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Vážení rodiče, babičky, dědové, prarodiče. Pomozte dětem napsat odpověď a 
zaslat jí na korespondenčním lístku (nebo pohledu) na adresu naší 
organizace: ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha5 150 00.   
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží ceny: (obrázek, 
dětské tričko, skleněný hrníček a propagační předměty). 
                                                                          Autor : Dana Pokorná 
                   
                Motoláček - Váš časopis pro celou rodinu….. 
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Blíží se výročí 5ti let naší ZO OSD Motol.  Vážení čtenáři. Vytkl jsem si 
za cíl na pár řádcích Vás seznámit s dosavadním vývojem naší organizace a s prognózou jejího 
dalšího růstu a činnosti. Jak řada lidí ví, avšak všichni jistě ne, vznikli jsme 1.12.2004 na ustavující 
schůzi, která byla svolána jako reakce na proběhnuvší referendum o dalším směřování našeho tehdy 
ještě nesvéprávného dílenského výboru. Na základě rozhodnutí členské základny, která z 80% 
vyjádřila touhu po vlastní organizaci bez omezujícího vlivu nadřízeného závodního výboru, vznikla 
ZOOS Motol. Poté po tahanicích o naše místo na slunci, kdy původní organizace z Dosia nám 
všemožně bránila v činnosti (vzpomeňme třeba zamezení vstupu do kanceláře, či problémy 
s uznáním registrace, kdy nás kvůli pár dním připravili o cca 50.000,-Kč daru na činnost od DP), 
jsme nakonec zakotvili v jiném než původně uvažovaném svazu a to v OSD (Odborový svaz 
dopravy). Proto jsme také pozměnili název na ZO OSD Motol ( Základní organizace odborového 
svazu dopravy - Motol ). Jak se ale říká, vše špatné je k něčemu dobré. Jednak jsme se naučili, že 
zadarmo nám nikdo nic nedá, a pak - náš nový svaz se ukázal mnohem lepší, větší, movitější a 
především coby pevný článek ČMKOS a mezinárodních centrál. To se nám od té doby již mnohokrát 
hodilo. Rozbory a právní analýzy od ČMKOS, které přinášíme, s nedočkavostí hltají i ostatní 
organizace, které si hrají na nezávislé a zřejmě kvůli šetření neorganizované ve velkých uskupeních. 
O pidiorganizacích čítajících pár zoufalců se ani zmiňovat nebudu. Již v prvním roce činnosti jsme 
překročili trojmístné číslo stavu členské základny. Každý další rok pak stoupáme člensky a 
rozpínáme se po Dopravním podniku i mimo něj. Vznikají nám nové profesní sekce, které využívají 
možnosti samosprávného řízení profesní sekce za rovnoprávných podmínek i za finančně výhodných 
podmínek. Koncem roku 2008 proto již atakujeme číslo 250 členů. Tato výše spolu s úzkou 
spoluprací druhé největší organizace v DP Praha OO-metro (transformovaná ROH) nás společně činí 
nejsilnějším svazkem v DP Praha a.s.. Postupem vývoje tak, jak vznikají nové a nové sekce i nové 
členské buňky v celém DP Praha, vyvstává potřeba lepší identifikace členů s naší organizací a to i 
pomocí názvu. Motol v názvu organizace již dávno neznamená místo určení této skupiny – nyní 
dostalo nový rozměr – sídlo kanceláře, úřední adresa organizace. Vznikají nám skupinky i skupiny. 
Budou-li si říkat ZO OSD Střešovice, nebo Vokovice, nebo Kačerov, nebo Řepy atp., je úplně jedno. 
Důležité je, že všichni společně tvoříme páteř naší společné organizace v našem společném svazu. 
Vstupem OO DP-Metro do OSD vyvstává otázka, proč dále vystupovat každý zvlášť, když hájení 
zájmů a priority máme společné. Když jsme schopni úzce spolupracovat jak na úrovni vedení 
organizací, tak na úrovni jednotlivých funkcionářů. Když můžeme společně pořádat akce i vzájemně 
si umožňovat účast za stejných podmínek a na akcích organizacemi pořádaných. Vznikla proto 
potřeba utvořit společný řídící orgán, který může společně třeba i vyjednávat. To vše při zachování 
suverenity jednotlivých OO na profesní a místní úrovni, to vše za vzájemně výhodných podmínek. 
Proto již druhým rokem v rámci Odborové rady i mimo ni společně postupujeme v řadě důležitých 
činností a navzájem se podporujeme. Zatímco jiní zoufalci tříští síly a zakládají pseudoorganizace o 
pár jedincích, my spojujeme síly. Jsem přesvědčen, že další vývoj v tomto státě a další postupné 
rozbíjení podniků povede k vytvoření větších odborových celků, které budou s to účinně reagovat. 
Je–li prvním krokem zítřka vzájemná spolupráce a řízení navzájem spolupracujících organizací, pak 
je to skvělé a já chci být u toho, abych svůj elán, své síly a zkušenosti mohl ve prospěch lepších 
zítřků dát k dispozici. Je pravdou, že ne všichni ve vývoji naší organizace táhli vždy za stejný provaz, 
zažili jsme bouře ve sklenici vody, oslavované vítězné odchody neschopných i všehoschopných. 
Strukturu organizace a její chod to však nikdy nezlomilo, vždy se našli další noví a schopní. Postupně 
jsme se naučili makat a nebýt jen jmény na papíru. A to je správné. I tělo se zbavuje mrtvých buněk, 
aby dále mohlo růst. Naše organizace roste a sílí, roste tak, že řada lidí má z ní strach a odhodlává se 
tu k pomluvám, tu k překrucování, tu k vědomým lžím. Od různých webových žump až po lži na 
školení. I to sebou přináší vývoj, demokracie a strach z protivníka.  
A odbory musí být občas protivníkem. Být lokajem a leštičem klik za účelem vlastních ambicí - to 
není a nebude náš cíl. Náš cíl musí být a vždy bude lepší plat, lepší pracovní podmínky, spokojenější 
zaměstnanec! Vznikli jsme pro Vás a chceme pro Vás zůstat i nadále. Ať budeme mít sto, pětset, 
nebo tisíc členů. Jsme zde pro všechny profese, naším cílem je odborová solidarita a vzájemná 
podpora. Dnes pomůžeme dělníkům, příště oni pomůžou řidičům. Hraní si na úzce profesní a sobecké 
odbory jsem odsuzoval už za ing. Duba a na svých názorech si stojím a budu stát stále.         JZ. 



Pár slov I.místopředsedy:  1 rok mezi funkcionáři VZO ZO OSD Motol  
 

Když jsem před Vánoci 2007 jasně a pevně rozhodnut především z důvodů principiálních programových 
rozporů s vedením odborové organizace OSPEA k odchodu z jejích řad přemýšlel, která odborová 
organizace bude tou nejsprávnější, trvalo tohle uvažování několik týdnů a ani pak jsem úplně neviděl, do 
jakých vod jsem vlastně vstoupil.  
Pouze jsem instinktivně cítil a doufal, že do správných. Lhal bych, že jsem si tím byl zcela jist – nebyl. 
Protože vzhledem k různým postojům a mezilidským vztahům a vlastnostem některých tehdejších 
funkcionářů VZO nebyly pro mě zcela transparentní a zřejmé pravé důvody, které je vedly k postranním 
krokům a nenápadnému vnášení pochybností do mého uvažování. Dal jsem se prostě do odborové práce 
bez podrobného zkoumání „zákulisního dění“ mezi námi.  
Čas pak ukázal, o co komu šlo, vzduch v kolektivu VZO se „vyčistil“ a to i velkým dílem díky 
kolektivnímu duchu naší společné práce a maximální vzájemné spolupráci a důvěře převažující nad zájmy 
jednoho či několika málo sobeckých jedinců jdoucích pouze za vlastními výhodami bez ochoty „dát taky 
něco navíc“. Protože vše, co děláme pro naše členy a zaměstnance, děláme zrovna tak pro sebe! Kdo si 
myslel, že dál bude bez práce a přičinění jen „sbírat smetanu drobnějších výhod“, hrubě se zmýlil!  
Náš kolektiv se velmi výrazně stmelil, práce se čím dál víc dělí mezi nás všechny a není zdaleka jen o 
jednom člověku – i v tom cítím výraznou změnu za uplynulý rok svého působení zde – a vnímám to jako 
správný směr další naší činnosti. Sebesilnější osobnost nikdy nezmůže tolik, co silný a jednotný kolektiv 
– v jednotě musíme nalézat sílu! A má to i své praktické výhody a zřejmý smysl, když se všichni nebo 
skoro všichni funkcionáři aktivně zapojují do nejrůznějších jednání ať už se zaměstnavatelem či mezi 
odborovými organizacemi a mají tím přímý přehled nezkreslený zprostředkovanou reprodukcí. Navíc – 
jak praví lidová moudrost –„ víc hlav víc ví“ – a rodí se tak i více dobrých nápadů k dalšímu zlepšování 
kvality naší společné práce a především zvyšování její efektivity ve prospěch jak členů naší OO, tak i 
všech zaměstnanců. Dlouhodobě je totiž potřeba ochránit co nejlépe zájmy všech, pouze jednota a 
solidarita přináší úspěch v odborové práci a jejích výsledcích! Jsem velmi rád tomu, že i já mám tu čest 
pracovat pro kolektiv, který nanejvýš ctí takové principy. Před rokem jsem volil správně!                                                            
Marek TOŠIL    

                     ************************  Vaše reklama zdarma:   ************************************************* ********************************  
 

Poštovní spořitelna – veškeré informace o Poštovní spořitelně, o zakládání účtů, o 
úvěrech, uzavírání pojistek a další informace Vám podá paní Dana Pokorná – 774916713 
   

Razítka – samobarvící Trodat i jiná – rychle, levně, pečlivě – Vám zhotoví pan Jiří 
Běložník- www.razitko.com (odkaz na www.zoosdmotol.cz). Zásilky na dobírku, při 
odběru přes 500,-Kč bez poštovného. Možnost výroby i neobvyklých tvarů (loga atp.).  
 

 
 

Nabízíme Vám letní rekreaci KAMÝK 2009 - Rekreační středisko OO 
DP-Metro je opět k dispozici i pro členy ZO OSD Motol - Přihlášky na rekreaci 
se přijímají od 2.3.08 - na ZV Odborové organizace DP-Metro- depo Hostivař, 
budova D, 2.patro , pí. Jitka Točíková  tel.: 2226 / 73862.  Přihlášky ostatních až 
od 13.3.2008 (pokud nebude již obsazeno – viz jako loni )!  Ceny ubytování: 

 2 osoby v chatě 3 osoby v chatě 4 osoby v chatě 
od 30.6. do 1.9. 500,- Kč / noc 600,- Kč / noc 700,- Kč / noc 
do 30.6., od 1.9. 380,- Kč / noc 480,- Kč / noc 580,- Kč / noc 

 
 

 

Všichni naši členové mohou získat výhodnější smlouvu na jakýkoli nový produkt 
od pojišťovny Kooperativa, Generali či České pojišťovny. KAŽDÝ NÁŠ ČLEN 
MÁ MOŽNOST UZAVŘÍT NA VEŠKERÉ MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ (S 
VÝJIMKOU POVINNÉHO RUČENÍ) A NA VEŠKERÉ FINANČNÍ SLUŽBY - NA 
ŘEŠENÍ BYDLENÍ, DŮCHODY, KAPITÁLOVÉ TRHY I PROGRAM PRO DĚTI 
SMLOUVU OPROTI TRHU LEVNĚJŠÍ o 15% u Kooperativy, o 20% u Generali a 20% u 
České pojišťovny !!! Našim členům zprostředkuje tyto výhodné smlouvy pan Mikula - tel. 
777 191 316 . 
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Připravujeme pro Vás kulturně-společenské a sportovní akce. 

26.2.2009 proběhla – Konference ZO OSD Motol – v sídle OSD na Žižkově. 
Konference je společenské setkání členů a hostů, schvaluje změny základních 
dokumentů organizace, určuje strategii a cíle, rozpočet na rok 2009 a další 
náležitosti.  Proběhly zde též doplňkové volby funkcionářů  NA VOLNÉ POZICE. 

14.3.2009 – se koná další bowlingový turnaj 
pořádaný naší odborovou organizací – Tradiční je 
místo, čas, i cena, tj. bowlingová hala Břve ( BUS 347 od metra 
Zli čín staví přímo před halou), sraz přihlášených v 10*50 před 

halou, startovné 100,-Kč pro naše členy ( 200,- jejich rodinní příslušníci a 500,- 
ostatní ) poplatek možné platit ve flexi-passech a zahrnuje v sobě veškeré 
poplatky včetně nápojů ke hře. Soutěžíme o pohár, medaile i diplomy.  Přihlášky: 
p. Zabloudil – 775216711.  Uzávěrka obsazením kapacity (16míst). 

18.-19.4. výlet auty do Českého ráje.  V plánu je 
návštěva hradu Hrubá skála, Valdštejn, Kost… při přízni počasí 
a zájmu rekreantů i turnaj v petanque. Cena pobytu s polopenzí 

je 350,-Kč/osoba (naši členové mohou platit ve flexi-pass), vratná záloha 150,-Kč.  
Doprava je vlastními – auty - s příspěvkem na benzín od ZO OSD Motol pro naše 
členy.  Přihlášky do 10.3.2009(uzávěrka) - p. Josef Fanta – 723 809 872. 

 Na 30.4.2009 připravujeme ČARODĚJNICE . Obří táborák, opékání, 
grilování, hudba a spousta dobré zábavy. Na přípravě akce se pracuje. 

Tradi ční víkendová rekreace – termín je 15.-17.5. 2009 (Pá-Ne). 
Akci připravuje kult. referent. Více podrobností v zápisech, popř. je 
sdělíme na požádání e-mailem, budou též na naší www.  
Pravděpodobně Svratka a okolí. 

Dětský den - tuto akci budeme pořádat ve spolupráci s odborovou 
organizací OO DP-Metro. Díky tomu můžeme sdružit finanční 
prostředky a uspořádat atraktivní a zajímavou podívanou pro děti i 

dospělé. Ve scénáři počítáme s parníkem, dětským karnevalem, kapelou, 
tombolou, množstvím soutěží pro děti o ceny, šermířskou skupinou a celou řadou 
dalších lákadel. Termín akce bude asi sobota - 30.5. 2009. 

Léto - Sportovní turnaje - šipky, tenisový turnaj, kulečník, běh do 
kopce s turistikou v okolí aj.  
Podzim – víkendovka, bowling, GPS hledání pokladu, paintball,  

                               dle zájmu návštěva divadla a vybraného sport.utkání.  
Zima- dle zájmu lyžarský jednodenní zájezd, nákupní a poznávací výjezd 
na adventní trhy v SRN či Rakousku. Více podrobností uvedeme v zápisech, popř. 
je sdělíme na požádání e-mailem a budou SAMOZŘEJMĚ  též na naší www.zoosdmotol.cz  
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Vaše spokojenost, naše radost…. 
Nejen jednáními se zaobírá naše organizace. Naším cílem je též doprovodný kulturně-
společenský či rekreačně-sportovní a zájmový program. Jsme názoru, že kolektiv 
zaměstnanců musí být stmelován, aby tak lépe mohl odolávat nepříznivému vývoji v oblasti 
pracovního trhu a lépe a solidárně reagoval na podněty, které vznikají. Pokud bychom 
dopustili nečinnost a systém každý ať si dělá, co chce, pak se můžeme dočkat jen stáda 
bezohledných sobců hledajících pomoc a záchranu, až když jim osobně teče do bot. 
Naše ZO OSD Motol hledá nové a nové cesty a směry, které oslovují naše členy a které jim 
přinášejí zábavu, relaxaci i vzájemné kontakty a přátelská pouta z nich vyplynuvší. 
 

Nedílnou součástí dobré kolektivní zábavy je náš bowlingový 
turnaj. Náš systém úvodních rodinných nominačních skupin dává 
možnost zahrát si v partě známých či přímo s rodinou ve vlastní 
skupině a tato skupina (a ostatní také) vždy vygeneruje toho 
nejlepšího z nich, který pak tuto skupinu reprezentuje ve finále. 
Každá skupina tak má svého finalistu i svého nejhoršího. Za 
poslední tři roky proběhlo šest takto koncipovaných turnajů a 
získaly si obrovský zájem. 

 

Už jste hráli někdy šipky? Pokud ne, nevadí, naučíme Vás to. Náš 
systém je opět jednoduchý- jednotlivé dvojice hrají proti sobě na 
určený součet (dejme tomu 500bodů). Kdo je dříve dosáhne, je lepší. 
V druhém kole pak ti nejlepší hrají proti těm nejhorším. Vzít šipky a 
hodit je do terče jistě dovede každý, body Vám spočítá automat…  
A ta sranda kolem toho… než přijdete na řadu, máte možnost si 
v kolektivu při skleničce vyslechnout třeba řadu příhod „z natáčení“. 
 
 

Sporty praktikované venku závisejí na počasí. 
Nohejbal hraje naše organizace vždy v září na turnaji 
pořádaném OSD. Turnaj se koná ve Zlenicích a naše 
zástupce rádi rozšíříme o talentované jedince. 
Podmínka je jediná - tento turnaj je jen pro naše 
členy. Našim členům celý pobyt hradí OSD, ZO 
jejich uvolnění. Tenisový turnaj hrajeme poslední roky v hale, právě 
kvůli klidu z rozmarů počasí, ať si pak klidně třeba prší. Postupně si 

tento turnaj získal velkou oblibu a loni jsme již obsadili celou halu - tj. tři kurty – našimi 
hráči. Hrálo se ve třech skupinách a poté o umístění. I letos se bude opět hrát v hale. 
 

 

Rekreace je vždy příležitostí navázat 
přátelství, pohovořit o všem možném a 
psychicky si odpočinout od stresu všedních 
dní. Snažíme se nabídnout rekreantům nejen 
cenově přijatelný zájezd, ale i programově 
atraktivní. Součástí našich víkendovek jsou 

tedy nejen výlety na pamětihodnosti, ale třeba i ochutnávka vín, 
diskotéka, prohlídka muzejí, jeskyní, exkurze v pivovarech a třeba 
také tradiční turnaj v petanque, který pořádáme prakticky na každé 
této akci. A protože se snažíme šetřit našim členům peníze, 
umožňujeme jim další výhodu - poplatky za akci mohou platit ve 
flexi-passech. Nemusí je tak zbůhdarma utrácet za nepotřebné věci. 



 

Dětský den je kapitola sama pro sebe. 
Vyžaduje rozsáhlou přípravu, tříbení nápadů 
s porovnáním jejich cenové kalkulace a 
realizovatelnosti, poté i složité zajišťování 
jednotlivých akcí, protože v tom tkví právě 
obliba těchto našich tradičních akcí - 

v rozmanitosti. Tento den si musí každý 
příchozí najít něco pro sebe. Dospělí i děti. 
Nelze dělat jen soutěže, musí zde být 
produkce, třeba historický šerm, ukázky 
dovednosti - třeba výcvik služebních psů 
nebo drezůra koní, musí zde být soutěžní 
prvek i pro dospělé a musí zde být třeba i 

prohlídka jinak nepřístupného objektu - například chovná stanice psů, koní či hasičská 
zbrojnice. Výlet parníkem také není k zahození, pokud je spojen s řadou dalších 
zajímavých a zábavných činností. A jednou snad dojde i na náš sen – prolétnutí se 
v horkovzdušném balónu a možná přijde i kouzelník… 

Jak již jsme v úvodu zmínili, hledáme nové a nové akce, monitorujeme 
Váš zájem. Víme, že zajímavý je třeba hokej, už jsme také tuto akci 
vyzkoušeli a měli jsme štěstí, zápas Sparta-Slávia tenkrát rozhodl o 
pozdějším mistru ligy. Problém je s vytipováním vhodného zápasu. 
Objednávky musí být dopředu a atraktivita zápasu se těžko předvídá. 

Letos bychom třeba rádi kolektiv vzali na špičkový fotbalový zápas. Snad bude zájem. 
Novinkou, od které si slibujeme zájem. může být hledání pokladu podle 
GPS. Hodláme „zakopat“ poklad (samozřejmě s atraktivním obsahem) a 
následně rozdat zájemcům data a pokyny k hledání. Jednou z variant je spojit 
tuto akci i s jednodenním výletem na Kamýk, kde bude „občerstvovací 
stanice“ a následný turnaj v petanque a v kulečníku, který jsme také dosud nedělali a který 
by snad mohl být atraktivním soutěžním kláním se spoustou srandy. Na samý konec jsme 
si nechali představení nového typu zábavy pro počítačové nadšence, který jsme spustili 

v lednu letošního roku (2009). Na našich webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz může kterýkoli jejich návštěvník soutěžit v hodnocení 

vlastních i cizích fotografií, může tipovat a odhadovat, hádat zakrytou osobu, 
ze které se každý den odkrývá jedno políčko, či může doplnit vtipný text (bublinu) 
k srandovnímu obrázku. To vše samozřejmě o zajímavé ceny. Vzhledem k navázání úzké 
spolupráce s neziskovým kočičím domovem Felix Grey jsme postupně spojili dobré 
s užitečným a výherci nyní dostávají zajímavé skleněné hrnečky s kočičím motivem, 
přičemž rabat z nich využívá Felix na provoz svého střediska. Po našem sponzoringu 
kolpíka růžového v ZOO Praha (jedna z cen jsou i vstupenky do ZOO) jde o další naši 
snahu pomoci dobré věci a našim zvířecím kamarádům v této nelehké době.  zpracoval JZ 
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            Ze svazových zasedaček….ať se v tom vyznáte….. 
Z jednání Rady Mladých (RM). Naše organizace má to štěstí a čest  
být zastoupena v Radě Mladých pod ČMKOS, do které naši nejmladší funkcionářku 
(17tiletou Lucii Pokornou) nominoval náš Odborový svaz dopravy. RM je poradním 

orgánem ČMKOS. RM tvoří mladí odboráři z různých svazů (do věku maximálně 35let), 
které je do této pozice nominovaly. Svým věkem Lucie patří mezi nejmladší, nicméně umí 
přiložit ruku k dílu a svou troškou do mlýna pomáhá i na této úrovni. RM, jak už název 
napovídá, se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro integraci mladých lidí do pracovního 
procesu. Snaží se monitorovat jejich zájmy a potřeby. Zpracovává data tak, aby mladí lidé 
našli potřebné rady, co a jak si počít, kde najít zastání při nepřízni osudu, jak a kde hledat 
práci v dnešní tak těžké době. V loňském roce RM vedla několik workshopů na téma trh a 
pracovní uplatnění. Na svých jednáních došla k závěru, že je nutné vypracovat informační 
leták, na něm posléze usilovně pracovala. Dílo se podařilo a tak výsledek této práce můžete 
shlédnout třeba na naší webové stránce : www.zoosdmotol.cz . Praktický skládací leták 
obsahuje všechny důležité informace, které mladý člověk potřebuje, včetně tak důležitých 
kontaktů. Na RM přicházejí jako hosté i vrcholoví představitelé ČMKOS, například 
místopředseda pan Málek. Probírala se tu samozřejmě i finanční krize a její dopad na pracovní 
uplatnění mladých. Častým tématem je uplatnění na pracovním trhu - jak získat práci. To je 
věc, která starší generaci v dobách, kdy oni byli takto mladí, netrápila. Mnohdy tak dochází 
k mezigeneračnímu nepochopení. Nemožnost sehnat práci je pro mladé frustrující a i zde je 
třeba hledat zárodky kriminality. Mladí lidé se zabývají také recyklací a její propagací. RM 
chce v rámci krize maximálně pomoci šířením informací, radou i výrobou zvláštních 
dokumentů. K této činnosti RM používá jak svůj rozpočet a využití vlastních zdrojů, tak i 
zdrojů svazů tam, kde je to možné. Naše ZO OSD Motol potažmo i náš svaz v rámci možností 
poskytne RM všestrannou pomoc včetně našeho webového prostoru. Členové RM budou 
zváni na různé naše akce či jednání a věříme v navázání úzké všestranně prospěšné 
spolupráce.       
======================================================================================================== 

Z jednání ÚRP.  Na jednání Územní rady předsedů – jak opět název napovídá - 
dochází předseda naší odborové organizace. Tento orgán pracuje s měsíční 
periodicitou. Přítomní zde obdrží materiál a informace z celorepublikového 

předsednictva OSD i odborných komisí ČMKOS. Máme tak například možnost (na rozdíl od 
jiných organizací) mít k dispozici prakticky okamžitě analýzy a podklady ČMKOS týkající se 
míry inflace, dopadu krize na hospodářství země, návrhy zákonů, které projednává parlament, 
a třeba i výklad mezinárodního práva či tiskoviny týkající se pracovní a odborové 
problematiky. V rámci regionu Praha a Střední Čechy se zde mezi předsedy koordinuje 
postup a vyměňují informace z podniků, kde jednotlivé ZO OSD působí. Pokud je třeba, ÚRP 
jsou přítomni odborníci a specialisté OSD, kteří mohou poskytnout účinnou pomoc ať už 
v rámci kolektivních jednání, pracovně-právních sporů, bezpečnosti práce na pracovištích 
apod.. Pro lepší komunikaci by bylo třeba tento orgán zmodernizovat na bázi mobilní a 
internetové sítě. Vlastní server s operativní správou by byl ideální. Dle našeho názoru je zde 
určitý dluh a potřeba změn v blízké budoucnosti. Bude-li OSD chtít, rádi v tomto směru 
pomůžeme. Obdobně pracuje i Regionální rada ČMKOS (RR ČMKOS), do které 
Odborový svaz dopravy za region Praha delegoval a ÚRP zvolila p. Zabloudila. Scházejí se 
zde zástupci všech svazů sdružených v ČMKOS a společně stanovují cíle a strategii. 
Vzájemná výměna poznatků a informací z jednotlivých svazů pak bývá mnohdy jediným 
zdrojem relevantních informací (mediální blokáda medií je poplatná době). Z RR ČMKOS 
poté delegovaný zástupce daného svazu podává zprávu svému svazu, v našem případě je to na  
ROZŠÍŘENÉM PŘEDSEDNICTVU OSD, které se poté problémy a postoji zabývá. 
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  Z DP Praha a.s – odborná jednání…ať víte, jak makáme…. 
Z jednání komise BOZP.  V DP Praha a.s. se zúčastňujme celé řady jednání na 
odborné téma. Jedním z nich je otázka bezpečnosti na pracovišti, pracovních úrazů, 
jejich řešení i předcházení. Za nás dochází na komisi BOZP funkcionářka paní Věra 

Suchá. Tato komise, jak již bylo předesláno, také probírá měsíc co měsíc pracovní úrazy, ke 
kterým v uplynulém měsíci došlo, diskutuje nad příčinami i možností protiopatření a posuzuje 
nárok žadatele na finanční plnění, občas i odškodnění a platbu renty. To se stává, pokud 
pracovní úraz plynule přejde do invalidního důchodu. Za poslední dva roky takové případy 
postihly i tři členy naší odborové organizace. Při odškodňování pracovních úrazů vede 
upadnutí (ať už při vystupování z vozu, nebo u tramvají při přehazování výhybky), velmi 
časté jsou bohužel úrazy spojené s napadením a to nejen řidičů (na konečných), ale i revizorů 
při výkonu služby. Naše organizace opakovaně vyvíjí tlak na zaměstnavatele, aby vybavil 
obranými spreji veškeré provozní zaměstnance, opakovaně urgujeme nastavení spolupráce 
s Městskou policí a spoluúčast dispečerských vozů při zásahu. Naše připomínky v oblasti 
hluchých míst pro spojení byly odstraněny a radiové – včetně tísňového – spojení je již plně 
funkční v celé Praze. Samostatnou kapitolou jsou ochranné pomůcky a oděvy. I zde vyvíjíme 
snahu, aby zákonné nároky zaměstnanců byly beze zbytku plněny a aby materiál nebyl 
nekvalitní. Je logické, že se vznikem a využitím nových technologií musí být i bezpečnost a 
ochrana při práci v odpovídající kvalitě. Věříme, že další práce naší organizace týkající se 
například zázemí na konečných, střídacích míst a bezpečnosti budou vyřešena k všeobecné 
spokojenosti. Provozn ě-ekonomická komise. Na této úrovni se setkávají 
zástupci odborových organizací – za nás p. Jiří Pakosta - působící v trakci TRAM se 
středním managementem za účelem vyřešení technicko-organizačních problémů 
týkajících se provozu tramvají a majících na něj přímý či nepřímý vliv. Zde dochází 
k návrhům a námětům na různá technická vylepšení, na opravy tratí, místností, technického 
vybavení vozů a i třeba změny softwaru palubních počítačů. Kuriozitou stojící za připomínku 
je třeba prosazení automatického hlášení o povinnosti kontroly záchranné brzdy (magnetů) ve 
stanici před najetím na Trojskou, které fungovalo snad jen den, protože novela D1/2 tuto 
povinnost následně zrušila… I to se stane. Nyní prosazujeme hlášení konečných i v cizí řeči – 
cizince snad nezruší… Velkým bojem je vždy diskuze o umístění kontrolních čidel. 
Předjednávají se zde i změny jízdních časů, které následně řeší komise k JŘ, která se 
schází obvykle 2x do roka. V současné době se při plánování jízdních dob vychází z tzv. dnů 
bez jízdních řádů. Pokud v ten den řidiči lítají jak smyslu zbavení, nemůžou se pak divit tlaku 
provozovatele na snížení jízdní doby (to dělají rádi – šetří minuty, tím lidi a vozy). Naopak 
každý požadavek na zvýšení času ( např. na ještě nedávno nereálně nastavené lince 10 ) je 
vnímán negativně a mnohdy se vedou polemiky nad přidáním jediné minuty celé hodiny.  
Komise od ěvní – je svolávána nárazově, jak si vedení usmyslí. Zváni jsou na ni na 
žádost generálního ředitele jen předsedové organizací. Je to dáno i tím, že oděvní sklad přešel 
pod cizí firmu (outsourcing) a kompletní výstroj nyní poskytuje a vydává firma Xena. Řada 
zaměstnanců již teď vzpomíná na staré uniformy a přestrojení vnímá jen jako nutné zlo. Je 
bohužel zřejmé, že úspora financí za každou cenu se odrazila i na druhu a kvalitě uniforem. 
Například zipy nových bund jsou naprosto nevhodné – laciné šunty. Těžko říci, zda náběh 
dalších nových oděvních součástek nám přinese opět rozčarování. Doufejme, že ne. Jen pro 
připomenutí - na nevhodnost nových bund jsme upozorňovali již při jejich prezentaci 
výrobcem – marně. V praxi jsme se přesvědčili, že je v nich zima, jakmile teplota klesne 
k bodu mrazu! O změně si prostě rozhodlo vedení samo. A to, že přestrojení přijde na spoustu 
peněz a že některé stávající součástky se skartovaly a vyhodily na skládku, je věcí druhou…                  
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10 
Odborné komise k jízdním řádům, k připomínkování norem, 
směrnic GŘ, PŘ, DŘ, k pokyn ům vedoucích jednotek, k p říkazům…atp. 
– těmto jednáním předchází mravenčí práce rozboru zaslaných dokumentů, 

porovnání navrhovaných změn a případná konzultace odborných témat. Občas se 
tvoří dokument od základu nový. Práce je pak o to složitější. Jako příklad můžeme 
uvést třeba návěstní a provozní předpis pro tramvajovou dopravu D1/2. Ten se loni 
začal nově tvořit větu za větou. Postupně se zapracovávaly připomínky jednotlivých 
odborů, jednotlivých trakcí i odborových organizací, které se zúčastňovaly těchto 
jednání. Netřeba připomínat, že naše ZO OSD Motol se účastnila jednání ve 100%, 
připravila alternativní změny a iniciovala řadu pozměňovacích návrhů. Tento předpis 
( až nabude platnosti ) se budou muset učit na zkoušky tisíce zaměstnanců. Vědomi 
si tohoto faktu, přistupovali jsme k jednání velice zodpovědně a rozhodně vystupovali 
proti jakékoli formě „zbytečné buzerace“ a duplicity činnosti. Řidič podle našeho 
názoru musí mít dostatek prostoru operativně jednat. Vše nelze svázat předpisy, vše 
nelze paragrafově popsat. Jednání se podle odborného tématu zúčastňují p. 
Zabloudil, p. Tošil a p. Zewel. Jednání o předpisech pro dvounápravové tramvaje se 
např. zúčastnila pouze naše organizace… Že by to ostatním bylo jedno?  

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

Jednání na úrovni odbory s vedením jednotek – jak na úrovni 
TRAM, tak na úrovni BUS či Metro se konají pravidelné (cca měsíční) setkání 
zástupců odborových organizací (malé organizace většinou nechodí) a 

středního managementu. Na této úrovni se vyjednávají specifické podmínky (např. 
střídací místa, pracovní doba, prémiový řád či pravidla čerpání dovolených), které 
není důvod řešit na úrovni celopodnikové pro své pouze místní uplatnění. V rámci 
jednotek je přístup k jednání, spolurozhodování či projednávání s odbory různý, 
obvykle normální. Jednání přínosná a při troše dobré vůle se řešení vždy najde. 
Výjimkou je pouze jednání na úrovni vedení jednotky provoz tramvají, kde panuje 
arogance, nechuť dosáhnout kompromisu a snaha o prosazení záměrů vedení za 
každou cenu (vč. zastrašování), a to někdy i v rozporu s KS (viz třeba případ 
svévolného zrušení střídání na přestávky na lince 10 na Palmovce, kdy řidiči zůstali o 
hladu, protože jim svévolně odd. jízdních řádů zrušilo střídání na trati - předtím 
fungující). Jedním z úletů, jak všichni vzpomenete, bylo třeba zrušení záložních vlaků 
– úspora za každou cenu - i za ztrátu kvality. V současné době vedeme také zde 
několik bitev, jednak za rozumný konec odpoledních částí šejdrů, neboť se 
domníváme, že šichta po 21. hodině má patřit odpolední a ne pro šejdr, který od rána 
maká a to za pár šupů šejdrového příplatku, jednak za platbu režijních jízd, což je 
situace, kdy řidič vystřídá, jede přes půl Prahy a tam třeba vyjíždí z vozovny. 
Domníváme se, že tato cesta je v zájmu zaměstnavatele a měla by být hrazena. 
Vykonávat tuto cestu ze svého volna mezi šejdrem považujeme za šizení řidičů. 
Vzhledem k neshodám na tomto poli proto některá jednání poté 
přesunujeme na úroveň Dopravního ředitele, nebo Personálního ředitele…. 
Do zvolení místopředsedy za sekci BUS (na Konferenci ZO OSD Motol 2-
09) se do bojů na půdě autobusové (jednání JPA a SVJPA ) pouští náš kolega 
Pepík Sárközi, už cca rok autobusák z garáže Řepy. Sice asi ještě najezdil méně, 
než mnozí nacouvali, ale oproti starým řidičům BUSů má obrovskou výhodu – velice 
dobře zná práci řidiče TRAMvaje a může tak obě profese porovnávat, navrhovat 
možnosti sloučení odlišných praxí tam, kde to jde, a své zkušenosti do provozu u 
autobusů aplikovat. I nadále samozřejmě zůstává naším kulturním referentem a 
v době tisku tohoto časopisu již připravoval náš tradiční jarní víkendový zájezd.                       



11 Kolektivní dodatky….stru čně a krátce o důležitých věcech.   
Kolektivní vyjednávání  je kapitola sama pro 
sebe. Těžko zde na omezeném prostoru vyjmenovávat 
potřebu nesčetných jednání mezi odbory navzájem, 
mezi statutárními zástupci organizací a vrcholovým 
managementem a stovky hodin práce při tvorbě 
návrhů, rozborů a zdůvodnění navržených změn. 
V praxi je pak toto jednání zaměstnanci vnímáno jen 
jako jednání o míře navýšení platů, což rozhodně není 
postoj správný. Rok co rok se totiž opakuje stav, kdy 

vedení žádá, aby dosavadní výhody dané KS, které jdou nad rámec Zákoníku práce, byly 
zrušeny či omezeny. To, že je něco v současné KS, totiž automaticky neznamená, že to tak 
musí být i příště. Každé jednání začíná prakticky z nuly a i když se pasáže mnohdy použijí 
stejné jako loni, vedou se o nich vášnivé a emotivní diskuze, které mají stejný jmenovatel – 
peníze.        Nyní krátce, jak šlo kol. vyjednávání o dodatcích ke KS2008-9.   
Kolektivní smlouva na rok 2008, o které jsme jednali na podzim 2007, se zvrhla v asociální a 
nechutné tahanice, v nichž navrch měly ryze sobecké zájmy. V odpověď na poškození většiny 
zaměstnanců jejich reálným poklesem mezd jsme spolu s OO DP-Metro odmítli tuto KS 
podepsat. Ve znění tehdejších zákonů vedení stačila většina organizací k platnosti této KS, 
kterou poté uzavřely na roky 2008-9. Situace jednání o dodatcích ale byla diametrálně 
odlišná. Přispěl k tomu i nález Ústavního soudu, který zrušil možnost uzavírat KS jen s 
většinou organizací v podniku působících, a také analýza a právní rozbor LEGISLATIVNÍ 
RADY ČMKOS, o kterou jsme prostřednictvím našeho OSD zažádali. Tento dokument zcela 
jasně určil, že i organizace, které KS nepodepsaly, se musí jednání o dodatku k nim zúčastnit. 
Naše ZO OSD tak po řadě jednání přispěla k zlidštění KS 2008-9 o dodatky č.1 a 2. 
V dodatku č.1 jsme vyjednali platbu nemoci za první 3dny marodění (ze současného zákona 
0,-Kč) a to 2x do roka ve výši 60% průměru. Považujeme to za výbornou věc, protože 
jakýkoli finanční výpadek znamená pro zaměstnance problém, tři dny bez platu by byly pro 
některé katastrofou. Dodatek č.1 znamenal i opětovné vrácení (KS 2008-9 nejvíce 
postižených) TH do mzdových tabulek ze smluvních platů a jejich návrat i do letového 
příplatku (opět úspěch). Dohodli jsme se i na nárůstu mezd od 3/2009. Dodatek č.1 přinesl i 
kontroverzní změnu šejdrového příplatku z paušálu do platby za odčekané hodiny, což je sice 
principiálně správné, nicméně finanční ohodnocení nastavené za hodinu nedostatečné. Vznikl 
tak zásadní spor mezi naší organizací a OSPEA (včetně přikyvujících pidiorganizací), který se 
přenesl i do jednání o dodatku číslo 2 a to o minimální dobu mezi šejdrem tak, aby řidiči za 
stejnou práci neměli najednou méně peněz. To je pro nás nepřijatelné. Dodatek číslo 2 však 
nakonec i v této otázce přinesl rozřešení a náš pevný postoj se ukázal jako správný. 
Zaměstnavatel souhlasil s kompromisní variantou a tak příplatek bude minimálně 75,-Kč(+1,-
) a naopak za každou další hodinu nad 3 odčekané bude o dalších 25,-Kč/hod vyšší(+?!,-). 
Jako úspěch lze vnímat naši iniciativu o garanci max. doby odpolední části šejdrů na 
21hodinu. Zde jsme (i když to původně vedení zatvrzele odmítalo) uspěli a nyní již s tímto 
faktem všichni souhlasí (ve směrnici GŘ 5/2007). Dodatek číslo 2 také přinesl změnu, co se 
týká nárůstu mezd, a to nikoli od března, jak určil dodatek č.1, nýbrž již od února(včetně). 
Výsledný nárůst 5,9% může být mylně vykládán jako ústupek z původních 6,4% od března, 
nicméně v přepočtu na měsíce a rok jde o částku dokonce o trochu vyšší. Jako bonus navíc je 
zde také čtvrtletní odměna 0,35% z objemu mezd. Výhodný je i delší zápočet průměru na 
dovolené. Kolektivnímu vyjednávání na rok 2010 bude předcházet rozsáhlé jednání o 
outsourcingu a o dalším zeštíhlování DP Praha. I proto je nutné vyšší odstupné, které jsme 
v rámci dodatku č.2 vyjednali (nyní až 12platů).                                                       JZ. 



Zdravotnictví , léčiva, nemoci, dobré i špatné zprávy . 
 

Propagované vitamíny C a E  jsou jako prevence, proti rakovině jsou 
neúčinné a jde jen o obchodní tah. Tuto zprávu zveřejnila Americká 

asociace proti rakovině. Účinné jsou pouze jako součást přirozené potravy. 
 

Ženy mají na rukou více bakterií  než muži. Nová studie Coloradské 
university uveřejňuje zprávu, že na lidských rukou se nachází až 4.700 
druhů bakterií. Mnohem větší spektrum jich je u žen než u mužů. 
Množství bakterií není výrazněji ovlivněno mytím rukou. Ve velké 
většině se jedná o nepatogenní bakterie a některé dokonce chrání 
pokožku před nebezpečnými bakteriemi. Větší počet bakterií na 
ženských rukou je dán pravděpodobně rozdílem v kyselosti kůže, ve složení potu 
a používáním kosmetických přípravků.  
 

HIV – současná metla lidstva – se podle posledních výzkumů v populaci 
šíří již od období 1884-1924. Rozkvět virové pandemie dále napomohlo 
rozšiřování městských center ve středozápadní Africe.  

 

Rozumná dávka alkoholu je zdraví prosp ěšná  a nejzdravější jsou 
malé dávky červeného vína. To je známá věc. Podle Dr. Chuang Chao 
z kalifornské Pasadeny červené víno dokonce snižuje riziko rakoviny 
plic a to zejména u kuřáků. Umírnění konzumenti jsou na tom při 
ochraně kardiovaskulárního systému lépe než abstinenti. V menší míře je 
postihují srdeční infarkty zaviněné ucpáním tepen, což tvrdí i taková kapacita, 
jakou je přednosta kardiocentra docent Miloš Táborský z pražské nemocnice Na 
Homolce. Alkoholické nápoje obsahují celou řadu prospěšných látek od 
etylalkoholu přes antioxidanty, vitamíny až po minerály. Samozřejmě to platí pro 
zdravé jedince. Pokud je alkohol konzumován ve velkém množství, pak hrozí 
zdravotní rizika jako cirhóza jater, zánět slinivky, vysoký krevní tlak i třeba 
rakovina jícnu.  Nejzdravější je podle docenta Táborského rozumná konzumace 
vína, ale vždy s jídlem. Víno obsahuje množství tělu prospěšných látek a 
například resveratrol (látka ovlivňující metabolismus ) se najde pouze ve víně. 
 

Jak souvisí pití kávy a velikost prsou?   Pití kávy ( kolem tří 
šálků denně ) je považováno za preventivní ošetření proti riziku 
rakoviny prsu. Švédští vědci nyní zkoumají souvislost mezi pitím kávy a 

velikostí prsou. Studie, otištěná v Journal of Cancor ukazuje, že   
              souvislost je jasná – čím více šálků vypijete, tím menší budete mít vnady. 
 

Mnohoženství lé čí. Muži v polygamních vztazích žijí déle než ti, 
kteří se spokojí pouze s jedinou ženou. Tvrdí to studie badatelky Vidli 
Lummaaové ze Sheffiedské univerzity. Výsledky výzkumu shrnul New 
Scientist. Zkoumáno bylo 140 zemí s povolenou polygamií a 49 zemí 
monogamními vztahy. Rozdíl v průměrné délce života představuje 12% ve 
prospěch polygamních mužů. Jednou z  hypotéz je, že muž, který přivede na svět 
více potomků u různých žen, žije déle, protože jeho organizmus vycítí potřebu 
více času na péči o ně. Další teorií je, že manželky v polygamních vztazích jsou 
více závislé na svých mužích a ve stáří se o ně starají s výjimečnou snahou.  
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13 Muže všechno bolí míň.   Muže hormony obrňují proti strádání. Vyplývá 
to z výsledků studie, kterou na zvířatech provedl tým fyziologů a etologů 

z Princetown University vedený Michaelou Hauovou. Testosteron podle všeho zvyšuje v těle 
koncentrace látek označovaných jako enkefaliny. Ty jsou přirozenými tlumiči bolestí. 
Pozorovaný fenomén má obecnou platnost. Testosteron tlumí bolest u savců včetně lidí. Může 
jít o adaptaci na bojové střety, při nichž mívají samci v těle zvýšené hladiny testosteronu a 
zároveň jim hrozí akutní újma na zdraví. Pokud se tento předpoklad potvrdí, mohl by být 
testosteron využit k potlačení bolesti u některých pacientů. Muži trpící chronickými bolestmi 
často užívají léky, které mohou snížit koncentrace testosteronu v jejich těle, a to je může činit 
vnímavějšími k bolesti.  
 

Hubení a plnoštíhlí  sourozenci se liší svými mikroby. Každému z nás rejdí ve 
střevech triliony mikrobů. V  počtech bakterií jsme na tom všichni zhruba 
stejně. S jejich složením to už je ale jiné. Tak, jak se postupně zlevňují 
vyšetření založená na sekvencování DNA, začínají se také objevovat práce, 
které dokládají, že určitá společenství bakterií jsou pro nás vhodnější než jiná a 
že mohou mít na svědomí celou řadu chorobných stavů.  Ve Washington University 
School of Medicine in St. Louis se dali do katalogizace mikrobiálních druhů žijících ve 
střevech lidí. Zjistili, že každý jednotlivec má individuální kolekci bakterií, která 
dohromady dokáže zajistit klíčové funkce. Velkou část genů, kterou takto na sebe 
nabalíme, si pak neseme celým životem. To svědčí o klíčové roli počátečního 
„osazení“ našeho traktu tou správnou mikroflórou. Tato studie viní z naší obezity 
bakterie. Po metodologické stránce se jí dá těžko co vytknout. Stejně tak studii Dr. 
Wilghamové, která zase viní ze zvýšeného ukládání tuku adenoviry. Tracy Baleová 
dává vinu epigenetice s tím, že v mozku mláďat narozených matkám krmeným 
vysokotučnou potravou geny mění aktivitu, což jinými slovy znamená, že přejídání 
babiček vyvolá obezitu i u vnuků.                                             

 

Antibiotika  v boji proti patogenním bakteriím pomalu ztrácejí účinnost. Např. kmen 
Staphylococcus aureus byl ještě roku 1950 úspěšně ničen penicilinem, dnes jsou kmeny 

proti penicilinu rezistentní. A nová antibiotika nestíháme vyvíjet dost rychle na to, abychom 
bakterie předehnali. Sotva se objeví použitelné antibiotikum, už si proti němu některý kmen 
vytvoří rezistenci. Se zajímavým nápadem přišel letos F. Rodent z katedry evoluční biologie na 
britské University of Sunderland. Myšlenka je jednoduchá, až se přitom tají dech. Proč bychom 
bakterie nemohli porazit stejnou zbraní: Evolucí. Stačí, když necháme proti sobě bojovat 
plíseň a bakterii. Pokud se plíseň ubrání, a věřme, že ano, vyvine si protizbraň. Nevíme jakou 
- a může to být cokoliv. Buď úplně nová látka, která zabíjí bakterie, či "jenom" protilátka 
namířená proti bakteriální penicilináze.  Vzhledem k použitému principu může být tato 
metoda velmi účinná. Nechme se překvapit a počkejme si na výsledky pokusů. 
 

 Chřipka  začíná často velmi náhle a bez varování, takřka z plného 
zdraví. Prvními projevy chřipky překvapivě nejsou ani rýma ani kašel. 
Chřipka začíná zpravidla vysokou horečkou 38 až 40 °C, kterou provází 
zimnice a třesavka. Přidávají se silné bolesti hlavy a ztuhlosti šíje. Časté jsou bolesti 
kloubů, svalů, očí, zad a nohou. To vše je spojeno s výraznou únavou. Dalším 
možným příznakem je nevolnost. Během dalších jednoho až dvou dnů nastupují již 
klasické příznaky z postižení dýchacích cest. Je to rýma, bolest a pálení v hrdle, 
suchý dráždivý kašel. Teploty, únava, bolest hlavy a svalů obvykle vymizí během tří 
nebo čtyř dnů. Rýma a kašel pak trvají zhruba týden až deset dnů. Zvýšená únavnost 
a slabost se mohou v různé míře objevovat ještě měsíc po onemocnění.  
 

  Zdroj: časopis 2000záhad, 21.století, Wikipedie, aktuálně.cz a další webové stránky.  Sestavil JZ.



Věda, technika, tajemno, objevy a vynálezy co možná nevíte… 
Ropná krize se konat nebude ! Nové palivo, které nahradí naftu,vyrobí bakterie.... 
Tento úžasný objev vznikl v laboratořích genetiků v San Francisku. Genetici upravili 

bakterii Escheria coli ( známá to příčina průjmů a bolestí břicha ) tak, aby byla schopná 
produkovat palivo. Mikrobiální palivo s názvem biobutanol má stejné vlastnosti jako nafta, 
navíc má vyšší energetický potenciál než běžná paliva, takže bude mnohem úspornější, což se 
projeví v nižší spotřebě.  A jak se nové palivo vyrábí?  Do velké nádrže s vodou se jednoduše 
nasype rozdrcená cukrová třtina a přidají se geneticky modifikované bakterie E.coli. Bakterie 
začnou pracovat a vyměšovat mastné kyseliny, které mají stejné uspořádání uhlovodíků jako 
nafta. Po sériích ověření se již takto v USA již začalo produkovat první palivo. Na rozdíl od 
jiných biopaliv se nemusí nic čistit ani odlučovat. Palivo stačí sesbírat z povrchu vody a bez 
jakýchkoli dalších úprav je možné je čepovat do nádrží automobilů. Výroba jednoho 
barelu(159 l) tohoto paliva vychází na 50dolarů. Vědci nyní pracují na tom, jak cukrovou 
třtinu nahradit prakticky bezcennou hmotou dřevní štěpky a bioodpadu. Masivní produkce 
bionafty se očekává od roku 2011. 

Skrytý vesmír. Vědci teprve nedávno ve vesmíru objevily temnou hmotu a temnou 
energii. Nyní čelí nové záhadě. Části vzdálené vesmírné masy se totiž pohybují 
nezvykle vysokou rychlostí, navíc ve stejném směru. Fenomén dostal název temný 
proud a není jej možné vysvětlit žádnou dosud známou gravitační silou. Podle teorií 

vznikl vesmír spolu s hmotou a časem před 13,7miliardami let. Světlo, které se v okamžiku 
velkého třesku vydalo kosmickým prostorem na cestu k zeměkouli, se nemohlo dostat dál než 
do vzdálenosti 13,7milardy světelných let. Ze zprávy, kterou zveřejnil server SPACE.com 
vyplynulo, že mocná energie, jež hmotu do proudu táhne, se musí nalézat mimo universum - 
tedy známý vesmír. Museli by tedy existovat části vesmíru, které jsou ještě vzdálenější a které 
nemůžeme sledovat, protože tam světlo nemohlo doputovat. Vědecký tým z Goddarova 
střediska vesmírných letů NASA zjistil, že seskupení galaxií se pohybuje rychlostí 3,2 mil. 
km v hodině směrem k oblasti mezi souhvězdím Centaurus a Vela. Tento pohyb je přitom 
zcela odlišný od rozpínání vesmíru, které urychluje energie pojmenovaná temná energie. Tato 
rychlost se nemění se vzdáleností. Hmota v pozorovatelném vesmíru přitom nemůže 
produkovat takový proud, jaký měříme, sdělil astrofyzik Kashlinsky z NASA.  
Podprsenky pro pány nabízejí v Japonsku. Jde o novinku posledních vánoc a 
podprsenky určené výhradně pro pány se těšily nebývalému zájmu. Jako první je začal 
nabízet internetový obchod Wishroom. Článek o nich přinesl také deník Reuters. 
Podprsenku lze diskrétně nosit pod pánským oblečením a k dostání je ve třech barvách: černá, 
růžová a bílá.  

Probouzejí se u Chebu sopky?  Němečtí vědci zpozorovali první příznaky nové 
vulkanické aktivity ve střední Evropě. Na německo-české hranici pod Chebskou pánví 
se magma tlačí směrem k povrchu.  Pozůstatky po pohybech zemské kůry nalezneme 
v blízkosti  Františkových Lázní. V přírodní rezervaci Soos si můžeme prohlédnout 

dosud činné miniaturní bahenní sopky (mofety) a Komorní hůrku -  nejpozději vyhaslou 
sopku ve střední Evropě. Vědci z Výzkumného centra životního prostředí v Lipsku-Halle a z 
Geologického výzkumného centra Potsdam na základě pozorování stoupajících plynů a 
minerálních pramenů předpověděli, že oblasti hrozí zemětřesení. Podle Dr. Aleše Špičáka, 
ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR, slabé…zemětřesení do 5. stupně Richterovy stupnice, 
jaké západní Čechy postihlo zhruba před dvaceti lety, vyloučit nelze, ale nelze ho předvídat. 
Zemětřesné roje se v této oblasti objevují zhruba jednou za 5 let.  Měření během posledních 
12 let ukázala, že se v plynech mění poměr dvou izotopů hélia. „Přitom byly nejvyšší hodnoty 
takové, jaké jsou jinak známé jen z aktivních vulkanických oblastí“. Magma tlačící se na 
povrch pod Chebskou pánví by mohlo způsobit zemětřesení. 
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Vliv kosmického záření na pozemské klima.  Zásadní vliv na množství…..… 
arktického ledu a na celé pozemské klima má naše Slunce. Se zářivým výkonem Slunce 

souvisí množství tzv. slunečních skvrn. Dále se projevuje kosmické záření, které se 
momentálně podezřívá jako původce blesků. To se skládá především z oholených jader 
atomů, povětšinou vodíku a helia, čili z protonů a alfa-částic, které ještě doplňují jádra těžších 
atomů, elektrony, gama záření a energeticky velmi našlapaná neutrina. Kosmické záření 
pravděpodobně zásadním způsobem ovlivňuje tvorbu mraků. Do pozemské atmosféry buší 
ohromné množství částic, čímž vznikají ionty a volné elektrony. Právě elektrony katalyzují 
shlukování molekul kyseliny sírové a vody, z nichž se postupně rodí mraky. Ví se, že během 
posledního století se prakticky zdvojnásobilo magnetické pole Slunce, které funguje jako štít 
proti kosmickému záření. Méně kosmického záření znamená méně mraků, což zase znamená 
oteplování. V měřítku celé historie na Zemi žijeme v období výjimečně chladném. Před 2,4 
miliardou let byl v Mléčné dráze vysoký počet explozí supernov. Podle mořských sedimentů 
se zdá, že to Zemi tehdy pěkně ochladilo. Globální změny klimatu ovlivňuje tedy celá škála 
faktorů a svádět vše na produkci skleníkových plynů člověkem nelze. 
Budoucí průzkum Měsíce. Řada vesmírných agentur oznámila, že se v budoucnosti 
zaměří na výzkum Měsíce. NASA chce poslat kosmonauty na Měsíc do roku 2020, 
nicméně má problémy s nedostatkem peněz. Čína chce vypustit sondy na Měsíc, které by 
následovaly přistávací moduly s lidskou posádkou. Indie má také řadu misí. Měsíční program 
se v současnosti soustředí na misi Chandrayan. Nová indická sonda se skládá z orbiteru a 
z impaktoru a bude vynesena do vesmíru 19.9.2009. Mezi hlavní cíle patří pozorování 
povrchu Měsíce. Poté bude mapovat Měsíční povrch s cílem vytvořit kompletní 3D mapu 
včetně výskytu chemických prvků na povrchu. Velkou prioritu budou mít polární oblasti, kde 
se očekává, že na dně kráterů může být přítomen vodní led. Sonda nese i modul, který narazí 
do Měsíčního povrchu. Chemický průzkum je důležitý, neboť nabízí naději na vyřešení 
energetické otázky. Výzkum jaderné fúze probíhá již dlouho a zatím nepřinesl zásadní posun 
vpřed. Výzkumy jsou zaměřeny na slučování deuteria a tritia v tokamacích za vzniku 
neuvěřitelně energetických volných neutronů. Teoretičtí fyzikové chtějí využít pro slučování 
izotop Helia He3, aby nevznikalo velké množství vysokoenergetických neutronů.   

Do tří let mají mít všechny mobily stejnou nabíječku. Jediná UNInabíječka má  v 
roce 2012 stačit k nabití všech mobilních telefonů, které budou v na trhu, bez ohledu na 

jejich značku. Na konferenci v Barceloně se na tom shodlo 17 klíčových hráčů na trhu s 
mobily. Oznámila to GSMA, sdružující výrobce a operátory. Jednotný standard bude využívat 
konektor micro-USB. Firmy jako Nokia, LG, Motorola, Samsung či Sony Ericsson a operátoři 
AT&T, Orange, Telefonica, T-Mobile či Vodafone se tak dohodli. USB (Universal Serial 
Bus) je rozhraní, pomocí kterého PC komunikují s dalšími zařízeními, např. fotoapráty, 
tiskárnami, MP3 nebo právě s telefony. Výhodou je možnost připojování a rozpoznávání za 
běhu a napájecí napětí 5 V s možností odběru až 500 mA.  
Trnitá cesta samostatného Bulharska. Slované se do dnešního Bulharska dostali kolem 5. 
století př. n. l. V 14. století na území vpadli Turci a území ovládli. Turecká nadvláda trvala 
pět století a byla „dobou temna“. V 19. století proběhlo národní obrození. Úplné 
samostatnosti Bulharsko dosáhlo až v r. 1911. Po dvou desetiletích samostatnosti se 
Bulharsko přidalo na stranu fašistického Německa, země byla osvobozena Rudou armádou, 
aby pak úplně podlehla vlivu SSSR. Následovalo 40 let komunismu. S pádem Sovětského 
Svazu se Bulharsko až do poloviny 90. let se zmítalo ve svých vlastních problémech jako byla 
inflace, nezaměstnanost nebo korupce.  Po roce 2000 se poměry znatelně zlepšily a jak vidíme 
dnes, Bulharsko je i přes své problémy a složitou historii, vyspělá, lze říct dokonce 
i vzkvétající země. Jedete tam letos na dovolenou také?  
Zdroj: Astronomische Nachrichten, Proceedings of the Royal Society, Wikipedia, www.copernicus.org, a další webové stránky, z časopisu 
21.století, Svět záhad. aj.  Zpracoval JZ
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16 Ze sportu, co možná ani netušíte… 
Viagra zvyšuje výkon cyklistům. Penis a plíce toho mají více společného, než by se 

na první pohled mohlo zdát. A to sdílení stejného fyziologického regulačního prvku 
- rozšiřování cév potlačením aktivity enzymu fosfodiesterázy. Na tomto principu 
funguje lék, známý jako Viagra. Např. horolezci si Viagru pochvalují.  Mají po ní 

podstatně lepší cirkulaci krve, také její okysličení je lepší, netrpí horskou nemocí atp. Další 
jsou cyklisté. Pokusy se dělaly na deseti trénovaných cyklistech. Ukázalo se, že podání 
Viagry zkracuje dosahované časy až o 15%. Srdce dodávalo do cévního řečiště za stejnou 
dobu více krve, což vedlo k tomu, že v krvi byla větší koncentrace kyslíku. Mezi sportovci ale 
byli i takoví, kterým se výsledky zlepšily jen o neprůkazné jedno procento. Podrobnější 
výsledky má přinést vědecký časopis zaměřený na aplikovanou fysiologii (Journal of Applied 
Physiology), který vydává Americká fysiologická společnost. Jak to funguje ? Viagra tlumí 
fosfodiestrasu-5, což je enzym, který rozkládá cyklický guanosin monofosfát (cGMP), to je 
látka, která se účastní vazodilatace - stahů hladkého svalstva, které je v cévách krevního 
řečiště. Fakt, že látka nepomůže každému, spolu s vedlejšími negativními účinky, jako je 
bolení hlavy, dává tušit, že se nebude jednat o výhodu pro každého. Poznatky pomohou 
přispět k vysvětlení toho, proč někteří lidé mají ve vysokých nadmořských výškách problémy 
a jiní ne. Proč někdo dostane vysokohorskou nemoc a jiný ne. Proč se někomu vytvoří otok 
plic a jiný se rychle adaptuje. Kromě toho chtějí vědci ještě uskutečnit obdobné pokusy s 
ženami a zjistit, zda látka bude mít na ně stejný účinek jako na muže. 

Fotbal provázejí silné emoce na hřišti i v hledišti. Ušetřeni jich nejsou ani televizní 
diváci. Doslova při nich vřou hormony. Fotbalisté mívají tělo zaplavené mužským 

pohlavním hormonem testosteronem. Ten má značný vliv na lidské chování a je o 
něm známo, že zvyšuje agresivitu. Britští lékaři Sandy Wolfson a  Nick Neave z University of 
Northumbria zjistili, že nejvyšších hodnot dosahují hladiny testosteronu v krvi hráčů v 
zápasech na domácím hřišti a samozřejmě při derby, kdy proti sobě stojí tradiční rivalové. 
Výhoda domácího prostředí bývá dávána do souvislosti s podporou diváků a s detailní 
znalostí hřiště. Výzkum britských lékařů ale dokazuje, že se na něm podílí i „hormonální 
doping“. Nejvyšší vzestup hladin testosteronu při domácích zápasech zaznamenali lékaři u 
brankářů. Jde zřejmě o odraz jevu, jehož pozadí sahá až ke zvířecím kořenům lidského rodu. 
Mnoho živočichů bojuje mnohem urputněji při ochraně svého teritoria před vetřelci než v 
situacích, kdy vnikají sami v roli vetřelců na cizí teritorium. Brankář se při zápasech na 
domácím hříšti zřejmě vžívá do role „ochránce domova“ mnohem úspěšněji než obránci či 
dokonce útočníci. Mezi hráči a jejich fanoušky existuje „hormonální pouto“ a je jedno, zda 
fandí přímo na stadionu nebo u televizní obrazovky. Prokázal to výzkum amerických vědců z 
University of Utah a Georgia State University vedených Paulem Bernhardtem. Sledovali 
hladinu testosteronu v těle fanoušků před a po zápasu. Pokud jejich tým zvítězil, hladiny 
testosteronu stoupaly. Příznivcům poraženého mužstva hladiny testosteronu v těle naopak 
klesly. Řádění fanoušků po zápasech tak může mít zčásti na svědomí  vzestup koncentrace 
hormonů v jejich těle.  

    Trikke – nový sport pro kondici i zábavu.  Hledáte spojení zábavy a 
sportu? Chcete posílit svaly a zvýšit kondici? A hlavně se dobře pobavit? Tak 
to je Trikke právě pro Vás. Unikátní tříkolka, na níž se nemusíte odrážet, 
šlapat, ani ji tlačit. Patentovaný 3CV kloub a přenášení váhy jako při lyžování 

Vás posunou vpřed. Odrazíte se a začněte se kolébat ze strany na stranu jako při carvingu na 
lyžích nebo v rytmu rock´n´rollu. Jakmile Trikke "jede sám", přidejte přenášení váhy z nohy 
na nohu jako při bruslení. Nezapomínejte na bezpečnost a jezděte vždy tak, abyste zvládli 
řízení i zastavení. A cena ? Již od 3.300,-Kč na  www.trikke-skki.cz   
                                Zdroj:  z Objective source E-learnig a webových stránek  vybral a připravil  JZ.  



17  O penězích, plánech, činnosti  
 a o reálnosti nápadů….  Každé hospodaření,. 
každé organizace by mělo podléhat kontrole. 
Naše organizace má kontrolu dvojí, od Revizní 
komise nezávislé na VZO a od svazu, který též 
může požadovat dokladování a rozbor. Vše tedy 
důsledně evidujeme a snažíme se plnit určené 
položky tak, jak je v rozpočtu Konference 
schválí. Je logické, že přání by bylo mnoho. 
Musíme si ale uvědomit, že tak jako všichni i 
naše organizace pracuje s omezenými zdroji a že 
se snažíme v maximálním záběru pokrýt veškeré 
možné činnosti tak, aby pokud možno každý náš 
člen v nich nalezl alespoň něco, co jeho 
oslovuje. Nebráníme se tomu, aby si profesní 
sekce  vygenerovaly své další zdroje a pro své 
vlastní účely je používaly. Vždy však za 
základní členský příspěvek musíme 
garantovat stejné podmínky všem našim 
členům, stejnou možnost využití jednotlivých 
činností, akcí atp.  

rozpočet - 2009-plán  varaianta A  alternativa 
členové-zaměstnanci DP Praha výpočet dle 12/08*12měsíců  459 492 Kč  459 492 Kč 

další nábor = nárůst…  ?  ? 

individuální členové  24 000 Kč  24 000 Kč 

udržovací příspěvky  4 080 Kč  4 080 Kč 

dary a sponsoring (přísp. Na činnost dle KS)  64 440 Kč  64 440 Kč 

příjem tedy celkem   547 572 Kč  547 572 Kč 

odvod na svaz  -146 110 Kč  -146 110 Kč 

vratky půjček z 2007 -/  úvěr za Faktury T-m.   ?  ? 

celkem k dispozici organizaci pro rok 2009   401 462 Kč  401 462 Kč 

čerpání určených položek :    doplňte sami- rozdělte částku  
Položka alternativní:  Xxxxxxxxxxxxxxxx                             doplňte sami                                 ? 

Konference 2009  -5 000 Kč  min. -5 000 Kč 
administrativa-kancl.potř.(vč. nápní tisk)  -10 000 Kč  min.-10 000 Kč 

jiné vybavení kanceláře ,aj.,  -5 000 Kč  doplňte sami                             ? 

zákony, CD-R, zajištění jednání-školení Zlenice  -10 000 Kč  doplňte sami                             ? 

Dětský den - 2008  -25 000 Kč  doplňte sami                             ? 

Vánoce  -100 000 Kč  doplňte sami                             ? 

víkendové rekreace, zájmová činnost  -30 000 Kč  doplňte sami                             ? 

sponzoring - akce kopec (+ZOO Praha)  -3 000 Kč  doplňte sami                             ? 

sportovní akce  -20 000 Kč  doplňte sami                             ? 

časopisy + info členům  -26 000 Kč  doplňte sami                             ? 

jiný tisk-letáky,vizitky pro VZO, atp.  -5 000 Kč  doplňte sami                             ? 

propagace-tašky,ceny,trika aj.  -15 000 Kč  doplňte sami                             ? 

webová prezentace  -2 500 Kč  min. -2 500 Kč 
pronájmy,poplatky,jiné, ceny za soutěže  viz propagace  doplňte sami                            ? 

přísp.na tel.výdaje dle pravidel odm.  -80 000 Kč  doplňte sami                              ? ZM  

Poštovné (info členům), úřední komunikace atp.  -4.000 Kč  doplňte sami                             ? 

jubilea , odchody do důchodu  -15 000 Kč  doplňte sami                             ? 

vratky příspěvků, nemoc, mateřská atp.  dle vývoje  doplňte sami                             ? 

příspěvek na dětské tábory  -3 000 Kč  doplňte sami                             ? 

dotace pojištění odp.za škodu zaměstn.  -3 000 Kč  doplňte sami                             ? 

akvárium DEPO Motol  -2 000 Kč  doplňte sami                             ? 

TV poplatky(licence -6x)  -10 000 Kč  doplňte sami                             ? 

provoz zálohy sekcí dle operativní potřeby (8sekcí)  -8 000 Kč  doplňte sami                             ? 

kávovar + drobné občerstv. při jednání VZO a dalších jednáních  -4 000 Kč  doplňte sami                             ? 

jiné (  nábor, soc. výpomoc atp.)  -5 000 Kč  doplňte sami                             ? 

rezerva ( nezařazené položky )  -10 000 Kč  doplňte sami                              ? 
Příjem a výdej od Euphony či obdobné sekce  na zvláštní účet  na zvláštní účet      ?ZM  

výdaje a režije OR a spol.řízení OO (stávka)  -5 000 Kč  min. -5 000 Kč 
celkem výdaje  -401 500 Kč   ?,- Kč 

 



18 Konference ZO OSD Motol vytyčila další cíle… Konala 
se 26. 2. 2009 v DOS na Žižkově v zasedačce Odborového svazu 
dopravy. Ze statutu naší organizace vyplývá možnost účasti na tomto 
vrcholovém orgánu naší organizace každému členovi, pokud projeví zájem. 
Zasedací místnost byla totálně plná a zájem našich členů o možnost 
rozhodnout si sami o směřování organizace, o jejím dalším vývoji i o tom, 
kdo bude jejím funkcionářem a jak budeme hospodařit, byl tedy obrovský. 
Zprávu Revizní komise přednesl člen RK pan Fanta. Vyzdvihl další nárůst 

členské základny na současných 245 členů sdružených v osmi nezávislých sekcích, pochválil řádně 
plněné hospodaření a evidenci majetku organizace. V tajných a přímých doplňovacích volbách 
funkcionářů 51 odevzdaných hlasů rozhodovalo o zvolení nových funkcionářů. Zvoleni byli p. Mikula za 
sekci Mimo DP (92% pro), p. Kronbauer - ŘED(91% pro) a p. Fejkl na pozici místopředsedy sekce BUS 
(93% pro).  Přeřazen byl p.Sárközi z funkc. sekce ŘED do sekce BUS (změna prac. poměru). Na volby 
dohlížela a sčítání provedla k tomu zvolená volební komise ve složení p. Fanta, pí Suchá a pí Javůrková. 
Řešila se také úprava našich vnitřních dokumentů, aby korespondovaly se současným vývojem 
organizace (nutná reakce na expandování po DP i mimo ni), aby pružně umožňovaly reagovat na potřeby 
operativních jednání a zastupování, abychom mohli v širší rovině monitorovat zájem o doprovodné akce a 
sportovní turnaje a podle zájmu připravovat finanční záměr. Důležitou událostí bylo i určení dalšího 
postupu na posílení vlivu v DP Praha a.s. vytvořením společné zastřešovací platformy s druhou nejsilnější 
organizací v DP a to s OO DP-Metro. Společně tak v jednání s managementem vytvoříme zaštítění 
coby nejsilnější organizace v DP Praha a.s. působící. Pro jiné vnitřní a vnější vazby a rozhodovací 
procedury si organizace ponechají svoji suverenitu. Hodláme přetvořit do funkčního prvku nyní dřímající 
Odborovou radu, jejíž značka je již mezi zaměstnanci zažitá a kterou v masivní míře jako vůdčí např. pro 
nátlakové akce takto sami vnímají. Spustit tento proces nám umožní vstup OO DP-Metro do našeho 
společného OSD. Jako partneři, nositelé stejné politiky stejného svazu tak zcela odstraníme poslední 
odlišnosti, kterých bylo a je i tak pomálu. Máme stejné cíle, děláme podobnou práci. Naším zájmem je 
dobrá mzda, kvalitní pracovní podmínky a spokojení členové. V této dimenzi schválila Konference i 
řadu usnesení o dalším vývoji naší organizace. Konference přijala změny týkající se možnosti pozastavení 
členství osobám neplnícím své povinnosti a konajícím činnosti proti organizaci s přenesením pravomoci 
na VZO, schválila změnu v poskytovaní dotační politiky týkající se nově přijatých členů s principem 
poskytnutí finanční dotace podmíněné nevratnou půjčkou po uplynutí určité doby členství a reagovala tak 
na loňský případ Kovrzek, kdy dotyčný vstoupil do OSD jen na 2 měsíce, odčerpal dotaci na zájezd pro 
sebe, manželku, přítele a jeho manželku…a pak vystoupil. Tento případ se tak již nebude opakovat. Nově 
byla přijata klauzule o kvóru usnášeníschopnosti v případě epidemie či o zastupitelnosti v případě 
dlouhodobého marodění či úmrtí. Mandát všech funkcionářů byl rozšířen o pravomoc okamžitého 
přidělení právního poradenství a pomoci (ČMKOS) v obecné rovině dle okamžité potřeby. Pro výdej 
vánoc byl nově stanoven časový limit. Konference se též zabývala návrhem na využití nepotřebného i 
nefunkčního majetku a přijala usnesení o jeho rozprodeji v aukci. Vyvolávací cena začne 1,-Kč a bude se 
týkat nepotřebné barevné laser – tiskárny (funkční, ale bez barev), funkčního scanneru (ostatní 
v trojkombinaci nikoli) a nefunkčního televizoru (neznámá porucha). Možné je i zařazení dalších věcí. 
Zájemci si mohou prohlédnout věci po celý březen v kanceláři ZO OSD Motol, poté na schůzi VZO 
4/2009 (s přizvanými zájemci) provedeme aukci. Konference nově schválila náhradnici Revizní komise- 
paní Lolitu Matyovou z vokovické vozovny a schválila rozpočet na rok 2009 - viz str. 17. Jak bývá 
zvykem, vylosovala dárkové koše z osudí čl. základny i z příchozích. Výherci jsou p. Karásek, pan 
Havlena a pí Polejová. Přítomné pozdravili a projev přednesli: předseda ZO OSD Motol p. Zabloudil, 
který shrnul naši pětiletou činnost a ozřejmil negativa a problémy dnešních dní a poukázal na šíření 
různých pomluv slabověrci a problematickými jedinci, naopak potěšilo nás množství ústní i písemné 
podpory naší činnosti a postojů. Pers. ředitel DP ing. Petana, který v návaznosti na tento projev souhlasil 
s problémem roztříštěnosti organizací i se zbytečnými problémy při jednání kvůli četnosti organizací s 
několika čítajících deset i méně lidí (i jen 3). Funkční OR by vnímal jako pozitivní přínos pro zlepšení 
jednacího prostoru. Uvítal by zmenšení subjektů zastupujících odbory na 6 - členěných podle trakcí. 
Zdůraznil, že vzájemná spolupráce, může být oboustranně přínosná. Pravil též, že oceňuje pevnost a 
neměnnost názorů předsedy ZO OSD Motol i naší organizace jako celku. Předseda OSD p. Pomajbík 
hovořil o tripartitě, o důsledcích glob. krize na zaměstnance, podal zprávu z jednání o protestní akci proti 
rušení daňových výjimek, jelikož ministerstva dnes jednají až pod tlakem stávky, rozebral změny v 



19 nemocenské, o činnosti OSD na změny ve Směrnici o pracovní době, kladl důraz na právní 
pomoc. Kritice podrobil návrh důchodové reformy. Předeslal plány na setkání na evropské 
úrovni a o vedení sociálního dialogu. Protestoval proti outsourscingům v dopravních podnicích i na letišti 
a zdůraznil nutnost podpory členů ke zlepšení jejich podmínek. Předseda OO DP-Metro p. Obitko nastínil 
možnost realizace společných projektů, náš časopis by využil za základ časopisu pro širokou veřejnost, na 
kterém by se OO DP-Metro finančně podílela. Ocenil naše akce a dětské dny, na kterých bychom se 
nadále mohli podílet společně. OO DP-Metro slaví 9. 5. 2009 výročí 35 let činnosti. Nedávno u nich 
proběhlo referendum a pro vstup do OSD bylo 73%. členů, což je velice uspokojivé. Za 20tiletou praxi 
odborového funkcionáře nezažil problematičtější stav mezi odbory, jako v poslední době, hlavně OSPEA 
se zpronevěřila vzájemné solidaritě mezi odbory, porušila veškeré vzájemné dohody a sobecky vstřícným 
přístupem k vedení přijala návrhy zaměstnavatele na zvýhodnění jen části zaměstnanců. Vyzdvihl také 
protestní akci OR, která byla největší porevoluční akcí vůbec, OR tehdy podporovala celá republika. 
Outsourscing v metru - Siemens – 143zaměstnanců nyní zastupují mimo DP a budou letos jednat o KS na 
rok 2010 s firmou Siemens. Poděkoval naší organizaci za podporu v rámci jednání a činností na všech 
úrovních. Pohovořil o politickém zadání vyvedení činností z DP. Zdůraznil jeho neefektivitu a řekl, že 
jako člen Dozorčí rady má informace, které se normálním zaměstnancům nedostanou, a vnímá tak hrozbu 
rozprodeje DP doslova z první ruky. 
Předseda Odb. sdružení ČMaS p. Grospič poděkoval za pozvání, hovořil o tom, jak oni nastavují 
spolupráci s různými subjekty. Jejich Odborové sdružení zastřešuje Světová odborová organizace. Podle 
něho vedení sociálního dialogu je dnes málo. Je třeba důrazně prosazovat zájmy zaměstnanců. 
Důchodový systém tak, jak má být, jen znejistí zaměstnance. Zákoník práce a důch. systém jsou dnešní 
ožehavá a důležitá témata, o která se musíme ve vlastním zájmu zajímat a účinně vystupovat pro jejich 
přijatelné varianty. Dle jeho názoru by dnes pomohlo prodloužení podpory v nezaměstnanosti. Závěrem 
vybídl k jednotě odborů.    
                                      Přijatá usnesení :  
1. Konference ukládá VZO technicky zabezpečit výdej vánoc 2009 v určeném rozsahu. V tomto rozsahu 

má každý člen právo na vyzvednutí dárku, nebo mu bude po jeho domluvě s funkcionáři doručen.  
Po uplynutí stanoveného termínu se výdej zastavuje. VZO poté určí osud nevyzvednutých dárků. 

2. Konference pověřuje statutární zástupce a VZO nastavit podmínky a vytvořit funkční orgán 
společného řízení pro odborové organizace působící v OSD, které o tento model společného řízení 
budou mít zájem. Konference souhlasí se společným pořádáním různých akcí a spolufinancování 
společných projektů. 

3. Konference pověřuje VZO přípravou a uspořádáním řádných voleb funkcionářů dle volebního řádu 
ZO OSD Motol v termínu prosinec 2009 až únor 2010. Vyhodnocení výsledků voleb a následné 
náležitosti proběhnou přímo na Konferenci 2010. 

4. Konference vnímá příznivě nárůst členské základny a rozvoj organizace v DP  
i mimo ni. Pověřuje Výbor základní organizace realizací dalších   
kroků - včetně elektronické prezentace a 
reklamního tisku - které i nadále budou 
generovat nárůst členské základny a 
rozrůstání profesních sekcí.  

5. Konference vyzývá členy sekce DEPO 
k výběru vlastního kandidáta a uspořádání 
voleb místopředsedy za tuto sekci.  Pověřuje 
předsedu pomoci členům s realizací volby.  

6. Konference pověřuje sekci Marketing a 
statutární zástupce k jednání a uzavírání 
dalších vzájemně výhodných smluv s odborovými i jinými 
subjekty, které budou pro naši členskou základnu přínosné a 
zajistí jí zlepšení ceny zboží, služeb či jiné výhody. 

7. Konference pověřuje VZO  uspořádáním aukcí za účelem 
odprodání nepotřebného a nevyužívaného majetku organizace. 
V rámci možností může VZO realizovat i aukce předmětů za 
účelem dobročinných akcí. Zisk z aukcí bude poukazován na 
dobročinné účely a podporu zvířecích útulků.                                                                                                                                                Zpracovali  P.D. a JZ 



K V Í Z    P R O    D O S P Ě L É                          Zpracovala P.D. 
 

Vyluštění ve formátu číslo otázky a písmeno nám zašlete e-mailem na: info@zoosdmotol , 
nebo SMS na 739534562 , nebo písemně na adresu naší organizace : ZO OSD Motol, 
Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00. Ze správných odpovědí vylosuje VZO 6/2009 tři 
výherce, kteří obdrží poukázky na nákup zboží (TESCO) a upomínkové předměty.  

 

Otázka číslo: a) B) c) 

1 
Jaké je hlavní město 

Malajsie? 
Bankok Kuala Lumpur Jakarta 

2 
Jak vypadá Matamata 

třásnitá? 
je to květina 

z Madagaskaru 
je to pták podobný 

huse 
je to vodní želva 

 

3 Co je to overlok? alkoholický 
nápoj 

šicí stroj krátký kabát 

4 
Existuje žluva nebo 

žluna? 
Jen žluna 

 
Jen žluva obojí 

5 Co je to rokajl? 
francouzský 
sluha afric. 

původu 
drobné korálky jednohubky z ryb 

6 
Jaká barva se 

v přírodě nevyskytuje 
u květů? 

tyrkysová vínově červená černá 

7 Vanilku získáváme z květů orchidejí je to výpotek 
jehličnanů 

roste jako hrách 

8 
Součást parfémů 

ambra se získává… 
z kytovců ze skotu z keře v Himálaji 

9 Stužkonoska modrá je motýl kolibřík brouk 

10 Buližník je… pták nerost houba 

11 

V případě smrtelného 
pracovního úrazu 
člena OSD náleží 

pozůstalým sociální 
výpomoc ve výši : 

20.000,-Kč 30.000,-Kč 50.000,-Kč 

12 
Právo volit a být volen 
do všech funkcí v naší 

organizaci 

Může každý náš 
člen- tajnou a 

přímou volbou. 

Může každý náš 
člen- přímou volbou 

aklamací 
(hlasováním 

zdvižením ruky). 

Mají jen volení 
zástupci – volitelé 

způsobem dle 
okolností. 

    ================= upozorňujeme Vás ========================= 
Víte, že u nás můžete uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli při 
výkonu práce za pouhých 200,-Kč /rok? Tato svazová a naší organizací dotovaná 
nabídka platí pro všechny naše členy. Možno se přihlásit u předsedy.  Zároveň je 

možné uzavřít i jiné - na míru Vám šité – pojištění u pana Mikuly:  tel. 777 191 316 
============== Vaše reklama zdarma================================ 
 

Clearman-Tončev- úklidové práce, mytí oken, tepování koberců + interiéry  
vozidel. Levně a spolehlivě. Kontakt: e-mail: clearmantoncev@volny.cz, mobil 
+420 605 879 747  http://Mujweb.cz/www/clearman-toncev  

 

Reich Zdeněk - malování, lakování – mobil: 603 152 634, telefon: 257 215 973. 
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Naši členové mají možnost využít výhodný OSD tarif a řadu dalších výhod. 
V případě zájmu…… 

kontaktujte pana Tošila - 
739083413 (tarif OSD), který Vaši 

žádost vyřídí. Podmínkou je 
členství v OSD, zřízení inkasní platby ze 
svého účtu na úhradu služeb T-Mobile a 
prohlášení o závazku řádně hradit faktury 
za poskytnuté služby a dostát veškerým 

svým závazkům vůči T-mobile. 
============== 

Další výhody: Výčet naší nabídky 
nemá žádná jiná organizace , byť 
sebevětší!  Prostřednictvím OSD 
nabízíme :   
• Právní pomoc ZDARMA ode dne 
vstupu a ve všech případech v souvislosti 
 pracovně- právním vztahem (trestně-

právní, sociální či přestupkové řízení).  
•  Při schváleném právním sporu možnost využití 
vlastního advokáta  (svaz mu výkon proplatí) jiné 
odbory ani jejich svazy toto vůbec nenabízejí..!   
•  Finanční výpomoci při živelních událostech.   
•  Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
•  Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve 
spolupráci se Sdružením nájemníků.  
•  Svazové pojištění odpovědnosti za škody 

zaměstnavateli, zajištění plnění i soudních sporů o 
náhr. škody za dotovanou – symbolickou - cenu. 

•  Podporu při narození dítěte ve výši 1.000,- Kč,  
• Slosování čl.legitimací o hodnotné ceny na svazu.   
• Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům. 

         Prostřednictvím naší Základní Organizace Motol  Vám dále nabízíme:  
•  Slosování členských legitimací o dárkové koše na konferenci, 
•  Tradiční vánoční dárečky pro všechny naše členy (i pro nováčky v evidenci do 30.11. 
•  Pěknou akci při příležitosti Dětského dne nejen pro děti odborářů,  
•  Finanční dary u příležitosti významných jubileí a odchodů do důchodu, 
•  Při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti  členství za pouze 20,-Kč měsíčně, 
•  Bezúročné půjčky z rozpočtu naší organizace v rámci možností v opodstatněných důvodech, 
•  Sociální příspěvek na dětské tábory, 
•  Víkendové zájezdy za atraktivní cenu se zajímavým programem, 
•  Úhradu svazových akcí a příspěvek na akce zájmové, kulturní a sportovní  pořádané naší ZO 
•  Vlastní informační a zábavný časopis ( registrovaný u MVČR ) s možností Vaší inzerce zdarma, 
•  Nákup elektrospotřebičů kolektivu zaměstnanců a úhrada licencí za TV v místnostech záloh a 
vrátnicích, je-li alespoň polovina zaměstnanců členy naší ZO, 
•  LEVNĚJŠÍ ÚROKY, POPLATKY i VEDENÍ ÚČTŮ u LBBW Bank CZ a.s.  s podmínkami 
vytvořenými SPECIÁLNĚ  JEN PRO NAŠI ZO OSD Motol. ( více na www.zoosdmotol.cz ) 

•  Samozřejmostí je řešení problémů na provozovnách, odborné komise, jednání s vrcholovým 
managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádných událostí..atd.  
•  ZO OSD Motol je součástí cca dvacetitisícového OSD.  Náš svaz je mezi uvedenými profesemi v 
dopravě nejsilnější a na rozdíl od podobného (DOSIA) je členem ČMKOS a mezinárodních centrál ITF 
a ETF  ZO OSD Motol je součástí Odborové rady.  Každý z  členů může být volen i volit ve všech 
strukturách našich odborů, tajnou a přímou volbou. Vaše příspěvky lze odečíst z daňového základu.  

Ceník tarif ů T 30  T 80 T 160 T 300 

Měsíční paušál 
 

190,- 

ČMKOS 

152,- 

450,- 

ČMKOS 

315,- 

650,- 

ČMKOS 

455,- 

990,- 

ČMKOS 

693,- 
Volné minuty 
Volné SMS jsou 

do všech sítí 

30 + 30 

 

80 + 80 

20 SMS 

160 + 160 

20 SMS 

300 + 300 

30 SMS 

Sazby HIT Stand. HIT Stand. HIT Stand. HIT Stand. 

T-Mobile 2,56 3,20 2,24 2,80 2,24 2,80 

Ostatní sítě v 
ČR 3,84 4,80 2,88 3,60 2,56 3,20 

2,24 2,80 

Hlas.schránka   1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

Krátké textové 
zprávy (SMS) 

1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 

MobileBox  zdarma 

Volání v PPS 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Ceník tarifů T 600 T 1500 Profi 120 

Měsíční paušál 

1 790,- 

ČMKOS  

1 253,- 

3 750,- 

ČMKOS 

2 625,- 

        549,- 
ČMKOS  

      384,30 

Volné minuty 
Volné SMS jsou 
do všech sítí 

600 + 600 

30 SMS 

1 500 + 

1 500 

60 SMS 

120 + 120 

20 SMS 

Sazby HIT Stand HIT Stand HIT Stand. 

T-Mobile 2,40 3,- 

Ostatní sítě v 
ČR 

2,40 3,- 2,- 2,50 
3,60 4,50 

Hlas.schránka 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 
Krátké textové 
zprávy (SMS) 

1,- 1,70 1,- 1,70 1,- 1,70 

MobileBox  Zdarma 

Volání v PPS 0,80 0,80 0,8
0 

0,80 0,80 0,80 

Internet Basic  399,- 
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22 FELIX GREY  o.s.  
                    O  ČEM  SNÍ  KOČKY ? 

 
I kočky v útulku mají 
své sny.  
Mnohým by ovšem ke 
štěstí stačilo jediné – 
přežít. 
FELIX GREY  o.s. je 
nezisková organizace, která již čtvrtým rokem 
naplňuje své cíle a poslání, mezi něž patří i podpora 
soužití člověka a zvířete,mj. formou péče o opuštěné 
kočky. Naším cílem je pomáhat - klademe si za cíl 
poskytovat opuštěným kočkám, které u nás nalézají 

přechodný či stabilní domov, maximální péči po všech stránkách, ač to skutečně 
není snadné. Kočky u nás žijí ve venkovních prostorných voliérách navazujících 
na vnitřní apartmá, mají též možnost volného pohybu v uzavřených prostorech 
areálu, který jsme vybudovali zcela bez jakýchkoliv dotací či podpory - kočky 
ovšem žijí ve zcela vyhovujícím prostředí, a to po všech stránkách, neboť 
zásady welfare považujeme za prioritu. 

Dále je součástí naší činnosti prohlubování povědomí o léčivých terapiích 
formou využití vrozené energie zvířat. Právě o tom je felinoterapie ( léčba 
kočkou), se kterou se snažíme veřejnost maximálně seznamovat, stejně tak 
jako si klademe za cíl formou osvěty výchovu dětí a mládeže k zodpovědnosti, 
což je v době, kdy týrání zvířat stále vzrůstá, velice důležité. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že v regionu 
není vyvíjená žádná činnost v oblasti 
problematiky bezprizorních koček, jsme 
nuceni tuto činnost suplovat a 
bezodkladně poskytovat potřebnou pomoc 
i zvířatům nalezeným v kritickém stavu, 
který jasně vykazuje, že toto zvíře nemá 
majitele, který by mu potřebnou péči 
poskytl. Toto se bohužel odráží i na 

neočekávaných výdajích a znatelných zásazích do rozpočtů. Mnohá zvířata v 
naší péči postupně čekají další operace, léčby, plánované zákroky, kastrace, 
vakcinace apod., jsme tedy nuceni vynakládat maximální úsilí, aby se vše mohlo 
realizovat. Mnohé kočky, které u nás nalezly azyl, byly považovány za 
neumístitelné, nepřizpůsobivé či problematické, některé přímo předurčeny k 
utracení, přesto se nám systematickou péčí podařilo jejich životy i psychiku 
zachránit a obnovit v nich ve většině případů i ztracenou důvěru v člověka, což 
je častým následkem „lidského“ přístupu ke zvířatům, v němž platí, že zvíře je 
především tvor sloužící k uspokojení potřeb jeho majitele. Považujeme za 
naprostou samozřejmost kastrace, pravidelné vakcinace, pravidelný veterinární 
dohled, antiparazitní přípravky a kvalitní stravu, posilování imunity a prevenci, 



není nám lhostejná ani již zmíněna psychika zvířat,.. 
neboť  zvíře pro nás neznamená pouhé statistické…. 
číslo do výroční zprávy.  
V dané lokalitě je umísťování koček do nových 
domovů problematické - jelikož máme v péči 
většinou kočky, které mají za sebou nezbytnou 
léčbu, či nejsou zcela doléčené, případně jsou 
prozatím nepřizpůsobivé a handicapované, nelze je 

svěřit novému majiteli formou umísťovacích výstav, stejně tak považujeme za 
nutné mít případné podmínky nového domova v zájmu zvířat a jejich 
zdravotního či psychického stavu dostatečně ověřeny. 
Naše činnost vyžaduje maximální nasazení, neboť neseme zodpovědnost za živé 
tvory, kdy nelze říci, že to či ono může počkat. K dnešnímu dni máme v péči 63 
dospělých koček, 10 koťat ve věku 7 měsíců, 3 kojící kočky a 11 koťat. Tento 
stav se samozřejmě neustále mění, a velice nás mrzí, pokud z důvodu plné 
obsazenosti nemůžeme pomoci zvířatům dalším. 
Vybudování dalších karanténních prostor či rozšíření 
ubytovací části je však opět o investicích. Provoz útulku 
vyžaduje dostatečné finanční rezervy, čehož se nám bohužel 
nedaří dlouhodobě dosáhnout. Vzhledem ke skutečnosti, že 
potřeby koček je nutno řešit bezodkladně, jedná se doslova o 
každodenní boj o přežití.  
Proto potřebujeme pomoc všech, kteří nejsou lhostejní k 
osudu potřebných zvířat. Lidé si sice již uvědomují pomoc 
potřebným, ale opuštěné dítě vzbudí pozornost vždy, kdežto 
týrané či postižené zvíře je ponecháno svému osudu a tím 
vlastně  odsouzeno k bolestivé smrti o hladu a bolesti. Pro mnohé zvířecí 
pacienty jsme tedy poslední naděje. 
Bohužel, žádné zdroje nejsou bezedné a možnosti neomezené, proto i my 
bereme osud do svých rukou - proto vznikl ARTCAT - shop pro kočku(y). 
Nechceme říkat jen - pomozte nám. Proto říkáme - 
vyberte si z naší nabídky, tím nám pomůžete. 
Chcete pomoci opuštěným kočkám a zároveň potěšit sebe 
či své blízké netradičním dárkem ? Uděláte si radost a 
zároveň pomůžete kočičím pacientům ! Zakoupením 
jakéhokoliv předmětu přispějete na úhradu 
veterinární péče potřebným - celý výtěžek z prodeje je 
věnován na péči o opuštěné kočky.  Více o naší činnosti 

najdete na www.artcat.cz .     Děkujeme Vám. 
 

Poznámka : ZO OSD Motol z rozhodnutí Výboru základní organizace 
nakupuje nyní tyto krásné upomínkové předměty jako ceny pro různé 
soutěže, které jako organizace pořádáme. Pokud i vy máte zájem 
nějakou hezkou věc si objednat, můžete tak učinit v rámci společné 
objednávky naší organizace. Ušetříte poštovné. Odkaz na stránky 
Felix-grey a na shop najdete i na www.zoosdmotol.cz
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   Tradiční stránka vtipů – útlocitné upozorňujeme, že některé jsou vulgární… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chlapec volá přes plot na paní na zahradě:  
Paní, prosím vás, můžete mi přinést můj šíp? 
Ale ano, chlapče, odpovídá paní, kdepak je?   

Vaše kočka ho má v zádech. 

Paní přijde do prodejny se zvířaty, že by chtěla 
papouška. 

Prodavač povídá: "Pani, máme tady jen 
jednoho a ten je hrozně sprostej, protože byl  

3 roky v bordelu." 
Ženská říká, že jí to nevadí a koupi ho. Přijdou 
domů a papoušek říká: "AAA, novej bordel!".    

"Papoušku, to není bordel, ale tvůj nový 
domov". 

Odpoledne se vrátí dcery ze školy.  
 "AAA, nový kurvy!".  "Papoušku, to nejsou 

kurvy, ale naše dcery". 
Večer přijde manžel z práce a papoušek 

povídá:  "No konečně někdo známej, nazdar 
Karle !!!". 

 

Na plese osloví mladík dámu v letech. 
Prosím vás, slíbila jste někomu příští tanec?  
       Ne, zvolá dáma nadšeně.   
 To je super, mohla byste mi pohlídat víno? 

Sedí pan Pulec u řeky. "Co děláš Petře?" - 
"Chytám ryby!" - "A proč nemáš rukavice?  

     "Na co?" - "Jestli chytneš hovno jako 
vždycky, tak aby sis neumazal ruce!" 

 

Rozdělali jsme v krbu oheň, manžel nám a hostům rozdal opékací tyče a buřty.  Hned nato se přiřítili 
požárníci a zastavili o dva domy vedle. Všech deset nás vyběhlo ven, kde jsme potkali majitele hořícího 
domu, jak na nás znechuceně zírají.  Pak jsme si uvědomili, že všichni pořád držíme ty opékací tyče s 
buřty.... 

Jde farář a šlápne do hovna. "Hergot, hovno! Sakra, řekl jsem "hovno"!  Do prdele, řekl jsem sakra"! 
Kurva, řekl jsem "do prdele"!    A seru na to, stejně jsem nechtěl bejt farářem!" 

"Prasátko proč tak bulíš, co se ti stalo."    
Prasátko odpoví: "Protože moje maminka je svině".   

Obžalovaný, můžete nám říci, proč jste 
vyhodil svou tchýni z okna na ulici? Víte, pane 

soudce....    To jste si neuvědomil, že byste 
mohl zranit chodce? 

Panu Novákovi se narodí dítě, tak jde do 
porodnice a tam mu sestřička říká: Gratuluji, 

máte trojčata.  Pan Novák celý nadšený s hrdostí 
sestřičce říká: To mám ale rouru, co?  

 No to máte, ale měl byste si ji nechat vymést, 
všecky jsou totiž černý. 

 

Víte, co dělají blondýnky, když lezou po kolenou v trávě?   Pasou kozy. 

 

 Recept proti infarktu: Pošli do řiti každého dřív, než tě stihne nasrat. 
 

Jdou dva policisti po ulici. Najednou vidí na chodníku ležet hlavu. 
Jeden ji vezme za vlasy a říká: 'Je to Pepa?'  

'Ale kdežto Pepa je přece vyšší!!' 

Jak si blondýnka 
zlomila nohu při 

hrabání listí?   
Spadla ze stromu! 

Paní učitelka zadá dětem úkol, kdo zná nejlepší hádanku. Přihlásí se pouze Pepíček, známý to sprosťák. 
Paní učitelce nezbude než ho vyvolat.  

Pepíček se tedy ptá: Co je to?  Je to pro vás, strká se to do vás, a když se to z vás vyndá, tak z toho 
kape?  Paní učitelka zčervená a začne lamentovat, jaký je Pepík sprosťák.  

 Pepíček se ale ohradí, že na tom není nic sprostého a řekne jí správnou odpověď, a tou je VÁZA.  
Paní učitelka se o přestávce na chodbě svěřuje kolegyni: Představ si jak mě ten Pepík z 8.A. dostal, no 

schválně co to je, je to pro tebe, strká se to do tebe, a když se to z tebe vyndá, tak z toho kape?  
Pepíček, který šel okolo, řekne paní učitelce: Vykat, paní učitelko, vykat, jinak je to píča. 
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Rady k nezaplacení, v každém čísle uveřejňované, ale stále potřebné ! 

Jak postupovat při dopravní nehodě, Jak postupovat při dopravní nehodě, Jak postupovat při dopravní nehodě, Jak postupovat při dopravní nehodě, popř. obdobné mimořádné události:   popř. obdobné mimořádné události:   popř. obdobné mimořádné události:   popř. obdobné mimořádné události:       
► Vždy neprodleně zastavit vozidlo.  
► Dodržet postup nařízený vnitřními předpisy zaměstnavatele,  
     ohlásit nehodu  RST a řídit se pokyny.   
► Pokud došlo ke zranění, poskytnout pomoc.  
► Zajistit alespoň 1 svědka.  
► Umožnit bezpečný výstup cestujícím.    
► Označit místo nehody.   
► Setrvat na místě do příjezdu složek DP (popř. i Policie).  
► Prokázat si navzájem totožnost a údaje o vozidle, pojištění.   
► Učinit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti v místě nehody.   
► Případnou technickou závadu uplatňovat již při úvodním vyšetřování. 
► Vše si přečtěte, než cokoli podepíšete! Pokud s uvedeným NESOUHLASÍTE –    
        NEPODEPISUJTE!  MÁTE PRÁVO ODMÍTNOUT VYPOVÍ DAT BEZ  
        PŘÍTOMNOSTI  PRÁVNÍKA (§158 T Ř, §17 SŘ).    
► Nikdy není třeba něco vypsat a podepsat HNED, na vše jsou různě dlouhé lhůty, 
rozmyslete si vše, sepište protokol až po opadnutí emocí, popřípadě i po poradě 
s právním oddělením, předsedou, zkušeným zaměstnancem atp.  
Zde je telefonní kontakt na místopředsedu sekce ŘED:  Tošil Marek: 739 083 413, 
který je původním povoláním policista.  Může Vám poradit v souvislosti s nehodou a 
rozebrat možné důsledky i poradit Vám, jak dále postupovat. Lze samozřejmě kontaktovat 
i předsedu – 775216711, nebo právničku svazu: 731 622 978.  
    

J a k  p o s t u p o v a t  d á l e ,  J a k  p o s t u p o v a t  d á l e ,  J a k  p o s t u p o v a t  d á l e ,  J a k  p o s t u p o v a t  d á l e ,  pokud potřebujete právní pomoc ?       
(například sporná nehoda, zranění, velká hmotná škoda, pracovně-právní spor o 
neoprávněně sražené peníze, o neoprávněně udělenou výpověď, spor o náhradu škody po 
úraze atp.):   zavolejte na svaz: právní oddělení - Mgr. Ivana Hornišová - 234 462 191, 
mobil: 731 622 978, e-mail: hornisova.ivana@cmkos.cz ,  popřípadě  i  JUDr. Klementová 
Lenka - 234 462 195, mobil: 731 622 974  klementova.lenka@cmkos.cz , kde Vám 
poradí a situaci rozeberou.  
                                                Někdy stačí poradit se, zda má smysl se přít či nikoliv .   
 

Bude-li třeba přidělit právníka, doporučí Vám požádat naši organizaci o jeho přidělení. 
Poté zavolejte předsedu či některého z místopředsedů (viz kontakty v tomto časopisu) či 
zanechte vzkaz na e-mailu: info@zoosdmotol.cz  či ve schránce ZO OSD Motol.  Právní 
pomoc Vám bude VZO přidělena a odfaxováno potvrzení o jejím přidělení na svaz.  
 Vše lze stihnout i za jediný den. Řešili jsme takto již několik případů. Využijte i 
možnost jít s advokátem již k úvodnímu výslechu. Máte-li vyřízeny tyto formality, 
obraťte se na kteréhokoliv z právníků co Vám svaz doporučí, případně se dohodněte na 
použití svého.  Náš svaz i toto umožňuje – jako jediný svaz vůbec.     
              Veškerá právní pomoc je pro naše členy samoz řejmě BEZPLATNÁ.    

 

Poznámka-příklady :  Právní pomoc poskytnutá např. panu Vávrovi (nehoda TRAM vers. 
sanitka na Barrandově) vyšla OSD na 88.480,-Kč! Panu Fantovi 11.900,-Kč, paní Purmanové 
19.040,-Kč, panu Hartmanovi 7.140,-Kč, p. Schneiderovi 9.520,-Kč atp.. Nepodceňujte to, být 
v ZO OSD Motol je důležitá jistota pro eventuelní případ právního sporu. Nemusíte se 
poté bát finančních těžkostí při obhajování práva.    JZ 
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Při pracovn ě právních sporech  využívá svaz právního poradenství ČMKOS  
ve střediscích RPP ČMKOS. Žádanku na ČMKOS vypíše KTERÝKOLI Z NAŠICH 
FUNKCIONÁŘŮ (viz kontakt na straně 27).  Tuto právní pomoc přidělujeme operativně, dle 
potřeby. Se žádankou se zájemce objedná na čísle v něm uvedeném a schůzky si dohodne dle 
vlastní potřeby. Veškeré právní poradenství je i zde pro naše členy samozřejmě 
BEZPLATNÉ.    U naší organizace můžete využít i právní pomoc a poradenství zdarma při 
řešení soukromého problému – tuto službu jsme zavedli k 1. 3. 2008 a poskytuje nám ji 
jednak ČMKOS, jednak další smluvní partner, na kterého Vám kontakt předají 
místopředsedové či předseda. Naši členové využívají i poradenství ve SON (Sdružení na 
ochranu nájemníků ). I zde mají naši členové právní poradenství zdarma. 
Naše ZO OSD Motol díky svému zastřešení v Odborovém svazu dopravy nabízí servis 
ČMKOS i v DP Praha! Totéž platí o zahraničních odborových centrálách!  Nečekejte, až 
budete v maléru, a vstupte již nyní do naší organizace. A nebude Vás to stát ani korunu 
navíc. Veškeré platby se účtují v rámci odvodu na svaz, popř. převodu na ČMKOS ze svazu. 
Za Vaše členské příspěvky máte ten nejlepší servis. 

Právní pomoc a poradenství pro nás a naši organizaci jde samozřejmě dál a i když jej 
členská základna nevnímá, naše odborová organizace jej hojně využívá a nepřímo 
tak má dopad i na členy.  Jde zejména o právní poradenství a hrazení soudních sporů ZO 
OSD Motol versus jiný subjekt. Pomoc při vyhledání specialistů a zkontaktování atp.. 
Například nyní probíhá spor o určení stejných plnění pro naši OO, protože management 
DP neposkytl stejné plnění těm, které podepsaly letošní KS a těm organizacím (tedy vč. 
nás), které ne.  Právní spor, o němž věříme, že jej vyhrajeme, je hrazen z prostředků svazu. 
Právní oddělení pro naši organizaci zpracovalo pomocí legislativní rady ČMKOS již 
několik posudků. Díky tomu ušetřila naše organizace značné množství prostředků. Naše 
organizace je průběžně seznamována s novelizací všech zákonů, které se jakýmkoli 
způsobem dotýkají odborů a naší pracovní činnosti. Jsme též za prostředky svazu školeni 
z bezpečnosti i z paragrafů Zákoníku práce. To vše a mnoho jiného si musí jiné organizace 
platit (pokud to vůbec dělají…) ze svého.  Nevěřte tedy naivitě, kterou Vás krmí někteří 
(např. z Ospea, z UPD či z té nové org…), řka: „My svaz nepotřebujeme, ušetříme tím spoustu 
peněz…“, to je kec a totální blbost!   Pouze na to nemají prostředky a tak mlží….. 

Jak postupovat, pokud chcete vrátit členský p říspěvek p ři dlouhodobé nemoci?   
(Tuto možnost má každý náš člen, který marodí déle než 1 m ěsíc.  Poskytujeme ji op ět 
jako jediná organizace v DP Praha!)  Pořiďte kopie výplatní pásky a spolu s písemnou žádostí je 
vložte do schránky ZO OSD Motol. Poměrná část (mínus odečet udržovacích příspěvků á 20,-Kč/měsíc) 
Vám přijde poté poštou domů. Tuto evidenci A PLNĚNÍ zpracováváme pololetně. 
Jak postupovat, pokud chcete vyplatit p říspěvek p ři narození dít ěte? Udělejte 
kopii rodného listu a vložte ji do schránky ZO OSD Motol. Částka 1.000,Částka 1.000,Částka 1.000,Částka 1.000,----KčKčKčKč Vám přijde přímo 
od svazu na Váš účet, nebo Vám ji vyplatíme v hotovosti a pak si proúčtujeme sami vůči OSD. 
Jak postupovat, pokud chcete p říspěvek na d ětský tábor?  Pořiďte kopii 
platebního dokladu za dětský tábor (lyžařský výcvik, školu v přírodě atp.) a vložte ji do schránky 
ZO OSD Motol. Částka, jíž určí VZO na základě aktuelního zůstatku rozpočtu a počtu žádostí, 
Vám přijde poštou domů po uzavření kalendářního roku (účetnictví za daný rok).   
Jak poznáte v kterých jste odborech?   Zaměstnanci DP Praha a.s. snadno - z výplatní 
pásky. V kolonce srážky odborům máte uvedenou zkratku. Pokud tam není ZOOSD Motol, nýbrž 
nějaká jiná ( OSPEA, OSPD, OO DP-ED aj.) pak jste v jiných odborech než našich. Pokud se 
Vám zdá přestup k nám složitý a máte-li zájem, pomůžeme Vám. Kontaktujte například pana 
Tošila, který Vás vyhledá a pomůže Vám ochotně tuto změnu realizovat i vyřídit formality 
rovnou na místě (mobil 739 083 413 –  viz výhodný tarif OSD - str.20). 
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Jak postupovat pokud se chcete p řihlásit na náš zájezd či sportovní turnaj? ....  
Pokud máte zájem zúčastnit se některé naší akce, není nic snazšího než kontaktovat 
pověřenou osobu – vždy je na ní kontakt v letáku, na nástěnce či na www.zoosdmotol.cz.   
Po přihlášení se musíte zaplatit stanovený poplatek (pro členy vždy levnější) a to do 14ti 
dnů.  Zbytek pak nejpozději do 14ti dnů před odjezdem. Počet doprovodů ze strany rodiny 
pro naše členy není nikterak omezen. Necháváme i na úsudku našich členů, jak malé děti 
si na akci vezmou.  Na některé akce je povolena i možnost vzít si psa.  
Na dětské dny můžou samozřejmě i dospělí bez dětí. Tyto akce koncipujeme tak, aby 
byly zajímavé i pro dospělé i pro děti a jsou zásadně pro naše členy a jejich rodinné 
příslušníky zcela zdarma.                                                                             

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

Chcete získat až 20.000,-K č sociální výpomoci?  Pokud jste zaměstnancem DP 
Praha a.s. a jste zdravotně postiženi a neproplácí Vám pojišťovna kompenzační pomůcky 
či obdobné potřeby, které Vám pomáhají vykonávat vaši práci, pak neváhejte a v souladu 
s KS 2008-9, dle bodu 5.8.11 požádejte písemně a to prostřednictví svého přímého 
nadřízeného (projedná to s odbory a pak podstoupí PŘ na jednání se všemi OO) o 
poskytnutí daru až v této výši. Že to jde, dokládá např. jednání s managementem dne 9. 7. 
2008, kdy vedení takovou žádost, prakticky bez jakéhokoliv doložení na co konkrétně a 
bez zjišťování finanční potřebnosti žadatele (což naopak zaměstnavatel odmítl, s tím, že to 
zjišťovat nehodlá) schválilo. Nevidíme tedy žádný důvod, proč by i jiným žádostem tohoto 
typu nemělo být vyhověno. Naopak, vnímáme jako chvályhodné, že zaměstnavatel, když 
už lidem na platech moc nepřidal, alespoň takto, touto formou peníze zaměstnancům 
vyplácí. Postižení jistě nemají peníze nazbyt, využijte to!  
Další žádosti o finanční pomoc při dlouhodobé nemoci partnera a při pouze mateřských 
dávkách partnerky bylo vyhověno 23.2.2009. Každá taková žádost se posuzuje 
individuelně, nárok na ní samozřejmě není, nicméně šance tu je.   
                                                           Máte-li zájem, pomůžeme Vám žádost zpracovat.                                   
 

Potřebujete vytisknout VIZITKY, svatební oznámení, parte, diplomy či cokoli 
jiného?  Potřebujete to rychle a třeba i jen menší počet kusů ? 

Díky množstevním slevám jsme schopni třeba vizitky vytisknout již od 1,-Kč/ks. Zkuste 
to jinde sehnat levněji… Libovolný počet Vám dodáme až na vaše pracoviště, našim 
členům třeba i poštou domů - zdarma. Jsme schopni Vám prakticky cokoli potisknout, 
natisknout, zkopírovat a zboží doručit až domů. Máme smlouvy s tiskárnami i reklamní 
agenturou.              Info a objednávky:  p. Zabloudil 775216711.  Info@zoosdmotol.cz 

Nejste na Internetu ?  Jako kdybyste nebyli… !   
ZO OSD Motol svým členům nabízí možnost ZDARMA umístit svou prezentaci na 
našem serveru  či dokonce zdarma zhotovit a umístit jednoduché prezentační osobní či firemní 
webové stránky. Oproti jinému webhostingu zdarma nabízenému na trhu budete mít výhodu editace 
zdarma a nemusíte mít na svých stránkách žádnou reklamu, což některé webhostingy požadují dokonce 
ve výši až 1/3 celé stránky.  Máte-li zájem, zašlete nám písemně podklady, co chcete umístit, kontakty i 
případné foto. Zhotovíme Vám zdarma návrh a v případě Vašeho souhlasu jej poté na web umístíme. 
Vstup na vaši stránku poté samostatnou adresou či přímo z webové stránky ZO OSD Motol.  
( adresa : www.zoosdmotol.cz/VASESTRANKA.htm)     

 
 
 

 

 

Otomar Žížala 
 Čištění kanálů  

trubek a děr.. 
             603180734 
zizala@zoosdmotol.cz 

Vše o houbách,   
                     kytkách a 

jiné havěti. 
    Eva Blechatá 

603945991  
blechata@prd.cz 

Průvodce Atlantidou... 
Mapy, cesty,  
ubytování. 
Všude jsem byl a všechno 
znám – poradím, sdělím a 
vyzradím.  Gregor Máčo   
           774768800 
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Poznámka: 
uvedené odkazy 

na stránky   
i kontakty jsou  
jen ilustrativní. 
Jakákoli shoda 
jmen či čísel je 
čistě náhodná a 
neúmyslná !!! 

 



Krize za číná – proberme se už z apatie !!!  
 

Vážení zaměstnanci, nadchází doba, která se nesmazatelně zapíše do dějin, jako doba 
pokusu o omezování práv a pravomocí odborů o oklešťování nároků a jistot 

zaměstnanců. Na úrovni podniků i na úrovni snah vlády a parlamentu. 
V důsledku světové hospodářské krize bude ze strany zaměstnavatelů a politiků tento 
fakt využíván a někde i zneužíván. Obava ze ztráty zaměstnání bude využívána k tlaku 

na dohody o nižším výdělku, na zmrazení mezd, na snížení dosavadních výhod. 
 

V této přelomové době je potřeba více než jindy spojit své síly a vymoci si slušný plat, 
slušné pracovní podmínky, nepůjde-li to jinak, pak i třeba za použití všech zákonných 
možností včetně stávky...   Odborový svaz dopravy, naše - a chcete-li i Vaše -  pevná 

jistota, nám pomůže veškerou svou silou a možnostmi, které  má.  Může za nás jednat 
v rámci tripartity, v rámci vládních poradních výborů, může připravovat alternativy 

k zákonům a nařízením, může právními rozbory napadat ustanovení a vyhlášky. 
Zpracovat analýzu dopadů. Ale bude-li se třeba brát o svá práva v ulicích - pak to 

MUSÍME TO UDĚLAT I MY SAMOTNÍ.  
 

Přestaňme být už lhostejní a bude-li třeba, podpořme společně OSD i v ulicích. 
Doba je zlá a chceme-li žít slušně i nadále, musíme si v tom pomoci i my sami ! 

 

ROK 2009 bude bouřlivý !!! Bude to tak minimálně do voleb, protože pro řadu poslanců 
nyní platí heslo : „každý den dobrý“.  Jsou schopni všeho -  mají poslední šancci. 

 

Je logické, že my odborový funkcionáři půjdeme v čele těchto protestů, ale jen sami to 
nedokážeme.  Jen v hromadném zástupu a v masivní podpoře - byla, je a bude naše síla. 
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             Jak vstoupit do ZO OSD Motol ? 
       KDO jsme ?  Jsme středně velkou organizací se silným svazovým 

zázemím. Našimi členy jsou zaměstnanci všech profesí v DP i mimo něj .  I vy, pokud 
dosud nejste našimi členy, můžete rozšířit řady naší společné organizace.  Využijte výhod 
silného svazu ! Nabízíme nejlepší podmínky. Při jakémkoli pracovně-právním sporu,  při 
propouštění i při dalších událostech a pracovních činnostech,  u řidičů při jakékoli nehodě, 
nabízíme všem našim členům okamžitou  právní ochranu, poradenství i pomoc a to 
zdarma, ode dne vstupu do naší organizace !  Nabízíme společensko-kulturně-sportovní 
akce, výhody a slevy u různých smluvních partnerů, pojištění, soc. příspěvky, výpomoc při 
živelní pohromě, stávkový fond aj.   Více viz stránka 21.   Naši členové jsou podle své 
profese zařazeni v samosprávných PROFESNÍCH SEKCÍCH, KTERÉ JSOU 
SDRUŽENY POD SPOLEČNÝM ŘÍZENÍM.  Každá profese, každý její členu má u nás 
své zastoupení, každý je oprávněn přímo a tajně volit do všech stupňů řízení organizace !  
Jste-li tři a více, můžete si u nás založit svoji vlastní sekci. 
Vstoupit do ZO OSD Motol může každý člověk starší 15ti let. 

Vstup se děje vyplněním písemné přihlášky, přičemž vstup do organizace poté schvaluje Výbor 
základní organizace na svém nejbližším jednání.   

Členství v organizaci je možné bez ohledu na místo Vašeho 

pobytu, druh zaměstnavatele či členství v jiných organizacích. 
Máte-li zájem rozšířit naše řady, čítající nyní již cca 250členů, kontaktujte prosím 

kteréhokoliv funkcionáře naší organizace, případně si o přihlášku napište na naši adresu : 
ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00, nebo použijte přihláškový formulář 

umístěný přímo na naší webové stránce:  www.zoosdmotol.cz Můžete nás též kontaktovat 
e-mailem: info@zoosdmotol.cz 

Využijte i Vy tuto p říležitost.  Každý náš člen může využívat veškerých výhod svazu i 
organizace bez ohledu na výši svých příspěvků. Ode dne vstupu jste pod právní ochranou 
OSD. Příspěvky se platí měsíc zpětně.  

 Potřebujete-li poradit s vyplněním přihlášky či   máte-li specifické podmínky (například 
nechcete být vedeni ve vaší účtárně a požadujete tajné členství), nebo pokud zároveň 
chcete k nám do organizace vstoupit a z jiné chcete vystoupit a nevíte jak na to…?   

Nabízíme Vám možnost kontaktovat našeho funkcionáře, pana Tošila- tel. 739083413, e-
mail tosil@zoosdmotol.cz, který za Vámi přijede a vše osobně a na místě vyřídí, včetně 
vystavení členské legitimace OSD.           

  Zaměstnanci v DP Praha a.s. (nepožadují-li utajené členství) vyplní dohodu na druhé straně listu.    

Zájemci  o členství  -MIMO Dopravní podnik Praha a.s.- stačí vyplnit tento jednoduchý formulář.  

PřihláškaPřihláškaPřihláškaPřihláška        do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY    
  Jméno:   …………….…......……..…………       Příjmení: ………………………………......… 
  Datum narození: ……………………           Bydliště: ………………………………………….. 

   ….………………………………………...…..………………PSČ……………….……. 
zaškrtněte vhodné  : aktivní zaměstnanec - důchodce - žena na mateřské dovolené – dlouhodobě 

nemocný - učeň/studující - nezaměstnaný(-á)              dne: ……………………200_ 

žádá o členstžádá o členstžádá o členstžádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. ví v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. ví v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. ví v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy.     
  

………………………………………………                ………………………………………………. 
    podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                         podpis člena 
 
 

Příloha str.29 



    

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

           Základní odborová Organizace sdružená v Odborovém Svazu Dopravy,  pod evidenčním  
  číslem: 33-0083-115 ZO  OSD Motol  se sídlem:   Plzeňská 217/101  Praha 5  150 00 ,  IČO:  712 423 33 

 

zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem   
( dále jen „ odborová organizace“) 

a 
 

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

datum narození…………………. 
 

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

…………………………………………………          PSČ:___________ 
 
 

zaměstnanec  Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.         IČO: 00005886 
se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9   ( dále jen „ člen “ ) 

Dopravního podniku hl.m                             . Praha a.s.         IČO: 00005886 
 

pracoviště: ._______________________    sl.č. ……........ 
 

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

 
1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD 
Motol ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a 

nemocenských dávek) a to počínaje od ...          . 200_____.... 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 mu na jeho přání vydá 

předseda ZO OSD Motol. 

 

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 _________ dne: ………………     podpis zaměstnance………………………………            
 

 

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

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 

Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele  
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Kontakty na funkcionářeKontakty na funkcionářeKontakty na funkcionářeKontakty na funkcionáře    ZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD Motol  a nejdůležitější na svaz  

 

 

Zabloudil Ji ří 775216711 + 739534562 (tarif OSD )  koordinace činností, smlouvy, 
kooperace s OR i OSD,  finan ční uzávěrky, členská agenda,  prezentace 
v mediích  aj.  zabloudil@zoosdmotol.cz  ZabloudilJ@dpp.cz    
zabloudil.motol@seznam.cz      předseda ZO OSD Motol - statutární zástupce  

 

 

Tošil Marek 739083413 (tarif OSD)  Odborné a profesní náležitosti sekce  
ŘED, zajišt ění a kontakty na smluvní partnery  +  SPECIFIKA VOK OVIC  + 
Mimo řádné události a plombování MÚ   tosil@zoosdmotol.cz  ,  
Tosil1@seznam.cz    místop ř. za sekci ŘED + I.místop ř. - statutár. zástupce  

 

 

Zdeněk Zewel  731479991  sekce DEPO. Specifika St řešovice, zam ěření  pro 
kat. D + TH, vzájemná   Sou činnost na úrovni DEPO s ostatními odb. org.   
 zewel@zoosdmotol.cz          místop ředseda za sekci  MUZEUM ST ŘEŠOVICE. 

 

 

 
 

Pokorná Dana 774 916 713 Sociální program ZO, podvo jné účetnictví 
pokorna@zoosdmotol.cz ,  danuli.ja@seznam.cz       místop ř. za sekci  MIMO DP  

 
 
 
 

 

 

Fejkl Petr   721881742   problematika BUS, specifika garáže Ka čerov (a dle 
pot řeby i ostatní )  fejkl@zoosdmotol.cz,   Místop ředseda  za sekci  BUS  

 

 

Štěpánka Duchová 733141212 sekce EUPHONY. Specifika firmy Euphony.  
Vyjednávání a jednání v zájmu ochrany členů a zaměstnanc ů firmy, 
komunikace a prezentace sekce, koordinace se svazem . 
duchova@zoosdmotol.cz     místop ředsedkyn ě za sekci  Euphony.  

 

 

Jan Havránek 725606235 Zajišt ění podpory a propagace,  spolupráce s 
dodavateli a partnery, aj.   havranek@orinoko.cz  , pripominky@zoosdmotol.cz  
místopř.za sekci Marketing-reklama-propagace 

 

 

Sárközi Josef  723613226  Kulturní  referent, problematika BUS, specifika 
garáže ŘEPY   sarkozi@zoosdmotol.cz  ,  SarkoziJ@dpp.cz  , 
Josef.Sarkozi@seznam.cz      výkonný mandát – BUS 

 

 

Pakosta Ji ří   608 258 703 Provozn ě Ekonomická Komise 
pakosta@zoosdmotol.cz  , PakostaJ@dpp.cz     výkonný mandá t- ŘED 

 
 
 
 

 

 

Suchá V ěra 737730925  hospodá řka ZO (majetek, banka, FÚ, + mzdová  
účtárna, aj. ), pé če o ženy, komise BOZP,  sucha@zoosdmotol.cz, 
SuchaV@dpp.cz      výkonný mandát - ŘED 

 

 
 

Kronbauer Patrik   724519150  sportovní referent, specifické komise (nap ř. 
jízdní řády, od ěvy aj.),  kronbauer@zoosdmotol.cz       výkonný mandát - ŘED 

 
 
 
 

 

 

Pokorná Lucie 774916711 poštovní kontakt se členy, administrativa, 
zaměření na studující a u čně  lucie@zoosdmotol.cz  ,výkonný mandát - MIMO DP 

 

 

Ján Mikula  777191316  Finanční poradenství, kooperace s partnery, 
specifická činnost . mikula@zoosdmotol.cz         výkonný mandát – MIMO DP 

 
 

 

revizní komise: Šmakal Josef, Fanta Josef, Nejedlo Vladimír.  (náhradnice:  Matyová Lolita ) 
 

Nejdůležit ější KONTAKTY na ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY:  sekretariát svazu  Šlajerová Milada - 
22 718 928 osd@cmkos.cz  , Odborový svaz dopravy - právní oddělení    Mgr. Ivana Hornišová - 

234 462 195  hornisova.ivana@cmkos.cz , pojištění Kadlecová Marcela - 234 462 196 
kadlecova.marcela@cmkos.cz , více - viz www.os-dopravy.cz  
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Aktuální ceník 

nocležného: 
 

 

hotel Alton       1.400,-Kč  
 

penzion Lípa      490,- Kč  
 

ubytovna Jeneč  100,-Kč  
 

loď bezdomovců    20,-Kč  
 

noční TRAMvaj   0,- Kč ! 
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