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Komentuji uplynulé období – RUBRIKA ŠÉFREDAKTORA  
Poslední číslo společného časopisu Metan mělo uzávěrku v březnu, co se od té doby událo?  

Našim členům jsme vyjednali 
levnější dětský tábor – Bílá 
Skála. Považuji to za důležité, mít 
co nabídnout a ušetřit lidem 
peníze je vždy dobrá věc, dále 
jsme začali vybírat pojistné na 
novou sezónu. Za 200,-Kč ročně 
(dotujeme členům cenu) být 

pojištěn PROTI ŠKODĚ ZPŮSOBENÉ 
ZAMĚSTNAVATELI  PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ 
je směšně nízká suma. I tak se ale najdou 
nezodpovědní lidé, kteří pojištěni nejsou, stejně 
tak ani v odborech. Pak si ale můžou při průšvihu 
jen drbat hlavu – viz červnová ujetá tramvaj bez 
řidiče…že. Také jsme významnou měrou pomohli 
ZO OSD POSOR s volbami jejich orgánů 
v sekcích. Bez obětavosti našich funkcionářů by 
mnohde snad volby ani neuskutečnili. V DP 
Praha, a.s. probíhalo další jednání o 
outsourscingách. Naše organizace 
JEDNOZNAČNĚ ODMÍTÁ OUTSOURSINGY A 
HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ. Jsme toho 
názoru, že činnosti konané našimi zaměstnanci 
jsou pro podnik efektivnější a vytváření pracovní 
příležitosti, které by jinak byly rušeny či 
obsazováni levnou a často zahraniční pracovní 
silou. Bohužel jako odbory jsme v tomto názoru 
často osamoceni a většina ostatních odborových 
organizací vedení na vyvádění činností přitakává, 
nebo lhostejně mlčí.V březnu jsme též začali 
prodávat novou sezónu na Kamýku a jak bývá 
zvykem, členům OSD přednostně. V dubnu 
proběhl tradiční bowlingový turnaj, Dozorčí rada 
DPP změnila svého předsedu, pokračovali 
brigády na Kamýku. Zásadním způsobem – 
vyhlášením přípravy stávky- jsme reagovali na 
snahu vlády zrušit daňové zvýhodnění stravenek, 
režijních jízdenek, flexi-passy, cen za ubytovny, 
vývařovny a další benefity. Po složitých 
jednáních kde náš Odborový svaz dopravy 
inicioval schůzku všech zainteresovaných došlo 
v parlamentu ke změně zákona. Následné veto 
Senátu i Prezidenta bylo přehlasováno. Otázkou 
je, co po volbách v červnu bude nyní…pravice 
má  teď většinu 118 hlasů. V květnu proběhly 
parníky Metra i náš tradiční Dětský den, který 
jsme letos uspořádali na Výstavišti. Navštívili 
jsme Mořský svět, Planetárium a uspořádali 11 
soutěží pro malé i velké.  V červnu se konal výlet 
sekce Pohyblivé schody do krokodýlí ZOO a na 
zámek Kratochvíle, bohužel byl velice brzo 
rozprodán, stejně tak jako výlet v září do 

Plzeňského podzemí, proto jsme sestavili 
operativně víkendovou rekreaci do Plzně 
(Dinopark, návštěva pivovaru Plzeň), do 
Karlových Var a do Lužických hor na penzion 
LOKODEPO. V tomto penzionu jsme pro naše 
členy vyjednali výraznou slevu a tak věřím, že 
sem brzo najdou cestu. Je zde panenská příroda 
a klid. Vraťme se k dubnu, proběhl seminář 
pořádaný OSD a KOWA, kterého se naši 
funkcionáři zúčastnili, stejně tak jako školení 
v květnu a v červnu. Být informován o novelách a 
změnách, být vyškolen, považuji za správnou 
činnost odborových funkcionářů. Nechápu ty, co 
si na odboráře jen hrajou a svými 
pidiorganizacemi jen zaplevelují scénu a 
znemožňují schopnost účelného jednání. Osobní 
ambice některých – ostudně propadlých ve 
volbách (viz Tošil) jdou tak daleko, že pro pocit 
vlastní důležitosti založí bezvýznamné a finančně  
nulové organizace, bez jakéhokoli servisu 
členům. Cíl mají jediný, hrát si na důležité a ulít 
se z práce při jednání s vedením. Hnus, ale když 
jim lidé do těchto „podniků“ vstupují…. Asi to 
tak chtějí. V červnu se uskutečnila naše novinka, 
díky naší nové Profesní sekci Ústřední dílny 
TRAM jsme uspořádali SPORTOVNÍ DEN 
S GRILOVÁNÍM. Akce se vydařila a píšeme o ní 
uvnitř časopisu. Tradičně též v létě proběhl 
tenisový turnaj a v září krom zmiňované 
víkendovky uspořádáme bowlingový turnaj 
Profesních sekcí. Máte-li zájem reprezentovat 
svou profesi, nahlaste se svému funkcionáři. 
Uvidíme která profese bude mít nejjistější ruce a 
kolektivního ducha. Během celé popsané doby 
proběhla řada jednání nad běžnou provozní 
agendou o pracovních úrazech, řešili se výluky, 
změny turnusů, osobní problémy řady 
zaměstnanců apod. připravili jsme Pracovní řád 
pro Live Telecom, na který se nám přejmenovala 
Euphony a dále se naše organizace rozrostla. 
Nyní má své členy už v 17podnicích, institucích a 
firmách. Pravdou je, že někde jen jednoho či pár, 
někde i ve formě utajeného členství, ale i tak je 
dobré, že postupně sílíme a nespoleháme se na 
rozpadající se a rozprodávající se Dopravní 
podnik. Má-li být naše organizace úspěšná a 
životaschopná je tato cesta správná a systém 
samosprávných Profesních sekcí je nadčasový a 
dobrý. Dne 18.srpna proběhla mimořádná 
Konference ZO OSD Motol, kde byla dovolba 
nových funkcionářů, změny vnitřních dokumentů  
a řešili jsme  i organizační a členské náležitosti.
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  Co se děje okolo SLUČOVÁNÍ   ZO OSD Motol se ZO OSD POSOR 
(dříve OO DP-Metro) ? Odpovídá předseda ZO OSD Motol. 
 

Jak se vyvíjí situace?  Na tuto otázku nelze jednoznačně 
odpovědět. Po právní stránce (a teoreticky) nic v tuto chvíli 
sloučení již nebrání, praktická rovina má ale nedořešené 
třecí plochy. Zkusím je popsat i když z mé polohy to může 
být názor zaujatý. Jinak to vidí lidé z Metra, jinak někdo třetí… 

 

Prvotně co se zdařilo, co obě organizace udělaly. Sloučili jsme administrativní servis, poskytli 
totožné výhody svým členům navzájem. Vypsaly volby, uspořádaly referendum. V obou 
organizacích pak s výsledkem souhlasu se sloučením. 
V čem je tedy problém?  Stručně řečeno v odlišném chápání samosprávnosti Profesních sekcí. 
 

OO DP-Metro se vstupem do OSD změnila název na ZO OSD POSOR ( Profesní odborové sekce- 
odborová rada ), své Dílenské výbory přeměnila na Profesní odborové sekce a svůj Závodní výbor 
změnila na Prezidium Odborové rady ( POR ), kam tyto sekce posílají své zástupce ( 1-2 ). 
Prezidium reprezentuje prezident, který za POR a sekce jedná, Prezidium pak rozhoduje prakticky o 
všem a pro všechny. Všechny sekce mají jednotný metr. Financování se řeší plánem v rozpočtu. 
 

ZO OSD Motol již systém Profesních sekcí měl, ale chápe je JINAK. Profesní sekci má příslušná 
profese, zájmová skupina, nebo celý (malý) podnik, všechny profesní sekce pak mají autonomii – 
nezávislost, chcete-li. Do vnitřní činnosti jim nikdo nemá právo mluvit, jednání o svém si vedou 
sami na všech úrovních řízení. Předseda či jiný pověřený funkcionář jedná za dané sekce jen, je-li to 
přání dané sekce. Předseda tvoří servis pro sekce. Sekce posílají své zástupce (1 - ? dle počtu členů) 
do společného VZO ( Výboru základní organizace ). Zde se řeší vše co je všem společné a podávají 
informace o jednáních a činnosti konaných ve smyslu přidělených pravomocí. Různé sekce mají 
různý přístup a různé požadavky, dle jejich vnitřní potřeby. Financování řeší plánovitě i operativně. 
 

Zde je tedy problém. V nastavení činností. Stávající STANOVY ZO OSD POSOR neumožňují 
vstup ZO OSD Motol aniž by došlo k zásadnímu omezení a rozhodování v činnosti některých 
jejich sekcí. Změnu STANOV tak, aby to umožňovaly, ale POSOR nechce. V této souvislosti byly 
učiněny i 2 schůzky před zprostředkovatelem na OSD – neúspěšně. Výjimku ve STANOVÁCH jen 
pro Motol také POSOR nechce, nechce mít odlišný přístup pro různé sekce. Zde je zakopaný pes. 
 

Financování organizací se nyní prolnulo tam, kde to je jen trochu možné. Něco hradí Motol, něco 
POSOR, navzájem si proúčtováváme to co není možné hradit jen jedním. Neřešíme při slevách na 
akcích kdo od koho je. Rozpočet ZO OSD Motol se přizpůsobil s čerpáním požitků rozpočtu 
POSORu i když za cenu zásadního krácení příspěvku funkcionářům (což třeba nelibě nesl bývalý 
funkcionář pan Tošil, než byl vyloučen z OSD). Rekreační středisko je poskytováno za stejnou cenu 
členům obou organizací a Motol zase poskytuje účelové dary na vybavení RS ( vířivka, PC ) a 
realizuje svými členy zdejší brigády. Tento postup je tedy i do budoucna možný bez ohledu na 
vývoj slučování. 
 

Určitým východiskem by bylo svěření kompetencí nad správou ZO OSD Motol viceprezidentovi 
POR volenému pouze ZO OSD Motol, který by dále své kompetence poslal dolu na vnitřní 
strukturu sekcí. Ani zde však zatím nedošlo k dohodě. Volba této pozice je podmiňována volbou 
všech, což nezaručuje jistotu pro (menší) Motol a taktéž přidělené kompetence jsou diskutabilní 
díky rozhodování o všem v POR a nemožné vyjímce ve Stanovách jak bylo výše popsáno. 
Slučování tak zřejmě ještě nějakou dobu potrvá a chce svůj čas. ZO OSD POSOR i ZO OSD Motol 
musí pomalu a v čase poupravit své vnitřní fungování tak, aby ani jedna strana poté necítila 
omezení na úkor svého fungování. Zatím fungujeme, myslím si dobře, i přesto, že „úřední sloučení“ 
nebylo realizováno, a myslím si, že mnozí tento krok  propojení organizací uvítali. Mnozí jej 
dokonce vnímají jako „už je to hotovo“. Bude-li dobrá vůle, může být brzy propojení ještě užší.  JZ. 
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Představujeme Vám naše sekce  ( ZO OSD Motol –Profesní sekce Mimo DP ) 
V této rubrice představujeme naše samosprávné sekce a profese, které zastupují. Dnes Vám 
představíme jednu z našich specifických sekcí nazvanou stručně MIMO DP. Tato sekce zahrnuje 
všechny profese, které působí jak už název napovídá, mimo dopravní podnik a sdružuje ty, kteří 
nemají či nechtějí mít svou vlastní sekci ( třeba útulek koček, zaměstnance pošty, železnice, letiště, 
prodavače, řidiče kamionů, zaměstnance bank a spořitelen, drobné podnikatele apod.).Jsou zde 
administrativně vedeni i všichni důchodci, učni, studující a ženy na mateřské dovolené 

(udržovačky).  Článek, který si přečtete nám zaslala místopředsedkyně za 
tuto Profesní sekci paní Dana Pokorná, která je zaměstnankyní ústavu pro 
mentálně postižené. V článku nám vylíčí svůj jeden pracovní den. A o tom, že 
i  tito zaměstnanci jsou za svou práci málo placeni, asi není třeba psát…. 

                        Šílený den 
Vracím se po zasloužených dvou krátkých a  propršených dnech volna do 
práce. Dvanáctihodinové směny dají člověku zaměstnanému v psychiatrické 
léčebně zabrat tolik, že se pomalu cítí jako pacient.  

Již při odjezdu z domova mě štve, že krásně svítí sluníčko a dělá se teplo. Po příchodu na pracoviště 
mě čeká další jobovka. Půlka pacientů má střevní virózu, všichni mají průjem, zvracejí, musím je 
sledovat a měřit teploty. Sice na denní směnu jsme 4 na 30 lidí, ale 10 z nich jsou úplní ležáci a 
zbytek je nesamostatný. Jediný schopný chlap má IQ 78, alespoň se dá v rychlosti poslat pro mokrý 
hadr na pozvracenou podlahu nebo pro čistou plenu. Také se cítí jako personál a všem tyká. Bereme 
jej jako nemocného člověka, tak nám to nevadí. 
Hned po příchodu taháme všechny pacienty (pardon, klienty – podle hlavní sestry) z postelí, 
myjeme jim pokaněné zadnice i ospalky, leštíme zbylé tři zuby atp. Jsou oblečeni do eráru, takže 
hubená Pepina má obrovskou zástěru a tlusťoučký Oldřich zase napnuté triko – na vybírání 
velikostí není časoprostor. Dopoledne je horko, všechny jsme zpocené a babky si přitom stěžují, že 
je jim zima. Po snídani rozdávám léky. Přijde Péťa, který žije celý život v ústavu. Zpívá kolem 
dokola Včera jsem byl u muziky a to ještě jen půl první sloky. Jinak je neškodný. Má spoustu 
šílených dryáků, po nichž bych já spala 4 dny. On normálně celý den vegetí, chodí po oddělení a nic 
mu není. Dále dostává léky Boženka, která vždy vřeští, nechce je a musíme ji přeprat, aby si léky 
vzala. Jarunka si zase přijde několikrát, protože si nepamatuje, že již svou dávku spolkla. Pana 
Votýpku voláme několikrát. Sedí na kuřárně, svou krabičku již vykouřenou a čeká, od koho by 
vymámil cigaretu. Bručí si pro sebe a když ho upozorníme, říká, že to dělá stropní ventilátor. Tak to 
pokračuje až do konce lékobraní. Po snídani veze ošetřovatel sanitou Vaška na kontrolu na 
chirurgii, překládáme paní Vyhnálkovou na jiný pavilon a přijímáme místo ní absolutní mimózu, 
která si myslí, že prezidentem je Beneš a je rok 1812. 
Oběd je další pevně daný bod, na němž spousta pacošů lpí. Pan Chlumecký ukradl misku sousedovi 
a nenechá si ji vyrvat z ruky. Anežka, která má mixované jídlo zase ječí, že chce buřta. Když už 
máme vše rozdané a krmíme ty méně schopné na přeskáčku, najednou začíná zvracet pan Votýpka a 
nemůže popadnout dech. Různé osvědčené chvaty a fígle selhávají, on modrá, sahám mu do krku 
několikrát, tahám drobky ven,ale je jasné, že někde uvízl větší kus a ten nenahmátnu, jedna ze sester 
volá rychle doktora, masírujeme střídavě srdce, klečíme v jeho výkalech, saháme pro zapadlý jazyk 
a dýcháme, aby nám neumřel. „Erzeta“ je zavolaná, minuty se zdají nekonečné, všechny jsme 
zplavené a ostatní pacienti buď jen civějí a překážejí, nebo hýkají, že se bojí. Konečně RZS 
dorazila, proti nám jsou více sehraní, mají skvělé vybavení a po chvíli panu Votýpkovi tahají z krku 
půl řízku, který rychle hltal, aby mu jej nikdo nevzal. RZS jej odváží na ARO, my pak 2 hodiny 
klidníme zbytek pacientů a doháníme zameškanou práci. Mezitím se všechny osprchujeme a 
převlečeme do čistého. Máme moc pěknou koupelnu.Vypisuji všem papíry, zase rozdat léky, 
převázat rány, vykoupat apod. Je tu svačina, dostávají jen ti bez virózy a ostatní hýkají, že chtějí 
taky (mají jen hořký čaj). Pak máme chvíli klid na vlastní jídlo a čaj nebo kafe. A už je tu zase 
přebalování a večeře. Konečně jsou všichni v postelích a přichází noční služba. Ta klid nemá také, 
ale o tom třeba až příště.                                                                                                            P.D. 
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Poskytujeme Vám tyto výhody:  
 
 

Pracovn ěprávní a trestn ě právní poradenství a pomoc 
ZDARMA ode dne vstupu do Základní organizace OSD. 

Můžete zdarma využít právníky ČMKOS i pro soukromé ú čely a spory. 
Můžete zdarma využít poradenství St řediska na ochranu nájemník ů. 

 

- možnost sociální výpomoci v nouzi do 10.000,-Kč; 
- možnost bezúročných půjček v opodstatněných důvodech; 
- příspěvek při narození dítěte 3.000,-Kč; 
- příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě apod.; 
- STÁVKOVÝ FOND ; 
- POMOC PŘI ŽIVELNÉ POHROM Ě do 100.000,-Kč; 
- Pomoc pozůstalým při úmrtí vinou prac. úrazu 200.000,- Kč; 
- VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

VŮČI ZAM ĚSTNAVATELI za 200,- Kč ročně; 
- Vánoční dárek a  Tesco poukázku až 500,- Kč;  
- Levnější úvěry , půjčky a bankovní produkty u smluvních 

partnerů; 
- LACINÝ TARIF  T-mobile OSD. Oproti trhu nižší paušál a 

dvojnásob volných minut; 
- Slavíme a oceňujeme Vaše kulaté jubilea 50,60 a odchod do 

důchodu, drobným dárkem si vzpomeneme na jmeniny; 
 

 

 - Připravujeme pro Vás různé výlety a     
      akce, Můžete využít zlevněných pobytů  
    v rekreačním středisku Kamýk n./Vl. a  
                              

                      v penzionu LOKODEPO v Lužických horách; 
 

 - Připravujeme pro Vás sportovní   turnaje, 
zábavné dny i tradiční DĚTSKÝ DEN  vždy 
S ATRAKTIVNÍM PROGRAMEM i pro dosp ělé. 

 
                           -   Máme vlastní informační SMS systém. Zasíláme jím zdarma 
zprávy a informace o činnostech, nabídkách rekreací, sport.aktivit apod. 

 
- Jednáme a vyjednáváme. Jsme schopni vyjednat Kolektivní 

smlouvu, vést jednání o zlepšení pracovních a finančních 
podmínkách.  

- Řešíme spory se zaměstnavatelem, dbáme na dodržování 
bezpečnosti práce a zdravotně hygienických norem. 

- Organizujeme členy již v 17 podnicích, tam kde působíme jako 
skupina aktivně řešíme potřeby a agendu, tam kde působíme 
po jednotlivcích řešíme potřeby operativně. 
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- NAŠI ČLENOVÉ MOHOU na p řání VYUŽÍT i PRINCIPU 
UTAJENÉHO ČLENSTVÍ. Zaměstnavatel se poté dozví o 
Vašem členství u nás jen v p řípadě soudního sporu 
proti n ěmu. Utajením členství neztratíte žádná další 
práva v četně výhod a zvýhodn ění pro naše členy. 

- Našimi členy mohou být všechny 
osoby již od  15ti let věku. Jsme 

schopni pro všechny věkové skupiny 
nabídnout atraktivní program, kulturní 
a zájmové aktivy, individuelní přístup. 

Organizujeme zaměstnance, podnikatele, studenty, nezaměstnané, 
ženy na mateřské, dlouhodobě nemocné a invalidní, různé 

skupiny i jednotlivce ze všech možných i nemožných 
profesí. Přistupujeme k členům individuálně i kolektivně 
dle jejich potřeb a požadavků. Jednáme za kolektivy jen 

tam, kde kolektiv sám nechce, nebo nemůže jednat. 
Respektujeme suverenitu samosprávných sekcí. 

 Každá skupina má u nás právo vytvořit si u nás svou vlastní 
SAMOSPRÁVNOU PROFESNÍ či zájmovou SEKCI. Její představitel(-é) se pak 
zúčastňují pravidelných jednání společného Výboru a mají právo spolurozhodovat o 
činnostech celé naší organizace tvořit společné i vlastní akce apod. Své funkcionáře si 
volí sami členové dané Sekce. Funkcionář(i) za danou Sekci jsou chráněni dle 
Zákoníku práce či Kolektivních smluv. Za svou činnost jsou odměňováni a 
k dispozici mají vybavení dle příslušných vnitřních norem organizace. 
 
 Platbu členských příspěvků jsme maximálně zjednodušili. Máte 

možnost využít strhávání svou mzdovou účtárnou, můžete zadat 
trvalý p říkaz, využít složenky či platbu v hotovosti. Aktivní členové 

– zaměstnanci – mohou být členy již od 100,-Kč/ měsíčně. Studenti, 
důchodci, nezaměstnaní, ženy na mateřské, dl.nemocní a invalidé mají 

členský příspěvek pouze symbolický – 20,-Kč/měsíčně. 
============================================================ 

Nejste dosud členem ZO OSD Motol ?  
A máte zájem vstoupit do této organizace ? Vše potřebné za Vás zařídíme.  

Postup je snadný : následující list vyplňte a odešlete na adresu :  
ZO OSD Motol , Plzeňská 217 /101 , 150 00  Praha 5 , 

 nebo jej vhoďte do schránky ZO OSD Motol ve vozovně Motol, nebo předejte 
kterémukoli funkcionáři této organizace. Nové členy přijímá VZO svým 

rozhodnutím vždy na nejbližší schůzi. Nově přijatý člen obdrží pokyny -na 
udanou adresu- pro platbu čl.příspěvku v závislosti na druhu zaměstnání  
(někde je posílá rovnou mzdová účtárna, jinde to jde jen převodem z účtu atp.), 

legitimaci a další informace. Registraci pro svaz a další úkony provede předseda. 
Ode dne vstupu mají všichni členové stejná práva i výhody. 

===================================================== 
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Přihláška do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYdo Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY    

ZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOLZO OSD  MOTOL    
    

Jméno: …………….………………… 
 

Příjmení: ………………………………… 
 

Datum narození: ……………………………. 
 

Kontaktní bydliště: ………………………………………….. 
 
 

….………………………………………          PSČ____________. 
 

Jiný kontakt-  tel / e-mail   atd.: .…..……………………………….… 
 

Zaměstnanec firmy:__________________________ 
 

se sídlem: _____________________________ 
 

 

nebo: (vyznačte- student, žena na mateřské, nezaměstnaný, dl.nemocný, důchodce) 

žádá o členstvížádá o členstvížádá o členstvížádá o členství v  Základní Organizaci Odborového Svazu Dopravy  ZO OSD  MOTOL 
 
                        …………………………………………… podpis člena  
      

dne: ……………                                   podpis a razítko ZO OSD Motol  ………….………… 
 

Mám zájem o SMS info sytém zpráv na tel.: _________________ v případě zájmu doplňte. 
    

ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.ZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.    

============================================================ 
Na následující dvoustran ě můžete využít formulá ř pro srážky posílané p římo Vaší 
mzdovou ú čtárnou . Z jedné strany pro DP Praha, a.s. a z druhé stran y universální 

pro jakýkoli jiný podnik.   
Pokud nechcete či nemůžete využít strhávání p říspěvků přes mzdovou ú čtárnu, 

využijte následující možnosti:  
 

a) bankovního převodu či vkladu hotovosti v bance na účet číslo:   
 195756229 / 0300 u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s 
ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno , nebo datum narození – možná platba i více 
měsíců dopředu. Zvolte částku odpovídající cca 1% čistého, min. však 100,-Kč. 

 
b) platbu složenkou na  účet:  195756229 / 0300  s adresou organizace  

ZO OSD Motol   Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 – je možná platba i více měsíců 
dopředu. O složenku můžete zažádat, zašleme ji poté předtištěnou. 

 

c) platbu v hotovosti  - hospodářce organizace či předsedovi. 
Paní Věra Suchá 775 270 250 ,  pan  Zabloudil Jiří – 775 216 711 
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 

Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy, 
pod evidenčním číslem:  33-0083-0115        ZO  OSD Motol 

 

se sídlem:           Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,              IČ:  712 423 33 
zastoupená předsedou ZO OSD  Motol  p. Jiřím Zabloudilem  ( dále jen „ odborová organizace“) 

 

a 
 
 
 
 

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

datum narození………………………………………. 
 

bytem…………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

 

 

pracoviště: .______________________  sl.č. …….........................………. 
 

 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce 
 

tuto 

dohodu o srážkách ze mzdy 
 

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

dávek) a to počínaje od ...          . 2010.... formou srážek ze mzdy. 
2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) 
z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 195756229 /0300 
u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. a poskytoval odborové organizaci údaje 

o výši sraženého členského příspěvku. 
3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci 

k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené. 
4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou 

formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , 
nebo mu ho vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 

5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že 
tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 

6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena 
ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel. 

 
V Praze dne ……………… 

 
 

podpis zaměstnance………………………………………                 podpis a razítko odborové organizace  
ZO OSD Motol 

 
Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 

 
Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c   Zákoníku práce 

Základní  Organizace Odborového Svazu Dopravy,  
 pod evidenčním číslem:  33-0083-0115        ZO  OSD Motol   
se sídlem:           Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,              IČ:  712 423 33 

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

 

                                                                         a 
 
 
 

pan / paní …………………....................……………..,  
                          datum narození………………………………….  
 
bytem…………………………………………………………………………………………… 
 

 
zaměstnanec podniku :__________________________________________  IČ: ______________ 
 
se sídlem:    _______________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

pracoviště: ……………………………………………………………… 
 

 

                         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 ...          . 2010  formou srážek ze mzdy. 

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce 
mzdy) z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet odborové organizace č. 

195756229 /0300 u peněžního ústavu ČeskoSlovenská Obchodní Banka a.s. 
a poskytoval odborové organizaci údaje o výši sraženého členského příspěvku. 

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci 
k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené. 

4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou 
formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež je k dispozici na www.zoosdmotol.cz , 

nebo mu ho vydá předseda ZO OSD Motol. Tento formulář předseda poté potvrdí. 
5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že 
tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 
6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci.  
Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), odborová organizace a 
zaměstnavatel. 
 

 
V Praze dne ……………… 
                        ______________________                                                                                                      
podpis zaměstnance………………………………………                    podpis a razítko odborové organizace     
                                                                                                                                ZO OSD Motol 
 
 
 

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 

 
Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 
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Připravili jsme pro Vás:        SPORTOVNÍ DEN S GRILOVÁNÍM 

 

12.6.2010 pořádala sekce ÚD-TRAM 
sportovní den 
Svatý Petr dodal letní počasí, pivo, 
sladkosti, opečené párky a hlavně výtečný 
guláš byly připraveny k občerstvení 
sportovců – tedy, mohlo se jít na to. Do 
fotbalového turnaje nakonec zasáhlo 6 
teamů zvučných jmen a turnaj ve hře 
petanque naplnilo přesně 20 účastníků 
s převahou ze sekce EUPHONY. 
Po celý turnaj v kopané nám počasí přálo až moc. Velké teplo bylo cítit nejen 

ve vzduchu, ale i na hřišti a tak některé horké hlavy jen s námahou zchladil barman Zdeněk, který 
mistrně odolával náporu žíznivých.  
Turnaj vyhrál team složený z pracovníků pražského METRA. Zcela zaslouženě. Jejich kombinace 
místy braly dech a mnozí tzv. profesionálové by si mohli vzít 
příklad z jejich hry. Na druhém místě se překvapivě umístil 
HOFED s magickým domorodým brankářem. Třetí místo 
připadlo teamu zvaný PARADENTOL. Na to, že toto mužstvo 
hraje spolu už léta páně, mohl být výkon lepší. Čtvrtý flek 
obsadil favorit celého turnaje team vozovny MOTOL. Za 
bramborovou medailí bych viděl, že chlapci z Motola (mnozí 

působí jako "bafuňáři" Unionu 
Žižkov) skoro vůbec nepoužívali 
k regeneraci po jednotlivých 
utkáních pivo. Prostě iontové nápoje a nebo cola nejsou vždy zárukou 
úspěchu. Páté místo po několika špatných výkonech obsadil team ÚD–
TRAM „A“ – tedy domácí áčko. Zde bylo jasně vidět, že chlapci 
regenerovali až moc a na výkonech to bylo také znát. Krásné šesté 
místo patří místnímu béčku tedy ÚD–TRAM „B“. Jako celek mužstvo 
nezklamalo. Nevyhnulo se ale individuálním chybám a nebýt brankáře 

počet obdržených branek by byl vyšší. 
Pokud se podíváme do statistik opravdu detailně zjistíme, že nejlepším 
střelcem se stal Libor Ondráček (METRO) a brankářem, který pochytal 
nejvíce střel aniž by pustil gól byl Jiří Fouček (MOTOL). 

Důležitými články v řetězu 
sobotních událostí, na které nelze 
zapomenout, byly oba fotbalové 
rozhodčí. Díky jejich 
zkušenostem a morálně volným 
vlastnostem se na náš turnaj 
nebude vzpomínat jako na kapří. 
Celkově se hrál turnaj kopané v duchu fair play. Na vážná 
zranění nedošlo snad si všichni hráči dobře "začutali". 
 

Hráči v turnaji PETANQUE byly rozděleni do 5 skupin. Už 
v základní skupině odpadlo několik horkých favoritů. 
Pravděpodobně se nevyrovnali s terénem (terén byl připraven 
vzorně!) a nebo s počasím. Po několika napínavých hodech se 
přes semifinále probojovala do finále čtveřice povícero 
zastoupená hráči z ústředních dílen. Ostatní soupeři 
pravděpodobně podcenili trénink. Hlavně hráči ze sekce Euphony 
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by měli vyrazit na stáž někam, kde se hraje petanque na vrcholné úrovni (třeba k nám do dílen), aby 
načerpali zkušenosti a poznali tu správnou metodiku, která vede k vítězství. Na čtvrtém místě 
skončil Václav Janeček (ÚD–TRAM) hrdinně bojující za kolegu, který byl nucen odehrát několik 
fotbalových utkání a na koule mu už nezbývaly síly. Třetí krásné místo obsadil Jan Kaňka (ÚD–
TRAM). Hráč, kterému je vlastní spíše bowling, se v našem turnaji opravdu neztratil. Druhé místo 
patří Pavlu Stránskému (ÚD–TRAM) hráči, který odehrál několik přetěžkých fotbalových utkáních 
ve fotbalové brance a ještě stačil odehrát velice kvalitně celý "koulový" turnaj. První místo připadlo 
Davidu Kačírkovi drobnému podnikateli z Prahy. Snad 
výtečné umístění v našem dnu popraví jeho názor na 
zaměstnanecké odbory.  
Dospělí se dobře bavili a ani na naše ratolesti nebylo 
zapomenuto. Na dětský turnaj v petanque se lstí snažilo 
dostat i pár dospělých (ceny byly opravdu hodnotné), ale 
neměli šanci. Bedlivé oči pořadatelky zabránily jakékoliv 
diskriminaci a mrňousové si mohli v klidu zakoulet. 
V tomto turnaji nešlo o výsledky, ale o spokojené pohledy 
našich dětí. 
Nakonec mi dovolte poděkovat všem pořadatelům, kteří 
se starali o hladký průběh sportovního dne jmenovitě: Janu 
MACÁKOVI – duší celého turnaje, Zdeňku 
ERMANTRAUTOVI, Simoně KUDRNOVÉ, Martě ŘÍHOVÉ a 
její dceři Aleně, Daně DVOŘÁKOVÉ, Mirkovi GÖRFOLOVI a 
Janu KAŇKOVI. 
Speciální poděkování věnuji předsedovi ZO OSD-Motol Jiřímu 
ZABLOUDILOVI za významnou finanční pomoc, bez které by 
sportovní den nemohl být uskutečněn. 
Za sekci ÚD – TRAM 
Radek Dvořák 

 

(poznámka redakce: netřeba děkovat předsedovi, podpora kolektivních akcí je standardní součástí 
činnosti ZO OSD Motol ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoreportáž najdete na: 
http://www.zoosdmotol.cz/sportden2010/index.htm  
nebo pod zápisy 
http://www.zoosdmotol.cz/zapisy.htm  
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Proběhly „ PARNÍKY METRA“ 
 

   
 

  
   

    
 
Letošní akce 27.5.2010 měla 2 části. Dětskou část- odpolední a dospělou část-večerní. Děti kreslily, 
dospělí pak zpívali a tancovali za doprovodu skupiny Spřáhlo. Akci pořádala sekce Jednotka provoz 
Metro ze ZO OSD POSOR a v rámci reciprocity (výměny nabídky akcí za stejných podmínek pro 
členy obou organizací) byla poskytována za stejných podmínek i pro členy ZO OSD Motol, tak jako 
třeba Kamýk apod.. Pořádání akcí stejného charakteru pokládáme za zbytečné a doplňujeme se.  
Pro informaci parník měla loni také ZO OSD Motol v rámci své akce Dětský den.                    JZ. 
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Proběhl „ MDD 2010“ letos 30.5.2010. 
Tradiční akce ZO OSD Motol pro děti i dospělé proběhla letos na Výstavišti. Zaplatili jsme 
účastníkům prohlídku Mořského světa, speciální program v Planetáriu a tradičně uspořádali 
množství soutěží o spoustu sladkých i zajímavých cen a to včetně tradiční  tomboly o mobil.  

    

   

           
 
                                                                   
  
 

 
 
                                                                                 
       Desítky fotografií naleznete na:   

www.zoosdmotol.cz 
      či přímo na 
       http://www.zoosdmotol.cz/fotografie.html  
     a na   http://www.zoosdmotol.cz/zapisy.htm  
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Dne 24.4.2010 proběhl další z nekonečné řady bowlingových turnajů 
pořádaných ZO OSD Motol.  Přinášíme Vám ve fotu atmosféru tohoto turnaje, který 
tentokrát byl již připraven na 32 hráčů a na rozdíl od minulých let měl i kvalifikaci pro další kola 

(nejlepších 16 hrálo poté dále). Nejpozději na podzim 2010 proběhne další turnaj – tentokrát 
týmový- a pro naše členy opět jen za symbolickou cenu 100,-Kč. Přijďte si zahrát také... 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Fotoreportáž z akce naleznete na: 
http://www.zoosdmotol.cz/bowling24dub

en2010/  či jednoduše na: 
www.zoosdmotol.cz a tlačítko zápisy. 
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  Několik fotek  ze zájezdu na Krokodýlí farmu a na zámek Kratochvíle 
dne 5.června 2010. Tuto akci pořádala sekce Pohyblivé schody a výtahy ze ZO OSD POSOR a 
tak jako „parníky“ byla našim členům nabídnuta. Bohužel byla velmi brzy, tak jako obdobná 
akce do Plzeňského podzemí (po dvou dnech) vyprodána. U akcí Metra je třeba se hlásit se 
okamžitě. Jeden autobus na množství lidí je prostě málo. Sledujte naše webové stránky. 
 

   
 
 
 
 
 

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

Příště uvidíte FOTO z tradičního  

TENISOVÉHO TURNAJE 
 pořádaného ZO OSD Motol 

dne 14.8.2010 od 11hodin v tenisové hale Břve, 
 

FOTOREPORTÁŽ z novinky   

TURNAJE v nohejbalu 
pořádaného ZO OSD Motol dne 28.8.2010 od 9hodin na 

hřišti ÚD Hostivař.  
 

a FOTOREPORTÁŽ z novinky   

             TURNAJE SEKCÍ v bowlingu 
                             pořádaného ZO OSD Motol v 2.10.2010.  
 
                                  Termíny hlásíme i pomocí hromadné SMS ( nejste-li v systému SMS zpráv, 
nahlaste nám číslo) i na webové stránce: www.zoosdmotol.cz . Máte-li zájem hrát v týmu za vaši 
profesi, nahlaste se funkcionářům.   Bowling u funkcionářů vaší sekce. Nohejbal u p.Macáka. 

Fotoreportáž z akce naleznete na: 
http://www.oodpm.cz/kratochvileZOOkrokodyli/zajezdna
krokodyly.htm  či odkazem z www.oodpm.cz  
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 Základní organizace odborového svazu dopravy – Motol  
                                Plzeňská 217 / 101  Praha 5   PSČ 150 00  IČ: 712 423 33 

PŘIPRAVILI JSME PRO 
VÁS: 
DVOUDENNÍ VÍKENDOVOU REKREACI – 

DINOPARK – PLZE ŇSKÝ PIVOVAR – 
KARLOVARSKÁ KOLONÁDA – LUŽICKÉ 

HORY – ROZHLEDNA.  
Termín 

rekreace: 
18.+19.září 2010 – sobota a neděle. 

PROGRAM: 
• Sobota v 7 hod odjezd na Plzeň -  zde návštěva 

Dinoparku; 

• Následuje exkurze do Plzeňského pivovaru vč. 
Degustace; 

• Poté odjezd do Karlových var – prohlídka 
kolonády;  

• k večeru odjezd na ubytování do LOKODEPO ( 
zde plná penze – večeře, ráno snídaně, oběd ); 
• Neděle – Lokodepo (Lužické hory) – rozchod 

volný program, lesy a 
turistické zajímavosti; 

• Po obědě blízká rozhledna a odjezd na Prahu, 
návrat v cca 15 hodin. 

CENA ?    Děti do tří let ZDARMA  – dále sazebník:    
Varianta základní:  600,-Kč  členové OSD a 
rodinní příslušníci.  Ostatní 750,- Kč.  V ceně  
doprava, ubytování, pojištění, průvodce a plná 

penze v LOKODEPO. 

Varianta včetně vstupenek = základní + navíc včetně 
ceny vstupenek do Dinoparku a exkurze s ochutnávkou 

piva Plzeň  za 800,-Kč členové OSD a 1.000,-Kč 
ostatní.  Možno využít obě varianty.  Pes po domluvě možný (za 

poplatek v penzionu, event.dle sazby u ).    

 Objednávky:  od 15.7. do 3.8. 2010 přednostně členové OSD, poté volně do 
obsazení míst, ev.do uzávěrky 1.9. 2010.  Po přihlášení nutné uhradit zálohu ve výši 50% 

ceny do 14ti dní, zbytek nejpozději v den odjezdu.  Přijímáme i poukázky flexi-pass.   
Možno volat p.Zabloudil 775  216 711 event. i ostatní funkcionáři ZO OSD Motol.  

(Poznámka: členové OSD = ZO OSD Motol + ZO OSD POSOR) 
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Soutěžní křížovka o ceny – vyluštění zasílejte formou SMS na 775216711 (1číslo-1tip-1člověk). 

autor P.D. tekutý 
pokrm 

druh 
sl.záření 

prasečí 
tuky 

zkr. 
techn.díl

en 

zn. 
Kyslíku 

hornina plynosili
kát 

thaj. 
mužské 
jméno 

xxxx 1000 
ML 

zkr. 
 Mezinár. 
Tisk.instit

utu 

nepravý 
jasmín 

        
zn.cigár   

SPZ 
Písek 

  

obtížný 
bodavý 
hmyz 

    

vodou 
udusit 

bez vody 
umírat 

      

pořádek    

lámáním 
odstranit 
věda o 

živ.prost
ř. 

       

pomlka v 
řeči 

 
druh 

francovky  
vřelý cit 

      
zn.polom
ěru   

krédo 
 patřící 

lani 

drážní 
vozidla      

Moskevs
ký 

obchod 
měsíc 
Pluta 

   

zn. 
Litru 
 hl.m. 

Domini
k. 

republi
ky 

 

druh 
Fordu 

  řecky 
"NE"  

   nářečí symetrála    

snížený 
tón 

  
Asij.stát 

inic.negra
mota 

    
čínské 
sloveso 
hláska 

   

xxxx 

část 
svíčky 
kočkovi

tá 
šelma 

    

1.část 
tajenky 
čínské 
zájm. 

          

poradce 
Rudolfa II. 

    výplň 
kamen 

     křovácký 
pozdrav 

MPZ 
Španělska  stavební 

dělníci 

MPZ Itálie 
beroucí 

dech 
 

Latinsky 
"V"         
byl 

nemocný 

  xxx 
vzdech   
sveden 

do země 
  

Povzdech
nutí 

     
druh 
sýra  

osmák 
     

xxxx 

Evrops
ká Unie 
Okr.čin

ný 
výbor 

  předložk
a 

  bajkař 
smeták 

    

vládní 
strana 

   Evropan    pštros    

čouhá    vlastní 
JÁ    

směs 
přísl.přitak

ání 
   

nemálo    

2.část 
tajenky 
zkr.liter. 

útvar 

              

xxxx meta  
zn.síry 

   cit.šumu 
arg.tane

c    
zn.tuny 

     

zvratné 
zájmeno   město v 

Úst.kraji      zájmeno   

 Pomůcka: OCHI, LOMAU, TAN, ŠI , IN, HAPUXÍON, PUSTORYL.  Výherci min.křížovky viz:  www.zoosdmotol.cz  
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Kuchařka- recepty- experimenty s chutí: 
Chilli a pálivé papriky urychlují hubnutí 
Podle vědců díky ostrým jídlům a především chilli papričkám lze 
zhubnout mnohem rychleji něž po jiných přípravcích, uvedli 
výzkumníci pro Daily Mail. Je to zásluhou především tepelného 
účinku chilli a dalších ostrých přísad po kterém se prý hubne snáze, 
než po jiných přípravcích.  

Látky obsažené v ostrých přísadách s tepelnými účinky způsobují oxidaci tukových tkání a také 
výrazně uspíší trávení a to díky zrychlení metabolismu a zvýšené sekreci žaludečních šťáv. Vše je 
zásluhou rostlinného alkaloidu kapsaicinu, který je obsažen právě v paprikách a způsobuje jejich 
pálivost. Nalezneme ho tedy nejen v chilli papričkách, ale i v paprikách jako takových a také 
například v pepři. Vědci z Kalifornie se zaměřili na chilli papričky a hubnutí právě kvůli tomu, že 
při konzumaci velmi ostrého jídla se mnoho lidí orosí potem. Polovině zkoumaných lidí s 
nízkokalorickou dietou tedy podávali tablety s kapsainem a druhé polovině pilulky s placebem. A 
byli doslova šokováni výsledky. Lidé, kteří dostávali pilulky s kapsainem, totiž vydali až dvakrát 
tolik energie, než ti, co dostávali placebo. Díky tomuto zjištění tedy vědci došli k názoru, že pokud 
se lidé snaží zhubnout, neměli by se bránit pálivým pokrmům. Spíše naopak. Článek převzat z: 
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/198778-chilli-a-palive-papriky-urychluji-hubnuti.html  

Šlehačkový dort: 
Suroviny: 3ks 30% šlehačky, 1 ztužovač šlehačky, 2 pudinky bez vaření 
Dr.Oetker, 2x malé kompotované mandarinky, nebo odpovídající množství 
jiného kompotu, 1 korpus – dá se koupit nařezaný. 
Do hrnce dáme 2 šlehačky, oba pudinkové prášky bez vaření a oba 
kompoty i se šťávou. Přikryjeme poklicí a několikrát zatřeseme do 
zhoustnutí. Mažeme na rozříznutý korpus a celý dort pomažeme šlehačkou 
ušlehanou se ztužovačem- zdobíme libovolně.                                     P.D. 

Nejlepší afrodiziakum je pro muže dobré jídlo 
Žádné zvláštní přírodní přípravky, ale naopak obyčejné dobré jídlo 
považují muži za nejlepší afrodiziakum, které je správně naladí 
k sexu. Alespoň to vyplynulo z čerstvého průzkumu provedeného 
v Německu. Chutný pokrm dokáže Němce patřičně naladit.  
Anketu, které se zúčastnila asi tisícovka mužů ve věku od 31 do 69 
let, uspořádal institut FAZ. Podle jeho výsledků se němečtí muži 
domnívají, že jejich sexuální výkony nejvíce ovlivňuje dobrý pokrm. Kromě toho jim také při 
milostných hrátkách pomáhá, když zažívají méně stresu. Uvedli to čtyři z pěti respondentů. Velká 
část dotázaných Němců dále uznala, že sportovní aktivita rovněž pozitivně ovlivňuje jejich sexuální 
život. Jen třetina mužů se přiznala, že používají jiné prostředky pro vylepšení sexu. Mezi ně patří 
například pornografie, kterou hodnotí jako "velmi důležitou" nebo "důležitou". Přibližně šestnáct 
procent dotázaných pak uvedla, že afrodiziakální přípravky zakoupené v lékárnách jsou také 
užitečné. Článek převzat z: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/56237-nejlepsi-afrodiziakum-je-pro-muze-dobre-
jidlo.html  

pivo má řadu zdraví prospěšných vlastností 
Pivo, jak jej známe, je nutričně vyvážený zdroj polyfenolů, vitamínů B, kyseliny 
listové, křemíku, zinku a měkké vlákniny, který má oproti jiným izotonickým 
nápojům ideální poměr sodíku a draslíku a tudíž nezatěžuje ledviny. Energetická 
hodnota výčepního piva se pohybuje okolo 1500 kJ/l, u ležáku je to okolo 1800 
kJ/l. Příznivě stimuluje trávení a výzkumy nepotvrdily, že by konzumace piva 
vedla k obezitě. Problematickou bude v této věci častá spojitost pití piva s 

konzumací tučných jídel, přemíry masa, přejídáním a sedavou zábavou.         Z webů sestavil   JZ.                             
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Zajímavosti ze světa medicíny. 
 
Největší nádor jaký kdy byl vyoperován neporušený vážil neuvěřitelných 
137.6 kg. Operaci, která trvala šest hodin, provedla profesorka Katherine 
O’Hanlan ze Stanfordské University v Kalifornii v roce 1991. 34 letá 
pacientka vážila po operaci 95 kg a už se zcela zotavila.  
Celý článek na : http://cafe.loveme.cz/fotky/nejvetsi-vyoperovany-nador-mel-140-kg/  

 
 

V moři marketingové komunikace dnešní doby je stále těžší a těžší 
přijít s vizuálem, který by byl originální , vtipný, nápaditý a 
neokopírovaný.  Tím hůř se tvoří na produkty choulostivé, jako jsou 
například prezervativy. Sami můžete ohodnotit nápad a pobavit se. Inu 
kdo umí, ten umí.  Celý článek na: http://www.divneveci.cz/originalni-tiskove-
reklamy-na-kondomy/  

 
101 letá Zhang Ruifang z Číny se pyšní 
nejen úctyhodným věkem 101 let, ale má 
také jinou zvláštnost, která jí odlišuje od 
zbytku světa. Roste jí z hlavy roh. 
Roh už dorostl do délky 6ti centimetrů a 
nachází se na levé části hlavy. Tento prazvláštní útvar jí prý 
nepřináší žádnou bolest, je to prý v podstaně nahromaděný keratin, 
který máme každý ve vlasech a nehtech. Ovšem pozor v současné 
době se objevuje na pravé straně podobný výrůstek a nelze vyloučit, 
že to není další roh. Ďábelské! Článek čerpán z: 
http://www.divneveci.cz/divni-lide-dil-1-zena-ktere-roste-z-cela-roh/  

 

Měly by s námi slavit narozeniny všechny buňky našeho těla? 
Některé určitě, protože nám obětavě slouží po celý život. Vzniknou ještě před 
narozením a zaniknou až po naší smrti. Jsou stejně staré jako my. Jiné buňky si 
posezení u dortu se svíčkami nezaslouží, protože vznikly teprve nedávno -  před 
rokem, měsícem či pár hodinami. Naše tělo je konglomerátem z buněčných starců, 
jinochů  i nemluvňat . Buňky mozkové kůry nám slouží víceméně beze změny po 
celý život. Jinak je tomu ale v případě neuronů v centrech mozku zodpovědných za čich a v 
hipokampu, kam si ukládáme informace k zapamatování. Tam vznikají po celý život stále nové a 
nové nervové buňky. Dospělý člověk má proto v těchto oblastech mozku populaci nervových buněk 
v průměru o poznání mladší, než je on sám. Buňky střeva vydrží v našem těle asi 16 let. Výjimku 
tvoří střevní sliznice, jejíž buňky obvykle nežijí déle než 5 dnů. Ta ale tvoří plných 40% hmoty 
střeva. Buňky svalu třicetiletého člověka jsou v průměru staré 15 roků. Celý článek na: 
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1364  

 
 

Proč je při redukci váhy lepší vynechat pečivo navečer?   Pečivo je 
poměrně bohatým zdrojem energie, proto je vhodné pro aktivní fáze dne. Večer už 
tělo nepotřebuje tolik energie pro svou činnost. Naopak - pokud dodáme tělu 

navečer více kilojoulů, než potřebuje, může to mít vliv na snížení kvality spánku a 
zpomalení metabolismu, což je při redukci váhy nežádoucí. Více informací třeba na: 

http://hubnuti.doktorka.cz/pecivo-pri-redukci-vahy-jiste-ale-vybirejme-dobre/  

                                                                                             Z webových stránek připravil JZ         
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Představujeme netradiční sporty: 
 

Ve Walesu se asi opravdu nudí, jinak si to totiž neumíme vysvětlit! 
Práve tady totiž vznikl jeden z nejbizarnějších sportů – 

šnorchlování v bahně. Soutěžící musí prošnorchlovat 55m 
dlouhou bažinu a to co možná nejrychleji! Někteří mohou mít 
bláznivé kostými, ale to není povinné. Sport vznikl jak jinak, než v 
hospodě, kde to vyplynulo z konverzac emezi Gordonem Greenem 
a dalšími opilci… Celý článek na: http://www.divneveci.cz/nejsilenejsi-
sporty-c-4-snorchlovani-v-bahne/     

 

Světový šampionát v nošení manželek má své kořeny ve 
Finsku. Jde jednoduše o to, donést svou manželku více či méně 
bezpečně na do cíle. Ovšem není to tak jednoduché, na cestě jsou 
různé možné i nemožné překážky a není to žádný med. Ženy k 
nošení musejí být staší 17ti let a mohou být manželkami vašimi, či 
sousedovy. Zkrátka popadnete něčí ženu, zaplatíte 50 euro 
účastnický poplatek, hodíte si jí na ramena, či kamkoliv chcete a 
přenesete jí přes trasu hrůzy dlouhou 253.5 metrů, ke na vás čeká 
mnoho zákeřných nástrah! První vyhrává. Celý článek najdete na: 
http://www.divneveci.cz/nejsilenejsi-sporty-c-3-noseni-manzelek/  

 
 

A rodí nový sport. Dívka vyskočí a s přesností na centimetry 

proskočí basketbalovým košem bez jediného problému. 
Neuvěřitelné. Článek najdete na: http://www.divneveci.cz/divka-proleti-
basketbalovym-kosem/  

 

 Nejšílenější sport ? Šacho-box 
Za vším stojí nizozemec Lepe Rubingh, který příliš četl komixy. 
Hlavně komix Chladný rovník od Enkiho Bilala. Jak jste správně 
vytušili, zápas může končit buď knockoutem, nebo šach-matem  
Utkání trvá jedenáct kol a 4 minutová šachová kola se střídají s 3 
minutovými koly boxovými. Poslední kolo je vždy šachové a mezi 
jednotlivými koly je minutová přestávka. Pokud máte bystrý mozek a 
jste také od rány, můžete tento sport vyzkoušet. Inspirujte se na oficiální stránce šachboxové 
organizace http://wcbo.org/content/index_en.html  
 
 

Tandemový seskok z letadla s profi parašutistou 
je zážitek na celý život. Nejprve se seznámíte s průběhem seskoku, 
co dělat v letadle a při seskoku. Čeká vás let do výše 4000 metrů 
a potom to začne. Vstoupíte do nového prostoru a letíte volným 
pádem celého dva a půl kilometru. Minutu zažíváte stav beztíže 
a rychlost pádu je hodně přes 200 km/h. Fantastické. Půldruhého 
kilometru nad zemí otevře tandem pilot padák a dalších šest až deset 
minut letíte v absolutním tichu. Vyzkoušíte si řízení padáku a nad 

zemí pilot převezme opět vládu nad padákem. Dopadnete na zem stejně měkce jako byste skočili 
z výšky 20 centimetrů. To ještě není vše. Chcete mít průběh seskoku nafocený a k tomu fotky 
ve fotoalbu a i na DVD? To není nikdy problém. Seskok a fotodokumentaci ihned na letišti máte 
za 5 900 Kč. Info a další články na: http://www.kouzelnydarek.cz/12-zazitek-tandemovy-seskok.html  
                                                                                                                                     Vybral a sestavil JZ



Motoláček                                                                                                  21 

 Zajímavosti z lechtivé tématiky…                                                                  

Na webových stránkách www.novinky.cz vyšel 
nedávno zajímavý návod, jak se stát vdovcem, 
ožení-li se muž s krávou. Samozřejmě není to 
nijak přenesené a význam slov je nutné brát 
doslovně. Více výtah z článku. 
Na Indonéském ostrově Bali některé zvyklosti 
zůstávají doslova jak z jiných dob. 
Osmnáctiletý Ngurah Alit byl spatřen na poli, 

jak stojí nahý za zvířetem a souloží s krávou. 
Tvrdil, že uvěřil tomu, že kráva byla mladá a 
krásná žena, která ho svedla neodolatelnými 
lichotkami. Za svůj čin však musel pykat, a tak 
bylo rozhodnuto o tom, že si musí vzít krávu za 
manželku, aby byla jejich pobřežní vesnice 
Yeh Embang očištěná od sodomie. 
Během slavnostní ceremonie mladý ženich 
omdlel. Policie, která byla zaměstnána tím, aby 
držela zvědavé novináře co nejdále od samotné 
svatby, jen sledovala, jak hochova matka 
začala bezhlavě křičet ve strachu o jeho zdraví. 
Alit se pak stal velmi rychle vdovcem, když 
byla jeho novomanželka vtažena do moře a 
utopena, což je součást tamějšího očišťovacího 
rituálu. Do moře byl vtažen i Alit, ale ten byl 
utopen pouze symbolicky, aby mohl tamější 
náčelník Ida Bagus Legawa prohlásit, že byla 
vesnice finálně očištěna od celé události.              

Na webu - Jakub Kynčl, Novinky
  

 
Tři prsa jdou do módy. 

Ty tam jsou zřejmě dny, 
kdy si ženy nechávaly 
zmenšit či zvětšit svá 
prsa. Někdy až děsivě – 
viz obrázek. Nyní jde do 
módy novinka – prso navíc. Kliniky v americkém 
státě Alabama letos zaznamenaly zvýšený počet 
těchto žádostí. Zda je to jen výstřelek módy či 
nový trend v sexu ukáží až následující měsíce. 
Faktem je, že pro muže již otrlé záplavou 
erotických 

materiálů může být tato novinka významně stimulující. 
 
O tom, že ženy stále vymýšlejí další různé fígly, jak své tělo 
zatraktivnit a to i na intimních místech, svědčí nejlépe 
obrázek, který dorazil do naší redakce.  
No řekněte sami -páni s heterosexuálním zaměřením-  kdo 
z vás by odolal pokušení tuto sněrovačku rozvázat ?    

 
 
 
A závěrem něco o tetování. Tetování je zde od dob dávno věku. Až 
poslední dobou ale lidé využívají tetování i jako názornou pomůcku 
pro vyučování. Jako příklad uvádíme zde tetování vysvětlující 
funkci rozmnožovacího ústrojí ženy. 
                                                                Připravil Ivan Kaktus. 
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Tradi ční stránka vtipů 
• Běží nahý chlap po lese. Najednou z keře vyleze babka a míří na něj pistolí. Ale 

babičko, já vám přece nic neudělám. Tak to teda budeš muset panáčku! 

• Dobrý den, chtěla bych nový klobouk. A na co konkrétně myslíte, pani? 
Konkrétně myslím na pořádnou soulož, ale k vám jsem si přišla koupit klobouk. 

• V první třídě se v září ptá paní učitelka dětí: "Kdo ví, kolik je 1+2?" Nikdo se nehlásí.  
"Opravdu to nikdo neví?" Pak se vzadu nesměle přihlásí jedna holčička: "Já teda nevím, 
kolik je 1+2, ale určitě je to to samé, jako 2+1, protože operace sčítání je na tělese reálných 
čísel komutativní!" 

• Do školy přijde inspektor. Ptá se jednoho žáka, jestli ví, proč je osa glóbusu nakřivo. Žák v 
rozpacích odpoví, že on to neudělal. Inspektor vyzve tedy učitele, aby to žákům vysvětlil. 
Učitel zrudne a praví: "Opravdu je to tak, pane inspektore, dostali jsme ten glóbus takhle už 
z obchodu." Inspektor pak vypráví celou záležitost řediteli. Ten vybuchne: "Stokrát jsem 
tomu učiteli říkal, aby nenakupoval u žida." 

• Děti mají vymyslet rým na slova kolena, voda a moře. Franta se přihlásí:  
"Stojí v moři Kokrhel, vodu má až po kolena." Paní učitelka: "Ale Franto, to se přece vůbec 
nerýmuje!"  "Jen počkejte, až přijde příliv!"  

• Sejdou se takhle dva nájemní vrazi a jeden říká tomu druhýmu: "Člověče, dnes je pro nás 
normálně problém sehnat práci. No kdyby mi nepřišla včera tchýně, tak normálně vyjdu ze 
cviku. 

• Jde Karkulka po lese a najednou ji potká vlk a říká: Ahoj krávo, kam jdeš? 
A Karkulka říká: Já nejsem kráva, já jsem Karkulka a nesu babičce bábovku k narozeninám.  
Vlk říká: A kde máš košík?  A Karkulka říká: Je já kráva, já ho nechala doma. 

• "Představ si, že mi na obecním úřadě nechtějí povolit zabíjačku."  "A proč?"   
"Protože nemáme prase." 

• Hádají se tři pánové v letech komu se víc třesou ruce.  
"To já pánové když piju kafe, tak si sotva usrknu a mám v hrnku polovinu," říká první.  
"To nic není , my když si dáme s manželkou víno, tak mi musí třikrát dolejvat než se vůbec 
napiju," tvrdí druhý.  Třetí říká: "Tak to já pánové, když jdu na záchod, tak než se vymočím, 
tak se třikrát udělám." 

• Říká programátor: „Včera jsem byl u doktora a ten říkal, že mám po tý dlouhý zimě 
oslabenej organismus. Tak jsem se ptal v lekárně a nabídli mi beta karoten. Na to jim seru. 
Počkám, až bude plná verze.“ 

• Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové, včetně papeže. Ten si vzal slovo: 
"Vážení kardinálové, zkontaktovala mě firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký 
sponzorský dar, pokud změním slova "chléb nám vezdejší" na "Coca-Cola nám vezdejší"! 
Tedy se vás ptám :" Kdy nám končí smlouva s pekárnami?“ 

• Heč, my máme nové auto! To určitě! A kde ho máte? V garáži, tatínek přemalovává číslo! 

• Drahá, víš, jaký je rozdíl mezi autobusem a taxíkem? Ne. Tak pojedeme autobusem. 

•  Jaký je rozdíl mezi autem a manželkou? Když auto zahýbá, tak bliká. Když zahýbá 
manželka, tak ani nemrkne. 

• Jaký je rozdíl mezi mužem a psem, když si honí ocas ?  Muž se netočí do kolečka. 
• Chlápek má papouška, který je sprostej. Jednou chce udělat na ženskou dobrej dojem, tak 

mu uváže na každou nohu provázek a povídá mu: Josef, když ti zatáhnu za tenhle provázek, 
tak řekneš Dobrý den, a když zatáhnu za tenhle, tak řekneš Můj pán je dobrý pán. Tak milej 
papoušek že jako jo. Jednou si ten chlápek ženskou opravdu přivede, a ona hned k 
papouchovi, a že proč jako má ty provázky na nohou. Zatáhne za jeden a papoušek povídá: 
Dobrý den! Zatáhne za druhej a papoušek zase: Můj pán je dobrý pán. Tak ona se zeptá: A 
co když zatáhnu za oba? A papoušek rychle odpoví: To spadnu, ty krávo! 
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Rubrika osobní, oznámení, seznámení: 
Na Vaši žádost zavádíme nově i položku seznámení.  
Máte-li zájem inzerovat v rubrice seznámení, zašlete poštou na adresu redakce 
či e-mailem na: seznameni@zoosdmotol.cz text inzerátu, případně vaši fotografii 
(není podmínkou) a kontaktní e-mail kam lze dopovědi posílat. Odpovídáte-li na 
inzerát zadejte jeho číslo. Tato služba je BEZPLATNÁ! Pořadí dle došlé pošty. 
 

• Inz.001/2010 - 33letý celkem pohledný, hledá pro vážný vztah a již delší čas slečnu či 
paní, která krom běžných domácích prací zastane i dohled nad nemocným otcem. Pomoc 
v domácí dílně vítána. Dům na vsi. Prosím o foto. Nabídky zasílejte na adresu redakce, 
možno i e-mailem na: seznameni@zoosdmotol.cz  značka: Inz.001/2010. 

 

• Inz.002/2010 - 50letý Pražák, trochu při těle, hledá přítelkyni na občasné vzájemné 
erotické návštěvy. Anonymita a diskrétnost podmínkou. Nabídky zasílejte na adresu redakce, 
možno i e-mailem na: seznameni@zoosdmotol.cz . Inz.002/2010 

 

• Inz.003/2010 - 40letá pohledná letuška s jedním malým  závazkem, hledá solidního 
přítele. Nabídky zasílejte na adresu redakce, možno i e-mailem na: 
seznameni@zoosdmotol.cz . Inz.003/2010 
 

• Inz.004/2010 - 48letý hubený blonďák s vlastní dílnou a rodinným domem na předměstí 
Prahy, hledá tu, které nevadí vařit dietu, jezdit na kole a chytat ryby. Nabídky zasílejte na 
adresu redakce, možno i e-mailem na: seznameni@zoosdmotol.cz . Inz.004/2010 

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

Blahopřejeme k významným výročím: 
 

K hezkým a kulatým 60ti letům  
jsme v červnu popřáli  
panu Luboši Fialovi,  
řidiči z vozovny Motol.  

Blahopřejeme a přejeme krom pevného 
zdraví další stovky kilometrů bez 

nehody. 
 
 
 
 
 

K 
významnému výročí 70let 

blahopřejeme paní Marii Šrotýřové  
a 

 Miroslavu Karáskovi. 
Pevné zdraví a dosavadní elán přeje redakce. 

Výhodný tarif OSD pouze pro členy OSD. Chcete-li ušetřit na výdajích za telefon - využijte jej! Chcete i Vy své známé takto veřejně připomenout? Členové OSD mají tuto možnost – zdarma. 
Napište nám údaje a zašlete fotografii na casopis@zoosdmotol.cz , nebo písemně na adresu redakce. 
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Hlasové tarify T 30 T 80 T 160 T 300 

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

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,- Kč 2 250,- Kč 274,50 Kč 

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,- 

 
Máte-li zájem využívat LACINÝ TARIF OSD kontaktujte  předsedu organizace ( viz stránka 
kontakty ) , nebo POŠLETE SMS s textem mám zájem o OSD tarif na číslo 739 083 413. Následně 
vás budeme kontaktovat a sjednáme schůzku pro vyplnění příslušného formuláře. Podmínkou 
využití služby je inkasní platba a žádný dluh organizaci. Využití tarifu umožňujeme pouze členům! 

 
Reklama našich členů a organizací poskytujících výhody našim členům – ZDARMA :  
 

  
Country kapela "Veselí Pozůstalí" ze Zbraslavi.  
kontakty:  Koncertní vedoucí, basa 
Ladislav Kratoška:739 047 554 
 Propagace, housle 
Miroslav Thera : 776 078 937 
 mail: info@veselipozustali.cz , 
 web: www.veselipozustali.cz  

 
 
 
 
 
 

   Clearman -Tončev-   
     úklidové práce, mytí  

       oken, tepování koberc ů 
+ interiéry vozidel . Levně a 

spolehlivě. Kontakt: e-mail: 
clearmantoncev@volny.cz mobil 

+420 605 879 747 
www.zoosdmotol.cz/clearman-toncev  

 

Rychle, kvalitně a se slevou pro odboráře ZO OSD 

Reich Zden ěk - malování,        
 lakování  mobil: 603 152 634,  

 telefon: 257 215 973. 

Další druhy, datové 
tarify a kompletní 
tabulku včetně 
roamingu, najdete na 
webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz  
Nebo 
 www.osdopravy.cz  
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Finanční poradce: 
Pavel Kocourek , tel  602 694 690 
pavel.kocourek@matenavyber.cz 

 

Spole čnost B. P. T. spol. s r.o. si klade za cíl pomáhat 
zdravotn ě postiženým lidem znovu se plnohodnotn ě 
zapojit do naší spole čnosti. Zajiš ťujeme zprost ředkování 
práce, zam ěstnáváme a vzd ěláváme zdravotn ě postižené 
osoby . 

Jak koupit naše výrobky? 
V naší prodejní galerii p ři příjemném posezení v naší 

kavárn ě na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4,  5 
min. od stanice metra Pražského povstání , nebo na 
www.shop.ibpt.cz  , nebo objednávkou v kanceláři ZO OSD Motol . 

 
 

Nabídka BOURACÍCH PRACÍ 
Provádíme bourací práce elektrickými kladivy,  realizujeme:  

• Vybourání otvorů do zdi a zvětšování otvorů 
• Probourávání vstupů do různých objektů 
• Demolice drobných objektů (garáž, kůlna, chlév) 
• Odstranění nižších vrstev betonových podlah 
• Demontáž starých zárubní a rámů apod. 

Kontakty: 
 jiri.orinoko@seznam.cz 733 141 400, bourani.havranek@seznam.cz  733 141 401 
Postup zakázky: při prvním tel.kontaktu s Vámi domluvíme termín návštěvy objektu,  
kde dohodneme rozsah prací a cenu. 
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   Motyčka - Farabeauerová 

Se slevou pro členy OSD 
Zavlolejte si: 
800 900 511 

Odvezeme kdykoli, kamkoli, 
předměty, b řemena, lidi….. 

Malé i velké zakázky. P řepravky, 
skříně, postele, koberce, ovoce, 

barvy aj.    Nabízíme příjemných 10,-Kč 
(12vč.DPH) / km. Naši nabídku 

autodopravy do 1 tuny realizujeme 
prostřednictvím Fordu Tranzit. Jsme 

schopni zajistit vozy osobní. 
( v případě více aut je cena individuální, 
nebo dle domluvy). Kontakt zprostředkuje:  
info@zoosdmotol.cz , nebo 775216711 
p.Zabloudil. 
Nabízíme též tisk, kopírování různých 
formátů a potisk reklamních předmětů, 
kalendáře, áčka,  
poznámkové bloky 
 aj.,kancl.potřeby, 
 poštovní kompletace 
a rozesílání,  
marketinková činnost  
a další. 

S výraznou slevou pro členy  
ZO OSD Motol !!! 

Viz: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg  
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Právní rady od Polívky 
 

Co je nového v soudní judikatuře ve věcech 
dopravních nehod? 
 

 V nedávné dob ě se v tisku objevil zajímavý článek 
reflektující rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) ze 
dne 24.b řezna 2010 s názvem "Soudy rozhodovaly 
špatn ě: dát p řednost je d ůležitější než dodržovat 
rychlost, in deník Právo, P. Kozelka, ze dne 19. 
července 2010". 

   Jmenovaný článek přinesl jako naprostou novinku usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 214/2010 
z datovaného dne, které přináší převratný průlom v rámci soudního rozhodování při posuzování 
modelové situace, při které dojde ke střetu dvou vozidel, kdy za viníka dopravní nehody není označen 
řidič jedoucí nepřiměřenou rychlostí po hlavní silnici, jak tomu bylo v předchozích soudních 
rozhodnutích, kdy byla vina rozhozena mezi oba účastníky dopravní nehody, ale za viníka je označen 
řidič, jenž nedal přednost v jízdě při vjezdu z vedlejší silnice na hlavní komunikaci. 
  Výše uvedené soudní rozhodnutí se zabývalo řešením dopravní nehody, které se odehrála před třemi 
lety, kdy došlo ke střetu vozidla, přijíždějícího po vedlejší komunikaci, Škody Felicie, plně obsazené 
pěti lidmi mířícími na brněnské letiště k odletu na dovolenou, s vozidlem VW Passat řízeným 
třiatřicetiletým řidičem. Ten jel po hlavní silnici stodvacetikilometrovou rychlostí v místě s povolenou 
osmdesátkou. Řidič felicie sice viděl na horizontu světla přijíždějícího auta, ale rozhodl se z vedlejší 
silnice odbočit v domnění, že má dost času. Passat ale do Felície narazil, výsledkem střetu bylo těžké 
zranění řidiče škodovky a lehká zranění jeho spolupasažérů. U výslechu vypověděl soudu zraněný řidič: 
"Stál jsem na křižovatce několik minut, dával jsem přednost. Když jsem si byl jistý, že mám dost času, 
vyjel jsem. Nemohl jsem čekat, že to auto pojede takovou rychlostí".  
 V rámci zahájeného trestního stíhání nejprve státní zástupce obžaloval řidiče passatu z ublížení na 
zdraví a Městský soud v Brně jej následně shledal vinným a potrestal jej podmínkou a ročním zákazem 
řízení.  
Rozsudek potvrdil i odvolací Krajský soud. Řidič pasatu následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu, 
který ale oba výše uvedené rozsudky zrušil. Podle jeho verdiktu pak Městský soud musel řidiče 
osvobodit a trestnímu stíhání tak bude s největší pravděpodobností čelit zraněný řidič felicie.  
  Nejvyšší soud při posouzení celé situace došel k závěru, že by řidič passatu, byť nepřiměřenou 
rychlostí, bez jakékoli nehody křižovatkou projel. "V posuzovaném případě 
spočívala dopravní nehoda ve střetu dvou vozidel na křižovatce hlavní silnice s vedlejší silnicí, přičemž 
vozidlo obviněného jelo po hlavní silnici a vozidlo poškozeného vjelo do křižovatky z vedlejší silnice. 
Obecně vzato, je za takový střet zásadně odpovědný řidič, který do křižovatky vjede z vedlejší silnice, 
neboť jeho povinností je dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici. Samotná 
okolnost, že řidič, který má přednost v jízdě, jede rychlostí přesahující stanovený limit, nic nemění na 
povinnosti řidiče přijíždějícího z vedlejší silnice dát přednost v jízdě řidiči přijíždějícímu po hlavní 
silnici. Přednost řidiče jedoucího po hlavní silnici tedy nezaniká jen v důsledku toho, že tento řidič jede 
nedovolenou rychlostí. Příčinou střetu pak je skutečnost, že řidič přijíždějící po vedlejší silnici nedal 
přednost v jízdě. Překročení dovolené rychlosti řidičem jedoucím po hlavní silnici může mít pouze 
omezený význam, a to v podstatě jen z hlediska míry následku vzniklého ze střetu, za který ovšem 
primárně odpovídá řidič vozidla přijíždějícího z vedlejší silnice. Tyto zásady vyplývají z toho, že 
porovnají-li se povinnosti obou řidičů, je povinnost dát přednost v jízdě kvalitativně vyšším stupněm 
povinnosti, než je povinnost dodržet limit dovolené rychlosti. Porušení povinnosti dát přednost v jízdě 
bez dalšího již samo o sobě vede ke zcela bezprostřednímu a reálnému nebezpečí střetu vozidel, protože 
se vždy týká situace, v níž jde o vztah nejméně dvou vozidel s protínajícím se směrem jízdy. Porušení 
povinnosti dodržet stanovený rychlostní limit samo o sobě nevede ke vzniku takového nebezpečí a 
zakládá ho teprve ve spojení s dalšími podmínkami a okolnostmi konkrétní situace v silničním provozu, 
jakými jsou např. přítomnost dalších účastníků provozu, hustota provozu, viditelnost, přehlednost 
daného místa či úseku apod." 
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 "Od těchto zásad se lze výjimečně odchýlit, pokud to je odůvodněno jednak extrémní mírou porušení 
povinnosti řidiče jedoucího po hlavní silnici dodržet stanovený rychlostní limit a jednak tím, že rychlost 
jízdy řidiče jedoucího po hlavní silnici fakticky znemožní řidiči přijíždějícímu po vedlejší silnici splnění 
povinnosti dát přednost. Jde o to, že jen v důsledku vysoké rychlosti vozidla jedoucího po hlavní silnici 
řidič vozidla přijíždějícího po vedlejší silnici i při snaze dát přednost objektivně nemůže bezpečně 
provést jízdní manévr spočívající v projetí křižovatky. Typickým rysem takové situace je to, že řidič, 
který jinak je povinen dát přednost v jízdě, jen v důsledku vysoké rychlosti jízdy vozidla, jemuž má dát 
přednost, uvidí toto vozidlo až v době, kdy již není reálné, aby mu skutečně dal přednost. Zároveň je 
třeba zdůraznit, že nedání přednosti tu nesmí být důsledkem toho, že řidič přijíždějící po vedlejší silnici 
pominul nějakou významnou okolnost, kterou mohl běžně vnímat nebo kterou mohl snadno předvídat." 
     Zde stojí za zmínku připomenout, že výše uvedené rozhodnutí rozhodně není žádnou novinkou, 
jelikož jmenované  usnesení pouze vycházelo z již dříve vydaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
4. 2. 2009, sp. zn. 7 Tdo 38/2009, které rozhodoval ve věci dopravní nehody, kdy řidič vozidla Škoda 
Superb, jež jelo po hlavní silnici a překročilo zde rychlost o nejméně o 42 km/h, narazil do vozidla 
Seatu Córdoba, vjíždějícího do prostoru křižovatky z vedlejší silnice, kdy řidič vozidla Seat Cordoba a 
jeho spolujezdkyně utrpěli smrtelná zranění, kterým na místě podlehli, a spolujezdec obviněného, tj. 
řidiče Superbu, utrpěl těžké zranění. 

zpracoval: JUDr. Mgr. Zbyněk Polívka, Odborový svaz dopravy 
 
Právní dotazy:  
 
1. Je možné nějakým způsobem řešit situaci, kdy zaměstnavatel je 

zadlužený a již delší dobu nevyplácí svým zaměstnancům mzdu?  
     Zde je nezbytné nejprve neprodleně zaměstnavatele vyzvat k plnění jeho 
povinností, jelikož v rámci Pracovního poměru jsou povinnosti nejen na straně 

zaměstnance, ale i zaměstnavatele, nejlépe písemnou cestou, následně, v případě neplnění, má 
zaměstnanec možnost, v souladu s ust.§ 56 písm. b) se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní 
poměr, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 
jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.  Jestliže zaměstnanci vznikly výše 
uvedené pracovněprávní pohledávky, je možné je nárokovat žalobou o vyplacení dlužné částky před 
soudy ČR.  
V situaci, kdy zaměstnavatel vstoupil do insolventního řízení a je v úpadku, je možné uplatnit své 
pracovněprávní pohledávky prostřednictvím přihlášky u soudem jmenovaného insolventního správce.  
S ohledem na to, že pracovněprávní pohledávky jsou pohledávky postavené naroveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou, př. odměně insolventního správce, jsou uspokojovány přednostně, tj. 
zaměstnanci jsou tak zvýhodněni před ostatními věřiteli.  
     V případě, že zaměstnavatel nevyplácí mzdu více zaměstnancům, a je se možné domnívat, že má 
závazky i u dalších věřitelů, je možné samotnými zaměstnanci vyvolat insolvenční řízení podáním 
insolventního návrhu k příslušnému insolventnímu soudu, který je možné spojit se způsobem řešení 
úpadku konkurzem.   
 
 

2.    Koupil jsem v autobazaru ojeté vozidlo, prodávajícím jsem byl opakovaně ujištěn o tom, že 
automobil je bez technických a mechanických závad a je plně způsobilý k běžnému provozu na 
pozemních komunikacích. Rovněž při zkušební jízdě jsem nezaznamenal nějaké vady. Po koupi vozidla 
jsem ale následně zjistil, že automobil má umně zamaskovaná poškození kapotáže, nedoléhají spoje 
karosérie, je poškozena střecha a zadní části vozidla u pátých dveří, které jdou obtížně zavřít, jsou 
poškozená ložiska PP kol, spodní kryty podvozku, vady na chladiči, z motoru vytéká olej aj. Co mám 
nyní dělat? 
 
     V dané situaci je nezbytné, po zjištění výše uvedených vad, neprodleně jednat. Nejhorší je pasivita či 
užívání vozidla s očekáváním, že časem se to možná zlepší. Zde je nutné upozornit, že užíváním takto 
poškozeného vozidla ohrožujete nejen svoji bezpečnost, ale i bezpečnost dalších účastníků silničního 
provozu. S ohledem na výše uvedené je možné, v situaci, kdy většinu vad nebylo možno zjistit před 
koupí vozidla a jedná se o vady podstatné, jež znemožňují řádné užívání věci v souladu s ustanovením § 



Motoláček                                                                                                  29 

Máte-li i Vy dotazy na naše právní oddělení, obraďte se s písemným dotazem 
na naše funkcionáře, nebo využijte e-mailovou adresu: info@zoosdmotol.cz 

Na našich webových stránkách www.zoosdmotol.cz naleznete také 
NONSTOP PRÁVNÍ INFOLINKU. 

Netřeba dodávat, že členové OSD mají právní rady i zastoupení ZDARMA  
a to i v případě osobního problému nesouvisejícího s pracovním poměrem. 

 

BÝT ČLENEM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY SE VYPLATÍ ! 

597 zákona č. 40/1964 sb., občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, kdy jako hlavní důvod je 
nezbytné uvést podstatné skryté vady na věci. Samotné 
odstoupení od smlouvy je nezbytné neprodleně 
doručit prodávajícímu, a rovněž je důležité doložit dané vady, 
a to buď zprávou o technické prohlídce vozidla od seriózního 
autoservisu, či obrazovou dokumentací. V případě, že 
prodávající Vaše odstoupení od smlouvy neuzná či si vozidlo 
odmítne převzít, je nezbytné dále pokračovat soudní cestou. 
 
 

3.    Manželka musí pravidelně docházet k plánovaným 
vyšetřením, a musí mít s sebou doprovod. Mám právo na 
získání pracovního volna od zaměstnavatele? Jestli ano, v 
jakém rozsahu, a kde je to upraveno? 
 
     Výše jmenované upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v bodě 9 je rovněž řešena 
problematika doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení. Pracovní volno při 
doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém 
onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení tak poskytne 
zaměstnavatel jen jednomu z rodinných příslušníků, zde je důležité, aby se členové rodiny postupně 
vystřídali při jmenovaném doprovodu, na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod 
nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. V případě, že jde o doprovod 
manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; přísluší 
zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Má-li ale zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského 
pojištění, tato náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší.  
 
4.    Jaká sankce hrozí řidiči, když předjíždí v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno, a kde je to 
upraveno?  

 
     Právní úprava se nachází v zákoně č.200/1990 Sb., o přestupcích, v ust. § 22, 
který popisuje přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, a to konkrétně v odst. 1f bodě 7, kdy jmenovaného "přestupku se 
dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích předjíždí vozidlo v 
případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno".  
     Za uvedený přestupek hrozí řidiči pokuta v rozsahu od 5.000,- Kč do 
10.000,- Kč a zákaz činnosti od 
šesti měsíců do jednoho roku. S ohledem na to, že je možné uložit již zmíněný 
zákaz činnosti, zákon neumožňuje danou věc projednat v blokovém řízení.  
Rovněž řidič dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, (zákon o silničním provozu), může přijít též o 6 bodů za jednání 

spočívající v porušení povinností stanovených výše uvedeným předpisem.  
 

zpracoval: JUDr. Mgr. Zbyněk Polívka, Odborový svaz dopravy 
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Z vaší dovolené – pravidelná rubrika, co kde, jak a za kolik... napište i Vy… 
 

Belgie a Nizozemí.   Výlet do Belgie a Nizozemí začal brzy ráno v Brně, odtud 
po trase Praha, Plzeň jsme měli poslední pauzu v Čechách na Rozvadově. Poté již 
autobus dlouho, velmi dlouho, brázdil dálnice v Německu.  Teprve ve večerních 
hodinách jsme přejeli hranice do Belgie a ubytovali se v hotelu F1. I v Holandsku 
jsme takto spali, je to levné. Ale je to z našeho pohledu jen lepší ubytovna. Malinký 
pokoj 3x3 metry, dvě postele, palanda, na pokoji umyvadlo. Na záchod a do sprchy 

musíte na chodbu. Na přespání to stačí, bydlet tam 
bych ale nechtěl. Ráno jsme vyrazili do Bruselu. 
Všude kde je jen trochu trávy se pase nějaká ta 
kráva. Lhostejno, zda jde o město, venkov či pozemek u dálnice. 
Jsou stračeny, černé i celé bílé. Samozřejmě, že jsme navštívili 
místní památky a kdo chtěl viděl známé Atomium či miniEvropu, 
to je takový malý pozemek, kde jsou postavené miniatury 
známých staveb z celé Evropy. Českou republiku tam reprezentuje 
Staroměstská radnice. Je zde i funkční sopka Vesuv. Vstupné sem 

činí 20 €. Na prohlídky je třeba tak dvě hodinky. Nebýt deště, bylo by to fajn. Déšť zde přijde 
z ničeho nic a okamžitě, stejně tak pak zmizí. Za zmínku stojí i Antwerpy, Amsterodam a Haag.  
U moře jsme byli z celých 4 dnů jen tři hodiny, o nic jsme ale nepřišli, protože teplota, ač červen, 
byla přímo mrazivá. Z celé pláže se koupali jen tři otužilci, spíše se tu opalují a popíjí v dřevěných 
barech. Proč ne, až na pláž jezdí tramvaj, má tu tříkolejnou smyčku. Dělat zde tramvajáka vůbec by 
mi to nevadilo…mají zde pěkné stroje a díky mraku kolistů i poloprázdné vozy. V celé Belgii a 
Holandsku jezdí snad každý na kole. Jezdí se zleva, zprava, ze zadu, ze zpředu i pod zemí. Kolo 
najdete zaparkované v tisících kusech u cest, na kdejakém plácku i pohozené v řece.. Lidi na nich 

jezdí jak šílení, rychleji než vítr a auta. Jezdí tu mladí, 
staří, hubení, tlustí, v kožichu i v minisukni. Kdo 
nemůže jezdit, toho vezou na přívěsu. Udiveně jsem 
tak zíral na dědulu, kterého si mladí vezli na 
„projížďku“. Všechny města jsou přelidněná. Každý se 
každému plete, všechny krámy i ulice jsou plné, všude 
něco cinká, zvoní, rachtá.. Pokud si sednete k řece a 
položíte vedle sebe plechovku s pivem, dostanete 
vynadáno od policajta jako já. Asi kvůli pití alkoholu 
na veřejnosti, to se zřejmě nesmí. Zato fetovat ano. 
Drogy tu prodávají v každém druhém krámu, na 
každém rohu je Cofebar- přeloženo doupě feťáků. 

Marjánka tu stojí (prý) 3 €. To je stejně jako 1,5 litru Coca-coly v PETce či skoro stejně jako šálek 
kávy v kavárně- 2,20 €. Za 1,50 € pořídíte zmrzlinu, za 5 € něco jako palačinku. Za prohlídku stojí 
muzeum voskových figurín madam Tussaud. Vstupné sem činí 21 €. Mně nejvíce zaujala 
věrohodnost detajlů. Osoby mají jemné chloupky, pihy a i pod sukní Marilyn Monroe tak třeba 
najdete kalhotky na vytvarovaném „těle“, tedy žádná unifigurína na kabáty. Někdo ocení i uličku, 
kde z výkladních skříní koukají a své vnady nabízejí obnažené ženy. Někdo si zde vychutná 
moderní metro, kde se ale nesmí fotit… Pěkná je projížďka 
lodičkou po místních kanálech. V porovnání s Prahou a jízdou 
na parníku je zajímavější, stojí relativně málo ( 5 € ) a trvá více 
než hodinu. Cesta zpátky byla úmorná, jelo se nonstop večer, 
celou noc i dopoledne a až k polednímu nás vysadili v Čechách. 
Osobně bych uvítal raději ještě jedno přespání v F1. Celkově lze 
zájezd hodnotit jako zajímavý, na naše poměry však dost drahý. 
Za stejnou cenu, co zde trvalo čtyři dny bez jídla, lze pořídit 
minimálně týden u moře s polopenzí. Všechno má však své a 
všechno se má zkusit (krom té marjánky, tu já fakt nemusím). JZ. 
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Již téměř rok poskytujeme našim členům praktické informace pomocí 
hromadných SMS zpráv. 

Nejste-li dosud v systému SMS zpráv, nahlaste nám  své číslo 
na  775 216 711ve tvaru :  jméno.přijmení.povolání.ANO.SMS 

 

 
Stránka pro mladé 
 
Bodypaiting 
  

Bodypainting představuje malbu, kdy se nejrozmanitější tvary a obrazce nanášejí 
speciálním sprejem přímo na nahé tělo.  

Na atraktivitě mu přidávají obnažená těla sličných modelek. 
Hlavní podstatou bodypaintingu je ta samotná práce. Každé dílo je vlastně originál. Kouzlo 

je v tom, že 
diváci mohou 

sledovat, jak dílo 
vzniká 

a jsou vlastně 
také jediní, kdo si 

ho mohou 
prohlédnout. 
Toto umění je 
velmi pomíjivé, 

modelky se hned 
po vystoupení 

umývají. 
Najít vhodné 
modelky prý 

nebývá problém. 
Řada žen osloví 
umělce sama. 

Důležité je 
vzbudit 

v potencionální 
modelce důvěru a 

udržet si 
profesionální 

odstup. Při tvorbě 
se nejčastěji 

používá technika 
airbrushe 

(stříkání malou 
pistolí), jemné 

linie se pak tvoří 
štětci. 

 
Připravila L.P. 

 

  

Všimli jste si letáčků ? 
A chcete mít v časopise nějaký svůj ?  Není 
problém, obraťte se na šéfredaktora, nebo 

e-mailem na: casopis@zoosdmotol.cz 
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Omlouváme se za nekvalitní snímky, jiné 
nebyly redakci dodány k dispozici. 

Historie lehkých opevnění vz.37 v Kamýku nad Vltavou  
1.díl vyprávění 
V našem rekreačním zařízení se pod chatkou č. 11 nalézá tzv. bunkr. Jedná se o tzv. lehké opevnění 
vz.37 ( LO vz.37 ) ev. číslo objektu 126/7/A-160Z. Byl začleněn v roce 1938 do úseku číslo 126, 
Vltavské obranné čáry. V tomto úseku bylo zadáno 3. 5. 1938 celkem 64 objektů, všechny objekty 
byly vybetonovány, betonáž našeho řopíku začala dne 15. 6. 1938.  Do dnešních dnů se v tomto 
úseku zachovalo jen 7 objektů, z toho 3 jsou pod hladinou Slapské přehrady ( lze je vidět při snížení 
hladiny ) a dále 4 objekty přímo v obci Kamýk nad Vltavou. Z toho jeden je v našem vlastnictví. 
 

Jsou to tyto objekty: 
126/11/A-180Z , který je v prostoru pily          126/10/A-180Z, který je obestavěn kůlnami  

                       
 

126/7/A-160Z, ten je náš                                126/6/A-140Z, který se nachází  u  silnice 
 

                      
Nákres našeho objektu : 

 
 
Betonáž provedla firma Ing. Štěrby z Berouna a za 
armádu jako velitel VSD stavbu dozoroval npor. 

ženista Skřivánek A. Objekt pak v době 
mobilizace obsazovala jednotka 205. 
pěšího pluku Sedlčany, který byl začleněn 
do 1. Armádního sboru.  
V příštím díle si povíme něco o jeho 
výzbroji, výstroji a ostatních 
organizačních věcech z roku 1938. A také 
něco o Vltavské čáře. 
 

Pro tento článek byly použity informace 
z webu ROPIKY.net. 

 

 Zpracoval Oldřich Čubr 
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Doba je hnusná – nebu ďme hnusní i my. POMOZME KDYŽ M ŮŽEME ! 
 
 

Žijí mezi námi 
Lidé se změněnou pracovní schopností se 
často visuelně neliší od zdravých lidí, přesto 
mají svá specifika a odlišné problémy. Průkaz 
ZTP (zvlášť tělesně postižený) nebo ZTP/P 
(totéž doplněné o průvodce u nevidomých 
atp.) alespoň trochu těmto lidem ulehčí život 
v naší hektické společnosti. Získat však tyto 
průkazy není jednoduché, dnešní tabulkový 
bodový hodnotící systém lékařských komisí je 
nastaven tak, že i středně těžce nemocný 
člověk získá jen průkaz TP (tělesně 
postižený), který jej opravňuje pouze zvednout 
hejska v tramvaji ze sedadla, při ostrých 
loktech i předběhnout frontu na poště. Oproti 
tomu předchozí dva zmiňované průkazy mají 
výhody mnohem větší – např. zdarma MHD, 
čtvrtinovou cenu u jízdného v linkových 
busech a vlacích, levnější vstupné do 

památek, kin i muzeí i funkci loga invalidy jako náhradu za dálniční známku. V případě 
ZTP/P se výhody ještě stupňují tak, že průvodce ve vlaku jezdí zdarma atp. 
Z důvodu těchto výhod hodně lidí touží průkaz získat a obíháním lékařských specialistů 
tráví velkou část života. Oproti tomu např. takový vozíčkář, který se musí obrnit trpělivostí, 
přestat se stydět říci o pomoc atd. by jistě měl raději zdravé nohy a zaplatil si plné jízdné. 
Lidé, kteří mají handicapem leckdy velmi změněný život, by zdravým mohli vyprávět o tom, 
jak cestující v autobusu někdy tiše, někdy přímo do očí postiženého vozíčkáře ventilují, že 
se kvůli němu zdrží (řidičovi chvilku přeci jen trvá sundat plošinu pro nájezd a výjezd 
vozíčkáře, nehledě na to, že stále ne všechny busy jsou nízkopodlažní), jak nevidomí, 
kteří mnohdy již svou cestu znají a mají třeba i spočítané schody do Metra, jsou náhle 
uvězněni v sevření paže vidoucími v dobré víře pomoci (slepce je nejprve třeba oslovit a 
zeptat se, zda pomoc potřebuje), tělesně postižení jsou terčem posměchu (lidé po obrnách 
mají mozek plně funkční, postiženo je nervstvo ve svalech a často mají IQ vyšší, než 
mnozí zdraví) a takto by výčet mohl pokračovat, jistě znáte hodně nemocných lidí i vy a 
víte, jaké problémy mají. 
Velký počet invalidů se snaží pracovat, a byť mají podniky daňové úlevy i povinnost 
invalidy zaměstnat, nebo alespoň využívat výrobků od nich, většinou postižený již při 
pohovoru cítí, že není vítán. Je jen málo uvědomělých šéfů a kolektivů, kteří invalidu jsou 
ochotni zaměstnat, leckdy provoz firmy ani neumožňuje práci takového člověka. 
Také proto jsou zde chráněné dílny, kde se invalidé snaží vyrobit něco, co upoutá 
pozornost občanů a čím si budou moci vydělat na živobytí, protože někdy invalidní důchod 
nemají,  nebo je tak nízký, že se z něj žít nedá. V těchto chráněných dílnách vznikají 
umělecké výrobky pro krásu – keramické aromalampy, obrázky…, hedvábné šály, 
skleněné svícny i ozdobné svíčky… a výrobky užitné jako jsou hrnečky, vázičky, tašky, 
trička, polštářky a mnoho dalšího. 
Přejme tedy těmto lidem úspěch i vytrvalost, a pokud někdy uvidíme (např. na vánočním 
trhu) malované kamínky, vlněné bačkory, pletené čepice nebo medové perníčky, nelitujme 
několika desítek korun a pamatujme na to, že naše práce nám dává zabrat a mnohdy nás 
nebaví, ale pro člověka s handicapem je to způsob, jak se dostat mezi lidi a cítit se 
užitečným. 
                                                                                                                      Zpracovala P.D. 
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Moravská T řebová tak trochu jinak, poj ďme tuto 
anomálii prov ěřit.  
 

Nabízíme super zajímavý nápad  a tip na výlet do Moravské 
Třebové. Jak jistě víte z doslechu v našich médiích, vyskytla se u 
Moravské Třebové zajímavá anomálie a to v gravitačním poli. 
Pokus byl vykonán na nezabržděném autě, které na neutrál a 
odbržděné svévolně totiž místo z kopce jede nahoru do kopce.  
 

Na první pohled obyčejný kopec, ale ve skutečnosti lze na něm 
spatřit více, než záhadné věci. Než-li, aby gravitace spouštěla 
věci z kopce dolů, tak je z neznámých důvodů tlačí nahoru do 

kopce. Lze skutečně býti svědkem toho, že auto odbržděné, řidič venku, a hurá jdeme 
s autem na horu, které do kopce ještě stačí i zrychlovat.  
 

Je to skutečně nesmírně zajímavé a uvěřit tomu nelze, pouze na vlastní oči, kdy do kopce 
stoupají různé předměty, jako například fotbalový míč, či plastová, kutálející se láhev, či 
naopak jedno auto za druhým ☺. 
 

Logické vysvětlení toho, co tuto anomálii způsobuje ještě nikdo zatím neposkytl. Jediným 
snad vhodným doporučením, které lze použít po takovémto zážitku může být vhodný vinný 
sklípek, kde je možné tento zážitek, kdy auta a věci místo z kopce, putují do kopce v klidu 
prodiskutovat nad příslušným množstvím řádně vychlazeného nápoje. Obrácený postup tj.: 
nejprve návštěva vinného sklípku a posléze návštěva záhadného kopce u Moravské 
Třebové se nedoporučuje, neb badatel přírodního jevu by se nemusel být schopen dát 
věci do správné souvislosti ☺.  
 

Doporučuji apel na předsedu naší odborové organizace a dávám tímto podmět na výlet a 
návštěvu jak zmíněného záhadného kopce, tak posléze onoho občerstvovacího zařízení, 
ostatní, kdo máte zájem, připojte se !  ( napište svůj zájem na info@zoosdmotol.cz ) 
 

Zdroj :  http://www.youtube.com/watch?v=ba4BpZHyzhg                           připravil: HAF 
 

����===========����=============����============����===========����==========���� 
 

Anketní lístek 
 

Vážení čtenáři, 
Záleží nám na vašem názoru. Prostřednictvím tohoto anketního lístku nám můžete sdělit, 
co se Vám na naší ZO OSD Motol líbí, nebo naopak ne líbí. 
Stačí jen krátce vepsat sdělení a lístek odevzdat funkcionářům naší organizace, do 
schránky ZO OSD Motol ve vozovně Motol, nebo zaslat na adresu redakce: Časopis 
Motoláček , ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101 Praha 5 PSČ 150 00.  
 
 

MUŽ: �   ŽENA: �       VĚK:                       POVOLÁNÍ: 
 
Vaše sdělení: ___________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________                   Děkujeme Vám. 
 



Motoláček                                                                                                  35 

 
Po uzávěrce- V měsíci srpnu se konali doplňující volby funkcionářů. Kandidáti: Za sekci Metro – p. Filip Červinka,  
za sekci BUS p. Vladimír Straka,  za sekci ŘED pp. Houska Jaromír, Hynčica Anton, Ing. Bazika Aleš a Hejný Jiří. 

Konference rovněž měla na programu VYLOUČENÍ Z OSD p.Marka Tošila za hrubé porušení STANOV OSD. 
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Kreslený humor na aktuelní téma tradičně závěrem 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


