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Tento úvodník věnujidvěma tématům. VstupuOO DPMetro do našehoOdborového svazudopravy a jednak činnostiKoalice Odborovýchsvazů v dopravě, kteréjsme díky OSD členy.Po dlouhé řadě měsícůpříprav a odhodlávání se, po provedenémreferendu a po následné první a druhéKonferenci a pak ještě za dalších půl roku poté,nastal konečně ten den "D". Odborováorganizace Dopravního podniku  Metro poletech své samostatné činnosti zakotvila vnejsilnějším svazu v dopravě  v OSD. Stala setak k 1.1.2010 součástí sdružení čítající téměřdvacet tisíc členů, členem Českomoravskékonfederace odborových svazů čítající více neždvěstě tisíc členů a členem zahraničních centrálsdružující miliony odborářů z Evropy a světa.Dnešní svět je o globalizaci, je o rozprodávánípodniků, o propouštění a o ztrátáchpředchozích jistot. Aby nám naše v minulýchletech těžce vydobité výhody zůstaly, je nutnébýt silní, být součástí silných celků. Jižjedenáct let, co funkcionařím, se snažímvysvětlovat lidem, že to, že daný benefit je vKolektivní smlouvě či v Zákoníku práce, ještěneznamená, že tam automaticky musí zůstat ipříští rok. Ne všichni to vždy chápali a mnozíto nechápou dodnes. O to první se bojuje přikaždém vyjednávání, to druhé mají v rukouposlanci a buďte ubezpečeni, že nebýt silnéhosvazu, lobujícího v parlamentních klubech amezinárodního odborového tlaku, měli jsmezde už dávno podmínky podstatně jiné,nebojím se říci otrocké. Proto je velice dobře,že více než tisíc členů z Metra posiluje OSD anadstavbové struktury. Kéž by byli takoví i jiní třeba autobusáci (nemyslím tím naši sekciBUS, nýbrž ty z jiných organizací). Kéž byprozřeli Ti, co podporují různá individua vpidiorganizacích, které jen zaplevelujíodborové spektrum a znesnadňují koncenzusmezi profesemi. Pro náš lepšíosud můžeme dělat jediné,být součástí silných celkůzapojených do silných

mezinárodních struktur. Pokud toto nepochopívětšina, bude asi čím dál hůř.Takovou silnou strukturou je i Koaliceodborových svazů v dopravě. Jak se VŠICHNImohli již podruhé v krátkém čase přesvědčit,nehodlala se smířit se ztrátou benefitů prozaměstnance. Akčně a úderně reagovala.Kdyby se na to vykašlala, tak jako jiné svazy,po doběhnutí kolektivních smluv byzaměstnaci pravděpodobně přišli o stravenky protože by pro zaměstnavatele podražily, přišliby o laciné kupony protože by odvody z nichzásadně podražily o stovky procent, stejnýosud by postihl poukázky flexipass či jakékolijiné poskytování slev a výhod. Netřeba říkat,že u všech profesí v celé republice. Ale jendopraváci ( a buďme hrdi že OSD také ) aželezničáři nekecali a odhodlali se až kestávce. Nosit mašličku, či nalepit někamcedulku že podporuje stávku, dovede každý.Ne každý je ale pro zajištění dosavadníchvýhod ochoten zastavit mašinu, vypnout stroj.Chci věřit, že naši členové ano. Teď to ještěnakonec nebylo třeba, ale příště... dámy apánové, pokud se do toho nedáme, příjdemebrzy o vše... JZ
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Organizační servisoznamuje:

vždy každou středu kancelář ZO OSDMotol





 Profesní sekce:HOFED Zabloudil Jiří– po Konferenci 2010předseda organizace, ŘED Pakosta Jiří,Kronbauer Patrik, Suchá Věra, Tošil Marek,DEPO Jantač Miroslav, Muzeum StřešoviceZewel Zdeněk, Metro Schmid Jiří,Marketink Havránek Jan, Mimo DP PokornáDana, Pokorná Lucie, Euphony DuchováŠtěpánka, funkcionář s dočasným oprávněnímmístopředsedy BUS Fejkl Petr. Ústřední dílny– Dvořák Radek, Macák Jan, Kačena Roman,Sladký Jan, Kudrnová Simona. V referendubylo 94% pro sloučení organizací.
– Profesní odborovésekce: Jednotka provoz Metro p.Obitko Jiří –po Konferenci 2010 prezident PrezidiaOdborové rady, Zátopek Karel, Kristen Pavel,Nejedlý Petr, Pohyblivé schody a Výtahy –Rajský Aleš, Šindelová Jana, Beneš Vladimír,Tomášek František, Čadek Karel, DSM,OSMa HZS – Škorňa David, Jelínek Roman, Paškrt

Milan, Buriánková Marcela, BohuslávekMiroslav, Točíková Jitka – z poziceekonomky členka Prezidia odborové rady,Ekonomie Kunštová Jiřina po Konferenci2010 viceprezidentka Prezidia Odborové rady,Holečková Soňa, Kudrnová Ludmila,Sdělovací a zabezpečovací technika – DoudaIvan, Ing.Horna Josef, Procházka Vladimír,Vršínská Marie, Klauz Jan, VycpálekFrantišek, Elektrotechnika Foltýn Vladimír,Šticha Ivo, Král Vladimír, Staveb tratí,dopravy a pohotovosti DCM Böhm Jiří,Jičínský Petr, Cicvárek Jiří, Janků Vítězslav,Caithamel Michal, Veolia Transport – KřížMiroslav, Školka Jozef, Martiš Luboš, ŠkodaPlzeň Richterová Růžena (volby se pronedostatek funkcionářů opakují), Přepravníkontrola Nejedlý Luboš, Metzger Eduard,Čubr Oldřich, Vydra Kamil, PičmanováMarie, Siemens MMS Drahoš Bohumil,Dvořák Martin, Moučka Vladimír.Referendum není dosud dokončeno.



Ústřední dílny se představují.



Euphony Czech Republic, a.s.Naše profesní sekce Euphony názornědokládá, že být v ZO OSD Motol a tímpádem pod Odborovým svazem dopravymůže doslova každý. Na první pohled Vámmůže připadat divné co že má alternativníoperátor společného s dopravou... ale naten druhý snadno zjistíte, že většinaproblémů je obdobná, néli shodná. Takéchtějí být právně zaštítěni, také potřebujíkolektivně vyjednávat. A to vše jim můžemeposkytnout. Blíže si nyní tento podnikpředstavme v následujícím článku.

Společnost se snažízaměstnancům vyjít vstříc s  jejichpožadavky také formou spolupráces  odbory, kdy pravidelně konzultujemožnosti rozvoje společnosti a potřebyzaměstnanců.









Čtyřikrát na podzim a v závěru rokua zatím třikrát na jaře letošního rokuproběhly brigády na Rekreačnímstředisku Kamýk nad Vltavou. Tímtočlánkem bych chtěl všemúčastníkům těchto dobrovolnýchakcí (drtivá většina byla členy ZOOSD Motol) poděkovat a ocenitjejich podíl práce na zlepšení azatraktivnění areálu. Ne všichni(a to i někteří funkcionáři) jsouuznalí k odvedené práci, kterázde byla učiněna. Někteří (zmetra) dokonce prácidehonestují a více nežporovnání cílů a činů zdedosažených je zajímá, zdadotyční v chatách nepošlapalirohožku a zda byly hrnkyouškem vpravo... Bohužel –„lidé jsou různé..“. Musím takékonstatovat, že plány na zatraktivnění areálujsem musel předělat, protože mi Prezidium vbřeznu některé zamítlo (ač s tím na podzimminulí funkcionáři Metra neměli problém).Činnost brigád tedy nyní zaměřuji natyto cíle: plné zpřístupnění bunkru,odklestění jižní části areálu (předložiljsem návrh, aby zde poté byly stany rozhodne Prezidium), zfunkčněníhřiště. Již hotové projekty: instalacevířivky, likvidace dvou ovocnýchstromů, satelit, rovná plocha podtrampolínou, Internet, ohrada napalivové dříví. Rozpracovanéprojekty: bunkr s vyhlídkou,zpřístupnění jižní části areálu, řezánípalivového dříví, hřiště a zachytávací síť.Odložené projekty: potůček s uzavřenoucirkulací (až po kanalizaci). Věřím, že inadále mi ochotní aobětaví brigádnícipomůžou realizovatprojekty pro zlepšeníprostředí. JZ.









Vážení čtenáři,zavádíme proVás novourubrikuprávních rad.Na dotazyčtenářů avšeobecnéinformace Vámzde bude dnes ido budoucnaodpovídat JUDr. Mgr. Zbyněk Polívka, právníkOSD a to především z oblasti pracovníhopráva.1.Může zaměstnavatel používat kamerovésystémy pro sledování zaměstnanců s cílem,aby sledoval jejich pracovní výkony a následněje pak hodnotit? K této otázce bych chtělpoznamenat, že v žádném případě nemůžezaměstnavatel používat kamerové systémy prosledování zaměstnanců s cílem, aby sledovaljejich pracovní výkony a následně je pakhodnotil. Na základě ust. § 316 odst. 2 zákonač. 262/2006 Sb., zákoníku práce„zaměstnavatel nesmí bez závažného důvoduspočívajícího ve zvláštní povaze činnostizaměstnavatele narušovat soukromízaměstnance na pracovištích a ve společnýchprostorách zaměstnavatele tím, že podrobujezaměstnance otevřenému nebo skrytémusledování, odposlechu a záznamu jehotelefonických hovorů“. Výše uvedený závažnýdůvod spočívající ve zvláštní povaze činnostizaměstnavatele by měl být výjimečný, a měl byse vztahovat na celé činnosti u zaměstnavatele,nikoliv na jednotlivé části. V praxi jenejčastějším důvodem ochrana bezpečnosti čiklíčových právem chráněných zájmů –majetku, apod. (Jsou definovány v Listinězákladních práv a svobod). Odst. 3 výšeuvedeného ustanovení stanovuje, že pokud jedán výše uvedený závažný důvod uzaměstnavatele „je zaměstnavatel povinenpřímo informovat zaměstnance o rozsahukontroly a o způsobech jejího provádění“.2.Může zaměstnavatel započíst náklady načinnost dispečerů do náhrady škody vůčizaměstnanci? Co se týče konkrétníhopožadavku zaměstnavatele započíst náklady načinnost svého dispečera do náhrady škody vůčizaměstnanci, tak zde lze konstatovat, žekalkulovaný náklad na činnost dispečera, jehohodinovou mzdu, nelze vůbec posoudit jako„škodu“ ve smyslu její úpravy v zákoníkupráce. Škoda je majetková újma, která,

v důsledku protiprávního jednání povinnéhosubjektu, nastane v majetkové sféřepoškozeného, a která by nenastala, nebýttakovéhoto protiprávního jednání. Tentozákladní požadavek není v tomto případusplněn. Zmíněný náklad („hodinovouzúčtovací sazbu“) na činnost dispečera byzaměstnavatel vynaložil bez ohledu naskutečnost, zda tento provede výjezdk zaměstnancem zaviněné či nezaviněnédopravní nehodě. V situaci, že byzaměstnavatel požadoval, i přes výše uvedenésdělení, úhradu uvedených nákladů na činnostsvých dispečerů po zaměstnancích, jde tentopožadavek nad rámec skutečné škody a je jejmožné v klidu odmítnout, nebo, v případěvzniku soudního sporu, je se možné úspěšněprávně bránit.3.Co to je kurzarbeit? Kurzarbeit je chápánjako systém státní podpory, který je určenpouze podnikům s finančními problémy.V praxi funguje již několik let v Německu aRakousku. Spočívá v tom, že v podniku, kdezaměstnavatel nemůže zaměstnancům zajistitpětidenní pracovní týden z důvodu sníženépoptávky po svém zboží, stát, z důvoduzachování pracovních míst doplácízaměstnavateli stanovenou procentuální částkuplatu zaměstnance včetně pojistného (ČMKOSv ČR navrhuje min. 25%). Zaměstnavatel jeoproti tomu povinen zachovat daná pracovnímísta. Ve vztahu k zaměstnanci je tak zavedenčtyřdenní pracovní týden. Jeden den v týdnupak zaměstnanec stráví místo v práci napříkladna školení, které mu uhradí vláda ponejvíce zevropských fondů. O zavedení systémukurzarbeit se u nás už rok uvažuje naMinisterstvu práce a sociálních věcí ČR(MPSV) za podpory a souhlasu odborů.Pětadvacetiprocentní státní doplatek, se kterýmodboráři, (viz výše ČMKOS) operují ve svýchpropočtech, je podle nich možné upravit podlepotřeby, tedy například navýšit až na 50procent. Pouze pro max. poloviční výši seodboráři rozhodli proto, aby „nevyděsilivládu". Zde je nutné připomenout, žekurzarbeit je řešení pouze dočasné a podporaby se vyplácela v maximálním rozsahu 11měsíců, poté ztrácí na efektivitě. V současnédobě systém státní podpory kurzarbeit nenínijak právně upraven. Existují jen analýzyMPSV a ČMKOS.
. Komplet na www.zoosdmotol.cz/pravnik.



4.Kdo nese náklady na vstupní lékařskouprohlídku(LP) zaměstnanců? Úpravu LPzaměstnanců je možné nalézt v několikaprávních normách, avšak ani z jedné z nichvšak jasně nevyplývá, kdo je povinen hraditpoplatky za vstupní prohlídky. Obecně jsouk uvedené problematice zastávána protichůdnáprávní stanoviska. Pokud se budeme ale držetnázoru, že prohlídku hradí ten, kdo o nipožádal, tedy v jehož zájmu má být vykonána,tak by ji měl hradit zaměstnavatel. Zákon č.262/2006 Sb., ZP mu totiž, v ustanovení § 32,ukládá povinnost zajistit, aby se v případechstanovených zvláštním právním předpisemzaměstnanec před uzavřením prac. smlouvypodrobil vstupní LP. Z výše uvedenéholze tedy dovodit, že to, cozaměstnavatel musí zajistit, musí takéuhradit. Analogicky ZP stanovuje,v ust. § 101 odst. 6, že nákladyspojené se zajišťovánímbezpečnosti a ochrany zdraví připráci hradí zaměstnavatel. Aúčelem vstupní LP přitom jezejména zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci. 5. Jakpostupovat, když se stane pracovníúraz(PÚ)? Základní právní normou, jakpostupovat při vzniku PÚ, je nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsobevidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů ainstitucí, kterým se ohlašuje PÚ a zasílázáznam o úrazu. Při samotném vzniku PÚ,jedná se o úraz, který vznikne zaměstnanci připlnění pracovních úkolů nebo v přímésouvislosti s nimi, je třeba jednat klidně,rozvážně, ale rychle, je nezbytné poskytnoutpomoc postiženému (přivolat lékaře,eventuelně zajistit dopravu k lékaři, popř.přivolat policii, hasiče). Následně je nezbytnézajistit místo úrazu (varovné světlo, praporek,zvukový signál) a rovněž neprodleně, zde jedůležité zbytečně nečekat, oznámit vedeníorganizace(společnosti), že se stal prac. úraz co se stalo, kde se úraz stal, komu se stal, a kdojej hlásí. Výše uvedené nařízení upravuje vzorzáznamu o úrazu. ZP, v ust. § 105 a násl., arovněž jmenované nařízení vlády, stanovujepovinnosti pro zaměstnavatele při PÚ anemocech z povolání, tj. evidenci, hlášení aj..Následující kapitola je definována pouze vobecné rovině. Tématu srážky ze mzdy budepříště věnována celá kapitola, kterou připraví

MZDOVÁ ÚČETNÍ a viceprezidentkaPOSORu pí Jiřina Kunštová.6.Jaký je postup při provádění srážek ze mzdy ajaký je jejich rozsah? Postup a rozsah srážek zemzdy jsou upravená v zákoně č. 99/1963 Sb.,občanském soudním řádu, kdy platí, že srážky seprovádějí z čisté mzdy a dále z příjmů, s nimiž senakládá, jako se mzdou. Těmito příjmy jsou takové,které povinnému nahrazují odměnu za práci(důchody, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství,náhrady ucházejícího výdělku, náhrada mzdy,odměna za prac. pohotovost a také náhrada za ztrátuna výdělku, poskytovaná z důvodu pracovníhoúrazu nebo nemoci z povolání), dále hmotnézabezpečení uchazečů o zaměstnání, stipendiaposkytovaná školami aj.. Srážky seprovádějí i z odměn z dohod o prac.činnosti, nikoliv však z dohod oprovedení práce a z částekposkytovaných zaměstnanci nanáhradu nákladů spojených spracovním výkonem (cestovnínáhrady, náhrady za opotřebenívlastního nářadí či obdobnáplnění). Následně se nejprvevypočte základní nezabavitelnáčástka, která nesmí být povinnému sražena, jejížvýše činí úhrn dvou třetin úhrnu částky životníhominima jednotlivce (stanoveno zákonem a vsoučasnosti činí cca 3.126,Kč) a částkynormativních nákladů na bydlení pro 1osobu aj. Vrámci stanovení částky pro uspokojení pohledávekoprávněných osob je posléze odečtena základníčástka, viz. výše, od čisté mzdy, a takto zjištěnýzbytek čisté mzdy se zaokrouhlí směrem dolů načástku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celýchkorunách. Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se dělína třetiny, kdy: 1/3 je určena k vydobytí pohledávekoprávněných osob, 2/3 slouží jen k vydobytípřednostních pohledávek, a pokud takových není,vyplatí se povinnému, jedná se kupříkladu ovýživné(alimenty), pohledávky náhr. škodyzpůsobené poškozenému ublížením na zdraví,pohledávky pojistného na soc. zabezpečení apříspěvku na státní politiku zaměstnanosti apohledávky pojistného na veřejné zdrav. pojištění,3/3 se vždy vyplatí povinnému. Z uvedenéhovyplývá, že nezabavitelnou(nepostižitelnou) částčisté mzdy tvoří: a) zákl. nezabavitelná částka, b)příp. částka vzniklá zaokrouhlením, c)TŘETÍTŘETINA zbytku čisté mzdy, d) neníli uplatněnažádná přednostní pohledávka, též druhá třetinazbytku čisté mzdy. Vaše dotazy posílejte na:casopis@zoosdmotol.cz



Slovníček: PC(písíčko)= označení stolního počítače, notebook(noťas)= přenosný počítač obvyklev kufříkovém tvaru. Výhodou notebooků je, že máte vše komplet bez sestavování a zapojovaní.Hardware je tzv. železo, tedy to materiální. Software jsou programytedy duševno. Programy jsouplacené (komerční), na zkoušku po učitý čas zdarma (trial či demo) a zadarmo (freware). Počítačnespustíte BEZ OPERAČNÍHO SYSTÉMU (OS). Většina využívá Windows(XP, Vista..). Natento OS, který oživuje stroj se dají nahrát další programy např. kancelářské(komerční Office čizadarmo Openoffice), lze si nainstalovat různé programy na úpravu fotek, zvuku, videa, různé hryatp. Šikovní lidé dokáží vytvořit různé programy sami. Pro tuto tvorbu se stává nezbytnostíangličtina ve které jsou programy psány. Každé PC musí mít alespoň základní periferie myš,klávesnici, reproduktory (zvukovou kartu v PC  může být samostatná, nebo integrovaná vzákladní desce). Myš kdysi mívala kuličku, která se musela čistit. Dnes se vyrábějí jen optické ato i bez přívodní šňůry infrasignál do USB portu. USB je v dnešní době nezbytností a připojujíse na něj tiskárny, scenery, foťaky, kamery i třeba mobilní telefon, prodávají se i doplňkylampička či varná plotýnka na hrnek kafe. Klávesnice může být také na USB a rovněž bez kabelu.Vyrábí se i doplněk (číselná klávesnice) pro notebooky, které samostatné numerklávesy nemají.













Poznámka: I přes potvrzené převzetí
podnik na dopis nijak nereagoval...
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Egypt horká dovolenáEgypt leží v severovýchodní Africe. Ze severu ho omývají vody Středozemního moře a z východu Rudémoře. Většina ze 78 milionů obyvatel žije poblíž břehů řeky Nil. Tato země je známá především díkystarověké civilizaci a několika světově proslulým monumentům, jako jsou například pyramidy v Gíze a Velkásfinga. Město Luxor, které se nachází na jihu Egypta, skrývá početné starověké artefakty, jako napříkladchrámový komplex Karnak a Údolí králů. Historii má Egypt velmi rozmanitou a rozsáhlou. Ale teď sevraťme k dnešnímu Egyptu a pozváním do této země, doporučení jako přitažlivé letní dovolené.Podnebí Egypta se mění od severu k jihu. Sever je chladnější, na jihu jsou větší výkyvy teplot. Egypt jejednou z nejteplejších a nejsušších zemí světa, na některých místech neprší několik let. Tato země má přes300 dní slunečního svitu, zimy jsou mírné, léta velmi horká, v poušti se za extrémních podmínek teplotypohybují ve stínu kolem 50 °C, slunce je vražedné. V letoviscích je lépe díky větru amoři. Asuán leží přímo na obratníku raka, kde je v létě nejtepleji a slunce kolmo. Naletišti otevřenému větru naměříme kolem 45 °C, v rozžhavených ulicích je ale takovévedro, že se to absolutně nedoporučuje. Vlhkost je zde jen kolem 10%, když se uváží, žev České republice je vlhkost 3040%, zdá se nám, že je sucho a stačí, aby bylo 28 vestínu a už kolabujeme. Asuánu se vyrovná už jen pár destinací (Dubaj, kde je naopakdruhý extrém, až 8090% vlhkost, Baghdád, Kuwait). Podnebí Egypta je extrémní, nacož Evropané nejsou absolutně zvyklí. Měna je Egyptská libra (LE) = 100 piastrů (1USD = 5,70 LE). Mohu doporučit destinaci, kterou jsem si sama vyzkoušela s cestovníkanceláří Exim tour. Hotel  MORGANA TABA RESORT Egypt  Taba. Hotelovýkomplex leží na písčité pláži. Vstup do vody přes kamenitý a korálový pás, který je zdevelmi krásný. Strava: all inklusive. Ubytování: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlek, individuálněovladatelná klimatizace, telefon, lednička, trezor, televizor se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení(koupelna s vanou, WC), balkon, terasa nebo francouzské okno. Zařízení: vstupní hala s recepcí, hlavnírestaurace + bar, snack bar, obchodní arkáda, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), vyhřívaný bazén +dětský bazén. Pláž: písčitá, vstup do vody přes kamenitý a korálový pás (doporučeny boty do vody), lehátka aslunečníky zdarma. Sportovní aktivity a zábava: animační programy, večerní programy, fitness, kulečník,tenis, potápění, tělocvična, sauna, vířivka, masáže, tenis (večerní osvětlení). Stravování v ceně: all inclusive od 10:00 do 02:00, all inclusive je možné čerpat v časech a prostorách určených hotelem. Zahrnuje snídaně,obědy, večeře a pozdní večeře formou bufetu, dopolední, odpolední a půlnoční snack, neomezené množstvívybraných rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů. Zmrzlina v omezeném čase v baruu bazénu. Víno k dispozici pouze v hlavní a hotelové restauraci po dobu oběda a večeře a v italské restauraciu bazénu v hotelem určených hodinách. V baru na pláži jsou podávány pouze nealkoholické nápoje. Vprůběhu pobytu je připravena bohatá nabídka fakultativních výletů.Káhira – dvoudenní prohlídka pyramid a Sfingy v Gíze a Egyptského muzea, návštěva Papyrus institutu.Slavná Alabastrová mešita, první pyramida v Sakkary. Orientační cena: 185 USDKlášter Sv. Kateřiny a Sahan  klášter sv. Kateřiny v údolí mezi horami Gebel Músa (Hora Sinaj neboliMojžíšova hora) a Gebel Catherine (Hora sv. Kateřiny). Uprostřed kláštera je justiniánská bazilika, vnitřnívýzdoba pochází ze 17. a 18. století. Za oltářem najdete kapli hořícího keře a v arkádové stavbě naleznemecennou sbírku ikon a světově proslulou knihovnu. Orientační cena: 51 USDMojžíšova hora  zážitkem je tříhodinová pouť na druhou nejvyšší horu Sinaje  Gebel Músa, vysokou 2285m, kam vede buď relativně pohodlná cesta s mnoha serpentinami nebo 3 tisíce rozeklaných příkrých schodů.Na horu se vystupuje v brzkých ranních hodinách a na vrcholku si můžeme vychutnat východ slunce. Běhemcesty zpět se otevírají nádherné pohledy na okolní hory, které vycházející slunce barví do různých odstínůčerveně. Orientační cena: 47 USDJeep safari a Duhový kaňon  nasednete do džípů, které Vás dopraví k ústí Duhového kaňonu. Nejpůsobivějšíje nejužší část kaňonu, kde se mezi dva pískovcové valy vejde jediný člověk. Den zakončíte prohlídkouměsta Dahab. Orientační cena: 55 USDPetra  navštívíte nejatraktivnější místo Středního východu. Během své prohlídky uvidíte hlavní atrakce(Pokladnici, amfiteátr, královské hrobky, kolonádu, Velký chrám, muzeum). Poté cesta do Akaby. Orientačnícena: 230 USDLodní výlet – Faraónův ostrov  odpočinkový lodní výlet k Faraónovu ostrovu. Projížďka kolem pobřežík ostrovu, kde se nachází pevnost z dob Salaadina. Bohatý podmořský život mezi neporušenými korály.Orientační cena: 55 USDJeruzalém přejedete egyptskoizraelské hranice a po cestě do Jeruzaléma se zastavíte u Mrtvého moře, kdemůžete vyzkoušet jeho blahodárné účinky. Při své návštěvě Jeruzaléma uvidíte jeho nejznámější místa (ViaDolorosa, chrámy,…). Orientační cena: 163 USDDahab – nákupní výlet  půldenní výlet do městečka Dahab, nákupy a prohlídka místních obchůdků.Orientační cena: 25 USDEilat  delfinárium, kde můžete okusit báječný pocit z koupání a plavání s delfíny, korálový svět, podmořskáfauna i flóra. Orientační cena: 141 USD HaŠeb









Společenská rubrika:

U příležitosti 80let přejeme

panu Josefu Zabloudilovi



S poruchou erekce brzymožná pomůže i speciálnípovlečení s ViagrouVynález Pepa Torrese se asistane vynálezem roku,ačkoli se původně snažilvyrobit pouze vtípek propřátele. Tento španělskýnanotechnolog prostěnapustil vlákna bavlnyViagrou a utkal z nichpovlečení. Jenže když se ojeho vynálezu doslechliunavení podnikatelé,zaplavily ho tisíce žádostío výrobek. Princip jejednoduchý. Unavenýmuž bez erekceulehne do peřin,které jsoupovlečeny vespeciální bavlněnapuštěnéViagrou. Jak setextilie otírá otělo, účinnálátka pronikákůží do krve.Brzy nad ránemse z vyčerpanéhopartnera probudídravec. „Začalo tovšechno jako vtippoté, co jsmeviděli studii, podleníž mnohopodnikatelů mámálo sexu, protožejsou unavení zpráce,“ přiznal Torres.„Začalo volat tolik lidí,že jsme se rozhodli začíttoto povlečení vyrábět vevelkém. Lidé, co to testovali,říkají, že se nemohli soustředitna nic vyjma sexu“ tvrdil súsměvem Torres britskému TheSun. Jak bude možné povlečení prát,zatím Torres tají.Nový lék na potenci působí dvakrát rychleji než

ViagraModré pilulky, pro pány sporuchou erekce, budoumít podle lékařů již brzysilnou konkurenci. Novýlék avanafil totiž účinkujestejně spolehlivě jakoViagra, ale mnohemrychleji. Erekce se podleklinických testů dostavujedo 30 minut, což jepoloviční hodnota než uViagry. Lékaři testovalinový lék u 646 mužů sporuchouerek ce a erekce prok valitní propohlavnístyk nastalav 80 procentechpřípad ů. „Tatodata naznačují, že avanafildo sahujep lnéhoúčinku ajehoúčinek sedáprodloužitaž na šesthodin, cožmůže býtvelmivítané,“uvedldocentLeRoy Jonesz Universityof Texas.Avanafilúčinkuje stejnějako látky veViagře, Cialisu aLevitře. Všechnyvychytávají enzym PDE5v cévách penisu, ovšemavanafil nejefektivněji. Dodvou let by se novinka mohladostat na trh. Ivan Kaktus.
Čerpáno z: http://www.novinky.cz/zena/vztahya sex/188424sporuchouerekcebrzymoznapomuzeispecialnipovlecenisviagrou.html a http://www.novinky.cz/zena/vztahyasex/185564novyleknapotencipusobidvakratrychlejinezviagra.html



Kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozu a zasezmizelo.







Volby se blíží...




