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Vážení čtenáři,  
Začala zima. Zima a mráz. A ne 
každý se v dnešní době ohřeje. Po 
této zimě zůstane řada lidí 
v marnicích. Umrzlých v  
přístřešcích z krabic, v polozbo-
řených domech, v chudých bytech, 

všude tam, kde lidé nemají na nájem, na teplo, 
na elektriku.. někteří na vodu či na jídlo. 
Ne všichni tito lidé musí být flákači, lemplové a 
narkomani, jak se nám různé instituce snaží 
namluvit. Tak jako kdysi i dnes se nesmí říkat 
pravda. V celé řadě totiž jde o zbídačené 
občany, které zabila naše vláda. Naše vlastní 
politika. Politika kapitálu a moci bohatých na 
utrpení chudých.. 
Každý dnes může přijít o práci, každý může 
onemocnět. Ne každý má ale miliony a miliardy, 
aby nemusel vydělávat, aby se mohl chránit 
proti přepadení, aby se mohl nechat léčit, aby si 
mohl dovolit operace, které pojišťovny nehradí, 
nebo si na ně pacient doplácí. Ne každý vydrží 
pracovat do sedmdesáti let. V dnešní době je už 
pro lidi problém platit si všechny poplatky. Kde 
na to mají vzít peníze v řádech tisíců a desítek 
tisíc? Kde má vzít člověk tisíce na platbu za 
energie, když nemá práci? Podpora dnes stačí 
jen tak, tak, na obživu. Anebo když má práci 
mizerně placenou. Průměrný plat sice stoupá, 
ale díky čemu a komu. Díky tomu, že někteří 
jsou nenažraní a už jim nestačí ani šestimístné 
číslo v platu. Pak na ostatní zbývá „flek“ za 
deset tisíc hrubého (i míň). 
 I vystudovaní dnes dělají za deset tisíc. Kam 
jsme se to dostali? Hrstka má majetek, který 
ostatní nedají dohromady ani když se jich 
milion spojí. Jsme opět ve feudalismu? Zase 
máme „neodvolatelné“ krále, kterým vše patří? 
Zase máme vychytralé rádce a šašky, máme 
katy, máme žalářníky, výběrčí daní a máme 
žebráky a nevolníky? A když se ti to občane 
nelíbí táhni…budeš bez práce a buď rád, že 
dostaneš na úřadu podporu.  A podporu vám za 
půl roku seberou. A pak zbývá už jen žebrat. 
Uvědomují si to ostatní lidé? Politici a ti dobře 
placení určitě ne. Sytý hladovému nevěří. 
 Ale proč si to neuvědomují normální 
zaměstnanci? Proč neprotestují když můžou? 
Na Václaváku nás v listopadu bylo z organizace 
jen pět. Dost málo na 350ti člennou organizaci. 
Jsou snad všichni se vším spokojeni? Asi ne, ale 
nechodí k volbám, nechodí protestovat, 
nepodepíší se ani pod petici…A pak řvou, pak 
pomlouvají, pak kritizují. Ale jsme demokrati, 

když nerespektujeme výsledky voleb? Je jedno 
která strana ve volbách vyhraje, ale pokud 
vyhraje, jak můžeme protestovat proti tomu, že 
ona potom sestavuje vládu? Krajskou, nebo 
republikovou, to je buřt. Jak může někdo 
deklarovat, že bude-li zvolen do funkce 
prezidenta, nikdy nepověří sestavit vládu tu a tu 
stranu i když ona vyhraje... Tak buď volme 
jinak, hlavně volme vůbec…, nebo laskavě 
respektujme výsledky. Volbu těch co volili.  
Co jsme to za společnost? O co jsme jiní, než za 
minulého režimu? Opět se bojíme něco říci, 
opět se bojíme cokoli napsat. Opět lezeme 
nadřízeným do zadku. Opět pro vliv, protekci,  
a za pár stovek, udáváme sousedy.. Máme-li 
něco udělat pro druhé, máme milion výmluv 
proč to nejde. Kam jsme to dopracovali…. 
Divíme se, proč mladí fetují, ničí a devastují 
společný majetek, nesportují a zahálejí. 
 Není to náhodou tím, že nevidí svou 
budoucnost? Že v nás vnímají civilizaci hroutící 
se do zániku a vnitřně se tomuto brání? Zkusme 
se nad sebou, nad naší zemí, nad naší 
společností ve dnech vánočních, kdy shon 
práce jde trochu stranou, hlouběji zamyslet.. 
 A zkusme pak třeba začít žít jinak. 
 Doba je hnusná a solidarita se nenosí. Priority se 
posunuly jinam. Naše organizace na to musí 
reagovat a názory našich členů respektovat. Jinak 
bychom se pozvolna rozložili k nečinnosti, tak jako 
jiné z původních ROH, které dnes fungují už jen ze 
setrvačnosti, využívajíce apatie lidí, vědouce, že oni 
jsou líní přejít jinam... Nebo jako jiné odborové 
organizace, nikde nesdružené a  pidiorganizace  v to 
počítaje, na odbory si jen hrající a mnohdy sloužící 
jen k ukájení duševní a hmotné potřeby jejich 
představitele. Tam my zařazení být nechceme. 
Vypisujeme vám tedy anketu. Přistupte prosím 
zodpovědně k jejímu vyplnění a doručení na naši 
adresu. Jen díky ní, můžeme zůstat organizací 
moderní, organizací řízenou zespoda, podle názorů 
a přání našich členů. Naše společná organizace se 
zaměřuje na hájení oprávněných zájmů všech našich 
členů a na doplňkové aktivity a získávání výhod pro 
naše členy, které jim i jejich rodinám šetří peníze. 
V tomto našem počínání budeme pokračovat a záleží 
jen na Vás, jaký důraz a na co máme nastavit.  
Organizace se dá vést, jen se zodpovědnými a 
ochotnými lidmi, s lidmi ovládajícími moderní 
technologie a ochotnými se učit novým věcem. 
Výbor je velký, ale přesto se nám jaksi stále 
nedostává ve výboru lidí zapálených pro věc. Na 
řadě míst nepůsobíme. Je to chyba a bylo by fajn, 
kdyby rok 2013 přinesl v tomto směru zásadní 
změnu. Přeji proto nám všem do Nového roku hodně 
štěstí a dobře odvedené práce tak, aby naši členové 
byli s námi maximálně spokojeni.        JZ.



Krize? Jaká krize? Tomáš Franke – redakčně kráceno.     
                        . 
O současné ekonomické krizi kolují hotové romány. Bohužel, srovnávají současnou situaci s Velkou 
hospodářskou krizí z roku 1929. Současná krize je ale něco naprosto jiného. Není to vůbec krize, je to 
počátek konce fungování amerického principu ekonomiky. Tak jako se před dvaceti lety sesypal 
komunistický socialismus jako domeček z karet, tak se dnes hroutí americká ekonomika. K pochopení toho, 
proč k tomuto kolapsu došlo nepotřebujete ekonomické vzdělání. Spíše se hodí zdravý český selský rozum.  
Představte si, že jste vynalezli integrovaný obvod. Součástka, kterou dnes najdete snad úplně ve všem. 
Součástku, bez které vám neprodají ani rohlík, protože i kasa v obchodě je vlastně počítač. Firma v Americe 
vynalezla integrovaný obvod. Firma FAIRCHILD v roce 1958. Jenomže vedení firmy chtělo větší zisky, proto 
výrobní linku přemístilo z Kalifornie do Číny. Číňané se jistě dají vyškolit na obsluhování a na rozdíl od 
Američanů to budou dělat „za hrst rýže“. A vedení firmy FAIRCHILD vzroste zisk – to přece není k zahození, 
že jo. Přibližně ve stejné době přišla firma AMPEX na fintu, jak nahrávat obraz na magnetický pásek..  
A AMPEX se ani nenamáhal s hledáním americké firmy a rovnou prodal veškerou technologii Japoncům. A 
tak to šlo s jednou firmou za druhou. Zatímco v 50. letech bylo v USA na 30 firem, které vyráběly televizní 
technologie, v roce 1987 zbyla jen jediná – ZENITH. Když rozmontujete počítač, snadno zjistíte, že asi 95 % 
součástek v něm je z Číny, Japonska nebo přilehlých států. Jenomže ekonomika je hlavně o tom, že se věci a 
peníze otáčejí. Lidé pracují, vydělávají za svou práci peníze a za ty peníze si zase koupí jiné věci, které se 
vyrábějí v dalších továrnách. Jenomže s odsunem výroby z Ameriky spolu s ní odcházela i práce. Střední 
třída, nejpočetnější skupina obyvatelstva začala chudnout. V 80. letech vyhlásil president REAGAN tzv. 
ekonomiku služeb. O co šlo? Byla uměle vytvořena pracovní místa ve sféře služeb a ta byla zaplňována 
nezaměstnanými z výroby, kterých rychle přibývalo. Tím, že si všichni budou navzájem prát prádlo a půjčovat 
videokazety se ale stát neuživí ! Odchodem výrobních odvětví klesala konkurenceschopnost Ameriky. Tak se 
stalo, že Čína, která vyrábí výrobky pro půl světa začala vzkvétat, zatímco Amerika, kde se vyráběly zbraně a 
speciální výrobky pro pár speciálních zákazníků chudla. Jako když farmář, který je ve finančních problémech, 
prodá traktor. Za utržené peníze pokryje pohledávky, ale ten traktor mu při práci chybí, proto začíná pracovat 
pomaleji a méně produktivněji, než jeho soused, který zatím traktor prodat nemusel. Následkem toho se 
dostane do ještě hlubší platební neschopnosti. Musí prodat kombajn, aby poplatil dluhy. Jenomže to jeho práci 
ještě více zbrzdí a ještě více sníží schopnost konkurovat. Za několik let jsou z  farmy už jenom ruiny. A právě 
tohle se stalo v Americe. Její zahraniční dluh narůstal. Čím větší dluh byl, tím také rychleji narůstal. Když se 
podíváme na nárůst zahraničního dluhu, celé jeho tři čtvrtiny vznikly za posledních 20 let. Spojené státy mají 
velký problém a milionové injekce do bankovnictví to nespraví! Současný dluh tohoto státu v přepočtu na 
jednoho obyvatele včetně nejmladších kojenců je asi 4 miliony českých korun. Je to tak obludné číslo, že i 
kdyby se všechny daně, které se za celý rok vyberou v celých USA, použily na splácení dluhu – vůbec by 
nepřestal růst! Už nyní je zcela jisté, že tento dluh nesplatí ani děti dnešních amerických dětí !!! A velmi 
pravděpodobně je, že bohužel ještě ani jejich děti. Někteří nositelé Nobelových cen za ekonomiku 
předpokládají státní bankrot Spojených států a celkový pád dolarové ekonomiky po celém světě. Možná 
velmi brzo, neboť Čína a Brazílie se rozhodly že v krátké době opustí americký dolar jako svou rezervní 
měnu. A jak nezávislí američtí ekonomové hodnotí situaci ve své vlasti?  
 
 „JOE SMITH se vzbudil.  Měl budík Made in Japan.. V konvici Made in China vřela voda, oholil 
se holícím strojkem Made in Hongkong, navlékl si košili Made in Srí Lanka, džíny Made in 
Singapur a tenisky Made in Korea. Na elektrické pánvi Made in India si připravil snídani. Vzal si  
kalkulačkou Made in Mexico. Srovnal si čas na svých hodinkách Made in Tchajwan s časovým 
signálem z rádia Made in India, nasedl do vozu Made in Germany a pokračoval v hledání nějaké 
dobře placené práce v Americe. Na konci dalšího dne JOE  vklouzl do sandálů Made in Brasil, 
nalil si víno Made in France a pustil televizní přijímač Made in Indonesia. A přemýšlel, proč se 
mu nedaří najít dobře placenou práci v Americe“.   
 
Využijme toho, že Češi byli zvyklí v minulém režimu vyrábět většinu věcí, které potřebovali. Proč nezačít 
zase vyrábět? Byli jsme nejvyspělejším státem v rámci RVHP. Nebýt toho, že parta tunelářů proměnila 
továrny na sklady nábytku, mohla se nás tato krize – pardon kolaps – dotknout jenom nepřímo.  
Na čem vlastně stojí ohromné zisky nadnárodních korporací? Jisté je, že to jednou skončí… Proč nemůžeme 
kopírovat třeba  Norsko, proč si vybíráme vždy to špatné?????  Asi si to zasloužíme.  Bohužel… 



Legendární nákladní automobil Tatra 111 má 70 let…            .  
V celých dějinách naší automobilové výroby snad 
nenajdeme druhý nákladní vůz, který získal takovou 
popularitu, jako Tatra 111. Vznikla v době okupace, na 
základě zkušeností, získaných s typem Tatra 81. Původně 
byla zkonstruována výhradně pro vojenské účely, neboť 
v této době (1942) již v našich automobilkách civilní 
výrobní program prakticky zanikl. Výrobce zvolil op ět 
koncepci s páteřovým rámem, tvořeným centrální 
troubou, s výkyvnými polonápravami a pohonem všech 
kol. S ohledem na snadnější údržbu však použil 

vzduchové chlazení, se kterým měl bohaté zkušenosti, získané na 
zážehových motorech osobních automobilů. První vozy měly 
užitečnou  hmotnost pouhých 6 500 kg, jak vyplývá i z označení 
těchto sérií zlomkem 6 500/111, další pak 8 000 kg a označení 
8 000/111. Lišily se navzájem provedením zadních per a jejich 
příčných nosníků a dodatečně byly po válce upravovány na vyšší 
užitečnou hmotnost, mimo jiné i montáží větších pneumatik. Jejich karosérie, vyráběné 
z náhražkových materiálů, nevynikaly zvláštní elegancí, což platí zvláště pro budky s kostrou 
z tvrdého dřeva, potaženou fíbrem. Měly malá svisle postavená okénka a vyráběly se výhradně ve 
valníkovém provedení. Ani s jejich spolehlivostí to nebylo právě růžové, což vyplývalo jednak 

z příliš vysokého výkonu motoru, dosahovaného při 
vysokých otáčkách 2 250 ot./min na úkor životnosti, jednak 
z malé chuti zaměstnanců kopřivnické továrny dodávat 
německé armádě kvalitní výrobky. Ob ě řady válců svíraly 
úhel 75 stupňů, každá měla vlastní chladící ventilátor, 
kompresní poměr byl 16,5 : 1. Rozvod OHV dostal celkem 
tři vačkové hřídele, dva po stranách motoru, třetí uložený 

mezi oběma řadami válců. U starších vozů se montovala dvě vstřikovací čerpadla po šesti 
jednotkách, a to z nedostatku odpovídajícího čerpadla s dvanácti jednotkami. Ventilátory poháněly 
u těchto motorů Galovy řetězy. Pro zvýšení životnosti poklesl později výkon na zhruba 147 KW 
(200 k) při 2 000 ot./min  a nakonec na asi 136 KW (185 k) při stejných otáčkách. Klikový hřídel byl 
u všech motorů skládaný a uložený ve válečkových ložiskách. Na motor navazovala suchá 
dvoukotoučová spojka. Čtyřstupňovou mechanickou převodovku doplnili konstruktéři přídavnou 
dvoustupňovou skříní a mezinápravovou rozvodovkou. Celkem měl tedy vůz 8 převodových stupňů 
pro jízdu vpřed a 2 pro jízdu vzad. Základ šasi tvořila obvyklá nosná trouba, motor se však 
nacházel nad přední nápravou, pro dosažení větší světlé výšky, většího předního nájezdového úhlu 
a lepších vlastností v terénu. Odpérování zadních výkyvných 
polonáprav  zajišťovala podélně uložená půleliptická péra, vpředu 
však byla šikmo uložená vetknutá čtvrteliptická. Provozní 
vzduchotlaková brzda působila na všechna kola, parkovací 
s mechanickým převodem a ruční pákou na kotouč, uložený za 
poslední nápravou vozu. Řízení mělo převod šnekem. Automobily 
používaly dvanáctivoltové elektroinstalace se dvěma akumulátory, 
přepínačem 12/24 V, dynamem o výkonu 300 W a 
čtyřiadvacetivoltovým spouštěčem o výkonu 4,4 kW (6 k). Tyto 
přístroje nesly značku Bosch. Na nejstarší výrobní série se montovaly 
pneumatiky 270 X 20“, odpovídající rozměru 10,00 X 20“. Novější vozy jezdily na pneumatikách 
9,75 X 20“, 10,00 X 20“ a 10,50 X 20“. Ráfky nejstarších sérií měly rozměr 8 X 20“, novějších 9 a 10 
X 20“. Pneumatiky byly vždy stejné na celém vozidle, na zadních nápravách ve dvoumontáži. 
Samotné šasi vážilo 6 365 kg, celý vůz 8 365 až 8 460 kg. Rozchod kol činil vp ředu 2 080 mm, vzadu 
1 800 mm, rozvor náprav 4 175 + 1 220 mm. Vůz byl 8 550 mm dlouhý, 2 500 mm široký a 2 570 
mm vysoký. Výška s nataženou plachtou vzrostla na 3 100 mm, ložná plocha měla délku 5 500 mm, 



šířku 2 350 mm a postranice vysoké 500 mm, s nástavky až 900 mm. Vůz potřeboval k otočení 
průměr asi 20 m, dosahoval nejvyšší rychlosti 75 km/h a spotřeboval 

 podle údajů výrobce 29 l/ 100 km, což je údaj příliš 
optimistický. K dobrým jízdním vlastnostem v terénu 
přispíval vypínatelný pohon předních kol, uzávěrky 
diferenciálů, světlá výška 270 mm, nájezdový úhel 45 stupňů 
a stoupavost 58%. Palivová nádrž pojala 160 l nafty a 
nacházela se pod sedadlem řidiče. Olejová nádrž měla 
kapacitu 23 litrů, mazací soustava byla v provedení 
obvyklém u terénních vozidel, tedy se suchou klikovou 
skříní. Za vůz bylo možno připojit 1 až 2 přívěsy. Již v roce 
1943 se objevilo i provedení s poněkud vzhlednější kabinou, 

jejíž dřevěná kostra byla již potažena ocelovým plechem. Také rozměrnější a poněkud skloněná 
přední okna přispívala k lepšímu vzhledu. Po snížení výkonu motoru poklesla nejvyšší rychlost na 
61,5 km/h a stoupavost na 54%. Ještě v roce 1945 zahájila 
kopřivnická továrna dodávky nákladních vozů pro potřeby 
národního hospodářství a do konce téhož roku jich vyrobila 42 
kusů. Nosnost vozidel stoupla v krátké době na 10 000 kg. Dnes je 
zcela neznámým faktem, že tyto automobily měly nést původně 
označení Tatra 112 a stejný vůz, ale bez předního náhonu, Tatra 
113. Jinou neznámou skutečností je i to, že motor T 111 byl 
původně označen T 103. V roce 1952 došlo k rozsáhlé 
modernizaci. Motor dostal nové hlavy válců, které z hlediska 
technologického lépe vyhovovaly hromadné výrobě, ventilátory nyní poháněly klínové řemeny. 
Změnil se i spalovací prostor a původní písty s kuželovitým dnem ustoupily novým s vířivou 
komůrkou. Další změny postihly ventily a kanály v nových hlavách. Modernizovaný motor o 
výkonu 132,5 kW (180 k) dostal označení T 111 A. Objevily se valníky označené T 111 R a 
vybavené novou celokovovou budkou s negativním sklonem předního skla, vyvinutou původně pro 
typ Tatra 128. Budky s dřevěnou kostrou a potahem z ocelového plechu však zůstaly zachovány u 
sklápěčů, z nichž T 111 S měl dřevěné bočnice a zkrácený sklápěč T 111 S2 ocelové. Rozvor jeho 
přední a střední nápravy byl 3 825 mm, rozvor zadních náprav zůstal zachován. Představoval 

nejtěžší provedení vozu T 111 kromě speciálních nástaveb, 
neboť vážil 9 460 kg. Také hmotnost ostatních provedení 
postupem času vzrůstala vlivem různých zesílení podvozkových 
skupin a bohatší výbavy. Modernizovaná budka těchto vozidel 
dostala vytápění odpadním teplem motoru a sedadlo, jehož 
opěradlo se dalo zavěsit na řetízky a získala se tím tak dvě nad 
sebou umístěná lůžka. Veškeré používané příslušenství bylo již 
výlučně československé výroby. Na podvozky „stojedenáctek“ se 
montovaly různé nástavby, ať už to byly zmíněné 

sklápěče,valníky,vojenské valníky s navijákem, opatřené 
zesíleným předním nárazníkem,oblouky a plachtou a 
sklápěcími lavičkami pro mužstvo,autojeřáby, autobagry, 
cisterny PHM,jak vojenské,tak civilní,přepravníky volně 
loženého cementu,vozy pro přepravu dřeva a mnohé 
jiné,odvozen byl i zkrácený jednostranný sklápěč-
dumpcar T 147 a tahač přívěsů T 141 vybavený 
redukcemi v kolech pro lepší tah. Vozy se vyráběly 21 let a celkový počet se zastavil na cifře 33 690 

kusů. Ze silnic je vytlačily až moderní vozy T 138/148 a 
813.“Stojedenáctky“ se významně podílely na obnově poválečné republiky 
a nesměly chybět na žádné větší stavbě, znaly jen dřinu a vynikaly 
spolehlivostí,spousta vozidel byla úspěšně vyvážena do zahraničí,kde 
prokázali,že v kopřivnické Tatře umí vyrábět solidní nákladní auta,však 
také na Sibiři jí místní lidé postavili pomník,jako dík za věrné služby……..                  
Vobo  



Práva spot řebitele –  praktické rady p ři reklamaci apod.                                   .  
     Blíží se opět vánoční období a s tím i spojené problémy ohledně nevhodně vybraných, 
stejných nebo nefunkčních dárků. I to bohužel k vánocům patří, a proto pár praktických rad při 
řešení určitých situací. 
Vrácení zboží                                                           .   
Při koupi výrobku v kamenné prodejně není ze zákona nárok na vrácení zboží, 
pokud to nenabízí prodávající sám jako nadstandardní službu. Při nákupu zboží 
přes internet je dle zákona lhůta pro navrácení zboží 14 dnů  (výjimkou jsou 
softwarové programy, které byly použity v počítači apod.) 
Výměna zboží                                                           .   
Dle zákona nárok na výměnu zboží není, ale při koupi je možné se domluvit s prodávajícím.                           
Pokud k ústní dohodě dojde, nechte si tuto možnost vyznačit na paragon, předejdete tím 
zbytečným komplikacím. 
Záruční doba                                                          .   
Záruční doba na výrobky (zboží ) je 24 měsíců, při opravě výrobku je záruční doba 
na práci 3 měsíce (dle obč. zákoníku)   Při koupi výrobku jako podnikatel (na IČ) se 
záruční doba a ostatní práva řídí obchodním zákoníkem a záruční doba může být 
zkrácena. 
Reklamace  
Reklamaci je potřeba uplatnit vždy písemnou formou u prodávajícího (neuplatňovat telefonicky 
apod.), aby bylo známo datum přijetí reklamace.  Při uplatnění reklamace by mělo být zboží 
zabaleno v originálním obale  (není povinností, prodávající tím nesmí podmiňovat přijetí zboží 
k reklamaci). Předložit prodávajícímu originál nebo kopii dokladu o zaplacení.  
Při reklamaci zboží do 6 měsíců od koupě máte dle § 616 obč. zákoníku nárok požadovat nové 
zboží nebo vrácení peněz při neodstranitelné závadě, nemusíte souhlasit s opravou zboží.  
Na vyřízení reklamace má prodávající 30 kalendářních dnů.  
Dle zákona nemá prodávající povinnost oznamovat Vám vyřízení reklamace, musíte se o 
vyřízení reklamace zajímat sami!  Pokud 31 den od uplatnění reklamace není na prodejně 
reklamace vyřízena, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a navrácení peněz . 
Pokud budete pot řebovat poradit, je možné se obrátit na dozorový org án:  Česká 
obchodní inspekce, Inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha, Štěpánská 15, Praha 2. 
Poradenská linka je k dispozici každý pracovní den od 7,30 do 16 hod (Po a St do 17 
hod) na tel. 296 366 219 , nebo se můžete dotázat písemně na www.coi.cz .   
Přeji krásné a poklidné vánoční svátky, co nejméně nevhodných dárků a pokud možno žádné 
reklamace.                                                                                                                                      
TonZde.                                   

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

 
 

Prohlášení ZO OSD Motol v souvislosti se vzetím do vězení pana Smetany. 
 Svobodu pro Romana Smetanu! 

 Od 16 října tj. po 23 letech od listopadu 89 máme opět politického vězně. Tím je náš 
olomoucký kolega řidič autobusu  Roman Smetana. Před volbami 2010 kreslil politikům na 

plakátech tykadla a připisoval hesla. Protestoval tak proti zamoření veřejného prostoru 
reklamou na prolhané a zkorumpované politiky, kteří za naše peníze, metodami mediální 
manipulace a vytvářením morální paniky obhajují svá koryta. Vyjádřil tedy jen to co si 

myslí většina z nás. 
Trest vězení nebo jakékoliv omezení svobody za něco takového považujeme za 

nepřijatelné. Absurdnost situace podtrhuje i skutečnost, že soudkyní v tomto případu nebyl 
nikdo jiný než manželka pokresleného Ivana „Íčka“ Langera (exposlanec ODS) Markéta 
Langerová, která je již z principu podjatá. Tento rozsudek lze chápat také tak, že pokud 

nám vládnou zloději, lháři, korupčníci a tuneláři pak poctivě pracující a svobodně uvažující 
člověk patří do kriminálu.  

S tím se, ale nikdy nesmíříme!                                                       Výbor základní organizace.



 

Perly azurového pobřeží  - píšete nám z dovolené…            
…………………………..  
Letošní léto kamarádka Mirka přišla s návrhem navštívit Francii. 
Souhlas byl okamžitý a začali jsme plánovat dámskou jízdu na jižní 
pobřeží Francie. Vybrali jsme cestovní kancelář Visnar z Kopřivnice, na 
kterou jsem četla samé pozitivní recenze. A udělali jsme dobře, bylo to 
úžasné, všechno klaplo včetně počasí. Kvalitně připravený poznávací 
zájezd a v neposlední řadě obdivuhodný výkon průvodce. Delegát 
Ondra byl  výborný, jeho orientační schopnosti, znalosti historie, 
literatury i současné politické situace Francie byly něčím, co zájezd 
povýšilo na zcela neskutečnou úroveň. Francie je klíčovou velmocí, což dokládá i její členství v svazku 
nejvyspělejších zemí planety. Značný vliv měla již od svého vzniku a díky rozsáhlé kolonizaci se během let 
výrazně podílela na formování dnešní tváře světa. Je rodištěm bezpočtu věhlasných umělců a zemí s 
vyhlášenou kuchyní. Společně s Británii je země galského kohouta, jak se Francii přezdívá podle starověkých 
obyvatel, jedinou existující koloniální velmocí. Převážná část Francie se řadí do západní Evropy. Na severu ji 
kanál La Manche dělí od Britských ostrovů. Její jižní břehy svlažuje Středozemní moře, západní jsou omílány 
vodami Atlantského oceánu. Hlavní město Paříž leží na řece Seině. Město samotné, čítá kolem dvou miliónů 
obyvatel. První zmínky o něm spadají až do třetího století před naším letopočtem. V prvním tisíciletí před 
naším letopočtem se na území dnešní Francouzské republiky zabydleli Keltové, kterým se podařilo rozvinout 
vyspělou kulturu. O rozšíření země se hodně zasadil Karel Veliký, který vládl Svaté říši římské, jež se na 
území částečně rozkládala. První polovina nového tisíciletí se nesla především ve znamení přetahování s 
Angličany, které vyvrcholilo stoletou válkou, až se nakonec Francii podařilo zvítězit. Zásluhy na tom nesla 
mimo jiné věhlasná Jana z Arku neboli Panna orleánská. Za Ludvíka XIV. se sice Francie dostala do popředí 
celé Evropy (především kvůli bohatství plynoucímu z kolonizační činnosti), kde se rovněž stala nejlidnatějším 
státem, ale pro panovníkovu zálibu v životě v přepychu se nakonec země ocitla v chudobě a úpadku. To byla 
právě jedna z příčin Velké francouzské revoluce. Výsledkem bylo vydání nové ústavy a vyhlášení první 
republiky. V 18.století provedl vojenský velitel Napoleon Bonaparte státní převrat a ujal se panovnického 
úřadu, nechal se korunovat na císaře a pokračoval v dobývání Evropy. Po neúspěšném tažení do Ruska byl 
však sesazen a vyhoštěn na ostrov Elba. Dnes je Francie členem NATO a jako spoluzakladatel Spojených 
národů je jedním z pěti stálých států zasedajících v Radě bezpečnosti OSN. Patří mezi osmičku 
nejvyspělejších zemí světa G7. Její území odpradávna fungovalo jako křižovatka obchodu, kde se střetávaly 
nejrůznější kultury. Oficiální řečí je francouzština, ačkoli se na území státu hovoří v jednotlivých regionech 
ještě desítkami dalších jazyků. Francie je rodištěm mnoha předních tvůrců, jakými byli například Monet, 
Cezanne, Renoir, Gaugin, Balzac, Zola, Baudelaire, Voltaire. Kromě umělců a myslitelů dala tato země světu 
také řadu sportovních gigantů. Nejpopulárnější hrou je fotbal a velmi oblíbený je pétanque, který Francouzi 
vymysleli. Země je vyhlášená svým kulinářstvím. Je považována za destinaci zasvěcenou sýrům a vínu. 
Například sýrů se vyrábí 250 druhů. V neposlední řadě patří Francie, respektive Paříž, mezi centra světové 
módy. V jejích ulicích sídlí věhlasné butiky, sjíždějí se sem slavní návrháři a přední modelky. Naším cílem 
bylo navštívit a seznámit se s Azurovým pobřežím  a proto naše první kroky vedli do Nice. Program zájezdu 
vám nyní přiblížím.  1.den  Odjezd, přejezd přes SRN, Rakousko, Itálii do Francie. 2.den  Ráno příjezd do 
Nice – prohlídka města: přístav, procházka romantickým starým městem pod vrchem Chateau.Pozdě 
odpoledne odjezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, procházka po La Croisette pod starým 
městem, Kostel Notre Dame, kde bivakoval Napoleon po návratu z Elby. 3.den  Ráno odjezd přes lázeňské 
město Hyéres na poloostrov Giens. Plavba lodí na ostrov Porquerolles – ostrov rajských pláží s bílým pískem 
a průzračnou vodou, kouzelným provensálským městečkem s palmovou promenádou a restauracemi s 
výbornou kuchyní. Odpoledne St. Tropéz – město oblíbené světovou top společností, procházka centrem a 
promenádou v jachetním přístavu. Hezkou památkou na toto místo je foto u četnické stanice, opravdovým 
zážitkem posezení u vína 4.den  Dopoledne návštěva Éze - exkurze v muzeu - výrobně parfémů a návštěva 
hradbami obehnaného městečka na skalním ostrohu nad mořem. Poté příjezd do Monaka – prohlídka města: 
Oceanografické muzeum, park prince Alberta I., katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na přístav, trať 
F-1 a Casino. Procházka přístavem a po trati Velké ceny Monaka Formule 1, návštěva Casina, botanické 
zahrady. Nákup v moderním nákupním centru. Večer odjezd směr Itálie, SRN.  5.den  Návrat.                                   
………………………………………………………………............ 
Nice.  Známé letovisko Nice je největším letoviskem Francouzské riviery. Je proslulé díky kombinaci slunce, 
moře a luxusu. Krom toho se ve městě nachází paláce a promenády, z nich nejznámější je Andělská 
promenáda. Andělská promenáda se vlní podél pobřeží s azurovým mořem, a na druhé straně jí sousedí 
několikaproudová silnice. Tam stojí naprostá většina hotelů, hlavně těch luxusnějších. Silnice tvoří bariéru 
mezi bezstarostným cachtáním v moři a tlacháním na promenádě, a historickým centrem města plným 
restaurací. Historické centrum je změť úzkých uliček, restaurací, kaváren a obchůdků. Až se tudy budete 
procházet, budete si myslet, že lidé netráví svůj čas jinak než u jídla. Z kulturních památek zde najdete hrad, 
tam se ale určitě vydejte i nějaký večer kvůli výhledu na osvětlené město, katedrálu, čtvrť Staré Nice, kde v 
žádném případě nevynechejte návštěvu obchodu s oleji a octy, ale také dezertovými likéry, vyrobenými 



tradičními postupy. Pokud si budete chtít uchovat vzpomínku na typickou levandulovou vůni a odvézt si jí 
trochu s sebou pro studené zimní večery, nelze než doporučit obchod s ručně vyrobenými mýdly a 
koupelovými pěnami. Tajemstvím opředená je ikona svatého Nicolase. Až do roku 1915 byla vystavena 
venku a všechny její části naprosto zčernaly. Když byla poté vrácena dovnitř, vše se jako zázrakem vrátilo do 
původních zářivých barev. O obchody, bary a kasina nouzi mít nebudete, najdete je opravdu úplně všude. 
Nice je stvořeno k mírně lenošivému a luxusnímu stylu trávení dovolené s drinkem v jedné ruce a opalovacím 
krémem ve druhé. Nejvíce živo je zde v únoru, kdy se pořádá každoroční karneval v celém městě.      
Cannes.  Proměna z obyčejné rybářské vesnice na okázalé prázdninové místo začala v 19.století. Nejdříve 
zde vznikly lázně a promenáda a vrcholem rozkvětu města byl vznik Mezinárodního filmového festivalu. Ke 
slávě města se samozřejmě přidala výstavba moderních hotelů. Slavné Cannes, město slavného filmového 
festivalu, opravdu netřeba dlouze představovat. Pokud se chcete mermomocí seznámit s holywoodskou star, 
jen do toho, ovšem i jindy v sezoně Cannes nabízí spousty zajímavých zážitků. Promenády jsou lemovány 
palmami, písečné pláže čekají jen na Vás a nespočet butiků, nočních klubů jsou všem k dispozici. V Cannes 
jsou minimálně tři možnosti, jak elegantně prohrát peníze. Tou nejznámější je kasino blízko festivalového 
Paláce. ……………………………   
Ostrov Porquerolles.  Porquerolles patří do trojice ostrovů na Francouzské riviéře, je 7 km dlouhý a 3 km 
široký. Ostrov je snadno dostupný lodí z Hyéres, kdy hned při příjezdu mohou turisté obdivovat nazlátlou 
barvu jeho útesů. Na začátku 20. století ostrov pokrývaly rozlehlé vinice, dnes tu návštěvníci obdivují národní 
park, který chrání nezničenou přírodu. Na ostrově se daří exotickým rostlinám, lze tu spatřit například mexický 
strom bellombra. Největší město ostrova se jmenuje také Porquerolles a není to obyčejná provensálská 
vesnice, návštěvníkům připadá spíš jako severoafrická koloniální osada. Bylo založeno v roce 1820 pro 
Napoleonovy nejlepší vysloužilé vojáky. Všechny zdejší pláže jsou úžasné a nachází se zde i jedna z 
nejkrásnějších písečných pláží v celé Provence, jmenuje se Notre-Dame a leží v chráněné zátoce.  
……………………………………………………  
St. Tropez.  Nikde jinde na Azurovém pobřeží není kouzlo pobřežní krásy tak markantní jako právě zde. 
Původně běžné přímořské městečko bývalo plné rybářů, to už dnes ale není dávno pravda. Proměna města 
začala s  natáčením filmu „A bůh stvořil ženu“ s mladičkou *Brigitte Bardot*, především scéna, kde se koupe 
nahá. Už jen tím se St. Tropez stalo slavným a turismus v městečku začal vzkvétat. Je jedno, jestli se sem 
dostanete soukromou jachtou, autem, autobusem nebo pěšky s batůžkem na zádech, místní pozlátko a 
bezstarostná atmosféra je nakažlivá pro všechny. Pro Čechy je samozřejmě letovisko známé díky filmu 
„Četník ze St. Tropez“. A tak není divu, že každý turista se bez zaváhání žene k četnické stanici, která ovšem 
už dávno není funkční. Důležité v St. Tropez je především nasát místní atmosféru, protože ta je vskutku 
jedinečná. Největší pýchou a radostí St. Tropez je bílá nekonečná písčitá pláž. Lidé zde podléhají kultu 
mladosti a krásy a vystavují tak svá bronzová těla. Po týdnu stráveném zde už se z Vás také stane pravé 
„dítě St. Tropez“.                 ………………………………  
Monako.  Malé knížectví se prostírá na Azurovém pobřeží jen 8 km od italské hranice na výběžku Alp. Od 
skalnatého pobřeží stoupá terén terasovitě k pohoří. První vrcholky, jen pár stovek metrů od moře, dosahují 
výšky mezi cca 1300 m nad mořem. Stejně tak sráz pohoří pokračuje i pod vodní hladinou, takže hloubka 
moře se vzdáleností od monackého přístavu rapidně klesá (což mimo jiné umožňuje i kotvení lodí s větším 
ponorem).                                                                                                        
Monako má několik městských   částí: staré město s knížecím palácem, s romantickou katedrálou a 
oceánografickým muzeem, Nové Monako s přístavem a obchodní čtvrtí, luxusní lázně Monte Carlo s hernou, 
kongresovým centrem a městskou tratí Formule 1. Monako je městský stát. Podle ústavy je Monako dědičnou 
konstituční monarchií a vláda přechází na mužského potomka hlavy státu. V 
zahraničních vztazích zastupuje Monako Francie.  Nejdůležitějším 
hospodářským odvětvím knížectví je turistický ruch.Historickou úlohu v 
dějinách Monaka sehrálo vyhlášené kasino, které pomohlo Monaku postupně 
se přeorientovat na turistický ruch. Na konci 19. století byly výnosy z kasina 
dostatečné na to, aby mohly být uvolněny některé daně pro místní občany. 
Tehdy kasino generovalo většinu příjmů do státní pokladny. V současnosti je to 
cca 4 % a většinu přebral sektor služeb. Ve městě je městská  autobusová 
doprava. Pro návštěvníky, kteří si chtějí Monako prohlédnout, je zde několik 
výhledových autokarů a turistické vláčky. Lze využít několikapatrové parkování 
u budovy oceánografického muzea. Monako nemá svou armádu, jen policii a 
gardu – pomoc v případě napadení poskytne podle dohody Francie. Monako je 
prakticky celé pokryto sítí CCTV kamer. Policie je považována za velice 
profesionální, přísnou a nesmlouvavou; míra násilné kriminality je v Monaku 
nízká. V tamním kasinu mohou jako krupiéři pracovat pouze obyvatelé Monaka. 
Ti v něm naopak mají zakázáno hrát. Vzhledem k řadě daňových osvobození je 
Monako považováno za daňový ráj. Na francouzské občany a firmy se ale tato 
osvobození nevztahují.           HaŠeb          .



Dne 25.8.2012 prob ěhl v Pr ůhonické hale tenisový turnaj po řádaný ZO OSD Motol.  

Průhonická hala nás mile překvapila svým vybavením, zajištěním všeho potřebného 
včetně barového pultu. Má zde i kurt na nohejbal, pingpongové stoly, bowling, posilovnu 
a kdo ví co ještě. Určitě tuto halu využijeme i na další turnaje v dalších sportech. Být v 
hale je veliká výhoda a člověk se nemusí bát, že zmokne, nebo že pro vedro nebude 
schopen běhat. A to vše pro naše členy - ZDARMA !  Letošní tenisový turnaj vyhrál a 
loňské prvenství tak obhájil, pan Karel Vodička. Blahopřejeme. Velkým překvapením byl 
loni nic moc nehrající p.Kaňka, který obsadil skvělé druhé místo. Prý využívá nabídku 
pro naše členy ( tenisové kurty ve Dvorcích za pouhých 75,-/hod ) a chodí občas 
trénovat. Jak vidno, vyplatilo se. Třetí místo obsadil hráč, který loni chyběl pan Jan Žižka 
( s vojevůdcem jen shoda jmen ). Čtvrté místo a novinku-dřevěnou medaili- obsadil loni 
poslední (skreč kvůli zádům) pan Jiří Vojta. Dvě ze čtyř medailových pozic tak obsadila 
sekce HOFED, která je každoročním garantem tohoto turnaje... 

Těšíme se zase za rok... a v lednu zde určitě dáme nějaký nohejbal či stolní tenis... 

  

   



Proběhla demonstrace na Václaváku  17.11.2012 – byli jsme u toho. 

Na rozdíl od těch, co v hloučcích a po hospodách nadávají, ale sami se do akce nezapojí, naši zástupci 
svou osobní účastí vyjádřili názor většiny populace. Taky mohli, jako řada jiných a většina funkcionářů 
našich i z jiných organizací, zůstat doma a věnovat se něčemu potřebnému, přesto přišli. Je proto třeba 
veřejně jim poděkovat. Je hold smutné, že z organizace o 350 členech jich dorazí 5 (jmenovitě 
p.Zabloudil, pí Richterová, p.Tončev, p.Behanský a p.Novák) a je to ukázka toho, že těžko můžeme chtít 
(po vládě či po zaměstnavateli ) víc a lepší podmínky, když nemáme podporu a lidem je zřejmě všechno 
jedno. Nebo, že by ti co mohli (nebyli v práci) byli 
se vším spokojeni? Pak ať si ale nestěžují... 

  



Dne 20.10.2012 proběhl další z nekonečné řady bowlingových Dne 20.10.2012 proběhl další z nekonečné řady bowlingových Dne 20.10.2012 proběhl další z nekonečné řady bowlingových Dne 20.10.2012 proběhl další z nekonečné řady bowlingových 
turnajů uspořádaných ZO OSD Motol.turnajů uspořádaných ZO OSD Motol.turnajů uspořádaných ZO OSD Motol.turnajů uspořádaných ZO OSD Motol. 

Tentokrát jsme jej uspořádali v obchodním centru Nový Smíchov, kam je výborná 
dostupnost díky MHD (metro, bus, tram) a kde je hned šest drah a mohli jsme tak 
rozšířit počet účastníků o všechny, kteří se měli zájem turnaje zúčastnit. Pro členy ZO 
OSD Motol byla účast zcela zdarma (vraceli jsme našim členům zpět celou zálohu) a 
hrát tak mohl opravdu každý, bez ohledu na svou finanční situaci. Tento systém jsme 
zavedli v letošním roce, osvědčil se a budeme ho praktikovat i příští rok. 
K vidění byly, jako vždy, hezké hody a i řada kuriozit, například když do té doby nic 
moc hrající Růženka Richterová, která měla často v kole i nulový bodový zisk, v 
posledním hodě zápasu (bodově bonusovém) - kdy na ní účastníci všichni koukali 
(ostatní hráči skončili dříve) - suverénně dvakrát za sebou smetla všechny kuželky, 
nebo když ke hře nastoupil kolegou Strakou nahlášený vnuk, který byl poté starší 
než on sám... jo sranda musí být...                                            . 
Hráči, kteří nedávno získali za naše barvy zisk medailí na turnaji OSD týmů, zde 
samozřejmě nechyběli a ostudu neudělali. 

Celkové výsledky turnaje ( hrálo se na součet všech bodů po dvaceti hodech, ev. i 
pomocné kritérium jako vyšší počet bodů v kole najdete na webové stránce  
www.zoosdmotol.cz/bowlingAndel2012  ) 

 

 



Blahop řejeme našim reprezentant ům za skv ělý výkon.    

Odborový svat dopravy uspořádal dne 6.10.2012 v herně na 
Zahradním městě I.turnajturnajturnajturnaj v bowlingu týmův bowlingu týmův bowlingu týmův bowlingu týmů.... Naše 

organizace obdržela výjimku a možnost postavit dva týmy. Mohli 
jsme tak využít i náhradníky z kvalifikací. Naši reprezentanti 

podali skvělé výkony a obsadili 1. a 3. místo v celkovém pořadí. 

Ano, po skvělém výkonu, všechny soupeře porazil a zvítězil,  náš "A tým" náš "A tým" náš "A tým" náš "A tým" 
vedený kapitánkou Simonou Kudrnovouvedený kapitánkou Simonou Kudrnovouvedený kapitánkou Simonou Kudrnovouvedený kapitánkou Simonou Kudrnovou (Kudrnová, Kaňka, Reich, Straka). 
Náš "B tým" obsadil rovn ěž krásné - 3.místo  (Lomoz, Zabloudil, Blažek, Šebelová).   
V doplňkové soutěži jednotlivců obsadil p.Lomoz pěkné třetí místo. Blahopřejeme. Děkujeme za 
výbornou reprezentaci. Pro další turnaj v příštím roce máme kvalitní základ týmu.  Tomuto turnaji 
předcházeli dvě kvalifikace v bowlingovém centru na Andělu, kam se mohl –zdarma- přihlásit 
kterýkoli náš člen. 

  
  Vítězné družstvo – Reich, Kudrnová, Straka, Kaňka   a   bronzoví – Zabloudil, Šebelová, Lomoz, Blažek 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kuřecí karbanátky s celerem:  120 g kuřecích prsou, ¼ celeru, lžička olivového oleje, lžička 
kurkumy nebo kari koření, 1 vejce, sůl, pepř. Kuřecí maso nakrájíme na nudličky a nejlépe přes noc 
marinujeme v oleji s kořením. Maso vyjmeme z marinády a nasekáme nebo nameleme, 
nastrouháme k masu celer. Přidáme sůl, pepř a vejce. Vypracujeme směs a tvoříme 
karbanátky, které smažíme na oleji, ve kterém jsme marinovali maso.                      .  
Gugla! Lepší než bramborák?  Na 1 plný plech (asi 8 porcí) potřebujete: 1,5 kg 
brambor, 1,5 dl oleje, 400 g uzeného masa, 4 stroužky česneku, 1,5 dl mléka, 3–4 lžíce 
hladké mouky, sůl, pepř, majoránku, tuk na vymazání plechu a kyselou okurku k 
podávání. Vzhledem k tomu, jak moc je tohle jídlo dobré, doporučujeme s plechem 
nepočítat pro víc než 4 lidi. Zmizí totiž rychlostí blesku.   Nejdřív si připravte opravdu velkou mísu. 

Všechny brambory oškrábejte a nastrouhejte nahrubo a uzené maso (kolik 
ho tam dáte, záleží na vaší chuti, na uvedené množství ale minimálně 400 
g) nakrájejte na kostičky.    Maso přidejte k bramborám, přidejte olej, 
prolisovaný česnek, sůl, pepř a majoránku (tou rozhodně nešetřete) a vše 
důkladně promíchejte. V případě, že jsou brambory hodně mokré, část vody 
z nich slijte. Nakonec přidejte mléko a mouku a vše ještě jednou 
promíchejte.  Hluboký plech vymažte olejem nebo sádlem a všechno 
bramborové těsto do něj urovnejte. Použít můžete i zapékací misku, z té ale 

nebude mít lahodná gugla tak křupavé dno. Připravený plech vložte do trouby vyhřáté na 220 stupňů 
Celsia a dejte péct asi na 30 minut. Když začíná mít gugla růžovou křupavou kůrku, teplotu stáhněte na 
200 stupňů a pečte dalších asi 30 minut.  Po vyndání z trouby se pokuste plech s touhle lahůdkou asi 15 
minut uchránit před nedočkavými strávníky, aby gugla trochu zchladla a dala se lépe krájet, horká se totiž 
rozpadá. Podávejte s kyselou okurkou.                              . 
Kapr netradi čně.   Porce kapra urovnáme do pánve, osolíme, okořeníme zázvorem, přilijeme víno a 
přisypeme drobně nakrájenou cibuli. Přiklopíme a 8 minut dusíme. Pak porce kapra 
opatrně přendáme do jiné nádoby. Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, vývar 
z kapra tímto zahustíme, povaříme, vmícháme smetanu a opět na mírném ohni povaříme.  
Porce kapra pak vložíme zpátky do omáčky. 
 
ZAPEČENÉ BUŘTÍKY S NIVOU A CIBULÍ!  Suroviny“- buřtíky, cibuli, nivu, kečup, olej, 
voda, hořčice plnotučná,kmín, pepř.    POSTUP:  buřtíky podélně rozkrojíme-pomažeme hořčicí,vložíme 
plátek nivy a cibuli -  vymažeme misku/pekáč/olejem,poklademe buřtíky, navrch dáme nivu a cibuli, 
zalijeme  kečupem a vodou,  pečeme do zlatova - nejlepší je to s kaší a nebo s chlebem. 

Kuřecí roláda    formu vyložíš peč. papírem, pokladeš angl. slaninou, na to 
rozložíš 3-4 ještě naplocho rozříznuté kuřecí řízky, můžeš je ještě rozklepat, 
okořeněné dle chuti, na to dáš směs asi 20 dkg strouhaného sýra a 2-3 vejce, opět 
ochucené dle chuti, já dala ještě hrst mraženého hrášku a proužky červ. papriky 
můžeš dát i uzeninu, a přikryješ masem a slaninou, co ti přečuhuje přes formu, peč 
něco přes půl. hodinky, nech do druhého dne vychladit (ve formě).   

MAKOVÝ DORT  1 až 1 a 1/2 balíčků piškotů, 250 g máků, 250 g cukru moučky, 
1 dl rumu, 100 g mletých ořechů, 100 g másla, pomerančová kůra, šlehačka, 
pomerančový džem nebo čokoládová poleva na ozdobení.  Mák spaříme v horké vodě, 
usušíme a pomeleme. Utřeme máslo s cukrem, přidáme mák, rum, ořechy a 
pomerančovou kůru. Do připravené formy klademe vrstvu piškotů a překryjeme 
vrstvou makového krému. Postup opakujeme, dokud nám nedojde krém. Povrch je 
tvořen piškoty. Dáme do chladničky ztuhnout, poté vyklopíme a polijeme 

čokoládovou polevou, případně povrch nahrubo potřeme pomerančovým džemem a ozdobíme šlehačkou.  



   Nová samosprávná sekce „Kocourkov“  V novém čísle časopisu si 
dovolujeme představit i novou samosprávnou sekci ZO OSD Motol „Kocourkov“. V naší 
sekci se zabýváme pomocí opuštěným kočkám – v polobytovém depozitu nedaleko Říčan 

se snažíme kočičkám, které se dostaly či dostanou do naší péče, dát šanci na lepší život. Jedná se 
přitom o kočičky s různými osudy. Některé k nám přicházejí přímo z ulice, často ve velmi špatném 
zdravotním stavu, po úrazech apod. – o jejich původu a osudech většinou nevíme zhola nic. Jiné 
kočičky prostě jen neměly v životě štěstí – jsou krásné, zdravé a mazlivé, ale v dosavadním domově z 
různých důvodů nemohou zůstat. Všem se přitom snažíme poskytnout potřebnou zdravotní péči a 
hlavně najít nový láskyplný domov. Na dalších řádcích bychom Vám rádi představili některé naše 
svěřence a jejich leckdy strastiplné životní cesty.                            .  
Kaštánek.  Kaštánka si 18. 10. 2012 všimla nálezkyně v Brandýse nad Labem. 
Seděl tam na chodníku, skrčený, zmrzlý a schoulený do klubíčka … Když si ho 
přišla prohlédnout blíž, bylo jasné, že kocourek venku nemá šanci… Kaštánek 
byl první dny skrčený v koutku boudičky, bolavý, vyčerpaný, hladový a 
vyhublý, zmrzlý… Měl celotělový svrab – tělíčko bylo pokryto vrstvou krust a 
strupů, pod nimi zapařená podebraná kůže… Kvůli krustám nemohl ani otevřít 
oči. V žaludku měl písek a hlínu. Pod kůží na zádech broky. Zpočátku vůbec nejedl, sám nemohl, 
protože ho všechno bolelo – často naříkal bolestí, ale byl trpělivý, hodný a statečný pacient, i když 
touto dobou ještě naprosto odevzdaný. Na veterině se mu dostalo náležité péče, antibiotika a 
přípravky na svrab začaly po několika dnech zabírat, krusty, které jsme pravidelně ošetřovali, se 
začaly odlupovat. Bolesti už nebyly tak velké, Kaštánek začal pomalu otevírat oči, pravidelně baštit a 
mazlit se… Po měsíci náročné péče se jeho stav natolik zlepšil, že bude moci během přístího týdne 
podstoupit kastraci a poté začít hledat nové majitele. Kaštánku, přejeme Ti pětihvězdičkový domov!                      
.                           
 Jonáš.  Jonáš, cca tříletý zrzavý kocourek, pochází z jižních Čech. Původně nebyl bezdomovcem, ale 

jeho majitelé mu nebyli ochotni zajistit náležitou péči – po úraze, který patrně 
způsobilo psí kousnutí, ho nechali bez ošetření. Když se Jonáš ploužil s oteklou, 
zhnisanou a skrčenou zadní nohou po vsi, místním kočkomilným duším došla 
trpělivost a ve spolupráci s příbuznými původních majitelů Jonáška popadli a odvezli 
do občanského sdružení Toulavé Tlapky. Odtud po nějaké době putoval k nám, 

neboť bylo zřejmé, že bude potřebovat individuální péči.  Pan doktor konstatoval, že má Jonáš 
utržený čtyřhlavý sval na pravém boku, rozdrcenou kost a koleno, které bohužel už napevno srostlo, 
šlachy se zkrátily a zatuhly, a z rány navíc vytékal sekret… Zřejmě ze stejné doby a stejného původu 
je i rozsáhlá tříselná kýla - Jonáš má prokouslá třísla a do podkoží se mu vyvalila střeva.  Nejdříve ale 
bylo třeba odléčit virózu, se kterou k nám přijel, a jeho celkovou kondici stabilizovat. To se podařilo, 
a tak Jonáška čeká složitá, náročná a bohužel nutná operace. Už nyní je ale jisté, že nohu se po tak 
dlouhé době od úrazu do pořádku dát nepodaří a  že Jonáš bude mít trvalý handicap. A to jen kvůli 
tomu, že původní majitelé nebyli ochotni investovat do veterinární péče! Včasný zákrok by Jonášovi 
nohu zachránil… Jonášovi nyní přejeme, aby operace dopadla co nejlépe a alespoň mu jeho trápení 
ulehčila a život s hendikepem malinko usnadnila! Jakmile bude fit, najdeme i jemu dobrý domov, aby 
mohl na všechna předchozí trápení zapomenout a žít si svůj šťastný kocouří život.                . 
Minorka. Malé, hladové a naříkající koťátko, našel 15. 10. 2012 pán, který venčil svého pejska. Asi 
dvouměsíční kočička seděla uprostřed okresní silnice, ale byla tak malá a skrčená, že 
by si jí její nálezce nevšiml, kdyby kočičku nezavětřil pes. Pán zmatené koťátko vzal 
a odnesl do našeho depozita. Zde kočička dostala jméno Minorka, byla uložena do 
tepla a konečně se pořádně najedla. Následná kontrola na veterině ukázala, že kočička 
je naštěstí naprosto zdravá, pouze potřebuje odčervit. Toto krásné a mazlivé koťátko 
nikdo nepostrádal, a tak jsme i pro ni museli hledat nový domov. 27. 10. 2012 Minorka nový domov 
našla – bydlí u kočkomilných lidí, kteří již dvě naše kočičky adoptovali.  Kdo jsme.  Náš Azyl 
Kocourkov vznikl teprve nedávno, v září 2012. Přestože máme s péčí o opuštěné kočky dlouholeté 
zkušenosti, k založení vlastní organizace jsme se odhodlali až letos. Naskytla se nám totiž příležitost 
spojit své síly se středočeskou pobočkou Hnutí DUHA, a my jsme usoudili, že takové spojení může 
být prospěšné pro obě strany a hlavně pro kočičky. Více o naší organizaci a našich svěřencích 
naleznete na:  http://www.azyl-kocourkov.cz   Laďka Cetlová, Jaroslav Hála, Soňa Veverková 



L É Č I V É  Ú Č I N K Y  Z E L E N I N Y .  
ČESNEK  Povzbuzuje imunitní buňky k rychlejšímu dělení a vyšší aktivitě. Má 
protibakteriální účinky a po staletí se využívá jako lék proti rýmě, při zánětu krku, kašli a 
dýchacích potížích. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Podporuje volný průtok krve. Snižuje 
vysoký krevní tlak. Snižuje hladinu cukru v krvi. Má vysoký obsah vitamínu A, B1, B2 a C. Účinek 1-2 
strstroužků česneku denně na zdravotní stav srdce je zjevný po několika týdnech. Používá sa v kloktadlech a 
čajích. Při bolestech kloubů se nanáší přímo na kůži. Vatový tampón napuštěný česnekovým olejem a vložený 
do ucha je starý lék proti zánětu. BROKOLICE  Aktivizuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů a 
nervů. Snižuje riziko vzniku rakoviny. Má vysoký obsah antioxidačního betakarotenu a vitamínů C a E. Je 
bohatým zdrojem kyseliny listové a železa. Asi 1-3 dávky brokolice po 170 g týdně mohou výrazně snížit 
riziko rakoviny. Brokolice snižuje vstřebávání jódu    CIBULE  allicin snižuje riziko arteriosklerózy a 
trombózy a posiluje imunitní systém. Éterické oleje brzdí zánětlivé procesy a uvolňují hlen. Obsahují 
sloučeniny, které snižují riziko vzniku nádorových onemocnění a mají protizánětlivé účinky. Je výbornou 
prevencí proti osteoporóze. Obsahuje hodně zinku potřebného na stavbu kostí, vitamíny B,C, A i E. 
Doporučuje se jíst syrová. Prostředek proti chřipce : cibuli nasekáme a uvaříme se třemi polévkovými lžícemi 
medu na sirup. Užívejte po lžičkách. Na všechny respirační infekce : připravte šťávu z nasekané syrové cibule, 
pokapejte ji medem a nechte stát přes noc. Užívejte každé 2 hodiny 1 kávovou lžičku.Opar rtu : léčíme tak, že 
na postižené místo přikládáme plátek syrové cibule.Rýma : předcházíme tak, že do nosu vkládáme tampóny 
namočené v cibulové šťávě. Bolesti krku : zmírní zábal z jemně nasekané cibule. Hnisající rány: potřeme 
obvaz kašičkou z cibule a přiložíme na postižené místo. ČERVENÁ ŘEPA    Zmírňuje infekci dýchacích cest, 
reguluje krevní oběh, předchází zácpě, léčí ekzémy a posiluje vlasy. Vařená obsahuje rozpustné vlákniny, 
které snižují hladinu cholesterolu. Je součástí diet při onemocněních jater a ateroskleróze. Obsahuje látky s 
protirakovinovými účinky. Obsahuje vitamíny skupiny B, vzácné minerální a lipotropní látky. Obsahuje jód, 
kobalt a doporučuje se při odtučňovacích kúrách, onemocněních jater a ledvin. Je výživná, posiluje 
organizmus, pomáhá při léčbě chřipky a nachlazení. Šťáva smíchaná s medem se užívá při vysokém krevním 
tlaku. Více jak 100ml šťávy může vyvolat mírnou nevolnost a závratě. Proto je ji třeba zpočátku míchat s 
mrkvovou šťávou. FENYKL Obsahuje éterické oleje, vitamíny (C a E) a draslík. Podporuje trávení a má 
uklidňující vliv na nervovou soustavu. Fenykl je znám svou schopností uvolnit zastavené větry a pomoci při 
plynatosti. Semena fenyklu mají protispasmatický účinek, zmírňují žaludeční křeče. Je bohatým zdrojem 
draslíku. Pro lidi s oblibou jídel s fenyklem  může zvýšený příjem draslíku pomoci redukovat vysoký krevní 
tlak. Je důležitou součástí dětských čajů. Velmi příznivě působí proti bolení bříška u kojenců.Množství : 
Stonky a listy jezte v neomezeném množství. 200gramová vařená porce nahradí 20-30% denní potřeby 
draslíku u dospělého člověka. Doporučuje se maximálně jedna čajová lžička semen fenyklu denně. 
Nedoporučuje se konzumovat semena po dobu těhotenství. ZELÍ Rostlinné látky a vitamín C předcházejí 
rakovině. Balastní látky regulují zažívání a povzbuzují líná střeva. Kysané zelí pomáhá při pocitu plnosti, 
pálení žáhy a krkání. Šťáva z čerstvého zelí léčí žaludeční vředy, dvanácterník a choroby tlustého střeva. 
Šťáva ze zelných listů zmírňuje záněty, působí dezinfekčně a odvádí škodlivé látky přes kůži. Acetylchlorin, 
který obsahuje, působí při depresích. Obsahuje antioxidanty a jiné látky zlepšující odolnost proti chorobám. 
1/4 hlávky pokryje 1/5 denní potřeby vitamínu C. Vnější listy a košťál je třeba pro zvýšený obsah nitrátů a 
olova odstranit. Obklady z čerstvých listů zmírňují bolesti svalů, hlavy, močového mechýře a léčí kožní 
choroby. Pri žaludečních potížích je třeba nejméně měsíc pít 5-6 skleniček šťávy denně, asi hodinu před 
jídlem.   KUKUŘICE Vysoký obsah manganu působí proti stresu, svalovým křečím a srdeční arytmii. Železo 
pomáhá proti chudokrevnosti. Množství : Je bohatým zdrojem energie - je v ní mnoho uhlohydrátů a bílkovin. 
100g pokryje téměř polovinu denní potřeby železa. MRKEV snižuje cholesterol, předchází zácpě, pomáhá při 
kožních chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu. Chrání zrak. Snižuje riziko rakoviny plic. Jednoduchý 
způsob, jak snížit hladinu cholesterolu v krvi. Je vynikající regenerační potravinou když se člověk cítí 
vyčerpaný, nebo se zotavuje. Mrkev je bohatá na vitamíny A, B a C, betakaroten, železo, vápník, draslík a 
sodík. Každý den jezte 2 mrkve nebo vypijte pohár čerstvé šťávy. Půst s mrkvovou šťávou v průběhu 1 anebo 
2 dní je velkou detoxikační terapií pro játra. Víc vitamínu A - karotenu se uvolňuje ze zpracované mrkve než 
při jezení v syrovém stavu. Při strouhání to je 36%, při rychlé tepelné úpravě až 60%, při jezení celé syrové 
mrkve jen 5%. Do čerstvé mrkvové šťávy vmíchejte i lžičku panenského olivového oleje, díky němu se 
karoten v těle lépe využije. PAPRIKA Vitamín C neutralizuje volné radikály a posiluje obranyschopnost 
organizmu. Přírodní látka kapsaicin povzbuzuje činnost zažívacího traktu. Betakaroten posiluje buňky, brzdí 
proces stárnutí a chrání před škodlivým vlivem slunce na pokožku. Pro vysoký obsah vitamínu C se 
doporučuje jíst ji preventivně při nachlazení. Vitamín C se z papriky nevytrácí ani zahříváním, ani pečením. 
Červená paprika obsahuje 9x více betakarotenu a 2x více vitamínu C, než paprika zelená.   PETRŽEL Petržel  



 
je bohatá na vitamín C, provitamín A, železo, vápník, draslík, fosfor, hořčík, síru a křemík. Vysoký obsah 
železa zabraňuje chudokrevnosti. Vitamín C posiluje imunitní systém a povzbuzuje chuť k jídlu. Povzbuzuje 
činnost jater a pomáhá při dně. Je užitečným zdrojem vápníku. Pomáhá organizmu zbavit se nadměrné 
tekutiny. Neutralizuje škodliviny z cigaretového dýmu. 100g obsahuje 170mg vitamínu C. Na zregenerování 
pokožky postačí sedm dní natírání čerstvou šťávou. Odvar ze semen uvoľňuje hladké svalstvo v celém těle a 
zmírňuje bolesti hlavy, migrény a podrážděný žlučník.  PÓREK Působí proti nadýmání a pocitu plnosti, 
žlučovým kamenům a nechutenství. Obsahuje množství vitamínu E, karotenů, železa a syrový obsahuje 
kyselinu listovou, vitamín C a B1. Je mimořádně antiseptický a pomáhá chránit srdce a artérie před 
arteriosklerózou a vysokému krevnímu tlaku. Odvar se lehce připravuje a je vynikající na nahrazení úbytku 
minerálů po dobu nevolnosti a při průjmu. Sirup je účinný prostředek na plicní infekce.  RAJČATA 
Povzbuzují apetit a zažívání a brzdí růst choroboplodných bakterií ve střevech. Kalium snižuje krevní tlak. 
Mimo srdečně-cévních chorob pomáhá při léčení různých poruch trávení. Slouží jako odvodňovací prostředek. 
Rajčata obsahují antioxidanty, množství vitamínu E, vitamín C a betakaroten. Množství: I rajčatový protlak je 
bohatý na karoteny a vitamín E. Jeden pohár protlaku chrání před rozličnými chorobami, hlavně před 
nachlazením. ŘEDKVIČKA Pomáhá při prevenci rakovinových onemocnění. Éterické oleje podporují tvorbu 
žluči a urychlují zažívací proces. Používá se při léčení onemocnění žlučníku, žaludku a průdušek.Obsahuje 
vitamíny C+B.  SALÁT Kyselina listová a vitamín B zlepšují činnost mozku, paměť, koncentraci a spánek. Je 
tradičním prostředkem na povzbuzení trávení a činnost jater. Má uklidňující účinky. Salát ráda konzumují i 
malá domácí zvířata. CHŘEST  Výhonky jsou bohaté na vitamín C a mají mimořádně vysoký obsah vitamínu 
E, který zlepšuje zrakovou ostrost a potlačují projevy stárnutí pokožky, problémy se srdcem, zvyšují libido a 
účinně chrání buňky před útoky volných radikálů. Podzemní kořenová část vytahuje z půdy množství 
účinných látek, především provitamín A. Je bohatý na vitamíny skupiny B a obsahuje velké množství kyseliny 
listové. Mimo toho obsahuje hodně draslíku a zinku. Chřest patří k nejlepším omlazovacím prostředkům v 
přírodě. Posiluje imunitní systém a chrání před záněty. Aktivuje tvorbu hormonu štěstí a pomáhá při 
poruchách spánku. O chřestu se zároveň říká, že upravuje vysoký krevní tlak, podporuje činnost srdce a 
ledvin. Pomáhá při uvolňování nervového napětí. Chřest je jako stvořený pro různé diety, neboť obsahuje 
velmi málo kalorií (na 100g jen 18kalorií). Je též bohatý na vlákniny, které mají blahodárný vliv na střeva. 
Aktivizuje metabolizmus celého organizmu. Už po týdnu se budeme cítit svěží a vitální. ŠPENÁT 
Betakaroten a vitamín E zachytávají volné radikály. Kalium snižuje krevní tlak a magnézium působí proti 
svalovým křečím. Může ochránit před degenerací zraku. Je užitečným zdrojem železa. Mimo toho obsahuje 
vitamíny C, B1 a B2, jód, vápník a kyselinu šťavelovou, která váže vápník, takže při větší spotřebě je třeba 
dávat pozor, aby se organizmus neochudil o tento minerál. Mražený špenát si uchovává více živin než zvadlý 
čerstvý. Konzervovaný špenát si udržuje podstatné množství živin mimo kyseliny listové. Lidé postižení dnou, 
nebo ti co mají ledvinové kameny, by se měli špenátu vyhýbat pro jeho vysoký obsah oxalátů. ZÁZVOR Je 
klasickým léčebným prostředkem při rýmě, chřípce a kašli. Osvěžující čaj připravený z čerstvého kořene 
pomáhá vylučovat hleny a posiluje žaludek. Horký zázvorový čaj pomáhá při zimnici, obklady prinášejí úlevu 
při zánětu nosních dutin, při zánětu průdušek a při jiných plicních těžkostech. Vatový tampón namočený v 
zázvorovém odvaru přináší úlevu při bolestech ucha. Přiložený na pokožku zvyšuje prokrvení, a tak zmírňuje 
bolesti způsobené chřipkou. CELER  Je to nejen známá zelenina, ale i důležitá léčivá rostlina. Nať je bohatá 
na vitamíny a minerály. Je vhodná jako potravinový doplněk pro nemocné cukrovkou. Éterické oleje a 
sedanolid mají povzbuzující účinek na zažívací orgány. Betakaroten neutralizuje volné radikály. Kalium 
reguluje krevní tlak a krevní oběh. Zbavuje pocitu stresu. Díky bohatému obsahu draslíku uklidňuje nervy a 
zlepšuje subjektivní stav. Naťový je lepší než kořenový. Je vynikající složkou redukční diety. 150g pokrývá 
1/4 denní potřeby kalia. BRAMBORY Jsou bohatým zdrojem vitamínu C a B a obohacují tělo draslíkem, 
magnéziem, fosforem a železem. Vyrovnají se dietním potravinám i počtem kalorií. Tradičně na trávicí 
těžkosti, gastritidy, poruchy jater a žlučové kameny. Syrová bramborová šťáva utišuje záněty a podporuje 
hojení kožních infekcí a poranění. Plátky syrové brambory jsou vynikajícím obkladem na opary a omrzliny, a 
když ho dáme na spánky, pomůže na bolesti hlavy a migrénu. ŘEŘICHA  Je bohatá na železo, vitamín C a 
měď. Pomáhá při chudokrevnosti, odstraňuje pocit únavy. Výborně pročišťuje krev a zbavuje tělo toxinů. 
Stimuluje činnost jater, pankreasu a žlučníku. Žvýkání syrové řeřichy posiluje dásně a pomáhá zamezovat 
jejich krvácení. Při vnějším použití vhodně působí na nečistou pleť a hnisavé vřídky. Podle lidových léčitelů 
by však denní dávka řeřichy pro dospělou osobu neměla překročit jednu polévkovou lžíci.                           
.RůRi
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                  Pomůcka:    OAK, ARES, OVNA, UHORO, ICH, IST, ZOT, ATP 
Máte-li zájem nechat si vyrobit křížovku do vašeho časopisu, zprostředkujeme vám kontakt s autorkou. 
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Vyluštěnou křížovku zasílejte  do konce března na: 774 746 800. Tři vylosovaní obdrží cenu.  
SMS odpovídá vašemu tarifu. Při využití tarifu ZO OSD Motol jsou SMSky ZDARMA ! 
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Blíží se Konference ZO OSD Motol – připravujeme organizační změny  
Každá organizace, tak jak stárne, tak jak se vyvíjí, musí po čase měnit svá základní pravidla. Jinak 
by stagnovala a nebyla funkční. Stal by se z ní kolos, který nefunguje či funguje jen ze setrvačnosti. 
Tak jako mnozí pohrobkové ROH, tak jako ti, co si na odbory jen hrají, a ve jménu hájení zájmů 
zaměstnanců si na jednáních jen plácají játra a ukojují své ego vlastní důležitosti a 
nepostradatelnosti. Takových je známo mnoho a není třeba jít touto cestou, ba přímo naopak, 
nutno se měnit a přizpůsobovat potřebám našich členů a vývoji v podniku či v tomto státu. 
K tomuto účelu používáme ankety, k tomuto účelu slouží základní dokumenty organizace, které 
závazným způsobem směřují naši činnost a charakter cílů. Na základě obojího pak organizace 
funguje a zaručuje svým členům stejné podmínky po celý rok či po dobu trvání pravidel.  Jako 
nutné se nám nyní jeví zřízení pozice hospodář/ka. Ze stávajících funkcionářů –majících mandát 
funkcionáře- není osoba disponující potřebnou kvalifikací a znalostmi. Pozici tak „provizorně“ 
dělíme do několika úkolů přidělených různým funkcionářům, což není systémové.  Abychom mohli 
pozici obsadit je třeba změnit volební řád, Statut a pravidla pro výpočet mandátů. Získá se tím 
výhoda, kdy hospodáře/hospodářku, bude moci vykonávat kterýkoli náš člen, bez ohledu na 
velikost samosprávné sekce v které je zařazen(-a) a přepočet mandátů. V řeči paragrafů tato změna 
vypadá: Článek IV. Organizační uspořádání 

b) Výkonným orgánem celé společné ZO OSD Motol je Výbor základní organizace (dále VZO). 
• VZO má funkcionáře-místopředsedy za profesní sekce přímo zvolené členy dané sekce či 

konferencí a dále maximálně 9 10 dalších funkcionářů rozdělených do profesních sekcí, kteří jsou 
voleni řádnými, mimořádnými či doplňovacími volbami (viz volební řád), tajnou a přímou volbou, 
zpravidla z více kandidátů.   

Nový text:     Hospodář(ka), dále jen hospodářka.                       .   
Od 1.1.2013 je zaveden přímý mandát pro hospodářku. Počet mandátních míst pro samosprávné sekce určených poměrem 
k členské základně (výkonný mandát) je 9. Desátý mandát je vyhrazen výhradně pro hospodářku.   Hospodářku volí VZO 
tajnou volbou. Hospodářku může k volbě navrhnout kterýkoli funkcionář VZO. Hospodářka musí být členem ZO OSD Motol a 
nesmí být členem jiné odborové organizace, která působí v podnicích souběžně se ZO OSD Motol. Hospodářka nesmí být 
předsedou, ani místopředsedou organizace.  Hospodářka má právo spolurozhodování ve VZO, pro výkon služby obdrží 
hrazený paušál na mobil v síti ZO OSD Motol (vzájemné volání a SMS zdarma +50volných minut kamkoli), má nárok na 
úhradu příspěvku při účasti na VZO, tak jako jiní funkcionáři VZO.  Předseda má právo, ve smyslu Pravidel odměňování bod 
5, příležitostně a za zvýšenou aktivitu související s činností, udělit hospodářce finanční příspěvek.  Hospodářka se volí na 
období do konce řádné doby zvolených funkcionářů VZO. Po nových volbách do VZO volí VZO hospodářku novou volbou. 

⇒ Hospodářka má na starosti :   
⇒ majetek organizace, jeho evidenci a kontrolu, 
⇒ evidenci hotovostních operací a výdej provozních záloh, 
⇒ evidenci bezhotovostních operací a jejich zúřadování, 
⇒ zpracování návrhu rozpočtu pro VZO, 
⇒ převzetí vyúčtování provozních záloh a zaevidování údajů, zprávu pro VZO o vyúčtování akcí atp., 
⇒ zpracování daňového přiznání (nulové) pro FÚ Praha 5, 
⇒ výpočet odvodu na OSD a zajištění bezhotovostního převodu, obdobně zajištění převodu u pojištění 

a jiných plateb na OSD, 
⇒ zajištění převodu plateb za telefonní služby v síti funkcionářů, 
⇒ jiné převody dle momentální potřeby určené VZO či v rámci kompetencí předsedou či 

z kompetence hospodářky, 
⇒ výdej příspěvku na telefonní výdaje při účasti funkcionářů na VZO, 
⇒ přijetí příspěvků a plateb v hotovosti- jejich uložení na účet – evidence z výpisu účtů, 
⇒  jiné finanční potřeby dohodnuté na VZO 

Hospodářka finanční transakce provádí v rozsahu svého pověření, dle finanční směrnice OSD po podpisu 
dvou pověřených osob a služebního razítka.  Hospodářka po zvolení do funkce skládá slib. Při porušení 
slibu její mandát zaniká. Hospodářka funkci předává uplynutím mandátu, nebo při abdikaci do rukou 
pověřené osoby. Vždy předloží všechna vyúčtování a hotovost, evidenci majetku a další potřebné kroky. 
Za správné hospodaření je hospodářka odpovědná dle zákonných norem. 

Další nutnou změnou je zvýšení členských příspěvků u Individuálních členů o inflaci loňského 
roku(o +6,-Kč) a u osob platících pouze UDRŽOVACÍ PŘÍSPĚVKY(+15,-K č). Abychom mohli 
zachovat standart organizace, je třeba navýšit příjmy i u této skupiny. Udržovací příspěvky již 



7 let beze změny stagnovali na 20,-Kč měsíčně (což v porovnání s aktivními zaměstnanci dělá 0,1% 
z jejich průměrného příspěvku ). Rozhodli jsme se proto zohlednit inflaci uplynulých sedmi let a 
částku navýšit až na 35,-Kč/měsíčně. Rovněž jsme v návrhu přímo vymezili rozsah nároků, 
které členům platící pouze udržovací příspěvek poskytneme. Zařadili jsme sem nově rovněž 
tzv. „insolventy“. 

  

Článek I.  Udržovací příspěvky:   Mezi udržovací příspěvky jsou zařazeni i členové, kterým je 
v rámci insolvence vracena poměrná část- většina – jimi zaplaceného čl.příspěvku.  Udržovací 
příspěvky platí: důchodci- kteří nemají jiný zdroj příjmu než důchod- což dokládají čestným 
prohlášením, učni, studující, ženy na mat. dovolené, nemocní nad 30 dní a též nezaměstnaní, kteří to 
každé 3 měsíce musí doložit potvrzením z Úřadu práce, studenti 1x ročně potvrzením ze školy a to: 
částku ve výši 20,- 35,- Kč převodem, či v hotovosti hospodářce oproti potvrzení o příjmu, nebo při 
platbě složenkou v příslušné  výši  Kč při platbě za dané pololetí. Platbu lze provést hotově hospodářce či 
pověřenému  funkcionáři (vloží ji do banky na účet), převodem z účtu či složenkou na uvedené účty ZO 
OSD Motol. Tyto platby lze dopředu předplatit.  Členové platící udržovací příspěvky a členové, kterým 
se vrací pro insolvenci poměrná část- většina – jimi zaplaceného čl.příspěvku mají z titulu svého členství 
nárok na (výčet): 
⇒ poradenství právníkem OSD,  
⇒ pracovně-právně poradenství (ČMKOS), 
⇒  poradenství v otázkách bydlení(SON),  
⇒  poradenství v ost. záležitostech při návštěvním pátku v kanceláři 
⇒ účast na akcích zdarma pořádaných pro naše členy a jejich rodinné příslušníky (např.MDD),  
⇒ max.2ks tlf a simkarty pro zvýhodněné volání a volání a SMS v síti organizace zdarma (při řádném 

neplacení služeb je jim simkarta odebrána)  
⇒ slevy pro naše členy u podnikatelů a institucí, 
⇒ vánoční dárek a poukázku v hodnotě 100,-Kč, 
⇒ účast ve slosování o ceny při účasti na Konferenci, 
⇒ slosování o finanční šeky na Sněmu OSD, 
⇒ časopis Motoláček zdarma a možnost zde zdarma inzerovat, 
⇒ věcný dar při životním jubileu (kulatiny 60,70,80...) v daném měsíci k vyzvednutí v kanceláři 
⇒  slevu u placených akcí pořádaných ZO OSD Motol. Platí cenu jako rodinní příslušníci našich 

aktivních členů (platících 1% z čisté mzdy měsíčně), 
 

Členové platící udržovací příspěvky jsou povinni příspěvky platit v čas a dostatečné výši. Při neplacení 
příspěvku déle než 6měsíců je členství pozastaveno do doby doplacení celého dluhu. Slevu na akce a 
výhody pro členy platící udržovací příspěvky nemůže uplatnit člen mající prodlení z placením 
čl.příspěvku. 
Pro vznik a fungování samosprávných sekcí dále nově stanovujeme jasná kritéria: 
2. Výkonný orgán –   a) samosprávné Profesní a zájmové sekce.     Samosprávné Profesní a zájmové 
sekce( dále jen sekce ) jsou základním stavebním kamenem ZO OSD Motol. Struktura organizace se 
odvíjí od činnosti sekcí. 
Sekce sdružují své členy ve velikosti od tří PRACOVNĚ AKTIVNÍCH (TJ.PLATÍCÍCH 1%, NEBO 
PAUŠÁL) členů výše. Sekce se ustavují k ochraně a hájení zájmů různých činností, které jiná sekce 
neposkytuje, nebo poskytuje jinak. V sekci mohou být na přání členů zařazeni i členové, kteří by 
výkonem své profese jinak byli zařazeni v sekci jiné, VYJMA ČLENŮ PLATÍCÍCH UDRŽOVACÍ 
PŘÍSPĚVKY, KTE ŘÍ JSOU VŠICHNI EVIDOVÁNI V SEKCI „UDRŽOVA ČKY “ a mezi 
udržovací příspěvky jsou zařazeni i členové, kterým je v rámci insolvence vracena poměrná část- 
většina – jimi zaplaceného čl.příspěvku.          Navržené změny budou předloženy Konferenci 
ZO OSD Motol na kterou se může dostavit kterýkoli náš člen. Věříme, že tyto návrhy, na 
kterých se shodl a schválil je Výbor základní organizace, pomůžou dále zkvalitnit naši 
činnost. Konference bude dále schvalovat rozpočet (v něm reagovat na anketu), volit 
náhradníky aj. 



 

Revoluce v pražském pohostinství   
„Zaplať kolik chceš“, tenhle slogan se před několika lety šířil pražskou 
hospodskou scénou jako lavina. Dosud nevídané. Nabídku zavedl bar Big 
Lebowski  na Žižkově a o tento model se pokoušely také další pražské hospody a 

restaurace, ale bez většího úspěchu. Zkrátka takové akce patří spíše pubům, kam chodívají štamgasti nebo 
komunity lidí, jako je tomu v případě právě tohoto baru. Hospůdka se pozdě odpoledne stává místem, 
kam lidé chodí na kávu a za hluboké noci se mění na místo šílených mejdánků. Rozlohou nevelký lokál je 
metropolitní, kde na jednom místě potkáte lidi z různých koutů světa. „Dáš si řezaný?“ ptá se sympatický 
barman jednoho z kluků, který má v peněžence jen dvacku. „To vůbec 
nevadí, zaplať, kolik chceš.“ Bar je spíše zábavou, stačí, aby pokrýval 
náklady na provoz. Fabrice Contrel, majitel, rozjel bar před zhruba třemi 
lety. Přišel s myšlenkou, která se málem stala revolucí v pražském 
pohostinství. Majitel se snaží udržovat stálou klientelu a zabránit tak 
okupování baru lidmi, kteří nemají ani vindru a využívali by toho. Lidé prý 
do baru nechodí jen kvůli speciální akci, ale i kvůli tomu, že bar funguje 
jako jakási sociální interakce.   
 
Japonské prádlo likviduje zápach     

Chtěli byste spodní prádlo, které samo likviduje zápach? Japonci už takové mají. A je o 
ně zájem. Japonská textilka Seiren několik let bádala nad tkaninou, která by likvidovala 
ze spodního prádla případný zápach. A měla úspěch, takže teď vyrábí slipy 
schopné zápach potlačit. Původně byl výrobek, určen nemocnicím, ale pro 
velký zájem veřejnosti, zejména podnikatelů, kteří tráví celé dny na 
jednáních, se začal prodávat na celém trhu. Tajemství tkaniny bez zápachu 
spočívá v tom, že jsou do vlákna zapracována miniaturní keramická zrníčka. 
Firma technologii rozšířila už na dvaadvacet výrobků od protizápachových 

bot po košile schopné absorbovat pach z podpaží. Japonci velmi dbají na diskrétnost. 
Například případné zvuky z toalet kryjí ptačím zpěvem. 
 
Diabetiků přibývá    
Počty lidí trpících cukrovkou stoupají.  Podle údajů ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) 
se v loňském roce s touto nemocí léčilo víc než 825 tisíc pacientů, což představovalo nárůst oproti roku 
2010 o více než 19 tisíc. Dlouhodobě zvýšená hladina krevního cukru postihuje tepny a cévy očí, nervů a 
ledvin. Tyto komplikace ale většina pacientů přehlíží, protože jim na rozdíl od jiných nemocí nezpůsobují 
bolest. K lékaři se tak dostávají až v okamžiku, kdy se zdravotní problémy plně projeví, například špatně 
se hojícími ranami, říká profesor Svačina, přednosta III. Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Špatně se hojicí rány se projevují nejčastěji v podobě tzv. diabetické nohy. Na pokožce 
se tvoří vředy, které kvůli poškození nervů a cév a nedostatečnému zásobování tkáně živinami a kyslíkem 
špatně hojí. Při zvýšené hladině cukru se také zhoršuje zrak a to poškozením sítnice. S diabetem úzce 
souvisí i zvýšený výskyt srdečně cévních onemocnění, především mrtvice a infarkt.  Co to vlastně 
cukrovka je? Jedná se o závažné endokrinní onemocnění způsobující poruchu látkové přeměny. Příčinou 
je porucha vylučování inzulínu, jeho nedostatečný účinek nebo kombinace obou faktorů. Při  
hyperglykémii, tedy vyšší hladině krevního cukru, se vylučuje velké množství glukózy ta s sebou strhává 
vodu a vzniká tak základní příznak diabetu-zvýšené močení. S tím souvisí i větší žízeň. Pokud máte 
zvýšený pocit sucha v ústech, pociťujete slabší výkonnost a začali jste hubnout, pak by vaše cesta měla 
rozhodně co nejdříve vést k lékaři.  U cukrovky se rozlišuje onemocnění 1. a 2. typu: Typ 1 postihuje 
mladší lidi a je podmíněna imunologicky, má často rychlý a dramatický začátek.  Typ 2 tvoří více než 90 
% všech případů onemocnění. Vzniká často až v dospělosti, po 40. roce života, ne zřídka však i 
v mladším věku.  Udržet si optimální hladinu cukru vám pomůže doplněk stravy Dialevel, chróm, 
skořice, grep, zelí, špenát, celer, fazole, pažitka, ovesné vločky.        L.P.  Zdroj: Deník Metro 



Představujeme naše sekce – tentokrát   BUSBUSBUSBUS    ----    ŘEPYŘEPYŘEPYŘEPY 
Ptali jsme se pana Josefa Sárköziho, místopředsedy ZO OSD Motol za 
samosprávnou sekci BUS-ŘEPY. 
1) Co by jste řekl o vaší samosprávné sekci ?                         . 
    Nic moc nepovím. Jsme mladá sekce která nemá moc členů.  
Sice máme na garáži 520 řidičů, ale v podniku je 16 odborových 
základen (i když řada z nich je nefunkčních a řada si na odbory jen hraje- 
pozn.red.). Každého volba kam půjde, hlavně ať někde je, ale tam 
kde dobře fungují. Být v organizaci, která je k ničemu jen proto, že 
jsou tam i ostatní, to je na nic. 
 

2) Jak by jste oslovil nové členy a co byste jim nabídl ?                 
. 
    Samozřejmě klasika: zájezdy, různé kulturní a sportovní akce, výhody laciného 
telefonu, internetu, různé příspěvky, právní pomoc zdarma– fundovanými odborníky. Ale 
hlavně to, že je to silná organizace se spoustou profesí a pod velkým svazem. Nic méně 
odporučuji na naše webové stránky organizace www.zoosdmotol.cz . Máme sice 
možnost na našem odborovém webovém serveru mít zdarma i své vlastní stránky sekce, 
tak jako ostatní, ale momentálně tady mezi námi nemáme nikoho šikovného, kdo by se 
o ně staral, aktualizoval je a přizpůsoboval zájmům garáže  i našich členů. Čte-li tento 
článek někdo z ŘEP a chtěl-by to dělat, má možnost, šikovní mají u nás zelenou. 
Každopádně, pozdě bycha honit. 

3) Jak to myslíte?     No, aby to nedopadlo jako nedávno. Když někoho oslovuji a 
nabízím naší odborovou organizaci, tak se ptá proč, že prý všechny odbory jsou 
k ničemu.. Pak mě zazvoní telefon a dotyčný mě žádá o právní pomoc. Honem, rychle, 
mám průser…   Bohužel pozdě...! Právní pomoc přidělujeme ode dne vstupu, hledat 
odbory až když jsem v průseru a před tím nijak na činnost nepřispívat a jen zadarmo 
výhody – třeba vyjednaný nárůst mezd- využívat… to by nešlo. 

4) Jak se vám pracuje v garážích Řepy?                         . 
    Ale jo dobrý. Nějakej novej bus už tu je a taky bude nová výpravna. Je jen nešťastné 
o víkendu zatahovat, protože jezdí jen SORKY(méně žerou) a při zatažení je jen jeden 
stojan Ad Blue. Musíš natankovat naftu, natankovat Ad Blue, pokud je vůz špinavý tak 
projet myčákem, vyluxovat a pak najít místo na zaparkování. No, ale předtím si musíš 
ještě vystát frontu, která je někdy dlouhá až k Hornbachu (skalní vědí). 

5) Jak to řešíte?       Prodloužením výkonu do štítků.  

Blíží se Novy rok co by jste přál sobě a svým kolegům?  
Sobě a všem kolegům a kolegyním hlavně zdraví, šťastnou 
cestu bez nehod, slušné cestující, dobrý a stálý plat. Hodně 
věcí můžeme ovlivnit my sami, naše sekce i organizace. 
Například budeme moci daleko více přispět ke spokojenosti 
lidí, bude-li nás více.  

 
 
 
 
 



Jak ušetřit stovky korun měsíčně?   Být členem a využívat produktů, které se slevou a zvýhodněním pro naše členy připravujeme…. 

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 +DPH  

Volání nad rámec tohoto paušálu je 5,-/min účtování po vteřinách 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 1 rok.  

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 )   

Upozorňujeme, že termín pro další smlouvy, pro další zájemce, se pohybuje různě 
dlouho(týden, ale i měsíc). Závisí to na vyřízení počtu žádostí ve Vodafone a na tom, zda 

právě nějaký náš kolega či kolegyně nedluží peníze…. Vodafone uplatňuje princip 
kolektivní viny a všichni tak musí čekat, až základní smlouva bude plněna- tedy všechny 

dluhy zaplaceny. Lidi si tak prostě kazí své výhody sami…..  
Ze stejného důvodu nám Vodafone nyní blokuje žádosti lidí o laciný Internet….  

Je opravdu smutné, když díky lacinému tarifu někteří šetří až stovky korun měsíčně, ale 
přitom nejsou schopni dostát svým závazkům a včas zaplatit třeba jen pitomé dvě stovky. 

  
 
 



 
 Základní organizace odborového svazu dopravy – Moto l  
  
 Odborová organizace zastupující všechny profese a činnosti. Naším zájmem je 
spokojený člen a zam ěstnanec. Naší náplní je v rámci  možností Vás zastu povat p ři 
jednáních se zam ěstnavateli a tam prosazovat spole čné zájmy.  Samoz řejmostí 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 :  

• 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 35,-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+DPH 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  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrologie, NUMEROLOGIE Rozbory vrozené disposice, prognózy vývoje osob, 
firem.Partnerských vztahů a mnoho dalších pohledů, výklad karet atd. KONTAKT:  721 463 579 
- prazakjosef@seznam.cz  Pro naše členy za 150,-Kč za hod. Ostatní 200,-Kč. 

• 

           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 

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,  

 telefon: 257 215 973. 

Reklama pro naše 
členy zdarma.  

Potřebujete něco odvést TRANZITEM ? 
Potřebujete vytisknout svatební oznámení, 
parte, pozvánku na oslavu, zkopírovat knihu, 
vytisknout větší počet dokumentů ? Pokud ano, 
kontaktujte  Ing. Doušu - 774746822. Termín i 
cena po dohodě. 
 

  

Dobrý den,nabízíme slevu všem členům ZO OSD MOTOL  10% NA VŠE!!!!!!  
v prodejnách  ARMY SHOPU  x-ArmyShop.cz který se nachází na těchto adresách: 
 Svornosti 811/30  Praha 5 Anděl  155 00 ,  nebo   Náměstí Bratří Synků 4 140 00, Praha 4 - Nusle   
Co u nás v Army shopu najdete? Army shop nabízí výp rodej army oble čení, materiálu, 
výstrojních sou částek, army dopl ňků a army pot řeb pro p řežití v p řírodě.  Kompletní nabídka- 
http://www.x-armyshop.cz/   K uplatnění 10% slevy je třeba se prokázat členskou legitimací ZO OSD Motol. 

Nabízíme (nejen) našim členům   majetkové a finanční poradenství prostřednictvím pobočky německé 
firmy nejv ětší svého druhu v Evropě i ČR. Zabývají se majetkovým a finančním poradenstvím, 
 mají 40 partnerských finančních institucí. Pracují pod dohledem ČNB.    
Nabízí BEZPLATNÉ služby. Zejména revizi aktuálních smluv zájemce a případnou 
 aktualizaci a snížení nákladů klienta.   Hypotéky, Investice, zajištění majetku 
 i zdraví, zajištění příjmů. snížení nákladů, penzijní fondy, informace o chystaných 
 i probíhajících reformách (zejména probíhající Unisex. kdy už jen do 21.12.2012  
mají ženy zvýhodněné zajištění zdravotních rizik oproti mužům až o 40%)   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. 

http://www.azyl-kocourkov.cz 
pomozme nešťastným kočkám 



• Život je tak rozmanitý. Každej den mě 
nasere někdo jinej.    

• Život je jako žebřík do kurníku. Krátkej a 
posranej.      

• Život není zlej, to lidi jsou kurvy. 

• Předstírám, že pracuji, protože firma 
předstírá, že mě platí. 

• Když mají manželé problémy, tak za to 
můžou vždy obě strany. Jak manželka, 
tak i tchýně. 

• Vím co je bolest. Byl jsem dvakrát ženatej. 

• Když muž mlčí, přemýšlí. Když mlčí žena, 
je nasraná. 

• Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. 

•  „Vzdáte-li se kouření, pití a milování, 
nebudete ve skutečnosti žít déle, jen 
vám to tak bude připadat.“ 

• V životě je potřeba se pro něco zapálit. V 
krematoriu už bude pozdě. 

• Víte, jaký je rozdíl mezi dobrým sousedem 
a dobrou sousedkou?  Dobrý soused 
půjčí a dobrá sousedka dá! 

• Když jsem zjistil nevěru manželky,byl jsem 
zdrcený, ale obrátil jsem se k víře a to mi 
pomohlo. Konvertoval jsem k islámu a 
ráno jsme ji ukamenovali. 

• Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí 
na konci tunelu světlo. Realista vidí v 
tunelu vlak. Strojvůdce vidí tři idioty na 
kolejích. 

• Přijde manželský pár do čínské 
restaurace.  Usadí se,přiběhne číšnice: 
"Cosi dáte? Máme kočičí nožičky, psí 
steaky..."  Žena se zhrozí: "Ježkovy 
voči!"  "Výborná volba madam"" 

• „Zhasni tu svíčku!“  „To není svíčka, to 
je žárovka!“  „To nevadí, Karle.“  „Ale já 
jsem Petr!“  „Tak přišel ses hádat nebo 
šukat!?“ 

• Manželka se vrátí celá ulítaná a 
naštvaná domů a spustí: 
„To jsi mě tedy pěkně naštval! Já tě 
hledám po všech hospodách a ty si tu 
v klidu luxuješ a myješ nádobí!“ 

• Matka telefonuje učitelce : „Prosím vás, 
nedávejte dětem úlohy z matematiky, 
ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. 
Manžel nemohl celou noc usnout!“ 

• Leží takhle večer dva kluci ve stanu a 
najednou se jeden z nich ptá: "Spíš?" 
"Nespím, nespím." "Mrskáš si péro, 
že?" "Mrskám, mrskám." "A nechce se 
Ti postavit, že?" "Nechce, nechce."   
"Tak si mrskej svoje!" 

• Muž luští křížovky, když ho vytrhne ze 
zamyšlení manželka. „Pepo, nebudu tě 
rušit, když se budu dívat na televizi?“ 
„Ne, ale nepouštěj ji.“ 

• "Poraď, jak je třeba jít na medvěda?" 
 "Velmi opatrně a zezadu." "A ty si 
zoolog?"  
 "Nee, zoofil!" 

• Slečna přijde k lékaři...Ten jí položí 
stetoskop na srdce a říká: „Tak slečno, 
schválně, jestli víte, co dělám?“ 
„Posloucháte mi srdíčko, pane 
doktore.“ Doktor slečnu otočí, sundá jí 
tričko a dá jí stetoskop na záda a ptá 
se: „A jestlipak víte, co dělám 
teď?“„Posloucháte, jak dýchám, pane 
doktore.“ Sundá jí kalhotky a začne ji 
milovat a říká: „A copak dělám teď?“ 
 „Chybu, pane doktore, chybu – já jsem 
sem přišla s kapavkou!“ 

• Zastaví auto u lesa a vyběhne řidič. 
Začne močit ze silnice do křoví. 
Najednou se ozve: 
"Haló pane, chčijete mi na záda!" 
"Proboha, mluvte slušně, mám ve voze 
dámu!"  "A co myslíte, že tu prcám 
ježka?" 

Vzhledem k tomu, že „vánoční číslo“ je rozdáváno především našim členům, věnujeme zde prostor i jedné stránce 
vtipů.  Jinak vždy vtipy a sprosťárny najdete v příloze VTIPNÍK, kterou vydáváme pouze na požádání…  



Věda a technika, zdravov ěda a ostatní zajímavosti. Tradi ční stránka.            . 
Jak se bude vyvíjet budoucnost MHD??                                    | 
S největší pravděpodobností dojde ke zrušení trolejbusů a ve větším rozsahu i autobusů, 
jakmile se dosáhne potřebné kapacity a ceny u baterií, které budou zajišťovat pohon 
moderních elektrobusů. Zcela zmizí povolání revizora, kterého nahradí informační rámy ve vstupních 
dveřích do vozidel. Ty vám z podkožního čipu automaticky zjistí, zda máte předplaceno, popřípadě 
odkud kam cestujete a platbu odečtou z kreditu. Pokud nebudete mít dostatečný kredit, pošlou vaše data 
na oddělení zabývající se vymáháním dluhů. To případně aktivuje represivní složky.  Tramvaje i vlaky 
začnou odebírat proud přímo z kolejí, takže odpadne zadrátování měst a krajiny a drahá údržba trolejí. 
V současnosti tak fungují vozy metra. Otázkou je, zda vozidla budou vybavená koly, nebo zda se začne 
ve větší míře využívat pohyb po magnetickém polštáři, princip dnešních rychlovlaků. Již řadu let také 
čteme různé úvahy o využití vodíku (získává se elektrolýzou vody) ke spalování v motorech a o 
palivových článcích (v současnosti již pohání některé menší přístroje, např.mobily). nikdo také neví, 
kdy dojde ropa, protože odhady zásob se úměrně zvyšují tomu, jak tají ledovce a pod nimi se nacházejí 
nová a nová naleziště. Je tak možné, že ještě naši vnuci zažijí dopravu v současné dnešní podobě, možná 
jen v technicky dokonalejším provedení, bez potřeby řidičů, které nahradí moderní GPS systém spojený 
s radarem, výkonným počítačem vyhodnocujícím v reálném čase okolí a ústně zadanou adresu cíle.          
.   
Hormon nevěry. Ze studie provedené v University of Texas v Austinu vyplívá, že ženskou 
přelétavost ovlivňuje hladina pohlavního hormonu estradiolu. Ten je produkován vaječníkem a 
souvisí s plodností. Vysoce plodné ženy jsou méně spokojeny v dlouhodobém vztahu a mají 
tendenci hledat si dalšího partnera.   
           . 
Zásoby čistého ledu na Marsu.   Polární čepička v oblasti severního pólu planety Mars 
obsahuje obrovské zásoby vysoce čistého vodního ledu. Jedná se o rozsáhlou vyvýšeninu, tvořenou 

usazenými vrstvami ledu, podobně jako jsou například na Zemi ledovce v Grónsku či 
Antarktidě, které se skládají převážně z depozitů vodního ledu a malého množství prachu. 
Z radarového výzkumu prováděného sondou Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 
vyplívá, že severní polární čepička Marsu je tvořena ledem, jehož čistota dosahuje 95%. 
Radar je schopen zaregistrovat přítomnost kapalné vody nebo jednotlivých vrstev ledu do 

hloubky 1km pod povrchem planety. Polární oblasti Marsu tak pravděpodobně obsahují dva až tři 
milionu km3 vodního ledu.   Je to zhruba stokrát více, než je celkový objem vody Velkých jezer na 
pomezí USA a Kanady, která obsahují 22 684km3 vody. Osídlení Marsu, které bez vody není možné, se 

tak stále více blíží k realitě. 
          . 

Výročí ruské vodky.   Na jaře oslaví tento nápoj již 148let od svého zrodu. Může 
za to známý chemik Dimitrij Ivanovič Mendělejev (vynálezce periodické tabulky 

prvků-1869), který v březnu 1865 obhájil svou disertační práci na téma „o spojení 
lihu s vodou“ a přestože Vodka se v Rusku vyráběla již od 17tého století, byl 

prvním, kdo namíchal dnes tak známou 40% vodku. 
 
Největším zdrojem vitamínu C jsou brambory.   Obsah vitamínu C je v nich 
sice nízký, ale v našich zeměpisných šířkách zkonzumujeme brambor velké množství 
(70-100kg na osobu a rok). Pokud při loupání a krájení brambor používáme kovové 
nástroje, připravujeme se až o 40% vitamínu C. Dalších 30% ztratíme tím, když 
brambory nevkládáme do vroucí vody, ale vodu spolu s brambory zahříváme postupně. Vždy vkládejte 
brambory až do vroucí vody! 
 
Olovo a kriminalita.     Američtí vědci prokázali spojitost mezi dětstvím prožitým v prostředí 
zamořeném olovem a sklonem ke kriminálním činům. Vědci sledovali osudy dětí narozených 
ženám, které prožily těhotenství ve starých domech, zamořených olovem z ochranných nátěrů. 
Čím více olova měli narozené děti v krvi, tím častěji se v pozdějším životě dopouštěly 
zločinů. Nejčastější provinění proti zákonu se týkala drog a automobilových nehod. Zdaleka 
nejvýraznější vliv mělo olovo na násilné trestné činy.         . 
 
 
 
 
 

Čerpáno ze zdroje Svět, věda a technika 3/09, 21.století 4/09 aj.  textově upraveno. JZ 



  OZT při Ústředních dílnách DP hl. m. Prahy, a.s. – laciné sousto pro Škodu? 
Pohled do historie OZT.   
 Koncem padesátých let 20.století DPP začíná nakupovat velkoprostorové tramvaje typu PCC od 
výrobce ČKD TATRA. Nejdříve začíná nákup T1 a pak i T3 v různých modifikací. Myšlenka 
nových ústředních dílen pro těžkou údržbu tramvají je již ve stádiu příprav. Vzhledem k problémům 
ve stavebnictví se realizace prodlužuje a otevření ústředních dílen probíhá v roce 1968. 
S politickými změnami po roce 1989 a novými technologiemi v opravárenství kolejových vozidel 
bylo nutné OZT modernizovat. Současně po uvolnění trhu došlo ke zvýšení cen v nákupu nových 
tramvajových vozidel. Došlo také k rozhodnutí modernizovat stávající tramvaje ČKD TATRA a 
provádět opravy tramvají. Ústřední dílny Dopravního podniku hlavního města Prahy (ÚD DPP) a 
jejich část opravárenská základna tramvají (OZT) byla na základě předešlého rozhodnutí vedení 
DPP v letech 1995 – 2004 modernizována. Tato modernizaci nejen strojního a technologického 
vybavení, ale také zahrnovala opravy a zateplení budov. Tato investice znamenala velký posun pro 
údržbu, modernizaci a mimořádné opravy tramvají pro DPP.  V počátku modernizace OZT měl DP 
ve svém vozovém parku tramvaje pouze z produkce ČKD TATRA. Většinou tramvaje jednosměrné 
typu T3 a T6. Dále bylo k dispozici 47 článkových obousměrných tramvají KT8D5. Modernizace 
OZT byla pojata do dvou velkých etap, kdy v první etapě byla modernizována větší část OZT 
zejména pro záměr modernizovat tramvaje typu T3. Druhá etapa měla zahrnovat linku na údržbu a 
modernizaci článkových tramvají. Tato etapa nebyla dokončena a tak článkové tramvaje procházejí 
při modernizaci i pracovišti na sólo tramvaje. Již v té době OZT začíná s externími zakázkami. 
Představuje to například opravu elektrických výzbrojí ČKD TV3 pro tramvaje T6A2 a KT4Dt BVG 
Berlin. Dále se společně s ČKD TATRA podílí na opravě tramvají KT8D5 z Košic pro německý 
Strausberg. Kooperace také probíha s GVB Gera a SVZ Zwickau. V jednání bylo též úprava a 
zapůjčení tramvají DPP KT8D5 na 2 roky do Chemitz.  
 
Tramvajové dílny modernizují tramvaje pro Prahu s využitím nové technologie.   
Vzhledem k vysokým cenám nových tramvají a nejasnostem ohledně závodu ČKD Dopravní 
systémy, na které byl v roce 2000 vyhlášen konkurz dochází k rozhodnutí modernizovat tramvaje 
T3 na typ T3R.P. V roce 2002 byl zahájen modernizace tramvají typu T3 na T3R.P v OZT. 
V průběhu následujících 8 let bylo zmodernizováno v OZT takto 280 tramvají T3. Současně 
docházelo při modernizací tramvají T3 k zjištění, že některé vozové skříně mají nadměrné 
opotřebení či poškození, tak bylo rozhodnuto k modernizaci s novou vozovou skříní od f. 
Pragoimex na typ T3R.PV.  Z původní tramvaje jsou použity podvozky, některé komponenty a 
technický průkaz. Takto bylo v rámci OZT zmodernizováno (nově postaveno) celkem 35 tramvají 
typu T3R.PV.   V probíhajících modernizacích docházelo i nadále ke zjištění o špatném stavu 
některých vozových skříní typu T3. Vzhledem k situaci na trhu, zkušenostem jiných DP a nabídce f. 
Pragoimex bylo rozhodnuto o nákupu nových hrubých staveb vozů VarCB3LF. Takto bylo 
dosaženo za poměrně nízké náklady k modernizaci tramvaje s částečně nízkopodlažním vstupem 
pro cestující u prostředních dveří. V letech 2006 – 2010 bylo postaveno celkem 33 částečně 
nízkopodlažních tramvají T3.PLF. Výhodou těchto tramvají je, že jsou spřahovatelné již 
s modernizovanými vozy T3R.P a T3R.PV. Rozhodnutím o zastavení modernizací všech, dochází 
k pozastavení modernizací s novou vozovou skříní VarCB3LF. V  roce 2009 dochází na základě 
dohody s fy. Cegelec a jejich kooperačním partneren f. Pars nova o převedení modernizací tramvají 
KT8D5 na typ KT8D5.RN2P do OZT. V rámci OZT tak dochází k modernizacím nejen tramvají 
T3, ale i KT8D5. Práce, které před tím vykonávala firma Pars Nova jako subdodavatel fy. Cegelec. 
Takto projde modernizací další 24 tramvají KT8D5.  
Využití kapacit i pro externí zakázky v minulých letech  V době kdy OZT procházela 
modernizací byly provedeny určité zakázky, které nemohli vzhledem ke snížené kapacitě bý 
v takových objemech. Jak již bylo v úvodu popsáno byl pro OZT hlavní partner ČKD. Při zahájení 
modernizací tramvají T3 pro DPP bylo rozhodnuto tehdejším GŘ DPP provádět v OZT i externí 
zakázky. Jejich realizace začala však probíhat pozvolně. Nejdříve bylo modernizovány dvě 
tramvaje KT4D pro DP Szeged v roce 2004. Po té bylo naplánováno i několik dalších zakázek pro 
externí odběratele. Realizace měla začínat v roce 2007 – 2008.  Z těchto zakázek můžeme uvést: 
Modernizaci tramvají SGP E21 pro konsorcium Bombardier-Cegelec. Bohužel vzhledem k 
 postoji tehdejšího technického ředitele ing. Zamrazila byla zakázka na modernizaci 120 
tramvají odmítnuta  a předána do opravárenskému závodu ve Wien. Modernizaci tramvají  



 
 
Göteborg M31 pro firmu Cegelec. Tato firma získala zakázku na modernizaci 75 tříčlánkových 
jednosměrných tramvají s nízkopodlažním středním článkem. V rámci OZT bylo realizováno 
v letech 2008-2011 v ÚD DP pouze 8 tramvají. Opět k postoji vedení DPP a nezájmu o tuto 
zakázku byla celková modernizace ukončena. V roce 2011 došlo k dohodě s firmou Ekova Electric, 
která je součástí DP Ostrava. Ekova Electric tento projet jako dodavatel f. Cegelec realizuje. Dále 
bylo dohodnuto před podáním nabídky se souhlasem vedení DPP na modernizaci tramvají M8C pro 
Heidelberg. Tento typ tramvaje M8C opět chtěla v OZT zadat firma Cegelec. Jednalo se o 8 
tříčlánkových obousměrných tramvají s nízkopodlažním středním článkem. Bylo odmítnuto a tak 
realizace v letech 2008-2010 s celkovou modernizací proběhla v KOS Krnov. 
 
Nejasná budoucnost OZT a nezájem o externí zakázky.  
Nejistá budoucnost a otazníky nad provozem i vlastníkem OZT dopadá na možnost provádět externí 
zakázky v OZT. Zájem kooperantů a zákazníků, kteří by v OZT chtěli zadávat práci opadává a 
utichá.  Další externí zakázky již nebyli v OZT poptávány, jelikož není doposud vyjasněná 
budoucnost OZT a to především vztah k DPP. OZT se zabývají pouze opravami tramvají pro 
DPP, modernizují tramvaje KT8D5 a mají menší externí zakázky malého rozsahu. V době kdy byl 
technický ředitel ing. Zamrazil došlo též k velkému propouštění z OZT a rušení agenturních 
pracovníků. I přes různé argumenty technického ředitele a vedoucího JSVT, že externí zakázky 
nejsou tak lukrativní a pro OZT vhodné můžeme uvést třeba jen bodově další možné projekty. 
Modernizace 12-ti tramvají T3SU na typ T3R.P pro zákazníka z Ruska.  Modernizace 78 tramvají 
GT6N pro BVG, Berlin. Modernizace s vložením nízkopodlažního článku do příměstské tramvaje 
pro Salzburg v počtu 10 tramvají, realizováno v Ekova Electric Ostrava 2011-2013.   . 
Vhodných zakázek pro OZT v posledních pár letech by se dalo najít mnohem více. Uveďme 
například modernizace a celkové opravy tramvají GT6N pro Mnichov, které získaly ústřední dílny 
Lipského dopravního podniku (IFTEC Leipzig) nebo GVB Gera. Opravy historických tramvají pro 
Kobenhaven, Stocholm, Namburg atd.  Každá zakázka mohla znamenat dobrou referenci a kladné 
body pro získávání nových zakázek pro OZT.                                 . 
Současný stav OZT je především zaměřen pouze na opravy tramvají DPP a tak je OZT v takové 
polospánku. Investice, které byly vloženy v době modernizace do OZT tak znamenají pro DPP 
zejména ekonomickou zátěž a né užitek či zpětný zisk pro DPP.                         . 
 
Nadějná blízká budoucnost OZT pod novým vedením. 
 V současné době ekonomické krize se otevírají další možné nové zakázky. Například v Německu 
přichází opět doba modernizací tramvají, které mají přednost před nákupem nových vozidel. 
Takové zakázky jsou nyní poptávány v konkurenčních ústředních dílnách a to zejména v Ekově 
Electric Ostrava – součást DP Ostrava a IFTEC Leipzig – součást LVB Leipzig. Z mnoha zakázek 
můžeme uvést tyto modernizace, které jsou vhodné pro OZT: 
Modernizace 33 tramvají GT6M pro Jenaer Nahverkehr . Modernizace 8 tramvají GT6M pro 
Stadtverkehrs GmbH Frankfurt (Oder). Modernizace tramvají pro MPK Kraków. Lakování, 
kompletace pro obchodní firmu ČR v počtu 59 tramvají v délce 30 m v kooperaci s dodavatel na 
stavbu hrubých staveb. Koncepce na bázi tramvají ČKD TATRA a Pragoimex Vario. Modernizace 
tramvají pro DP Košice, které v rámci ROP EU 2015-2017 mají modernizovat celkem 60 tramvají 
T3 a pokračovat v modernizacích tramvají KT8D5. Velké prohlídky tramvají KT4D-MC pro 
Verkehrsgesellschaft Görlitz v počtu 12 tramvají. Modernizace tramvají ČKD TATRA pro BKV 
Budapešť. Modernizace 10 tramvají T3 pro Dopravný podnik Bratislava s použitím nové vozové 
skříně VarCB3LF. Velké prohlídky pro jiné DP v Evropě nových nízkopodlažních tramvajích 
v dalších letech na základě zkušeností z předešlých zakázek. Kooperační výroba pro firmu 
SIEMENS (nutná certifikace – povinnost každého dodavatele SIEMENS). Kooperační výroba pro 
firmu BOMBARDIER (nutná certifikace – povinnost každého dodavatele BOMBARDIER). 
Kompletace podvozků pro firmu Pragoimex. Výrobní a opravárenská spolupráce pro ČD a ČD 
Cargo (generální opravy trakčních motorů pro jednotlivá provozní jednotky a depa). Spolupráce na 
modernizaci tramvají ČKD KT4D pro Lvov s partnery ČR a Ukrajiny. Spolupráce na kompletaci 
nízkopodlažních tramvají pro STADLER. Výroba dílců pro firmy obchodující s náhradními díly na 
tramvaje a lokomotivy z produkce skupiny ČKD. Pro úspěšné fungování OZT je možné získat i  



 
 
další nové zakázky, které se naskytnou zejména v Německu, Polsku, ale i Slovenku nebo 
Maďarsku. Například slovenská vláda schválila velké investice do modernizace a výměny 
vozového parku tramvají v Bratislavě a Košicích. V Bratislavě dojde k nákupu cca 60 - 80 tramvají 
o délce 32 m (jako 15T nebo 14T), v Košicích budou modernizovat tramvaje KT8D5, T3 a T6A5. 
Společně s projekční firmou z Maďarska je připravený projekt na modernizaci tramvají T6A5. Tato 
realizace nejen pro Košice, ale také pro jiná města by mohla probíhat v OZT. Nadále sledujeme 
pečlivě situaci v Budapešti, kde se nutně musí rozběhnout program modernizace a také obnovy 
trolejbusů i tramvají (i z produkce ČKD TATRA) na kterém by se mohlo OZT podílet. Zakázek, 
které by se dalo pro OZT sehnat je relativně dost. Otázkou je jak se vedení DP vždy k těmto 
zakázkám postaví. V dřívějších dobách vesměs zády a nebo bezdůvodně vysokou cenou. Navíc 
mnohé nízkopodlažní tramvaje nakoupené v letech 1992- 2000 nabíhají do velkých oprav či 
modernizací a menší DP v Německu i Rakousku nemají dostatečné kapacity. OZT kapacity i 
příslušné certifikáty má a mohla by tak i cenově být přístupná na realizaci těchto zakázek. 

Neměli bychom také opomíjet vlastní údržbu tramvají DPP. Protože základem kvalitní 
tramvajové dopravy je výborné dílenské zázemí. To zázemí bylo v minulých letech v OZT 
vybudováno a mělo přispět ke špičkové údržbě tramvají DPP, ale také možnosti nabízet kapacity 
jiným DP či firmám.  
 
Hospodaření s vyřazenými tramvajemi DPP.  
V současné době DPP nakupuje nové nízkopodlažní tramvaje a tak dochází k vyřazování tramvají 
typu T3 nebo jejich modifikací (T3M, T3SUCS). Odprodej nyní probíhá tak, že tramvaje po dojetí 
kilometrického proběhu jsou odstaveny a v rámci elektronické aukce prodány. V koncepci 
správného a ekonomického fungování nejen DPP, ale také OZT by mělo dojít po vyřazení k 
následnému zhodnocení vyřazené tramvaje. Koncepce hospodaření OZT a správného nakládání 
s vozovým parkem tramvají DPP by mělo dojít již v průběhu posledního kilometrického proběhu 
tramvaje nabídnutí zájemci vyřazované tramvaje. Pracovník DPP by měl vyhledávat přímé zájemce 
o tramvaje, kteří nejen vyřazenou tramvaj zakoupí, ale také si objednají práce v OZT. Tím dojde 
k tomu, že oprava či modernizace takové tramvaje přinese určitý zisk OZT. Také dojde tímto ke 
snížení fixních nákladů. V minulosti již bylo několik takových projektů nabídnuto, bohužel 
minulým vedením DPP vždy odmítnuto se slovy – v OZT bude proveden outsourcing.  Bylo 
uvažováno, že vyřazená tramvaj T3 projde buď prohlídkou „PO“ nebo bude modernizována dle 
vzoru tramvají T3R.P se kterými má OZT velkou zkušenost. Takové práce jsou pro OZT 
nejefektivnější, ale také velmi dobře známé. Takové zakázky přispějí k popularitě OZT, ale také 
ekonomicky pomohou k fungování nejen OZT i celého DPP.  
 
Závěr a úvaha nad OZT.  
Závěrem lze říci, že v současném stavu finanční možností DPP je potřebné, aby OZT byla 
samostatná jednotka DPP. Také, aby OZT byla pro DPP ekonomicky soběstačná. Je zapotřebí, aby 
OZT v rámci DPP dostala určitou samostatnost. Tato samostatnost ji pomůže nejen v řízení a 
ekonomickém chodu, ale i v získávání nových externích zakázek. Její podřízení je nutné přímo 
generálnímu řediteli DPP. Vedení OZT pak se souhlasem GŘ DPP může kromě práce pro DPP 
JSVT, získat také externí dobré zakázky. Dobře vytížená jednotka OZT s lukrativními externími 
zakázky pak může přispět svým ziskem k lepšímu fungování DPP. Technologické zázemí a 
prostory OZT jsou konkurence schopné i jiným opravárenským závodům v Evropě či přímo 
výrobcům nových kolejových vozidel. Tato alternativa k využívání OZT pod DPP může vhodným 
vedení ročně vydělat až několik desítek miliónů Kč. V případě prodeje nebo pronájem třetímu 
subjektu může dojít k podobným problémům jako v Londýně, Mnichově či Norimberku.             
Zpracovali: Odborové organizace v DPP. 



          Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY  
          Tuto p řihlášku vypl ňují členové, kterým nem ůže příspěvek strhávat 

mzdová ú čtárna (u čni, mate řská dovolená,d ůchodci, nezam ěstnaní, ale též členové 
žádající UTAJENÉ ČLENSTVÍ) 

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

Datum narození: …………………………….     Bydliště: ……………………………………….  
………………………..…..……………………………….…………. PSČ:__________________    

dne: ……………………2013 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 160,-K č měsíčně (platné pro rok 2013), 
v případě platby udržovacích p říspěvků částku 35,-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 , VARIABILNÍ SYMBOL JE  datum narození – možná je 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 ________      201_ svoje členství 
v odborech:   

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

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

pouze zde chci být odborově registrován(-a). 
 

jméno a příjmení________________________________     služební číslo_____________ 
 

V Praze dne :____________2012          podpis :__________________________________  
 



Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c  Záko níku 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: _________________ 2013 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 
 



 
Vážení členové. Na letošní vánoce jste obdrželi poukázky, které platí v mnoha 
firmách, obchodech a obchodních řetězcích (např.):  

         

            

            

                

        

            

        

              

         Podrobný seznam -včetně adresy- naleznete na webové stránce:  
http://www.seky.cz/pro-firmy/firmy-seznam-provozoven/ 
  Věříme, že budete spokojeni. Pokud členská základna poroste, poroste i hodnota 
poukázek… a pokud byste měli zájem pořídit si tyto poukázky i pro vaše blízké, 
například jako dárek pro rodinu k vánocům či jmeninám, můžeme vám 
poukázky zajistit v libovolném počtu a  v jakékoli výši (samozřejmě po složení 
peněz na náš účet).  
Vyřízené náležitostí jsme schopni zajistit do 14ti dní.  Pro naše členy bez režie!



   



Možné akce pro první pololetí  2013 – ale rozhodněte si v anketě sami   . 
 

V polovině února přijďte na KONFERENCI 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. 
===============%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ============= 
 

Bude-li zájem, uspořádáme Nohejbalový turnajem trojic  – v kryté hale 
s umělým povrchem. Startovné pro naše členy bude asi ZDARMA. Nutné 
však bude složit vratnou zálohu (možno flexi). Při účasti je členům záloha 
plně vrácena, rodinným příslušníkům z poloviny a pro cizí je nevratná. 
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ==========================================  
 

 

Bowling jednotlivců. Účast bude opět nejspíše ZDARMA (vratná záloha). Včas 
se nahlaste. Spokojeni jsme byli loni s bowlingovém centrem Nový Smíchov  
 u Anděla. Je tedy pravděpodobné, že další turnaj (až pro 60 lidí) bude opět zde.  

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

Můžeme připravit jarní víkendovou rekreaci, v dnešní době ale 
hrají velkou roli peníze a tak je nutné promyslet, zda ji udělat od 
pátku do neděle, nebo jen víkend sobota a neděle (ušetří se tím za 
ubytování a stravu až 500,-, doprava vyjde stejně). Je radost jí dělat, je-li zájem 40-50 lidí. 
Není problém ji připravit, bude-li zájem alespoň 20lidí, ale pro osm… ji dělat nebudeme… 
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% =========================================== 
 

Nákupní zájezd – především do Polska, šetří lidem peníze - díky hloupé 
politice vládního zdražování DPH. Bude-li akce zařazena, bude oznámeno 
SMSinfosystémem a vyvěšena na nástěnkách a na naší www.zoosdmotol.cz    
Celkem úspěšně byl vyzkoušen i model výjezdu soukromými vozy.  

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

Další akcí  -asi v květnu – Bude tříhodinová odpoledně-večerní projížďka na kolesovém 
parníku Vyšehrad -po Vltavě- s poslechem hudby (možnost 
tance), s možností občerstvení o grilované speciality a nápoje. 
Až 300 zájemců se bude moci na tuto akci přihlásit a ceny 
budou snad zase příjemné –Loni měli členové vstupenku za 
100,-Kč, jejich rodinní příslušníci za 150,-Kč a ostatní za 
příjemných 300,-Kč. Tato akce se loni velice líbila a proto pravděpodobné, že bude zase.    

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

Tradiční akce - Dětský den letos proběhne asi v sobotu 1.června. Bude obsahovat 
opět krom tradičních dětských soutěží o ceny i další dvě zajímavé atrakce pro děti 
i dospělé. MDD bude jako vždy pro naše členy a jejich děti ZDARMA. Bližší 
informace sdělíme naším infoSMS, na nástěnkách a na webu www.zoosdmotol.cz   

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

Tradiční akcí bývá i SPORTOVNÍ DEN S GRILOVÁNÍM.  Tradičně fotbálek, 
petangue, hudba, pivo a gril v režii samosprávné sekce ÚD-TRAM. 
Loni kvůli zákazu alkoholu v areálu Hostivaře, byl na soukromém stadionu. 
Bude-li opět letos, rozhodnou pořadatelé a zájem sportovců.       
================%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ========================   

   

Tradiční letní sport je TENISOVÝ TURNAJ.  Pořádáme ho, vzhledem 
k roztodivnému počasí, v kryté hale. Loni jsme byli moc spokojeni v Průhonicích. 
Startovné pro naše členy bude asi opět ZDARMA. Nutné však bude složit vratnou 
zálohu 500,-(možno flexi). V případě účasti je poté členům plně vrácena, 

rodinným příslušníkům z poloviny a pro cizí je nevratná. Tato praxe se nám osvědčila… 
 

O dalších akcích a p řesných termínech Vás budeme informovat v p říštím čísle  


