.  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-mail 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  , 774 746 800 ( V NAŠÍ SÍTI 
VOLÁNÍ A SMS ZDARMA) . Naši členové mají inzerci zdarma. 

Hledáte v časopisu stránku s vtipy a s tradičním 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). 



Něco pro volný čas:                                                               Připravila P.D. 
 

1 2 3 4 5 
   
   
   
 

 

 

 

 
     

  
  
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

Čtvercovka:  1.tajenka, 2. dívčí jméno, 3. patřící Ámosovi, 4. vytáhnouti , 5. malý knot, 6. Finské jméno, 
Nápověda : Yavika 

 

==================== vyjímka z pravidla … ========vtipy jinak najdete v příloze vtipník=== 
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Hřebenovka:   1. maketa , 2. nátěr , 3. plášť , 4. přírodní , 5. květiny – tajenka je uprostřed. 



 SKOTSKO.   Celý život sním a v poslední době si uvědomuji, že 
spousty snů jsem si nesplnila. Zvláště těch o cestování. A čím dál víc mě 
to štve. Tak jsem si řekla, že část snů konečně spáchám.  
V rámci možností, protože člověk musí v životě i pracovat. Skotsko byl 
odjakživa můj sen.  Jsem milovník severských zemí. Už jako malá holka 
jsem hltala romány o Skotsku. Skotsko je pro mne tajemná země, která mě 
vždy fascinovala a lákala. Sen jsem si splnila v loňském roce a na Skotsko 
nemohu zapomenout. Sem se budu vracet celý život.  Skotsko Když se 
řekne Skotsko, vybaví se nám dudák v kostkované sukni, Lochnesská 
příšera, skotská whisky, či golf. Při návštěvě Skotska byste rozhodně 

neměli vynechat některý ze zdejších hradů a zámků. Je jich kolem neuvěřitelných tří tisíc. Jedním z největších a 
nejkrásnějších je Blair Castle, zámek vévodů z Athollu. V bývalém hlavním městě Edinburghu můžete vidět na 
královském hradě korunovační klenoty. Také největší město Skotska Glasgow se pyšní řadou architektonických 
skvostů, muzeí a galerií. Můžete navštívit také nejoblíbenější místa Skotska - legendami opředený nádherný ostrov 
Skye. Milovníci whisky jistě ocení i návštěvu skotských destilerií. Skotsko to jsou hluboká zelená údolí, vklíněná 
do majestátních hor, nepřístupné hrady, zrcadlící se v temných, rašelinou zbarvených jezerech, mokřiny porostlé 
purpurovým vřesem, krajina všude kolem posetá ovcemi. Ve Skotsku na dosah od měst Edinburgh, Glasgow, 
Aberdeen se prostírají nekonečné plochy panenské přírody. Můžete zahlédnout jelena vyrážejícího z úkrytu, orly 
skalní, nebo dokonce orlovce říčního, jak se vám vznáší nad hlavou. Nádherní lososi a pstruzi v divokých potocích 
lákají rybáře a na skalnatém pobřeží si hoví tuleni. Skotskem se můžete procházet po celý den a nepotkat přitom 
jedinou lidskou bytost. Sem tam ovce, sem tam šedá chalupa. Chalupy sedí v dolíku u samé země, zatěžkané 
střechou z šedé břidlice, okýnek co nejméně a co nejmenších. I když je chaloupka docela malá, musí mít komín 
větší, než je sama. Vždyť přece pořádný komín a sálající ohniště - to je srdce domu. Čím horší nepohoda venku, 
tím musí mít chalupa vřelejší srdce. Tím musí mít červenější oheň v krbu, tím huňatější sloup kouře nad ním. A na 
každé chalupě tu roste břečťan. Sotva se pootevřou dveře, obklopí nás typický pach ovčí vlny, vlněných pokrývek a 
přehozů. Na stěnách jsou ovčí kožešiny. Domky jsou doslova napěchovány vlnou. Skotská architektura vždy 
hospodařila s tím, co země nabídla. A jelikož ve Skotsku prakticky není nic jiného, než skály, vřes a ovce, přičemž 
z ovcí a vřesu stavět nelze, není se co divit, že veškeré tamní stavby jsou z kamene. Ze solidních velkých 
kamenných bloků.  Skotsko by nebylo Skotskem bez deště a 
mlhy. Ale když ovšem vyjde nad skotskou vysočinou slunce, tím 
okamžikem se Skotsko stane nejzelenější koutek světa, jaký jste 
kdy viděli. Bujná tráva pokrývá celičkou zemi jako hustá srst. 
Žlutozelené polštáře mechu maskují bažinu, rozhoupají se a 
potopí každého, kdo by chtěl vyplašit volavku nebo trhat 
lekníny. Lekníny kvetou všude, kde se na chvíli voda zastaví. 
Jezírka bílých květů jsou posazena v neobydlené krajině jako 
velkolepá pradávná dekorace. Skotská tajga a skotské vřesoviště 
- dvě slova s nádechem do fialova, nerozlučně 
spojená.Nedozírné vřesoviště hraje ve slunci do růžova, ve stínu 
do modra. Fialový svět. Vřes živený rašelinou nám sahá až ke 
kolenům a zvonečky má málem jako naše konvalinky. Každá 
snítka je doslova obalena fialovými tečkami poupat. Dá se zde najít také bílý vřes, hýčkaný ve Skotsku jako vzácný 
kus přírody, bílá vrána mezi vřesy. Severozápadní skotské hory mají ve svém kalendáři pouze jeden svátek za rok, 
a to Svátek Kvetoucího Vřesu, kdy si chudobná vrchovina přehodí přes ramena královský plášť, fialově 
purpurovou vlečku, lemovanou bílým hermelínem mlhy. Skotsko zabírá severní třetinu ostrova Velké Británie. Na 
východě Skotska pobřeží omývá Severní moře, na severozápadě Atlantický oceán a na jihozápadě Irské moře a 
severní průliv. Skotsko se kromě pevniny skládá z víc než 790 ostrovů, nejznámější ostrov Skotska je Skye. Středo-
skotská nížina byla důležitým územím za průmyslové revoluce díky těžbě uhlí a železa. Taktéž má vulkanický 
původ, o čemž svědčí pozůstatek sopky před 300 miliony lety v Edinburghu. Edinburgh, hl. město a druhé největší 
město Skotska, je jedním z největších evropských finančních center. Největším městem je průmyslový Glasgow, 
počet jeho obyvatel tvoří téměř 40% skotské populace. Dalšími významnými městy jsou Fort William a Inverness 
na severu, na jihu zase středověký York. Skotsko je nyní oficiálně součástí Velké Británie, proti čemuž se snaží 
mnozí občané bojovat. Jelikož ale dnes už není tak lehké prostě jít a propíchnout pár Angličanů mečem po 
dědečkovi  (claymor je tradiční skotský hodně velký meč), dělají to různě. Ignorují semafory, píší dopravní 
ukazatele gaelsky, vyvěšují skotskou vlajku namísto britské, falšují dokumenty o místech narození slavných 
osobností, tisknou vlastní peníze, na kterých není královna. Také si udělali vlastní parlament, aby si o sobě mohli 
rozhodovat a zároveň ponechali své poslance v parlamentu britském, tudíž mají možnost spolurozhodovat o dění v 
Anglii. Mimoto je Skotsko pravidelným dodavatelem britských ministerských předsedů.  

23 Z vašich příspěvků a  dopisů do redakce… 
 



Skotové mluví v několika různých řečích. Oficiálně jim Angličané zavedli angličtinu ,oni si ji ale upravili na 
neoficiální skotštinu. Dříve se tu ale mluvilo jakousi keltskou gaelštinou,zejména na severu a západě Skotska.  
Skotský jazyk má mnoho podobností s angličtinou, ale rovněž čerpá z francouzštiny a galštiny. Galština je jazykem 
vrchoviny a ostrovů, skotština je jazykem nížin. 
Světem koluje mnoho vtipů a pověstí o skotské lakotě. Pravděpodobně je to ale jen pověra, neboť jsme během 
svého pobytu ve Skotsku žádné projevy lakoty nezaznamenali. Chleba nám občas i namazali máslem, voda byla 
celkem čerstvá a sláma na kavalci voněla. Ve Skotsku se jí prakticky všechno,jen když je to pořádně osmažené. A 
se spoustou smažené cibule. Skotské národní jídlo je takzvaný Haggis, ovčí žaludek plněný rozemletými ovčími 
vnitřnostmi a spoustou smažené cibule.  

Skoti chodí v sukních. Ale prý to nejsou sukně, nýbrž kilty. Kilt je 
kostkovaná sukně se šněrováním nahoře na boku. Proč vlastně Skoti 
nosí kilty, není i přes mnohé výzkumy jasno. Angličané tvrdí, že k 
nim dosud nedoputoval vynález kalhot, sami Skoti oponují, že kilty 
jsou mnohem pohodlnější, zdravější a mužnější. Je-li tomu tak i za 
krutých skotských mrazů, neuvádějí. Skoti nosí kostkovanou deku 
přes rameno ( tartan ), chlupatou taštičku, podkolenky, botky s psími 
dečkami a tradiční kulatou čepičku s bambulí nahoře. Vybrat si 
pravou kostku není ve Skotsku jednoduchá záležitost. Pestrá barevná 
kostka je do jisté míry návodem k luštění skotských povahových 
rysů a leccos napovídá o zděděných vlastnostech. Ať už je skladba 
kostek jakákoli, staré pověsti skotské opěvují : Skot je věrný a 
udatný v boji. Byl odjakživa ochoten vrátit se do největší bitevní 
vřavy a riskovat život jen proto, aby zvedl ze země orlí pero 

ztracené z čapky náčelníka klanu. Na jedné straně bezmezná oddanost vlastnímu klanu, na druhé straně tvrdá 
krutost k nepříteli. Náčelník klanu MacDonaldů se prý kdysi cítil uražen náčelníkem klanu MacDonellů. Pozval ho 
na návštěvu na svůj hrad a stůl ozdobil uťatou hlavou hostova syna-tolik staré pověsti skotské... 
 Hrady naleznete ve Skotsku v podstatě všude. Tedy všude kromě severní vysočiny, tam není skoro nic kromě hory 
vřesu. Prakticky každé skotské město i městečko má svůj hrad. A na každém hradě (samozřejmě jsou všechny z 
kamene) naleznete muzeum armády, několik dosud funkčních děl a upomínku na krále Roberta Bruce 
Osvoboditele, Marii Stuartovnu či obě tyto historické postavy. 
Počasí je mírné s velkým množstvím dešťových srážek a s malými výkyvy teplot díky výběžkům Golfského 
proudu.V zimě není příliš chladno, zato však ani léta nejsou příliš horká, ale teploty často vystoupí nad 20 C. V 
okolí Edinburghu bývá nejslunečněji a severozápadní Skotsko je nejdeštivějším místem Evropy. Počítejte s 
rychlými změnami počasí, a to po celém Skotsku, proto by k základní výbavě určitě měla patřit kvalitní větrovka. 
Nejlepší čas pro poznávání Skotska je mezi květnem a zářím.  
Osídlování Skotska začalo pravděpodobně před 11 000 lety v Době ledové. Vykopávky dokládají, že vesnice 
vznikaly už 6 000 let p.n.l.  Král Kenneth Mac Alpin je považován za zakladatele Skotska, který si v 9. století 
podmanil Říši Piktů . V 5. století přišli "Skotové" z jejich domova v Irsku a osídlili západ Skotska. Skotové byli při 
příchodu částečně křesťanského vyznání. Skotsko vedlo dlouhé a vyčerpávající války s Anglii . Známou osobností 
je William Wallace, který ve 14. století dobyl York, což zvedlo Skotům morálku. Po jeho popravě v jeho myšlence 
pokračoval neméně významný Robert Bruce. 1. května 1707 došlo ke vzniku Království Velké Británie a 1. ledna 
1801 se pak Skotsko stává jednou ze 4 zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.  
Víte, že Robinson Crusoe byl Skot? Byl to syn skotského ševce, myslíte, že by někdo jiný než Skot vydržel 
osmadvacet let na pustém ostrově? Víte, že nejstarší kámen na světě je "Archaen Gneiss" z ostrova Lewis a jeho 
stáří je okolo 3000 milionů let? Víte, že jistý Skot, jmenoval se James Carnhill, založil v Číně univerzitu a jeden z 
jeho studentů se pak stal prezidentem Čínské republiky? Obchod s 
čajem - spousta čajových plantáží v Indii byla založena Skoty. Skotsko 
má dvě vlajky - kříž svatého Andrew (bílá na modré) a - lev stojící na 
zadních (žlutá a červená). Lev je královská vlajka a může být použita 
pouze královským majestátem. Kříž svatého Andrew má svůj tvar 
podle legendy, která vypráví: apoštol Andrew žádal římské úřady, 
které jej odsoudily k smrti, aby  ho neukřižovaly na stejně tvarovaném 
kříži jako Krista a tato prosba mu byla splněna. Houževnatost Skotů 
symbolizuje bodlák (Thistle) -skotská národní květina. Jeho květ má 
jasně fialovou barvu a ostré trny. Roste převážně na Skotské vysočině. 
Skotsko mělo dlouhou historii lidového umění. Možná nejslavnější 
ikona skotské tradiční kultury jsou Horalské dudy ,které dosáhly své 
popularity v době panování královny Viktorie - nechávala se ráda budit 
hraním na dudy za jejími okny.                                               HaŠeb 
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Stránky plné zajímavostí z vědy a techniky.  
Sezení na židli více než tři hodiny denně zkrátí život o dva roky 

I když je člověk fyzicky aktivní a nekouří, pokud sedí denně více než tři hodiny v 
kuse, pak si život zkracuje asi o dva roky. Pokud navíc sedí u televize, ubírá si 
dalších patnáct měsíců života. Tvrdí to studie výzkumného centra z 
Biomedicínského výzkumného centra Pennington v Louisianě, která se  opírá o 
životní záznamy 167 tisíc lidí po dobu čtrnácti let. Profesor Peter T. Katzmarzyk 
tvrdí, že dlouhé sezení zvyšuje riziko rakoviny a je důležité, aby se lidé, kteří mají 

sedavé zaměstnání, snažili co nejvíce od stolu vstávat a vyhýbali se dlouhým intervalům, kdy jen sedí. 
Osoby, které v zaměstnání sedí více než deset let, mají riziko rakoviny tlustého střeva dvakrát a riziko 
rakoviny konečníku o polovinu vyšší. Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/273123-sezeni-na-zidli-vice-nez-tri-hodiny-
denne-zkrati-zivot-o-dva-roky.html  
 

Extrémní počasí souvisí s tím, že člověk mění klima, řekli poprvé 
otevřeně vědci z amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) ve spolupráci s 
britským Meteorologickým úřadem (Met Office) a  zveřejnili studii, která poprvé konstatuje 
přímou souvislost mezi činností člověka a extrémními projevy počasí z posledních let. 
Extrémů má navíc podle studie citelně přibývat. 
Zpráva se zabývá rostoucím počtem záplav a vln veder a sucha. Studie zmiňuje loňský rekordně horký 
listopad ve Velké Británii, druhý nejteplejší od roku 1659. K podobnému závěru došli v případě vlny 
veder, která loni zasáhla americký stát Texas a zničila velkou část úrody. „Jsme si mnohem více jistí 
souvislostí mezi projevy počasí a změnou klimatu. A stále více nám to posiluje obraz lidského vlivu na 
klima,“ řekl Guardianu Peter Stott z Met Office. Obecně totiž světové teploty spíše stoupají, ačkoliv 
projevem změny klimatu může být lokálně naopak ochlazování. Proto je často používaný výraz 
globální oteplování nepřesný. Klí čovým faktorem tvorby počasí v Evropě jsou atmosférické cirkulace 
nad severním Atlantikem, v případě přílivu chladného vzduchu ze severu tak stále nebudou 
výjimečné teplotní propady k extrémním mrazům. Do tohoto obrázku zapadá průběh letošního léta 
v Británii, které je chladné a rekordně deštivé. Zemi trápí povodně od Yorkshiru až k jihozápadnímu 
pobřeží. Podle meteorologů za to může narušený atmosférický proud, který namísto obvyklého oteplení 
přináší srážky a chladný vzduch. Podle některých teorií může za toto narušení chladnější voda v oceánu, 
která pochází z roztátých arktických ledovců.  Zdroj:  http://www.novinky.cz/veda-skoly/272961-extremni-pocasi-souvisi-
s-tim-ze-clovek-meni-klima-rekli-poprve-otevrene-vedci.html  
 

Nový lék: mátový čaj z Brazílie místo aspirinu. Tým expertů z 
univerzity v New Castle se rozhodl prozkoumat unikátní mátovou bylinu z Brazílie, 
kterou místní léčitelé používají při tlumení bolestí žaludku, hlavy nebo při menstruaci. 
Hyptis crenata někdy také nazývaná brazilská máta patří do čeledi hluchavkovitých 

rostlin (Lamiaceae) a dosud nikdy nebyla podrobena vědeckému zkoumání, i když je v lidovém léčitelství 
používání po staletí. Nejobvyklejší metodou je odvar, který se připravuje vařením suchých lístků Hyptis 
crenata ve vodě po dobu třiceti minut a po vychladnutí se podává jako čaj. Připravený roztok, který 
obsahoval stejnou dávku předepisovanou lidovými léčiteli, byl prověřen na hlodavcích a shledán stejně 
účinným jako syntetické léky na bázi aspirinu. Chuť není pro většinu lidí rozpoznatelná jako máta, je to 
spíše jako šalvěj. Více než polovina předepisovaných léků je založena na molekulách, které se přirozeně 
vyskytují v rostlinách. Tým expertů podle ní pouze vědecky potvrdil účinnost rostliny, která se již po 
staletí používá jako účinný a bezpečný lék proti bolesti. Odhadem víc než 50 tisíc rostlin se po celém 
světe používá pro léčebné účely. Dalším krokem je zjistit, jak a proč tato rostlina funguje. Doktorku 
Beverly Collettovou, předsedkyni britské společnosti Chronic Pain Policy Coalition zabývající se 
chronickými nemocemi, studie doktorky Rocha velmi zaujala. Je to každopádně zajímavý výzkum toho, 
co může být novým analgetikem v budoucnu." Collettová dále poznamenala, že účinek substancí 
podobných aspirinu je znám již od dob starověkého Řecka. Starověcí Řekové do tehdejších lékařských 
spisů zaznamenali účinek vrbové kůry při horečce. Listy a kůra z vrby obsahují substanci zvanou salicin. 
To je přirozeně se vyskytující složka podobná kyselině acetosalicylové, což je chemický název pro 
aspirin. Experti upozorňují veřejnost, že vědecký tým doktorky Rocha zkoumal odvar z byliny Hyptis 
crenata a ne obyčejný bylinný mátový čaj běžně dostupný v našich obchodech.  Zdroj: http://ona.idnes.cz/novy-
lek-matovy-caj-z-brazilie-misto-aspirinu-fom-/zdravi.aspx?c=A091229_132322_vase-telo_pet  
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Časté pití čaje zvyšuje riziko rakoviny prostaty.  Čaj  buď zabíjí, nebo prodlužuje 
život, zjistili skotští vědci.  Muži by si měli dát pozor na pití čaje. Pokud vypijí sedm a více 
šálků denně, zvyšuje se u nich riziko rakoviny prostaty o polovinu. Ve studii, kterou 
publikoval odborný magazín Výživa a rakovina (Nutrition and Cancer), to tvrdí vědci z 
Univerzity ve skotském Glasgow.  Své domněnky přitom opírají o rozsáhlý, 37 let trvající 

výzkum, do něhož se zapojilo 6016 mužů ve věku od 21 do 75 let. Studie započala v roce 1970, kdy byli 
dobrovolníci požádáni, aby vyplnili dotazník o svém životním stylu (konzumaci čaje, kávy, alkoholu a 
kouření). Poté byli posláni na vyšetření prostaty. Sedm a více šálků čaje pila necelá čtvrtina sledovaných 
jedinců. A u 6,4 % z nich se během 37 let vyvinula rakovina prostaty. Ano, nebo ne? Sami vědci neví.  
Karcinom prostaty je v Evropě druhým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a třetí nejčastější 
příčinou úmrtí mužů na maligní nádor. Vědci ale sami přiznávají, že si nejsou zcela jisti, zda čaj riziko 
rakoviny skutečně zvyšuje. "Nevíme jistě, zda je pití čaje samo o sobě rizikovým faktorem, nebo se jeho 
pijáci dožívají vyššího věku, kdy je toto onemocnění častější," citoval vedoucího výzkumného týmu 
Kašhífa Šháfika .  Tomu by nasvědčovalo i to, že typičtí milovníci čaje jsou abstinenti, nebo pijí velmi 
málo, nekouří a mají vyváženou hladinu cholesterolu..   Zdroj: 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=749185 

Čím víc vypijete, tím lépe pro zdraví ?  Zaklínadlo pitného režimu dostalo 
výprask po velké studii britských vědců. Podle nich se má pít přiměřeně, ale rozhodně neplatí, že čím víc 
vody vypijete, tím více škodlivin se zbavíte. Budete jen častěji běhat na WC. Při nemoci byste však pít 
měli - tělo totiž ztrácí hodně tekutin, a proto je důležitá hydratace. Pokud jste hodně odvodnění po 
těžkých průjmech a zvracení (třeba na dovolené), nebojte se ani použít energetické drinky. Mají tolik 
cukru a dalších látek, že vám pomohou postavit se na nohy. ………………………..… 

Čím víc se holíte, tím víc roste ochupení i vlasy ?  Holení nemá vliv na 
rychlost, s jakou ochlupení opět naroste. Nemá vliv ani na sílu či hrubost rostoucích chlupů. 

Zdají se silnější prostě proto, že jsou všechny kratší. Takže sorry, tudy léčba plešatosti nevede!   
Zdroj: http://zena.centrum.cz/zdravi/zivotni-styl/fotogalerie/2012/06/13/neverte-tomu-15-veci-o-zdravi-ktere-nejsou-

pravda/#utm_source=article-hint&utm_medium=referral  

Na měsíci Enceladus planety Saturn je voda.  Vědci našli vodu v kapalném 
stavu na měsíci planety Saturn Enceladus. Pomocí sondy Cassini, která se pohybuje v blízkosti 

Saturnu, se jim podařilo získat důkaz, že vodu chrlí gejzíry na měsíci, který je jinak pokryt ledem. Nový 
objev výrazně zvyšuje naději, že na vesmírném tělese by mohl existovat život. Překvapivý objev nadchl 
především vědce, kteří už dříve tvrdili, že Enceladus by mohl patřit mezi několik málo míst v naší 
sluneční soustavě, kde by se životu s velkou pravděpodobností dařilo. Nové foto s vysokým rozlišením 
pořízené sondou Cassini zachytily erupce ledové tříště a obrovských oblak vodní páry z gejzírů na jižním 
pólu měsíce Enceladus. "Kouřová pistole", jak vědci gejzíru přezdívají, tak poskytuje důkaz, že měsíc 
Saturnu má vodu, vysvětluje Carolyn Porcová z kosmologického institutu v Boulderu v americkém státě 
Colorado. Pokud je na Enceladu i život, pravděpodobně to bude ve formě mikrobů nebo jiných 
primitivních organismů schopných žít v extrémních podmínkách, tvrdí experti.  
Zdroj: http://www.vesmir.info/saturn/na-mesici-enceladus-planety-saturn-je-voda.htm  

 

Nejrychlejší superpočítač na světě mají Američané. Nejrychlejším 
počítačem na světě je Sequoia od firmy IBM, který využívá americké ministerstvo energetiky. 
Napsala to BBC s odvoláním na nejnovější žebříček 500 nejrychlejších počítačů světa. 

Superpočítač, který chtějí Američané užívat zejména k jaderným simulacím, dokáže za jedinou hodinu 
provést takové množství početních operací, které by počtu 6,7 miliardy lidí s klasickými kalkulačkami 
zabralo 320 let nepřetržité práce. Díky Sequoie se Spojené státy po dvou letech vrátily do čela žebříčku, 
když japonský superpočítač od firmy Fujitsu odsunuly na druhé místo. Celkem mají USA v první desítce 
nejrychlejších superpočítačů tři přístroje, Čína a Německo dva a Japonsko, Francie a Itálie po jednom. Pět 
z těchto deseti superpočítačů vyrobila IBM. Superpočítače jsou stejně drahé jako luxusně zařízené 
rodinné domy. Takto výkonné stroje zkoumají lidskou DNA, dešifrují tajné informace, nebo počítají 
pohyb vesmíru. Zdroj:  http://www.novinky.cz/internet-a-pc/270814-nejrychlejsi-superpocitac-na-svete-maji-
americane.html  
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ZO OSD Motol pořádá 

dne  25.srpna 2012 
tradi ční tenisový turnaj 

letos vzhledem k nestálosti počasí v kryté 
hale Průhonice a na třech kurtech zároveň 
Začátek turnaje- losování- v 8*45hod a každý hráč 

odehraje min.3 zápasy. 
Startovné:    Záloha  500,- ( pro naše členy PŘI 
ÚČASTI vratná )  Pro rodinné p říslušníky  našich členů je PŘI ÚČASTI 
vratná polovina , pro ostatní JE ZÁLOHA NEVRATNÁ. 
V ceně: poplatky za kurty, nové míče, pojištění a ceny dle umístění. 
Občerstvení je možné v místě- individuelní. Přihlášky ze zálohou (možno i ve flexipass) 
přijímá p.Zabloudil –774 746 800 (v síti ZO OSD Motol je volání a SMS zdarma) a to 
např. (skoro)každý pátek v kanceláři v Motole 9-15hod, nebo je možné přihlásit se SMS či 
e-mailem na: predseda@zoosdmotol.cz a peníze poslat i na účet 195756229/0300 pod 
zprávou pro příjemce TENIS a Příjmení dotyčné(-ho). Uzávěrka naplněním stavu kapacity 
turnaje (max.16hráčů). Přihlášeným vždy potvrzujeme jejich účast a zařazení do přihlášených 
hráčů, vyčkejte tedy zpětné potvrzení (při SMS) o zařazení do turnaje před zasláním platby na účet. 
Uzávěrka 22.srpna, nebo naplněním stavu 16 hráčů. 

    

ZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD Motol pořádá ve dnech 14.-16.září víkendový zájezd  
na Den piva a vína v Ostré u Lysé  včetně návštěvy 2 zámků 

Loučeň a Kačina 
Odjezd  v pátek odpoledne 14.září (z ul. Na Florenci 16*30), návrat 
neděle večer 16.září (metro B Černý Most cca 18*30) v případě 
autobusu. V případě výletu auty čas individuelní.  V ceně viz níže je: 
Doprava : výlet auty(s příspěvkem na benzín), nebo autobusem při 
30 a více účastnících. 
Ubytování :  Sporthotel Relax, dvojlůžkové pokoje s WC. 
Stravování – polopenze.   Turnaj v petangue o ceny. Pojištění.  Vstup do areálu 
Botaniku divadla Trakař, Na kolečku, Teátr Víti Marčíka, jakož i konzumace vína, piva a 
obědy, v neděli vstupy do zámků – si hradí účastníci. 
Poplatek za akci:  naši členové 600,-Kč, rodinní příslušníci našich členů 900,-Kč a 
ostatní 1.100,-Kč. Děti do 15ti let se berou jako naši 
členové. Druh, družka = manžel, manželka.  Přihlášky 
s platbou přijímá paní Dana Pokorná   774 746 813 

 ( v naší síti volání a SMS zdarma ) 

Po dohodě zprostředkují naši 

další funkcionáři –jejich 
seznam viz:  
www.zoosdmotol.cz  
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Monitorujeme zájem…. Kam byste chtěli jít, co vidět, co zažít ?  Napište nám, která akce 
se Vám líbí, která se vám nelíbí, nebo kterou v našich nabídkách úplně  postrádáte. 
Jsme schopni uspořádat téměř cokoli – bude-li zájem…..  napište na: info@zoosdmotol.cz  
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 Hrní čková buchta s tvarohem a Margotkou nebo 
s čoko kousky 
 POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
 Těsto: 2 HR polohrubé mouky, 1 prdopeč, 1 HR cukru, 1 HR mléka, 
3/4 HR oleje, 1 vancuk, 2 vejce, 2 PL kakaa, 2 PL rumu. Tvarohová 

náplň: 3 tvarohy (kostky, ne ve vaničce), 2 vejce, 1 HR mléka, 1 HR cukru, 1 vancuk,  1 vanilkový 
pudink - prášek, rum      Na posyp: nastrouhaná Margotka nebo čokoláda 
POSTUP PŘÍPRAVY: Přísady na těsto smícháme postupně cukr + vejce atd.... Nalijeme na plech. 
Přísady na tvarohovou náplň ušleháme a nalijeme na těsto. Postrouháme Margotkou nebo čokoládou a 

dáme péct do vyhřáté trouby na 170°C cca 50 minut (podle trouby). 
Rychlá a bezvadně vláčná buchta. 
 

Bábovka s tvarohovou náplní - výborná a 
rychlá!  
POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
 Ačkoliv bábovky zas tak moc často ráda nedělám, tuhle mám v 
oblibě. Je rychlá, vláčná, dodává tomu vláčnost právě ta tvarohová 
náplň s hrozinkama.   POSTUP PŘÍPRAVY 

 Těsto:  2 hrnky polohrubé mouky , 1 hrnek cukru , 1 hrnek oleje (dávám necelý) , 1 hrnek mléka , 1 
prášek do pečiva , 2 vejce , Náplň: 1 tvaroh 250 g (je jedno jaký), 1 vanilkový cukr , hrozinky  , trochu 
mléka .  Na náplň vyšleháme tvaroh s vanilkovým cukrem a jen trochu zředíme mlékem. Je totiž lepší, 
když zůstane tužší. Kdo chce, přidá hrst hrozinek.  Na těsto si nejprve v jedné míse ušleháme bílky. Poté 
ve druhé míse vyšleháme žloutky s cukrem, přidáváme postupně olej, mouku smíchanou s práškem do 
pečiva, mléko a nakonec opatrně našlehaný sníh z bílků.  Bábovkovou formu vymastíme a vysypeme 
moukou, někdy vysypávám nasekanými ořechy, kokosem... Na dno nalijeme první světlou polovinu těsta, 
na to lžící doprostřed nandáme tvarohovou náplň a zalijeme ji druhou polovinou těsta, kterou můžeme 
obarvit kakaem. Někdy místo kakaa dávám třeba skořicový cukr, to je taky moc dobrý. Tu tvarohovou 
náplň doprostřed nandejte tak, aby okolo mohla být zalitá těstem a to se mohlo zapéct, jakoby udělat obal 
kolem tvarohu. Aby se pak třeba bábovka nerozpůlila, nepraskla a náplň při pečení nevytekla! Pečeme 
raději pomalu, na mírnou teplotu, tak na 160°C, klidně hodinu (podle formy - když je širší, tak klidně i 
trochu dýl) a pro jistotu zkontrolujeme špejlí.  Necháme vychladnout a teprve pak vyklápíme z formy, 
musí zchladnout trochu ta náplň, aby se bábovka neroztrhla. 

OVOCNÝ  HOROSKOP:  ZNÁTE DEN SVÉHO NAROZENÍ ?  
PONDĚLÍ = CITRON  Hodláte být všude a pokaždé na prvním místě. Rozhodujete s neuvěřitelným 
zápalem a doslova byste se rozkrájeli, pokud je vám tato možnost nabídnuta. Ženy narozené v pondělí 
jsou schopny se rozdvojit, aby imponovaly jiným lidem. ÚTERÝ = JABLKO  Rádi se obklopujete lidmi 
a jste rádi středem společnosti. Víte, jak zaujmout, máte smysl pro humor a pro spravedlnost. Jedinou 
nevýhodou je fakt, že jste příliš zvědaví a všeteční. To vám čas od času velice znepříjemňuje život. 
STŘEDA = MANDARINKA  Je ve vás jistá dávka šarmu a zároveň exhibicionismu. Upozorňujete na 
sebe atraktivním nebo výjimečně netradičním vzhledem. Dbáte na oblékání i na vystupování. Abyste se 
cítili zcela ve své kůži, nesmíte být nikým a ničím omezováni. ČTVRTEK = HRUŠKA  Je vás všude 
plno. Velice dobře jste si vědomi toho, že vás intuice ještě neobelhala. Jste značně kreativní, oplýváte 
spoustou senzačních nápadů, ale bohužel jste také líní nebo příliš netrpěliví. Chcete všechno hned, ale to 
nejde. PÁTEK = KIWI Zatímco pátek už signalizuje blížící se víkend, lidi narozené v tento den 
charakterizuje konstatování – nejprve práce, až potom zábava. Jako šéfové nejsou příliš oblíbení. Jsou 
totiž tvrdí na sebe, ale to samé vyžadují od druhých. SOBOTA = POMERANČ Působí jako nenápadní a 
nesmělí jedinci, ale je to jen jakási jejich ochranná maska, protože jde o velmi silné osobnosti. Stále se 
snaží bojovat za skutečnou pravdu a mnohdy zapomínají sami na sebe. Měli by se mít mnohem víc rádi. 
NEDĚLE = ANANAS  Nedělňátka mají odjakživa permanentní ochranu shůry. Jsou to sebejistí 
optimisté, pro které není téměř nic nemožné. Zvláštní ovšem je, že narazí-li na sebemenší odpor, značně 
znervózní, a někdy dokonce nečekaně zaútočí.                                                                                      Připravila RůRi 
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Nabízíme našim členům: 

Lacinou rekreaci 
na Šumavě 

 Penzion Zdíkovec - obec Zdíkovec -  
GPS: Loc: 49°5'46.771"N, 13°41'21.81"E     

 

ubytování  za pouhých 100,100,100,100,----Kč/noc.  
 
 

K dispozici je 9 pokojů. Objednávky volejte na:  PhDr. Jiří Hejný  777 804 333 
 fotografie naleznete na      http://www.zoosdmotol.cz/penzionzdikovec2011.htm  

 

Připravili jsme pro Vás nový systém mobilní komunikace 
ZO OSD Motol ve spolupráci s Vodafone: 

Volejte a pište s námi 
ZADARMOZADARMOZADARMOZADARMO !!!  

1. získáte telefon zdarma ( Vodafone nebo 
Nokia - telefon cenové hladiny cca 1.000,- až 1.500,- Kč 

                                       -dle aktuální nabídky operátora) 

2. v naší síti máte volání a SMS zdarma (komukoli, 
kdykoli, libovolný počet – POKUD JE ÚČASTNÍKEM NAŠÍ SÍTĚ)  Pokud si tedy 

například vezmete telefony a simky min dvě (i pro manžela/-ku – můžete pak ZADARMO mezi 
sebou volat a psát SMSky až do omrzení…) a to vše jen za paušál! 

3. volání zdarma i mimo naši síť komukoli v 
rozsahu 50 minut -kamkoli- do jakékoli sítě- (poté 5,-Kč/min) 

 
 

A to vše za  měsíční paušál(za výše uvedené): 125,-Kč/měsíčně Volání 
nad rámec tohoto paušálu je 5,-/min a SMS mimo naší síť 1,50,- vč DPH, další sazby dalších 

služeb vám sdělí operátor na *007. (heslo pro přístup 1964) 
 Žádosti a smlouvy lze uzavřít každý pátek 9-15 v kanceláři ZO OSD Motol.   

 
 

Čísla nepřevádíme, ani se nedají vybrat. Telefon a simka je komplet a nelze je oddělit.   
Smlouva se uzavírá na 2 roky.  

Na útratu pro volání mimo naši síť je nastavován flexistrop ve výši 300,-Kč  
(zaručuje neprovolání zbytečně moc peněz, pokud vyvoláte volných 50 minut mimo síť )   
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Stránky (nejen) pro mladé:  
 

Rihanna, která si dala teď roční pauzu v podobě koncertování a spíše se věnovala filmům, 
se opět vrací k tomu, co jí jde nejlépe. Už začátkem roku 2013 spustí svoji nejdokonalejší 
show, která nezná obdoby v podobě turné k CD Talk That Talk, které vyšlo minulý rok. 
Mimo jiné už teď je ve vzduchu nové CD, které by mělo vyjít ještě letos. 

 
TV program  se rozrostl o další novou stanici. U Rodiny TV NOVA se 
objevil již v pořadí pátý program, který je nyní zaměřený především na MUŽE. Kanál 
má originální název a to FANDA (fanda jako jméno, fanda jako fanoušek). FANDA 
má rád rychlá auta, filmy, seriály, dokumenty i erotiku. Kanál vysílá od 10. 7. 2012. 

 
Helena Vondráčková vyjíždí na své turné s názvem - Helena ´65. Jelikož tento rok slaví 
své životní jubileum, připravila si pro své fanoušky velkolepou show v podobě jubilejních 
koncertů po více než 40 městech. Celé turné vyvrcholí 22. 12. 2012 v pražské Lucerně.  

 
TIP na film: The Possession 
Mladá dívka si jednoho dne koupí ve výprodeji starožitnou krabičku. Netuší však, že se 
uvnitř skrývá zákeřný zlý duch. Dívčin otec a jeho bývalá žena se snaží najít způsob, jak 
zrušit kletbu, která byla na jejich dceru uvržena. (csfd.cz) 

 
 
Zábava mladého ruského milionáře: Házel peníze z okna a 
koukal, jak se o ně lidé perou 
Vyhazovat peníze oknem nemusí být jen metafora, ale také ruská realita. 
Jeden ze zakladatelů populární sociální sítě Vkontakte Pavel Durov se na 
oslavách založení Petrohradu bavil právě tím, že skládal bankovky o 
nominálu 5000 rublů (asi 3150 Kč) do podoby papírových vlaštovek a 
vyhazoval je z okna své kanceláře.Se zábavou přestal až poté, co se 
shromážděný dav začal o peníze rvát. „Durov v centru vyhazoval 
pětitisícové bankovky z okna a natáčel si na video, jak se na ně lidi vrhají a mlátí se. Je to pořádné 
svinstvo. Vyhodil asi deset bankovek. Lidi z davu odcházeli s rozbitými nosy, lezli po semaforech a 
vůbec se chovali jako zvířata. Durov se srdečně chechtal. Pavle, styď se!“napsala Jekatěrina Abramova na 
síti Vkontakte.Podle jiného očitého svědka se "lidé rvali jako psi". Ani jiní uživatelé sítě si nebrali na 
adresu jejího zakladatele servítky: Durov a jeho kumpáni prý nejsou schopni ničeho jiného než zloby a 
zvráceností. Lepší by prý bylo, kdyby si raději peníze, o něž se lidé rvali jako zvířata, ponechal a koupil si 
za ně svědomí.Sam Durov se posléze na Twitteru hájil, že chtěl jen přispět ke svátečnímu ovzduší, ale 
akcičku musel rychle přerušit, jakmile si lidé začali počínat jako zvěř. Časopis Finance odhadl Durovovo 
jmění na čtvrt miliardy dolarů.(blesk.cz) 
 

            Marek Loskot 
=================== reklama zdarma ========================================== 

 

Astrologie, NUMEROLOGIE   
      Rozbory vrozené disposice, prognózy vývoje osob, firem. 
     Partnerských vztahů a mnoho dalších pohledů, výklad karet atd. 
    

KONTAKT:  TEL. 721 463 579 - prazakjosef@seznam.cz 
  

Pro naše členy za 150,-K č za hod . Pro ostatní (nečleny) 200,-Kč. 
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  Základní organizace odborového svazu dopravy - Moto l 
                    Odborová organizace zastupující  opravdu všechny profese 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 rodina využít v rámci 
společných akcí, jak sportovních, kulturních i společenských. Slevy na rekreace, 
zvýhodněné ceny na výlety, víkendové i jednodenní akce, sociální program atp. 

 

Organizace je složena ze samosprávných profesních a  zájmových sekcí. Každá m ůže 
jednat samostatn ě. Sekce tvo ří VZO, využívají potenciál, ekonomické zázemí a síl u všech. 
Jsme pod záštitou velkého odborového svazu. Odborov ého svazu dopravy. Máme široké 
spektrum právníků i dalších odborných specialistů. Zdarma poskytujeme právníka na pracovně-

právní a trestně-právní spory týkající se zaměstnanosti.  Náš svaz je (na rozdíl od jiných 
organizací)  členem ČMKOS i zahraničních odborových centrál. 

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

využití vlastního advokáta (svaz mu výkon proplatí) jiní toto nenabízejí!  
• Finanční výpomoci při živelních událostech (až do výše 200,000,-Kč).  
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům , poradenství a kontroly v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezplatný poradenský servis v otázkách 
bydlení u Sdružení nájemníků(SON).  

• Svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli (do 100.000,-Kč) 
za zvýhodněnou cenu, zajištění plnění i soudních sporů o náhradu škody.  

• Při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti členství již od 20,-Kč měsíčně. Vrácení 
peněz z příspěvků při insolvenci - při platbě 1% (platba jen z životního minima) 

• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč.  
• Finanční podporu při vlastní svatbě ve výši 3.000,-Kč  
• Možnost finanční podpory při sociální potřebnosti a v tíživé situaci, 
• bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech (až do výše 10.000,-Kč),  
• finanční(500 – 1.000,-Kč) a věcné dary u jubileí 50,60,70…a odchodu do důchodu,  
• soc. příspěvek na dětské tábory ve výši 300- 500,-Kč,  
• Slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD. 
• Losování o dárkové koše a různé dárky na každé konferenci ZO OSD Motol, 
• Losování o mobily a věcné ceny z celé aktivní členské základny (2x ročně), 
• vánoční dárky pro všechny naše členy a finanční poukázku až na 500,-Kč, 
• Dětský den ZDARMA s atraktivním programem pro členy i rodinné přísl., 
• víkendové zájezdy za atraktivní cenu pro členy i rodinu, další zájmové, kulturní a 

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

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

  Přihlášku dostanete u funkcioná řů sekce, nebo p římo u p ředsedy – 774 746 800     
Najdete ji i na webové stránce  www.zoosdmotol.cz/prihlaska.html  
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Clearman -Tončev 
             úklidové práce, mytí oken,  
                    tepování koberc ů  

         + interiéry vozidel . 
 

           Levně a spolehlivě a našim  
          členům se slevou 10% 

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

Viz: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg 

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

ZO OSD Motol !!! 
 

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 – 774 300 758 Souček Pavel - finanční poradce 

 

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. 

Reklama pro 
naše členy 
zdarma.  

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.  
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                  Pomůcka:    ILI , ILE , AZURIA , RRPE , OTEÁ , AIK , NADÍV  
Máte-li zájem nechat si vyrobit křížovku do vašeho časopisu, zprostředkujeme vám kontakt s autorkou. 
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 Vyluštěnou křížovku zasílejte na: 774 746 800. Tři vylosovaní (na VZO po zhotovení dalšího čísla) 

obdrží cenu. SMS odpovídá vašemu tarifu. Při tarifu ZO OSD Motol jsou SMSky ZDARMA ! 
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Fígle, finty, triky i zlepšováky v praxi….. na pokračování….  
Banán  Dává se do pekáče aby změklo maso. Cibule  Potírá se bodnutí včelou.  Zbaví 

nože rzy.  Citróny   Rozkrojený kousek citrónu namočený v soli odstraňuje skvrny z 
mramoru.  Do vody pár kapek citrónové  šťávy- zvlhčovač vzduchu.  Dává se do chladničky aby 
nepáchla. Lžičku dát do rýže aby se neslepila.  Plátky citrónu odplaší mravence.  Dezinfikuje škrábance a 

řezné rány.  Rozpustí bradavice.  Cukr  Zahojí popálený jazyk.  Čaj  Čajové pytlíčky upokojí bolavé 
oči. Upokojí popálenou kůži. Utiší bolest po injekci.  S čerstvým čajem se dá vyčistit dřevený nábytek a 

zrcadla.  Dětský olej  Nakapat okolo náplasti a potom jde snadno strhnout.  Uvolní těsný prsten.  

Francovka – Alpa  Čistí chrómové baterie, zrcadlo, skvrny, fixy.  Čistí telefon, žaluzie, počítač 
½ šálky francovky a l l. vody – umýt okna na aute, vyleštit novinami – nezamrznou.  Kápnout na klíště.  

Nanést trochu do boty když tlačí.  Hořká sůl  Odpuzuje slizké slimáky v zahradě. Je to výborné 

hnojivo na papriky a domácí rostliny. Oživí kachličky 1:1 s vodou. Igelitové tašky  Natáhneme na 

zpětné zrcátka když mrzne. Malířská štětka neztvrdne.  Jedlá soda  Změkčí maso naložené v 
chladničce.  Náhrada droždí.  Odstraní pach z ryb na rukách. Na ucpanou výlevku stačí 1hrníček jedlé 
sody, potom hrnek horkého octa a litr vroucí vody.  Čistí kuchyňskou desku, chladničku a mikrovlnku. 
Z porcelánu odstraňuje skvrny od kávy a čaje, čistí termosku, utěrky na nádobí. (do ½ l vody 2 lžíce sody 
a pár kapek jaru). Odstraní zatuchnutý vzduch – do ponožky 3-4 žlice sody zavěsit.  Leští stříbrné a zlaté 
šperky. Čistí mramor. Trochu sody do studené vody – zmirňuje bolest při popáleninách a včelí žihadlo. 
Jako ústní voda je výborná na afty. Pere plesnivé sprchové závěsy. Odmrazuje chodníky. Likviduje plevel  
mezi prasklinami v chodníkách. Udržuje zásaditou vodu v bazéne. Čistí zahradní gril……….               

 

Připravila RůRi, ze slovenštiny přeložil JZ 

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

Nabízíme  (nejen) našim členům   majetkové  a finan ční 
poradenství  prostřednictvím pobočky německé firmy největší svého 

druhu v Evropě i ČR. Zabývají se majetkovým a finančním poradenstvím, mají 40 
partnerských finančních institucí. Pracují pod dohledem ČNB.   

Nabídka finančních služeb: 
- hypotéky 

- investiční společnosti 
- pojištění (majetek, odpovědnost) 

- penzijní fondy 
- bankovnictví (běžné, spořící aj. účty, půjčky, úvěry)   

-  důležité - půjčky/úvěry pouze z bankovního sektoru, 
žádné pochybné nabídky nebankovních společností 

- stavební spoření 

Zprostředkují i oddlužení. To probíhá podle zákona, tj. pouze konsolidací 

(sloučením) půjček do jedné, žádným jiným způsobem. Cena oddlužení se pohybuje 
mezi 5.000,- - 7.000,- Kč a závisí na počtu, výši půjček apod.   Tato služba je pro 

naše členy a jejich blízké a známé.  V případě potřeby, se zájemci obrátí na funkcionáře 
ZO OSD Motol:  Ing. Aleše Baziku – 740 746 802 , mail: bazika@zoosdmotol.cz 

a ten následně předá jejich jméno, kontakt a základní informace pověřeným 
osobám firmy.  Další záležitosti se zájemci již přímo řeší finanční poradci. 
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Znáte také nějaké dobré rady ?  Napište nám je na: 

casopis@zoosdmotol.cz ….Pokračování v příštím čísle…. 



           Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY    
  Tuto přihlášku vyplňují členové, kterým nemůže příspěvek strhávat  mzdová účtárna 
   (učni, mateřská dovolená,důchodci, nezaměstnaní  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 :__________________________________  
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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     

 
 

 
nebo:  ___________________________________________________________________________________ 

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

pracoviště: ______________________  sl.č. …….........................……….    
(dále jen „člen“ ) 

 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce 
 

tuto  dohodu o srážkách ze mzdy 
 

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol 
ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a jiných dávek) a 
to počínaje od 30-tého měsíce: _________________ 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 
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Seznam akcí pro druhé pololetí  2012 - připravili jsme pro Vás: 
 

 

Připravili jsme kvalifikaci na Bowling tým ů. Pořádá jej Odborový 
svaz dopravy v sobotu 8.září. Musíme vybrat vhodný tým, který by nás dobře 
reprezentoval a tak jsme vypsali možnost pro všechny naše členy přihlásit se 

do kvalifikace. Kvalifikace budou dvě, aby se mohli účastnit i ti co mají protisměnu a 
to 11. a 18.srpna. Účast v kvalifikaci je ZDARMA, pouze se včas nahlaste na některý termín.  
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%===================== ===================== 

   

Tradi ční sport v srpnu je TENISOVÝ TURNAJ.  Pořádáme ho letos, vzhledem 
k roztodivnému počasí, v kryté hale v Průhonicích. Termín 25.srpna. Startovné 
pro naše členy je ZDARMA. Nutné však složit vratnou zálohu 500,-(možno flexi). 
V případě účasti je členům plně vrácena, rodinným příslušníkům z poloviny a pro cizí je 

nevratná. Přihlášky p.Zabloudil – 774 746 800 (v našem tarifu je volání a SMS zdarma).  
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ==========================================  
 

V září máme připravenou  víkendovou rekreaci  – 14-16. 
září 2012. Cíl: Den piva a vína v Ostré u Lysé včetně návštěvy 
2 zámků Loučeň a Kačina. Platba našich členů za ubytování od pátku 

do neděle ve Sporthotelu (dvojlůžkové pokoje s vlastním WC na pokoji), za polopenzi a za dopravu 
byla určena na symbolických 600,-Kč na osobu !  Součástí akce bude i turnaj i petangue. 
V případě malého zájmu bude tato akce jako „výlet auty“, při více než 30ti účastnících se jede 
autobusem. Přihlášky pí Pokorná- 774 746 813 (v našem tarifu je volání a SMS zdarma).  
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% =========================================== 

-- V říjnu prob ěhne tradi ční bowlingový turnaj jednotlivc ů.  
Předpokládaný termín je 20.10.. Až čtyřicítka hráčů se utká v kvalifikaci na 20 kol a 
postup mezi nejlepších finálových 16. Startovné pro naše členy je ZDARMA.  
Nutné však složit vratnou zálohu 500,- (možno flexi). V případě účasti je členům plně 

vrácena, rodinným příslušníkům z poloviny a pro cizí je nevratná.   
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ===========================================

- Nákupní váno ční zájezd  proběhne koncem listopadu a to pokud Škoda 
Transportation nám konečně pošle peníze, co nám zadržuje… Bude 
oznámeno prostřednictvím SMSinfosystému a vyvěšena na nástěnkách a naší 
www.zoosdmotol.cz    Pro naše členy bude cena opět atraktivní. 

================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ===========================================  
Akce sekce Metro - Výlet do Dráž ďan železnicí -se koná 15.12.2012. Odjezd 

z HL.nádr. v 6*50, návrat večer (21*08). Cena za účast na akci 300,-Kč. V ceně jízdné.  
Přihlášky u p.Schmida – schmid@zoosdmotol.cz , 774 746 819. 

================%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% =========================================== 
Mikulášská besídka  proběhne zřejmě tradi čně v prosinci. Tato akce 
samosprávné sekce ÚD-TRAM je velmi oblíbená a náš rozpočet s ní počítá. 
Otázkou je, kde proběhne (vzhledem k zákazu alkoholu v „domečku“). Bude 
oznámeno prostřednictvím SMSinfosystému a vyvěšena na nástěnkách a naší 
www.zoosdmotol.cz    Pro naše členy bude cena opět atraktivní, symbolická...     

================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% =========================================== 

- Tradi ční akce – Výdej váno čního dárku a poukázky na 500,-K č (pro aktivní 

členy)  letos proběhne cca od 18.prosince. Budeme držet služby v kanceláři a 
výdej bude možný i v zastoupení, nebo u vašich funkcionářů působících na 

vašem pracovišti. Seznam funkcionářů viz předposlední strana tohoto časopisu.  
Bližší informace sdělíme naším infoSMS, na nástěnkách a na webu www.zoosdmotol.cz      
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ===========================================   

V polovině února čekejte KONFERENCI 2013KONFERENCI 2013KONFERENCI 2013KONFERENCI 2013, KTERÁ URČÍ DALŠÍ POSTUPY, 
PRIORITY A CÍLE NAŠÍ ORGANZIACE . Tradičně zajistíme občerstvení, tradičně budeme volit 

funkcionáře v doplňujících volbách, SCHVALOVAT ROZPOČET atp.. Na účast jsou zváni 
všichni NAŠI ČLENOVÉ. POHOŠTĚNÍ, je samozřejmě ZDARMA A BUDE I TOMBOLA. 
                         O dalších akcích Vás budeme informovat v p říštím čísle  


