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Úvodní sloupek  

                               Začalo kolektivní vyjednávání         
Dne 12. 8. 2009 předala odborová strana zaměstnavateli návrh nové Kolektivní smlouvy pro 
DP Praha, a.s. s navrhovanou platností na roky 2010 – 2014. Tomuto aktu předání 
předcházelo jednání všech odborových organizací, na kterém se krystalizovaly priority  
a docházelo ke vzájemně přijatelnému konsenzu.  
Úvodní všemi odborovými organizacemi podepsaný návrh se příliš neliší od KS 2008-9 ve znění  
II. dodatku. Bylo však domluveno, že v rámci projednávání jednotlivých bodů můžou jednotlivé 
organizace otevřít další pozměňovací návrhy a snažit se získat pro svůj návrh podporu . 
Cílem odborových organizací je samozřejmě v případě rozumného dialogu a vzájemné dohody na obsahu 
se zaměstnavatelem i vůči organizacím mezi sebou uzavřít tuto KS co nejdříve. 
Netřeba asi dodávat, že zaměstnavatel již tradičně přichází se svým návrhem naprosto – pro všechny 
- nepřijatelným někomu přímo k smíchu a druhému k naštvání, co všechno je možné myslet vážně…  
Tuto snůšku „divočin“ si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. 
Naše odborové organizace, ZO OSD Motol a OO DP-Metro, si vytkly za cíl jednotný a vzájemně 
koordinovaný postup a vytvoření jediného vyjednávacího štábu včetně společného jednotného výstupu  
a reprezentování pod jednou značkou. 
V době, kdy řady odb. organizací v DP Praha. a.s. neutěšeně rostou o odbory založené tu hrstkou, tu jen 
jednotlivci, je to rozumný přístup a každý alespoň trochu soudný člověk to musí ocenit. Nad množstvím 
mini a pidi organizací působících v DP Praha, a.s. nechápavě kroutí hlavou cizí i tuzemští odboráři z jiných 
lokalit a podniků. Pokud by jednotný postup a fúzování po našem vzoru ( a třeba spolu s námi) následovalo 
více organizací, pomohlo by to nám všem. Bohužel, často mnozí jednají jen ve vlastním, osobním 
pseudoprospěchu s velikášskými řečmi o reprezentování zaměstnanců právě jimi samými. Bohužel, doba je 
taková, že hrstky jedinců se poté nechají zlákat do těchto partiček na nábor finanční motivací, aniž 
zauvažují, odkud jde zdroj peněz a komu tím vlastně v důsledku pomáhají. 
Všichni jistě slyšeli výraz „žluťácké odbory“. Označuje se tak ta organizace, která je přímo zavedena či 
řízena a zvýhodňována ( i finančně podporována ) zaměstnavatelem, aby byla kontraproduktivní snahám 
ostatních organizací a blokovala pro zaměstnavatele nepřijatelné návrhy vnitřním rozkolem uvnitř odborů, 
dříve než návrhy přijdou na vlastní jednání s vedením. Pokud si spočítáte, kolik dá člen na příspěvcích a 
kolik z nich ( při nutnosti režie fungování organizace ) Vám dává různou formou tato organizace zpět a 
docházíte k číslu podobnému či vyššímu, než jste vydali, není Vám to divné ? 
Chceme-li získat slušné pracovní podmínky, slušný plat, evropské prostředí, pak probůh sjednoťme 
odbory, získejme sílu, nepodporujme úlisné a vedení vstřícné lokaje tvářící se sice bojovně ve prospěch 
zaměstnanců, za rohem si však mnoucí ruce... Odbory, to není jen výbor, odbory jsme my všichni 
dohromady. Čím víc nás je, tím větší sílu prosadit správné věci máme. Nutnost jednoty je dnes více než 
důležitá. A ani outsourcingy nás poté zlomit nemůžou. Silná organizace s kvalitní organizační strukturou je 
schopna reagovat i na tuto situaci.          
 Informace o kolektivním vyjednávání můžete sledovat na: www.oodpm.cz či na: www.zoosdmotol.cz . 
Přejme si společně, nechť se dobré podaří a vyjednavači uspějí.                                                            JZ. 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení čtenáři, využijte možnost napsat o svých problémech, o vašem pracovišti, podělit se s ostatními o vše co 
pokládáte za významné. Každý váš příspěvek obohatí spektrum aktualit a přispěje k zajímavosti časopisu. 
Děkujeme Vám za pomoc při vytváření tohoto časopisu, kterým chceme oslovit široké spektrum zaměstnanců.    JZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozor ňujeme , že od 1.9.2009  odborová organizace DP-Metro přestala   
     používat e-mail:  soun@dpp.cz , prosíme tímto všechny, kdo s organizací  
   na této adrese komunikují, aby si v adresáři změnili adresu pro komunikaci 

 z dosavadní na :  ObitkoJ@dpp.cz   nebo na  info@oodpm.cz  .    Děkujeme. 

METAN.  Odborový časopis. Vydává OO DP-Metro a ZO OSD Motol.  Perioda vydání : občasník. 
 Za obsah odpovídá Redakční rada. Šéfredaktor Zabloudil Jiří. Kontakt: 775216711, 739534562,  
příspěvky zasílejte na e-mail: casopis@zoosdmotol.cz . Adresa redakce: Plzeňská 217/101, Praha 5, 
 PSČ:  150 00, Náklad 4.000ks,  distribuce svépomocí. Cena: zdarma. Registrace MK :  MK ČR E 19075 
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Znáte význam a funkci t ěchto výraz ů? 
 
 

Dozor čí rada.   Dozorčí rada je jedním z orgánů akciové společnosti a jejím základním posláním je 
dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, a.s. Obchodní zákoník obecně upravuje způsob provedení voleb jedné třetiny členů dozorčí 
rady z řad zaměstnanců (zástupců zaměstnanců).  Dozorčí rada DP, a.s. je volena v počtu 9 členů, z toho 
jsou 3 členové voleni jako zástupci zaměstnanců. Právě zástupci zaměstnanců mají mít rozměr vidět 
dohled na výkon působnosti představenstva či uskutečňování podnikatelské činnosti DP, a.s. z pohledu 
zaměstnanců.                                                                                       Obitko Jiří, předseda OO DP-Metro 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co je to outsoCo je to outsoCo je to outsoCo je to outsourcing ?urcing ?urcing ?urcing ?   Je to vyvedení vytipovaných činností na externí dodavatele. 
Uskutečnění může nastat formou prodeje částí podniku, nebo uzavřením smlouvy (souhrnem smluv) 
s vybraným zájemcem.  U outsourcingu jde zpravidla o dlouhodobý kontrakt projektu s cílem dosáhnout 
pro outsourcera (DP Praha, a.s.) mimo jiné snížení nákladů vytipovaných činností za předpokladu 
udržení všech základních parametrů činnosti. Je také třeba zdůraznit, že práva a povinnosti 
dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu 
zanikly, zůstávají nedotčeny. Cílem této právní úpravy je, aby jakýkoliv převod podniku nebo části 
podniku na jiného zaměstnavatele uskutečněný na základě právního důvodu sám o sobě nezakládal 
důvody k propuštění převodcem nebo nabyvatelem. Zákon tak chrání zaměstnance pro případ změny 
zaměstnavatele a zajišťuje jim zachování práv, tj. pokračování v práci pro nabyvatele za stejných 
pracovních podmínek, jaké s nim sjednal nebo stanovil převodce, tj. jejich dosavadní zaměstnavatel.     
                                                             Obitko Jiří, předseda OO DP-Metro 

Odborový svaz dopravy.  Odborový svaz dopravy je dobrovolnou, svobodnou, nezávislou, 
otevřenou, demokratickou a jednotnou odborovou organizací, jejímž hlavním posláním je obhajoba  
a prosazování sociálních, pracovních, ekonomických a mzdových potřeb členů a ochrana jejich práv. Je 
nezávislý na státních a samosprávných orgánech, hospodářských, politických a ostatních společenských 
subjektech. Ve své činnosti vychází z nezadatelného práva občanů odborově se organizovat.  
Odborový svaz dopravy v současné podobě vznikl počátkem roku 1990 na základě činnosti stávkových výborů 
po listopadu 1989. Historicky navazuje na činnosti podpůrných sdružení vozků a fiakristů, které byly úředně 
povoleny již v roce 1870, a na první skutečně odborový spolek v oblasti dopravy, kterým byl Klub řidičů 
automobilů v kraji českém založený v roce 1909.  
V současné době Odborový svaz dopravy působí na celém území České republiky a ve 130 základních 
organizacích sdružuje více než 19 000 svých členů. Odborový svaz dopravy se hlásí k principům demokracie  
a humanismu, svobody, sociální spravedlnosti a rasové snášenlivosti, solidarity a občanské společnosti.  Přitom 
Odborový svaz dopravy zejména realizuje:  
obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů; prosazování vhodných mzdových, 
pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců především vedením sociálního dialogu na všech úrovních; 
bezplatnou právní pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, nemocenského a sociálního pojištění, přestupkové 
a trestní - především při dopravních nehodách a to i v zahraničí, pokud mají návaznost na pracovněprávní 
vztahy; poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání; informační, organizační a administrativní 
servis pro základní organizace i členy; finanční výpomoci členům při živelních událostech; výhodné pojistné 
smlouvy na škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli při výkonu povolání; poradenství a kontroly v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; vzdělávání funkcionářů; bezplatný poradenský servis v otázkách 
bydlení ve spolupráci se Sdružením nájemníků ČR.  
Odborový svaz dopravy je zakládajícím členem největší a nejvlivnější české odborové centrály - 
Českomoravské konfederace odborových svazů. Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových 
svazů je Odborový svaz dopravy členem Evropské odborové konfederace se sídlem v Bruselu. Dále je členem 
nadnárodní odvětvové odborové centrály ITF - Internacional transport federation se sídlem v Londýně a ETF - 
Europe transport federation se sídlem v Bruselu. Jednak samostatně, jednak prostřednictvím svého členství v 
národní a nadnárodních centrálách aktivně ovlivňuje vznikající národní i nadnárodní legislativní předpisy 
týkající se především oblasti pracovně právních vztahů a dopravních odvětví.            http://www.osdopravy.cz 
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Informujeme Vás o novelách zákon ů.  Nové doručování úředních listin je tu ! 
Vyhnout se převzetí soudní obsílky bude od července téměř nemožné. Je tu revoluce v doručování úředních listin. 
Ubude obálek s „pruhem“, neboť firmy musejí začít komunikovat se státními orgány prostřednictvím naprosté 
novinky – datových schránek. Navíc v případě nepřítomnosti adresáta bude úřední listina jednoduše vhozena do 
schránky adresáta a tím považována za doručenou. Firmy či jednotlivci se tak nebudou moci vyhýbat převzetí 
například soudních obsílek. Běžní občané se budou muset mít od července na pozoru a bedlivě sledovat, kam jim 
úřady doručují poštu. Pokud jim totiž úřad nebo soud zašle úřední dopis, který si nevyzvednou, může to způsobit 
řadu závažných problémů. Důvodem je souhrnná novela občanského soudního řádu, správního řádu a zákona 
o správě daní a poplatků a nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které 
přicházejí se zásadními změnami. Snaží se jednou provždy vyřešit problémy s doručováním soudních obsílek a 
jiných úředních písemností, u nichž se nepodařilo adresáta osobně zastihnout. „Nepodaří-li se poštovnímu 
doručovateli zásilku adresovanou do vlastních rukou osobně předat adresátovi, zanechá mu doručovatel 
v místě doručení výzvu s upozorněním, kde se zásilka nachází, stejně jako tomu bylo doposud. Pokud si 
ovšem adresát zásilku do deseti dnů od uložení výzvy (do 15 dnů v případě komunikace s finančním úřadem) 
nevyzvedne, považuje se zásilka posledním dnem lhůty za doručenou a bude vhozena adresátovi zpět do jeho 
schránky a nebude jako dříve vrácena odesílateli,“ Pokud nebude adresát zastižen na místě v případě soudních 
zásilek, které nejsou adresovány do vlastních rukou, budou tyto vhozeny do schránek rovnou, a nebudou, jako tomu 
bylo doposud, zanechávány sousedům či vraceny odesílateli. „Takovéto doručení může mít v případě neseznámení 
se s obsahem zásilky vážné důsledky na postavení adresáta. Státním orgánem mu mohou být uloženy povinnosti 
bez ohledu na to, zda o nich má tento adresát povědomí,“ Nejvíce důsledky novely pocítí subjekty, které se, ať již 
úmyslně či neúmyslně, nevyskytují na adresách svého trvalého bydliště či zápisu v obchodním rejstříku. Od 
1. července budou veškeré úřední listiny (soudní zásilky a zásilky od správních úřadů včetně finančního úřadu) 
adresované do vlastních rukou po uplynutí příslušné lhůty vhozeny do schránky a považovány za doručené, 
i když si ji adresát nevyzvedl nebo nepřečetl. „Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena soudu a vyvěšena na 
úřední desce soudu. Zásilka bude 10. dnem od vyvěšení na úřední desce považována za doručenou, bez ohledu na 
to, zda si adresát zásilku vyzvedl nebo přečetl,“ Adresou pro doručování písemné korespondence v soudních 
věcech je u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. U fyzické osoby-
podnikatele je to pak adresa místa podnikání a u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku 
(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.), nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě uzavřené 
těmito podnikateli. V důsledku nové úpravy postupů doručování, která předepisuje doručení na registrovanou 
adresu adresáta, je tedy vhodné se ujistit, že adresa registrovaná v obchodním či živnostenském rejstříku je 
v souladu s aktuální adresou sídla, respektive místa podnikání podnikatele. Také občané by si měli uvědomit, že 
pokud se zdržují jinde než na adrese, která je registrována v systému evidence obyvatel, budou jim soudní zásilky 
chodit právě na tuto registrovanou adresu. Pro soud nebude omluvitelným důvodem to, že se osoba na uvedené 
adrese nezdržuje. Naopak omluvitelným důvodem pro fyzické osoby by mohlo být to, že osoba byla na dovolené, 
v nemocnici či podobně, což bude muset být prokázáno. U právnických osob se však důvody budou hledat obtížně. 
Přicházejí datové schránky – zmizí „obálky s pruhem“. Ještě obezřetnější budou muset být firmy, konkrétně 
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Na začátku července bude spuštěn provoz informačního systému 
tzv. datových schránek. Tato novinka v komunikaci mezi orgány státní moci – tedy například soudy, policií, 
finančními úřady a podobně – a soukromými osobami má za cíl úplně odstranit klasickou papírovou poštovní 
korespondenci. Fakticky tak skončí doručování obálek s pruhem. Svým fungováním je datová schránka trochu 
podobná e-mailové schránce, protože rovněž slouží k doručování dokumentů. „Stejně jako do e-mailové schránky 
se i do datové schránky budete dostávat prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Prostřednictvím datové 
schránky ale budete mít možnost komunikovat pouze s orgány veřejné moci, nikoli s jakoukoli osobou. 
Zákon o elektronických úkonech vzájemnou komunikaci mezi soukromými osobami neupravuje. Úřední 
dokumenty budou právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku doručovány téměř výhradně do datových 
schránek. „Do konce září bude mít totiž každá právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku ministerstvem 
vnitra datovou schránku zřízenu automaticky. Pokud se do ní do 15 dní ode dne doručení přihlašovacích údajů 
nepřihlásí, schránka se posledním dnem této lhůty zaktivuje. Po aktivaci již budou úřady komunikovat s dotyčným 
subjektem pouze jejím prostřednictvím. Jiným právnickým osobám, tedy těm nezapsaným do obchodního rejstříku, 
a fyzickým osobám včetně podnikajících fyzických osob bude datová schránka zřízena ministerstvem vnitra na 
základě jejich žádosti do 3 pracovních dnů. Doručování písemností do dat. schr. se bude považovat za doručení do 
vlastních rukou. Lze také aktivovat službu notifikace o doručení datové zprávy prostřednictvím SMS oznámení, 
které adresát obdrží na svůj mobil. Po přihlášení se má za to, že je adresát s dokumentem seznámen. „Pokud se tato 
osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od doručení dokumentu do schránky, dokument se považuje za 
doručený posledním dnem 10denní lhůty. Tato zásada se uplatní například u žalob, různých výzev, upozornění a 
tak dále, a naopak se neuplatní tam, kde zákon neumožňuje náhradní doručení, například u předvolání 
k přípravnému jednání, u doručení platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu.   Zdroj: Lovells , zpracoval JZ            

Nové doručování úředních 
listin je tu !  Vyhnout se převzetí 
soudní obsílky bude od července 
téměř nemožné. Je tu revoluce 
v doručování úředních listin. Ubude 
obálek s „pruhem“, neboť firmy 
musejí začít komunikovat se 
státními orgány prostřednictvím 
naprosté novinky – datových 
schránek. Navíc v případě 
nepřítomnosti adresáta bude úřední 
listina jednoduše vhozena do 
schránky adresáta a tím považována 
za doručenou. Firmy či jednotlivci 
se tak nebudou moci vyhýbat 
převzetí například soudních 
obsílek. Běžní občané se budou 
muset mít od července na pozoru a 
bedlivě sledovat, kam jim doručují 
poštu. Pokud jim totiž úřad nebo 
soud zašle úřední dopis, který si 
nevyzvednou, může to způsobit 
řadu problémů. 

Důvodem je souhrnná novela občanského soudního řádu, správního řádu 
a zákona o správě daní a poplatků i nový zákon o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, které přicházejí se zásadními změnami. 
Snaží se jednou provždy vyřešit problémy s doručováním soudních obsílek a 
jiných úředních písemností, u nichž se nepodařilo adresáta osobně zastihnout. 
Nepodaří-li se poštovnímu doručovateli zásilku adresovanou do vlastních 
rukou osobně předat adresátovi, zanechá mu doručovatel v místě doručení 
výzvu s upozorněním, kde se zásilka nachází, stejně jako tomu bylo doposud. 
Pokud si ovšem adresát zásilku do deseti dnů od uložení výzvy (do 15 dnů 
v případě komunikace s finančním úřadem) nevyzvedne, považuje se zásilka 
posledním dnem lhůty za doručenou a bude vhozena adresátovi do jeho 
schránky a nebude jako dříve vrácena odesílateli. Pokud nebude adresát 
zastižen na místě v případě soudních zásilek, které nejsou adresovány do 
vlastních rukou, budou tyto vhozeny do schránek rovnou a nebudou, jako tomu 
bylo doposud, zanechávány sousedům či vraceny odesílateli. Takovéto 
doručení může mít v případě neseznámení se s obsahem zásilky vážné 
důsledky na postavení adresáta. Státním orgánem mu mohou být uloženy 
povinnosti bez ohledu na to, zda o nich má tento adresát povědomí. Nejvíce 
důsledky pocítí ti, kteří se, ať již úmyslně či neúmyslně, nevyskytují na 
adresách svého trvalého bydliště či adresy v obch. rejstříku. Doporučené 
dopisy (s oranžovým pruhem) se do schránek nevhazují a VRACEJÍ SE ZPĚT 
ODESILATELI. Určí-li si odesilatel službu „nevhazovat dopis (se zeleným 
pruhem) do schránky“ při odesílání zásilky, vrací se zpět odesilateli. 
 

Přicházejí datové schránky – zmizí „obálky 
s pruhem“. Ještě obezřetnější budou muset být firmy, 
konkrétně právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku. Na začátku července byl spuštěn provoz 
informačního systému tzv. datových schránek. Tato 
novinka v komunikaci mezi orgány státní moci – tedy 
například soudy, policií, finančními úřady a 
podobně – a soukromými osobami má za cíl úplně 
odstranit klasickou papírovou poštovní 
korespondenci. Fakticky tak skončí doručování obálek 
s pruhem. Svým fungováním je datová schránka 
trochu podobná e-mailové schránce, protože rovněž 
slouží k doručování dokumentů. Stejně, jako do  
e-mailové schránky, se i do datové schránky budete 
dostávat prostřednictvím uživatelského jména a hesla. 
Prostřednictvím datové schránky ale budete mít 
možnost komunikovat pouze s orgány veřejné moci, 
nikoli s jakoukoli osobou. Zákon o elektronických 
úkonech vzájemnou komunikaci mezi soukromými 
osobami neupravuje. Úřední dokumenty budou 
právnickým osobám zapsaným do obch.rejstříku 
doručovány téměř výhradně do dat. schránek.  
 

Do konce září bude mít totiž každá právnická osoba zapsaná 
do obchodního rejstříku Ministerstvem vnitra datovou 
schránku zřízenu automaticky. Pokud se do ní do 15 dní ode 
dne doručení přihlašovacích údajů nepřihlásí, schránka se 
posledním dnem této lhůty zaktivuje. Po aktivaci již budou 
úřady komunikovat s dotyčným subjektem pouze jejím 
prostřednictvím. Jiným právnickým osobám, tedy těm 
nezapsaným do obchodního rejstříku, a fyzickým osobám 
včetně podnikajících fyzických osob, bude datová schránka 
zřízena Ministerstvem vnitra na základě jejich žádosti do 
3 pracovních dnů. Doručování písemností do dat. schr. se 
bude považovat za doručení do vlastních rukou. Lze také 
aktivovat službu notifikace o doručení datové zprávy 
prostřednictvím SMS oznámení, které adresát obdrží na 
svůj mobil. Po přihlášení se má za to, že je adresát 
s dokumentem seznámen. Pokud se tato osoba nepřihlásí do 
datové schránky do 10ti dnů od doručení dokumentu do 
schránky, dokument se považuje za doručený posledním dnem 
10ti denní lhůty. Tato zásada se uplatní například u žalob, 
různých výzev, upozornění a tak dále a naopak se neuplatní 
tam, kde zákon neumožňuje náhradní doručení, například 
u předvolání k přípravnému jednání, u doručení platebního 
rozkazu či evropského platebního rozkazu.    Zdroj: Lovells ,. JZ   

 

04 

Od 1. července budou veškeré úřední listiny (soudní zásilky a zásilky od správních úřadů včetně finančního úřadu) 
adresované do vlastních rukou po uplynutí příslušné lhůty vhozeny do schránky a považovány za doručené, 
i když si je adresát nevyzvedl nebo nepřečetl. Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena soudu a vyvěšena na 
úřední desce soudu. Zásilka bude 10. dnem od vyvěšení na úřední desce považována za doručenou bez ohledu na to, 
zda si adresát zásilku vyzvedl nebo přečetl. Adresou pro doručování písemné korespondence v soudních věcech je 
u fyzické osoby adresa uvedená v informačním systému evidence obyvatel. U fyzické osoby - podnikatele je to pak 
adresa místa podnikání a u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku (obchodní rejstřík, živnostenský 
rejstřík atd.) nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě uzavřené těmito podnikateli. V důsledku nové 
úpravy postupů doručování, která předepisuje doručení na registrovanou adresu adresáta, je tedy vhodné se ujistit, že 
adresa registrovaná v obchodním či živnostenském rejstříku je v souladu s aktuální adresou sídla, respektive místa 
podnikání podnikatele. Také občané by si měli uvědomit, že pokud se zdržují jinde než na adrese, která je registrována 
v systému evidence obyvatel, budou jim soudní zásilky chodit právě na tuto  registrovanou adresu. Pro soud nebude 
omluvitelným důvodem to, že se osoba na uvedené adrese nezdržuje. Naopak omluvitelným důvodem pro fyzické 
osoby by mohlo být to, že osoba byla na dovolené, v nemocnici či podobně, což bude muset být prokázáno. 
U právnických osob se však důvody budou hledat obtížně. 



▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄METAN▄▄▄▄▄▄▄▄    ▄▄ 

Bráníme naše zájmy !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážený pan Ing. Jan Fischer, CSc.  p ředseda vlády České republiky  
nábřeží Edvarda Beneše 4  118 01 Praha 1-Malá Strana 
 

Vážený pane p ředsedo vlády,   představitelé odborových centrál spolupracujících v rámci Koalice dopravních 
odborových svazů se na svém dnešním jednání seznámili s Vaším dopisem č.j.13808/09-OSV, ve kterém 
reagujete na náš otevřený dopis ze dne 21. července 2009. K Vaší odpovědi konstatujeme, že nás velmi nemile 
překvapila nekompetentnost celého obsahu Vašeho sdělení a zejména pak stanovisek, jež jste zaujal k našim 
jednotlivým požadavkům. V tomto smyslu musíme Vaše vyjádření označit za pro nás zcela nepřijatelné, zvláště 
když neřeší žádný z mimořádně závažných problémů, na které jsme Vás upozornili. Prokázalo se také, že 
například k přípravě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících jste nám předložil až neuvěřitelně 
nepravdivé informace. Uvedl jste dokonce, že jednotlivé mezirezortní připomínky k tomuto návrhu zákona byly již 
vyřízeny a v současnosti je připraven k projednání ve vládě bez rozporů. To se ovšem naprosto nezakládá na 
pravdě! Situace je taková, že tato právní norma je stále teprve ve fázi přípravy na půdě ministerstva dopravy. S 
velkou naléhavostí zde znovu upozorňujeme, že právě náš požadavek na zásadní urychlení přípravy a předložení 
této legislativní normy, samozřejmě za účasti sociálních partnerů, je pro nás naprosto prioritní! Požadujeme, aby 
byly nastaveny rovné podmínky podnikání ve veřejné dopravě, a aby až do doby, než se tak stane, byla zastavena 
všechna rozhodnutí, která by byla s tímto připravovaným zákonem v rozporu! V žádném případě nehodláme 
nečinně přihlížet, jak jsou pod gescí Vaší vlády přijímána často nevratná rozhodnutí, jež mohou ve svých 
důsledcích poškodit statisíce zaměstnanců v resortu dopravy, ale také všechny občany této země. Jde zejména o 
bezprecedentní ohrožení zajištění dopravní obslužnosti! 
Rovněž zachování rozsahu připravených anebo již zahájených staveb v oblasti dopravní infrastruktury musí být 
zásadním prostředkem, jak snížit nepříznivé dopady současné vážné ekonomické krize, a to i pokud jde o 
zaměstnanost ve stavebnictví a řadě navazujících průmyslových odvětvích. Jakýkoliv 
jiný postup situaci jen dále zhorší. Je pro nás nepochopitelné, že zatímco v otázce racionálních investic do 
dopravních staveb vysvětlujete nutnost úsporných opatření, financování a realizaci jiného, a dokonce i mnoha 
dopravními experty zpochybňovaného, projektu elektronického mýtného stále obhajujete! 
Samozřejmě trváme i na dalších konkrétních požadavcích, který jsme uvedli v otevřeném dopise ze dne 21. 
července tohoto roku. Na základě vyjádření, jež jsme od Vás v minulých dnech obdrželi, se ovšem oprávněně 
obáváme, že si v dostatečné míře neuvědomujete závažnost situace, v níž se nyní nachází resort dopravy. Ve 
světle těchto skutečností, a především pak na základě zcela neuspokojivého dosavadního postupu vlády ČR i 
dalších institucí odpovědných za tento alarmující stav, jsme přijali závažné rozhodnutí: 
Dnešním dnem jsme zahájili p řípravu stávky v doprav ě, jež se uskute ční v termínu po 1. říjnu 2009. 
K aktivní ú časti na této stávce vyzveme i všechny ostatní odbor ové subjekty p ůsobící ve všech odv ětvích 
dopravy. Toto závažné porušení sociálního smíru lze odvrátit pouze v případě, že dojde k neodkladnému 
osobnímu jednání zástupců Koalice dopravních odborových svazů s předsedou vlády České republiky, na němž by 
byl stanoven konkrétní postup řešení námi předložených požadavků.   
Jak jsme již Vás informovali našim otevřeným dopisem ze dne 21.července 2009, jsme připraveni s Vámi jednat 
v jakémkoliv reálném termínu do 10.září.2009.                                                                     V Praze 31.srpna 2009. 
 

Vážený pan  MUDr.Pavel Bém  Primátor hl.m.Prahy                                                         V Praze dne 20.8.2009 
  

Věc :    Vyjádření Odborových organizací OO DP-Metro a ZO OSD Motol, působících v Dopravním podniku hl.m. 
Prahy, a.s., k Vašemu dopisu ze dne 12. srpna 2009 o financování objednaného rozsahu provozu a prohlubování 
vnitřního dluhu v DP Praha, a.s..  
 

Vážený pane primátore, 
 velmi pozorně jsme si přečetli Vaší odpověď na náš otevřený dopis ze dne 20.7.2009 k financování objednaného 
rozsahu provozu za rok 2009 a prohlubování vnitřního dluhu v DP hl.m. Prahy, a.s..  
Přestože vítáme Váš osobní postoj vyjádřený ve Vaší odpovědi a připravenost ke konstruktivnímu dialogu 
nemůžeme než konstatovat, že nejsme přesvědčeni o splnění našich požadavků. 
Proto výše jmenované odborové organizace působící v DP hl.m. Prahy, a.s. vyhlašují dnem 20.srpna 2009  
STÁVKOVOU POHOTOVOST ,  která bude trvat po celou dobu řešení našich požadavků: 
 

  dofinancování zasmluvněných objednaných služeb prostřednictvím ROPIDu v roce 2009 
  stabilizaci a zastavení vnitřního dluhu v oblasti údržby a oprav 
  vyrovnání zasmluvněných investičních výdajů 
  podepsaní dohody o financování veřejných služeb při přepravě cestujících na dobu 15 let  
 

V rámci Vámi nabídnutého dialogu požadujeme zařazení 3 zástupců odborových organizací působících v DP 
hl.m. Prahy, a.s. do pracovní skupiny ustanovené představenstvem DP ze dne 17.8.2009, která má připravit 
finální podobu dlouhodobého financování DP v souladu s evropskou legislativou. 
 

Odborové organizace by pane primátore přivítaly Váš veřejný příslib a vyjádření Vašich postupných kroků 
k splnění požadavků. 
S pozdravem :  Odborová organizace Dopravního podniku - Metro, zastoupená Jiřím Obitkem  a 
Základní organizace Odborového svazu dopravy Motol, zastoupená Jiřím Zabloudilem 
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V Ostrav ě se testuje nová česká tramvaj.     Řídí ji Windows XP.  
 

V ulicích Ostravy nyní testují novou 
nízkopodlažní tramvaj. Má zlatou barvu a řídí 
ji software běžící pod operačním systémem 
Windows XP. Souprava Vario LF2+ se liší od 
již existující dvoučlánkové tramvaje natolik, 
že lze hovořit o novém typu i přes podobnost 
obou řad v označení i vnějším vzhledu. 
Hlavní změnou jsou zcela nové podvozky a 
nízkopodlažnost salónu cestujících. 
Nová tramvaj před uvedením do běžného 
provozu  ještě změní barvu samolepek DP 
Ostrava, aby více ladila s barvou zlaté 
karosérie.  
Veškeré funkce, počínaje otevíráním dveří a 
plynulou jízdou konče, řídí počítač. Speciální 

software na něm běží pod operačním systémem Windows XP. Řídí i například rozsvícení světla v 
prostoru dveří. Počítač v tramvaji není nic speciálního, spíše naopak. I když venku panuje nesnesitelné 
dusno, když se vůz rozjel, je v interiéru překvapivě příjemně. V salónu je slyšet hukot klimatizace kabiny 
řidiče. Cestující se bez ní musí obejít.  
Řešení podlahy u Vario LF2+  nad otáčivými podvozky 
umožňuje konstrukci prostorného interiéru pro cestující 
a krátký přechod mezi články. V salónu cestujících je 
příčně podélné uspořádání sedadel. Samotná sedadla 
nad podvozkem jsou na ještě dalším schodu.  Hrany 
schodu jsou osvětleny pásem z červených LED diod. V 
prvním článku za řidičem je prostorná nízkopodlažní 
část pro invalidy a maminky s kočárky. V druhém 
článku jsou v nízkopodlažní části sedadla. V části nad 
podvozkem je kombinováno příčněpodélné uspořádání 
sedadel. Řešení podlahy zajišťuje dostatek místa jak 
pro sedící, tak i pro stojící cestující. Široké dveře umožňují rychlou výměnu cestujících. V prototypu jsou 
namontována výklopná okna, která při jízdě zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu i v horkých dnech. 
Stanoviště řidiče - na rozdíl od pražských typů -  záměrně nehledá nová řešení, aby řidiči neměli 
problémy při střídání na různých typech tramvají. Kabina řidiče je prostorná a pohodlná. Ke komfortu  
přispívá také klimatizace. Výstupy klimatizace jsou na stropu kabiny řidiče. Na klimatizačním zařízení 

jsou směrové klapky, které si řidič může nastavit dle 
potřeby. Monitor zobrazuje obraz čtyř dveřních kamer. Řidič 
na monitoru pozoruje situaci u dveřního prostoru ve vozidle i 
mimo něj.  
Kompletace vozidla byla provedena v Ústředních dílnách DP 
Ostrava. Stavba začala 18. března 2009. První samotná jízda 
byla už 3. června 2009. Tempo opravdu hodné poklony.                                         
Základní technické údaje : Rozchod - 1435 mm , Hmotnost 
prázdného vozidla – 30 tun, hmotnost maximálně obsazeného 
vozidla (narvaného k prasknutí) -  46 240 kg, podíl nízké 
podlahy tramvaje - 43 %, počet míst k sezení 50 +2, počet míst 

k stání (4 os/m2) – 91, maximální šířka skříně -  2 480 mm,  maximální výška skříně - 3 185 mm, délka 
vozidla přes spřáhla -  23 700 mm, největší dovolený sklon koleje - 80 ‰ , rozvor podvozku - 1 900 mm, 
největší provozní rychlost -   65 km/h, max. rozjezdový proud -  3 x 400 A, trakční napětí – 600V ,  napětí 
ovládacích obvodů – 24V , průměr kola/minimální průměr kola - 700 mm/ 590 mm.                            XY.                                                                   

Redakčně kráceno.  Plný  text a foto naleznete na: http://technet.idnes.cz 
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 Nová tramvaj 15T pro Prahu.  Má šestery dve ře, šestnáct motor ů a GPS. 
 

Nová tramvaj pro Prahu byla představena v 
Plzni. Honosí se globálním názvem ForCity 
15T a je zcela nízkopodlažní tramvají. Tramvaj 
je poháněna 16 synchronními střídavými 
motory uspořádanými ve čtveřicích. 
Elektronika umístěná u každého motoru 
dovoluje řídit otáčky každého motoru zvlášť. 
Toto řešení je zcela revoluční a umožňuje řídit 
jízdu tramvaje v mnoha režimech 
odpovídajících geometrickému profilu tratě. 
Opotřebení kol a kolejnic je u ForCity ve 
srovnání s tradičními kolejovými vozidly velmi 
malé, zejména při průjezdu oblouky. Zcela 
nový je také dávkovač písku, který zlepšuje 

jízdu za nepříznivých meteorologických podmínek a snižuje spotřebu písku a tím i prašnost. Tvarově 
dominantní čelní sklo přechází do okenních a střešních partií tříčlánkové karoserie. Tmavé plochy 
záměrně kontrastují se stříbrnou metalízou. Spodní červený pruh sjednocuje obvod celé tramvaje, neboť 
obemyká obě čela, bočnice i čtveřici podvozků. Jejich umístění pod oběma klouby tramvaje – a ve 
vysunuté poloze pod předním a zadním čelem – je nejvýraznější novinkou i charakteristickým znakem 
této konstrukční a designérské koncepce. Dá se říct, že design nové tramvaje připomíná elegantní vozy 
červené linky C pražského metra. Autorem designu je Ing. arch. Patrik Kotas. Podvozky jsou podobně 
jako v T3 zcela otočné, každý motor je řízen zvlášť. Hnací podvozky mají extrémně malou výšku, která 
dovoluje celý vnitřní prostor vozidla řešit bez jakýchkoliv schodů.   Informační systém zobrazuje aktuální 
polohu tramvaje na mapě Prahy. Součástí informačního systému je také GPS. Zatím jsou zkoušeny tři 
druhy různých sedaček. Plastové, plastové s textilním čalouněním a také sedačky dřevěné vyrobené 
lepením z překližek. Mají úpravu, která znesnadní vandalům jejich poškozování. Pokud tento typ vyhraje, 
bude to svým způsobem vlastně návrat ke starým časům 
dřevěných sedaček z doby Křižíka, což by bylo velice zajímavé. 
Většina sedaček je orientována ve směru jízdy a na rozdíl od 
tramvaje typu ŠKODA 14T tu nejsou žádné sedačky umístěné 
napříč směru jízdy, tj. podél bočnic tramvaje. Interiér je plný 
nerezových tyčí , dosáhnou na ně pohodlně malí i velcí a jde o 
materiál, který má nejlepší odolnost vůči vlivům vedoucím ke 
korozi a otěru u obvyklých nátěrů.  Prostor nad podvozkem je 
úzký ale plně nízkopodlažní. Podlaha je na úrovni tramvajových 
ostrůvků, uložena nad temenem kolejnice ve výšce 350 až 450 
mm. Prostorný interiér počítá s dostatkem místa pro dětské 
kočárky i pro osoby se sníženou pohyblivostí. K dispozici bude i jedna mechanická nájezdová plošina. 
Šestero dveří pro cestující, každé o šíři 1,30 m, otevírají v zastávkách 40 procent boční plochy celého 
vozu, tak velké otevření bočnice nemá žádná jiná tramvaj. ForCity 15T je delší než 14T. Je navržena pro 
61 sedících a až 239 stojících cestujících. Je dlouhá 31,4 m, široká 2,46 m a výška vozidla přes sběrač je 

3,6 m. Je tedy o 1,25 metrů delší než její mladší sestra Porsche. 
Maximální dovolená rychlost je el. omezena na 60 km/h. Kabina 
řidiče je opět zcela izolována od cestujících v klimatizované části 
kabiny. První dveře tramvaje jsou určeny jen pro řidiče. Řízení 
vozu usnadňují počítačové systémy. Vozidlo je standardně 
vybaveno kamerovým systémem, řidič vše sleduje na dvou 
monitorech. Ovládací prvky a systémy řízení vozu vycházejí z již v 
provozu osvědčeného řešení použitého v tramvaji 14T. Novinkou je 
podsvícení některých ovládacích tlačítek diodami s vysokou 
intenzitou světla.                                                                             XY. 

Redakčně kráceno.  Plný  text a foto naleznete na: http://technet.idnes.cz 
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Škoda 1000 MB má 45 let od zahájení výroby….  
Ano, už je to tak, když jsem tvořil článek, pojednávající 
o vozech Škoda OCTAVIA, uvědomil jsem si, že 
nastupující nová typová řada vozů Škoda, označená jako 
„1000 MB“ má také tento rok také výročí, i když 
končené pětkou, pravda – rok 1964 znamenal ukončení 
výroby vozů Škoda OCTAVIA klasické konstrukce, 
která byla zavedena v roce 1934 u typové řady Škoda 
420 a 420 POPULAR, tedy karoserie montované na 
samostatný podvozek, přesněji řečeno podvozek 
s centrální páteří s pomocnými příčkami, s motorem 
umístěným vpředu a poháněnou zadní nápravou, nový 
typ Škoda 1000 MB měl již odlišnou moderní 
konstrukci, tehdy zaváděnou mnohými automobilkami, 
jednalo se o samonosnou karoserii s motorem 
umístěným v zádi vozu. Cílem bylo snížení hmotnosti 
celého automobilu a menší pracnost v sériové výrobě a 
také zde hrály svojí roli jednodušší opravy či výměny 

jednotlivých skupin a agregátů na voze.Tudíž pojďme si kdysi velmi oblíbené „embéčko“ přiblížit pár 
řádky a dobovými i dnešními obrázky, jistě si to 
zaslouží, vždyť „tisícovky“ svým majitelů věrně 
sloužily až do „roztrhání těla“!!!  
Než se Škoda 1000 MB dostala do sériové výroby, 
trvalo to dlouhých osm let, hledala se vhodná 
konstrukce uspořádání pohonu, umístění motoru a 
roli zde hrála i karoserie, její tvar a počet dveří či 
druh (sedan, tudor, kombi nebo kabriolet), bylo 
postaveno několik funkčních vzorků, které byly 
dlouhodobě zkoušeny, upravovány, aby odpovídaly 
pozdější sériové výrobě.  
Na konci hledání byly postaveny v roce 1959 tři 
prototypy, označené jako Š 990 NOV (Nový Osobní 

Vůz), v roce 1960 dalších sedm vozů 
pojmenovaných FAVORIT, jednalo se o čtyři 
sedany, dva tudory a jeden sedan s výřezem ve 
střeše pokrytým plachtou, tzv. Airable. 
V roce 1961 bylo postaveno už 50 definitivnich 
prototypů NOV(Š 990), z toho bylo 48 sedanů, 1 
Airable a 1 s karoserií typu roadster (kabriolet), 
všech 50 vozů bylo předáno různým podnikům a 
institucím na zkušební provoz v praxi. Navíc byl 
v roce 1963  prototyp s číslem 34 přestavěn na 

karoserii typu kombi.  Mezitím byl od roku 1960 
v Mladé Boleslavi stavěn na ploše 80 ha nový 
výrobní závod v těsném sousedství se starým 
podnikem, základem se stal 1,5 km dlouhý bulvár 
kolem něhož byly umístěny výrobní haly, zařízení 
výrobních provozů bylo na světové úrovni, stroje a  
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zařízení dodaly automobilky z Francie, Spolkové republiky, Belgie a také se na vybavení podílel i britský 
zástupce Fordu, nemalou roli zde hráli i tuzemské podniky vyrábějící obráběcí a tvářecí stroje, zkrátka 
nový závod byl v té době nejmodernější automobilkou ve střední Evropě! 

Nyní si popišme samotný automobil…do 
sériové výroby dostal jen čtyřdveřový sedan 
a později také dvoudveřový tudor bez 
středního sloupku, verze roadster se sériové 
výroby nedočkala, důvodem byla 
nedostatečná tuhost karoserie, verze Airable 
byla vůbec vypuštěna a nadějné kombi 
zůstalo jen v prototypu, důvodem byl velmi 
špatný přístup k motoru. Vůz ale přežil a je 
zachován v podnikovém muzeu. Název 
FAVORIT se sériově neujal, připomínal 
automobily Škoda FAVORIT vyráběné ve 
druhé polovině třicátých let, prostě řečeno, 
nebyl tehdejší mocí schválen(!), sedan měl 
označení Škoda 1000 MB a tudor MBX a 
malý počet vozů s motorem osazeným 
dvěma karburátory jako MBG… Popis vozů: 
Základ vozů Škoda 1000 MB tvořila ocelová 
samonosná svařovaná karoserie, k níž byly 
přišroubovány přední a zadní blatníky, 
přední a zadní dveře, přední a zadní čelo, 
víko zavazadlového prostoru a kapota 
motorového prostoru, přední náprava byla 
vmontována jako samostatný celek a zadní 

montážní celek tvořil motor s převodovkou, rozvodovkou, výkyvnými poloosami a pomocnými rameny. 
Vnitřek poskytoval cestování 4 – 5 osobám, sedadla bylo možno upravit do lůžkové úpravy, elegantně 
řešená přístrojová deska byla vybavena obdélníkovým sdruženým přístrojem, na sloupku volantu byly 
umístěny kolébkové spínače a praporkové přepínače, věnec volantu byl řešen tak, aby padnul dobře do 
ruky. Větrání bylo umožněno spouštěcími okny v předních dveřích a všechny dveře měly horizontálně 
otevírací malá trojúhelníková okénka.Vytápění vozu bylo teplovodní, topné tělísko se nacházelo po 
zadním sedákem. Vpředu pod zavazadlovým prostorem bylo umístěno v samostatné schránce rezervní 
kolo s prostorem pro zvedák a drobné nářadí, schránka se zpřístupnila spouštěcím předním čelem. Motor 
čtyřdobý zážehový OHV, obsah 988 cm nebo 1107 
cm, umístěný podélně za zadní nápravou, kapalinou 
chlazený s nuceným oběhem, chladič s trvale 
poháněným větrákem. 
Škoda 1000 MBX se lišila karoserií s jedním párem 
širokých dveří bez bočního sloupku, zadní okna byla 
též stahovací, při spuštění všech oken vznikl ničím 
nerušený volný prostor 
Produkce vozů Škoda 1000/1100 MB a 1000/1100 
MBX po různých drobných modernizacích byla 
ukončena v roce 1969, kdy ji nahradil typ Škoda 
100/110. V paměti motoristů zůstává „embéčko“ 
jako spolehlivý a nenáročný vůz, jednoduchý na 
opravy  a podobně jako OCTAVIA je vyhledáván coby krásný klasický veterán šedesátých let.  -VOBO-  
 

 Tento článek i předchozí o Oktávii z čas. Motoláček č.13 zpracoval pan Vobořil Josef. Redakce děkuje. Kontakt na 
dotyčného pro fandy a pro možnost konzultace technických stránek v dalších číslech časopisu : 737555721, 
voboril@zoosdmotol.cz .   Bude-li zájem, pan Vobořil může vést kroužek historické techniky při ZO OSD. 
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Zajímavosti, co možná ani netušíte….  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč má pivo bílou pěnu? 
Jak je možné, že pěna například černého piva má bílou 
barvu? Při rozboru pod mikroskopem zjistíte, že na rozdíl 
od pěny do koupele je pivní pěna tvořena stejně velkými 
kulatými bublinkami o průměru 0.1 až 0.2 mm, plujícími v 
pivě. U okrajů pěny je možno najít osamocené bublinky. 
Tyto bublinky se chovají jako malé čočky rozptylky. Tak 
jako má průhledná skleněnka větší index lomu světla než 
okolní vzduch a můžeme ji využít jako silnou lupu, kulaté 
bublinky v pivě světlo rozptylují, protože v nich obsažený 
vzduch má nižší index lomu než okolní kapalina. 
Následkem toho je světlo pronikající na povrch bublinky 
rozptýleno do nejrůznějších směrů. Část světla se navíc 
odráží zpět, což také přispívá ke změně barvy. Světlo, které 
se k nám vrací má jinou vlnovou délku. Pěnu tedy 
vnímáme jako bílou. S pěnou u piva je to stejně jako s 
mraky. Mraky se skládají z mikroskopických kapek vody a 
když touto kapkou projde světlo, vrací bílý odstín. Tento 
efekt se nazývá Mierův rozptyl. Inu pivo je prostě věda a i 
při sklenici zlatavého moku lze vědecky pracovat….      
 

Fotovoltaické články nedovedou 
přeměnit v elektrickou energii veškeré 
dopadající světlo. Účinnost komerčně 
vyráběných článků bývá kolem patnácti 
procent. Fotovoltaika patří k alternativním 
zdrojům energie. Očekává se, že během 
relativně krátké doby budou fotovoltaické 
panely vyrábět dvacetinu až desetinu 
celosvětové potřeby elektřiny.                   

Sociální Market – pro lidi, jejichž příjem 
není vyšší než 850 €, mají v rakouské Vídni. 
Ceny základního zboží a potravin se zde 
prodávají za 1/3 běžné ceny. Zboží sem 
dodávají různí prodejci a většinou, hlavně u 
potravin, je doba jeho použití již jen pár dní. 
Aby nedocházelo ke spekulativnímu nákupu a 
prodeji těmi, co to nepotřebují, musí si 
nakupující na základě potvrzení o svém příjmu 
nechat vystavit legitimaci opravňující k 
nákupu. Výhody jdou až tak daleko, že jeden 
bochník chleba se zde prodává za nulovou 
hodnotu, jinými slovy, platí se až za druhý a 
další. Prodavači zde pracují v rámci charity, 
zadarmo, o svém volnu. Podnět ke vzniku 
SOCIALMARKET dala rakouská církev. 
Věřím, že i u nás by se takový obchod hodil. 
V mládí jsem od babičky slýchával pojem 
ŽEBRAČENKY. Nepřipadá Vám to podobné?                                                                                   

Číňané vymysleli mobil pro kuřáky. 
 
 

Přestože se  novinka na  první  
pohled nijak neliší od  běžných  
chytrých mobilů, ukrývá v sobě jedno vylepšení, které ocení  
především všichni kuřáci.    Na zadní straně přístroje je totiž 
umístěn praktický zapalovač.  Upozornil na to zahraniční IT 

    server Engadget.       Nový mobilní telefon SB6309 není jen 
    pouhou atrapou, která by dokázala pouze zapalovat cigarety.  

Nabídne všechny funkce, které byste očekávali od moderního 
chytrého  telefonu,  jako  je  například  možnost současného 
  

 

provozu dvou SIM karet stejného operátora nebo dvou různých operátorů.   
Vestavěný zapalovač by měl fungovat na stejném  principu, jako jsme zvyklí u většiny  
automobilů. Spirála tedy  bude rozžhavena průchodem elektrického proudu. Podle informací výrobce tato 
vychytávka  jakkoliv neomezuje  běžný provoz přístroje, ale je nutné ji chránit před dětmi. Ve výbavě nového 
mobilního telefonu nechybí ani vestavěný multimediální přehrávač hudby a videa, FM přijímač, bezdrátová 
technologie bluetooth pro spárování komunikátoru s handsfree nebo PC, či integrovaný fotoaparát s rozlišením 
1,3 MPx. Zatím ale není jasné, pod jakou značkou se bude tento komunikátor s vestavěným zapalovačem v 
Evropě prodávat, ani jaká bude jeho prodejní cena. 
 

Nové praktické samolepky na železnici. 
Nenajdete je však na vozech, ale na přejezdech. Jde o 
to, že železnice vybavila veškeré přejezdy evidenčním 
číslem. Pokud se tak stane jakýkoliv malér, nemusíte, 
třeba záchranářům, pracně vysvětlovat, co že to je za 
přejezd a kde leží, ale pouze přečtete číslo přejezdu a 
oni si jej z databáze vytáhnou. Totéž platí o hlášení 
závady či poruchy na policii. Tyto složky mají 
k dispozici kompletní databázi s napojením na GPS. 
Samolepku najdete u přejezdu vybaveného světelným 
signalizačním zařízením z vnitřní strany světelného 
zařízení a u nechráněného přejezdu z vnitřní strany 
železných křížů. Doufejme jen, že samolepky se 
nestanou terčem nenechavců a vandalů.                                

Udělejte si 
kouzlo.   

 Vejce v láhvi. 
   Nechte několik dní    
 vejce v ostrém vinném 
octě, až změkne tak, že 
mu budete moct dát 
podobu podlouhlou a 
půjde vměstnat do 
lahve. Polijte ho pak 
studenou vodou, vejce 
se zaokrouhlí a ztvrdne 
jako dříve.            

Uvařte si vejce bez 
ohně. Vezměte vejce, 
udělejte do něj dírku, 
vyndejte trochu bílku a 
vlijte do vejce silnou 
kořalku, načež obraťte 
vejce tak v ruce, aby dírka 
byla dole. Držíte-li takto 
chvíli vejce, upeče se, že 
je lze sníst.           

Články z webových serverů převzal a upravil  JZ 
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Zdravotnictví, léky a zajímavosti...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je useknutá hlava při vědomí? 
         Poprava tzv. dekapitací (setnutí hlavy) se dosud provádí v několika zemích světa. V našich   
         krajích byl používán popravčí špalek a později gilotina převážně ve středověku a v ranném 

novověku. Tehdy nebylo jiného způsobu, jak zjistit vnímání setnuté hlavy, než poprosit odsouzeného, aby 
mrkal co to dá. Mrknutí je totiž jediné a nejjednodušší znamení, které může hlava provést bez zbytku těla. 
Říká se, že odsouzení mrkali až 30 sekund po setnutí hlavy. 
Z lékařského hlediska není vyloučeno, že by hlava musela ihned po setnutí ztratit vědomí. Hlavní je přísun 
kyslíku do mozku. V odborné literatuře se uvádí, že netrénovaný člověk může vydržet bez přísunu kyslíku 
zhruba 7 minut, aniž by to vážněji poškodilo mozek. Z anatomického hlediska hlava potřebuje zbytek těla 
zejména proto, aby do ní hnalo okysličenou krev. Proto není vyloučeno (ale ani potvrzeno), že by hlava po 
dekapitaci mohla několik vteřin vnímat. Protože veškeré důležité smysly (zejména zrak a sluch) jsou na 
hlavě, je možné, že po oddělení hlavy od těla jsou tyto smysly schopny vysílat elektrické impulzy do 
mozku. Otázkou je, jestli je mozek ještě schopný tyto impulzy zpracovat. Jestli ano, tak se odsouzenému 
naskytl vcelku nechutný pohled na zbytek svého těla bez hlavy. 
Antoine Lavoisier, francouzský chemik žijící mezi lety 1743 a 1794, jenž byl zajat během revoluce, údajně 
mrkal po popravě 15 sekund. Známější je případ doktora Beaurieuxe, který dělal pokusy s hlavou vraha 
Languilla popraveného 28.června 1905 v půl šesté ráno (převzato z Dějiny gilotiny). Oční víčka a rty 
gilotinovaného muže se přibližně 5 až 6 sekund nepravidelně rytmicky stahovaly, pak křečovité pohyby 
ustaly, obličej se uvolnil, oční víčka se přivřela na oční bulvy,  poté se oční víčka pomalu zvedaly, bez 
křečovitých stahů, oči soustředily a zornice se zaostřily. Po několika sekundách se víčka pomalu a 
pravidelně zavřela. Celá událost trvala 25 až 30 sekund. V Africe existují kmeny, které si uvědomují, že 
hlava není v bezvědomí ihned po setnutí. Přivazují proto odsouzencům hlavy na ohebné pruty. Po useknutí 
je hlava katapultována do vzduchu, aby umírající zažil pocit letu. Ve státech, kde je medicína na tak vysoké 
úrovni, že by mohla otázku délky vnímání vyřešit, se hlavy již dávno nesekají.                 Z webu připravil  JZ 
 

                 Tisíciletý poklad 
    Poklady většinou vnímáme jako truhlu se zlatem 
    nebo starý hrnec s mincemi. Tento je ale na první 
   pohled obyčejný. Jedná se o rostlinu, která  nejméně 
 6000 let  napravuje  poškození kůže  i sliznic nejen 
 lidem. Mnozí již zřejmě uhodli  – jedná se o  Aloe 
 vera barbadensis miller. 

  

Tento sukulent z řádu liliovitých dokáže až 3 měsíce žít 
 bez vody, ale po dešti je vody v rostlině až 87%. Již tříleté rostliny vodu přeměňují v gel, který po 
odlomení  listu již od pravěku lidé hned čerstvý používají na odřeniny, popáleniny, říznutí a jiná poranění 
kůže. Rovněž působí proti plísním, ekzémům, akné, lupénce, oparům, bradavicím, lupům a vyrážkám 
různého původu. Vnitřně používaný gel působí také proti plísni – Candidě albicans (zejména ženy vědí, 
jaké gynekologické i jiné problémy dokáže rozpoutat). Jeho vnitřní užívání je ale nejvíce doporučováno při 
pyróze (pálení žáhy), refluxu jícnu, žaludečních i dvanácterníkových vředech, gastritidě (zánětu žaludku), 
nechutenství a řadě jiných trávících problémů. Šťávou z aloe lze potírat krvácející dásně i afty. Slupka 
s vláky pod ní je využívána proti zácpě a hemoroidům (čaj z ní i obklady při hemoroidech i při křečových 
žilách). Mazání z gelu je na pohybový aparát ideální. Tato rostlina oprávněně v rovníkových oblastech 
dostává spoustu superlativů a věřím, že i v Čechách se její postupně vznikající popularita rychle zvýší. 
Spousta farmaceutických i kosmetických firem (např. LR Cosmetics) již objevila a využívá jejího blaha ve 
svých preparátech.   P.D.       Bližší informace, nabídku produktů, podrobné vysvětlení apod. po dohodě 
 na tel. 774916713 nebo e-mailu danuli.ja@seznam.cz  podá  Dana Pokorná. 
 

Strom rostl v plicích. 
Komsomolskaja pravda uvádí, že při operaci 
plic 28letého Artyona Sidorkina vyjmuli 
doktoři z jeho plic jedli. Jedle, která vyklíčila 
ze semínka, které vdechl, tlačila na 
vlásečnice a způsobovala bolest. Muž 
vykašlával krev a proto podroben operaci, 
kde překvapení lékaři nalezli zmiňovaný 
strom…                      Z webu připravil  JZ 

Info po uzáv ěrce  :  Nohejbalový tým ZO OSD Motol, vedený panem Patrikem  
 Kronbauerem, na celorepublikovém turnaji po řádaném Odborovým svazem  
dopravy ve dnech 4.+ 5.9. 2009 ve Zlenicích, obsadi l skv ělé 3.místo! Blahop řejeme . 
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Radíme Vám...  

     

                    Chci ušet řit co nejvíce pen ěz, jak to mám ud ělat?    
 

1. Nákupy. V první řadě je nejlepší, když si zavedete sešit, kam budete zapisovat všechny Vaše útraty  
a příjmy. Lepte si tam i všechny paragony, které dostanete při nákupech. Po měsíci takovéhoto pozorování si 
položte otázku: Co jsem koupil/a zbytečně? Co by se mohlo koupit levněji? Prohlédněte si celý sešit a sečtěte si 
celkovou cenu takovýchto věcí - to je základ, už alespoň víte, kolik můžete měsíčně ušetřit jen na nákupech. Pro 
nákupy mouky, cukru a podobných komodit lze využívat různých akcí a slev. 
2. Energie. Energie je vůbec největším žroutem financí. Zkuste mít doma v topné sezóně alespoň o jeden stupeň 
méně a uvidíte, kolik se dá ušetřit. Totéž s vodou, máte pákové baterie? Pokud ne, poohlédněte se po nějakých.  
A co taková trouba? Vždy ji vypínejte tak 5 - 10 min. před koncem pečení, teplo si udrží  
a Vy jenom ušetříte. 
3. Doprava. Jste si jisti, že musíte jezdit jenom autem? Pokud používáte hromadnou dopravu, nejen že odlehčujete 
životnímu prostředí, ale šetříte i své peníze. Jedete-li sám(-a), pak i železnice či autobus je levnější než auto. Při 
více lidech je už to ale naopak (pokud neplatíte pokutu). 
4. Telefonování  
Zkontrolujte si pečlivě svá poslední vyúčtování, nebo zjistěte, zda neplatíte až moc peněz na to, kolik provoláte. 
Poohlédněte se po výhodnějším tarifu. Tarif OSD uvádíme zde na stránce tohoto časopisu  
a může Vám ušetřit až několik set korun. Zjistěte si také, do jaké sítě nejčastěji voláte, a zda to nejde 
 i levněji. Mnoho peněz se dát ušetřit i voláním přes internet. Můžete volat nejen z počítače na počítač, ale také z 
počítače na pevnou linku.  Tarif OSD můžou mít všichni členové ZO OSD Motol a OO DP-Metro. Podmínkou je 
inkasní platba, členství v organizaci a absence fin. pohledávek vůči organizaci. Máte-li zájem o tarif OSD, 
kontaktujte pana Tošila - 739083413, který s Vámi vyplní příslušné podklady. 
 
 

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,- 

Další druhy, datové 
tarify a kompletní 
tabulku včetně 
roamingu, najdete na 
webových stránkách 
www.zoosdmotol.cz  
nebo 
 www.osdopravy.cz  
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Podpora v nezam ěstnanosti  
 

Může se stát, že po ukončení 
pracovního poměru nemůžete sehnat 

jinou práci.  
Co pak dělat ? 

        O podporu 
v nezaměstnanosti 
musí uchazeč 
požádat úřad 
práce v místě 
bydliště.  
Podporu získá ten 

kdo v posledních třech 
letech alespoň 12 měsíců pracoval. Doba podpory 
se liší podle věku. Do 50 let věku je to 5 měsíců, od 
50 do 55 let je to 8 měsíců a nad 55 let věku je to 
11 měsíců.  
Při nemoci či přechodu na důchod se podpora 
nevyplácí, náleží nemocenské dávky či důchod.  
 
Nárok na podporu nemá ten, s kým byl ukončen 
prac. poměr pro hrubé porušení prac. kázně či ten, 
kdo opakovaně nabízenou práci odmítá. Výše 
podpory se vypočítává z průměrného výdělku a činí 
v prvních dvou měsících 65%, další 2 měsíce 50% 
a po zbytek období 45%. Pokud najdete nové 
zaměstnání, musíte tuto skutečnost nahlásit 
nejméně den před nástupem do nové práce a do 8 
kalendářních dnů doložit vznik pracovního poměru. 
Nesplnění této povinnosti by negativně ovlivnilo 
další možnou registraci. Závěrem radíme, abyste 
nepodlehli nabídce práce bez pracovní smlouvy a 
trvali na dodržování ZP. Případné informace 
můžete též obdržet na webové stránce Ministerstva 
práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz .  
Naše odborová organizace Vám samozřejmě též 
poradí a na internetu pomůže příslušné stránky 
vyhledat.. Vždy se též s radou můžete obrátit na 
právní specialisty Odborového svazu dopravy.  

 
Odchod do důchodu – invalidního důchodu a 

do předčasného důchodu   
 
Muži – důchod v 65ti letech. Důchodový věk ženy 
pro narozené před rokem 1960 spočítá věková 
kalkulačka na: 
 http://www.duchody-duchodci.cz/duchodovy-vek.php.  
Pro ženy narozené v roce 1960 nebo později je  
důchodový věk stanoven takto: 63 let pokud 
nevychovaly žádné dítě, 62 let pokud vychovaly     

 
 
 

1 dítě,  61 let pokud vychovaly 2 děti, 60 let pokud 
vychovaly 3-4 děti, 59 let pokud vychovaly aspoň 5 
dětí.  
Uvedené platí pro dobu soc. pojištění (dále jen 
pojištění) alespoň 25 let, při době pojištění 15-25 
let můžeme do důchodu až v 65 letech.  
Novela platná od roku 2010 posune důchodový 
věk postupně až na 65 let pro ty, kteří mají 
maximálně jedno dítě. Pokud mají více dětí, na 
62-64 let (podle počtu dětí).  
 

Předčasný důchod. Do předčasného starobního 
důchodu můžeme jít o 3 roky dříve, než je 
uvedeno. Do předčasného důchodu můžeme odejít 
před nárokem na normální starobní důchod od 60 
let, pokud máme nárok na penzi později než v 63 
letech, o 3 roky před nárokem na penzi, pokud 
máme nárok na penzi dříve než v 63 letech.  Jsme-
li invalidní, platí pro nás zvýhodnění do konce roku 
2011. 

Je předčasný d ůchod vhodný?  
 Předčasný starobní důchod je trvale nižší - 
krácený, u průměrné penze to dnes dělá asi 1500 
Kč měsíčně.  Ztratíme-li zaměstnání před 
nárokem na důchod, je pro nás výhodnější 
požádat o podporu v nezaměstnanosti na 11 
měsíců. Tato doba se nám započítá do důchodu. Je 
vhodné jakékoliv zaměstnání, zakládající účast na 
sociálním pojištění, nebo požádat o sociální dávky. 
Předčasný důchod raději odložíme, aby se příliš 
nekrátil.   
S odchodem do důchodu počkejte, můžete na 
tom vydělat. Pokud zůstanete pracovat jako 
normální zaměstnanec, budou se vám navyšovat 
procenta pro výpočet důchodu. V tom případě dál 
zůstává stará pracovní smlouva, na vašem vztahu se 
zaměstnavatelem se nic nezmění. Když požádáte o 
důchod, Česká správa sociálního zabezpečení vám 
ho začne vyplácet. Souběžně můžete zůstat v práci. 
V tom případě s vámi zaměstnavatel uzavře novou 
smlouvu, která musí být na dobu určitou, a to 
nejdéle na rok. Výhodou je, že se vám rázem 
znásobí příjmy . 
 Berete svůj dosavadní plat a ještě navíc máte 
důchod. Riziko ale je, že zaměstnavatel s vámi po 
roce nemusí prodloužit smlouvu, 
nedostanete odstupné a důchod zůstane v původně 
vypočítané výši.  
Sami proto zvažte, nakolik jste si v práci svým 
postavením jisti.                     
O novele důchodového zákona budeme psát 
podrobně v některém z následujících čísel  
METANu.                   Zpracoval JZ……….
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                                                    Představujeme Vám  

RS  Odborové organizace DP – Metro  

  „v novém kabát ě.“  

Historie:   Původně ke konci 1. republiky to 
bylo letní sídlo ministra Berana. Po roce 1948 
až do roku 1989 bylo v majetku Uranových 
dolů Příbram a postupně bylo rozšiřováno.  
Po roce 1990 bylo vráceno v restituci  
a provozováno jako chatová osada pro 
veřejnost až do roku 2001. V roce 2003 areál 

koupila Odborová organizace DP-Metro a od té doby jej provozuje pro své členy, jejich rodinné 
příslušníky a zaměstnance DP Praha, a.s.. Zároveň od té doby zde průběžně probíhají 
rekonstrukce objektů a středisko je vybavováno novým moderním zařízením.  
Současný stav: Přikročilo se k nákupu moderní 
techniky a k výraznému zvýšení komfortu ubytovaných 
rekreantů. Vybavení střediska je tak nyní na úrovni 
moderních letovisek. V letošním roce bylo středisko 

doplněno o trampolínu, malou 
loď, traktůrek pro kultivaci 
povrchu, v závěru sezony o 
vířivku a bude zde například 
také zaveden WiFi signál pro 
příjem Internetu - dnes spolu 
s notebookem považovaný za 

nezbytnou součást rekreace. TV signál doplníme o družicový příjem. 
 Ubytování rekreantů je ve dřevěných čtyřlůžkových chatách s 
kuchyňkou, teplou vodou, splachovacím WC a s prostornou 
verandou s posezením. Vybavení chaty: 2 válendy a palanda, skříň, 
stůl, židle, kuchyňská minilinka, chladnička,  el.dvouvařič, 
rychlovarná konvice, základní nádobí, talíře, příbory, skleničky, 
umyvadlo a dřez. K dispozici vlastní  bazény s brouzdalištěm, léčivá 

infrasauna, venkovní gril, dětské hřiště, skluzavka, trampolína, vířivka, pískoviště a houpačky pro 
děti apod.. 
Vlastní oplocený areál o rozloze 1,5 ha je dost prostorný na to, aby bylo zajištěno dostatečné 
soukromí rekreantů. Provoz rekreačního střediska zajišťuje po dobu sezóny správce rekreačního 
střediska. Od letošní sezony se zde začaly „nárazově“ prodávat i točené nápoje a balená zmrzlina. 
Zkouší se model zajištění rychlého občerstvení formou 
bufetového 
provozu.  
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Další plány: rádi bychom zde zřídili aquaoázu k relaxaci. Bude 
ji tvořit potůček s uzavřenou cirkulací, malý vodotrysk, 
přepady vody, splavy a podobné efekty. Kolem prostoru budou 
dřevěné lavičky. Dále otevřeme stanovou vyhlídku v samém 
cípu střediska na skále s výhledem do širokého okolí a na 
přehradu Kamýk, zpřístupníme betonový bunkr, který střeží svá 
tajemství v neporušeném stavu od roku 1945, vybudujeme 
v podkroví zděné budovy pokoj pro vícečlennou rodinu, 
abychom vyšli vstříc možnosti ubytování dvou generací spolu. 
Vybudujeme a rozšíříme hernu a kulturní místnosti pro děti i 
dospělé. Rozšíříme další možnost aktivní zábavy venku i pod střechou. Využití RS Kamýk 
zpřístupníme i daleko před a po hlavní sezóně formou víkendových a jednodenních akcí.  
Vyzkoušíme zde také návštěvní den s akcemi pro děti v rámci dětského dne 2010. Pro přítomné 
připravíme řadu příjemných chvil, občerstvení a překvapení.   
 

  Řada plusů pro RS Kamýk 
 Bojíte se o vůz ? RS Kamýk je vybaveno vlastním parkovištěm uvnitř areálu. 
 Chcete dovolenou s koupáním, ale bojíte se nákazy na koupališti ? RS Kamýk 
má moderní bazén, automatizované filtrační zařízení, denní odběry vzorků vody 
a jsou prováděny pravidelné kontroly z hygienického ústavu. 
Chcete putovat po zajímavých lokalitách ? RS Kamýk má strategickou polohu a 
je odtud možné navštívit řadu lokalit, které jsou jinak pro běžné výlety příliš 

vzdálené. Jako základní bod pro výlety může sloužit například: 
ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY, asi 40 km od Kamýku,  HORNICKÉ 
MUZEUM PŘÍBRAM - BŘEZOVÉ HORY, od Kamýku cca 20 km,  
HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA PÍSEK, Písek je 60 km od 
Kamýku, PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU, HRAD A ZÁMEK 
ORLÍK NAD VLTAVOU, od Kamýku cca 32 km, HISTORICKÉ 

MĚSTO TÁBOR, od Kamýku cca 70 km. V okolí můžete shlédnout různá 
další místa. Nabízí se například: Slapská přehrada, Naučná stezka Drbákov 
– Albertovy skály, Kaňon Vltavy, Vrškamýk - zřícenina hradu, Kamýcká 
přehrada, Orlická přehrada, Orlík nad Vltavou – novogotický zámek, 
Zvíkov - gotický královský hrad. Příbramský aquapark, Svatá hora – 
poutní svatyně, Hornické muzeum na Březových horách – tři prohlídkové 

okruhy, Hluboš – novorenesanční budova, Dobříš - rokokový zámek, 
zámecký park, Stará Huť u Dobříše, Nový Knín, Vysoká u Příbramě - 
novorenesanční zámeček uprostřed rozsáhlého parku, v lese nedaleko 
odtud Rusalčino jezírko. Březnice - renesanční zámek se 3 prohlídkovými 
okruhy, Sedlčany – městské centrum, Chrám sv. Martina, Vysoký 
Chlumec - gotický hrad s barokním předhradím, Lobkowiczký pivovar, 

naučná stezka Petrovicko, Hodětín u 
Petrovic - rozhledna a řadu dalších. 
Ti, kteří nejezdí autem, sem mohou 
zavítat autobusem. Pravidelná linka jezdí 
od metra Anděl - Na Knížecí až do 
Kamýku nad Vltavou. 
 

Věříme, že i Vy najdete na RS Kamýk cestu a prožijete zde                       
                      příjemné chvíle.                                    JZ. 
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Vážení rekreanti, připravili jsme pro Vás krátkodobé pobytové rekreace v našem RS Kamýk za 
atraktivní ceny. Věříme, že tak jako týdenní pobyty v hlavní sezóně, najdou si i víkendy na 
Kamýku Váš zájem a budete je hojně využívat. Na jaře můžete tyto akce taktéž očekávat. 

RS Kamýk : 
Ubytování ve dřevěných čtyřlůžkových chatách s kuchyňkou, 

teplou i studenou vodou, splachovacím WC a prostornou 
verandou. 

K dispozici: bazén, 3 sprchové kouty, léčivá Infrasauna , 
vířivka, venkovní gril či trampolína.    
V PLÁNU: Výlety do okolí, historické centrum města Písek, 
hrad Orlík, zámek Mníšek pod Brdy, Muzeum Příbram aj. + 
DALŠÍ MOŽNOSTI :  gril, opékání selete či kr ůty, zpívání u 
táboráku s kytarami, možnost sběru hub, vlastní motorový 
člun, turnaj v kule čníku, v petangue, v šipkách, aj… 
Stravování: polopenze.  Točené pivo a limo p římo 
v rekrea čním st ředisku.         

Možné Možné Možné Možné vvvvarianty ubytování – jak kdo chce: 
 

• Základní – víkendová rekreace -  SOBOTA + NED ĚLE  + 2x polopenze   cena 300,-Kč odborář 
ZO OSD Motol + OO DP-Metro, děti a rodinný přísl., 500,-ostatní  
Jiná dvoudenní (PÁ + SO , NE + PO, PÁ + NE, PÁ + PO ) = STEJNÁ CENA. Jiná jednodenní – 
s jídlem, bez přespání s návratem domů – jen po souhlasu pořadatele zájezdu a za režijní náklady akce  
cca 200,-Kč/1 člověk/1den. 
• ALTERNATIVA 3dny – PÁTEK – TERMÍN : PÁ+SO+NE  večeře + 2x polopenze, 
cena 650,-Kč odborář ZO OSD Motol + OO DP-Metro, děti a rodinný přísl., 850,-ostatní 
• ALTERNATIVA 3dny – PONDĚLÍ – TERMÍN : SO+NE+PO   2x polopenze + snídaně,  
cena 650,-Kč odborář ZO OSD Motol + OO DP-Metro, děti a rodinný přísl., 850,-ostatní 
• ALTERNATIVA – 4dny PÁTEK AŽ POND ĚLÍ:  PÁ+SO+NE+PO  3x polopenze   
cena 900,-Kč odborář ZO OSD Motol + OO DP-Metro, děti a rodinný přísl., 1.200,-ostatní 

V ceně je i pojištění, zdravotní pohotovost a poplatek MÚ-vzdušné. 
 

K dispozici je 11 chatek (každá má tři lůžka dole + 1 nahoře - palanda).  
Pro 1 člověka samostatnou chatku NEPŘIDĚLUJEME  a umístíme jej 
spolu s jiným samostatným (žena s ženou, muž s mužem).  
 

 Možno se hlásit u p. Zabloudila –TEL: 775 216 711, přednost při 
objednávkách mají členové ZO OSD Motol a OO DP-Metro. Termín 
je vždy uveřejněn i na webové stránce www.oodpm.cz a 
www.zoosdmotol.cz . Ostatní po dobu rezervace jen náhradníci.  
Uzávěrka obsazením míst. Zálohy ve výši 50% vybíráme do 14ti dnů od 

objednání - přijde Vám složenka s dispozicemi poštou na udanou adresu.    
 Platba v poukázkách flexi-pass možná.  Upozornění: Do areálu není dovoleno brát si domácí zvířata. 
 

Termíny rekreací i jejich obsazenost najdete na webových stránkách :  www.oodpm.cz   či 
www.zoosdmotol.cz. Je zde též fotoprezentace RS Kamýk. Zaměstnanci DP Praha, a.s. můžou tyto 

informace získat i po intranetu DP na adrese: http://authors/Kamyk/  
 
 
 
 
 
 

Upozornění:  
v souvislosti s dalším zkvalitňováním prostředí a technického vybavení RS Kamýk, hodláme  
po ukončení víkendových rekreací začít s dobrovolnými brigádami, s pracovním názvem „AKCE K“. 
Ti, kteří mají zájem, za ubytování a stravu na místě zdarma, vypomoci brigádní prací,  
nechť kontaktují p. Zabloudila. Tel. 775 216 711 e-mail: zabloudil@zoosdmotol.cz . Děkujeme vám.  
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 Vaše poznatky z dovolených  Vážení čtenáři, v tomto časopisu pro 
Vás zavádíme rubriku, která bude otiskovat Vaše poznatky z dovolených. Informace a 
zajímavosti o které se chcete podělit s ostatními. Najdete zde užitečné rady kolik kde co 
stojí, na co si dát pozor, zkrátka informace k Vaší dovolené. Úvodem otiskujeme článek o 
Bulharsku z pera šéfredaktora časopisu a to z léta letošního roku. Další čísla pak budou 
průběžně uveřejňovat články, které nám zašlete do redakce a to elektronicky na e-mail:  
casopis@zoosdmotol.cz ,  či třeba v písemné podobě na adresu: OO DP-Metro, 
ČASOPIS, Sliačská 1,   14141   PRAHA 4.    Prosíme nepřesáhněte limit stránky A4, 
případně článek redakčně zkrátíme a plnou verzi umístíme na webovou stránku  

www.zoosdmotol.cz/dovolena.htm.  Bulharsko mnoha tváří.  Tato země je známá hlavně z dob minulých, 
kdy sem na ozdravné rekreace jezdili zaměstnanci, pod hlavičkou ROH. I Bulharsko však změnilo svůj režim a  je to 
znát, bohužel, v dobrém i ve zlém. Na pár řádkách vám popíšu prostředí letoviska Pomorie, Nessebar a Slunečné 
Pobřeží. Luxus hotelů se tu snoubí s bídou a nepořádkem v okolí hotelů, uličky navazující na hlavní třídu brzy 
přecházejí v ghetta a chudinské čtvrti jak vystřižené z Latinské Ameriky. Ceny jsou zde pro Čechy relativně příznivé, i v 
dražších lokalitách letovisek nejsou dražší než třeba v Praze na Smíchově. Vybavenost na plážích je různá, většinou však 
bídná. Oproti třeba Španělsku, zde prakticky nenajdete sprchy na opláchnutí slané vody. Naprosto nikde tu nenajdete 
informaci o teplotě vody a vlajku značící bezpečné vlny tu najdete jen sporadicky. Na plážích jsou celé vrstvy chaluh a 
miliony rozbitých mušlí. Pokud k tomu přičteme vajgly, prázdné láhve a různý odpad vůbec, dostaneme nelichotivý 
obraz pláží. Čistou pláž najdete jen zřídka, musíte dlouho chodit a ta je pak totálně narvaná k prasknutí. Východiskem je 
tedy daleká cesta až někam za poslední hotely, řádově půl hodiny po pobřeží. Z mnoha míst je tu zřejmé, že čas se tu 
zastavil se změnou režimu. Od té doby se neinvestuje do úprav pobřeží. Nejlépe je to patrné na molech vybíhajících do 
moře. Mnohamilionové investice pomalu pohlcuje moře. Beton se rozpadá, rezavé železo ční do prostoru. Ulice svá 
nejlepší léta již zažila také, nicméně díry a prohlubně máme i u nás, mnohdy i horší. Co můžeme bezesporu jen závidět 
je signalizační systém na křižovatkách, kde zelená a červená je doplněna proměnnou číslovkou udávající čas, jak dlouho 
bude ještě tato barva svítit. Bezvadná a jednoduchá věc. Naprosto proto nechápu, proč například u tramvají chtějí zavést 
novou signalizaci s novými znaky, místo doplnění stávajících „čoček“ o tuto informaci. Pivo Zagorka i Kamenitza je 
dobré, pitelné, cenově dostupné (1,40 Leva = cca 18,-Kč), kupodivu tu nenajdete naší Plzeň, ale Smíchovský 
Staropramen (1,80 LV). Nealko zahraniční výroby je tu dostupné, jsou tu i druhy, které u nás běžně nejsou, například 
Fanta v modré láhvi – citrónová. Balená voda cca 0,5LV. Nápoje tedy OK, to však neplatí o jídle. Kdo chce zhubnout, 
ten nechť sem zavítá. Opečené či grilované cosi, hranolky a opečené brambory. Tím výběr končí. Uzeniny mají chutí i 
vzhledem daleko k našim a sýry jsou ovčí a kozí s mdlou chutí. Stačí-li vám k snídani vejce na tvrdo a marmeláda, pak 
prosím, v pořádku. Standardní oběd (něco smaženého + hranolky, pořídíte v restauraci, kterých je zde spousta, i 
s nápojem, za 10LV). V Pomorie chybí atrakce, vodní zábava, turistická lákadla. Jde údajně o lázně a klientela (hlavně 
z Ruska) sem jezdí za léčivým bahnem. Za to je tu spousta lékáren a prodají vám i léky, které jsou u nás jen na recept. 
Lepší, sic dražší, je to na Sluneční pobřeží, kde jsou k dispozici jízdy na gumových člunech, banánu(10LV), surfu, létání 
na padáku, trampolína apod. V Nessebaru jde o turistickou atrakci typu rybářské městečko a ruiny starobylého osídlení, 
koupání zde není, za to mnoho lidí, stánků a folklorních hudebníků. Mezi Nessebarem a Slunečním pobřežím (a tam po 
celé jeho délce) jezdí turistický vláček. Cena za osobu 3LV. Stejně tolik zaplatíte za BUS z Pomorie do těchto míst (za 
civilizací). Dá se samozřejmě půjčit auto. Platili jsme 40Euro + benzín Naturál *95, za 2 LV, nafta 1,84 LV. Službu vám 
zajistí přímo delegátka hotelu. Nedejte ale na katalogy – lžou ! I v Pomorie, podle katalogu, měly být tenisové kurty- 
ani náhodou – a bazén v IH Pomorie zavírají už v 18 hodin, ač katalog o tom mlčí, na pláž můžete chodit sice jen 300 
metrů, ale přes členitý terén.. atp. To, že delegátka není schopna prakticky nic zařídit a za vše se pouze omlouvá, patří 
zřejmě k místnímu folklóru. Bulharsko má místy turecké záchody. I dobře vypadající restaurace, ještě není zárukou 
klasických WC a všude se zde za použití platí. Od 0,30 LV po 0,50 LV(7,-Kč). Bulharsko je země pobožná. Jsou zde 
desítky církevních staveb, na každém druhém sloupu visí fotografie někoho zemřelého z rodiny, nudapláž jsem nenalezl 
a spoře oděné dívky jsou zde také jen výjimkou. Bydlení v hotelu je dobré. Pokud vám funguje klimatizace a dobře 
chladí lednice, pak se vám ani nechce ven. Pokoje tam jsou velké, světlé, orientované na moře, prakticky všechny 
z balkonem. Soc. zařízení včetně sprchy standardní- evropské. Máte zde i TV. Směnárny najdete na každém rohu. 
Výhodné je měnit Eura (1 € = 1,95 LV), naše Kč má zde kurz špatný (1.000Kč = 65LV). Pozor na černé překupníky, 
kteří jsou v Nessebaru zvláště neodbytní. Stejně tak tmavší občané vnucující ovoce na pěší zóně. Česky neumějí a tak 
k odmítnutí lze použít jakýkoli výraz. Slunečné Pobřeží je jak úl obsypané hotely a vším co lze prodat. Jsou zde dlouhé 
ulice i uličky. Půjčují tu kola a elektrická -golfová vozítka, kterými lze tyto zóny objíždět, celá hlavní třída totiž měří asi 
5km. Příjemné jsou tady kavárničky s vodopády či kamenné jakoby pravěké jeskyně. Zlato i stříbro  je zde levnější než u 
nás. Cigarety také. Alkohol je kvalitou dobrý, cenově dostupný. Běžná bavlněné trička jsou k mání za 15-20LV. Najdete 
zde i rychlá občerstvení, dokonce i místní McDonald. Pláž zde tvoří jemný písek pokrytý mušličkami. Místy jsou tam 
také řasy. Čisté jsou jen pláže pro západní klientelu, kde je možné ležet pouze na vyhrazeném lehátku, která zde půjčují 
za 20,-LV na den. V obou lokalitách lze půjčit kola, dvojkola i čtyřkolo což jsou dvě spojená dvoukola v jakousi rykšu, 
s pedály pro všechny a s brzdou jen pro řidiče. Nejhezčí je asi plavba lodí kolem pobřeží či výlet do jiného přístavu. 
Cena cca 20 LV. Závěrem o letišti Burgas. Oproti Ruzyni je tak čtvrtinové, parkoviště malé, technicky zastaralé. Na 
odbavení (2přepážky) se stojí dlouhé fronty a to jak u pasů, tak poté u rentgenu. K letadlu vás doveze BUS. Doba letu je 
cca 2 hod, ale během letu se podává občerstvení, takže vám to uteče...        JZ     
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Napsali jste nám – rubrika pro Vaše názory.  
 

Upozornění: názory pisatele se nemusí shodovat s názory redakce  Vyhrazujeme si 
právo vulgární a urážlivé články nezveřejňovat a případně dlouhé články krátit, avšak bez 
vlivu na obsah článku.  K zasílání použijte prosím písemný či e-mailový kontakt – viz str. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Napište nám i Vy !  
 V tomto časopisu můžete Váš názor 
  sdělit ostatním – veřejně a zdarma. 
 

Pár řádků o blízkém p říteli pana primátora PRAHY 
Ve ŠVÝCARSKU zablokovali podnikateli p. JANOUŠKOVI minimálně 220 MILIONŮ. Podezírají ho 
z praní špinavých peněz, MF DNES navíc zjistila, že JANOUŠKOVY problémy mohou být ještě 
vážnější. Vynikajícímu golfistovi, který se úspěšně vyhýbá médiím, se kvůli jeho skvělým a letitým 
vztahům s primátorem P. BÉMEM přezdívá „BÉMOVO DVOJČE“ a právě P. BÉM může mít 
z vyšetřování jeho přítele těžkou hlavu. Policie se totiž může zabývat i tím, jak JANOUŠEK získával 
zakázky od PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU nebo jestli mu P. BÉM v jeho podnikání, z něhož plynuly 
provize na ŠVÝCARSKÉ účty nějak nepomáhal. 
                                                                                    Zdroj MF DNES 23. 7. 09 
A na závěr šéf ODS M. TOPOLÁNEK, jenž vede s P. BÉMEM otevřenou válku si do něj tvrdě rýpl, 
když v LIDOVÝCH NOVINÁCH prohlásil na dotaz, co říká tomu, že P. BÉM chce na podzim 
kandidovat do SNĚMOVNY, řekl: „Jestli chce do sněmovny proto, že ho v Praze nechtějí, nebo proto, 
že chce imunitu, netuším“. 
Co si obyčejný občan může myslet o těchto lidech a jejich aktivitách!       
                                                                                                                                                            DV4 Fo 

Jste chudý zam ěstnanec DP a chybí vám nafta, či fridex ?  Nebojte, poradíme 
vám, jak na to. P řec není podnik jen vyvolených, ale je nás všech 
Chybí vám 3 tisíce do výplaty ? A nemáte na nájem, strhl vám vedoucí peníze za něco, co jste 
neudělali a přitom to vaši šéfové potřebovali na někoho hodit? Nebojte, spravedlnost už čeká! 
Nebudou bohatí jen někteří. Potřebujete-li naftu, není nic jednoduššího, než navštívit (ideálně Garáž 
Řepy) nejlépe odstavnou plochu, která sice je vybavena kamerami, ovšem ty nejsou vybaveny 
monitorovacím zařízením, na které nejsou již 5 let peníze. Údajně jej kdysi odvezla z DP soukromá 
firma z minuty na minutu, poté, co se ukázalo, že se jedná o tu samou servisní firmu, která prováděla 
v této garáži jistý servis. Více se nám zjistit nepodařilo. Žádný uzávěr autobusové nádrže není vybaven 
uzamykatelným víčkem – podle některých představitelů DP to nejde, využijme toho proto, nabídka 
čeká jen na vás.  
Čili, máme prostor bez kamer, máme pohodlně naftu a už jen pryč. To se provede jednoduše – 
z odstavné plochy garáže Řepy přes malou západní mítinku a druhé plotové pole za obloukem nad zdí 
rovnou ke Karlovarské. Malý bonus – z Karlovarské vede polní cesta skoro až ke plotu odstavné 
plochy. Potřebujete-li fridex, není nic jednoduššího, než navštívit Garáž třeba Kačerov. Fridex jako 
takový je sice je hlídán jednak stáčecím zařízením a dvěma tankovacími kartami, ovšem musíte vědět 
kam ho načepovat – a tím je režijní vozík, který již takovým zařízením vybaven není a navíc má volně 
odnímatelné víko a ještě ke všemu nemá ani své stabilní působiště – je mobilní. Doufáme, že již větší 
nápovědu, než-li to, že je vozík mobilní, není k ničemu přikurtován řetězem, má volně odnímatelné 
víko nádrže a není napojen na žádné vlastní elektronické zařízení je dostatečná nápověda snad i pro 
sebevětšího trubce. Příště vám povíme, jak získat veškerý materiál k domácí kovářské dílně na vaši 
chatu.  Hezký den přeje pár teček.                                             ---došlo do redakční schránky--- 

Pane předsedo odborů 
Jsem ráda, že alespoň vaše odbory měly tolik slušnosti a 
odvahy a nepodepsaly KS, diskriminující a ožebračující většinu 
zaměstnanců. Věřím, že zůstanete i v dalších letech na straně 
obyčejných lidí.  Jste naší jedinou nadějí .  Děkujeme.   Hana.N. 
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Co dělají.. a co d ělají, když ned ělají… 
 
 

         Těžký život tramvajáka 
 

   Je nedělní večer. Stejný jako každý jiný – neb Bůh ví, jak bude vypadat ráno. Ráno – zase průser 
    a  to hned ve 4  ve výpravně. Služební hlášení od dispečera za to, že jsem se slitoval nad starou 
    bábou a zastavil jí u vchodu, protože vypadala, že k němu nedojde. Odpoledne jdu domů, dám 

si sprchu, usnu a už o sobě nevím. Úterý zase 4 ráno, bude pěkný pařák, ach jo, klimatizace do tramvaje – 
je to obrovský přepych, na vše ostatní prachy jsou, na klimu za pět tisíc do každé tramvaje ne. Určitě by 
to nepřišlo na víc, jak pět milionů pro všechny tramvaje, ale na to peníze nejsou, jsou jen pro někoho 
jiného a někde jinde. A tak další den, který mohl vypadat úplně jinak. Středa – nemám jak dát děti do 
školky, nikoho nemám, je mi řečeno, jo synku, jen si nějak poraď, třeba se i postav na hlavu, ale máš 
smolíka. Asi už nikdo neví, že jsou to ti samí, kteří na kolenou před nějakou dobou prosili, abychom šli 
z volna, jinak, že to můžou zabalit a vyhodí je z práce. Aneb jak to řekl inspektor Trachta z jednoho 
českého filmu Rozpuštěný a vypuštěný: „Pamatujte si, Hlaváčku, jedni orají a vláčejí a druzí sklízejí“. 
Pánové výpravčí a na Pavláku nám prostě musejí ukázat, že jsme pro ně póvl a na něj platí přísnost. Na 
trati stres a nervy, stále do toho pořád zpoždění 5 minut, všude kolony, nemůžu ani na záchod, když 
volám, že pozdě vyjíždím z důvodu návštěvy WC, hned mají milion nejasných otázek, proč jsem nešel na 
WC minulou konečnou. Už se mi nechce vysvětlovat ani to, že minulou konečnou nebylo zpoždění 5 ale 
10 minut. Ani ta pitomá svačina není, spoléhal jsem na bagetomat ve vozovně, ale jaká náhoda, asi zase 
v rámci úspor ani nepřijeli doplnit zásobu. Chroupám hnusné sušenky, jediné to moje denní jídlo. Čtvrtek, 
opilý bezdomovec na mě zavolal Městskou policii, protože jsem byl podle něj zfetovaný, když jsem mu 
na konečné řekl, aby vystoupil, neb spoj zde končí a nenechal ho v klidu spát. O to samé kolo dále již 
nepřijeli M ěsto-místní policisté, ale rovnou vnitřní kontrola DP, zda-li si náhodou nevymýšlím. A aby to 
nebylo vše, hned nato nadjetí 2 vteřiny oproti jízdnímu řádu na prvním čidle za konečnou. Zase přijdu o 
300 peněz, které musím dobrovolně odevzdat ze svých prémií. Pátek hned následující 2 překvapení. 
Jednak mám kontrolu, technika jízdy, za událost 24 hodin starou a jednak krásné překvapení, neb žádná 
odpolední, ale šejdr a to do osmi. Asi proto, abych měl v sobotu dobrý pocit, že ta práce je vlastně mým 
koníčkem ještě z toho pátku. A co téměř na závěr týdne ? – před zatažením jsem zjistil několik rýh na 
druhém voze, může to být stará věc, ale také nemusí, to zase bude průser, pokud není. A co se týká 
neděle, už nemám slov, někdy se mi chce ronit slzy, jindy už nemám sil, jindy už nechápu, co se děje, co 
si o lidech vůbec mám myslet, ovšem vyvstává zde otázka, jsou ještě okolo mě vůbec nějací lidé ???                                              

                                                                                                                                        Alex  Ptáček 
 

Odboráři sportovali  

Jako o život se rvali někteří tenisoví hráči na turnaji ZO OSD Motol 28.8.2009 v hale v obci Břve. 
Proběhl zde další z tradičních turnajů v tenisu. Na jaře jsme zase zvládli bowlingový turnaj hraný dvaceti 
lidmi, předtím turnaj v šipkách, v petanque a koncem září bude turnaj v kulečníku a opět v bowlingu. 
Prostě nejen rekreací a prací živ je odborář. Pokud tento popis dokreslíme tím, že každoročně vysíláme 
tým nohejbalistů na celorepublikový turnaj OSD, pak myslím, že i nezasvěcení uznají, že to s leností části 
našich členů není tak špatné a že fyzičku a zdravý životní styl naše organizace plně podporuje. Ať už na 

tůrách, ať už při sportovním klání, tam všude vládne 
duch dobré nálady a spokojenosti. Přidejte se také 
k těmto bohulibým akcím, využijte i Vy možnosti, 

které pro Vás 
připravujeme. 
Svou kondici si 
můžete také zlepšit 
třeba při hledání 
pokladu. Info na 
našem webu.      JZ 
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Aktuáln ě:  Bowlingový turnaj je 
31.10.2009 od 11ti hod – startovné 
pro naše členy 100,-Kč. Možno se 
hlásit  u p.Zabloudila – 775 216 711 
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Ze sekce Marketingu……   ( úvod k následujícím reklamám ) 
 

Sekce Marketing zajišťuje nyní již pro obě odborové organizace smluvní partnerské firmy. Tyto firmy 
distribuujeme do časopisu formou reklam. V těchto firmách jsou vyjednány lepší podmínky pro odboráře 
(členy obou dvou odborových organizací) a využít jich muže každý člen.  
 

Sekce Marketingu by ráda pokračovala ve své činnosti tak, aby množství firem, nabízejících své služby 
odborářům za výhodnějších podmínek, lepších, než-li by se nabídly „komukoliv z ulice“, se úspěšně 
rozrůstalo.  
 

Podněty na toto nám dáváte právě Vy – členové. Vy členové si sami říkáte, jaké výhody u jakých firem 
by jste chtěli a čeho byste rádi dosáhli. Protože obvyklá snaha mít lepší výhody nepřichází sama o sobě 
jen tak, jsme tu my, abychom ji vyjednali a Vám nabídli. 
 

Nově a úspěšně dokončená akce se podařila s pobočkou LBBW Bank. Tato pobočka umístěná na 
pražském Florenci (kontakt – viz reklama na LBBW) v čele s paní ředitelkou Müllerovou se aktivně 
postavila k následujícímu problému: „Paní ředitelko, dobrý den. Potřebujeme pro naše členy takové 
výhody, které není možné, aby běžný člověk, přicházející z ulice našel“. Odpověď: „Nebude to 
jednoduché, ale jistě nějaké řešení najdeme“. 
 

Současný stav výhod pro odboráře ZO OSD MOTOL a OO DP-Metro:  
- je úspěšně vyjednáno vedení účtu zdarma, znamená to, alespoň podle toho, co máme v současné 

chvíli v reklamě, že člen nebude platit žádné peníze za to, že si u banky zřídí účet. Dále nebude 
rovněž platit žádné gigantické sumy za to, že si bude vybírat peníze z bankomatu různých bank – 
jednotná cena 6,5 Kč. Současně vzato předpokládáme, že zejména zaměstnanci metra  (kteří 
poblíž Florence pracují) ocení výhod LBBW Bank – Florenc, neb připravujeme s bankou to, aby 
každý zaměstnanec měl od banky běžný kontokorent. V současné době vyjednáváme s bankou 
podmínky toho, jak dosáhnout situace, aby každý zaměstnance tuto výhodu měl a nemusel přitom 
byrokraticky běhat mezi svým zaměstnavatelem a bankou. Snažíme se vymyslet takový způsob, 
kdy odborář přijde do banky, zřídí si tam účet, rovnou bez jakýchkoli potvrzení mu bude zřízen 
buď kontokorent, či spořící účet, či jakýkoliv jiný produkt, o který bude mít odborář zájem – vše 
okamžitě a na místě, bez papírování.  

 

- V současné chvíli je již s tímto finančním ústavem předběžná dohoda o tom, jak jednotlivé 
výhody budou vypadat a jak se bude při jejich uzavírání postupovat. Za sekci Marketingu mohu 
všechny ujistit, že vyjednávat tyto výhody pro cca 1500 členů není rozhodně žádná legrace. 

 

- Jak jsme již uvedli, mezi reklamami je již uveden kontakt na paní ředitelku této pobočky LBBW 
Bank. Již v této fázi jsou první výhody členům zprovozněny. 

 

Podotýkáme, že uvedené výhody neznamenají automaticky povinnost odborářů jich využít, ale možnost 
těchto výhod využít. Jako další krok mezi 
partnery, kteří mají zájem spolupracovat 
s odboráři našich organizací patří soukromá 
záchranná služba (v současné chvíli nemůžeme 
zveřejnit obchodní jméno). Spolupráce 
s takovýmto partnerem by probíhala jednoduše a 
následovně: jistě se každý z vás dostal již 
několikrát v životě do takové situace, že 
potřeboval dopravit například rodinného 
příslušníka k lékaři, ale nemohl, protože musel 
do práce. Právě k takovým to situacím jsme se 
pokusili nalézt řešení. Tato soukromá záchranná 

služba by fungovala právě pro tyto účely a tímto způsobem. Na tomto partnerovi pracujeme.  
 

Sekce Marketingu pracuje za pomoci cca 3-4 lidí na neustálém vylepšování současných výhod a 
kontaktování nových firem. Pokud budete mít jakýkoliv nápad na oblast, ve které by jste chtěli nějaké 
výhody, rádi vám k tomu nalezneme vhodnou firmu a vyjednáme podmínky, které se opravdu nedají „z 
ulice“ najít.                            HAF 

Rychle, kvalitně a se slevou pro odboráře ZO OSD 

20



▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄METAN▄▄▄▄▄▄▄▄    ▄▄ 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
  
  
 
Reklama zdarma  

 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sháníte netradi ční dárek ?   
                      Objednejte si   
                      originální sklen ěné  

               hrníčky a další     
                     produkci… veškerý  

                 prodej výrobků z tohoto 
shopu slouží k úhradě veterinární 

péče a krmiv. 
http://www.artcat.cz/ 

internetový obchod podporující 
kočičky… ZO OSD Motol zde 

nakupuje ceny do soutěží…. 

Produkty Poštovní 
spo řitelny – založení 
Postžira, Postkonta, 
Červeného konta, 

 

 úvěr, splátková karta…… Pojistky  
České  pojiš ťovny – zprost ředkuje  

Dana Pokorná, tel.: 774916713  

                  Razítka – samobarvící -   
                  trodat i jiná – rychle,  
                  levn ě, pečlivě – Vám  

 
 

zhotoví pan Ji ří Běložník- 
www.razitko.com   Zásilky na 
dobírku, při odběru přes 500,-Kč bez 
poštovného. Možnost výroby i 
neobvyklých tvarů (loga atp.). 

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 
http://mujweb.cz/www/clearman-toncev 

Reich Zden ěk - malování,        
 lakování  mobil: 603 152 634,  
 telefon: 257 215 973. 

Na těchto stránkách mají naši členové bezplatnou 
možnost umístit si reklamu na svou firmu, nabídnout 

svoji činnost a pomoc, můžete zde prodávat, vyměňovat, 
ba se i seznamovat.   Využijte i Vy tuto možnost  

    Potřebujete vytisknout VIZITKY, 
svatební oznámení, parte, diplomy či cokoli 
jiného?  Potřebujete to rychle a třeba i jen 
menší počet kusů ?  Díky množstevním 
slevám jsme schopni třeba vizitky vytisknout 
již od 1,-Kč/ks. Zkuste to jinde sehnat 
levněji… Libovolný počet Vám dodáme až na 
vaše pracoviště, našim členům třeba i poštou 
domů - zdarma. Jsme schopni Vám prakticky 
cokoli potisknout, natisknout, zkopírovat a 
zboží doručit až domů. Máme smlouvy 
s tiskárnami i reklamní agenturou.              
Info a objednávky:  p. Zabloudil 775216711.  
info@zoosdmotol.cz 
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Z profesních a zájmových sekcí a Dílenských výbor ů. 
Pracovníci údržby 
• Pracovníci údržby nejsou rozděleni na tzv. vyměňovače a ty ostatní co dělají jinou práci (např. 

vyhledávání a odstraňování nejrůznějších závad,výměny chráničů a jiných často odcházejících 
součástí rozvaděčů, sestavování spínacích celků atd.). 

• Práce i na výměnách žárovek či zářivek neobsahuje pouze výměnu samotnou, ale i další úkony     
( výměna těles, patic, tlumivek, předřadníků, drátování, objímek atd.) 

• Všichni pracovníci údržby jsou schopni zastat všechny činnosti 
• Elektrikáři ať z podniku či z venku nebudou schopni plnohodnotně bez patřičně dlouhého 

seznamování zastat všechnu naši práci.    Takzvaná Běžná Údržba. 
Tou  se rozumí činnost dle 
plánu práce. Není to jen 
bezduchá výměna trubic. 
Obnáší to i výměnu 
předřadníků (za rok přes 
100ks), osvětlovacích těles, 
tlumivek, patic, startérů,  
drátování a to všude i v 
kabelových kanálech apod.                  

                                        Pár fotografií to vystihne lépe. 
   Při rekonstrukcích a opravách provádíme:  dozory firmám, komplexní 
zkoušky, kontrolu plánů,  jejich dokreslení dle skutečnosti. 
Pro představu, jak nám chtějí firmy předávat zařízení, je tu foto před 
přejímkou. Sami také provádíme nové instalace a dílenské opravy dle 
požadavků služeb. 
Po mých zkušenostech s dozory pro cizí firmy si dovolím říci, že valné 
většině firem nezáleží na kvalitě odvedené práce a pokud nad nimi není 
neustálá kontrola, snaží se vše ošidit a odvést tak nekvalitní práci. 
Také s bezpečností to není valné. Je přeci známo, že většinu 

mimořádných událostí zavinily právě ony firmy.  A co teprve úklid? 
Další důležité zařízení – rozvaděče: revize, údržba, měsíční prohlídky. Také časté závady např. chráničů, relé, 
přepěťových ochran, vyžadují jejich neustálou výměnu -  kontroly, prohlídky, revize.  
                                Jsou  denní, měsíční a roční 
denní kontrola 

•  osvětlení všech stanic a veškerého veřejného osvětlení, následné zapsání u DS a údajů do 
vlastnoručně vyrobené tabulky v PC 

•  nouzového a únikového osvětlení na všech stanicích, opět zapsání stavu na dílně do listů kontrol 
měsíční prohlídky a kontroly 

•  všech staničních rozvaděčů na všech stanicích (kontrola jištění,stavu,zkouška automatického záskoku) 
•   nouzového a únikového osvětlení (zapnutí nouzového osvětlení následná kontrola stavu) 
•   hromosvodů (jejich stav a celistvost) 
•   zemnících pásků  

roční zkoušky a revize 
•  rozvaděčů ve všech prostorech metra dle plánu revizí 
•  celkový výpadek stanice 

Závady. I přes veškerou naši preventivní snahu se vyskytují. Ovšem myslím, že v jejich odstraňování 
nemůžeme mít konkurenci. Ve většině případů je odstraňujeme do minut ne hodin ani dní. Je to 
samozřejmě způsobeno dokonalou znalostí našeho zařízení a odborností našich pracovníků. Pro potvrzení 
se stačí podívat na stránku závad na intranetu. Závady máme jak hlášené dispečerům tak přímo od dozorčích 
stanic a dalších pracovníků např. „eskalátorníků“. 
Na konec bych chtěl shrnout to, co jste mohli číst během této krátké prezentace. Údržba není levná záležitost. 
Domníváme se, že pokud by se údržba v úseku, který máme na starosti, prováděla jiným způsobem než 
dosud, došlo by ke zhoršení celkového stavu. Oblast by se stala nebezpečnější! Tedy bylo by to zbytečné 
plýtvání financemi.   Cizí firmy jsou vedeny pouze vidinou výdělku za jakoukoli cenu.    
                                                          Ivo Šticha 
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Nabízíme Vám členské výhody ….   
  Prostřednictvím Odborového svazu dopravy (jsme jeho součástí) nabízíme 

 

• právní pomoc ZDARMA ode dne vstupu a ve všech případech v souvislosti s pracovněprávním  
      vztahem (trestně-právní, sociální či přestupkové  řízení)  
• při schválené právní pomoci ve sporu možnost využití vlastního advokáta (svaz mu výkon proplatí) jiné  
      odbory ani jejich svazy toto vůbec nenabízejí   
•   finanční výpomoci při živelních událostech   
•   poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
•   bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení ve spolupráci se Sdružením nájemníků  
•     svazové pojištění odpovědnosti za škody zaměstnavateli, zajištění plnění i soudních sporů o náhr.   

  škody za dotovanou – symbolickou –  cenu 
•     podporu při narození dítěte ve výši 1.000,- Kč  
•  slosování čl.legitimací o hodnotné ceny na svazu   
•  stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům                                Kontakt: www.osdopravy.cz  

Prostřednictvím Základní Organizace Motol  Vám dále nabízíme 
 

•  slosování členských legitimací o dárkové koše na konferenci 
•  tradiční vánoční dárečky pro všechny naše členy (i pro nováčky v evidenci do 30.11.) 
•  pěknou akci při příležitosti Dětského dne nejen pro děti odborářů  
•  finanční dary u příležitosti významných jubileí a odchodů do důchodu 
•  při dlouhodobé nemoci a nezaměstnanosti  členství za pouze 20,-Kč měsíčně 
•  bezúročné půjčky z rozpočtu naší organizace v rámci možností v opodstatněných důvodech 
•  sociální příspěvek na Dětské tábory 
•  víkendové zájezdy za atraktivní cenu se zajímavým programem, úhradu svazových akcí    
              a příspěvek na akce zájmové, kulturní a sportovní  pořádané naší ZO 
•  vlastní informační a zábavný časopis ( registrovaný u MVČR ) s možností Vaší inzerce zdarma 
•  nákup elektrospotřebičů kolektivu zaměstnanců a úhrada licencí za TV v místnostech záloh   
             a vrátnicích, je-li alespoň polovina zaměstnanců členy naší ZO 
•  LEVNĚJŠÍ ÚROKY, POPLATKY i VEDENÍ ÚČTŮ u pobočky LBBW Bank CZ a.s.
 s podmínkami vytvořenými SPECIÁLNĚ  JEN PRO NAŠI ZO OSD Motol a OO DP- Metro  
•        samozřejmostí je řešení problémů na provozovnách, odborné komise, jednání s vrcholovým  
             managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádných událostí. 
 ZO OSD Motol je součástí cca dvacetitisícového OSD.  Náš svaz je mezi uvedenými profesemi v   
dopravě nejsilnější a na rozdíl od podobného (DOSIA) je členem ČMKOS a mezinárodních centrál ITF  
ETF.  ZO OSD Motol je součástí Odborové rady. Každý z  členů může být volen i volit ve všech 
strukturách našich odborů, tajnou a přímou volbou. Vaše příspěvky lze odečíst z daňového základu. 

Prostřednictvím OO DP- Metro  Vám dále nabízíme 
 

■ Odborová organizace bez přerušení bude hájit Vaše oprávněné zájmy a zastupovat Vás dle 
ustanovení Zákoníku práce tím, že s účinností ode dne převodu bude právně působit u přejímajícího  
zaměstnavatele (outsourcera).Odborová organizace bude u přejímajícího zaměstnavatele kolektivně 
vyjednávat.       Dále Vám odborová organizace zabezpečí  
• možnost rekreace v RS OO DP-M Kamýk včetně příspěvku na rekreaci 
• možnost sociální podpory do výše 10000,-Kč 
• možnost soc. výpomoci při dlouhodobé nemoci trvající déle než 3 měsíce v částce 500,-Kč/měs. max. 

do výše 5000,-Kč. 
• podpora při úmrtí člena ve výši 5000,-Kč, rodinného příslušníka ve výši 2500,-Kč 
•  příspěvek při narození dítěte ve výši 3000,-Kč 
• vánoční dárek 500,-Kč 
•  a další příspěvky např. na pobyt dítěte na škole v přírodě atp. či finanční příspěvek při životních 

jubileích, při odchodu do důchodu  
• možnost účasti na všech dalších akcích pořádaných odborovou organizací, například zájezdy, výlety, 

školení, kulturní akce, plavby parníkem či dětské dny 
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• možnost právní ochrany i využití svazových odborníků a specialistů, právní poradenství i oblastech 
osobního charakteru 

• pravidelné zasílání informací a nového odborového časopisu METAN.  
Organizační struktura odborové organizace umožňuje plnoprávné zastoupení a spolurozhodování 

odborových funkcionářů bez ohledu na druh a místo výkonu zaměstnání. 

Členové naší odborové organizace i po přechodu k novému zaměstnavateli 
zůstávají našimi členy. Nová vhodně upravená struktura naší organizace 
toto umožňuje. Naše organizace již takto působí u pěti r ůzných podniků. Máme například 
velmi dobré zkušenosti s projektem fullservis vozů Metra M1 k firm ě Siemens. Nemusíte tedy mít 
obavu. Známe know-how a jsme připraveni hájit Vaše zájmy a vyjednávat i v novém podniku. 

Můžete nadále využívat všech členských výhod.  Více informací najdete i na: www.oodpm.cz 

 
 
 
 
 

  Vyčíslete si sami své výhody …. Ekonomický pohled jednotlivce. 
 

Příklad Vaší roční úspory peněz při využití členství v naší odborové 
organizaci se silným svazem: 

 

1) každý člen organizace může využít svazového tarifu HIT 80 za 250 Kč měsíčně 
(standardně od T-mobile stojí služba 500 Kč), tedy roční úspora 2500 Kč 

2) Pojistka odpovědnosti pro zaměstnance, na trhu běžně cena 2000 Kč, využití přez 
svaz je cena 850, z toho 650 platí organizace, člen pouhých 200 Kč, tedy roční úspora 1800 Kč 

3) Odborová rekreace na středisku Kamýk. Běžná rekreace tohoto typu stojí po ČR ne méně než 5000 
Kč, pro členy(při 2 osobách) je to za 2.660 Kč, tedy roční úspora 2340 Kč 

4) Sportovní akce + dětské dny, organizace přispívá částkou 500 Kč, tedy roční úspora 500 Kč 
5) Vánoční dárek v hodnotě 400 Kč, tedy roční úspora 400 Kč 
6) Při narození dítěte dostanete příspěvek ve výši 1000 Kč, tedy úspora 1000 Kč 
7) Svazová právní pomoc. Průměrný člověk ji potřebuje 2x ročně. Hodina advokáta má nejmenší sazbu 

1000 Kč. Při 120 minutách ročně to činí vaší úsporu ve výši 2000 Kč 
8) Rovněž tak organizace přispívá na dětský tábor a to výši do 500 Kč, tedy úspora 500 Kč 
9) Také vracíme členské příspěvky ve výši 80 Kč/1 měsíc v případě, že člen marodí déle než měsíc, 

úspora min 80 Kč ročně. Někdo sice často nemarodí, ale když už…. 
 

Jak vidíte, tak v těchto jednotlivých 9 bodech se můžete seznámit s výčtem výhod až nad výši 11 000 Kč, 
které můžete čerpat za vaše členské příspěvky a to zdaleka není všechno. Samozřejmostí je také interní 
časopis, ve kterém se dozvíte nejen co je nového, co se chystá, ale najdete v něm všechny potřebné 
informace a kontakty, které potřebujete například na právní pomoc, ale také například na partnerské 
firmy, se kterými má naše odborová organizace vyjednané další slevy a výhody. 
 

Krom tohoto všeho můžete zaslat členské příspěvky jednorázově na celý rok dopředu, abyste 
nemuseli své platby každý měsíc hlídat. Rovněž také se můžete účastnit slosování o věcné dary a to 
automaticky na Konferenci či v našich e-soutěžích (sledujte pravidelně www.zoosdmotol.cz  ). To stále 
není všechno, BONUS NAVÍC: Dalších 1000 Kč jako věcný dar při životním jubileu 50 či 60 let.  
 

Jsme opravdu otevřená organizace, která není zkostnatělá a má obrovský potenciál. Interní 
odboráři DP si navíc mohou platit pobyt na RS Kamýk poukázkami FLEXI-PASS. Odboráři, kteří nejsou 
zaměstnanci DP Praha si mohou sami spočítat, kolik za svých 1200 Kč ročně získají výhod. 
 

Navíc Ti, kteří z různých důvodů, ať daných zákonem, předpisem, či z jiných důvodů nemohou nebo 
nesmí být členy jakékoliv odborové organizace právě z titulu vyšší legislativy, ale chtějí mít kontakt 
s odbory a mít přehled o tom, co se děje a co je aktuální, či mít při ruce silný svaz (www.osdopravy.cz 
anebo www.cmkos.cz ) který, nikdo z nás nikdy neví, kdy bude potřebovat z důvodu například okamžité 
právní či jiné pomoci, mohou využít alespoň našeho interního časopisu, který si můžou celoročně 
předplatit (jen za náklady tisku a poštovné) a bude jim poté docházet poštou přímo na udanou adresu.  
                                                                                              HAF 
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Rady k nezaplacení, jist ě již známé, ale stále pot řebné mít po ruce !  
Jak postupovat při dopravní nehodě, popř. Jak postupovat při dopravní nehodě, popř. Jak postupovat při dopravní nehodě, popř. Jak postupovat při dopravní nehodě, popř. obdobné mimořádné události:obdobné mimořádné události:obdobné mimořádné události:obdobné mimořádné události:    

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

       Jak postupovat dále, pokud pot řebujete právní pomoc ?  
(například sporná nehoda, zranění, velká hmotná škoda, pracovně-právní spor o neoprávněně 
sražené peníze, o neoprávněně udělenou výpověď, spor o náhradu škody po úraze atp.): 
zavolejte na svaz: p rávní oddělení - JUDr. Polívka - 234 462 191, mobil: 731 622 978, e-
mail: polivka.zbynek@cmkos.cz  , popřípadě  i  JUDr. Klementová  234 462 195, mobil: 731 
622 974  klementova.lenka@cmkos.cz  , kde Vám poradí a situaci rozeberou .  
                              Někdy sta čí poradit se, zda má smysl se p řít či nikoliv .   
Bude-li třeba přidělit právníka, doporučí Vám požádat naši organizaci o jeho přidělení. Poté 
zavolejte předsedu či některého z místopředsedů (viz kontakty v tomto časopisu) či zanechte 
vzkaz na e-mailu: info@zoosdmotol.cz  či info@oodpm.cz  , nebo v poště či schránce na 
vzkazy. Právní pomoc Vám bude VZO přidělena a odfaxováno potvrzení o jejím přidělení na 
svaz.  Vše lze stihnout i za jediný den . Řešili jsme takto již několik případů. Využijte i 
možnost jít s advokátem již k úvodnímu výslechu. Máte-li vyřízeny tyto formality, obraťte se na 
kteréhokoliv z právníků co Vám svaz doporučí, případně se dohodněte na použití svého.  Náš 
svaz i toto umožňuje – jako jediný svaz vůbec.     

Veškerá právní pomoc je pro naše členy samoz řejmě BEZPLATNÁ.  

Poznámka-příklady :  Právní pomoc poskytnutá např. panu Vávrovi (nehoda TRAM vers. sanitka na 
Barrandově) vyšla OSD na 88.480,-Kč! Panu Fantovi 11.900,-Kč, paní Purmanové 19.040,-Kč, panu Hartmanovi 
7.140,-Kč, p. Schneiderovi 9.520,-Kč atp.. Nepodceňujte to, být v silné odborové organizaci je důležitá jistota pro 
eventuelní případ právního sporu. Nemusíte se poté bát finančních těžkostí při obhajování práva.    JZ 

Při pracovn ě právních sporech využívá svaz právního poradenství  ČMKOS  

 

ve střediscích RPP ČMKOS. Žádanku na ČMKOS vypíše KTERÝKOLI Z NAŠICH FUNKCIONÁŘŮ 
(viz kontakty).  Tuto právní pomoc přidělujeme operativně, dle potřeby. Se žádankou se zájemce objedná 
na čísle v něm uvedeném a schůzky si dohodne dle vlastní potřeby. Veškeré právní poradenství je i zde 
pro naše členy samozřejmě BEZPLATNÉ.    U naší organizace můžete využít i právní pomoc a 
poradenství zdarma při řešení soukromého problému – tuto službu jsme zavedli k 1. 3. 2008 a poskytuje 
nám ji jednak ČMKOS, jednak další smluvní partner, na kterého Vám kontakt předají místopředsedové či 
předseda. Naši členové využívají i poradenství ve SON (Sdružení na ochranu nájemníků ). I zde mají naši 
členové právní poradenství zdarma.  Naše organizace díky svému zastřešení v Odborovém svazu dopravy 
nabízí servis ČMKOS i v DP Praha! Totéž platí o zahraničních odborových centrálách!  Nečekejte, až 
budete v maléru, a vstupte již nyní do naší organizace. A nebude Vás to stát ani korunu navíc. Veškeré 
platby se účtují v rámci odvodu na svaz, popř. převodu na ČMKOS ze svazu. Za Vaše členské příspěvky 
máte zaručen ten nejlepší servis. Právní pomoc a poradenství pro nás a naši organizaci jde 
samozřejmě dál a i když jej členská základna nevnímá, naše odborová organizace jej hojně využívá  
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a nepřímo tak má dopad i na členy.  Jde zejména o právní poradenství a hrazení soudních sporů 
organizace versus jiný subjekt. Pomoc při vyhledání specialistů a zkontaktování atp.. Právní oddělení pro 
naši organizaci zpracovalo pomocí legislativní rady ČMKOS již několik posudků. Díky tomu ušetřila 
naše organizace značné množství prostředků. Naše organizace je průběžně seznamována s novelizací 
všech zákonů, které se jakýmkoli způsobem dotýkají odborů a naší pracovní činnosti. Jsme též za 
prostředky svazu školeni z bezpečnosti i z paragrafů Zákoníku práce. To vše a mnoho jiného si musí jiné 
organizace platit (pokud to vůbec dělají…) ze svého. Není tedy pravdou říká-li někdo, že svaz netřeba, 
ušetříme tím spoustu peněz…“, nýbrž je opak je pravdou- pouze na to nemají prostředky a tak mlží….. 
Jak postupovat, pokud chcete vrátit členský p říspěvek p ři dlouhodobé 
nemoci?  (Tuto možnost má každý člen ZO OSD Motol, který marodí déle než 1 měsíc.) 
Poskytujeme ji jako jediná organizace v DP Praha. OO DP-Metro při dlouhém marodění vyplácí 
sociální dávku do 10.000,-Kč) Pořiďte kopie výplatní pásky a spolu s písemnou žádostí je vložte do 
schránky ZO OSD Motol. Poměrná část (mínus odečet udržovacích příspěvků á 20,-Kč/měsíc) Vám 
přijde poté poštou domů. Tuto evidenci A PLNĚNÍ zpracováváme pololetně. 
Jak postupovat, pokud chcete vyplatit p říspěvek p ři narození dít ěte?  
Udělejte kopii rodného listu a vložte ji do naší schránky, nebo zašlete na kontaktní adresu. Částka 1.000,-
Kč Vám přijde přímo od svazu na Váš účet, nebo Vám ji vyplatíme v hotovosti a pak si proúčtujeme sami 
vůči OSD. 
Jak postupovat, pokud chcete p říspěvek na d ětský tábor? (Tuto možnost má 
každý člen ZO OSD Motol) Pořiďte kopii platebního dokladu za dětský tábor (lyžařský výcvik, školu 
v přírodě atp.) a vložte ji do schránky ZO OSD Motol. Částka, jíž určí VZO na základě aktuelního 
zůstatku rozpočtu a počtu žádostí, Vám přijde poštou domů po uzavření kalendářního roku (účetnictví za 
daný rok).   
Jak poznáte v kterých jste odborech?  Zaměstnanci DP Praha a.s. snadno - z výplatní 
pásky. V kolonce srážky odborům máte uvedenou zkratku. Pokud se v tom nevyznáte, poradíme Vám. 
Pokud se Vám zdá přestup k nám složitý a máte-li zájem, pomůžeme Vám. Kontaktujte například pana 
Tošila, který Vás vyhledá a pomůže Vám ochotně tuto změnu realizovat i vyřídit formality rovnou na 
místě (mobil 739 083 413 –  viz výhodný tarif OSD). 
Jak postupovat pokud se chcete p řihlásit na náš zájezd, víkendovou 
rekreaci na Kamýk či na sportovní turnaj?....   Pokud máte zájem zúčastnit se některé naší 
akce, není nic snazšího než kontaktovat pověřenou osobu – vždy je na ní kontakt v letáku, na nástěnce či 
na www.zoosdmotol.cz či na www.oodpm.cz . Po přihlášení musíte zaplatit stanovený poplatek (pro 
členy vždy levnější) a to do 14ti dnů. Zbytek pak nejpozději do 14ti dnů před odjezdem. Počet doprovodů 
ze strany rodiny pro naše členy není nikterak omezen. Necháváme i na úsudku našich členů, jak malé děti 
si na akci vezmou.  Na některé akce je povolena i možnost vzít si psa. Na dětské dny můžou 
samozřejmě i dospělí bez dětí. Tyto akce koncipujeme tak, aby byly zajímavé i pro dospělé i pro děti a 
jsou zásadně pro naše členy a jejich rodinné příslušníky zcela zdarma či jen za symbolický poplatek.           
Nejste na Internetu ?  Jako kdybyste nebyli… !   
Nabízíme svým členům nabízí možnost ZDARMA umístit svou prezentaci na našem serveru či 
dokonce zdarma zhotovit a umístit jednoduché prezentační osobní či firemní webové stránky. Oproti 
jinému webhostingu zdarma nabízenému na trhu budete mít výhodu editace zdarma a nemusíte mít na 
svých stránkách žádnou reklamu, což některé webhostingy požadují dokonce ve výši až 1/3 celé stránky.  
Máte-li zájem, zašlete nám písemně podklady, co chcete umístit, kontakty i případné foto. Zhotovíme 
Vám zdarma návrh a v případě Vašeho souhlasu jej poté na web umístíme. Vstup na vaši stránku poté 
samostatnou adresou či přímo z webové stránky ZO OSD Motol. ( adresa ve formátu : 
www.zoosdmotol.cz/VASESTRANKA.htm)     

 
 
 

 

 

Otomar Žížala 
 Čištění kanálů  

trubek a děr.. 
             603180734 
zizala@zoosdmotol.cz 

Vše o houbách,   
                     kytkách a 

jiné havěti. 
    Eva Blechatá 

603945991  
blechata@prd.cz 

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

Poznámka: 
uvedené odkazy 

na stránky   
i kontakty jsou  
jen ilustrativní. 
Jakákoli shoda 
jmen či čísel je 
čistě náhodná a 
neúmyslná !!! 
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Máte-li zájem, můžeme Vám zavést e-mailovou schránku ve tvaru příjmení(jmeno)@zoosdmotol.cz , 
nebo příjmení(jmeno)@oodpm.cz . Funkční příklad :  zabloudil@zoosdmotol.cz  a  zabloudil@oodpm.cz  
Tato nabídka je pro naše členy rovněž zcela zdarma. Schránka oodpm má kapacitu až 1Gb.(zoosdmotol 100Mb) 
=========================================================================== 

A jak vstoupit do ZO OSD Motol ? 
       KDO jsme ?  Jsme středně velkou organizací se silným svazovým zázemím. Našimi členy jsou 

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

Vstoupit do ZO OSD Motol může každý člověk starší 15ti let. 
Vstup se děje vyplněním písemné přihlášky, přičemž vstup do organizace poté schvaluje Výbor 

základní organizace na svém nejbližším jednání.   
Členství v organizaci je možné bez ohledu na místo Vašeho pobytu, druh 

zaměstnavatele či členství v jiných organizacích. 
Máte-li zájem rozšířit naše řady, čítající nyní již přes 250členů, kontaktujte prosím kteréhokoliv 
funkcionáře naší organizace, případně si o přihlášku napište na naši adresu : ZO OSD Motol, Plzeňská 
217/101 Praha 5 150 00, nebo použijte přihláškový formulář umístěný přímo na naší webové stránce:  
www.zoosdmotol.cz Můžete nás též kontaktovat e-mailem: info@zoosdmotol.cz 

Využijte i Vy tuto p říležitost.  Každý náš člen může využívat veškerých výhod svazu i organizace bez 
ohledu na výši svých příspěvků. Ode dne vstupu jste pod právní ochranou OSD. Příspěvky se platí měsíc 
zpětně. Potřebujete-li poradit s vyplněním přihlášky, či máte-li specifické podmínky (například nechcete 
být vedeni ve vaší účtárně a požadujete tajné členství), nebo pokud zároveň chcete k nám do 
organizace vstoupit a z jiné chcete vystoupit a nevíte jak na to…?   

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

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

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

                PřiPřiPřiPřihláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYhláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYhláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVYhláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY    
  Jméno:   …………….…......……..…………       Příjmení: ………………………………......… 

 

  Datum narození: ……………………           Bydliště: …………………………………………. 
. 

   ….………………………………………...…..………………PSČ……………….……. 
zaškrtněte vhodné  :  
     aktivní zaměstnanec - důchodce - žena na mateřské dovolené – dlouhodobě nemocný - učeň/studující - 
nezaměstnaný(-á)              

    V _____________-dne: ……………………200_ 

                                                                                                            žádá o členství vžádá o členství vžádá o členství vžádá o členství v    ZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD MotolZO OSD Motol. . . .     
……………………………………………                ………………………………………………. 
    podpis a razítko předsedy ZO OSD MOTOL                                         podpis člena                                         
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                                                                                                                                                            Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c     
Zákoníku práceZákoníku práceZákoníku práceZákoníku práce    

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

 

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

a 
 

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

datum narození…………………. 
 

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

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

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

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

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

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

 
1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ZO OSD Motol 

ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských dávek) 
a to počínaje od ...          . 200_____.... formou srážek ze mzdy. 

 

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

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

 

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

 

4. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli písemnou 
formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu na jeho přání vydá předseda ZO OSD 

Motol. 
 

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

 

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

 
 

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

 

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

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 

Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele  
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                                    Odborová organizace Dopravního podniku Odborová organizace Dopravního podniku Odborová organizace Dopravního podniku Odborová organizace Dopravního podniku –––– Metro, Sliačská 1, 14141 PRAHA 4 Metro, Sliačská 1, 14141 PRAHA 4 Metro, Sliačská 1, 14141 PRAHA 4 Metro, Sliačská 1, 14141 PRAHA 4    
Přihláška za členaPřihláška za členaPřihláška za členaPřihláška za člena    

Jméno a příjmení: ..……………………………………………………………………….………. 
Služební číslo : ………..………. útvar:……………………. datum nar.: 

……………….………….. 
Adresa bydliště: ……..……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………….. PSČ : ……………. 
Přihlašuji se za člena odborové organizace, podřizuji se Stanovám Odborové organizace Dopravního 

podniku –Metro. Dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím s tím, aby po dobu mého členství zde uvedené 
osobní údaje byly k dispozici Odborové organizaci DP-Metro 

k evidenci a poskytování příspěvků a darů dle Stanov odborové organizace. 
 

Přijat za člena odborů schůzí DV č. …… dne ………… razítko a podpis předsedy DV: ………… 
Vydán členský průkaz dne : 

 

 
DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY       § 146 písm. c) Zákoníku práce 

Odborová organizace Dopravního podniku – Metro se sídlem Sliačská 1, Praha 4, 14141, IČO 62932012, 
– dále jen odborová organizace 

a 
zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. 

 
jméno a příjmení:………………………………………. služební číslo: ………... dále 

jen zaměstnanec uzavřeli níže uvedeného dne tuto dohodu o srážkách ze mzdy: 
I. 

Zaměstnanec prohlašuje, že je řádným členem výše uvedené odborové organizace a zavazuje se 
pravidelně měsíčně platit členský příspěvek odborové organizaci ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně 

náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských dávek). 
II. 

Zaměstnanec se zavazuje, že peněžitý příspěvek zaplatí odborové organizaci prostřednictvím srážek ze 
mzdy. 

Plátcem mzdy zaměstnance je zaměstnavatel – Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 
217/42, Praha 9. Zaměstnanec souhlasí s tím, aby mu plátce mzdy prováděl ve smyslu ustanovení § 146 
písm. c) ZP pravidelné měsíční srážky podle čl. I. této smlouvy, tj. 1 % z čistého příjmu a poukazoval je 

na účet odborové organizace. 
III. 

Jednotlivé měsíční srážky budou zasílány plátcem mzdy odborové organizaci na její běžný účet č. 
284830339/0800 vedený u ČS, a.s. – obvodní pobočky v Praze 10. Odborová organizace s tímto 

způsobem placení členského příspěvku souhlasí. 
IV. 

Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství zaměstnance v Odborové organizaci Dopravního 
podniku – Metro. 

V. 
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků dohody a je vyhotovena ve třech 

vyhotoveních, která obdrží zaměstnanec, odborová organizace a plátce mzdy. 
V Praze dne : 

                                                     odborová organizace : ___________________________________ 
 

                                                      podpis zaměstnance: ___________________________________
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Autor  P.D. A B C D E F G H I J 

1 Ř E D i T E L O T O 

2 E D I T O R Á M E N 

3 D E L E G A c E M I 

4 I N H A L A C E O K 

5 D N A  O R A r Z A 

6 L I B  R E c k A T 

7 O t I  I S V T I P 

8 K O L  O T O R K O 

9 O P e  L a K O A U 

10 R Ů Ž        

11 M R Á z T A B Y T T 

12 I K R z U L I T A E 

13 D O O P L U S K L V 

14 E z V R I T I t A N 

15 L b I O P E O  I Í 

16 N I Č    P  O Č 

17 Í L K E N T U  N E 

18 k L A N y o s s T K 
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1.ředitel podniku, mužské jméno 26.4. 
2.nakladatel, konec modlitby 
3.skupina vyslanců, 3.pád zájmena já 
4.vdechování, označení českých letadel 
5.nemoc kloubů, výrobce sporáků, zkr.rychlé záchranné ambulance 
6.severočeské město, popravčí 
7.latinsky zánět středního ucha, žert 
8.bicykly, zn.kyslíku, zkratka odborové rady, zn.tuny, konec v boxu 
9.anglicky otevřeno,římsky 50, slovensky jak, citosl.bolesti 
10.rtěnka, 2.část tajenky 
11.velká zima, označení klávesy tabelátoru, jednorázový transformátor 
12.iniciály spis.Krause, iniciály prvního ČS Olymp.vítěze ve víceboji, dům 
šneka, MPZ Španělska 
13.předložka, opičák, hrach.slupka, zkr.letecké výroby 
14.Zátopkovy iniciály, psí citoslovce, spojka, kovový prvek 
15.zn. litru, ekologické(potraviny), zkr.polyethylenu, opice, cit.brždění 
16.slovensky nic, , 4.část tajenky  , příslovce 
17.slovensky jíl, zn.cigaret, předložka, anglicky jedna 
18.gangy, zkratka odborového svazu, zkr. stanice tech. kontroly 

A.Tekutina k rozmíchání barev, řidič lodi 
B. Zkratka Elektrických drah, Irské dívčí jméno, 
násada sekery, předložka, jméno Clintona 
C. Značka indického čaje, značka ruských letadel, 
písmeno, malá žárovka 
D. Římská čísl., anglicky čaj, 1.část tajenky , zkr. 
Čes.zbroj.závodů, předložka, zevnitř pryč 
E. Ukazovací zájmeno, svatozář, holandské cibulové 
květiny 
F.Hudební skupina, žalář, MPZ Rakouska, 
pozdrav(vzdání holdu), řadová číslovka 
G. Popěvek, asi, blázen, obchodní řetězec pro kutily, 
zájmeno, slovenská hudební skupina 
H. Iniciály ombudsmana, dětské citoslovce, zkr. 
realitní kanceláře, rovníková oblast, zn. tlaku, zn. 
tuny, 3.část tajenky , značka síry 
I. Značka teluru, obraz ze střípků, 1.bible, el.nabitá 
částice 
J. Oslovovat 3.osobou, krab obydlující mušle 

 Vyluštěnou křížovku zasílejte na adresu redakce poštou, 
nebo e-mailem. Ze správných odpovědí vylosujeme tři 
výherce, kteří od nás obdrží pod stromeček pěkné ceny. 

Nápověda: ytt , 
otitis, Enni, Dilhab,  
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OO DP-Metro :    DV1 – Zátopek Karel- předseda, Zatopek@dpp.cz, 74521, 605 785 148, Fiala 
Karel- 74523, Jeřichová Miloslava- 47103, Nejedlý Petr – Nejedlype@dpp.cz 31401, 602 708 520, 
Pilař Josef- Pilar@dpp.cz , 72635, 605 882 036, Obitko Jiří – předseda ZV, ObitkoJ@dpp.cz , 
73860, 737 306 684, DV2 – Drahoš Bohumil – předseda, Darahos.Bohumil@siemens.com , 
72201, 737 975 003, Haberland Luboš – 73915,  Caisová Marie – Caisova@dpp.cz , 72854, 
Richterová Růžena- 73531, 604 109 482, Kavalír Karel + Kučera (BOZP) – 74824, 74536 , DV4- 
Foltýn Vladimír- předseda, 46545, 733288242, Šticha Ivo- StichaI@dpp.cz , 46545, 604105250, 
Majer Rudolf – 46545, Nauš Petr- Naus@dpp.cz , 31129, 736670837 , DV6- Houdek Jaroslav- 
předseda, Houdek@dpp.cz , 24600, Vycpálek František- 23457, Vršínská Marie- 72420, 
Pečenková Jiřina – 73399, Ing.Horna Josef -73393, Klauz Jan- 72456, klauz@dpp.cz , 
739323928, Procházka- ProchazkaVl@dpp.cz , 18254, 40033, 607656191 , DV7- Jičínský Petr- 
předseda, JicinskyP@seznam.cz, 73132, 603906082, Cicvárek Jiří- 74465 602109284, 
Cicvarek@dpp.cz , Janků Vítězslav(Štěpánek Michal)- 72533, 607755466, Šach Zdeněk – 
722533, 73167, 605964395, Pawingerová Hana – 72441, Böhm Jiří –místopředseda ZV, 
BohmJ@dpp.cz , 73168, 606929382, Pavel Jaroslav – Jarapa@seznam.cz , 271962218, 
605159234 , Chodorová Olga – chodorovaO@dpp.cz , 72942, Novak Miroslav- Novakmi@dpp.cz 
(Vojtek 72694) , 72693, DV8- Rajsky Aleš- předseda, Rajsky.ales@quick.cz , 31431, 604904133, 
272736728, Novák Bohumil – 30931, Krása Jaroslav – 46231, Šindelová Jana – 
Šindelová@dpp.cz , 72706, 607576103, Tomajko Dušan – 31231, Poslušný Karel, Koukal Petr, 
30831, Beneš Vladimír – 22831, b.vladimir@seznam.cz , 272926483, 605960052, DV9- 
Stegmüller František- předseda, Stegmuller@dpp.cz 24739, 724725088 , Škorňa David – 
SkornaD@dpp.cz , 74909, 30133, 30146, 30410, 30450, Cafourková Ivana – 30452, Bohuslávek 
Miroslav – 45240, 732207708, Jakoubek Zdeněk – 605478943, Zjakoubek@centrum.cz , 
Točíková Jitka – 73862, 606141699, Hošna Roman – 72029, 608263546, Rada Jiří – 
RadaJ@dpp.cz , 74935. DV10- Nejedlý Luboš – předseda, 603295124, Metzger Eduard – 
604416293, Pičmanová Marie- 731561329, Čubr Oldřich, Berný Jiří – 777000535, Vítek Miroslav. 
DV11-  Kunštová  Jiřina- místopř.ZV, předs.DV, KunstovaJ@dpp.cz , 72905, 608236501, 
Kudrnová Ludmila- Kudrnova@dpp.cz , 72898, 603325991, Slavíčková Jarmila – 73043. 
 

ZO OSD Motol:  Jiří Zabloudil- 775216711 + 739534562 (tarif OSD)  předseda ZO OSD Motol - 
statutární zástupce. zabloudil@zoosdmotol.cz, ZabloudilJ@dpp.cz, zabloudil@oodpm.cz, Marek Tošil-
739083413(tarif OSD) místopř.za sekci ŘED + I.místopř. -statutár.zástupce +Mimořádné 
události a plombování MÚ.tosil@zoosdmotol.cz ,Tosil1@seznam.cz,  Zdeněk Zewel - 731479991   
místopředseda za sekci  MUZEUM STŘEŠOVICE.+ dočasně sekce DEPO. zewel@zoosdmotol.cz, Dana 
Pokorná-774 916 713 místopř. za sekci MIMO DP. Sociální program ZO, Kulturní  referent. 
pokorna@zoosdmotol.cz,  danuli.ja@seznam.cz  , Petr Fejkl -721881742 Místopředseda  za sekci  BUS. 
fejkl@zoosdmotol.cz,Štěpánka Duchová-733141212 Místopředsedkyně za sekci 
 Euphony.duchova@zoosdmotol.cz ,Jan Havránek- 737197223  Místopředseda za sekci Marketing-
reklama-propagace. havranek@zoosdmotol.cz , pripominky@zoosdmotol.cz, Jiří Schmid– 603412884 
Místopřed. za sekci Metro. schmid@zoosdmotol.cz ,  SchmidJ@dpp.cz, Josef Sárközi - 723613226   
výkonný mandát – BUS.sarkozi@zoosdmotol.cz , Jiří  Pakosta - 608 258 703  výkonný mandát- 
ŘED.PEK.pakosta@zoosdmotol.cz Věra Suchá– 737730925 ,výk. mandát-ŘED .Hospodářka 
ZO,kom.BOZP, sucha@zoosdmotol.cz, Patrik Kronbauer –732617038, výk. mandát- ŘED. sportovní 
referent, kronbauer@zoosdmotol.cz, Lucie Pokorná - 774916711  výkonný mandát- MIMO DP.  
Poštovní kontakt se členy, administrativa, zaměření na studující a učně  lucie@zoosdmotol.cz,  
utinkap@zoosdmotol.cz, Josef Vobořil -737555721 výk.mandát – ŘED. Podklady,odborné studie pro 
časopis, zajištění a spolupráce se sekcí „tlapky“ atp. voboril@zoosdmotol.cz, Voboril.Josef@seznam.cz, 
revizní komise: Šmakal Josef, Fanta Josef, Nejedlo Vladimír.   Náhradnice:  Matyová Lolita. 
    
Odborový svaz dopravy :   Předseda: Luboš Pomajbík- 234 462 868, 731 622 977, 
pomajbik.lubos@cmkos.cz , Místopř. JUDr.Klementová Lenka-234 462 195, 731 622 974, 
klementova.lenka@cmkos.cz , Kolektivní vyjedn. Bc. Kokoška- 234 462 736 , 731 622 975, 
kokoska.alfonz@cmkos.cz , Právní odd. JUDr. Polívka Zbyněk-234 462 191, 731 622 978, 
polivka.zbynek@cmkos.cz , Pojištění–Kadlecová Marcela- 234 462 196, 731 622 973, 
kadlecova.marcela@cmkos.cz , Organizační–Boháčová Hana- 234 462 197 , 731 622 972, 
bohacova.hana@cmkos.cz , Inspektor bezp.práce- Ing.Švarc -234 462 191, 731 622 982, 
svarc.vaclav@cmkos.cz , Inspektor bezp.práce  - Hofhansl Emil - 386 359 207+fax 
731 622 980 . Sekretariát OSD - Šlajerová Milada - 222 721 716+zázn., 222 718 928, Fax: 222 
718 927 , Mob.: 731 622 979 , slajerova.milada@cmkos.cz , Hospodářsko-finanční oddělení - 
Augustinová Kiliána - 234 462 152, 731 622 971, augustinova.liliana@cmkos.cz 
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Závěrečná stránka humoru:  
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Zákaznice ve Zverimexu. 
Prosím vás, máte Velkýho 
ptáka? Prodavač na to. 
No, byl by. A stál by? No, 
stál. Ale já myslím jako 
kolik? No, když na to 
přijde, tak i jako kolík. 

Jdou dva policisté 
na obchůzku, když 
tu jeden povídá: 
"Koukej, chcíplej 
pták!" 
Druhý si zacloní 
rukou oči, vzhlédne 
k nebi a povídá: 
"Kde?" 

Stojí u baru tři stárnoucí 
seladoni a jde okolo taková 
dobře vyvinutá blondýna. 
Jeden se chlubí :   'Pánové, 
nebudete mi věřit, ale tuhle 
blondýnku jsem včera 
přeříznul.' 
Ti druzí blednou závistí, ale 
ona to zaslechla, otočí se k 
nim a povídá: 'Pouze 
přepižlal, pánové!' 

Tři králové přijdou do 
Betléma, skloní se nad 
Ježíškem a Ježíšek 
jednoho z nich pozvrací. 
On vyskočí a říká: 'Ježíši 
Kriste'. A Marie se otočí 
na Josefa a povídá: ' To je 
jméno a ne nějakej Ignác.' 

Přijde malý Pepíček k 
sousedce a říká: Dobrý 
den, maminka se ptá, 
jestli nemáte kilo 
mouky, a kdyby ta stará 
kráva neměla, tak se 
mám ptát vedle. 
 

Pane doktore, jaké 
mám možnosti?  
V podstatě máte 
dvě: buď se nechat 
operovat nebo umřít 
dobrovolně. 
 

Studentka přijde pozdě 
na hodinu. A profesor 
se ptá: Tak s kýmpak 
jste zaspala dneska? 
 

Poslouchej, Cyrile, byl 
tu nějaký chlap a chtěl 
koupit osla. A co jsi mu 
řekla?  Že nejsi doma. 
 

Jeden pár takhle přišel na výletu ke 
studni splněných přání. Manžel se 
naklonil, pomyslel si přání a hodil 
dolů minci. Žena si řekla, že to také 
zkusí. Avšak příliš se naklonila, 
přepadla přes okraj a utopila se. 
Manžel chvíli strnule stál, pak se 
usmál a povídá: Jejda, ono to 
opravdu funguje…. 


