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Proběhl mítink na podporu zastavení outsourcingů. 
 Konal se 16.6.2009 v krytu depa Kačerov. Desítky zaměstnanců DP Praha a.s. vyslechli 
sdělení předsedů OO DP-Metro p.Obitka,  PV OO DP-autobusy p.Čady a ZO OSD Motol 
p.Zabloudila, tj. zástupců organizací, které se jako jediné v DP Praha rozhodně postavily na 
stranu zaměstnanců a nehodlají nečinně přihlížet postupnému rozprodávání podniku. 
Všichni přítomní se následně svým podpisem přidali ke stanovisku požadující zastavení 
outsourcingů (tj. vyvedení činností z našeho podniku na jiného provozovatele).  
 

    
 
 

Prohlášení ú častník ů mítinku proti rozprodávání DP, a.s. 
 

My, účastníci mítinku proti rozprodávání DP hl.m.Prahy, a.s. a zaměstnanci 
DP,a.s. podporujeme toto prohlášení. 

 

Odmítáme politické rozhodnutí primátora hl.m.Prahy MUDr. Pavla Béma 
k masivnímu vyvedení činností z DP, a.s. formou outsourcingu. 

 
 

Transformace a optimalizace, která se uskutečnila v DP, a.s., 
pozitivně nastavila vytížení provozních a technologických kapacit, i 
využití lidských zdrojů a produktivity práce. Z těchto důvodů došlo 

k významnému snížení počtu zaměstnanců. 

 
 

Máme velkou obavu, že vyvedením činností dojde k nevratným krokům, 
prodražení a zhoršení služeb od dodavatelských firem. 

Záměry outsourcingů, které schvaluje představenstvo DP, např. 
outsourcing Přepravní kontroly, vnímáme rozporuplně. Jsme schopni 

vnímat záměry projektů, které budou efektivní a prokazatelně přinesou 
DP, a.s. přidanou hodnotu. 

Odmítáme však, aby pod záměrem outsourcovat došlo k pouhému 
převedení činností a zaměstnanců k jiné firmě. 

 

Požadujeme, aby o provozu, vývoji a strategii DP,a.s. rozhodovali 
odpovědní odborníci, ne neodpovědní politici a politický nátlak ! 

 

Stanoviska v tomto prohlášení bez výhrad podporujeme a vyzýváme 
odpovědné politiky – zastupitele hl.m.Prahy a představenstva DP, a.s. k  

zastavení dalších záměrů outsourcingů a přehodnocení již 
odsouhlasených projektů.                       V Praze dne 16. června 2009 

Podpisové archy naleznete na svých pracovištích, v sekretariátu zmíněných Odborových organizací či 
v elektronické podobě na webové stránce ZO OSD Motol :   

www.zoosdmotol.cz/mitinkprotioutsourcingu.htm 



N EPLÝTVE JME  PE NĚZ I  KTER É N EMÁME  !! !N EPLÝTVE JME  PE NĚZ I  KTER É N EMÁME  !! !N EPLÝTVE JME  PE NĚZ I  KTER É N EMÁME  !! !N EPLÝTVE JME  PE NĚZ I  KTER É N EMÁME  !! !     
Náš postoj ke snaze na zavedení nové signalizace pro TRAMvaje. 

 

ZO OSD Motol nesouhlasí se zavedením nové 
signalizace pro TRAM.  Domníváme se, že stávající 
úprava je dostatečná jak po stránce právní, tak po 
stránce technické. Existuje takto několik desetiletí a 
je schopna takto fungovat i po další léta bez 
jakýchkoli úprav. Nátlak na změnu signalizace 
vidíme jako mediální kachnu, honbu za senzací a 
účelové zkreslování jízdy TRAM na stůj při 
povoleném přejezdu daném zábrzdnou dráhou 
TRAM a pak neznalými novináři špatně 
pochopeném výkladu a zneužitém proti řidičům. 
Vše je podle nás i nyní dostatečně technicky 
ošetřeno. 

Pokud by však n ěkdo cht ěl mocí mermo 
doplnit signalizaci o polohu POZOR,  

pak nech ť se provede úprava –  
ROZBLIKÁNÍ  „ ČOČEK“.  

Vyžádalo by si to nesrovnatelně menší 
finanční prostředky než navrhované řešení změny signalizace. Další 
připomínkou je nutnost zdvoj, či ztrojnásobení signalizace, oproti stávající, při 
kolejovém větvení. To vidíme jako možnost kolizních situací a stresové zátěže. Naším 
cílem má být jednoduchost a srozumitelnost, nikoli komplikovanost. 
Předělání stávající signalizace by si vyžádalo obrovské finanční prostředky, které 
nejsou k dispozici. Pokud má podnik zdroj peněz, nechť je využije účelněji na obnovu 
vozového parku a opravu kolejové sítě.  S celou normou ve všech bodech proto 
vyjadřujeme zásadní nesouhlas.   
 

A jak že je to s pen ězi v DP Praha a.s. ?   
Pražští zastupitelé opoziční ČSSD, KSČM, SZ a SNK ED na jednání zastupitelstva 
hlavního města Prahy v květnu společně navrhli navýšení dotací pro dopravní 
podnik (DP) o miliardu korun. Vůbec poprvé se v tomto volebním období všechny 
opoziční strany spojily proti ODS. V pražském zastupitelstvu opozice ale většinu 
nemá, a tak návrh neprosadili..  Magistrát dopravnímu podniku pro letošek přidělil 
na provoz 7,12 miliardy korun, což je o 120 milionů méně než pro rok 2008. Na 
investice dostal podnik na letošek 1,99 miliardy ko run, což je nejmén ě za 
posledních deset let . Dopravní podnik nyní pravidelně čerpá kontokorent, aby 
zaplatil zaměstnancům výplaty. Jsou to tedy drahé peníze za velké úvěry a městu 
při tom tyto peníze, které požadujeme, leží na účtech, uvedl našemu deníku 
zastupitel Petr Zajíček. Podle něj se všechny strany mimo ODS shodly na tom, aby 
se přestalo v Dopravním podniku nehospodařit . Podle Zajíčka je paradoxem, že 
primátor Bém se nechal jmenovat do představenstva DP a přitom jeho správné 
hospodaření vůbec nepodporuje.  

Naskýtá se otázka, je podfinancování podniku a jeho postupný rozprodej cílem?  
A koho je to  cíl? 



Eurodemonstrace vEurodemonstrace vEurodemonstrace vEurodemonstrace v    PrazePrazePrazePraze.  
ZO OSD Motol a Odborovému svazu dopravy 
není lhostejný osud zaměstnanců ! 

Nepřipustíme zneužití krize ke zhoršení našich 
pracovních a finančních podmínek ! 

Zúčastnili jsme se proto 16.5.2009 demonstrace na 
kterou se sjeli desítky tisíc odborářů z celé Evropy. 
Stovky autobusů obsazovaly každičké volné místo na 
Strahově již od dopoledních hodin, brzy jich byl plný 
Strahov.  Po dvanácté hodině se poté davy lidí daly 
na pochod směr Hradčanské náměstí.  Všechny nás 

spojuje jediný cíl - NEPŘIPUSTIT V DŮSLEDKU KRIZE ZHORŠENÍ 
NAŠICH PRACOVNÍCH A FINANČNÍCH PODMÍNEK !  
Lidé neváhali cestovat sem desítky hodin z celé Evropy, vidět a slyšet byly 
Poláci, Němci, Rakušané, Francouzi, Bulhaři, Španělé a další a další národy, 
ale spoustě Pražáků bylo opět, jako při jiných demonstracích, pár minut 
zatěžko…Čechy zastupovaly hlavně okresy dále od Prahy, Moravané měly 

účast tradičně slušnou. Celkově pak novináři odhadli účast na 30tisíc…  Demonstrující 
podpořili následující výzvu : 

VÝZVA PREZIDENTOVI ČR, POSLANCŮM, SENÁTORŮM A VŠEM BUDOUCÍM VLÁDÁM  
Vážený pane prezidente, vážené paní poslankyn ě, páni poslanci, vážené senátorky a 
senáto ři, vážená nová a budoucí vládo! 
Před nedávnem zde na pražském Hrad čanském nám ěstí americký prezident Barack 
Obama dával lidem nad ěji a mluvil o bezpe čí světa.  Dnes stojí na stejném historickém 
místě desetitisíce lidí, aby otev řeně vyjád řily d ůrazný protest proti nespravedlivému 
zneužívání krize.  Vyzýváme Vás: nep řipus ťte, aby ti, kdo krizi nezavinili, ji odnesli 
nejkrut ěji!   Nedělejte z krize záminku ke zm ěnám zákoníku práce, které by p řinesly 
nebývalé omezení zam ěstnaneckých práv, v četně možnosti bezd ůvodného vyhazování 
z práce! Je prokázáno, že sou časný zákoník práce není p říčinou ekonomických potíží 
země a jednotlivých podnik ů!  Odmítn ěte takovou novelu zákoníku práce, která má být 
oprátkou na zam ěstnance!  Pomozte zachovat pracovní místa ve řejnými zakázkami. 
Podpo řte z prost ředků EU a státu kombinaci zkrácených pracovních úvazk ů se sociálními 
dávkami! 
Ochraňte lidi p řed parazitováním finan čních spekulant ů přijetím zákona proti lichv ě! 
Napravte reformou pok řivený sociální systém, aby pomohl v krizi ochránit nezaměstnané 
a rodiny s d ětmi!   Nedovolte hazardování s d ůchodovým systémem!   Nep řijímejte nový 
rizikový zákon o penzijním spo ření!   Nedovolte znehodnocení naspo řených d ůchod ů a 
další oslabení ve řejných financí!   Nepodporujte opt-out, což je částečná privatizace 
veřejného d ůchodového pojišt ění, která by byla zejména v dob ě krize velkým hazardem 
pro penzijní systém!  Peníze na naše d ůchody na spekulativní burzu nepat ří! 
Nedovolte, aby se krize stala záminkou k likvidaci veřejných služeb ve zdravotnictví, 
sociální pé či, školství a dalších oblastech! Využívejte sociáln í dialog, obdobn ě jako tomu 
je v jiných zemích EU! Berte vážn ě odborové analýzy v ekonomické a sociální oblasti, 
které opakovan ě ve srovnání s jinými prokázaly svoji kvalitu a p řesnost! 
Konejte, rozhodujte a vládn ěte ve prosp ěch ob čanů, nikoliv v zájmu spekulativního zisku 
finan čních a lobistických skupin a da ňových ráj ů! Světu to nedávno v Londýn ě slíbili 
představitelé 20 nejvlivn ějších zemí.  
Na včerejších demonstracích v Madridu a Bruselu a na dne šní v Berlín ě a Praze jsme 
jménem 60 milión ů odborá řů Evropy vyzvali a vyzýváme politiky k odpov ědnosti za osudy 
lidí, na které krize doléhá nejtíživ ěji.                                                            V Praze 16. května        
 Účastníci demonstrace ČMKOS, kterou poprvé p řijeli výrazn ě podpo řit odborá ři ze zemí EU. 



I přes nepřízeň počasí proběhl Dětský den, pořádaný ZO OSD Motol 
30.5.2009, úspěšně.  Účast 75 osob ( a 10 účinkujících ) svědčí o neutuchajícím zájmu o 
tento typ akcí. Jsme rádi, že naše organizace může rozdávat radost malým i velkým a 
věříme, že i do budoucna se nám podaří udržet vysokou laťku kvality těchto a obdobných 
akcí či ji dokonce ještě zvýšit...  Dětský den letos začal výletem parníkem z Prahy u 
Palackého mostu. Po přistání v Davli pak pokračoval obědem, produkcí harmonikářky i 
reprodukované hudby, výstupem skupiny historického šermu a dobových tanců, poté 13ti 
tradičními soutěžemi pro děti a jedné pro dospělé a celý den končil návratem vlakem 
s pronajatým vlastním vagónem.  Děti obdržely samozřejmě za zdolání soutěží řadu 
sladkostí, diplom, medaili a v tombole si vylosovaly různé ceny. I přes občasný 
zahradnický deštík vládla všeobecná pohoda a spokojenost. Tuto celodenní akci tak lze 
bezesporu zařadit mezi zdařilé. Jistě netřeba zdůrazňovat, že naši členové i děti měli tuto 
velice finančně náročnou akci zcela zdarma.  Již den po této akci jsme začali jednání o 
spojení organizací s možností pořádat rozsáhlejší a finančně náročnější akce s možností 
účasti ještě většího počtu účastníků i více produkcí. Náklady na tuto akci ( letos cca 40tisíc 
) jsou pro naši organizaci v této formě, jak ji známe dnes, maximum možného. Chceme-li 
Vám v budoucnu nabídnout ještě více zábavy a atrakcí, musíme se vydat tímto směrem.  
Společně dokážeme více, společně si můžeme dovolit více. Děkuji všem pořadatelům za 
pomoc, všem účastníkům umělecké produkce za účinkování za symbolické ceny, děkujeme 
OV KSČM Praha 5 za zapůjčení zvukové aparatury zdarma, všem účastníkům za to, že 
trpělivě přestáli náladové počasí a všem, co přivedli děti, za jejich zájem a ochotu přijít a 
své ratolesti touto naší akcí potěšit. V dnešní době lenosti a lhostejnosti je to obzvlášť 
cenné.     Za rok na Dětském dnu opět na viděnou !                                       JZ. 

 

 

 

 
 



Proběhla akce : Čarodějnice. 
 Akci svolala pro zájemce z řad našich členů ZO OSD 
Motol a to na 30.4.2009. Původně zajištěné prostory v 
restauraci Na Hrázi byly operativně změněny na 
atraktivnější program. Přihlášení účastníci byli avizováni 
o změně a měli tak možnost během dne:  okusit 
grilovaných dobrot, posedět, popovídat si a zazpívat si u 
kytary i u reprodukované hudby v Jenči. K večeru pak 
akce pokračovala přesunem do Stochova na:  pěkný 
ohňostroj, velkou vatru, zábavní atrakce ( např. autíčka, 

střelnice, atp.), možnost poslechnout si country kapelu  či si jít zatančit do blízkého 
zábavního podniku "U Motorkářů".   Poslední účastníci ukončili tuto akci až ve tři ráno a 
vzhledem k hezké atmosféře ji určitě opět příští rok zařadíme do programu. 

======================================================== 
Ve dnech 19 + 20.4. prob ěhl výlet auty do Českého ráje a okolí . 
Vyzkoušeli jsme tehdy poprvé nově koncipovaný typ víkendových rekreací. Vedl nás 
k tomu fakt, že začal ubývat zájem o hromadné cestování autobusem a že zájem rekreantů 
se začal velice názorově tříštit. Jde zřejmě o přirozený vývoj a protože naše organizace je 
přístupná všem novinkám a přínosným změnám, zkusili jsme novum. Princip je ten, že 
skupina rekreantů vyrazí nikoli autobusem, ale autem, na které dostanou příspěvek na 
benzín. Oplátkou ti, kteří auto mají, vezmou ty, kteří auto nemají. Po cestě pak mohou 
navštívit místa, které uznají za vhodné, protože někdo má rád hrady a někdo zase hady… 
(nebo je to jinak ?). Pobyt a stravu si rekreanti platí sami, mohou to však přes nás platit ve flexi. 
Tento zájezd byl vymyšlen tak, že všichni byli ubytováni ve stejném penzionu, mohli však 
využít různé výletní trasy v okolí a při návratu domů jet přes místa, které chtějí navštívit.  
Někdo jel na hrad Kost, někdo zas do Lázní Poděrady či za Rumcajzem do Jičína.  
Prvního víkendu auty se zúčastnilo 7 posádek. A všichni vyjádřili spokojenost s tímto 
systémem.  Proto jsme operativně připravili další výlet auty – a to 13. + 14. 6. 2009. Další 
výlet tohoto typu bude v září(?12+13.9.?). Již nyní nám můžete psát, kam byste chtěli výlet 
směřovat a které alternativy máme pro Vás připravit. Těšíme se na Vaše nápady na:  
vylety@zoosdmotol.cz  , nebo na:  info@zoosdmotol.cz         Děkujeme Vám.            JZ. 
 

   
 

       
 



Ve dnech 13. +14.6.2009 uspořádala ZO OSD Motol již druhý z výletů auty.     
Tentokráte měli naši členové na výběr 5 různých míst, tak aby si každý mohl vybrat dle 

svého gusta. Nakonec se akce zúčastnilo 8 posádek ( 8 aut ), v nich celkem 23 výletníků a ti 
si vybrali dva víkendové cíle. Posádky 4 aut vedené panem Fantou zvolily za svůj cíl Bílé 

Labe- Špindlerův Mlýn a 4 posádky vedené paní Danou Pokornou 
se vydaly do cíle Mariánské a Františkovy Lázně.  
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Na zdraví a na šťasnou cestu.. 

  ubytování: hotel Pelikán 
  Hrad Bečov 

 Motýlí farma – Žírovice 

 Františkovy Lázně 

         Zámek Kynžvart 

Jesenická přehrada  Františkovy Lázně 

Penzion Bílé Labe 
Všemi směry příroda… 

Sbírání sil na dlouhé trase 
A  zase kupředu a vzhůru… Cíl : Sněžka… 

 Mariánské  Lázně 

Obří důl s jazyky sněhu i v létě.. 



V dubnu a v květnu proběhly volby volitelů pro volbu zástupců zaměstnanců 
 do dozorčí rady DP Praha a.s..  

Naše organizace nominovala své lidi jak do volebních komisí, tak coby 
potencionální volitele.  Pro zdar voleb,  protože naším zájmem – zájmem 
zaměměstnanců – je a musí být mít svého zástupce v dozorčí radě, jsme 
udělali maximum možného. Jen dozorčí rada má informace o budoucnosti 

podniku, o strategii a cílech vlastníka a provozovatele! 
Bohužel od za čátku se tato volba setkávala s nezájmem a apatií. P roblémem 
těchto voleb pak byla nutnost p řekročit zákonný rámec 50% ú časti 
potenciálních voli čů. Účast voli čů v prvním kole byla jen kolem 40%. 
Demagoie a odrazování voli čů od voleb n ěkterými jedinci bohužel slavilo 
úspěch a tak bylo nutno vynaložit další peníze a provés t další - druhé kolo.    
Strategie, kterou mimochodem naše organizace prosazovala již před zahájením prvního 
kola ( tj. nutnost mít volební komise v každé vozovně ), se ukázala v druhém kole jako 
SPRÁVNÁ.  Stačilo prostě jediné – přijít za voliči a nečekat, že oni přijdou za volební 
komisí, natož ještě do přestávkových místostí. Většina voličů pak využila svého práva volit 
a druhé kolo pohodlně dosáhlo zákonných limitů pro sčítání hlasů. I když některé vozovny 
přesáhly 50% účasti jen stěží, Pankrác kvůli rekonstrukci a separování komise na daleké 
místo a dokonce Kobylisy opět ostudně propadly (účast cca 30%), tradi ční místa 
demokracie, kde jsou lidé zvyklí volit - Motol a Strašnice - překonaly všechny 
předpoklady. Odvolili zde téměř všichni, kdo volit technicky mohli. Protože není reálné 
shánět marody a lidi na dovolených, tak účast při  78% či dokonce nad 80% je prostě 
vynikající. Děkujeme všem zodpovědným voličům, kteří se dostavili k volbám a svým 
hlasem pomohli dobré věci – zvolit volitele, kteří následně zvolí naše zástupce do 
dozorčí rady – tj. kontrolního orgánu představenstva společnosti. Účast voličů 
v druhém kole celkem přesáhla 70%.  Volby do dozorčí rady by měly být po zvolení 
zbylých tří volitelů v JDCM a to asi 2.7.2009. Kandidovat může opět každý.           JZ 

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

Další z nekone čné řady bowlingových turnaj ů pořádaných ZO OSD 
Motol se konal 14.3.2009   
tradičně již v bowlingové hale Břve a tentokráte i s následným posezením v blízké 
restauraci Na hrázi. Podle tradice jsme zachovali úvodní nasazení podle rodinných a 
pracovních vazeb s dalším kláním o umístění. Rok od roku si naše turnaje získávají větší a 
větší zájem a tento jarní turnaj se hrál již za účasti dvaceti hráčů, tři hodiny a na všech 
čtyřech drahách...  Všichni účastníci byli spokojeni a sranda nám vydržela od úvodního 
hodu až do pozdních nočních hodin, kdy jsme tuto akci ukončili.  Skupiny základní i 
skupiny o následné umístění byly vzácně vyrovnané a vedl se dramatický souboj o každou 
kuželku. Mnozí si vylepšili i své osobní rekordy. Mezi hráči byly zastoupeny všechny 
věkové kategorie. Od 10ti leté žákyně až po 79ti letého důchodce a ani jeden z těchto 
jmenovaných neskončil na chvostu… Turnaj se vydařil a všichni se již těší na další 
sportovní akce. V termínu 29.8. to bude např. tenisový turnaj v hale Břve.  Sledujte web ! 
 

     JZ 



Vzpomínáte ?  Co také bývalo ve starých Kolektivních smlouvách...  
 

Vážení čtenáři, myslím, že nazrál čas připomenout si, co bývalo ve starých 
kolektivních smlouvách, abychom společně získali představu, co jsme kdysi měli a 
ztratili a co jsme vybojovali a neměli bychom ztratit. Určitou sebereflexi možného a 
přijatelného. Můj soukromý archiv začíná KS pro DP ED ( tehdy ještě nezávislého a 
samostatného podniku ) roku 1996. Tehdy zde působila pouze jediná odborová 
organizace vedená p.Vitoušem. KS 1996 po dohodě s ředitelem Ing. Pokorným schválila 
na Konferenci v lednu.   A co se zde dočteme ? Lidi zajímají vždy především peníze, 
tady jsou:  Mzdový tarif D , TH a zvláštní tarif. 
D4 37,-/hod TH 4 5.900 – 6.700,-  
D5 42,-/hod TH 5 6.600 – 7.400,- Tar.st.5 6.800- 7.800,- 
D6 47,-/hod TH 6 7.300 – 8.300,- Tar.st.6 7.700-8.700,- 
D7 52,-/hod TH 7 8.200 – 9.200,- Tar.st.7 8.600-9.600,- 
D8 57,-/hod TH 8 9.100 – 10.300,- Tar.st.8 9.500-10.700,- 

TH 9 10.200 – 11.600,- Tar.st.9 10.600-12.000,- 
TH 10 11.500 – 13.300,- Tar.st.10 11.900-13.700,- 

 

 

Zvláštní tarif měly 
profese:  

mistr, vrchní mistr, VTP 
dopr.prov. , ved. LD, 
ZVPTČ, ved.provozu, 
stavbyved., ZVPVČ a 

dispečer 
Tar.st.11 13.600-15.800,- 

 

Mzda řidičů se odvíjela od odpracovaných let a byla tato : 
roky 0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 Nad 21 
Kč/hod 49,- 50,- 51,- 52,- 53,- 54,- 55,- 56,- 57,- 58,- 59,- 
 

Mzdové příplatky se poskytovaly za : 
 
 
 

 
 

Prémie byly jednotné ve výši 10%.  Řidiči z nich měli ( podle tabulky hříchů ) 
například sankci 50,-Kč za minutu, za jízdu oproti jízdnímu řádu napřed (mimo 
toleranci +-2min) do 5ti minut a nad 5minut nadjetí byla tato sankce 100,-/min.  
Kuriozitou a prakticky nemyslitelná v dnešní době byla tehdejší pokuta 650,-Kč za 
požití alkoholu ve službě (dnes to znamená automatickou výpověď). 
Vypláceny byly také stabilizační odměny. Ty se počítaly podle koeficientu daného 
odpracovanými roky násobeného mzdou za období leden až září. Výplata dávky pak 
byla s listopadovou mzdou ( před Vánoci ). A jaký byl ten koeficient ? Tento: 

 

Odprac. 0-5let 6-10 let 11-15 let 16-20 let 21 a více let 
 Koefic. 1  Koef. 1,5 Koef. 2  Koef. 3 Koef. 4 
 

Mimořádné odměny při výročí 50ti let věku se vyplácely ve výši 5.000,-Kč ( nyní je 

podnik vůbec nevyplácí, jen ZO OSD Motol vyplácí svým odborářům tisíc Kč ). Při odchodu do 
důchodu  bylo rozmezí 3.000,- až 21.000,-Kč (za odpracovaných 5 – 40 let u podniku). 
Kuriozní body v KS 1996: …zaměstnavatel zajistí příznivější klimatické podmínky 
v kabinách řidičů (TRAM) montáží ventilátorů…. nebo ….vzhledem ke zvýšené 
kriminalitě ( Bože už tehdá…!!!) bude pokračovat ve spolupráci s přísl. orgány 
činností k zajištění bezpečnosti především nočního a poloročního provozu….   
A co je stejné dnes jako tehdy?   
Snad jen dovolená +1 týden nad zákonný rámec a za svátek příplatek 100% .             
A příště si projdeme třeba KS 1997.                                               Zpracoval  JZ. 

druh turnus noční Škodl. 
prostř. 

Vedení 
čety 

SO + NE zaškolo
vání 

šejdr Cizí 
jazyky 

zastupování 

Kč/… 2,-/hod 6,-
/hod 

4,-/hod 3-5,-
/hod 

18,-/hod 3,-  
/hod 

52,- / 
den 

500,- 
/měsíc 

1.000,- 
/ měs. 



Fotosout ěž na webových stránkách. 

Soutěžte o dárkové předměty, nebo až o 3.000 € .  Na této straně Vám 
představujeme soutěž malou, naší odborovou, i soutěž velkou - mezinárodní. Na 

webových stránkách ZO OSD Motol www.zoosdmotol.cz  můžete již od ledna soutěžit a to 
velmi jednoduchým způsobem. Můžete zaslat každé čtvrtletí 3ks fotografie na libovolné téma, 
pod svou značkou, pomocí uvedeného e-mailu (např. foto@zoosdmotol.cz). Poslat můžete foto 
prakticky v jakémkoli rozlišení, klidně i fotku z mobilu. Každý den pak můžete pro libovolné 
snímky na této webové stránce hlasovat. Vítězem se koncem čtvrtletí stávají fotografie, které 
obdrží nejvíce kladných hlasů ( princip líbí – nelíbí ). Ti nejlepší získávají dárkové předměty a 
finanční poukázky (popř. lístky do kina či ZOO). Tato soutěž je celoroční, úspěšní fotografové 
se mohou také těšit počátkem roku 2010  na kalendář z nejlepších fotografií roku 2009. 

Soutěž kvalitativně mnohem výše a to pro amatéry i profesionály běží nyní i na 
stránkách Českomoravské konfederace odborových svazů (Naše OSD je jeho 
součástí). Přes webové rozhraní ČMKOS (http://www.cmkos.cz/) se dostanete na 

mezinárodní stránku: http://www.osha-photocompetition.eu/registration_cs.html . Zde se 
můžete registrovat a zúčastnit se mezinárodní fotosoutěže na téma BEZPEČNOST A 
ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTÍCH . Zúčastnit se může kdokoli, zasílají se také max. 3 
fotografie, je zde však vyšší nárok na kvalitu fotografií ( min 5Mpixelů – 2480*3508 pixelů ), 
nutno zde vyplnit adresu, dodržet téma, atp. Nicméně odměna za případnou výhru je velice 
lákavá  3.000 € , což v přepočtu činí cca 80.000,- Kč a to už stojí za trochu času a vyplňování 
formuláře...  Pozor, tato soutěž je omezena časově – jen do 15.8.2009. Každému kdo rád fotí  
výše uvedené soutěže vřele doporučujeme. Hodně štěstí.                                                 JZ 

                             Sdělení a výzvy : 
Přivítali jsme u nás maďarské odboráře. Oplátkou za prohlídku garáže Řepy a 
vozovny Motol nás zvou recipročně do Maďarska. Tato cesta je reálná, pokud bychom 
měli vlastního překladatele. V této souvislosti tedy nabízím možnost tomu, kdo umí dobře 
maďarsky, vycestovat na podzim s námi a oplátkou za překládání mu uhradíme pobyt a 

cestu. Není pro naši organizaci reálné najmout si překladatele.  V případě zájmu mne prosím 
kontaktujte na: 775 216 711, nebo zabloudil@zoosdmotol.cz.   Děkuji.    Zabloudil- předseda ZO OSD Motol. 

 

Vzhledem ke stoupajícímu počtu výskytu „prasečí chřipky“ v Evropě, a na žádost 
řidičů, jsem již 2.5.2009 (následně 18.6.) požádal management o projednání možnosti 
NÁKUPU A DISTRIBUCE OCHRANNÝCH ROUŠEK. Pokud dojde k rozmachu 
chřipky a pokud pak opět někdo začne remcat, že odbory zase zaspaly… pak se již 

napřed ohrazuji. Nezaspaly, včas jsme žádali, a jestli vedení nebezpečí podceňuje, je to jeho 
odpovědnost!  Zabloudil Ji ří – předseda ZO OSD Motol. 
 

Máte doma nepot řebné staré v ěci? Nevíte co s nimi?  
Máme pro n ě využití !!!  Prosíme všechny lidi, kterým není lhostejný osud 

opuštěných koček z útulků, aby pro ně vyhradili čisté, ale nepotřebné, cíchy, prostěradla, ručníky 
froté i obyčejné, osušky, utěrky, povlečení, klidně i nějaké deky, závěsy, přehozy, ubrusy, 
polštářky, peřinky... dále pak staré svetry, mikiny, trička, noční košile, flanelové košile, tepláky - 
cokoliv, co je trochu savé a prací, vše může být jakkoliv potrhané, odrbané, vyřazené z provozu - 
vše bereme….  Nemocné a staré kočky leží na cíchách vycpaných látkou, aby nenastydly. 
Kočičky po operacích potřebují vyžehlené lůžkoviny rovněž, protože leckdy nejsou schopné ani 
dojít na kočičí WC.   Vše budeme schraňovat v kanceláři ZO OSD Motol  a předávat OS Toulavé 
Tlapky. Můžete-li nám pomoci, kontaktujte, prosím, ( Denisa Zárybnická a tým záchranářů, Os 
Toulavé Tlapky  Kontakt: Os Toulavé Tlapky, tel: 776 083 090, www.toulavetlapky.cz  ) , nebo 
paní Danu Pokornou  Tel.:  774 916 713,  e-mail: danuli.ja@seznam.cz , nebo pana Vobořila tel.: 
737555721 , e-mail: voboril@zoosdmotol.cz                                       Děkujeme Vám !            



Škoda OCTAVIA slaví 50 let!!       
 

Ano, už je to tak, jak název napovídá, jedna 
z nejznámějších „škodovek“, která českým a 

slovenským motoristům koncem padesátých a 
začátkem šedesátých let splnila sen o 

nenáročném, spolehlivém voze s nízkými 
provozními náklady, spojené s vysokou užitnou 

hodnotou, má toto 
krásné kulaté 

výročí. 
 

Při této příležitosti 
by se autor článku 

rád se čtenáři a 
zájemci podělil o 

pár řádků a 
OCTAVII 
podrobněji 

přiblížil stručnou historií a i několika obrázky……̈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osobní automobil Škoda OCTAVIA 
přišel na na trh v roce 1959, vznikl 
modernizací dosud vyráběného typu Škoda 440/445, pojmenovaného neoficiálně 
SPARTAK, nový typ přinesl vyšší technickou úroveň, větší počet vyrobených vozů a další 
zvýšení popularity vozů Škoda na domácím i zahraničním trhu. 
 
Vzhledově se od svého předchůdce lišil méně členitou maskou chladiče, novou přístrojovou 
deskou a samozřejmě i nápisem Octavia na předních blatnících a na pravé zadní části 
zavazadlového prostoru. Velkou změnou byla nově konstruovaná přední náprava, 
lichoběžníková, původní napříč uložené půleliptické péro nahradila další dvojice ramen, 
odpérování zajistily vinuté pružiny, doplněné teleskopickými tlumiči, k lepším jízdním 
vlastnostem přispěl i příčný stabilizátor. Základ celé této konstrukce tvořila mohutná 
nápravnice, hmotnost přední nápravy stoupla z původních 55 kg na  58 kg. Zadní náprava 
se prakticky nezměnila, dostala nové péro s progresivnějším účinkem.  
Řízení se shodovalo s předchozím typem, změnu představoval nový volant 
s prohloubenými rameny. Motoru se modernizace zatím nedotkla, jen jeho chladicí okruh 
byl vybaven přetlakovou zátkou.  



K drobným úpravám došlo v konstrukci spojky a převodové skříně.  
Tento vůz již měl jen řadící páku pod volantem, výrobce upustil od řazení jízdních stupňů 
na podlaze. 
 Z elektrické výbavy se modernizace týkala nových asymetrických světlometů, běžně 
montovaný akumulátor o kapacitě 33 Ah byl na přání hrazen větším o kapacitě 50 Ah. 
 

V popsané podobě se OCTAVIA vyráběla do roku 1961, kdy bylo přikročeno k další 
modernizaci, ta se týkala především motoru a převodové skříně, změnila se geometrie 
přední nápravy a řízení,původní ráfky 3,50D X 15 nahradil výrobce novými o rozměru 4 J 
X 15“.umožňujících montáž pneumatik 5,90 X 15“. 
V elektrické instalaci vozu byl použit nový rozdělovač a především spouštěč PAL 
Magneton s elektromagnetickým ovládáním, montovaný na všechny vozy s levým řízením, 
u vozů s volantem na pravé straně zůstal spouštěč s ovládáním mechanickým. 
Také zadní koncové sdružené svítilny doznaly změny, původní malé „slzičky“ zděděné po 
Škodě 440/445 „SPARTAKU“ byly nahrazeny novými většími, tvarovanými do 
vzhledných křidélek, samozřejmě se zlepšila svítivost pro bezpečný provoz. 
V této podobě se OCTAVIA udržela ve výrobě až do roku 1964, kdy musela ustoupit 
novému vozu Škoda 1000 MB. 
Od OCTAVIE byl v roce 1961 odvozen vzhledný kombík označený jako Škoda OCTAVIA 
Combi, kromě dvou dveří přibyly na zadním čele dvoudílné horizontálně půlené dveře 
umožňující snadné uložení a vyložení nákladu, na rozdíl od klasického tudoru se kombík 
vyráběl až do roku 1971,v roce 1969 byl ještě částečně modernizován a označen jako 
Škoda OCTAVIA Combi model 1970, tyto vozy si zaslouží také svůj vlastní článek, tak 
k ním příště vrátíme a podrobněji je  přiblížíme. 
A co na závěr, ve své době OCTAVIA představovala pohodlný, spolehlivý a trvanlivý 
automobil s klasickým uspořádáním pohonu, s dvoudveřovou, 4-5místnou celokovovou 
karoserií, se solidní spotřebou a rychlostí(dle obsahu motoru!), s nízkými náklady na 

údržbu. 
Díky těmto vlastnostem se vůz těšil 
velké oblibě a také se vyvážel do 
mnoha zemí a nejen v Evropě.  
Dnes je vyhledávaným klasickým 
veteránem a své značce rozhodně 
nedělá ostudu.     
 

 Autorem článku a nové rubriky o technice, 
která bude na pokračování v našich číslech 
vycházet, je pan Josef Vobořil.  Redakce děkuje. 
  Pokud jste též nadšenci z oboru, můžete se 
s ním o fotografie, články a jiné artefakty 
podělit, poradit mu další nápady.  
Jeho e-mailová adresa : Voboril.Josef@seznam.cz , telefon – viz kontakty – funkcionáři. 

 K tomuto článku byla vypsána sout ěž – viz str.25 
 



                    RADY A PORADY   
Pojistka proti zlodějům. Dobrý a jednoduchý nápad ke ztížení krádeží peněženky, 
mobilu, dokladů….jsem okoukala od zákazníků pošty. Malá rolnička se připevní 

k předmětu, který chceme ochránit a při každém pohybu zmíněného předmětu je slyšet. 
Nechceme-li rušit okolí, stačí při uchopení chráněného předmětu chytit rolničku do dlaně a 
ta nezvoní.              
Nespoléhejte na letištní personál. Při cestách letadlem je dobré zavazadla chránit 
omotáním smršťovací folií. Na letišti kufry balí za několik desítek korun, přitom role folie 
stojí do 20 korun a jedna role na kufr stačí. Nezapomeňte na cestu zpět a přibalte také odpovídající 
počet folií s sebou.                                                    

Proti hmyzu. Chemie je všude kolem nás hodně a přitom stačí sáhnout po známých 
rostlinách.  Levandulový olej natřený na tělo nebo v aromalampě chrání proti komárům, 

alkoholový výluh rozstříkaný po místnosti a ložním prádle také a navíc pěkně voní při spaní. 
Rozmarýn a eukalyptus v květináčích v okně funguje proti létavému hmyzu dobře, afrikány ještě 
lépe. Celé tyto zmiňované rostliny nastříhané v gáze a pověšené ve skříni vyženou moly. Také 
vratič nebo pelyněk. A tip na závěr. V obchodních řetězcích se objevila rýže v plátěných 
sáčcích na zip s oušky (malé taštičky). Ty jdou na sušené rostliny použít několik roků za 
sebou.                               
        Letní ochlazení . Aby bylo zchlazení v horku studenou vodou co nejúčinnější, je 
třeba ochladit místa pulsace krve. Tedy zápěstí, kotníky, krk a spánky. Kdo nechce hodně pít 
(třeba při pozdější nemožnosti navštívit WC), může zkusit cucat kostku ledu. Dobrá pomoc je 
rovněž natřít kůži, která není chráněná oděvem, Francovkou nebo jiným preparátem s alkoholem. 
JEN POZOR – MÍSTA NATŘENÁ ALKOHOLEM NEVYSTAVUJTE ASPOŇ PŮL HODINY 

SLUNCI – DĚLAJÍ SE NEODSTRANITELNÉ PIGMENTOVÉ SKVRNY (to platí i 
v případě parfémů).           
Hic – nebojme se vlka nic. Jistě znáte ten pocit sezení na ježkovi nebo na žhavých 

drátech. Opruzenina, odborně vlhká kožní zapářka, je velice nepříjemná věc. Přitom se jí dá účinně 
předcházet. Stačí ožehavá místa držet v čistotě a suchu. Po použití WC použijte vlhké kapesníčky 
a na závěr suchý toaletní papír. Ráno i večer inkriminovaná místa sprchujte a po důkladném 
vysušení potřete Octanovým krémem. Je to zelená velká tuba z lékárny, stojí kolem 70 korun, ale 
při denním použití vydrží na půl roku a lze využít i na štípance, vyvrtnutý kotník apod.                      

==============================zpracovala P.D.==============                                                                  
Nebrečte, když nemusíte. Nedávno jsem dělal guláš a vzpomněl jsem si na radu, 
kterou jsem někde vyčetl. Pokud nechcete při krájení cibule brečet, rozkrojte ji na větší 
díly ponořenou v teplé vodě. Vyzkoušel jsem a doporučuji to. Opravdu to funguje. 

Ponořím cibuli do dřezu z vodou, rozkrojím ji pod vodou a pak už jen na prkénku dokrájím. Vše 
bez odéru, který vhání jinak slzy do očí. V jednoduchosti je genialita.                 JZ. 

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

Dovolená levně.   Chtěli bychom Vám poradit, jak ušetřit něco peněz a přitom si co možná 
nejlépe vychutnat prožitky na dovolené. Je jasné, že v době krize mnoho zaměstnanců 

zaměří své výdajové škrty právě tímto směrem. Potřeba regenerace sil je však důležitá a 
absence oddychu by nás v důsledku mohla stát velké peníze…  Jak tedy ušetřit a přitom 
dovolenou čerpat? Jedna z možností je využít tzv. Super last Minute.  Jde o nabídku 

cestovních kanceláří na rekreaci, která se nečekaně uvolnila až na poslední chvíli a cestovka je 
prodává už jen za úhradu nákladů – bez zisku.  Tuto slevu využívají v hojné míře chudí i bohatí a 
stává se doslova módou. Jak tedy postupovat ? Můžete si naplánovat dovolenou a pár dnů před 
jejím ZAČÁTKEM PÁTRAT PO NABÍDCE CESTOVEK A OPERATIVNĚ JEDNAT. Lze tak 
ušetřit až polovinu nákladů, co by jinak dovolená stála. Výborné ceny na poslední chvíli nabízí 
třeba stránka : http://www.eximtours.cz/ Pokud však chcete mít levnou avšak dopředu známou 
dovolenou doporučujeme následující rady a země :   A )  Bulharsko. Tato neprávem opomíjená země 
si zaslouží naší pozornost. Jednak je zde pěkné moře s pískovou pláží, jednak počasí je stabilní a     



slunné a co je nejdůležitější, tato země je pro Čechy levná……………………………………..   
Může za to příznivý kurz koruny i Eura vůči tamní měně Leva.  V současné době jde o směnu 1 Leva 
= 13,64 Kč. Ještě výhodnější je nákup Leva přímo v Bulharsku  a to za Eura. Poslední známý kurz 
v době uzávěrky tohoto časopisu byl  1EUR = 1,951 Leva. 

B) Slovensko. Náš bývalý federální soused má coby měnu Euro. Nicméně platba v Eurech je na 
Slovensku nastavena na místní nízké platy. Je tedy pro nás výhodná. Kdo netrvá na moři, může 
zde prožít zajímavou dovolenou. Orientační ceny:  nominální ceny základních potravin a zboží 
jsou v současné době v průměru o 15 – 20 % vyšší než v ČR. To znamená, že po přepočtu na Kč 
nákup ve slovenské samoobsluze vyjde skoro nastejno nebo o něco levněji než u nás. Ceny 
ubytování jsou srovnatelné s cenami v ČR, ale možná vás překvapí, že v některých hotelích 
Čechy řadí mezi valutové cizince, kteří platí výrazně vyšší ceny. Někde platí Češi stejně jako 
občané SR a někde vytváří zvláštní kategorii cizinců, kteří platí o 20 – 25 % víc než Slováci. 
Nad tím se nemá cenu pozastavovat ani rozčilovat, protože určování cen je plně v pravomoci 
ubytovacích zařízení. Ubytování v soukromí se většinou dá pořídit do 8 EUR a v hotelu od 12 
EUR. Na Slovensku je hodně kempů, kde zaplatíte od 3-4 EUR na noc. Chléb od 1 € , kuře od 2 
€ , Coca-cola od 1,20 € , 0,5 l pivo od 0,80 €. 

C) Maďarsko- Balaton. Pokud Vám nevadí, že obrovské jezero není slané a že i při silném větru 
nejsou vlny větší než při bezvětří na moři, pak Balaton je to pravé. Pro malé děti je přímo ideální. Trvá 
velmi dlouho i stovky metrů, než dojdete do hloubky, břeh se snižuje jen velmi, velmi zvolna. Ceny 
v Maďarsku jsou po přepočtu přibližně stejné jako u nás a pokud využijte ubytování v soukromí či 
například chatky, pak i zde lze pořídit dovolenou velmi levně. Orientační ceník potravin (ceny jsou ve 
forintech) balená voda 1,5 litru =100,- , Pivo 0,5l = 100-350,- , 1Kg chleba = 200,- , kopeček zmrzliny 
= 80,- , kuře = 500,-. Ceny jídel v restauracích jsou od 700,- . Benzin Natural = 280,-HUF.  Diesel = 
260,-HUF. Kurz (v červnu) 100,- HUF = 9,38 Kč. 
D) Šumava. Kdo nemá rád vodu a naopak upřednostňuje procházky přírodou, pro toho jsou jižní 
Čechy ta správná volba.  Kdo chce spojit les a vodu, využije rekreační oblast vodní nádrž Lipno. Je 
zde množství kempů s komplexním servisem. 
E) Kamýk nad Vltavou. Závěrem bychom rádi připomenuli možnost využití rekreačního střediska 
OO DP-metro v Kamýku n.Vltavou. Středisko je luxusně zařízeno, ubytování v chatkách se 
soc.zařízením, k dispozici je řada lákadel jako vlastní velký bazén, trampolína, člun, řada posezení 
s grilováním apod. Pro malé děti je zde pískoviště i klouzačka. Cena za pobyt je velice příznivá. 
Hlavní sezóna bývá velmi brzy vyprodána. Naši odboráři ale mají přednostní právo objednávek a 
nutno dodat, že řada z nich toho hojně, a to i opakovaně, využívá.                                  Připravil     JZ 
 
 

V termínu prosinec 2009 – únor 2010 proběhnou volby funkcionářů ZO OSD Motol. 
Na následující stránce Vám představujeme návrh nového modelu řízení (tak jak jej 
nyní projednávají statutární zástupci obou organizací)– společné zastřešení 
organizací ZO OSD Motol a současné OO DP-Metro, která k 1.1.2010 vstupuje do 
našeho OSD a otevřela tím možnost k užší vzájemné spolupráci. Jako svou 

podmínku to naše Konference v letech 2008 a 2009 rozhodla. I přes změnu ve vrcholovém 
řízení organizací ale zůstanou specifika sekcí i sekce samotné, neboť tento systém od nás 
organizace z Metra přejímá. Náš volební řád samozřejmě platí a zástupci zaměstnanců 
rozdělení podle profesních sekcí budou i nadále naši organizaci vrcholově reprezentovat, nyní 
již dokonce ve společném bloku naší nové-společné NEJVĚTŠÍ ORGANIZACE V DP 
PRAHA. Součástí voleb bude i referendum o dalším vývoji organizace. Vy všichni řidiči, 
dělníci, úředníci, mistři, výpravčí, strojvedoucí, technici a další profese, které sdružujeme, 
využijte svého práva a nejen volte své zástupce, ale třeba i kandidujte na funkcionáře, pokud se 
domníváte, že máte co svému okolí nabídnout, že můžete odborovou organizaci svými 
myšlenkami obohatit. Volit i být volen je právo každého našeho člena. Každý náš člen, který 
chce kandidovat na funkconáře, může tak učinit vyplněním formuláře, který mu vydá a 
převzetí poté potvrdí, předseda ZO OSD Motol. 
 



Podnik se mění, svět se mění, musíme reagovat a pružně se měnit také…. 
Vážení členové naší odborové organizace i potencionální zájemci o vstup do naší organizace,  
dovoluji si Vám předložit návrh dalšího vývoje společného řízení naší ZO OSD Motol a OO DP-
Metro, která k 1.1.2010 změní svůj název i strukturu a vstupuje také do Odborového svazu 
dopravy. Vzhledem k tomu, že naše Konference v letech 2008 i 2009 souhlasila za podmínky 
společného svazového zázemí s užší vazbou společného řízení mezi naší a další organizací, začal 
jsem jako předseda naší organizace vést jednání o nastavení podmínek vzájemné spolupráce a 
možného sfúzování a jednotného řízení. Celý projekt byl projednáván v obou vrcholných orgánech 
organizací ( VZO i ZV ). Finálního jednání se ZV OO DP-Metro se zúčastnila tříčlenná delegace 
naší organizace dne 30.5.2009 na Kamýku. Dále pak probíhala další jednání o nastavení 
společných pravidel v oblasti finanční, personální, technické, zájmové a řady dalších.  Výsledkem 
dlouhých jednání je model společného celku, který bude mít vlastní nezávislé sekce (od nás 
převzatý model) a to v DP Praha a.s. i mimo ni, v dalších podnicích všech možných oborů a 
odvětví. Všem odborářům kteří budou v tomto sdruženi se dostane stejných práv, stejných 
možností, stejných výhod. Všichni budeme i nadále členy Odborového svazu dopravy.  Je ale 
logické, že například některé výše příspěvků na to či ono se změní, některé nahoru, jiné dolu. Je to 
proto, aby současná finanční politika stávajících organizací byla shodně nastavena. Nebylo by 
reálné, aby každá sekce měla jiný finanční standart.  Členové ZO OSD Motol tak bezesporu ocení 
možnost finančně zvýhodněného pobytu v rekreačním středisku Kamýk nad Vltavou, který dosud 
měli jen členové OO DP-Metro (nyní tuším s příspěvkem tisíc Kč), naopak oni pocítí výhody 
sportovně-zájmových akcí a masové akce typu Dětský den, na které jsme se zaměřovali zase my. 
Jednotně budeme vyjednávat. Společně ( Redakční radou ) budeme produkovat tiskoviny. I 
časopis dozná změny v kvalitnější a větší formát, v rozšířeném obsahu i ve větším nákladu a v 
pravidelnosti. A co je nejdůležitější, je velice pravděpodobné, že touto fúzi se staneme největší 
odborovou organizací s potenciálem možného dalšího začlenění dalších menších organizací 
sdružených pod Odborovým svazem dopravy.  Mohli bychom tak do budoucna vytvořit organizaci 
na úrovni regionu s velký potenciálem finančním, lidským, s velkým vlivem na zaměstnavatele i 
na zákonodárce. Je naším bytostným zájmem bránit si a udržovat slušný životní standart 
zaměstnanců i v dnešní době globální světové krize. A jen pomocí sloučení menších celků ve vetší 
formáty lze v dnešní asociální době efektivně uspět. Tak jak se podnik rozpadá, klesala by 
akceschopnost odborů, pokud by zůstaly činné jen ve zmenšujících se podnicích. Musíme proto 
expandovat a zároveň být pod jedním společným celkem.  Stejnou cestou se vydaly organizace na 
západ od našich hranic již před dlouhou dobou. Nyní jim jejich Odborové centrály a jejich moc a 
vliv závidíme. Ne nadarmo je jedním z nejvlivnějších u nás KOVO. Svého času, jsem byl na 
zkušené u odborářů v Mladé Boleslavi a jejich tajemství je jednoduché – silné neroztříštěné- 
jednotné odbory. S jedním vedením. Nazrál čas změnit se také, přestat si hrát na svých malých 
pískovištích a začít se starat o jedno -naše společné- hřiště. Pokud si to ostatní organizace 
neuvědomují, pak my jim pojďme příkladem. Někdo prostě musí být první. V životě, v politice i 
v odborech to tak chodí. Některé malé organizace, o jednom, třeba výrazném člověku, toho 
schopni nejsou. Dál si budou hrát na důležité a třímat svého oškubaného brabčáka v hrsti. Toto 
není moje parketa a věřím, že ani mých kolegů ve výboru ne. Není mou ambicí být předsedou za 
každou cenu a třeba raději malé organizace. Svůj potenciál, své organizační i vyjednávací 
schopnosti, mohu-li tak soudit, jsem rozhodnut věnovat tomuto společnému projektu, v jehož 
úspěch věřím.. Věřím, že i Vy podpoříte naši snahu, že i Vy do toho jdete s námi.           
   Váš Zabloudil Jiří – předseda ZO OSD Motol.              Navrhovaný model společného řízení: 
(ZO OSD OR-PS)                   Výkonný orgán řízení – společná rada (grémium)  

                                                                                                 (prezident) 
   předseda 
                                                                                                                                                                           (víceprez.) 
                      místopř. 
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Zdravotnictví , léčiva, nemoci, dobré i špatné zprávy . 
 

Karpální problém- co to je, jak se ho zbavit…   
Odborně se nemoc nazývá Syndrom karpálního tunelu. Původně jde o nemoc 
rukavičkářů, kteří ručně vydělávali useň podobným pohybem, jako se hněte těsto 
na knedlíky. A jak nemoc vzniká? Karpální tunel je maličká dírka ve vazivovém 

mostku v zápěstí. Při námaze vazivo zbytní, dírka se zmenšuje a utlačuje nervy, které jí 
procházejí. To se projevuje zprvu jemným brněním prstů rukou zejména při námaze. Další 
fází je silné brnění až pálení, které postižené budí v noci, znemožňuje delší úchop tužky, 
příboru, PC myši… Poslední, co se přidává, je neschopnost v ruce udržet předmět, hrnky 
padají z rukou, brnění a pálení téměř neustává a buzení ze spaní je čím dál častější, např.. 
při držení volantu se postižená ruka (většinou ta dominantní) musí protřepáním a 
procvičením uvolnit. Závěrečnou a těžce napravitelnou částí je palčivá bolest a atrofie 
(„zřídnutí“) svalů ruky. Diagnostika je jednoduchá. Jmenuje se EMG (elektromyograf) – 
drobné elektrody se připevňují postupně náplastí (moderní přístroj je má samolepící) na 
různá místa předloktí a dlaně, jemné impulzy vysílané do svalů aktivují nervy, ty cuknou 
příslušným svalem a přístroj zaznamená intenzitu odezvy. Postižení svalů ruky se pozná 
pomocí jemné jehličky zapíchnuté do svalu pod palcem ruky a přístroj zaznamená intenzitu 
návratu vzruchu v klidu a při tlaku proti překážce. Je-li diagnostikován SKT, léčí se u 
lehčích forem léky na prokrvení a proti otoku vaziva, u těžších postižení obstřikem (ten 
potížím zabrání na 1 – 4 měsíce) a nejtěžší formy ambulantní operací v lokálním umrtvení, 
kdy se dlaní ruky vede jemný řez ke karpálnímu tunelu, zbytnělé vazivo se skalpelem 
nařízne a tím se nervy uvolní. Po 40 minutách je hotovo, ruka musí zůstat 3 týdny v klidu a 
je po potížích.    P.D. 
 

Objevy, nápady a vynálezy…  
 

Náhrada prášku do pečiva Chybí-li vám při pečení prášek do pečiva, nahradí ho 
rum. Stačí když do těsta přidáte 3 až 4 lžíce alkoholu, což zhruba odpovídá jednomu sáčku 
prášku. (Také alkohol v těstě na koblihy a vdolky brání přílišnému sání tuku těstem při smažení.) 

Připálené jídlo Nejdříve vše, co je poživatelné, přelijte do jiného hrnce. Přidejte k tomu 
čistou korkovou zátku nebo krajíc chleba a povařte. Obojí na sebe naváže příchuť 
spáleniny. Před servírováním nezapomeňte zátku vyndat! (pozn. redakce- bez vyndání je to 
proti běhavce)                 ======================================================= připravila L.P. 

                                              Zajímavosti a kuriozity   

 Tloušťka hrozbou klimatu.  Nadváha zatěžuje nejen zdraví a ekonomiku tím, jak 
její následky ždímají zdravotnictví, ale také životní prostředí. Obézní lidé se podle 

britských odborníků podílejí na uvolňování skleníkových plynů mnohem více, než lidé 
s normální váhou. International Journal of Epidemiology upozorňuje na zjištění, že 
v zímích, které nezasáhla epidemie obezity, je zkonzumováno až o pětinu méně potravin 
než ve státech se 40% podílem obyvatel s nadváhou. Potravinářský průmysl samozřejmě 
přispívá ke znečištění ovzduší vypouštěním plynů, podobně jako jiná odvětví. Vědci také 
spočítali, že když se přepraví miliarda štíhlých lidí, uvolní se do ovzduší o gigatunu (miarda 
tun) méně oxidu uhličitého než při přepravě lidí s nadváhou                        JZ 

Ničí sledování televize oči ?  Žádná vědecká studie tuto obavu 
nepotvrdila. Sledování televize a zvláště z malé vzdálenosti, nebo v tmavé 
místnosti, může oči unavit, ale nezpůsobí jejich trvalé poškození.           JZ 



Něco pro mladé…    
Hej mládeži, nudíte se ? A co takhle jít si zatrsat ?  Našli jsme pro vás něco solidních klubů.   
             

 

 

Otevírací 
doba: 

Po 18:00–03:00, Út-So 18:00–04:00, 
Ne18:00–01:00 

Adresa: Chrudimská 2526/2a, Praha 3 

E-mail: zc.rabytinifni@ytinifni 

WWW: www.infinitybar.cz 

Věk od: 18+ Hudební styl: pop 

 

Hudební styl: dance, pop 

Adresa: Ostrov Štvanice 1125, Praha 7 

E-mail: zc.bulcezakimak@ofni 

WWW: www.kamikazeclub.cz 

Vstupné: holky: 250 Kč, kluci: 350 Kč 

Věk od: 18+ 

 

Hudební styl: pop, house, techno 

Adresa: Smetanovo nábřeží 198, Praha 1 

E-mail: zc.enzalyvolrak@ofni 

WWW: www.karlovylazne.cz 

Věk od: 18+ 
 

  Stop akné. Problémy s nejrůznějšími projevy akné, jako jsou například černé   
   tečky, zažil vpodstatě každý dospělý a zažívá dennodenně téměř každý teenager.  
  Ano, kožní problémy spoje. é s akné se týkají především dětí v pubertálním věku,  
  nicméně se nenechte mýlit. Akné ztrpčuje život i mnoha dospělým. Ať už je to  
  dědictví z puberty v podobě nevzhledných jizev po akné, nebo závažnější onemocnění  

  kůže, tzv. cystické akné. Stránky HezkáPleť.cz si kladou za cíl seskupit co největší  
  množství informací o tom, co je to akné, jak se projevuje, jakým způsobem lze odstranit samotné akné a 
jizvy, ale především možnosti léčby běžně dostupnými prostředky na akné. Řekněte jednoznačné STOP! 
černým tečkám a mastné pleti poseté pupínky. Věřím, že si z doporučených přípravků vyberete ty, které 
vám pomohou navrátit vaší pleti krásu a svěží hebkost. Ať už vás trápí silné cystické akné, růžovka, akné 
na zádech, nebo máte jen mindrák z běžného akné (Acne Vulgaris), doufám, že vám tyto stránky pomohou. 

Otevírací doba: 20-6 

Adresa: Karlova 6, Praha 1 

E-mail: moc.mortsytalz@ofni 

WWW: www.zlatystrom.cz 

Vstupné: 100,– 

Věk od: 18+ 

Hudební styl: pop, house, RnB 

Club U  Zlatého stromu  

Popis: Music Club Zlatý Strom je 

podnik v centru Prahy. Mezi 

návšt ěvníky pat ří především 

cizinci z Anglie, N ěmecka nebo 

Itálie. Je zde mimo jiné možno 

platit i v eurech. 

Infinity – music bar Popis:  

Inifity je bar v ulici naproti Paláci 

Flóra. Svoji povahou pat ří mezi 

luxusn ější kluby, proto jej navšt ěvují 

i různé celebrity. 

KAMIKAZE club  Popis:  KAMIKAZE All inclusive 

club je podnik který svoji roli prezentuje 

netradi čním pojetím. Zaplatíte jednorázové 

vstupné a pak už m ůžete pít „zdarma“ co 

chcete. Kamikaze club je nástupcem bývalého 

Připravila : L.P. 

KARLOVY LÁZN Ě    
Popis:  Karlovy lázn ě 

music club je podnik 

v centru Prahy. 



Ze sportu, co možná ani netušíte. Představujeme sporty, které jsou méně známé.  
 

Cheerleading :   Úkolem cheerleaders je 
vytvořit na stadionu tu správnou atmosféru pro hráče i 
diváky. Cheerleading se skládá ze skoků, výkopů, tance, 
akrobacie, pokřiků a pyramid. Důležitá je dobrá 
pohybová a taneční průprava, která velice úzce souvisí s 
dobrou gymnastickou a probatickou dovedností. 
Cheerleading není pouze ženským sportem, existují i 

smíšené týmy, které se věnují hlavně akrobacii – především pyramidám.   

 
 

Cliffdiving :  Cliffdiving je jedním z dnes tak velmi oblíbených 
adrenalinových sportů, který se stal součástí letní doplňkové přípravy nejen pro 
„boardové“ jezdce (cvičí si tak odvahu, odraz, let a dopad). Highjump závodů 
se proto každoročně velmi rád zúčastňuje i náš nejlepší snowboardista Martin 
Černík, který je i patronem těchto závodů.High Jump je obdobou zahraničních 
sportovních tendencí tohoto typu, má však svá zásadní specifika, jenž určují 
především naše vnitrozemské přírodní podmínky. Například firma Red Bull 
pořádá závody v Cliff Divingu z 23-30 metrové skály, kde kraluje nejlepší 
skokan Orlando Duque. 
 

 

 Ricochet    Ricochet® je zábava pro volný čas, kondici a 
zdraví. Ricochet je hra pro dva hráče podobná squashi a vzdáleně tenisu. 
Hraje se na uzavřeném hřišti (kurtu) speciálními raketami a míčkem na 
ricochet.  Je sice podobný hře SQUASH, provozuje se na kurtu a ke hře 
je třeba raketa a míček. Hlavní rozdíl obou těchto sportů je v tom, že kurt 
pro Ricochet® je menší, má nízký strop, o který se také hraje, má kratší a 
lehčí raketu a lehčí míček. Může být sportem rekreačním i závodním. Má 

výhodu v tom, že eliminuje negativní vlivy ostatních raketových sportů na zdraví. Díky hře míčem o 
strop má hra mnohem méně přerušení pro míč mimo hrací plochu. Zavedením elektroniky odpadají 
starosti s počítáním. Stačí, když hráč po dobrém míčku zmáčkne buď červené nebo šedé tlačítko na 
stěně a na ukazateli skóre je aktuální stav i označení, ze které strany hráč bude podávat. Barvu si hráči 
losují před začátkem hry. Čelní stěna je pod červenou čarou vybavena infračerveným zařízením, 
zvukový signál hlásí úder pod hrací plochu - tedy aut. 
 

Korfbal     Korfbal je hra pro každého: muže i ženy všeho věku. Je 
rozšířen na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Hraje se v hale i venku. 
A není nijak mimořádně finančně náročný na vybavení. Prvním potřebným 
vybavením je hřiště rozdělené na dvě poloviny, dvě tyče o délce 3,5 metru, dva 
nejspíše ratanové koše a konečně dva týmy o osmi lidech, v každém družstvu 
musí být čtyři muži a čtyři ženy. Hru rozhodují dva rozhodčí, ale postačuje i 
jeden. Hra je jednoduchá: získáváte bod, když se vám podaří prohodit míč 
košem soupeře. Po dvou dosažených koších (jedno na jaké straně) si družstva 
vymění poloviny a z útočníků se stávají obránci a naopak. Tým je totiž 
rozdělen vždy 2+2 na dvě čtveřice. 

A na konec „známé“ Kuličky. Kuličky jsou jednoduchá hra, resp. sport, 
ve kterém se ve venkovním prostředí hráči snaží dostat cvrnkáním malé kuličky 
(obvykle skleněné či hliněné, cca 1 cm v průměru) do důlku vyhloubeného v zemi. 
Kuličky mohou hrát lidé muži i ženy všech věkových skupin, neboť hra není příliš 

fyzicky namáhavá, významnou roli hraje naopak zkušenost a psychická vyzrálost. 
                                                                            zdroj sportovni.net a wikipedia.org   připravil JZ.                         



          ==========Vaše reklama zdarma=========v každém čísle….. 

 

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. 
============================================= 

 

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

ARES finance: úvěry, pojištění, spoření, plus nově: dotace!!! 
kontakt: standaares@seznam.cz   mob.: 777 051 165 



  ====Vaše reklama zdarma- využijte ji i Vy, třeba hned v příštím čísle….!!!========= 

 

  Produkty Poštovní spořitelny – založení Postžira, Postkonta, 
Červeného konta, úvěr, splátková karta…… Pojistky České 
pojišťovny – zprostředkuje Dana Pokorná, tel.: 774916713 

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

Akvárium, terárium – skleněné, nebo z plexiskla.  Jakékoli rozměry, 
v případě zájmu včetně osvětlení.  Zhotovím za : cenu materiálu ( máte-li 
jej pak hodnota 0,- )+ 1.000,-Kč za práci.   Zakázky možné dohodnout u 
pana Zabloudila na :   zabloudil@zoosdmotol.cz     tel. 775 216711 
 

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

Opravy PC, vyčištění,modernizace, renovace, instalace…. Nevejde se 
Vám už další disk či mechanika do skříně,potřebujete vytáhnout ven 
vnější zdroj ? Chcete mít PC naležato a máte jen skříň nastojato?  Máte 
zaprášený stroj a netroufnete si ho vyčistit ? Neznáme nemožné…. 
všechno jde, když se chce…. Menší opravy již od 500,- Kč.    
                Zakázky možné dohodnout také u pana Zabloudila.  
Pozn.: Instalujeme pouze dodaný software. Nelegální kopie nešíříme. 

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

 
          
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.).  

 
Sháníte netradiční dárek ? Objednejte si 
originální skleněné hrníčky a další produkci… 
veškerý prodej výrobků z tohoto shopu slouží k úhradě veterinární 

péče a krmiv. http://www.artcat.cz/  internetový obchod podporující 
kočičky…   ZO OSD Motol zde nakupuje ceny do soutěží…. 

 



        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. 

Hlasové tarify T 30 T 80 T 160 T 300 

Měsíční paušály 114,- 225,- 325,- 495,- 

Volné minuty 30 + 30 80 + 80   20 SMS 160 + 160  20 SMS 300 + 300   30 SMS 

Sazby HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd 

T-Mobile 1,73 2,16 1,51 1,89 1,51 1,89 1,51 1,89 

Ostatní sítě v ČR 2,40 3,- 1,80 2,25 1,60 2,- 1,40 1,75 

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

Hlasová schránka 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

MobileBox zdarma zdarma zdarma zdarma 

PPS na Vnitřní uživatele 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

PPS na Zvýhodněná čísla 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

T-Mobile W@P 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 

Hlasové tarify T 600 T 1500 Profi 120 

Měsíční paušály 1 074,- 2 250,- 274,50 

Volné minuty 600 + 600  30 SMS 1500 + 1500   60SMS 
120 + 120    

20SMS 

Sazby HIT Stnd HIT Stnd HIT Stnd 

T-Mobile 1,30 1,62 1,08 1,35 1,30 1,62 

Ostatní sítě v ČR 1,20 1,50 1,- 1,25 1,80 2,25 

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

Hlasová schránka 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 

MobileBox zdarma zdarma zdarma 

PPS na Vnitřní uživatele 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

PPS na Zvýhodněná čísla 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

T-Mobile W@P 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 

 

Web´n´walk tarify 
Internet 

Basic 

Internet Standard Internet Premium 

Měsíční paušál 399,- 419,40 599,40 

Neomezená služba Internet 4G ano ano ano 

Neomezená služba GPRS/EDGE ne ano ano + HotSpot 

FUP limit 2 GB 5 GB 10 GB 

Cena za zvýšení FUP limitu o 1GB 99,- 99,- 99,- 

Max. rychlost přenosu dat přes TDD (downlink/uplink) 256/64 512/128 1024/256 

Snížená rychlost po dosažení FUP limitu 64/32 64/32 128/64 

T-Mobile GPRS/EDGE Kč / kB Kč / kB Kč / kB 

Internet/Intranet - neomezené neomezené 
GPRS/ EDGE 

WAP - neomezené neomezené 

Sazba Kč / min Kč / min Kč / min 

Hlasová volání 6,- 6,- 6,- 
T-Mobile 

Datová volání 3,- 3,- 3,- 

Ostatní mobilní sítě v ČR Hlasová volání 6,- 6,- 6,- 



Datová volání 6,- 6, 6,- 

Pevná síť Hlasová volání i Datová volání 6,- 6,- 6,- 

CSD W@P 2,- 2,- 2,- 

SMS 1,70 1,70 1,70 

Hlasová schránka (3311) 1,- 1,- 1,- 

MobileBox (3322) zdarma zdarma zdarma 

web’n’walk zvýhodnění Surf+ Surf&Mail+ Internet+ 

Měsíční poplatek 59,40 119,40 419,40 

Internet 
neomezené surfování v mobilu (WAP, web´n´walk 

light / Opera Mini, prohlížeče HTTP) 

neomez surf v mobilu (WAP, web´n´walk 

light / Opera Mini, prohlížeče HTTP) 
neomezeně 

E-mail e-maily webových služeb e-maily přes POP3/SMTP/IMAP 
e-maily přes 

POP3/SMTP 

FUP 50 MB 100 MB 2 GB 

Rychlost po dosažení FUP 16 kb/s 16 kb/s 16 kb/s 

Internet ADSL Internet ADSL Standard 2G Internet ADSL Premium 2G 

Aktivační poplatek 499,- 499,- 

Měsíční poplatek 399,- 599,- 

FUP bez omezení bez omezení 

Maxim. přenosové rychlosti (dowlink/uplink) 8192/512 16384/768 

Služba BlackBerry  

   Měsíční poplatek 449,- 

Volné jednotky bez omezení 

Cena licencí podle počtu uživatelů a platformy serveru 

Tarif M2M  

Měsíční poplatek 99,- 

Volné minuty 5 

Volné SMS (v síti T-Mobile) 30 

Volné MB (GPRS/EDGE) 1 MB 

 Volání (všechny sítě) 7 Kč / min 

 Volání PPS 3 Kč / min 

 Data CSD 3 Kč / min 

SMS (v síti T-Mobile) 1,50 

SMS (ostatní sítě v ČR) 3,- 

Data GPRS – internet 30 Kč / 1 MB 

Data GPRS – WAP 500 Kč / 1 MB 

GPRS účtovací jednotka 1 kB 

Tarifikace 60+30 

Happy Roaming Odchozí hovory Příchozí hovory SMS Odchozí MMS 

Slovensko 19,- 9,- 7,- 10,- 
Evropa včetně Tuniska a vyjma Ruska  29,- 15,- 8,- 14,- 
Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní 
Amerika 45,- 35,- 9,- 18,- 

Jižní a Střední Amerika včetně Karibiku, Satelity 80,- 55,- 13,- 18,- 

Roamingové zvýhodnění - Cestovatel Sazba 
Odchozí hovory sestavovací poplatek 29,- Kč a 4,- Kč/min 
Příchozí hovory sestavovací poplatek 29,- Kč a 0,- Kč/min 
SMS 5,- Kč 

Měsíční paušál zdarma 

Země 
Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, 
Slovensko, UK, USA 

Roamingové zvýhodnění EU Sazba 

Odchozí hovory 10,91 
Příchozí hovory 5,20 
Roamingové zvýhodnění - WorldClass Sazba 
z WorldClass partnerských sítí do WorldClass zemí 17,- 

z ostatních sítí ve WorldClass zemích do WorldClass zemí 35,- 



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. 
 



Tradi ční stránka vtipů – útlocitné upozorňujeme, že některé jsou vulgární… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přijde česká turistka na salaš a ptá se bači:  
-Bačo, a vejce máte?  
No, mám...  
-A kolik?  
Kolík tiež mám... 

Přijde mladší bratr ke své těhotné sestře a ptá se: 
„Co to máš v tom břiše ?“ 
-No přeci miminko..- 
„A máš ho ráda ?“ 
-No samozřejmě..- 
„Tak proč jsi ho sežrala..?“ 

V elektru:  Máte barevné 
televizory? 
Ano. Tak mi dejte jeden žlutej! 

Potká Ivánek žábu a ta mu říká: 
Ivánku, polib mě.  
Ne! - odpoví Ivánek.  
Žába znovu zaprosí: Ivánku, 
polib mě a něco dostaneš.  
Ivánek tedy žábu políbí a ptá se: 
A co dostanu?  
A žába na to: Ekzém, debile… 

Nasedne opilec do taxíku a 
povídá: 'Prosím domů.' - 
'Můžete to nějak upřesnit?' - 
'Do obýváku.' 

Mami, lampa hoří! 
- Neríká se hoří, nýbrž svítí. 
- Už i záclony svítí... 
 

Pachatel byl v 
takovém stavu, že na 
naše zavolání "stůj" 

upadl. 

'Můžeš mi říct,' křičí otec, 'jak je možné že jsi 
dostal trojku z mravů???' 
'Kouřil jsem na záchodě,' přiznává se synáček. 
'Nelži, za to jsem já dostal dvojku!' 
'No jo,' brání se syn, 'ale tys asi nepoblil učitelku...' 

Splnilo se ti někdy nějaké přání z 
dětství? Hmm, jo, jo.  

A jaké? Hmm, když mě otec 
tahal za vlasy, vždy sem si přál, 

abych byl plešatý. 

Přijde pán k doktorovi a povídá: 
 Mám problémy s přirozením, doufám, že mi můžete pomoci.  
No tak se svlékněte. 
 Pán se svlékne a má tam takovou obandážovanou bambuli.  
No tak to odmotejte, ať vidím, o co jde.  
Pán to všechno odmotá a zůstane tam jenom takový malinkatý pindík.  
No tak to je teda skutečně problém.  
No žejo, a takhle napuchnutý už to je tejden. 

V pražském metru se ptá revizorka: 
Pane, vy jste si dneska nepích, že jo? 

A vy byste mi dala? 

Opilec se připotácí do kostela, zapadne do 
zpovědnice a mlčí.  
Zmatený kněz zakašle, aby upoutal jeho pozornost, 
ale muž stále nic neříká.  
Kněz tedy zaťuká na přepážku, doufá že se hříšník 
konečně rozhovoří.  
Z druhé strany se ozve: Boucháš zbytečně, kámo, 
tady taky není hajzlpapír. 

Jak poznáte že v podniku pracuje 
blondýnka? 
Ve skladišti je postel a v kanceláři 
se všichni chlapi usmívají! 

Nazdar, jak se máš? Akorát jdu 
z pohřbu své tchýně. A proč jsi 
tak poškrábaný? Bránila se. 

Slečno vy jste 
jako z pohádky.  
Vaše vlasy nos 
zuby no prostě 
celá Baba Jaga… 



Soutěže o ceny: 
 

Na straně 10 je článek o vozu Škoda. Škodovka slaví významné jubileum a my 
toho využijeme a vypisujeme zajímavou soutěž : 
 

Kdo z Vás nám pošle ( poštou na ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 
Praha 5 150 00,  či e-mailem na:  foto@zoosdmotol.cz ) 

Svou FOTOGRAFII , NA KTERÉ JE VYFOCEN SE STARÝM TYP EM 
VOZU ŠKODA,  bude zařazen do slosování o zajímavé věcné ceny. Losování 

provedeme první středu v měsíci prosinci. První tři ocenění tak získají hezké vánoční 
dárky.   Fotografie mohou být archivní i soudobé s využitím veteránů…. 

Nezapomeňte uvést na sebe kontakt ! 
======================================================= 

 
Toto je doplňovačka pro zábavu, pod sebe 
vpisujte slova, označující – domácí kabátec, 
správce kaple, druh krokodýla, karetní 
hazard, jírovec, muže vychovaného vlkem 
v pralese, českého herce, slovenský 
sport.spolek, povrch sportoviště a 
subtropického hada. Jestliže vymyslíte další 
slova splňující tvar daný tabulkou, napište 
nám je. 
 Kdo nám jich pošle nejvíc, obdrží 
zajímavou knihu. 
 

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

Další knihu obdrží ten, kdo napíše nejdelší smysluplný text 
ze slov začínajících stejným písmenem – např. Syn stařeny sípal strachy – sníh se sypal 
stále se smutným svistem. Nebo – Paní Procházková prala prádlo před prahem.  
Jsem zvědavá, co vymyslíte. 

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

Třetí kniha je připravena pro toho, kdo pozná následující 
historickou postavu  a bude vylosován z došlých odpovědí.: 
Žena, kterou hádáme, žila na přelomu 18. a 19. století. Tato vévodkyně byla rakouskou a 
slezskou političkou a pocházela  z Kuronska (dnešní Lotyšsko, tehdy náleželo Polsku). Žila 
ale převážně ve východních Čechách a Rakousku Měla ráda umění a literaturu, v níž 
podporovala jednu českou spisovatelku (podle posledních výzkumů byly příbuzné) a ta se o 
ní zmiňuje ve svém nejznámějším díle.  
Byla třikrát vdaná, ale měla jen nemanželskou dceru se svým Španělským vychovatelem, 
po jejímž těžkém porodu již nemohla mít děti. Proto se také starala o schovanku. Díky 
svému postavení se seznámila s Klementem Lotharem Metternichem, měli spolu milostný 
poměr a ona usilovala o manželství, nebylo jí ale dopřáno. Měla silné společenské svazky 
s Vídní, kde roku 1839 zemřela.                                                                             
                                                                                                                                   P.D. 
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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. Zden ěk Polívka - 234 462 191, 
mobil: 731 622 978, e-mail: polivka.zdenek@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. A stát, se může opravdu cokoli…   JZ 
 



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  
OSPD…), 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). 



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. Tradičně jsou pro naše členy a děti zcela zdarma a 
pro jejich rodinné příslušníky zcela zdarma, nebo za symbolický poplatek.                                                                            

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

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 

Poznámka: 
uvedené odkazy 

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

 



  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.  

Přihláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYPřihláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYPřihláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYPřihláška  do 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 členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy. žádá o členství v Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy.     
  

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

    
    



    
    

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



Kontakty na funkcionáře ZO OSD MotolKontakty na funkcionáře ZO OSD MotolKontakty na funkcionáře ZO OSD MotolKontakty na funkcionáře ZO OSD Motol  a nejdůležitější na svaz  
 

Jiří Zabloudil 775216711 + 739534562 (tarif OSD )   předseda ZO OSD Motol - statutární 
zástupce. 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       
 

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

 

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

Dana Pokorná 774 916 713   místop ř. za sekci  MIMO DP . Sociální program ZO, Kulturní  
referent, podvojné ú četnictví. pokorna@zoosdmotol.cz ,  danuli.ja@seznam.cz    

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Jan Havránek 737197223  Místop ředseda za sekci Marketing-reklama-propagace. Zajišt ění 
podpory a propagace,  spolupráce s dodavateli a par tnery,aj.  havranek@zoosdmotol.cz , 
pripominky@zoosdmotol.cz    

 

 

Jiří Schmid –tel:  603412884 (tarif OSD)    Místop ředseda  za sekci  Metro.  Problematika a 
specifika sekce Metro. schmid@zoosdmotol.cz ,  SchmidJ@dpp.cz   

 

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

 

 

Jiří  Pakosta  608 258 703  výkonný mandát- ŘED. Provozn ě Ekonomická Komise. 
pakosta@zoosdmotol.cz  , PakostaJ@dpp.cz      
 
 

 

 

Věra Suchá 775270250   výkonný mandát- ŘED. Hospodá řka ZO (majetek, banka, FÚ, + 
mzdová  ú čtárna, aj. ), pé če o ženy, komise BOZP,  sucha@zoosdmotol.cz, SuchaV@dpp.cz       

 

 
 

Patrik Kronbauer   732617038   výkonný mandát- ŘED. sportovní referent, specifické 
komise (nap ř. jízdní řády, od ěvy aj.),  kronbauer@zoosdmotol.cz         

 

 

 

Lucie Pokorná   774916711  výkonný mandát- MIMO DP.  Poštovní kontakt se členy, 
administrativa, zam ěření na studující a u čně  lucie@zoosdmotol.cz  ,  utinkap@zoosdmotol.cz  

 

 

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

 
 

Josef Vobo řil  737555721  výkonný mandát – ŘED. Podklady, evidence prezence, 
aktualizace kontakt ů, odborné studie pro časopis, zajišt ění a spolupráce se sekcí „tlapky“ atp.  
Nástěnková a prezenta ční činnost v DP . Vobo řil@zoosdmotol.cz  ,  Voboril.Josef@seznam.cz     
 

 

revizní komise: Šmakal Josef, Fanta Josef, Nejedlo Vladimír.     N áhradnice:  Matyová Lolita . 
 

Nejdůležit ější KONTAKTY na OSD:  sekretariát svazu  Šlajerová Milada - 22 718 928 osd@cmkos.cz  , 
Odborový svaz dopravy - právní oddělení    Mgr. Zdeněk Polívka - 234 462 195  polivka.zdenek@cmkos.cz, 
pojištění Kadlecová Marcela - 234 462 196 kadlecova.marcela@cmkos.cz , více - viz www.os-dopravy.cz  



Kreslený humor na aktuální téma…. 

 
 

 


