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Komentuji uplynulé období – RUBRIKA ŠÉFREDAKTORA     
Poslední číslo časopisu Motoláček č.14 mělo uzávěrku v srpnu, co se od té doby událo?  

 

Předně mi dovolte abych Vám 
popřál hezké a veselé 
nadcházející vánoce a šťastný 
Nový rok.  
Příští rok bude zas o něco horší 
než ten předchozí. Můžeme si za to 
ale sami. Svou lhostejností nejít 
k volbám i svou naivitou při volbě 

nových a reklamou nám vnucených stran – 
pravicového zaměření. Je logické, že pravicové 
strany nebudou vstřícné k sociálním výhodám a 
naopak budou upřednostňovat velké zahraniční 
subjekty produkující miliardové zisky.   
Nechci nijak rozvíjet téma o politice, zaměřme se 
proto na naši práci. Prázdniny nám končily a naše 
organizace se vrhla na další jednání  a další akce. 
Tou první na konci srpna byla pomoc obci Karaný 
s pořádáním Dětského dne. Naše letité zkušenosti 
místní uvítali a společně jsme uspořádali nádherný 
podnik pro desítky dětí. Dá-li bůh, bude tato 
bohulibá spolupráce pokračovat. Také jsme 
navázali spolupráci s chráněnou dílnou a 
odebíráme od nich produkty k soutěžím. Zdravotně 
postižení tak i díky nám mají práci a to je dobře. 
Kdo může ať pomůže. Tímto heslem se držíme stále 
a tak stále ve vozovně Motol  probíhá i sbírka 
obnošeného šatstva a textilií pro útulek koček. 
V létě také proběhl tradiční tenisový turnaj a 
podzim jsme začali turnajem v bowlingu. Tentokrát 
jsme zkusili turnaj týmů. Zatímco některé sekce by 
daly v pohodě dohromady týmy dva, jiné nebyly 
s to dát dohromady ani jeden…Buď jak buď pět 
týmů a zhruba třicet hráčů změřilo své síly a byla u 
toho sranda. A o tu nám jde. Proto jsme také 
uspořádali dvě víkendové rekreace. Jednu velikou, 
kam se nám přihlásilo více než padesát účastníků a 
to v září a druhou komornější pro šestnáct 
zájemců. Zatímco ta první vedla do Lužických hor, 
ta druhá byla zaměřena na chuťové pohárky. 
Moravské víno je pověstné a tak spolu s dalším 
programem to vytvořilo zajímavou víkendovou. 
Koncem září také přišla od Metra zpráva, že končí 
se společným organizačním servisem. Někoho to 
překvapilo jiné ne. Podstatou všeho bylo, že naše 
organizace se odmítla rozpustit ve velkém 
pohrobku ROH. Stručně řečeno nebyly nám 
vytvořeny podmínky abychom dále mohli fungovat 
a aby naše sekce byly i nadále svéprávné a 
kompetentní. Přestože jsme na tuto naši podmínku 
pro možné spojení celou dobu upozorňovali, bylo 
to jak mluvení do dubu. Pan Obitko si zřejmě 
myslel, že dosáhne svého když bude řvát či když 
bude intrikovat… Nestalo se tak. Naše ZO OSD 
Motol, její zásadní postoj a orientace na jedince a 

veškeré profese co zastupujeme je nám cennější 
než cokoli nabízeného. Jsme pro sloučení, ale za 
rovnoprávných podmínek. Za těchto 
rovnoprávných podmínek jsme ochotni úzce 
spolupracovat s jakoukoli organizací, zvláště pak 
z OSD. A je o nás zájem. Podařilo se nám proto 
v říjnu navázat úzkou spolupráci se ZO OSD 
z letiště Praha.Také spolupracujeme se ZO OSD 
města Brno a pomohli jsme jim na svět s jejich 
prvním časopisem. Rýsuje se spolupráce i s dalšími 
ZO OSD a je to bezesporu dobře. Každá 
spolupráce, pokud nám není vnucován názor a 
není snaha nás rozpustit a využít, je vítána.  
Doba je zlá a bude hůř. Nijak nám nepomohly ani 
volby komunální. V době uzávěrky stále není jasné, 
kdo bude ovládat Magistrát v Praze, ale jedno je 
jisté. Snaha o pokračování rozprodeje DP bude 
pokračovat. 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. 
Jako Sisyfova práce se pak jeví stále a dokola 
opakované přípomínkování různých norem. Jen 
vyhádáme zlepšení, již je tu další návrh na změnu. 
Dále pak posilujeme členskou základnu. V době 
uzávěrky jsme měli své členy již v jednadvaceti 
podnicích a institucích. Ano, je pravdou, že někde 
máme jednoho, dva, někde pět. Ve větší skupině 
máme lidi v podnicích třech. Ve třech podnicích se 
také snažíme vyjednávat. Zatímco v Live Tečím a 
ve Škoda Transportation to už běží a vyjednáváme, 
v DP Praha se k tomu nikdo nemá... Je to opravdu 
záhada, proč ostatní nechtějí vyjednávat a odsuzují 
tak zaměstnance k tomu aby jim nikdo mzdy 
nepřidal. Nechce se mi věřit, že by to třeba 
souviselo s nedávno uveřejněnou výší peněz, které 
nad rámec nároku z KS a ZP poskytl zaměstnavatel 
z DP Praha některým organizacím.. 
V prosinci organizujeme po delším čase opět 
Mikulášskou besídku. Je to díky angažovanosti a 
ochotě naší sekce ÚD-TRAM. Díky jim a jejich 
vstupu k nám na jaře získala naše organizace 
novou mrštnost, dravost a šťávu.. Přidáme-li 
k tomu radikálnost a akceschopnost Muzea i 
pestrost aktivit našich dalších sekcí, jsem 
přesvědčen, že naše práce pro dobro našich členů 
bude bezesporu zdárně pokračovat i příští rok. 
Hezké svátky                                                       JZ. 
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Kolektivní vyjednávání:  
     I když pravideln ě informujeme pomocí SMS info zpráv naše členy ( každý náš 

člen, který nám zašle své číslo může být zařazen do bezplatné SMS infosítě ), 
přesto neuškodí říci si n ěkolik fakt ů o nastávajícím kolektivním vyjednávání. 
Předně k čemu to slouží.  

Kolektivní vyjednávání – ať se to komu líbí nebo ne – je zákonný způsob 
vydírání. Pouze v tomto případě má odborová strana šanci říci budeme 
vám dělat to a to, ale chceme za to to a to…a když nám to nedáte můžeme 
udělat to a to ( včetně stávky ).  
Kolik čeho se získá, závisí pak na míře ochoty obou stran se dohodnout, 
na možnostech podniku či firmy ( můžete chtít sebevíc milion, když firma 

má na účtu jen deset tisíc ) a na zákonných pákách norem, vyhlášek a nařízení, které je 
třeba do KS zahrnout a které je možné či nemožné navýšit a odchýlit se od nich.  
Jedním z důležitých faktorů vyjednávání bývá krom mzdy i dohadování se o počtu platů navíc 
při propuštění z organizačních důvodů. Ono totiž dnes není vůbec nic jisté. Ani práce, ani  to, 
zda daný podnik bude dále fungovat za rok či dva. A mít dejme tomu dvanáct platů při nenadálé 
výpovědi je velice příjemné a dává vám možnost v klidu hledat práci jinou a ne hned vzít to co 
je, protože jste ve finanční tísni.. 

Tam kde máme v ětší členskou základnu ( máme lidi již v jednadvaceti podnicích, firmách a 
institucích ) proto vyjednáváme. ZO OSD Motol vyjednává, nebo se  pokouší vyjednávat 

letos ve t řech podnicích.  
V Live Telecom, kde vyjednávání probíhá již druhý měsíc, zatím na úrovni samosprávné sekce, 
přičemž postupně dochází k dohodám v řadě oblastí a navýšení platů je rovněž reálné. Dále v 
Plzni kde již vyjednáváme, ale zatím zde nedošlo k dohodě. Návrhy vedení Škody na rušení, 
snižování, zmrazení a vypuštění… vnímáme jako úsměvné a KS, která by poškozovala 
zaměstnance rozhodně podepsat nehodláme. A naposled v DP Praha a.s.. Tam se vyjednávat 
o mzdové oblasti ( KS v ostatních bodech platí tři roky ) pokoušíme již od září, ale nikdo k němu 
nemá a protože podle zákona musíme jednat ve shodě jako odborové organizace  
POKOUŠÍME SE OSTATNÍ ORGANIZACE K N ĚMU PŘIMĚT. 
                                                 VZO vydalo 6.11.2010 toto prohlášení:  
 

ZO OSD MOTOL VYZÝVÁ VŠECHNY ODBOROVÉ ORGANIZACE, 
 PŮSOBÍCÍ NA PŮDĚ DP PRAHA,  

ABY SE PŘIPOJILY K ZAHÁJENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ O 
NAVÝŠENÍ MZDY NAD INFLACI ZA POSLEDNÍ 2 ROKY. 

 

Pokud vyjednávání nezačne… pak nikoli naší vinou. 
Bohužel nikoli inflace, nikoli vládní balíčky a zdražování, ale odborová roztříštěnost je největším 
problémem v Dopravním podniku Praha. Nechápeme ty, kteří svým členstvím podporují různé 
mini a pidiorganizace, které nemají žádnou právní a svazovou oporu, které pouze rozmělňují 
sílu odborů a k jejichž činnosti je mnohdy vedla pouze neukojená ambice jejich předsedy, který 
(třeba) propadl ve volbách v jiné větší či velké organizaci. Nedávno se objevily zprávy o 
korupčním prostředí v DP. Je proto otázkou, zda k neustálému stěpení a ke vzniku nových a 
nových miniodborů nepřispívá právě snaha a tužba jejich bosů vymámit nějaký ten bakšiš za 
svou loajálnost..  
Často slýchávám od zaměstnanců slova důvěry, chvály za naši práci, ale i slova nervozity, 
vzteku a zoufalství. Často i od těch, kteří v odborech nejsou, často od těch co jsou v jiných 
odborech, mnohdy ani nevědí v jakých…  
Vážení, doba je fakt hnusná. Máte-li zájem něco pro sebe a pro nás všechny udělat – posilte 
nás- posilte naši společnou organizaci, naši ZO OSD Motol. Naše samosprávné sekce jsou 
zárukou, že nikdo vám nenařizuje co máte dělat, u nás máte jistotu, že o vaší práci si 
rozhodujete důsledně sami v rámci své profesní sekce. Od svého mistra či šéfa, až po ředitele , 
náměstky či poslance a senátory. Každá profese u nás může spolurozhodovat o dění celé 
organizace. Každá skupina má právo na svého místopředsedu a to již od tří lidí. Využijte toho!    

JZ 
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Co nás čekáá…. a nemineeee……  Vládní útok na naše peněženky. 
Volby dopadly jak dopadly. Těžko nyní dělat chytrého a těžko nyní nadávat na 
svou naivitu. Řada z lidí se ( tak jako pokaždé ) opět nechala nachytat na 
reklamní slogany, masivní kampaň a „naoko“ nové neotřelé subjekty a strany. 
To že je tvoří ti, co už jsou profláknutí, to nikdo nesleduje… Těžko pak 
nadávat, když hodíte hlas pravici, že levicovou politiku neudělá… 
Takže, bylo-li předtím zle, bude ještě hůř. Pravice má v Parlamentu 118 
mandátů a v klidu přehlasuje jakékoli veto Senátu, i prezidenta bude-li třeba, a 
své škrty, omezení, změny a rušení dávek provede. 

Jo, je tu jedna možnost jak zamezit splnění vládních škrtů a to je pád vlády a předčasné volby. 
K tomu je může dohnat jen generální stávka a hromadné a nasivní občanské nepokoje. Ale 
upřímně, jste vy, co právě čtete tyto řádky, ochotni zastavit práci ? No možná vám křivdím, ale 
Praha je prostě pravicová. Lidé nadávají, ale nic pro změnu neudělají. Každý najde milion 
výmluv, proč právě on ne, proč ne ten druhý a vůbec, vždyť tak zle není…no ne? 
 

Takže se připravme na to, že přijdeme o to oč jsme minulé roky tvrdě bojovali a co jsme pomocí 
mítinků, lobování v parlamentu a hrozbou stávek jakžtakž drželi… 
 

a) Zruší nám daňové zvýhodnění – stravenek, flexipasů, dotovaných jídel, režijních 
jízdenek, příspěvků na důchodové připojištění, cen v zaměstnaneckých ubytovnách, 
produktů za nákupní cenu a celé řady dalších. Tím, že produkty budou zdaněny, 
zaměstnavatel je přestane poskytovat ihned poté, co mu KS toto nebude určovat (po 
doběhnutí Kol. smluv). Zruší se i daňové zvýhodnění hypoték, což bude znamenat 
podražení splátek za vlastní dům či byt a tím jen další nedostupnost pro řadu lidí. 

b) Zvýší se daně – DPH stoupne z 10 na 19%. Netřeba dodávat, že potraviny, energie – 
voda a teplo, doprava, bydlení a pod se tím zdraží až o 100%. Očekává se, že tato 
položka bude jedince stát měsíčně o 2tisíce více než před zdražením. Podraží mimo jiné 
i pohřebné a to o tisíce korun… podraží i vstupenky do kin a divadel. 

c) Sníží nám nemocenské dávky, sníží důchody, zruší vyplácení podpory 
v nezaměstnanosti pokud dostaneme odstupné. Zruší se sociální příplatek. 

d) Zruší se úlevy podnikům zaměstnávajícím zdravotně postižené… tito lidé to mají těžké 
už dnes, co bude pak, až budou pro zaměstnavatele stejně drazí jako zdraví? 

e) Výrazně se omezí poskytování porodného a rodičovského příspěvku. Většina populace 
na ně vůbec nedosáhne. 

f) Zavede se školné, postupně na všechny typy škol. Pomůcky a knihy zaplatí rodiče. 
g) Státním zaměstnancům budou platy sníženy v průměru o 10%, což znamená někomu 

míň a spoustě lidí víc. Pro některé ( např. zdravotní sestry to znamená až 8tisíc dolu ) 
h) Zákoník práce dozná řadu změn v neprospěch zaměstnanců a odborů. Můžeme se 

možná těšit i na výpověď bez udání důvodu. Znáte to z Amerických filmů… máš 
padáka… zítra už nechoď… Proč?  Blbě koukáš…  Řada bodů kde odbory měly právo 
spolurozhodování se změní na pouhou informaci, tj. dozvíme se, že už to bylo či bude… 

i) Důchody jak je známe dnes budou změněny a stát bude přispívat pouhou třetinou. 
Vzhledem k tomu, že na nějaké masivní spoření lidé peníze nemají, lze očekávat prudký 
nárůst lidí v sociální nouzi a bídě. Zároveň se zvýší věk odchodu do důchodu na 68let. 
Tím se dále zabetonuje už tak bídný trh práce a mladí nebudou mít šanci najít volné 
místo… 

j) Sníží se minimální mzda a bude se asi lišit kraj od kraje… 
k) Zvýší se mýtné, dálniční známky budou potřeba na více úsecích než nýní. I toto opatření 

se zpětně promítne do peněženek obyčejných lidí a to při zdražení převáženého 
produktu. 

l) Zvýší se dramaticky soudní poplatky… Domoci se práva nebude tak snadné… 
m) Ruší se regulace nájmů. Dále bude jen po dohodě či určení výše nájmu soudem. 

Výměnu bytu už nesmí povolit soud. Převod bytu na příbuzné bude jen na 2 roky. 
   

Jak jste si mohli přečíst, nás obyčejné lidi, kteří žijeme od výplaty k výplatě, nečeká vůbec nic 
pozitivního a známá slova „DOBŘE UŽ BYLO“ jsou více než pravdivá…                          JZ 



Motoláček číslo 15 
 

Z našich akcí a činnosti v nedávné době ( srpen až listopad 2010 ):  
 

ZO OSD Motol v srpnu pořádal tradiční tenisový turnaj. Fotografie z akce naleznete ve fotopříloze na 
stráně 20. 

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

ZO OSD Motol pomohl obci Káraný s pořádáním  Dětského dne 29.srpna 2010. Obec Káraný je 
nenápadná víska ležící cca 30 km východně od Prahy. Na rozdíl od jiných měst a institucí, zde 
uspořádává Dětský den na konci prázdnin. A protože naše organizace je známá svými Dětskými dny a 
jejich obliba je šířena ústní formou kde kam, místní starostka naši sekci Marketink oslovila s žádostí o 
pomoc při pořádání. Akce, které jsou pro děti rádi podpoříme a tak sekce Marketink pomoc zajistila na 
jedničku. Obec Káraný má krásný sportovní areál a je docela možné, že v blízké budoucnosti využijeme 
některých jejich hřišť zase my, pro pořádání nějaké sportovní akce naší organizace.                         
Fotografie z akce naleznete ve fotopříloze taktéž na stráně 20. 
 

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

ZO OSD Motol v září navázal spolupráci s Bezbariérovým pracovištěm tolerance.  Můžete tak využívat 
výhod laciného zboží v Internetovém obchodu, i levných keramických, skleněných apod. předmětů. 
Budeme zde nakupovat ceny do soutěží. Objednávky tohoto zboží lze i přes naší organizaci po domluvě 
s předsedou. Do uzávěrky tohoto časopisu jsme odebrali tři sady pohárů a 10 džbánů do internetových 
soutěží. Spolupráce bude určitě dále pokračovat a jsme rádi, že v této nelehké době můžeme takto 
zaměstnat lidi, kteří to na trhu práce mají velice těžké. 
 

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

ZO OSD Motol také stále pokračuje ve sbírce hadrů a obnošených oděvů pro kočičí útulek. Zboží je 
předáváno v cca čtvrtletní periodicitě. Čtyřnozí přátelé díky ochotným lidem, kteří tyto hadry do sběrného 
místa ve vozovně Motol ( před naší kanceláří ) nosí, mají po operaci a ve stáří alespoň sucho pod sebou. I 
to je v dnešní době cenné a děkujeme všem ochotným. Sbírka bude nadále pokračovat.  
 

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

Stovky fotografií ze zdařilé víkendové rekreace pořádané ZO OSD Motol v září  do Plzně, Karlových Var 
a Lužických hor 18.+19.září 2010 naleznete na www.zoosdmotol.cz v oddělení zápisy. Využijte i Vy 
příjemné prostředí Lužických hor a plnou penzi za mizivý peníz v pěkném penzionu LOKODEPO, kde 
členové ZO OSD Motol mají výraznou slevu. 
Být členem ZO OSD Motol se vyplatí. Máte zájem? Začněte hned....vyjmete leták – přihlášku a dejte se 
do toho!  Na jaře sem uspořádáme opět další rekreaci, zvažujeme i Silvestrovský víkend !!!  Máte zájem 
31.12. 2010- 2.1. 2011 o pobyt ? Zašlete svůj kontakt na: info@zoosdmotol.cz  . Fotografie z akce 
naleznete ve fotopříloze na stránkách 21 až 23. 
 

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

Dne 2.10. proběhl turnaj týmů v bowlingu.  Na jaře opět budeme pokračovat v klání ( jednotlivci i týmy ). 
Konečné pořadí: 1. ÚD-TRAM, 2. ŘED, 3. OSD+Letiště, 4.Live Telecom , 5.společný tým sekcí 
HOFED+Marketink+MimoDP... Fotografie z akce naleznete ve fotopříloze na stránkách 24. 

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

 

Během své dovolené 16.9. jsem obdržel e.mailem od p.Obitka zprávu, že ZO OSD POSOR ("OO DP-
Metro") ukončuje spolupodílení se na uvolnění funkcionáře pro zajištění společného organizačního a 
datového servisu k 30.září.  Nadále tedy končí společný servis z Hostivaře a servis bude, včetně 
veškerých výhod poskytovaných členům ZO OSD Motol, v plném rozsahu poskytován pouze z kanceláře 
ZO OSD Motol v Motole. Zároveň je tak možné mít službu v kanceláři v Motole více dní v měsíci a 
souběžně moci i vykonávat profesi.  Pro členy "Metra", kteří přijdou o poskytovaný servis, mám 
JEDNODUCHOU RADU - ZAREGISTRUJTE SE POD ZO OSD Motol. Budete mít garantován 
kompletní servis, všechny výhody a bonusy vč. vánočního dárku ve vyšším rozsahu než u "Metra". Pro 
skupiny také není problém vytvořit vlastní samosprávné Profesní sekce. Těším se na Vás v naší kanceláři 
Plzeňská 217/101 Praha 5 150 00 - vozovna Motol.    Zabloudil Jiří - předseda.  Tolik stručná zpráva NA 
WEBU…  Výbor základní organizace poté vydal následující prohlášení: 
Prohlášení Výboru základní organizace z 6.10.2010. 
• ZO OSD Motol vnímá jednostranné ukončení společného organizačního servisu ze strany ZO OSD 

POSOR jako ukončení sjednocovacího procesu. 
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•  ZO OSD Motol garantuje svým členům stejnou cenu na RS Kamýk jako členům "metra" a to 

případně formou doplatku z rozpočtu ZO OSD Motol.  

• ZO OSD Motol nadále hodlá působit výhradně ze své kanceláře ve vozovně Motol – s možností 
konzultací s předsedou a běžné agendy každý den- přičemž hodlá poskytovat kompletní servis, 
výhody a bonusy pouze své členské základně. 

• ZO OSD Motol navrhuje, aby obě organizace sestavily společný tým k projednání možnosti další 
spolupráce.  V Praze 6.10. 2010    18.08hod.           Schváleno všemi zástupci všech samosprávných sekcí. 

 Proč jednání o možné fúzi obou organizací de-facto skončilo se věnoval částečně už minulý časopis 
a dost bylo popsáno i webového prostoru ( včetně různých arénových žump.. ). Stručně si proto jen 
připomeňme základní problémy.  

• ZO OSD POSOR (dříve OO DP-Metro) se nevymanila ze svého pozůstatku a dědictví ROH 
odborů, kde ten nahoře direktivně řídí ty dole a dílenské složky sami nemají možnost cokoli 
ovlivnit. To tvrdě naráželo na neochotu měnit se na model, na kterém funguje ZO OSD Motol, 
tedy samosprávné složky řízení tzv. Profesní sekce. To že odb.org. „Metro“ přejmenovalo svá 
DV na sekce, ještě neznamená, že tím je to hotovo. Naše samosprávné sekce nehodlali být jen 
členem čehosi bez vlastní důležitosti a své míry rozhodování. 

• Tato org. z Metra je v otázce financování neoperativní a těžkopádná, a nerad to říkám, jiná 
nebude. Vše musí být jasné v lednu, vše musí schválit Konference. Pokud někdo přijde s akcí 
v průběhu roku, pak má smůlu. Naše organizace funguje operativně a sekce pružně přidávají další 
a další akce dle vývoje peněz a nápadů. Zde opět nešlo najít shodu. Vyjímka nám udělena být 
neměla a my stagnovat nechceme. 

• Naše organizace se odmítla rozpustit v jiné, aniž by měla garanci místa ve vedení společné 
organizace. Ač byly předchozí domluvy o federativním uspořádání myšleny jakkoli, výsledná 
nabídka pro Motol nebyla nijak výhodná a šlo by vlastně jen o předání našich členů do skupiny 
mnoha jiných bez záruk čehokoli. Naše nabídka na zachování stávající naší míry akcí s tím, že 
Metru i tak dáme navíc 150tisíc do spol.rozpočtu byla p.Obitkem odmítnuta a jednání přerušeno. 

• Jednostranné zrušení společného servisu poté jen dokreslilo naši správnou opatrnost a snahu o 
garance na uchování rozhodování a činností. I přes písemnou třístrannou smlouvu ( Motol, 
POSOR, vedení DP) do konce roku POSOR jednostranně tři měsíce předem končí spolupráci, prý 
již ji nechtějí. Dobrá. Náš organizační a datový servis poběží dál – ovšem již jen pro naše členy.  

 

Pokud někdo hledá v nespojení organizací tragédii - nenajde ji. Naše šestiletá činnost a náš potenciál 
nám dává záruku dalšího úspěšného fungování. Akční ZO OSD Motol bude nadále tvrdě hájit zájmy 
svých členů. Kdo doufal, že zmizíme ze scény ( ať už z vedení DP či z nepřátelských organizací), byl 
zklamán….a konec konců dobře mu tak. Škoda jen propásnuté příležitosti a roku práce na oživení 
činnosti stagnujícího Metra…ale to musí vědět přeci sami členové Metra co chtějí, jak to chtějí a 
především…KOHO CHTĚJÍ… 

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

Upozorňujeme, že se podařila navázat úzká spolupráce s odbory z letiště Praha. Díky tomu nabízíme dne 
20.11. členům ZO OSD Motol atraktivní prohlídku zázemí letiště tj. neveřejných míst.  Terminál, 
hangáry, ochrana letiště, zázemí, dráha radiolokátory, hasiči, catering, palivové centrum, cargo, čistírna a 
výcvik.středisko pilotů.      Vstup pro členu ZO OSD Motol ZDARMA.  EXKURZE LETIŠTĚ JE 
20.11.od 10hodin. Prohlídka cca 90minut. Zbraně, nože a ostré předměty zakázány- všichni musí projít 
evidencí a bez.rámem.   Foto přinášíme ve speciálním vkladu PO UZÁVĚRCE A+B. 

 

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

V reakci na přechod několika členů Metra do ZO OSD Motol naše organizace začala v říjnu působit v 
dalším velkém podniku a to ve Škoda Plzeň, přesněji Škoda Trasportation a.s. Několik dnů po registraci 
v tomto podniku jsme zde začali i kolektivně vyjednávat ( píšeme na jiném místě ). 
 
 

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

V září se naše organizace zúčastnila masové demonstrace zaměstnanců státní správy. Na 40tisíc lidí se 
shromáždilo na nám. Jana Palacha a v jeho okolí. V říjnu pak jsme reprezentovali OSD na 
Eurodemonstraci v Bruselu, kam se sjeli demonstranti z celé Evropy a bylo jich zde na 100tisíc. Naše 
organizace podporuje veškeré protesty, které jsou vyhlášené ČMKOS či OSD. Jednotlivé sekce pak sami 
určí míru zapojení se do dané akce. O tomto postupu rozhodla naše Konference v srpnu 2010. 

Fotografie z akcí naleznete ve fotopříloze na straně 25. 
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ZO OSD Motol uspořádala dne 23 a 24.října další víkendovou rekreaci: Kutná Hora (prohlídka 
štoly a kostnice), Moravská Třebová (přírodní úkaz),  Moravský sklípek (s neomezenou konzumací 
vína), Čejč (hotel), Brno (Špilberk), Jihlava – (náměstí). Fotografie naleznete ve fotopříloze na str. 26 
A 27. 
 

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

Proběhly také 2 školení statutárních zástupců ZO OSD a funkcionářů. V prvním (pořádaném ČMKOS) 
naši organizaci zastupovali p. Zabloudil a pí Pokorná. Školení bylo zaměřeno na změny legislativy, úvahy 
a snahy vlády k omezení sociálních jistot a výhod, ke změnám v ZP, plány na změnu důchodového 
modelu, rozbor negativ po nárůstu DPH, bytová problematika, kolektivní vyjednávání a bezpečnostní 
předpisy. Druhé (od OSD) bylo zaměřeno na zlepšení pozice pro vyjednávání, získání psychické 
odolnosti a rozrytí slabých míst osobnosti. Lektorem byl renomovaný odborník. Fotografie z akcí 
naleznete ve fotopříloze na stráně 27. 
 

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

ZO OSD Motol obdržela nabídku na možný prodej chlazených jídel. Jedná se o možnost objednání z více 
druhů a vyzvednutí v určený čas v kanceláři ZO OSD Motol. Cena jídla 50,-Kč, polévka 15,-Kč.  Naše 
organizace rovněž získala nabídku na produkty od Coca-cola levnější nž na trhu. Připravujeme smlouvu. 
 

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

Máte zájem o pořádnou masáž ? Nabízíme Vám solidního maséra. Informace na www.zoosdmotol.cz  
 

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

Naše organizace obdržela důvěru svazu a zúčastnila se 27 a 28.října Evropské konference odborových 
svazů v Bruselu. Z akce přinášíme pár fotek. Výsledky tohoto projektu pomohou zmonitorovat národní 
odlišnosti v MHD, způsob legislatní integrace k nařízení Unie a předvídat pohyb expanze nadnárodních 
společností v dopravě. Foto a krátký článek přinášíme ve speciálním vkladu PO UZÁVĚRCE -C.  

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

Stalo se po uzávěrce 
 

  Samosprávná sekce Ústřední dílny - připravila pro členy ZO OSD Motol a jejich děti, rodinné 
příslušníky a v případě místa i ostatní novou akci.  Mikuláškou besídku... Čert s Mikulášem k nám přijde 
v sobotu 11.12.2010 od 15ti hodin.  Foto přineseme v dalším čísle časopisu. 
 

 

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

Silvestr na horách ?  Proč ne... Pátek a sobota (do neděle rána) v Lužických horách. Plná penze, 
slavnostní menu, půlnoční procházka po horách a přivítání nového roku na zřícenině Tolštejn... Láká Vás 
tato nabídka ? Cena nepřevýší 1000,- na osobu, ( kalkulace dle zájmu - čím více lidí-tím levnější 
náklady). v případě zájmu se hlaste u p. Zabloudila na známý tel. 775216711 či e-mailem na 
predseda@zoosdmotol.cz .               Foto přineseme v dalším čísle časopisu. 

=============================================================== 
Naše ZO OSD Motol obdržela nabídku na realizaci levné ZAHRANIČNÍ REKREACE v Chorvatsku.  
Ubytování v soukromé vile. Složení pokojů - maximální kapacita 51 lůžek: Celkem 21 pokojů: 12 x 
dvoulůžkový pokoj , 9 x třílůžkových pokoj. pokoj s klimatizací – sprcha nebo vana/WC, TV/sat, balkon, 
téměř všechny pokoje mají malý kuchyňský kout s lednicí a výhled na moře.  
Stravování. snídaně – buffet (máslo, med, marmeláda, sýr, salám, vejce, párky, cornflakes, čaj, bílá káva; 
večeře – servírovaná (výběr ze dvou jídel, salát,polévka, hlavní jídlo, dezert). 
Další služby pensionu: restaurace, recepce, trezor na recepci, velká společná terasa se zahradním grilem, 
prostor ke cvičení, víceúčelové hřiště (malý fotbal, nohejbal, košíková,tenis), parkoviště před vilou. 
Sport: stolní tenis v objektu, víceúčelové hřiště, hlavní pláž v letovisku Ruskamen, vzdálená 5 minut pěší 
chůzí, vodní sporty (půjčovna šlapadel, člunů a sportovních potřeb, jízda na banánu a kruhu, potápěčské 
centrum a další možnosti). CENA: červnové a zářijové pobyty od 5.900,-Kč/osoba , červencové a srpnové 
pobyty od 7.200,-Kč/osoba, V pokoji 1/2+1: 2 dospělí a 1 dítě do 12 let ZDARMA!!!(platí pouze 
autobusovou dopravu 1.990,- Kč) Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, autobusovou dopravu. 
Pobyty vždy sobota – sobota, odjezd z ČR vždy v pátek v poledních/odpoledních hodinách, návrat do ČR 
vždy v neděli v dopoledních/odpoledních hodinách. 
Členové ZO OSD Motol by měli samozřejmě možnost platby v poukázkách flexi-pass. Případný zájem o 
rekreaci hlaste na tel. 775216711, nebo e-mail predseda@zoosdmotol.cz  
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Fotografie k nabídce naleznete ve fotop říloze na stran ě 36. 

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

Anketní lístek pro naše členy:  
Vážení členové, 
Naše společná organizace se snaží maximálně vyjít vstříc zájmům co největšímu počtu členů. 
Nejen jednání, nejen vyjednávání, ale i doplňkové akce a společensko-kuturně-sportovní 
aktivity jsou podle nás důležité.  
Naše akce každý rok oslovují stovky našich členů, jejich rodin a známých. Napište nám prosím, 
které akce máte nejraději a které podle Vás naopak úplně chybí. Jde-li o kolektivní akce, jsme 
schopni, v rámci možností a přípravy rozpočtu, na ně vyčlenit nějakou sumu. Záleží nám na 
tom, aby co nejvíce našich členů bylo našimi akcemi osloveno a mohlo jich využít. 
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.  
 

Zasláno od: (Vaše jméno a příjmení – povolání):  
______________________________________________________________________ 
 
Vaše sdělení:  ___________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________                   Děkujeme Vám. 
 
 

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

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 nelíbí. 
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. 

Pozvánka  pro všechny naše členy !!! 
Vážený pane, paní, slečno.  
Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi – Konferenci, která se koná 

dne 2.2.2011 od 15ti hodin ( pravděpodobně v kulturním objektu 
„DOMEČEK“ v Ústředních dílnách v Hostivaři ). 

Na programu, rozpočet, aktuální vývoj a další odborové záležitosti.  
Pohoštění, hudba, losování cen z příchozích, hosté z OSD a z podniků aj. 

Svou účast prosím nahlaste na: 775 216 711 nejpozději do 20.ledna.  Děkujeme Vám. 
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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. M ůžete zdarma 
využít právníky ČMKOS i pro soukromé ú čely a spory. M ůžete 
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;  
- 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, 55, 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 tradi ční DĚTSKÝ DEN  vždy S ATRAKTIVNÍM 
PROGRAMEM i pro dospělé. 

 
                           -   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 ve 21 podnicích a institucích, tam kde 
působíme jako větší skupina aktivně řešíme potřeby a agendu pomocí 

samosprávy, 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 (1% z čistého 
příjmu), můžete zadat trvalý příkaz, 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 ? Nejste dosud členem ZO OSD Motol ? Nejste dosud členem ZO OSD Motol ? 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 nesdělZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělZO OSD  MOTOL se zavazuje, že vyplněné údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.í je žádné jiné osobě.í je žádné jiné osobě.í je žádné jiné osobě.    

============================================================ 
Na stran ě 33 můžete využít formulá ř pro srážky posílané p římo Vaší mzdovou ú čtárnou 

DP Praha a.s. a na str. 34 je universální formulá ř 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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Pokud patříte k milovníkům pěnivého moku, 

určitě se nestěhujte do Spojených 

arabských emirátů. Zde totiž průměrně za 

jednu pintu (0,57l) piva zaplatíte těžko 

„zkousnutelných“ 405 Kč. Na dalších 

místech tohoto hororového žebříčku 

nalezneme země jako Džibutsko, Grónsko, 

Island nebo Katar. 

 

 
Zajímavosti a kuriozity: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Dokázali byste si tipnout, které ze 
známých zvířat je nejpomalejší? Určitě by 
spousta z Vás zkusila hlemýždě. Ten je v 
pomyslném žebříčku „antirychlíků“ a 
svými třemi metry za hodinu druhý. Na 
prvním místě se vyhřívá mořský koník, 
který je s 2,5 centimetry za minutu (1,5 
metru za hodinu) jednoznačným vítězem. 

 

Zakřič si taky na číšníka…! Číňané, kteří se 
potřebují zbavit stresu, mohou navštívit nový 
antistresový bar ve městě Nanjing, hlavním 
městě provincie Jiangsu. Dvacet zaměstnanců 
baru se musí obléci podle přání zákazníků a 
nechat si od nich líbit nadávky i fyziké útoky. 
Také je zde dovoleno rozbíjet skleničky a 
antistresové nádobí. Vstupné za tuto relaxaci se 
pohybuje od 100 do 560 Kč. Článek najdete na: 
http://zajimavustky.cz/zakric-si-na-cisnika/ 

Jak vypadá pokus o p řekonání sv ětového 
rekordu v hodu člověkem? 
Do Guinessovy knihy rekordů by se chtěl zapsat snad každý. 
Vidina svého jména v takové knize proto podnítila řadu lidí k 
tomu, aby se nějaký ten rekord pokusili překonat. Jsou zde 
různé typické kategorie jako sportovní výkony či rekordy 
spojené s jídlem, ale existuje také řada velmi neobvyklých 
aktivit. Jednou z nich je například hod člověkem do dálky. Jak 
takový rekord vypadá, se podívejte sami na webové stránce 
http://zajimavustky.cz/jak-vypada-pokus-o-prekonani -
svetoveho-rekordu-v-hodu-clovekem/  , jen dodám, že 
hodnota rekordu je 5.40 metrů. A pak, kdo by nechtěl někdy 
někoho vyhodit ? 
 

Největší přírodní prsa na světě má 50ti letá 
Američanka Annie Hawkins – Turner z 
Atlanty. Tento  
titul byl v  
Guinessově 
 knize rekordů 
 potvrzen již  
v roce 1999. 
 Každé její ňadro 
váží 14 kilogramů 
 a velikost její podprsenky je 72ZZZ. 
 

Zpracováno z webových stránek.            
JZ 
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Stránka ( nejen ) pro ženy 

 

Do práce nesmíte přijít bez prádla. Prohřeškem je ale i to, které je vidět. 
Volba vhodného prádla je mnohem přísnější než debata nad pár centimetry 
délek sukní. Především mějte na paměti, že se jedná o spodní prádlo, a tudíž by 
mělo zůstat zcela skryto před zraky veřejnosti. Svoboda vyjadřování své 
osobnosti a postavení skrze oblečení se rozhodně netýká kalhotek, košilek 
a podprsenek. Opravdu není nutné, aby kolemjdoucí jasně rozpoznali linii 

vašich kalhotek. Také si pamatujte, že chcete-li působit profesionálně a seriózně, na ukazování spousty 
kůže a kousků spodního prádla není ve vašem pracovním šatníku místo. Nejvhodnější je takový oděv, pod 
kterým se nic nerýsuje. Do práce ani do společnosti není vhodné ani vkusné nosit příliš obepnuté 
oblečení. Tmavé spodní prádlo pod světlé, navíc prosvítající oděvy, je nepřípustné. Možná si říkáte, proč 
se těmito poučkami stresovat a nevyrazit rovnou "na ostro". Do práce tak rozhodně nechoďte. I když je 
délka sukně či šatů "bezpečná", vítr může být dost nevyzpytatelný. Zdroj: http://ona.idnes.cz/do-prace-nesmite-prijit-bez-pradla-
prohreskem-je-ale-i-to-ktere-je-videt-1z9-/modni-trendy.asp?c=A100805_164826_modni-trendy_ves  
 

 Škodí tanga zdraví? Tenký proužek látky odhalující hýždě vzadu snad nechybí v 
prádelníku žádné ženy. Po první světové válce to byly striptérky, které odhalily 
dráždivost tohoto kousku látky, ovšem moderní vzhled dostaly tanga až v 70.  
letech minulého století, a to v podobě plavek na dokonale tvarovaných pozadích 
brazilských žen. Do civilního prádelníku žen, ale i mužů, se tanga dostala až v 
devadesátých letech a spolu s nimi ještě i titěrnější kousek prádla zvaný G-strings. 
Ten tvoří přední trojúhelníkový díl spojený úzkou pruženkou kolem pasu a mezi 
hýžděmi. Ačkoli jsou tanga z hlediska trendu na ústupu, stále tu zůstává poptávka po jejich funkci, kterou 
je skrýt prádlo i pod nejtenčím materiálem. Lékaři tanga rádi nemají. "Přímá souvislost mezi nošením 
tohoto prádla a mykózou neexistuje, avšak jedním dechem je třeba říci, že tanga se nosí často pod těsné 
kalhoty. Většina tohoto oblečení způsobuje zvýšení teploty a v létě pak často zapaření v oblasti genitálií. 
Stejně tak působí tanga tím, že při jejich nošení dochází velice jednoduše k zanesení střevních bakterií do 
pochvy a tím k infekci, která má opět za následek snížení imunity. To je vlastně ve svém důsledku 
příčinou pomnožení mykóz a všech ostatních mikroorganismů, způsobujících poševní záněty," říká 
gynekolog a porodník Vladislav Klimeš. Zdroj: http://ona.idnes.cz/tanga-hlasi-ustup-konec-snurkam-koukajicim-z-kalhot-fyd-/modni-
trendy.asp?c=A101025_173429_modni-trendy_ves 
 

Letí plné pozadí. V současné době se mění i trend křivek ženských zadečků. Po prsních implantátech se 
touha po dokonalosti posouvá níže, a to do podoby kulatých zadečků jihoamerického typu. "Zatímco v 
Evropských zemích a současně i ve Spojených státech jsou s určitými módními výkyvy považovány za 
ideální ženské míry 90-60- 90, pro Jihoameričany bývá spodní míra většinou ideální výrazně, ale výrazně 
větší. Zkrátka mohutnější a oblé pozadí žen se v těchto krajinách líbí mužům daleko více než u nás," 
komentuje trendy ve světě plastický chirurg Svatopluk Svoboda. I proto prý také některé ženy v 
uvedených zemích využívají možnosti plastické chirurgie a nechávají si své zadečky zvětšit a zaoblit 
pomocí silikonových implantátů. Zdroj: http://ona.idnes.cz/tanga-hlasi-ustup-konec-snurkam-koukajicim-z-kalhot-fyd-/modni-
trendy.asp?c=A101025_173429_modni-trendy_ves  
 

Poslední hit - umělé bradavky vyrobené ze silikonu - si nechejte na soukromé 
radovánky či do klubu. Ženy jsou v poslední době nespokojené nejen s velikostí a 
tvarem svých prsou, ale nelíbí se jim ani bradavky. A výrobci rozhodně neotálejí, 
za pouhých 12€ nabízejí ženám bradavky zbrusu nové.¨Britský řetězec Selfridges 

začal nedávno prodávat falešné bradavky, které prý spolehlivě připoutají pozornost okolí, ale přitom 
neodhalí skutečné tělo nositelky. Zdroj:http://ona.idnes.cz/novym-modnim-hitem-jsou-umele-prsni-bradavky-fnv-/modni-
trendy.asp?c=A100528_182424_modni-trendy_lf 
 

Nový módní hit? Britská umělkyně představila řasy z muších nožiček. Krásné, 
zatočené a dlouhé řasy jsou minulostí. Britská kontroverzní umělkyně Jessica 
Harrisonová představila novou módní novinku. Na každou řasu zvlášť si totiž 
pečlivě nalepila jednu nožku mouchy domácí. Pro tuto dekoraci si doma speciálně 
vytvořila muší líheň, kde se jí z vajíček postupně začaly klubat malé mušky. Jejich 
končetiny pak použila pro svůj výtvor. Takže pokud se chystáte na večírek a chcete 
své přátele za každou cenu ohromit něčím netradičním, můžete se inspirovat.  Zdroj: http://ona.idnes.cz/novy-modni-hit-
britska-umelkyne-predstavila-rasy-z-musich-nozicek-1dc-/krasa.asp?c=A100806_130843_krasa_lf                                                                                                 Připravil Ivan Kaktus. 
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Stránka ( nejen ) pro pány 

 

Nestoudný sex. Stanovte si limit. Věříte, že čím delší sex, tím lepší? Ve skutečnosti 
dosahují ženy orgasmu při správném dráždění obvykle za tři až patnáct minut, zatímco 
milování delší než půl hodiny už řadě z vás připadá únavné a ještě vám po něm 
zůstanou odřeniny v rozkroku. Domluvte se, že budete dovádět čtvrt hodiny a pak se 
od sebe odtrhnete, ať slast přišla, nebo ne. Pocit, že musíte pospíchat, vás možná 
překvapivě rozparádí. Zdroj: http://www.super.cz/clanek/36178-trikrat-nestoudny-sex.html  

Možná Vás někdy napadlo, že ženy mají daleko větší výběr erotických pomůcek. Ale 

není to tak úplně pravda. Kupříkladu něco jako dildo či vibrátor mají muži také. Je 
jím právě umělá vagína. Měkká, přesto těsná, dráždivá a z hmoty, která je k 
nerozeznání od skutečné vagíny. Je ideální kamarádkou, co se moc neptá a vždy je 
po ruce. Opravdu žhavou novinkou je FleshLight. Umělá vagína, která dokáže 
regulovat podtlak uvnitř, je z materiálu, který umocňuje pocit ze skutečné vagíny a 
udržuje vlhkost, takže máte pocit jako ve své přítelkyni. Možná i lepší. A když příjde 
babička, můžete jí v klidu namluvit, že je to jenom baterka. Zdroj: http://www.erotickepomucky.org/panske-hracky 

 

JAK ZAUJMOUT ŽENU       

Pozvi ji na skleničku.   Vezmi ji za ruku . 
Kupuj jí květiny.  Pohlaď ji. 
Pozvi ji na večeři. Sevři ji v náručí. 
Nos jí dárečky. Usmívej se na ni. 
Tanči s ní. Plač s ní. 
Choď s ní po obchodech. 
Piš jí milostné dopisy. 
Volej jí. Braň ji. 
Chval ji. 
Povídej si s ní. Mazli se s ní. 
Kupuj jí šperky. 
Jdi pro ni na kraj světa a zase se k ní vrať. 

JAK ZAUJMOUT MUŽE  
Ukaž se mu nahá. Přines mu pivo. 

 

Máte nehezkou pleš? Pořiďte si na ni krásné tetování! Speciální variantě 
tohoto permanentního make-upu na pokožku hlavy propadli v Británii. V 
jednom tamním salonu nabízejí pánům jakousi zdravotní formu tetování, která 
imituje čerstvě oholený – ale teď pozor! – hustý porost.  S novinkou přišel 
birminghamský salon HiStyl, jenž začal pánům na hlavě pomocí jemné formy 

lékařského tetování kreslit oholený hustý porost.  Barvou se do kůže nakreslí mapy tak, jak vznikají u 
pánů s bohatou kšticí, kteří se nechají zcela oholit.  Techniku si nechala společnost z Anglie patentovat a 
letos v létě ji bude propagovat v Kalifornii a na Floridě. V Británii po ní mladí holohlavci doslova šílí.  
Salon HiStyl pojmenoval svou proceduru „hair follicle replication“ neboli „replikace vlasových cibulek“ 
a pánové si na ni musejí vyhradit tři hodiny času. Tak snad tato technika brzy dorazí i k nám...zdroj 
http://www.super.cz/clanek/36429-mate-nehezkou-ples-poridte-si-na-ni-krasne-tetovani.html 

 

Nejkrásnější věc na nahé ženě 
je  

NAHÝ CHLAP  !!! 
 

                                                 Připravil Ivan Kaktus. 
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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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S výraznou slevou pro členy  
ZO OSD Motol !!! 

Viz: www.zoosdmotol.cz/motol.jpg  
 

Se slevou pro členy OSD 
Zavolejte 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. 

Již téměř rok poskytujeme našim 
členům praktické informace pomocí 

hromadných SMS zpráv. 
Nejste-li dosud v systému SMS zpráv, 

nahlaste nám  své číslo na  775 216 711 
ve tvaru :  

jméno.přijmení.povolání.ANO.SMS 
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        Proběhla exkurze na letišti Praha. 
 Předposlední kolektivní akcí letošního roku byla exkurze na letišti Praha. Vzhledem k tomu, že 
na spoustu dalších zájemců z řad našich členů a jejich dětí se nedostalo, určitě obdobnou akci 
na letišti ( třeba s trochu jinou náplní prohlídky ) uspořádáme na jaře znovu. Spolupráce s odbory z 
letiště Praha postupně dozná vzájemně výhodné spolupráce ve všech navzájem pořádaných akcích.  Naše ZO 
OSD Motol se nebrání jakékoli spolupráci s organizacemi, pokud respektují integritu a svéprávnost naší ZO OSD 
Motol (na rozdíl od šíleného požadavku Obitkova POSORu ke sloučení, ale za předpokladu odejmutí nám všech 
peněz a kompetencí). V regionu Praha a střední Čechy je spousta organizací, které rádi s námi budou 
spolupracovat na veškerých vzájemně výhodných akcích a činnostech. I nadále máme a budeme mít co našim 
členům nabídnout. V tomto novém časopisu Motoláček č.15 je i anketa, abyste si sami - Vy členové ZO OSD Motol 
- určili co chcete dělat a na co chcete přispívat ze společného rozpočtu. Naše společná organizace zde vždy byla, 
je a bude pro naše členy a zájem našich členů je pro nás prioritní ve všech směrech činnosti - tedy i v doplňkových 
akcích kuturně-sportovně-společenských. 
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Fotografie z této akce naleznete 
na: 
www.zoosdmotol.cz/letiste2010  
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Právní rady od Polívky 
 

1. Jak postupovat při dopravní nehodě? 
 
     V současnosti stále narůstá počet dopravních nehod v důsledku houstnoucího 
provozu na pozemních komunikacích, a i přes masivní osvětovou mediální 
kampaň, stále spousta účastníků silničního provozu neví, či neví přesně, jak se 
má chovat v případě vzniku dopravní nehody. Následující statě mají za úkol 

výše uvedené shrnout a dovysvětlit.  
     Obecná úprava výše jmenovaného postupu je upravena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích (zákon o silničním provozu), a to konkrétně v ust. § 47 a násl. Dané ustanovení komplexně upravuje 
postup při vzniku dopravní nehody. Ta je definována jako událost v provozu na pozemních komunikacích, kterou 
může být například havárie nebo srážka vozidel, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž 
dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 
     V případě vzniku výše uvedené události je řidič, ten který měl účast na dopravní nehodě, povinen neprodleně 
zastavit vozidlo, a učinit všechna opatření k zabránění vzniku škody dalším osobám nebo věcem, pokud tato hrozí 
v důsledku dopravní nehody, a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. Bez souhlasu policie mohou 
účastníci opustit místo nehody jen tehdy, pokud potřebují první pomoc, v případě zranění, nebo aby přivolali policii 
aj. Před příjezdem policistů by se měl rovněž řidič zdržet konzumace alkoholického nápoje a jiných návykových 
látek, tj. neměl by léčit šok z dopravní nehody posilňováním z placatice ukryté pro strýčka příhodu v náprsní kapse 
kabát, a to až do doby, než bude učiněno zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo 
návykovou látku, což by mu bylo na újmu. 
      Účastníci dopravní nehody jsou dále povinni učinit všechna vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody. Zde je jim dokonce umožněno, vyžadují-li to 
okolnosti, zastavovat jiná vozidla. V případě, že došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, jsou povinni 
neprodleně vznik nehody oznámit policii, a podle svých schopností poskytnout zraněnému první pomoc, k tomu 
využijí v autě uloženou povinnou lékárničku, a rovněž neprodleně ke zraněné osobě přivolají zdravotnickou 
záchrannou službu. Následně označí místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem, čímž se zabrání vzniku 
řetězové havárie, oblečou si výstražnou reflexní vestu a počkají na bezpečném místě do příjezdu policie aj. 
     Účastníci dopravní nehody jsou povinni, jsou-li toho schopni, po těžce zraněném to budeme s obtížemi 
požadovat, si navzájem na požádání předložit všechny potřebné údaje pro uplatnění práva na náhradu škody, a to 
zejména průkaz totožnosti a údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Předně je tak nezbytné si 
vyžádat od viníka nehody následující údaje - jméno, adresu, číslo občanského (řidičského) průkazu. Nechte si 
předložit doklad o pojištění vozidla a z něj opište základní informace - jméno a bydliště vlastníka vozidla, jméno a 
adresu pojišťovny, číslo pojistky, typ a SPZ vozidla. Jestliže jste viníkem dopravní nehody vy, předložte 
poškozenému všechny potřebné již jmenované údaje. Své pojišťovně pak nahlaste vzniklou pojistnou událost. 
Nevíte-li si rady, jak postupovat, zavolejte asistenční službu vaší pojišťovny. 
      Pokud nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, jsou účastníci povinni sepsat společný záznam o dopravní 
nehodě pro pojišťovnu, a to na standardizovaném mezinárodním formuláři Comité Européen des Assurances – 
CEA), který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času 
dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Záznam o nehodě slouží k 
dokumentaci skutkového stavu a pro jeho vyplnění není potřebná dohoda o otázce zavinění. Ve formulářích mohou 
být uvedené i protichůdné výpovědi, v nutném případě může být pro přesný popis situace použit i zvláštní list 
papíru. Formulář CEA by měli mít účastníci uložený ve vozidle. Dále je důležité místo nehody z různých úhlů 
vyfotografovat, případně přeměřit. Vyplněný a podepsaný formulář je posléze nezbytné předat obratem příslušné 
pojišťovně. Pokud není k dispozici tento speciální tiskopis, je možno použít jiný čistý list papíru, kde bude učinění 
dohoda o zavinění nehody podepsaná oběma stranami. 
      Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující, zřejmě na 
některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, částku 100.000,- Kč, to rovněž platí pro případ, že 
dojde ke škodě nižší než 100.000,- Kč a nelze se s účastníkem nehody domluvit na zavinění, jsou účastníci 
dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policii. 
     Tato povinnost platí i v případě, kdy při dopravní nehodě dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s 
výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto 
vozidle, či dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, nebo pokud 
účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. 
      Zde stále obecně platí, jak již bylo výše uvedeno, že účastníci dopravní nehody jsou povinni, zdržet se 
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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  i zde v časopisu 
naleznete také NONSTOP PRÁVNÍ INFOLINKU. 

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

 

BÝT ČLENEM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY SE VYPLATÍ ! 

 jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel. To neplatí,  
pokud je nutné vyproštění nebo ošetření zraněné osoby. 
2. Jsou státní orgány (ministerstva aj.), soudy, orgány územní samosprávy (obecní úřad aj.) a jiné veřejné 
instituce povinny odpovídat na dotazy občanů žádajícím poskytnutí informací o jejich činnosti, v jakém 
rozsahu a do kdy? 
     Výše uvedené subjekty jsou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinny 
poskytovat občanům, žadatelům, informace, vztahující se k jejich působnosti.  
     Nejčastěji je tak možné získat základní informace o činnosti daného orgánu z jeho webových stránek, na kterých 
musí daný subjekt zveřejnit, pro informování veřejnosti, informace o své organizační struktuře, rozvrhu práce, 
hospodaření, podávání stížností, opravných prostředcích proti jeho rozhodnutí, procesních postupech, 
nejdůležitějších právních předpisech týkajících se jeho činnosti, sazebníku úhrad, výročních zpráv aj. 
     V případě, že Vámi požadovaná informace nebude k nalezení na výše uvedených webových stránkách ani 
nebude jiným způsobem zveřejněna v sídle daného orgánu, na např. informačních tabulích či nástěnkách u vstupu 
aj., a vy přesto toužíte daný údaj zjistit, je nutné učinit dotaz, a to buď ústně, pokud to jde, či nejlépe písemně, ve 
formě žádosti u daného subjektu, např. na podatelně, sekretariátu, či na konkrétním oddělení daného subjektu.  
     Daný orgán, respektive jeho pověření pracovníci, jsou povinni se vaší žádostí zabývat. Nejprve vás mohou 
odkázat na zveřejněnou informaci, tedy pokud je vámi chtěná informace někde zveřejněna, a to ve lhůtě 7 dnů od 
podání vaší žádosti. Pokud ji ale nechcete někde lovit a trváte na jejím přímém vyřízení, musí vám ji daný subjekt 
přímo poskytnout. 
      V případě, že daná informace není nikde zveřejněná a týká se činnosti uvedeného orgánu, a vy ji žádáte 
poskytnout, musí vám ji daný subjekt sdělit. Důležité je, aby vaše žádost o poskytnutí informací byla adresná, tj. 
aby bylo zřejmé, po kom informace žádáte, kdo žádá, a hlavně, co žádáte, zde pokud možno uvádět co 
nejkonkrétněji. Žádost nemusíte nijak odůvodňovat, nemusíte tedy vysvětlovat, že danou informaci chcete např. 
abyste naštvali souseda sdělením, že v jeho sousedství bude v budoucnu nová výstavba aj. 
      V případě vad, nesrozumitelnosti, nebo stavu, kdy daný orgán je nepříslušný, vás vyzve k doplnění, upřesnění 
či vás vyrozumí o odložení věci. 
     Pokud je vaše žádost bezchybná, musí vám daný orgán poskytnout vámi žádanou informaci ve lhůtě do 15 dnů, 
tuto lhůtu může prodloužit o max. 10 dní ze závažných důvodů, které musí odůvodnit. Rovněž může vaši žádost 
odmítnout, proti tomuto rozhodnutí se můžete k danému orgánu odvolat, který odvolání postoupí ve lhůtě 15 dnů 
nadřízenému orgánu k rozhodnutí. Ten rozhodne ve lhůtě dalších max. 15 dnů. 
     Z výše uvedené povinnosti daných orgánů poskytovat informace ale existuje několik výjimek. Neposkytují se 
informace utajované ze zákona, informace týkající se ochrany osobnosti, soukromí fyzických osob, tj. jejich osobní 
údaje, personálie aj., informace, jež jsou předmětem obchodního, bankovního, či telekomunikačního tajemství, 
výlučné interní a personální předpisy, př. pracovní řád, dále informace tam, kde je povinnost mlčenlivosti, 
informace o budoucích názorech, stanoviscích, rozhodnutích, o majetkových poměrech osob působících u daného 
orgánu, informace o probíhajícím trestním řízení vůči dané osobě, samotné zahájení trestního stíhání se ale může 
sdělit, informace o rozhodovací činnosti soudů. Informace o samotných rozsudcích a statistikách se ale mohou 
poskytnout. 
     Nejčastějším problémem z pohledu žadatele o poskytnutí informace je ale samotný postup daného orgánu, který 
má tendenci vás přehodit někam jinam, informovat vás až po uplynutí výše uvedené lhůty, poskytnutá informace je 
částečná či úplně jiná, či bude po vás chtít úhradu za poskytnutí dané informace. Obecně se požaduje úhrada, 
pokud danému subjektu vznikly náklady ve výši nad 100,- Kč v souvislosti s poskytnutím informace. 
      Proti výše uvedenému je možno podat stížnost k jmenovanému orgánu, a to do 30 dnů od doručení daného 
sdělení. Ten ji buď uzná a poskytne opravnou informaci, či ji postoupí nadřízenému orgánu, který vám následně 
vyhoví či potvrdí postup nižšího orgánu.  
       Zpracoval: JUDr. Mgr. Zbyněk Polívka 
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Přejeme Všem našim členům, jejich 

dětem a rodinným příslušníkům, 

příjemné a ničím nerušené vánoční 

svátky a hodně zdaru a štěstí do 

nového roku 2011.    

    

Víte že:  
Vánoce jsou liturgickým svátkem, jímž křesťané 25. prosince 
oslavují - vtělení - Slova a zdůrazňují jeho zrození v Betlémě. 
Svůj původ má svátek v Římě a sahá do 4. stol.  
Křesťané jím překryli pohanský svátek boha slunce,  
slavený v době zimního slunovratu (Natalis solis invicti).  
Chtěli tak zdůraznit, že Ježíš je pravé světlo člověka 
 a světa.  
Spolu se svátkem - zjevení je 25. prosinec 
vyvrcholením vánočního období, po době adventních 
příprav (advent).  
 
Datum 25. prosince není historickým datem 
Ježíšova narození.  (Zdroj www.iencyklopedie.cz) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ježíšovo narození: Když se přiblížila doba, kdy Maria měla porodit, musela s 
Josefem podniknout dlouhou cestu. Císař v té době totiž nařídil sčítání lidu, a k 
tomu bylo třeba, aby se každý dal zapsat tam, kde bylo jeho rodiště. Josef pocházel 
z rodu Davidova a z města Davidova, které se jmenovalo Betlém. Vydal se tedy s 
Marií, svou ženou, na cestu do Judska. 
 Do Betléma v ten čas přišlo velké množství lidí, kteří odtud pocházeli. Každý sháněl 
ubytování, jak jen mohl, takže brzo nezůstalo volné ani 
jedno místečko. Josef s Marií prochodili celé město, 
vyptávali se, ale nenašli jediné místo, kde by hlavu složili. 
Večer už z toho byli velmi unavení. Tu Maria pocítila, že se 
jí už zakrátko narodí dítě. Bylo nutné rychle najít nějaké 
místo, kde by mohla spočinout.  V poslední chvíli našli 
jeskyni. Tam porodila svého prvorozeného syna, zavinula 
jej do plenek a položila do jeslí. Nenašlo se pro ně místo pod střechou. 
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Fotop říloha         -  z tenisového turnaje v srpnu 

   
 

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

Fotop říloha         -  z Dětského dne v obci Karaný v srpnu 

   
 

   
 

   
============================================================================================================================================================================= 
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Fotop říloha – zá řijová rekrea čka..        
Stovky fotografií ze zdařilé víkendové rekreace pořádané ZO OSD Motol v září  do Plzně, Karlových Var 
a Lužických hor 18.+19.září 2010 naleznete na www.zoosdmotol.cz v oddělení zápisy. 
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Fotop říloha – zá řijová rekrea čka.. 

Stovky fotografií ze zdařilé víkendové rekreace pořádané ZO OSD Motol v září  do Plzně, Karlových Var 
a Lužických hor 18.+19.září 2010 naleznete na www.zoosdmotol.cz v oddělení zápisy. 
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Fotop říloha – zá řijová rekrea čka.. 
Stovky fotografií ze zdařilé víkendové rekreace pořádané ZO OSD Motol v září  do Plzně, Karlových Var 

a Lužických hor 18.+19.září 2010 naleznete na www.zoosdmotol.cz v oddělení zápisy. 
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Fotop říloha – říjnový bowling tým ů 
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 fotografie z této akce naleznete na www.zoosdmotol.cz/bowlingtymu/  

Fotop říloha –  V září se naše organizace zúčastnila masové demonstrace zaměstnanců státní správy. 
Na 40tisíc lidí se shromáždilo na nám. Jana Palacha a v jeho okolí. V říjnu pak jsme reprezentovali OSD 
na Eurodemonstraci v Bruselu, kam se sjeli demonstranti z celé Evropy a bylo jich zde na 100tisíc. 

   
 

    
============================================================================================================================================================================== 
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Fotop říloha - ZO OSD Motol uspořádala dne 23 a 24.října další víkendovou rekreaci:  
Kutná Hora (prohlídka štoly a kostnice), Moravská Třebová (přírodní úkaz), Moravský sklípek 
(s neomezenou konzumací vína), Čejč (hotel), Brno (Špilberk), Jihlava – (náměstí).  
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=================================================================================== 

Proběhly také 2 školení statutárních zástupců ZO OSD a funkcionářů. 

  
A několika fotkami se vracíme k mezinárodnímu setkání zástupců odborových svazů v dopravě. 
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A pro naše odborá ře 
se slevou !  
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Vzhledem ke vzniku dalších nových sekcí při VZO a expanzi naší organizaci do dalších 
podniků, vyvstala dle nás potřeba aktualizace loga – tak aby všechny sekce byly v něm 
zastoupeny. Nový návrh předložil předseda p. Zabloudil, do redakční rady Motoláčku možno 
předkládat úpravy. Návrhy na nové logo budou poté předloženy k volbě na Konferenci 2011. 
Zapojte se i Vy do této soutěže o nové logo a zašlete svůj návrh na adresu: ZO OSD Motol, 
Plzeňská 101/217 Praha 5 15000 , nebo e-mailem na info@zoosdmotol.cz . Za nový návrh 
schválený na Konferenci bude obdrží autor odměnu.   
 

 
Návrh č.1 představený VZO v listopadu (jiný zatím není k dispoz ici ):  
 

 
Tento návrh zobrazuje hlavní profese zastoupené v j ednotlivých sekcích naší členské 
základny. Se vznikem dalších sekcí specifického cha rakteru by se mohlo logo dopl ňovat 
v kruhovém vý čtu o další činnosti – nap ř. traktor a zem ědělci, lo ď a převozníci, či 
fotbalový mí č a fotbalisté…  ( princip hv ězdiček vlajky EU či vlajky USA ) 
Kreslené obrázky by byly asi nahrazeny fotografií, tak aby symboly byly jednotného charakteru. 
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=========================================================== 

 

V Bruselu jednaly odbory ze států EU o 
zastavení outsourscingu v MHD!! 

Vážené kolegyně, kolegové, mel jsem tu cest být ve dnech 27. a 28. 
října za Českou republiku na jednání Předsednictva ETF 
(centrála dopravních odboru v EU), které členem je i náš 
Odborový svaz dopravy, společně s předsedou ZO OSD-Motol 
J.Zabloudilem a předsedou OO Posádek letadel CSA Josefem 
Maurerem. Zasedání Předsednictva ETF melo jedno hlavní téma a 
to, hledání společného postupu dopravních odborových centrál v 

EU proti plánům dopravních firem a mest jako vlastníku provozujících MHD v jednotlivých zemích EU. 
Debata, která se vedla na toto téma ukázala, že v postkomunistických zemích se města a dopravní firmy 
působící v MHD pustily cestou, kterou si už v bývalých státech EU prošli a ve většině zjistili, že je tato 
veřejná služba pomocí outsourcingu přijde o 10-20% dráž, než kdyby městskou dopravu včetně 
obslužných činností zajišťovali vlastními zaměstnanci. To platí také i o obslužných činnostech, které se 
dennodenně opakují. Jako příklad špatných outsourcingů, byl zástupcem odborářů Luboš Olejár, 
předseda ZO OSD-ODPP z Anglie uveden příklad 3 tras metra v Londýne. Po 5ti letech provozu dvě 
firmy na dvou trasách metra zkrachovaly a vláda v cele s Tony Blairem musela zpět převzít do správy a 
řízení celé metro a dofinancovat zanedbanou údržbu. Podobný příklad přednesl zástupce z Německa, kde 
ve městě Hamburg dochází k zpět předávání outsourscovaných činností původnímu provozovateli města 
Hamburg. Také upozornil, že zbavovat se svých zaměstnanců s vysokou odbornou kvalifikací je drahý 
hazard. V debatě byl vznesen návrh, aby Předsednictvo EFT pozvalo na další jednání zástupce 
dopravních odboru z Helsinek, kde outsourscingy v MHD ještě pokračují. Další zasedání sekce MHD při 
odborové centrále ETF pro zástupce státu z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Anglie a Belgie 
bude 26. března 2011 v Budapešti s projednáním již konkrétních námětu z jednotlivých zemí. Na závěr 
bych dodal, že let do Bruselu trvá 1,5 hod. na 50 km vzdálené letiště, pak za 13 € se jede busem do centra. 
Celkem to trvá asi 4 hodiny. Takové máme spojení do centra EU. Na prohlídku Bruselu moc času nebylo, 
přesto musím říct, že VAFLE mají chutné a čurající panáček byl na každém kroku. Navštívili jsme místní 
restauraci, kde dokonce uměli i lámanou češtinou.                                                                         --Ole-- 
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Z vaší dovolené – pravidelná rubrika, co kde, jak a za kolik... napište i Vy… 
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Stránka ( nejen ) pro mládež  

Státní maturita 
 

Zavedení nové maturity je součástí vstupu do EU. Jiné členské země tuto maturitu už zavedenou mají, 
takže i jejich názor přiměl „ty nahoře” , aby novou maturitu zavedli také u nás, nebudeme přece pozadu, 
že? Ale změna pro studenty, kteří ze začátku tyto maturity odsuzovali  a hlavně pro učitele českého 
jazyka, matematiky a jazyků, kteří už nebudou zadávat „své” otázky je dost velká.  
 V nové maturitě jde prý o to, aby byla stejná pro všechny  typy a obory škol, aby výsledek byl  podle 

určených kritérií porovnatelný a aby jednička na maturitním vysvědčení 
znamenala to samé např.: ve Středočeském kraji i v kraji Plzeňském. 
Také vyšší úroveň maturit. Byla zavedena protože studenti absolvovali 
maturitní zkoušku a musejí dokazovat své dovednosti znovu na 
přijímacích zkouškách na VŠ. Vyšší úrovní by přijímací zkoušky už 
nebyly nutné.  
 I já jsem státní maturitu odsuzovala, ale po generální zkoušce, jsem pro. 
Z důvodu stejnosti pro všechny střední školy, je dost zjednodušená... 
 
Zdroj:www.novamaturita.cz                                                          LP 

 

======================================================================== 
Povídky na pokračování….  Máte chuť něco napsat a uveřejnit. Krátké originální články můžete zasílat 
na casopis@zoosdmotol.cz .  Uveřejněné články od redakce obdrží cenu – propagační a dárkové materiály.  
 
 

Po roce Vánoce... 
 

     Ranní probuzení již věštilo šílený den. Při polospící cestě na WC 
jsem šlápla do kaluže vody. Se slovy: „Jé, tady je voda!“ jsem se odebrala zpět 
pod peřinu. Načež vystartoval manžel zjistit příčinu povodně a zdáli jsem 
zaslechla něco o Bohu a koleda to nebyla. Vzápětí jsem nabyla vědomí za 
strašného řevu. Voda tekla z horního patra od sousedů v tuto dobu dlících u 
babičky asi 240 km odsud. Proud šel přes vestavěné skříně na oblečení i 
zabalené dárky. Druhou stranou přes potraviny ve spíži na 4 krabice 
připraveného cukroví. 

Kbelíky a ostatní propriety kmitaly v mých rukou, tělo se probralo z 
mrákot a za 40 minut bylo vše trochu spacifikováno. Mezitím manžel přišel na 
původ pohromy. Noční krupobití spojené s mrazem způsobilo prasknutí 
umělohmotného vývodu vzduchotechniky na našem paneláku, což zapříčinilo rozlití tající se vody pod 
izolace. 

Jakmile jsem pekáče, kbelíky a ostatní vhodné nádoby rozmístila pod padající kapky, dárky a 
cukroví našoupala kolem radiátorů a mokré prádlo rozvěsila po sušácích i po běžné ranní hygieně se 
snídaní jsem začala tahat suroviny z lednice. Smažení, dušení, vaření, aranžování...... mi zabralo spoustu 
času. Během shonu se mi spojilo vysvobození Růženky se zabitím draka a začarováním prince. Rej víl 
kolem Dudáka se nedal srovnat s rejem v mé hlavě předčasně probuzené ze spánku. Naštěstí manžel 
průběžně zdobil stromek, uskladňoval obaly od ozdob, přetáčel promočené krabice apod. 

Za dvě hodiny mají přijít mé dospělé dcery s přítelem na společnou štědrovečerní večeři. Proto 
jsem si na chvíli lehla do vany k relaxaci, kde mě probrala studená voda deroucí se mi do chrápajících 
úst. Manžel byl zřejmě rád, že má klid na čtení, takže jsem mu nescházela. 

Po vysušení vlasů, jemném nalíčení a oblečení jsem zjistila, že dcery dorazí za 20 minut. Podle 
rady z ženských časopisů jsem nepoužila parfém očekávajíc nějaký od Ježíška. 

Večeře proběhla celkem dobře až na malý detail - po pocintání ubrusu salátem stihl ještě náš 
drahý tatíček zvrhnout svícen na vyšívanou dečku. Málem jsme měli předčasný ohňostroj. 

Dárky byly rozdány, dcerky jsem překvapila poukazy na společný relaxační víkend, budoucí 
zeťáci dostali dárkový poukaz do sportovní prodejny, náš taťka klasické holení, košile apod. Parfému 
jsem se nedočkala – holky nám darovaly poukaz do lázní. Po takovémto dni se skutečně hodí. 
                                                                                                                                                           PD 
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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 ...          . 201_.... 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 ...          . 201__  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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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  

 
 
 
 
 
 
 
 

Další druhy, datové 
tarify a kompletní 
tabulku včetně 
roamingu, najdete na 
webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz  
Nebo 
 www.osdopravy.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. 
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Nabídka na letní moře: CHORVATSKO – BAŠKA VODA  PANSION MEDITERANEO 
„SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO členy ZO OSD Motol“  

   
 

Pláž: dlouhá, překrásná oblázková pláž vzdálena od pensionu cca 10-15 min. chůze. 
Ubytování: klimatizovaný pokoj pro 2 – 4 osoby, sprcha, WC, TV/sat, většina pokojů má 

balkon, některé pokoje mají výhled na moře.Složení pokoj ů: 
maximální kapacita 45 l ůžek – 7x 1/2 pokoj; 5x 1/2+1 pokoj,  4x 
1/2+2 pokoj , Stravování: snídaně – buffet ( máslo, marmeláda, 
med, sýr, salám, paštika, pečivo,Káva, čaj, juice) večeře – 
servírovaná (výběr ze 3 menu – předkrm, hlavní jídlo, salát, 
desert). Další služby pensionu: restaurace, internetový koutek, 
sejf na recepci, parkovitě přímo před pensionem. Sport: v 
letovisku široká nabídka vodních sportů, tenis. Červnové a 

zářijové pobyty od 5.790,-K č osoba , červencové a srpnové pobyty od 6.990,-K č osoba. Cena 
zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu,  cestovní pojišt ění včetně storna zájezdu , 
pojišt ění proti úpadku CK, autobusovou dopravu. Pobyty pou ze sobota – sobota.  
 

 
CHORVATSKO – RUSKAMEN   VILLA BLANCA AURORA „ SPEC. NABÍDKA PRO členy ZO OSD Motol“  

   
Vhodné i pro rodiny s malými dětmi, protože vstup do moře je velmi pozvolný.Poloha 
penziónu: na Omišské riviéře v letovisku Ruskamen (Lokva Rogoznice), 6km jihovýchodně 
od Omiše a 25km od Splitu, u silnice, 40m od moře, obchod a restaurace 200-300m. Pláž: 
menší privátní pláž 50m od objektu, oblázková a skalnatá, přístupná od objektu tunelem a 

po schodech. Ubytování: pokoj s klimatizací – sprcha nebo vana/WC, 
TV/sat, balkon, téměř všechny pokoje mají malý kuchyňský kout s 
lednicí a výhled na moře. Stravování: snídan ě – buffet (máslo, med, 
marmeláda, sýr, salám, vejce, párky,cornflakes, čaj, bílá káva); 
večeře – servírovaná (výběr ze dvou jídel, salát,polévka, hlavní 
jídlo, dezert). Další služby pensionu: restaurace, recepce, trezor na 
recepci, velká společná terasa se zahradním grilem, prostor ke 
cvičení, víceúčelové hřiště (malý fotbal, nohejbal, košíková, tenis), 

parkoviště před vilou. Složení pokoj ů - maximální kapacita 51 l ůžek: Celkem 21 pokoj ů: 12 x 
dvoulůžkový pokoj 9 x třílůžkových pokoj CENA: červnové a zá řijové pobyty od 5.690,-
Kč/osoba červencové a srpnové pobyty od 6.890,-K č/osoba V pokoji 1/2+1: 2 dospělí a 1 dítě 
do 12 let ZDARMA!!! (platí pouze autobusovou dopravu 1.990,- Kč) Cena zahrnuje: 7x 
ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, cestovní poj išt ění včetně storna zájezdu, pojišt ění proti 
úpadku CK, autobusovou dopravu. Pobyty vždy sobota – sobota.  
Naši členové (a jejich rodinní příslušníci) při objednávce a platbě prostřednictvím naší organizace 

mohou platit částku v poukázkách flexipass a na dvě splátky.    Volejte 775 216 711. 
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AXA se představuje 
Francouzská skupina AXA je jednou z nejprestižnějších pojišťoven na světě. Působí v 56 zemích světa, 
hlavně v Evropě, Severní  Americe a v asijskopacifické oblasti. Celosvětově poskytuje služby více než 80 
milionům klientů a spravuje aktiva v  celkové hodnotě přibližně  981 miliard EUR. V Česku sice působí 
už šestnáctým rokem, ale do povědomí veřejnosti se dostává až v posledních letech. Mnohaletá existence 
na českém trhu přinesla v posledních letech ovoce, a to nejenom co se týče ocenění odbornou veřejností 
(Penzijní fond roku 2007, Nejdynamičtější pojišťovna 2008 (2.místo), Platební karta 2009), ale i počtu 
nových  spokojených klientů, pro které Axa neustále vyvíjí  a inovuje stávající produkty. 
Co nám v současnosti AXA může nabídnout ? Především všechny služby spojené s pojištěním 
osob  či jejich aktiv, tj. životní a úrazové pojištění, neživotní pojištění (majetku)  či penzijní spoření . 
K čemu je dobré životní pojištění? Chrání Vás  nebo celou Vaši rodinu proti rizikům úrazu, trvalé 
invalidity a smrti, navíc umožňuje i dlouhodobě spořit a zajistit se pro případ nečekané události. 
V programu  životního investičního pojištění  se AXA neorientuje pouze na dospělé, ale i na děti. 
Investiční  životní pojištění Medvídek  určené dětem je kombinací investování (spoření) a pojistné 
ochrany v případě nečekaných událostí, které souvisejí se životem a zdravím pojištěného dítěte. 
Umožňuje rodičům (pojistníkovi) vytvoření peněžní rezervy pro krytí výdajů spojených se finančně 
náročnými životními situacemi jejich  dospívajícího dítěte ( jako příklad uveďme studium, sportovní 
aktivity či zabezpečení bydlení , resp. vstup do samostatného života ).  
Mezi klady tohoto produktu patří  nejenom výběr ze široké škály  různých připojištění a další výhody 
(včetně nízké ceny),  ale i možnost mimořádných vkladů nebo částečných výběrů ještě v průběhu 
pojištění. 
Jaké jsou možnosti penzijního připojištění ? AXA nabízí  vedle různých typů pojištění 
možnost spořit si  i na důchod, a připojit se tak k více než  půl milionu klientů, kteří si pravidelně ukládají 
finanční prostředky v rámci penzijního připojištění. Založení a vedení účtu je zdarma, přístup ke kontrole 
Vašeho účtu je možný 24 hodin denně, sedm dní v týdnu na adrese www.axa.cz. Vedle státního příspěvku 
a možnosti daňové úspory vyzdvihněme flexibilitu spoření. Klient může libovolně měnit výši příspěvků a 
frekvenci jejich placení  , příspěvky lze vkládat i mimořádně. 
Založte si  AXA spořící účet.   V případě, že Vás neoslovila možnost zajištění rizik či spoření na 
stáří, můžete si  založit AXA spořící účet. Neplatíte žádné poplatky za zřízení nebo vedení účtu a peníze 
se vám budou výhodně úročit sazbou  až 2,5%. Bezplatné internetové bankovnictví Vám zajistí neustálý 
přístup k penězům , neplatíte poplatky za příchozí platby, ani za první dvě platby v měsíci. 
Na koho se můžete obrátit ,pokud Vás nabídka finanční skupiny AXA zaujala? 
Nemusíte hledat pobočku, přijdeme přímo za Vámi. Finanční poradce bude každý týden ve vozovně 
Motol připraven zodpovědět Vaše otázky. Navíc AXA nabízí řadu zajímavých bonusů v případě, že se 
rozhodnete jejích služeb využít. Na Vaši návštěvu se těší Mgr.Tomáš Wagner, kterého můžete 
kontaktovat také na tel. 725882064 nebo emailové adrese tomas.wagner@axa-partner.cz . 

 Pojistěte si své klidné stáří díky Penzijnímu připojištění od 
AXA 
Chraňte to nejdražší co máte, založte si životní  AXA 
pojištění  
Nechte peníze vydělávat na spořícím AXA ú čtu 

Pro odboráře  ZO OSD Motol  řada zajímavých bonusů , poradenství, 
konzultace zdarma 

Finanční poradce skupiny AXA 
Mgr.Tomáš Wagner    tel. 725 882 064   tomas.wagner@axa.partner.cz  
 

 

A nyní novinka � NEMUSÍTE CHODIT DO BANKY ANI POJIŠ ŤOVNY. Máte 
možnost v kanceláři ZO OSD Motol  vše vyřídit, na vše se v klidu zeptat. 
Zavádíme pro Vás návšt ěvní AXA hodinku týdn ě  a to vždy v pondělí:  

29.listopadu od 13ti hodin a dále , 6., 13., 20. a 27. prosince také od 13 ti hodin. 
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Tradi ční (tentokrát již dvojstránka) vtip ů  
Kamarádka se kamarádce svěřuje, že dostala od milence zlatý prstýnek. Bojí se ho ale nosit, 
protože má žárlivého manžela. Kamarádka jí poradí, že až půjde se psem do parku na 
procházku, tak ať dělá, že ho tam našla. Stane se. Manželka jde s manželem a psem na 
procházku do parku a šikovně prstýnek pohodí. Pak se sehne a říká: "Hele, Karle, já našla 
krásný prstýnek. A je celý zlatý a má i kamínek." Nasadí si prstýnek na ruku a říká: "A on mi i 
je." Manžel na ni kouká a říká: "To máš štěstí. Já tuhle našel za postelí trenýrky a byly mi malý." 
 

Vysoko v horách sedí dva hrůzostrašní Yetti a ohryzávají lidskou nohu. Mladší yetti se ptá: "Tatí 
a proč se skrýváme před lidma, když je nakonec sežereme? A tatí, proč je pořád přepadáváme 

zezadu, když nám stejně nikdy neuniknou?" 
Starší Yetti si důkladně olízne prsty a říká: "Víš synku to je proto, že chutnají líp neposraný...." 

 

Přijde student Jonáš pozdě do školy a učitel se ptá kde byl. "No, já ráno vstal, sednu na koně a 
jedu ale na Štrosmajeráku mi ten kůň z toho smogu padnul. Tak jsem musel jít pěšky." Učitel 
kroutí hlavou, ale nechá ho sednout a pokračuje. Za chvíli dorazí Václav. Učitel se opět ptá, kde 
se flákal. "Já jsem ráno zaspal, tak okamžitě sedlám koně a ženu do školy, ale ta dopravní 
situace, šílený vzduch, na Štrosmajeráku to ten kůň už nevydržel." Učitel už tomu nevěří, ale 
zatne zuby a pokračuje dál ve výkladu. Pět minut před koncem dorazí Pepa, tak se na něj oboří: 
"Co vy, taky vám padnul kůň?" "Ale ne, já normálně ráno jedu do školy dvanáctkou, ale na 
Štrosmajeráku nemohla projet, protože tam přes cestu leželi dva chcíplý koně!" 
 

Potkají se dva kamarádi: "Co dostaneš od ženy k vánocům?" "Ále, nějakýho chlapa." 
"Cože?" "Viděl jsem, že ho má manželka schovanýho ve skříni." 

 

Pepíček dostane krásné autíčko, maminka mu připomíná: "Co se říká?" "Nevím!" 
"Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?" "Aha! Neříkej, že to je všechno!" 

 

Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý zaměstnanec. 
Ředitel povídá: "Prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla 
domů. Můžete mi pomoci s tímhle přístrojem?" "Samozřejmě, pane řediteli!," odpoví mladík, 
hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. "Mockrát děkuji, to víte, já a 
technika ... Ty kopie bych prosil tři ..."  
 

Tři prodavači si povídají: "Já jsem jednou prodal barevnou televizi slepému," říká první. "Já 
zase stereo hluchému," povídá druhý. "A já jsem prodal kukačky blondýně," povídá třetí. 
"No a co jako?" diví se ostatní. "A k tomu pytel ptačího zobu, aby měla kukačka co žrát." 

 

Jede slepý a beznohý na mopedu. Po chvíli se jim moped rozbije. Beznohý vystoupí a říká: "Já 
do toho kopnu." Slepý ho zastaví: "Né počkej, já se na to podívám." 

 

Dva údržbáři: "Dej mi francouzák..Klíč, ty kreténe!" 
 

Manžel se vrací z večírku po půlnoci, ale v předsíni se zapotácí a rozsedne placatici s Rumem. 
Pořeže si zadek. Pak si ho v koupelně ošetří a vplíží se do postele. Ráno mu žena říká. Že jsi 
přišel ve dvě ráno, to vím. Že jsi rozbil láhev s Rumem vím taky. Ale vysvětli mi, proč jsi v 
koupelně polepil zrcadlo náplastí. 
 

Rusovláska povídá blondýnce: "Představ si, že jsem své 15-ti leté dceři našla v kabelce šminky! 
Vůbec jsem nevěděla, že se maluje!" 

Blondýnka jí na to odpoví: "To já jsem našla své dceři v kabelce balíček s prezervativy.  
A představ si, že jsem vůbec nevěděla, že má pinďoura!" 

 

Pepa utrpí těžkou nehodu, při které přijde o obě uši. Když se má vrátit z nemocnice, mistr 
všechny svolá a upozorňuje zejména Honzu, bývalého policajta, aby byli na Pepu hodní, že to 
těžce nese, aby mu to nepřipomínali. Pepa je první den zas v práci, dělají s Honzou a ten neví, 
na co by zavedl řeč, aby kolegovi zvednul náladu. Tak povídá: Koukám, že se ti zlepšil zrak. 
Co? Jo? Proč myslíš?   No, že už nenosíš brejle… 
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Při sprchování říká jedna prostitutka druhé: "Ty máš na zadku nějaké pupínky." 

"To nejsou pupínky, to je ceník služeb pro nevidomé..." 
 

Stojí prostitutka na rohu, jde kolem babka a říká: "Na co tady čekáš děvenko?"  Šlapka odpoví: 
"Na chleba babi, na chleba."  "Tak to já počkám s tebou."  Jde kolem strážník a říká: "Babi, vy 
už taky?"  "No, to víte strážníku, když já ho vždycky nechám ztvrdnout a pak už ho jenom 
žužlám…."  
 

Víte, proč se blondýnky dívají až do konce pornografických filmů?  
Protože chtějí vědět, jestli se ti dva vezmou. 

 

Pepíček vběhne do třídy 5 minut po zvonění bez klepání.  Paní učitelka mu povídá: "Pepíčku, 
pěkně se vrať za dveře a vejdi ještě jednou, ale tak, jak by vešel například tvůj tatínek!"  
 Pepíček vyjde, za chvíli rozkopne dveře, vrazí do třídy a řve:  "Tak co, vy kurvy! Nečekali ste 
mě, co?" 
 

Policajti najdou před gymnáziem mrtvého. Píší protokol. "S jakým "i" se píše gymnázium?"  
"To tedy nevím. Víš co? Přeneseme ho raději před poštu." 

 

Stoji dva policisté u řeky. Přijde k nim stará paní a ptá se: "Prosím vás, dá se tady někde ta řeka 
přebrodit?" Policisté rychle odpoví: "No hnedka tady, babičko." Paní poděkuje a odvážně vkročí 
do řeky. Rázem se za ní zavře voda a babička se utopí. Policisté se zamyslí, kroutí hlavami a 
pak jeden řekne: "Člověče, věřil bys tomu? Před chvílí tady prošla v pohodě kachna." 
 

Přijde chlap do drogerie. Slečna prodavačka se ho ptá, co si přeje. Chlap zahuláká:  
Já bysem chtěl papír na prdel!!  Slečna se ohradí: No pane, snad se říká toaletní papír, ne??  

Nojó, tak toaletní papír....  A ještě si budete něco přát??  Mejdlo!!  
Taky toaletní?   ptá se slečna.  Né, na držku!! 

 

Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil pokladnu: "Můj synu, až se 
dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat." "Moc děkuji za nabídku, důstojnosti," povídá 
vězeň. "Ale na to musí být odborník."   
 

Sedí dva na kožním: "Co máte?" "Žaludeční vředy." "Neříkejte! Tak co pohledáváte tady?" 
V tom se otevřou dveře od ordinace a sestra volá: "Tak pojďte, vy s tím vředem na žaludu!" 

 

V jednom blázinci se zas ráno ptá doktor: "Pane Kudláček, jak se dneska cítíte?" "Já nejsem 
žádný Kudláček, já jsem Napoleon!" "Ale ale, a kdo vám to řekl?" "Bůh mi to řekl!"A z vedlejšího 
pokoje se ozve: "To není pravda, nic takového jsem neřekl!" 
 

Vrací se muž v rozjařené náladě domů: "Mámo, vyhráli jsme pět milionů!"  "No, a co? Mně 
zrovna zemřela maminka." "No, vidíš! Když se daří, tak se daří!" 

 

Špatná zpráva: -Vaše žena utekla s vaším nejlepším přítelem. 
 Dobrá zpráva: -Ubyli dva lidé, kterým je třeba kupovat vánoční dárky.- 

 

dědeček chytí zlatou rybku a rybka říká když mě pustíš splním ti tři přání děda přijde domu 
rybku usmaží a prohlásí haha já jsem kouzelný dědeček   
 

Na diskotéce přistoupí k jedné sedící slečně mládenec a ptá se: "Ahoj! Nejdeš tancovat?" 
Slečna nejistě odpovídá: "No, ano..." Mládenec na to: "Tak běž! Nemám si totiž kde sednout!"   
 

Jde takhle chlap po ulici a vidí, jak jinej chlápek strašně zvrací. Tak k němu přijde, poplácá ho 
po zádech a povídá: Máte pravdu, co byste se s tím sral. 

 

Muž s hodně velikým břichem stál před mateřskou školkou. Z okna se vyklonila mladá učitelka a 
zeptala se: Čekáte dítě? Muž se usmál a zdvořile odpověděl: Ne, to mám od piva. 

 

Je možné oplodnit ženu v běhu? …. Ne, protože žena s vyhrnutou sukní utíká rychleji 
 než muž se spuštěnými kalhotami. 
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Soutěžní křížovka:    ZO OSD Motol Vám přeje pohodový adventní …………….(dokončení v tajence) 
Autorka  

P.D. 
Zvykové 

právo 

Starý 
zeměděl.

stroj 

Muž. jm. 
22.5. 

Zn. 
Vodíku *** 

Odborné 
naklada- 

telství 

Obchod 
z elektro-

nikou 

Dlouho- 
dobý  

předpo- 
klad 

Vypísknu
- tí 

Prodejce 
obuvi 

Arabský 
Představ

. 

Předlož- 
ka 

přehřátí     

Malý 
papír 

======= 

spasitel 

       

hlína    

Druh 
hudební 
stupnice 
======= 

Předložka 

    

Druh 
pštrosa 
======= 

Zn.litru 

   

Ke 
všemu 
vhodný 

           
Část 

Španěl- 
ska 

Typ 
formátu 
souboru 

   

Látkový 
příbytek 
======= 

II. tvrdost 
tužky 

    

Latinsky 
hodina 
======= 

přitakání 

   

Předlož- 
ka 

 Indián- 
ský povel 

   *** 
Zn. 

Dusíku 
======= 

Lat. NE 

 
Veřejná 
doprava 
ve městě 

Písmeno 
======= 

Jedovatá 
kališnice 

 

 
Přdložka 

======= 

Skleněná 
nádrž 

 
Ples 

======= 

fobie 
   

Kočovník 
======= 

Dětský 
pozdrav 

     

List 
papíru    

Cit.tišení 
=======  

1. 
tajenka  

 

Zkr. 
požární 
ochrany 
======= 

Plněné 
piškoty 

  

Zábava 
======= 

Prášek 
na vany 

   

Předlož- 
ka 

 

Otázka 
sázky 
======= 

Latinsky 
miluji 

  

Lék proti 
horečce 
======= 

Jednotka 
síly 

       

Velcí 
ještěři 

      **** 
Předlož- 

ka 
======= 

lépe 

 

Pobídka 
======= 

Do této 
doby 

  

Jméno 
Komen- 
ského 

    

Zn. 
Hmotnos

- ti 
======= 

Zesílený 
souhlas 

 

Pěstírna 
ovoce 
======= 

doklad 

   

Zn. Síry 
======= 

Potřeba 
honáka 

 

trosečník         Hobby- 
market 

   

MPZ 
Italie  

Národní 
sluneční 
observat.  

======= 

Farmac. 
Firma 

   

Dětský 
pozdrav 
======= 

Cit. 
tíkání 

  

Něm. VY 
======= 

Rakov. 
podnik 

   

Vodou 
čistit 

      
Město 
nad 

Sázavou 
    Karetní 

symboly 

Jezení 
dobrot       Část dne 

Iniciály 
Dvořáka 
======= 

iniciály 
herečky 
Novotné 

  

Zn. 
Draslíku 
======= 

zájmeno 

 

*** 
Pisatel 

slovníku 
======= 

Zn. 
metru 

    

Hrdina 
======= 

Doména 
Vatikánu 

   
Kůň 

======= 

kon 
  

písmeno  

Realitní 
kancelář 

======= 

Rozhlaso
vá unie 

  

2. 
tajenka 

======= 

zájmeno 

       

*** Film 
USA 

      

zájmeno 
======= 

MPZ 
Norska 

  

konec  
abecedy 

======= 

spojka 

 

Astrální 
tělo 

   ypsilon  Sebe- 
ukájení 

      

Nápověda:  MLO, PORTÁL, ORA, ÁRON, AMO, NON, SIE, VA, STL   Vyluštěnou tajenku zasílejte formou SMS na 739 083 413  Cena 
SMS dle ceny vašeho operátora ( obv. 1,20 Kč ). Z došlých správných odpovědí vylosujeme 3 výherce na březnovém VZO, kteří obdrží zajímavé věcné ceny.        
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Technika kolem nás 
Běžný člověk poslední dobou už vůbec neví jak věci fungují. Díky digitalizaci jsme se dostali do 
stádia opic. Umíme věci používat, ale nevíme jak fungují a už vůbec je nedovedeme opravit. 
Vezměme si za příklad auto. Dříve bylo jednoduché karoserii i motor rozebrat a zase to šroubek 
po šroubku dát dohromady. Praskl-li klínový řemen, daly se tam punčocháče a taky to jelo. A 
dnes otevřete-li kapotu pak na vás kouká nějaký masiv kovu a plastu a krom díry na vodu do 
odstřikovače vůbec nevíte kam a co a proč. To samé radio, televize gramofon. Stačilo to 
poplácat aby si elektronky sedly do patic a šlapalo to. Dnes vám obraz či zvuk zmizí a 
neuděláte s tím nic. O tom jak funguje telefon ani nemluvě. Málo kdo ví jak mobil funguje, ale 
takřka všichni ho mají a to i víckrát. V mobilu pak přibývá funkcí. Už dávno to neumí jenom volat 
a psát, také foťák či rádio je dávno samozřejmostí. Nejnovější modely se pyšní kancelářskými 
aplikacemi, Internetem a GPSkou. A tu si dnes odtajněme. Jak funguje GPS ? 

 

Předně je třeba vysv ětlit co ta písmena znamenají. Global Positioning 
System, zkráceně GPS, je vojenský globální družicový polohový systém 
provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož 
pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad 
Zemí s přesností první desítky metrů. Část služeb tohoto systému s 
omezenou přesností je volně k dispozici i civilním uživatelům.  
A jak to teda funguje?  Uživatelé pomocí GPS přijímače přijímají signály 
z jednotlivých družic, které jsou v danou chvíli nad obzorem. Na základě 
přijatých dat (časových značek z jednotlivých družic a znalosti jejich 
polohy) a předem definovaných parametrů přijímač vypočítá polohu 
antény, nadmořskou výšku a zobrazí přesné datum a čas. Komunikace 
probíhá pouze od družic k uživateli, GPS přijímač je tedy pasivní. 
V současné době je GPS tvořen 24 družicemi, z čehož 3 slouží jako 

záložní. Ty krouží kolem Země ve výšce přibližně 20 000 km na 6 oběžných drahách 
skloněných vždy o 60 stupňů. Samotný princip určování polohy systémem GPS je následující: 
družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu. Každá družice vysílá zprávy o 
své poloze a přibližné polohy ostatních družic systému. K určení aktuální polohy Váš přijímač 
počítá tzv. pseudovzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi vaším přijímačem a viditelnými 
družicemi (nad obzorem). Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti rychlosti šíření 
družicového signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu. Termín pseudovzdálenost 
se zavádí proto, že je nutné zavádět další doplňující výpočty, které určení výsledné polohy dále 
zpřesňují. Pro určení dvojrozměrné polohy (nejčasněji zeměpisná délka a šířka) postačí příjem 
signálu z min. tří družic (výpočet tří pseudovzdáleností), pro určení trojrozměrné polohy (navíc 
výška) minimálně ze čtyř družic. Příjem menšího počtu družic znemožňuje výpočet polohy, 
vyšší počet družic naopak určení polohy dále zpřesňuje.  
A pro č nám někdy navigace lže ?  Protože to není žádná sranda a záleží na množství faktorů 
pro určení výpočtu správného místa. Při běžném používání GPS bez použití DGPS(zpřesnění) - 
při turistice, jízdě v autě atd. mohu z vlastí zkušenosti říci, že chyba ve většině případů vyjde 
menší než 20m. Odchylka je závislá na poloze satelitů v okamžiku měření, a v neposlední řadě 
na místě měření - čím je horší výhled na oblohu, tím je GPS méně přesný.  Pro ilustraci uvádím 
odbornou stať týkající se výpočtu místa:  
Přesnost výpočtu polohy přijímače podléhá vlivům, které vnáší do výpočtu 
chyby a jsou náhodné veličiny. Velikost chyby popisujeme statistickým 
parametrem efektivní hodnota chyby (RMS, Root Mean Square), což je 

odmocnina z průměru kvadrátu chyby . 
Chybu měření výrazně ovlivňuje rozmístění družic na hemisféře a obecně se nazývá DOP 
(Dilution of Precision, rozptyl přesnosti).  
 

Tak už víte jak funguje GPS ?                              S použitím odborné literatury a webu zpracoval JZ 
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 Kontakty na funkcioná ře ZO OSD Motol: 

Jiří Zabloudil 775216711, 739534562 (tarif OSD )  předseda ZO OSD Motol - statutární zástupce. Koordinace 
činností,  smlouvy, kooperace s OR i OSD,  finanční uzávěrky, členská agenda, prezentace v mediích  aj.  
zabloudil@zoosdmotol.cz   ZabloudilJ@dpp.cz  dále  členské smlouvy na tarif OSD a tarif Euphony. Funkcionář 
za sekci HOFED.     
 

Jiří  Pakosta  608 258 703  místopř.za sekci ŘED. Provozně Ekonomická Komise. Odborné a profesní náležitosti 
sekce ŘED,  pakosta@zoosdmotol.cz , PakostaJ@dpp.cz   

Patrik Kronbauer 732617038 sport.referent, kronbauer@zoosdmotol.cz  
KronbauerP@dpp.cz   

                   Věra Suchá  75270250 Hospodářka ZO, péče o ženy, komise BOZP, sucha@zoosdmotol.cz, 
SuchaV@dpp.cz                                               

                                                Ing. Bazika Aleš, Vozovna Motol, Specifické komise bazika@zoosdmotol.cz 
,733 141 417 
                         
                      PhDr. Hejný Jiří, vozovna Vokovice, Specifické komise 
                                     hejny@zoosdmotol.cz   733 141 419                                                                        
  

Radek  Dvořák ,  733141405  místopř.za sekci ,  ÚD-TRAM    Spolu s kolegy a kolegyněmi : Specifika ÚD-
TRAM, zaměření  pro kat. D+ TH, outsourscingy, kulturní a sportovní akce a další úkoly. dvorak@zoosdmotol.cz   

 
 
 
 

Další členové místního výboru Profesní sekce ÚD-TRAM: 
Macák Jan, Kudrnová Simona, Kačena Roman, Sladký Jan, 
Říhová Marta, Kondrk Michal . Pan Macák je zástupcem místopředsedy: 733141404, macak@zoosdmotol.cz     

 

 Dana Pokorná 608 868 245 místopředsedkyně za sekci  MIMO DP. Sociální program ZO, 
Kulturní  referent, specifika sekce pokorna@zoosdmotol.cz,  danuli.ja@seznam.cz 

Lucie Pokorná   774916711 , výkonný mandát- MIMO DP.  zaměření na studující 
                      a  učně. Rada mladých ČMKOS.  lucie@zoosdmotol.cz 

 

Štěpánka Duchová 733141212.  místopředsedkyně za sekci  Live Telecom.  Specifika firmy Live 
Telecom. Vyjednávání a jednání v zájmu ochrany členů a zaměstnanců firmy, komunikace a 
prezentace sekce, koordinace aktivit sekce se svazem a VZO. duchova@zoosdmotol.cz  
Jechoutková Eva  zástupkyně místopředsedkyně, specifika firmy jechoutkova@zoosdmotol.cz   

 

funkcionář za sekci BUS, Petr Fejkl   721881742  dočasně místopředseda za sekci  BUS. 
Problematika BUS, specifika garáže Kačerov fejkl@zoosdmotol.cz ,  

Straka Vladimír , straka@zoosdmotol.cz  603888710 

 

Zdeněk Zewel  731479991   místopředseda za sekci  MUZEUM STŘEŠOVICE. Specifika Střešovice, zaměření  
pro kat. D+ TH, vzájemná  součinnost  s ostatními odb. org.  zewel@zoosdmotol.cz     

 
Jan Havránek 733141401  Místopředseda za sekci Marketing-reklama-propagace. Zajištění podpory a propagace,  
Kontakt s dodavateli a partnery, zajištění a kontakty  na smluvní partnery   havranek@zoosdmotol.cz , 

pripominky@zoosdmotol.cz   
 

Jantač Miroslav –tel:  604817661   Místopředseda  za sekci  DEPO.  Specifika sekce DEPO.  
jantac@zoosdmotol.cz  
 

Jiří Schmid –tel: 603412884   Místopředseda  za sekci  Metro.  Problematika a specifika sekce 
Metro. schmid@zoosdmotol.cz ,  SchmidJ@dpp.cz  

p.Filip Červinka – zástupce funkcionáře na VZO při nepřítomnosti p. Schmida. 
 

 

 Pavel Kocourek , sekce Finanční služby tel. 602 694 690 , email: pavel.kocourek@ovbmail.cz    
. 
 

Pavel Sedláček. Kandidát na funkcionáře/místopředsedu nové samosprávné Profesní sekce autobusy  
         Vršovice.         Čekáme též na ustavení nové samosprávné Profesní sekce Škoda Plzeň                                                                                                                 

 



Motoláček číslo 15 

Kreslený humor na aktuelní téma tradičně závěrem 
 

 
 
Minule se některým čtenářům nelíbil černý humor s ujetou tramvají… Nyní si tedy 
děláme srandu sami ze sebe… Ano, je to již šest let co se funkcionáři Výboru 
základní organizace (VZO) scházejí vždy první středu v měsíci odpoledne (16-
18hod) na jednání. Zvuk sirén pak nejednomu z nich připomíná, že odpoledne je 
společná schůze všech samosprávných Profesních sekcí… 
 


