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    Vážení čtenáři,  
Toto číslo je, po vánočním a jen pro 
členy, opět určeno široké veřejnosti.  
Dostane se tak do ruky více než 

tisícovce čtenářů do všech koutů naší vlasti a díky 
příbuzenským vztahům našich členů i do ciziny. 
Bylo by proto fajn, aby si i do budoucna drželo 
standart zajímavostí a informací, které jinde 
nejsou, aby se Vám líbilo. Náš časopis Motoláček 
je oblíben již od, dejme tomu osmého čísla, kdy 
jsme přešli ze samovýroby na tisk pomocí 
grafických strojů z tiskárny.  Samozřejmě, že za 
cenu běžnou na trhu bychom si to nemohli dovolit 
a tak bych i touto formou, rád poděkoval triu 
našich přátel a členů, odborníků na strojový tisk,  
Ing. Jaroslavu Doušovi, Zdeňku Vlkovi  i Honzovi 
Havránkovi, za jejich obětavou práci a fandovství, 
díky které tyto časopisy ze strojů vypadávají, 
vlastně jen za cenu materiálu či jí velmi blízké. 
Tuto jejich aktivitu využívá mimochodem i ZO OSD 
z Brna. I ona šetří peníze svých členů, a je trochu 
smutné, že ač jsme tuto možnost nabídli i jiným ZO 
OSD, tak toho ostatní nevyužívají.  Souvisí to 
samozřejmě i s tím, mít co vytisknout. S obsahem 
každého čísla, které se tvoří těžce a ve volném 
čase.  Když se lidí ptáte, každý má plnou pusu řečí, 
jak on by to napsal, jak by to udělal, ale jak to 
bývá, skutek utek… Každý přispěvatel do našeho 
časopisu je přitom jak vítán, tak drobně 
honorován, protože jen tím, bude náš společný 
Motoláček pestrý a každý si tam najde alespoň 
pár stránek toho svého. Výbor proto schválil 
obsahové zaměření letošních čísel a na mne, jako 
předsedovi je a bude, tento obsah držet a po 
dobrém i po zlém ho zajistit. Naše myšlení, 

politické zaměření i vnímavost vůči okolí je různé. 
Je proto naivní domnívat se, že se obsahem 
můžeme zavděčit všem. Nikdy nenajdeme takový 
formát a obsah, který by docenil každý. Buďte, 
proto prosím shovívaví vůči tématům, které 
zrovna vás netrápí či na které máte úplně jiný 
názor. Tak je tomu třeba i se vtipy. Buďme nad 
věcí… Někdo se směje tomu, někdo onomu. 
Perverzní a vysloveně hanlivé neuveřejňujeme, ale 
ne všemu se smějí všichni.  Sami nám přeci můžete 
pomoci tvořit Motoláček tak, aby se líbil i vám. 
Zašlete váš příspěvek na známou adresu 
casopis@zoosdmotol.cz a nebojte se. Budete-li 

chtít, můžeme použít i autorskou zkratku, ve které 
vás nikdo nepozná.  
Články, kde se pranýřuje to, o čem váš nadřízený 
třeba ani nechce slyšet, mají vděčné čtenáře 
jinde a mnohdy se díky tomu pomůže dobré 
věci. Média jsou mocná zbraň a politici to vědí. 
Ne nadarmo dávají miliony na kampaně, aby 
nás přesvědčili, jak už to teď bude fajn.  I my, 
odboráři, se naučme zacházet s touto zbraní, 
která nám může pomoci hájit zájmy těch, které 
zastupujeme - našich členů, našich 
sympatizantů i ostatních, není-li to ve střetu a to  
v souladu se ZP, KS i dalšími právními normami, 
které jen odbory mohu využít a kde jedinec 
nemá šanci uspět. I proto jsou odbory orgán 
kolektivní ochrany a mají svou váhu ve všech 
strukturách společnosti. I proto je ČMKOS 
členem tripartity a partnerem pro vládu i 
zaměstnavatele. Nebylo-li by tomu tak, pak by 
se brzy vrátil středověk a otroctví. 
A co nás čeká příště?  Zamyslíme se nad tím, 
proč Orionka byla(a je) dlouhá léta vystěhovaná 
a zvenku devastovaná. A kdy už tam bude 
alespoň depozitář pro Muzeum DPP. Proč 
muselo být vrchní vedení vyhnáno do malých 
prostor v Ústředních dílnách, proč stále v DPP 
vyhazujeme peníze za firmu Elektroline, když 
pak naši zaměstnanci práci předělávají a 
dodané zboží po nich opravují. Řekneme si o 
našem návrhu nárůstu mezd vzhledem k vývoji 
hospodaření podniků, probereme, zda podniky, 
kde vyjednáváme, dodržují platné Kolektivní 
smlouvy i zákony a jak se změnilo pracovní 
prostředí vzhledem k extrémům v počasí, které 
letos (jak jinak) přijdou. Příští číslo také seznámí 
ty, co s námi nebyli na zájezdech a akcích, jaké 
to tam bylo a na co se mohou těšit příště a příští 
číslo opět přinese i letošní novinku, vkládaný 
plakát. 
Závěrem bych chtěl požádat ty, kteří nám fandí, 
ale nejsou našimi členy, zda by nezvážili 
možnost vstupu do naší organizace a ty, kteří si 
to nemohou finančně dovolit, bych chtěl 
požádat alespoň o vstup do korunové ROH, díky 
které mají trochu toho uvolnění na práci moji 
kolegové. Dnešní doba není jednoduchá a 
nepomůžeme-li si navzájem, bude jen hůř… 
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 Proběhla 13. řádná Konference ZO OSD Motol- 
2016.  
Úvodem předseda 
představil přítomné 
hosty z Odborového 
svazu dopravy.  Další 
host, personální ředitel DPP se 
z účasti během jednání SMSkou 
omluvil pro jiné pracovní 
zaneprázdnění.  Připravené otázky 
členů tak nemohly být zodpovězeny 
a budou písemně vypořádány. Další 
dotazy na DPP můžete zaslat na 
adresu: info@zoosdmotol.cz 
Předseda také představil  

svého nového zástupce, I.místopředsedu, pana Jiřího Hanuše ze sekce L.D., kterého 
v lednu v tajné volbě zvolil VZO a který na této pozici vystřídal kolegu Jiřího 
Pakostu ze sekce ŘED. 
Předseda ve svém tradičním projevu zhodnotil uplynulé období a upozornil na 
současné nešvary, neochotu a apatii, která v odborové práci přináší stagnaci a 
zhoršení servisu našim členům. Kriticky vystoupil na adresu vedení svazu, které se 
brání přehodnocení priorit a nastavení nových směrů a činností pro členy. Jako 
zásadní pro naši organizovanost v kolektivních strukturách zdůraznil bezchybné a 
kvalitní poskytování právní pomoci našim členům.  
V další fázi svého projevu vysvětlil rozsah změn ve Statutu, které si vyžádala potřeba 
dnešní doby. 
 Jde zejména o změnu ve způsobu výpočtu členského bonusu, který nově upřednostní 
jen naše členy a mírně znevýhodní více členství, tedy členy, kteří jsou organizováni i 
v jiných organizacích, často i u takových, které naši organizaci poškozují (například 
soudruh Tošil , člen dozorčí rady Schneider, či předseda strojvedoucích Novotný), 
díky jejiž aktivitě či možné závisti, došlo k výraznému omezení hrazené doby na 
práci funkcionářů i částky darované DPP organizacím na činnosti pro zaměstnance 
prospěšné a odbory organizované. Stagnací výše členské základny i jejich dělení se 
z jinými organizacemi, přichází naše organizace o profit, který následně svým členům 
předisponovává. Rozšíření členské základy je přímoúměrné zvýšení výhod a zlepšení 
servisu pro naše členy. Každý člen v tomto může pomoci a předseda zdůraznil 
vyplácení náborového příspěvku dvěstě Kč za každého nového 
člena platícího srážkou ze mzdy. Má-li někdo z členů zájem o tuto 
brigádní činnost, vším potřebným ho vybavíme. Je stále mnoho 
míst, kde nepůsobíme či jen sporadicky (například garáž Klíčov, 
vozovny Kobylisy a Hloubětín, CD, Dílny Hostivař aj.). 
Dále jde o změnu ve sloučení příspěvků určených funkcionářům a 
vytvoření jen jediného - za řádnou činnost  funkcionáře- který 
funkcionářům bude v rozsahu 0-210 Kč určovat přímo předseda 
(předsedovi tato částka nepřísluší, předseda má kvůli kontaktu se 
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členy i s výborem hrazen free tarif). Předseda tak chce funkcionáře motivovat 
k lepším výkonům. Zvláště výměny materiálů na nástěnkách jsou mnohdy ostudně 
pomalé. 
Konference rovněž vyslechla důvod k doplnění možnosti korespondenční volby 
v sekcích, která zvolí místopředsedu sekce a výkonné mandáty. Zvláště v sekci ŘED 
se již delší čas nedaří zvolit místopředsedu. Nejprve kvůli malé účasti voličů, poté 
kvůli malému zisku hlasů jediného kandidáta p.Pakosty. Předseda vypsal nové volby, 
přičemž přihlásit se ke kandidatuře na funkcionáře sekce řidičů a řidiček tramvají 
může kterýkoliv člen sekce, pokud není zároveň i členem jiné OO. Uzávěrka 
kandidatur je 31.3.2016. Poté proběhnou volby korespondenčně, obesláním dopisem 
s volebním lístkem a to všech členů dané sekce. Títo způsobem bude moci volit i 
jakákoliv jiná sekce v budoucnosti. Změna umožní i hlasování elektronicky, které 
může být v budoucnosti samozřejmostí. 
Nový Statut také dává možnost operativní volby v oblasti dalšího sdružování a 
sloučení organizace, tak aby byla pro naše členy garantována právní ochrana a 
zajištěno maximum výhod a benefitů. 
Předseda svazu a místopředsedkyně svazu odpověděli na některé dotazy našich členů. 
Předseda svazu uvedl příklady práce svazu a vysvětlil personální obsazení kanceláří 
na Žižkově, v sídle OSD.  
Součástí Konference byla i tradiční tombola, přičemž účast v tombole mají vždy 
zajištěnu, zdarma, všichni účastníci Konference. V osudí bylo kolem šedesáti cen 

(více se do auta nevešlo..), většinou 
různých sponzorských darů. Příklady 
cen: telefon Nokia 130, puzzle, 
dřevěné obrázky, pytel produktů od 
Vitany, keramika, vitamíny atp.. 
Hlavní výhrou jsou dárkové koše či 
potravinové balíčky. Dva losujeme 
z celé členské základny(tedy i 
z nepřítomných), jeden z účastníků 
Konference.  Výherci hlavní ceny jsou: 
p.Josef Neuman, pí Eichlerová a pí 
Veverková. Konference také 

pogratulovala a předala dary přítomné jubilantce, čerstvé pětaosmdesátnici, paní 
Blance Wimmerové. 
Závěrem přijala Konference toto USNESENÍ: 
 

KONFERENCE PŘIJÍMÁ NAVRŽENÉ ZMĚNY VE STATUTU  
A UKLÁDÁ VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE JE ZAPRACOVAT 
 A STATUT ZAKTUALIZOVAT.  KONFERENCE UKLÁDÁ VÝBORU 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE DÁLE ROZŠI ŘOVAT  
PRO ČLENY NABÍDKU BENEFIT Ů A ZAJISTIT GARANCI 
V POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ OCHRANY NAŠICH ČLENŮ. 

 

Na naši Konferenci může přijít kterýkoliv náš člen (na rozdíl od jiných organizací, 
kde jen vyvolení hlasují za členy organizace – např. Obitkova FPO uplatňuje systém 
delegátů, kdy určení a pozvaní delegáti rozhodují za všechny ostatní členy). Tradičně 
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též na Konferenci zajišťujeme přítomným pohoštění ve formě chlebíčků, zákusku, 
kávy, čaje i minerálky. Každý člen obdrží soubor jednacích materiálů i nějaký ten 
dárek. Věříme, že i příští Konference si vyžádá zájem našich členů a případně většího 
zájmu (nad 50 členů) si pronajmeme větší sál. ZO OSD Motol garantuje, že i do 
budoucna zachová princip demokracie a možnosti volit a rozhodovat pro 
všechny naše členy. Krom členských výhod je to významný důvod, proč právě  
v ZO OSD Motol by měli zaměstnanci hledat svou odborovou účast.  

  
Změny ve  S T A T U Tu   ZO OSD Motol  od 12.2.2016 
 

⇒ Drobná změna je u daru při životním jubileu (kulatiny 60, a při souhlasu VZO i 70,80 a 
90 let...) v daném měsíci následujícím po příslušném jubileu, k vyzvednutí v kanceláři. 
 

⇒  Ke členství ve ČMKOS, ETF, ITF:   V případě vystoupení OSD z těchto institucí se 
pokusí ZO OSD Motol o vlastní členství v nadstavbových strukturách, bude-li to pro členy 
výhodné. 

⇒ V oblasti náhrad pro funkcionáře - Předseda stanovuje jednotlivým funkcionářům 
výši příspěvku za jejich řádnou činnost funkcionáře, v rozsahu 0-210,-Kč na jednotlivce. 
Naopak je zrušena náhrada platby paušálu i platba za účast na VZO  - jsou vybaveni 
telefonem s odborovou simkartou pro SMS a volání zdarma. + na telefonní výdaje a to 
vždy při jeho účasti na  jednání Výboru základní organizace.   

⇒  Důležitá změna je v oblasti usnášeníschopnosti VZO - Dojde-li k situaci, že není 
splněna ani jedna z podmínek (nadpoloviční účast všech funkccionářů či Akční 
skupiny), je předseda oprávněn nahradit VZO operativní Konferencí s pozvanými 
delegáty, zastupujícími dle určeného klíče, všechny členy Odborové organizace. Klíč 
k delegování určí předseda za pomoci Akční skupiny, formou delegování per-rollam. 
Operativní Konference nenahrazuje pravidelnou únorovou členskou schůzi 
(Konferenci) všech členů majících o tuto účast zájem. Při operativní Konferenci platí 
ustanovení STANOV OSD o usnášeníschopnosti. Operativní Konferenci svolá předseda 
v termínu co nejkratším od doby ukončení VZO pro neusnášeníschopnost. 

⇒ Byl doplněn volební systém - Volba místopředsedy za profesní sekci:  pokud je 
zvolen princip korespondenční volbou (poštou či elektronicky), počítá se příslušné 
procento z dorazivších hlasů. Je však třeba obeslat všechny členy sekce evidovaných 
k datu volby a dát jim právo a možnost volit. (V dubnu tak bude volit sekce ŘED) 

⇒ Změna je i ve  ve vzorci pro výpočet členského bonusu. U členů platících méně 
než 100,-Kč je to polovina po odvodu na svaz ze zaslané částky, a u ostatních jde o 
polovinu po odvodu na svaz vypočtenou z kolektivní platby z daného podniku (tedy 
všechny platby děleno počet členů v sestavě plateb) plus dar, nebo poměr výše daru při 
více členství v DPP (Každý člen si podle svého uvážení může rozhodnout, zda bude 
členem jen ZO OSD Motol (popřípadě i ROH, kde členství pokládáme také jen za jedno) a 
obdrží něco kolem 1.300,- na bonusu, nebo zda bude podporovat i jiné organizace, často 

ty, které té naší vysloveně škodí..a pak obdrží třeba jen 950,-) Systém je tak 
spravedlivější a pro naše věrné členy finančně výhodnější. 
⇒ Na sociální program budou použity přebytky z plánované režie organizace.  

 

Aktualizovaný STATUT  naleznete na naší webové stránce:  
www.zoosdmotol.cz  a  případným zájemcům jej v kanceláři vytiskneme. 
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  Sytý hladovému nev ěří…     .   

 
 

Důstojná minimální mzda – cesta ke 
zdravému hospodářství.  
Podle mediálních vyjádření Vladimír Dlouhý, šéf 
Hospodářské komory ČR, začíná patřit mezi největší 
odpůrce minimální mzdy v ČR.  Nejnověji se nechal 
slyšet, že odborářská lobby o navyšování minimální 
mzdy se stává nástrojem politických her.  Minimální 

mzda v ČR patří v rámci EU mezi 
nejnižší a pracující chudoba je jevem, 
který bychom jako vyspělý stát neměli 
tolerovat. „Český zaměstnanec,“ uvedl 
předseda ČMKOS Josef Středula, „by 
se neměl utěšovat, že má o trochu víc 
než úplný nuzák, nýbrž že má aspoň 
tolik, aby se za to nemusel 
stydět.   Naše minimální mzda se už 
dlouhá léta rovná spíše chudinské dávce 
než odměně za práci byť méně 
kvalifikované.“ 

 Předsedové odborových svazů  
z průmyslových odvětví připomínají 
V. Dlouhému, že on stál jako bývalý 
ministr průmyslu za privatizací firem, 
po kterých dnes nezůstalo nic.  
Už tehdy se bohužel začínala psát 
cesta levné práce v ČR. 
 

Jak jsou na tom důchody v České 
republice po 27 letech?   

Neslavně.. Důchody za toto období 
vzrostly pouze o cca 10%! Viz připojený graf. Nedivte se tedy, že ten kdo může a 
zdraví mu to umožní, tak po dosažení důchodového věku dále aktivně pracuje. 
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Kdo bude v ČR pracovat... ? 
Nedostatek lékařů a sester je časovaná bomba. Hrozí zhroucení, varují ředitelé 
nemocnic. Ředitelé nemocnic si stěžují, že v jejich zařízeních chybějí lékaři a sestry. 
Leckde hrozí, že bude nutné zavřít některá oddělení. Řada doktorů odchází "za 
lepším" do Německa. Podle ředitelů je potřeba skokově zvýšit platy zdravotnických 
pracovníků. Problémem je i zbytečně dlouhé vzdělávání, kdy třeba plnohodnotná 
sestra musí nyní studovat sedm let. Chybějí lékaři a desítky sester, v Praze se ale 
mluví až o stovkách sesterských míst, která by nemocnice potřebovaly obsadit. 
Přesná celostátní čísla ale k dispozici nikdo nemá. A týká se to nás všech…! 
 

Hašek: "Současné ohodnocení řidičů neodpovídá realitě"   Předseda 
Asociace krajů ČR Michal Hašek se v prosinci sešel se svými protějšky 
Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových 
svazů (ČMKOS) a Lubošem Pomajbíkem, předsedou Odborového svazu 
dopravy (OSD). Řidiči si stěžují na nedostatečné mzdy. Protesty řidičů 
odstartovala takzvaná jablonecká výzva v rámci které řidiči po celé republice oblékli 
na protest proti nízkým platům výstražné vesty. Jejich požadavek na zakotvení 
minimální mzdy v krajských tendrech na provoz autobusových linek minulý týden 
podpořil vyhlášením stávky Odborový svaz Dopravy. "Rozumíme požadavkům OSD a 
rozumíme tomu, že úroveň odměňování řidičů, kteří zajišťují veřejnou dopravu, 
neodpovídá realitě 21 století," uvedl Hašek. Dlouhodobé řešení tohoto problému si 
podle něj vyžádá součinnost vlády a parlamentu. Odbory se protesty snaží prosadit 
vytvoření pracovní skupiny ve spolupráci s kraji a vládou, která by vypracovala 
jednotnou metodiku, podle níž by pak kraje vypisovaly soutěže. V tendrech by pak 
mělo být jednou ze zásadních podmínek dodržování garantované mzdy pro řidiče. 
(http://www.asociacekraju.cz/novinky/hasek-soucasne-ohodnoceni-ridicu-neodpovida-realite.html )   Dopravci bojují s 
nedostatkem řidičů, Arriva nabízí deset tisíc za nástup. Jeden z největších 
autobusových dopravců v zemi se potýká s nedostatkem řidičů. Akutní potřebu 
odhadl šéf tuzemské Arrivy Radim Novák na 150 lidí, firma by ale přijala i dvojnásobný 
počet. Arriva proto aktuálně vypsala pro každého nastupujícího řidiče 
desetitisícovou jednorázovou odměnu a doufá, že zájemce přiláká. Vůbec poprvé si 
objednala i rozhlasovou reklamu. Až začnou firmy platit alespoň trošku slušně, vrátí 
se řada lidí do oboru,“ sdělil E15.cz člen rady městské části Brno-jih a autobusák 
Pavel Reich. Mzdy měly být nejméně o deset tisíc vyšší. S nedostatkem řidičů se 
potýkají téměř všechny dopravní firmy. „Kdyby nyní přibylo pět tisíc kvalifikovaných 
řidičů, pokrylo by to nejakutnější potřebu. Celkově 
jich podle odhadů chybí na deset tisíc,“ uvedl 
nedávno generální tajemník sdružení dopravců 
Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Řidiče proto láká 
řada firem, například CS Cargo se zaměřilo na ženy, 
kterým vedle dalších bonusů slibuje i pracovní oděv 
dámského střihu. (http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-

logistika/dopravci-bojuji-s-nedostatkem-ridicu-arriva-nabizi-deset-tisic-za-
nastup-1236614) 
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Informace z jednání Plenární sch ůze Rady hospodá řské a 
sociální dohody ČR konané dne 1. 2. 2016 v Praze  
Úterý, 09 Únor 2016 08:54  

 

Dne 1.2.2016 jsem se po dohodě s vedením ČMKOS zúčastnil jednání Plenární 
schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Podařilo se dosáhnout zařazení 
bodu o mzdových a pracovních podmínkách řidičů do programu jednání, a také jsem 
celé shromáždění informoval o důvodech vyhlášené stávkové pohotovosti OSD, o již 
uskutečněných jednáních a jejich výsledcích, a apeloval jsem na předsedu vlády, aby 
se řešení co nejvíce urychlilo. Takže problémy, které trápí členy OSD byly opakovaně 
projednány na půdě RHSD ČR, zvlášť bylo poté dohodnuto další jednání pod gescí 
premiéra. Moje vystoupení bude součástí zápisu z jednání. Mohu všechny OSD členy 
ujistit, že děláme maximum proto, abychom dosáhli deklarovaného řešení problému 
jednáním. Současně však připomínám všem členům OSD, že je vyhlášena stávková 
pohotovost, a že může nastat situace, kdy bude možná nutné ze stávkové 
pohotovosti přejít k jiné formě protestu. Za sebe i vedení OSD říkám, že jsme 
připraveni. Očekávám, že stejně tak jsou připraveni hájit své zájmy i všichni ostatní 
členové OSD. Doporučuji sledovat aktuální informace na webových a facebookových 
stránkách OSD. 

Luboš Pomajbík - předseda 

Odborového svazu dopravy 

  

Motoláček je váš časopis… 

I vy můžete přispět do jeho 

obsahu. Články, obrázky, 

vtipy a zajímavosti zasílejte 

na adresu: 

casopis@zoosdmotol.cz  

Můžete zde také umístit 

vaši reklamu zdarma! 

Máte také rádi zvířátka ? 
ZO OSD Motol dlouhodobě podporuje útulky koček. 

Máte-li zájem pomoci, uvítáme Váš zájem, Vaši 

podporu. info: www.azyl-kocourkov.cz  
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Odborový svaz dopravy pro Vás vyjednal velice výhodné 
Pojištění právní asistence řidiče za 400 Kč ročně.  
Za 33,33Kč měsíčně získají naší členové veškeré právní 

služby související se řízením motorových vozidel (včetně například úhrady 
znaleckých posudků, zastoupení advokátem, nákladů protistrany) a to i 
pro oblast nesouvisející s výkonem práce (např. autonehoda 
způsobená při dovolené v zahraničí). Pojištění se vedle problematiky 
přestupků a trestných činů na úseku dopravy vztahuje též na celou 
pracovněprávní problematiku. Další výhodou je telefonické poradenství 
dostupné 24 hod/denně. V případě nehody tak máte možnost konzultace 
před příjezdem Policie ČR. Pro bližší informace kontaktujte pí Kadlecovou 
- 731622973. Stručná charakteristika služby viz níže.   V případě zájmu o 
toto pojištění kontaktujte svého předsedu nebo organizační oddělení OSD - 
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 
 

Uzavíráme pojištění od 1.4.- do 31.12.2016  za  300,-Kč.  -     

Možnost i odpisu z čl. bonusu !  Kdo má zájem, přijďte 

si uzav řít pojistku do naší kancelá ře (každý pátek 9-15hod) či se 
pojist ěte u svých funkcioná řů v sekcích. 
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Právní servis 

Odborový svaz dopravy poskytuje svým členům odbornou 
 konzultační a poradenskou činnost: 

⇒ v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, 

⇒ v oblasti nemocenského a sociálního pojištění,  

⇒ v oblasti přestupkové, trestní, pokud má návaznost na pracovněprávní 

vztah či výkon odborové funkce, 

⇒ v oblasti občanskoprávní, pokud má návaznost na pracovněprávní 

vztah či výkon odborové funkce. 

V souladu s Řádem právní pomoci OSD mají naši členové možnost 
obrátit se prostřednictvím výboru základní organizace s písemnou 
žádostí o poskytnutí právní pomoci na Předsednictvo OSD, které s 
konečnou platností rozhodne, zda bude členovi právní pomoc poskytnuta. 
Právní pomoc spočívá v bezplatném zastoupení před soudem I. stupně 
nebo před státním orgánem. Ve výjimečných a odůvodněných případech 
může Předsednictvo OSD rozhodnout o poskytnutí právní pomoci i ve II. 
stupni řízení.  
 

Našim členům, jsou k dispozici také Regionálně poradenská centra pro 
zaměstnance (RPC PZ), jejichž garantem je Českomoravská konfederace 
odborových svazů, na základě projektu „Posilování sociálního dialogu“. Regionálně 
poradenská centra pro zaměstnance poskytují bezplatné právní poradenství 
v oblasti pracovněprávních vztahů. 
 

Naši členové mohou rovněž bezplatně využít, po předložení členské 
legitimace OSD, právní poradny  Sdružení ochrany nájemníků, 
občanského sdružení, jež se specializuje na bytovou problematiku. 
 

Není Vám jasné, jak využít právní pomoc našeho svazu?  
Kontaktujte právní oddělení:   Mgr. et Mgr. Jakub Barták    

     Mob.: 731 622 978          bartak.jakub@cmkos.cz 
 

Nabízíme našim členům poradenství ZDARMA  
i v případě oddlužení našich členů.  

Objednávky na právním oddělení OSD na telefonu právního odd. – 731 622 980. 
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Tisková zpráva: „Evi čka“ za čala 
vozit cestující pražské MHD  

 Praha 5. února 2016 – Dopravní podnik hl. m. 
Prahy (DPP) zařadil na začátku února do 
zkušebního provozu s cestujícími tramvaj EVO1.   

Ohledně provozu tohoto typu TRAM, 
naše organizace již několikrát 
interpelovala generálního ředitele. 
Je to dáno obavou, aby tak jako 

dosud, nebylo oprávnění k řízení tohoto typu tramvaje vyžadováno na všech 
řidičích bez vyjímky (tedy i těch řidičů, kteří s tím nejezdí).  S tím souvisí 
samozřejmě rozřířená příprava na přezkušovaní, školení, udržování kvalifikace, 
prostě spousta nervů a peněz, nehledě k tomu, že lidský mozek není 
neomezený a nacpat do něj deset, dvacet řidičáků a ve všem se vyznat, když 
každá tramvaj je jiná, to není zrovna ideální (jedna má pojistky takové a vpředu, 
jiná jističe a vzadu, jedna má pedály,  druhá se řídí ručně, jedna má ovladací prvky 

uprostřed, jiná vpravo, další vlevo, jedna vyhlašuje stanice sama, jiná to neumí, atp.). 
 
 

Toto „zvěrstvo“ kdy řidič MUSÍ MÍT VŠECHNA OPRÁVNĚNÍ i když tyto typy 
neřídí (které v jiném městě asi není), zavedl již před časem vedoucí JPT pan 
Hloch.  I přes častou kritiku a stesky, zvláště brigádníků, kteří jezdí málo a třeba 
jen jeden typ, je tato podmínka vyžadována jako kvalifikační předpoklad pro 
práci řidiče TRAM ! Vzpomeňme například na nepojízdné tamvaje 14T, které 
sice nejezdí, ale řidiči na ně kvalifikaci mít musí a na otázky v testech na tento 
typ se připravovat musí. Nároky na řidiče TRAM přitom stále rostou. 
Novinkou bude (taktéž příkaz JPT), že stoletá praxe, vyvěšování šichet na 
tabule a psání si žádostí o změnu šichty do sešitu, bude zrušena (prý najednou –

někomu– vadí, že to vidí i ostatní kolegové) a nahrazena povinností přihlašovat se ve 
vozovně k PC a své šichty si vytisknout (to bude panečku spotřeba papíru a barvy)

a žádosti o změny šichty zadávat v PC (už vidím ty starší řidiče, kteří se PC bojí…). 
Přidáme-li k tomu připravenou další povinnost, že KAŽDÉ PŘEZKOUŠENÍ bude 
ŘED DĚLAT už JEN POMOCÍ PC (dosud je alternace písemné testy), pak se nabízí 
otázka: jsou řidiči tramvají stále ještě zatříděni správně? Neměli by 
s požadavky na práci s PC mít vyšší mzdu? I na tuto otázku se budeme 
generálního ředitele ptát. 
 

A jak odpověděl pan generální ředitel DPP na opakovaný dotaz ohledně typu EV01? 
Vážený pane Zabloudile,   
k Vaší připomínce jen velmi stručně – s nákupem a následným provozem 
tramvaje EVO 1 se v tuto chvíli v Praze opravdu nepočítá. Současná 
možnost vidět tuto tramvaj v provozu je jen a pouze v rámci předem 
stanoveného zkušebního provozu a to jak bez cestujících, tak i s cestujícími.  



12 
 
 

 
 
 
 
 
 

Předseda proto vyhlásil 
NOVÉ VOLBY V SEKCI 

ŘIDIČŮ A ŘIDIČEK 

TRAMVAJÍ  
dle nového modelu. 

Přihlášku ke kandidatůře lze písemně  
podat u předsedy.   

Můžete k tomu využít návštěvní den- každý pátek 9-15 v 
kanceláři v Motole, nebo e-mail  predseda@zoosdmotol.cz  

Kandidovat může každý člen sekce ŘED, pokud není zároveň členem jiné, 
konkurenční, organizace v DPP.   
Možnost podat přihlášku ke kandidatuře končí nejpozději 6.dubna 2016 (po VZO).  
Volby následně proběhnou ještě v dubnu 2016 a to i korespondeční volbou. 
Konkrétně, ten člen sekce ŘED, který sám bude chtít, si může v termínu 8. – 15. 
dubna pro volební lístek osobně přijít do kanceláře a odvolit si. Ti co se nedostaví do 
15.dubna, budou 16.4. obesláni poštou na jejich adresu, kterou nám nahlásili 
v přihlášce. Mají pak čas až do 3.května buď lístek ve volební obálce nám poslat zpět, 
nebo jej vhodit do urny v kanceláři, nebo vhodit do naší schránky u vrátnice ve 
vozovně Motol a nebo jej poslat po některém funkcionáři. Výsledky pak spočítá VZO 
coby první –veřejný- bod svého pravidelného zasedání 4.5.2016. O zvolení 
místopředsedy rozhodne prostá většina získaných hlasů z hlasů dorazivších do urny. 
Již v květnu se tedy sekce ŘED (po roce a půl od řádných voleb) konečně dočká 
svého řádně zvoleného představitele – místopředsedu naší organizace za sekci ŘED. 
 

Upozorňujeme proto řidiče a řidičky.  Máte-li změnu adresy – nahlaste nám ji.   
Volby zvolí místopředsedu za tuto sekci, a případně i další funkcionáře - s 
výkonným mandátem (k 31.12.má sekce ŘED krom místopředsedy i tři výkonné 
mandáty). Více viz volební řád. Ke dni 14.2. jsou do voleb přihlášeni zatím čtyři 
kandidáti.   

 

Během tohoto roku dojde ještě k doplňovací volbě v sekci Žižkováci. V tuto chvíli má 
tato sekce neobsazený jeden výkonný mandát. Kandidaturu vyhlásíme po dohodě 
s místopředsedou za sekci Žižkováci, během prvního pololetí 2016. Je také otázkou, 
zda doplňovací volby brzy nebudou i v sekci Škodovka, najde-li se vhodný kandidát. 

Na téma volby 

Zatímco volby místopředsedy za sekci Autobusy dopadly dobře a řidiči autobusů si 

svého představitele, pana Tomáše Bergmanna (viz kontakty), vybrali, u řidičů a 

řidiček TRAM se to nedaří. Ani druhý pokus, loni na vánoce, nepřinesl úspěch.  

A co s tím ?  Konference novelizovala NÁŠ volební řád tak, aby už byl konečně 

NĚKDO ZVOLEN. Nemůžeme přeci donekonečna otravovat naše členy s volbami. 
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Jeden volný mandát má i sekce L.D. , sekce DEPO i sekce Unie Frakcí. Výbor základní 
organizace se během let často obmění.  PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ ZABÍRÁ ČAS, JE 
ČASTO SPOJENA S OSOČOVÁNÍM ZE STRANY ZHRZENÝCH, NESCHOPNÝCH ČI 
VŠEHOSCHOPNÝCH JEDINCŮ, Z ŘAD ODBORÁŘŮ JINÝCH ORGANIZACÍ. NĚKDY 
FUNKCIONÁŘ POZNÁ I TLAK VEDOUCÍCH A NASCHVÁLISMUS NADŘÍZENÝCH.   
Ten kdo čeká vděčnost okolí, nedočká se. Přesto je potřeba tuto práci dělat a stále se 
najde řada našich členů, kteří si nás váží, fandí nám a pomahájí nám. I proto to má 
smysl dělat…  A máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat řádně (viz STANOVY OSD ). 
V principu:  

• Funkcionář vykonává činnost dle svého přiděleného pověření.   

• Místopředseda za sekci má pravomoc rozhodnout o všech náležitostech a 
potřebách, včetně pracovně-právních záležitostí, které se přímo dotýkají 
profese členů sdružených v dané sekci. Je oprávněn  jednat s nadřízenými i 
s vedení podniku, v kterém sekce působí.  

• Funkcionář dostává za svou práci příspěvek na řádnou činnost v rozsahu 0-
210,-Kč a za účast na VZO stravenku v hodnotě 60,-Kč.  

• Účast na VZO je proplacena zaměstnancům DPP, zasahuje-li jim do pracovní 
doby, v rozsahu dvě hodiny měsíčně a dopravu na jednání.  

• Každý funkcionář je oprávněn využít pro svou práci kancelář i případné 
vybavení, ke kterému má přístup dle svého pověření.  

• Každý funkcionář je chráněn pro svévoli zaměstnavatele pro případ 
propuštění, dle příslušných ustanovení ZP a KS.  

• Každý funkcionář má právo na účast na školení v rozsahu až 5 placených a 
omluvených dní v daném roce.  

• Každý funkcionář přijímá rozhodnutí za ostatní zaměstnance a spolurozhoduje 
o činnosti a prioritách naší organizace!  

• Být funkcionářem je čest i odpovědnost. Je ale třeba počítat s tím, že aktivní 
práce funkcionáře se prostě neobejde bez oběti svého času a úsilí… 

  

Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu 
do práce zvolá: "A pozítří už máme středu!" 

V životě je potřeba se pro něco zapálit. 
 V krematoriu už bude pozdě. 

Soutěžní obrázek   Napište nám, kde 

a kdy jste mohli vidět tuto skálu? Vaše 

odpovědi, včetně kontaktní adresy 

zašlete na:  info@zoosdmotol.cz   

Tři vylosovaní ( v červnu 2017 ) obdrží  

od nás, poštou, hezké dárky. 
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Co nás zajímá a co se p řipravuje… 
 

K vybodování mají stačit dva přestupky, 
pokuty mohou vzrůst až na 75 000 korun 
Ministerstvo dopravy připravuje zásadní změny 
bodového systému i pokut. Za některé zvlášť závažné 
přestupky bude udělováno až šest bodů a pokuta ve výši 
až 75 000 korun. V praxi by to znamenalo, že při 
opakovaném spáchání takovéhoto přestupku by 
řidič automaticky přišel o řidičský průkaz, uvedl 
deník MF Dnes.  S nejvyššími tresty a pokutami by 
řidiči museli počítat při jízdě v opilosti s více než 
promile alkoholu v krvi, při projetí křižovatky na 

červenou, při vjetí na přejezd, pokud blikají výstražná světla, či při vysokém 
překročení povolené rychlosti. Například v obci o 40 a více kilometrů.  V 
těchto případech by řidič automaticky přišel o šest bodů. V případě jízdy pod 
vlivem alkoholu by pak pokuta mohla dosáhnout až zmiňovaných 75 000 
korun. Stejná pokuta by mu hrozila i za odmítnutí dechové zkoušky či jízdu 
bez řidičáku.   Vyšší pokutu až do výše 10 000 korun by platili rovněž 
řidiči přistižení při telefonování za jízdy. Až 25 000 korun by pak řidiči 
mohli zaplatit za ignoraci některé ze zákazových značek, uvedl list. Návrh 
ještě musí projít připomínkovým řízením a legislativním procesem.  
http://www.novinky.cz/domaci/395049-k-vybodovani-maji-stacit-dva-prestupky-pokuty-mohou-
vzrust-az-na-75-000-korun.html 
 

Opencard nahradí v Praze Lítačka 
Nová plastová karta na pražskou MHD a do městské knihovny Lítačka se 
začne vydávat 1. března. Oznámila to primátorka Adriana Krnáčová 
(ANO) a zástupce městské společnosti Operátor ICT Václav Strnad. Název 
Lítačka se nezmění. „Faktem je, že od 1. března jdeme do plného provozu,“ 
řekla Krnáčová a odmítla, že by náhrada za opencard byla Potěmkinovou 
vesnicí. „Veřejnost si bude moci o nové lítačky žádat i si je odnést 1. března, 
přesně za týden,“ uvedl Strnad s tím, že karty se budou vydávat ve 
Škodově paláci. Zůstane na nich i čárový kód, aby platily v Městské 
knihovně.  Výhodou karty proti opencard podle 
Krnáčové je především její velice nízká cena 
a město nebude závislé na dodavateli. Vývoj 
nového projektu přišel na 1,9 miliónu korun, 
přičemž celkový odhad nákladů je zhruba šest 
miliónů korun. Kartu Opencard využívá zhruba 
1,2 miliónu lidí. Projekt stál asi 1,75 miliardy 
korun. Opencard slouží jako tramvajenka 
a průkazka do knihovny. 
 http://www.novinky.cz/domaci/395674-opencard-nahradi-

v-praze-litacka.html           A co se tím změní pro zaměstnace DPP?  Nic… 
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Nejdůležitější kontakty na zaměstnance Odborového svazu 

dopravy: nám. W. Churchilla 2, 113 59, Praha 3 – Žižkov – VIII.patro 

předseda OSD – Pomajbík Luboš  –                       Mob.: 731 622 977 
                                                                                                     pomajbik.lubos@cmkos.cz 
místopředsedkyně OSD – Judr. Klementová Lenka -                   Mob.: 731 622 974 
                                                                                                        klementova.lenka@cmkos.cz 
organizační oddělení OSD – Kadlecová Marcela  –                         Mob. 731 622 973 
                                                                                               kadlecova.marcela@cmkos.cz 

právní oddělení OSD – Mgr. et Mgr. Jakub Barták  -                    Mob.: 731 622 978                                       
                                                                                                 bartak.jakub@cmkos.cz 
právní oddělení O SD – Mgr. Ivana Hornišová  -                           Mob.: 731 622 980 
                                                                                                    hornisova.ivana@cmkos.cz 
 

inspektor bezpečnosti práce OSD – Ing. Václav Švarc  -              Mob.: 731 622 982 
                                                                                                          svarc.vaclav@cmkos.cz  
                   

Nejdůležitější kontakty na zaměstnance Českomoravské konfederace 
odborových svazů: nám. W. Churchilla 1800/2 , 113 59 Praha 3 – V.patro 

   předseda ČMKOS – Josef Středula                                       tel.: 234 462 310 
                                                                                                        stredula.josef@cmkos.cz 
místopředsedkyně ČMKOS – Ing. Radka Sokolová                                    tel.: 234 462 855 
                                                                                                     sokolova.radka@cmkos.cz 
     místopředseda ČMKOS  - JUDr. Vít Samek                                           tel.: 234 463 553 
                                                                                                              samek.vit@cmkos.cz 
    tisková mluvčí:  Mgr. Jana Kašparová                    Mobil: 721 464 069   tel.: 234 462 329 
                                                                                                     kasparova.jana@cmkos.cz 

Právní poradenství pro členy ČMKOS -   oblast Praha a Střední Čechy 

 

  Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa 

Den Hod. nám. W. Churchilla 2 
130 00 Praha 3 

kancelář č. 510, 5. patro 

Mgr.  

Tomáš Palla 

739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz 

Pondělí 10.00 - 15.00  
Úterý 10.00 - 16.00 první, třetí, čtvrté úterý v měsíci 
Středa 10.00 - 15.00 druhá středa v měsíci 
Čtvrtek 10.00 - 14.00 třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci 
 

Právní poradna ON-LINE je na adrese: 
 http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/pravni-poradna-on-line  

 Právní poradna on-line vám umožňuje vyhledávat zodpovězené dotazy, právní 
výklady, vzory dokumentů či přímo pokládat dotazy právníkům ve věcech 
pracovněprávních a v oblasti poradenství pro zaměstnance.  Celý systém funguje na 
základě tzv. "klíčových slov". Do políčka napište slovo, kterého se váš dotaz týká 
(např. "odměňování", "dohoda", "výpověď" apod.).   Systém nalezne všechny 
relevantní články. Pokud ani v jednom nenaleznete odpověď na váš dotaz, můžete 
pomocí následujícího formuláře kontaktovat našeho právníka v blízkosti regionu, ve 
kterém se nacházíte. V případě problémů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na 
adrese odboryonline@cmkos.cz  (tato adresa neslouží pro právní dotazy). 
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Výluka L.D. Petřín.    7.září 2015 - 8.dubna 2016 ( ? ) 
 Tak nám zase nebude jezdit lanovka a minimálně půl roku! Tuto zprávu jsme se jako 
zaměstnanci kteří zde pracujeme dozvěděli někdy předminulý rok na podzim. Po pravdě 
nás to ani nepřekvapilo, protože stav mostu na Nebozízku, opěrných zdí a pod. už byl 
opravdu tristní a i pro laické oko viditelný na první pohled (jak jsem psal už v minulých 
článcích, dalo se to čekat). Někteří tuto zprávu přijali radostně, někteří už méně 
(např.majitelé restaurací sousedících s lanovkou).   
Začalo probíhat standardní kolo výběrových řízení na zhotovitele stavby a pod. 
Trvalo sice poněkud déle, protože ne každý byl ochotný tuto práci odvést za určený 
obnos. (cca.24 000 000 kč ) Do toho se ještě připletly změny na radnici a ve vedení DP a 
termín zahájení rekonstrukce se nám rázem přesunul z jara 2015 na podzim 2015. 
Přesněji řečeno na 7.září 2015.  Původní termín dokončení, který byl původně avizován 
na stránkách DPP -  18.března 2016 se z mnoha důvodu bohužel nepodaří splnit. 
At už se jedná o nepříznivé klimatické podmínky, či náročných podmínek 
stavby(nepřístupnost místa a pod.) V této souvislosti vyznívá prohlášení náměstka 
pražské primátorky Petra Dolínka poněkud polovičatě:  „Je vždycky dobré slyšet, že se 
při jakékoli rekonstrukci daří dodržovat časový i finanční harmonogram. Pevně věřím, a 
udělám pro to maximum, že se to v Praze stane pravidlem. Je to samozřejmě dobrá 
zpráva i pro všechny fanoušky lanovky na Petřín, že ji budou moci od jara opět plně 
využívat.“  Nejčerstvější informace o znovuzahájení provozu je: k opětovnému 
zprovoznění dojde 8. dubna 2016 v 9.00 hodin.( ? )  A ted trošku těch technických 

informací:  
V rámci plánované rekonstrukce 
dojde(a už i došlo k některým 
jmenovaným pracím) k demontáži 
kolejí, kladek i lan jak tažných tak 
brzdných.  Vytvoření nových 
přístupových cest pro těžkou techniku 
na Petřín a manipulačních míst pro 
tuto techniku v prostorech Nebozízku. 
Demolici celého mostu a stanice 

Nebozízek, mimo podpěrných sloupů nástupiště. Částečné sanaci nestabilního podloží 
na předem vytipovaných místech. Cituji mluvčí DPP Anetu Řehkovou:  Svah jako takový 
se sanovat v okolí stanice ani mostu nebude, bude se pouze sanovat podloží pod 
podpěrou č. 9. To znamená, že pod patkou nově vystavené podpěry se provedou vrty, 
které se následně zalijí betonem. U ostatních podpěr dojde ke kontrole a opravě 
současného uložení. Svah se bude dále preventivně sledovat. Pro toto sledování budou 
provedeny vrtné sledovací sondy, do kterých bude zabudováno sledovací zařízení pro 
kontrolu horizontálních a vertikálních posuvů podloží. Nosná konstrukce mostu bude 
nově tvořena 16 díly mostovky upravenými pro potřeby lanové dráhy, přičemž 
hmotnost jednoho nosníku dosahuje zhruba 20 tun. Právě i kvůli hmotnosti 
jednotlivých nosníků a délce stavby bylo rozhodnuto využít služeb firmy HANYŠ a jejich 
téměř téměř stotunového mobilního jeřábu. (jedna z variant o které se i vážně 
uvažovalo při transportu dílů mostovky bylo využití těžkého dopravního vrtulníku 
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tzv.létající jeřáb) Nové rozpětí mostu bude činit deset až dvanáct metrů, délka mostu 
dosáhne přibližně 89 metrů.  Co je trošku nezvyklé, že v dnešní době kdy je trend a 
běžné vše upravovat pro pohybově hendikepované či seniory, stanice metra, 
nízkopodlažní vozy a pod. byla stanice Nebozízek o tuto možnost přístupu ochuzena. 
Třeba při příští rekonstrukci?  K nájezdu jeřábu na Petřín došlo v noci  18. ledna tak, aby 
nedošlo k omezení provozu MHD a automobilové dopravy. Pro nájezd jeřábu bylo 
nutno vyčkat na mrazivější počasí, které zajistilo zpevnění příjezdových cest v parku. 
Cesta vzhůru petřínským svahem trvala zhruba 1,5 hodiny a proběhla díky pečlivé 
přípravě prakticky bez  komplikací. (řidič je machr,řídit 96 tunový kolos cestičkami po 
Petříně, to nedokáže každý! Doporučuji na internetu shlédnou video z této akce)             
K dnešnímu dni 25.2. 2016 už stojí nový most, montují se vodící kladky, osvětlení trati, 
natahují se kabely el.vedení, jsou opraveny opěrné zdi, srovnaná lampa (místní vědí) 
odstraněno graffiti a zdi ošetřeny nano nátěrem pro snadnější odstranění těchto 
zhovadilostí kteří zřejmě duševně méněcenní tvůrci považují za umění.(jo a už tam 
máme nové) a spousta dalších menších oprav a úprav pro celkové zlepšení vzhledu a 
funkce lanovky. V rámci oprav došlo i na zlepšení a úpravy zázemí i sociálních zařízení 
pro pracovníky lanové dráhy a cestujících v obouch stanicích, Újezd i Petřín. Některé z 
těchto úprav proběhly svépomocí, některé zařídila Správa budov. Po estetické stránce a 
stránce komfortu se jedná o značný krok kupředu jak pro cestující, tak pro 
zaměstnance.  To ovšem neznamená, že není stále co zlepšovat.  Třeba taková 
klimatizace ve vstupní hale v stanici Petřín.(kdo zde zažil minulé léto,ví o čem mluvím) 
Určitě by ji ocenili jak cestující,tak zaměstnanci kteří se v tropických vedrech povinně 
paří v dlouhých kalhotách a košilích a dva ventilátory v hale z doby Krále Klacka to 
opravdu nezachrání!  No, hlavně že máme v kolektivní smlouvě v bodu 6 odstavci 6.13. 
napsáno: Zaměstnavatel bude zlepšovat hygienické a klimatické podmínky na všech 
pracovištích, zejména na pracovištích provozních zaměstnanců, např.montáží 
klimatizačních jednotek.  Jinak proběhla mimo jiné i prakticky kompletní renovace vozů 
lanové dráhy, namátkou můžu jmenovat nové podlahy, nátěry, skla, atd. atd. na kterých 
se značnou měrou podíleli pracovníci z Centrálních dílen v Hostivaři. Beze změn 
nezůstalo ani technické zázemí lanovky, strojovna a pod.  Probíhá a ještě v době 
dohledné proběhne rekonstrukce pohonu lanovky, jak hardwarové tak softwarové 
části.  Jinak byla opět instalovaná v přední části strojovny pamětní bronzová deska, 
která zde byla poprvé instalovaná k slavnostnímu otevření lanovky v roce 1985 a 
sejmuta neznámo kdy. 
(předpokládám osobně, že po roku 
1989) Stojí opravdu za shlédnutí!  
To je zatím vše Vážení čtenáři a 
pokud bude někdo z naší 
odborové organisace přizván k 
slavnostnímu otevření, které se 
chystá za účasti primátorky, 
zástupců DPP a médií určitě 
dodáme článek i foto z této slávy. 
   JirHa.  
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Krátké informace z některých sekcí: 
 

Sekce Škodovka: Aktuální informaci poskytla paní Růžena 
Richterová. Po ukončení kolektivního vyjenávání na přelomu roku, 
nyní na depu Zličín a na OZM proběhly kontroly BOZP a PO 

(bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana). Vše bylo v pořádku.  Sekce 
připravuje svou akci - výlet vlakem na Dobříš během Májových oslav. Bude posléze 
zveřejněna v našem SMSinfo. Pokračuje rekonstrukce nástěnek, které by měly poté 
doznat hezčí formu vzhledu. Časová zaneprázdněnost brání aktivnější práci se 
zaměstnanci, přesto v rámci možností funguje výměna poznatků se členy i příznivci. 
 

Sekce ŘED:   Na pár otázek odpovídá momentálně pověřený 
místopředseda, pan Jiří Pakosta.  
  

1. Koho zastupujete? Sekce ŘED zastupuje a zastřešuje řidiče a řidičky 
tramvají ve všech vozovnách v Praze. Její funkcionáři se zúčastňují 

zasedání komisí, ve kterých podávají připomínky a podněty k tramvajovému 
provozu.   2. Co pro vás znamená členství ve společné organizaci pod silným svazem? 
Silný svaz nabízí širší odbornou poradnu ať již pracovního zaměření, tak i řešení 
problémů osobního rázu. Pořádá různě zaměřená školení pro funkcionáře 
odborových organizací, například školení BOZP, novinky v Zákoníku práce, nebo 
informace cenné pro kolektivní vyjednávání. Též poskytování právníků pro 
zastupování  při řešení pracovních sporů se zaměstnavatelem či při dopravní nehodě 
je nedocenitelné. 3. Co byste si představovali, že by se mohlo zlepšit? Naše 
organizace je řízena demokraticky a je samostatná v případě rozhodování. 
Nepodléhá tlakům různých zájmových skupin, které se snaží urvat si pro sebe právo 
ovládat ostatní odborové organizace. Zlepšovat je vždy co, třeba pracovní podmínky 
pro práci řidičů a řidiček.   4. Jak se vám pracuje? Povolání řidiče tramvaje je náročné 
na psychiku. Provoz v Praze je nejhustší v celé republice a z toho vyplívá i zvýšený 
stres. A neukáznění cestující vám taky nepřidají k pohodě, kterou by jste potřebovali 
k řízení tramvaje. Pozvolná modernizace vozového parku má též své úskalí. Nové 
vozy 15T mají své dětské nemoci a staré vozy, které dosluhují, mají stále více závad. 
Tyto problémy se snažíme ve spolupráci s vedením vyřešit. 
 

  Příspěvek sekce Žižkováci – místopředseda za sekci 

pan Vlastimil Válek – popsal situaci ve vozovně Žižkov. Naše sekce vznikla v roce 

2011 a sdružuje pracovníky depa Žižkov, řidiče, vrátné, atp., i z jiných vozoven. 

V současné době je naše vozovna zřejmě v nemilosti u managementu, protože 

v současnosti jsou v naší vozovně v provozu nejstarší vozy, jaké u DPP jsou. 

Problém který s tím máme je ten, že nejsou náhradní díly, protože management 

rozhodl, že už se žádné nové náhradní díly nebudou pořizovat. Problém je, jak  
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máme tramvaje do konce životnosti provozovat, když na ně nemáme náhradní 

díly? V současnosti se nepořizují náhradní díly na T3 a dle sdělení příští rok, 2017, 

končí nákup náhradních dílů na vozy T6 a myslím si, že tento problém se bude 

opakovat. Nad tímto krokem by se měl management DPP zamyslet. Když se 

začaly prodávat vozy T3SU do KLDR, tak se prodávaly ND spolu s vozy. Pokud by 

se management oháněl s tím, že by jim ND zbývaly, tak podle mne by nebyl 

problém tyto ND nabídnout k odporodeji. Přestože máme nejstarší vozy, tak už se 

zřejmě blýská na lepší časy. Údajně by koncem roku měly přijít první dva vozy 

typu 15T, bohužel tato zpráva není oficiální. Takže nezbývá než doufat… 

  Pan Tomáš Bergmann nám poskytl tento článek jako 

příspěvek sekce Autobusy (zastřešuje řidiče a řidičky autobusů i dělníky zajišťující 

servis autobusů, kamioňáky i jiné řidiče skupiny C, D, E, T atp.) ve všech garážích 

s vyjímkou garáže ŘEPY) –místopředseda za sekci.  Úvaha:  V tomto roce nastala 

dvakrát situace, kdy napadlý sníh významně zhoršil sjízdnost pražských silnic. Na 

některých místech na to doplatily zejména autobusy a je potěšující, že někteří 

cestující neváhali přiložit ruku k dílu a snažili se autobus roztlačit. To je skvělé, pokud 

se ovšem nic nestane!  Mě jímá hrůza při představě, že zadní "tuplák" najede na 

snaživého cestujícího, upadnuvšího při naskakování do City-busu, při vypnuté 

ochraně blokování dveří nebo "scouvnutí" autobusu na cestujícího. 

Smrt nebo v lepším případě těžké zranění s trvalými následky, je zde nevyhnutelné. 
Ještě větší hrůza mne jímá, když uvážím, co čeká takového mého kolegu v rovině 
trestně-právní, jakož i občansko-právní. Ani nejlepší advokát mu v tomto případě 
nebude mnoho platný. A finanční sankce za mrtvého či zmrzačeného může jit do 
desítek milionů i výše. Žádná pojistka tohle jednání nekryje! 
Dnes není doba na takovéto "partyzánské akce". Dnes skončíte s"podmínkou", když 
zbijete bez trvalých následků známého, se kterým se "válela" vaše žena a to je s 
tímto neporovnatelné. Troubení a nadávání ostatnich řidičů, na vámi nechtěně 
ucpané silnici je proti výše uvedenému "rajskou hudbou". A vyplnění papíru 
o  "prostoji" je také legrace. Tak na to kolegové myslete, až budete chtít být 
"aktivní". Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech!  

 

  V tomto čísle časopisu měl být i příspěvek sekce BUS-ŘEPY  

(dle schváleného obsahového plánu) -zastupující řidiče této garáže. 

Místopředseda za sekci pan Josef Sarközi – nezajistil splnění úkolu. 

 Za nedodání mu bude krácen příspěvek za řádnou činnost funkcionáře o sto korun. 

 
 

V příštím čísle podají zprávu další kolegové z dalších sekcí, podle obsahového plánu: 
Sekce Metro, sekce Vrchní vedení, sekce Unie frakcí, sekce DEPO a sekce Muzeum 
Střešovice. 
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 Tak jako můžete vyměnit autoservis, najdete-li lepší, tak můžete změnit 

odborovou organizaci. Vaše peníze mohou jít zase zpět k Vám a to při 

kompletním servisu a pracovně-právní ochraně.  U nás to možné je - již 

více než deset let....  Funkcionáře si u nás neplatíme, auta a počítače z 
odborových prostředků nekupujeme. Rozhodujeme si přímo a bez nařízení shora. 
Všechny profese si rozhodují přímo. Naše profesní a zájmové sekce jsou samosprávné se 

společným rozpočtem a IČem.   Členstvím u nás získáte: 

• Právní pomoc v trestně-právním pracovním vztahu a pracovně-právním vztahu 
ZDARMA , popř. i s možností využití vlastního advokáta - OSD výkon proplatí!  

• Finanční výpomoci při živelních událostech (až do výše 200.000,-Kč). 
• Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (až do 100.000,-Kč)   
• Stávkový fond OSD pro případ stávky a pomoci členům ve stávce.  
• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků (SON). 
• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč.  
• Finanční podporu dle rozhodnutí VZO a dar při  vlastní svatbě. 
• Každoroční slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD 
• Každoroční bezplatná tombola o dárkové koše a další ceny na konferenci ZO OSD 

Motol (na kterou má přístup KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení a každý rozhoduje a 
každý volí funkcionáře). Svého představitele sekce si volí výhradně členové sekce! 

• Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. Atp.. 
• Vánoční finanční příspěvek cca 1.200,- až 1.800,- Kč pro aktivní členy 

(pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ), 
• Dětský den či zvýhodnění pro akci dětí našich členů, 
• Cenově výhodné svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli. 
• Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné 

půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální 
potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.) 

• finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.  
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,  
• Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,  
• zavedení penzijního pojištění v místě Vašeho pobytu či na pracovišti za výhodných 

podmínek, úrazového pojištění s doživotní rentou za exkluzivní cenu, zajistíme levný 
tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i finančníci, 
OSVČ, podnikatelé...  

• U větších skupin, kde v podnicích funguje sekce, vyjednáváme KS -a růst mzdy..! 
• Levný Internet 1,5 , 3 a 10Gb  za cca 140/200/400 Kč- ve spolupráci s Vodafone. 
• Vlastní tarif ve spolupráci s Vodafone (v naší síti volání a SMS zdarma, do cizí sítě 

50minut volání v ceně tarifu 116,-Kč) a telefon zdarma pro nové zájemce. 
• laciné ubytování v penzionu Zdíkovec na Šumavě- našim členům pouze za 100,-

Kč/noc,   slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16%  
samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, kolektivní 
vyjednávání, personální agenda,  řešení mimořádností.. atd –  
Být našim členem se vyplatí!                                více na:   www.zoosdmotol.cz 

Buďte členem ZO OSD Motol, buďte tam kde se Vám to vyplatí! 
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 

                   Základní Organizace Odborového Svazu Dopravy - Motol 
   evidenční číslo:  33-0083-0115         ZO  OSD Motol 

se sídlem:     Plzeňská 217/101    Praha 5    150 00 ,    IČO:  712 423 33 

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

a 

 

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

 

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

zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČO:00005886  se sídlem: Sokolovská 217/42, P9, 190 22  

nebo  zaměstnanec Škoda Transportation  a.s. IČO:62623753  se sídlem:     ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00 

nebo zaměstnanec ČAD Blansko  a.s. IČO:49454641  se sídlem:     Nádražní 2369/10  Blansko 678 20  

nebo………………………………………………………………………………..………………………………………  (     nehodící se škrtněte).   

( dále jen „ člen “ ) 

pracoviště: .________________________sl.č. ……..............................………. 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce  

tuto  dohodu o srážkách ze mzdy 

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

ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských 

dávek) a to počínaje od začátku měsíce________________________2016_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 osobně zaměstnavateli 

písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu vydá předseda ZO OSD 

Motol, nebo který je k dispozici na webové stránce ZO OSD Motol. Zároveň je člen povinen doplatit 

veškeré pohledávky vůči odborové organizaci (splátky,faktury tlf.,dlužné příspěvky,zbytek půjčky,aj.).  

5. Odborová organizace s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto 

poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.  

6. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je vyhotovena ve 

třech vyhotoveních, která obdrží člen (po potvrzení přijetí), odborová organizace a zaměstnavatel. 

      

 ________________________________________      V Praze dne ……………..……………    

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

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje  
 

       Převzal dne ………………               podpis zástupce zaměstnavatele  ……………………………………………………. 
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 Odbory plus je benefitní program ČMKOS s cílem pomoci členům odborů, 

nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek, 
stabilizovat odborovou členskou základnu.  ZO OSD Motol je součástí ČMKOS – 
na rozdíl od jiných „taky“ odborových organizací.  Ano, pro nás tyto výhody platí !   
Více informací naleznete na https://www.odboryplus.cz/ , Aktuality jsou dostupné 
na http://blog.odboryplus.cz/ 
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UDĚLEJTE RADOST PRADLENKÁM… 

Náš člen si založil živnost na dovoz pracích prášků, tablet do myčky a dalších 

produktů, dovážených z Německa. Nabízí je našim členům se zajímavou cenou. 

Z katalogu vybíráme následující zboží: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Objednávky přímo p. Švejdar  

TELEFON:  732 150 679 , zboží 

možné vyzvednout prostřednictvím 

služby v naší kanceláři (pátek 9-15 ) 

Další zboží po domluvě: 

p. Švejdar TELEFON:  732 150 679 
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MODERNÍ DÁREK K NAROZENINÁM MIMINKA  
I MIMINKA SI ZASLOUŽÍ ORIGINÁLNÍ DÁREK! 

Vybíráte dárek k narozeninám vašeho vnoučka? Právě se vám narodila neteř? Nebo 
sháníte dárek pro vaše vlastní miminko? Zkuste to letos pro změnu originálně. Z 
oblečení miminko vyroste, s hračkami si přestane hrát, ale existují i dárky, které mají 
trvalejší hodnotu. Dárky, které jedinečným způsobem vyjádří vše, co do života 
přejete mamince i jejímu miminku. Luxusní dárkové sady Namuri obsahují přírodní 
diamant briliantového brusu, který je vkusným způsobem zasazen do přívěsku pro 
miminko.  Dárková sada s obtiskem obsahuje přívěsek s přírodním diamantem a také 
zdravotně nezávadnou hmotu, do které lze otisknout ručičku nebo nožičku miminka 
jako upomínku na první krůčky. Sada je dostupná ve dvou variantách – růžové pro 
holčičku a modré pro chlapečka. Vybírat lze i z mnoha druhů přívěsků od andělíčka 
přes hvězdičku až po srdíčko. 
Ideální dárek pro miminko, který obsahuje i památku pro maminku či prarodiče, je 
dárková kazeta Teddy. Ta obsahuje přívěsek ve tvaru medvídka s přírodním 
diamantem briliantového brusu, srdíčko k zavěšení na kočárek nebo na noční stolek 
maminky, a také fotorámeček ve tvaru srdce. Dárková sada je opět k dostání v 
růžové a modré variantě. 

Velmi praktické i jako magnetka na lednici (do rámečku lze zasunout fotografii  
a rámeček má v rozích mangnety) 

 

Pozor! Speciální sleva pro členy Základní organizace Odborového svazu dopravy 

Při nákupu online na stránkách www.namuri.cz si vyberte dárkovou sadu s přívěskem, 

kterým byste rádi obdarovali Vaše miminko. Zboží vložte do košíku stisknutím tlačítka 

„koupit“ a na další stránce do pole „slevový kód“  

zadejte: ZOOSD a na Váš nákup bude uplatněna sleva 10% 

Luxusní dárkové sady Namuri jsou na celém světě 

jedním z nejpopulárnějších dárků při příležitosti 

narození miminka. Tento produkt v sobě snoubí 

italskou eleganci, trvalou hodnotu v podobě 

jedinečného briliantu a upomínkové části ve formě 

obtiskové hmoty či magnetického fotorámečku. 

Kvalitu a jedinečnost zakoupeného diamantu určuje celosvětově uznávaný způsob 
hodnocení tzv. „kritéria 4C“ (carat – váha, clarity – čistota, color – barva, cut – 
kvalita brusu). Tyto jasně definované hodnoty Vašeho diamantu jsou obsahem 
dárkové sady v podobě plexi-displeje.   Originální dárkové sady s diamanty NAMURI 
jsou krásným dárkem nejen k narození miminka, ale i k dalším příležitostem, jakými 
jsou křtiny, narozeniny, jmeniny či jako hodnotná památka například vnoučatům od 
prarodičů. 
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 RECEPTY, RADY A ZAJÍMAVOSTI:  
 
Nakládaný Hermelín 

klasik 
Suroviny: 

 400 g Hermelínu, 100 g cibule, 
2 stroužky česneku, 1 dl oleje, 
1 červená pálivá paprika, nové koření, celý pepř, 
bobkový list 

Postup: 
 Sýr nakrájíme na 6 - 8 dílků, vložíme do skleněné 
nádoby spolu s pokrájenou cibulí, česnekem a 
paprikou. Zalijeme olejem, dobře uzavřeme a 
necháme v chladu 6 - 10 dnů uležet. 

 

Nakládaná niva  
Suroviny: 
Niva /nejlepší je niva v krabičce ta se dá rozříznou 
na třikrát , česnek - nešetřit /dvě hlavičky, olej 

chillí, pepř celý, sůl cibule /nešetřit, sklenice 
 
Postup: Nivu rozříznu na půl jde i na třetiny, aby nebyla moc silná. Pak si 
připravím česnek/hodně/ rozmačkám a to napatlám na tu Nivu z obou stran. 
Pak vezmu čilí koření a posypu opět Nivu z obou stran. Mezitím mi někdo 
nakrájí cibuli na kolečka a také si připravím nové koření a bobkový list. 
Napatlanou Nivu si opatrně rozřezám na kostičky. Na dno sklenice si dám 
vrstvu cibule, Nivy a koření /bob.list 1 a dvě nová koření /, zase cibuli, Nivu a 
pokračuju až mám vše ve sklenici. Někdy použiju i dvě sklenice podle velikosti. 
Nahoru ještě dám vrstvu cibule a bob.list a nové koření - vše se zaleje olejem a 
nechá se alespoň týden uležet a pak už jen dobrou chuť. Před konzumací sleju 
olej - ten se dá použít buď na další zpracování Nivy nebo k naložení masíčka a 
může se zkusit i do česnečky nebo bramboračky. 
 

Utopenci se zelím 
Suroviny:  špekáčky, chilli ko ření, cibule, kysané zelí. Nálev: 1/2 
l octa, 1/4 l vody, 20 x cukerin, 4 kuličky nového koření, 4 
kuli čky celého pepře, 4 bobkové listy, 1 lžička soli 
 
Postup:  Špekáčky podélně nařízneme,opepříme, přidáme chilli 
dle chuti a vložíme cibuli. Do 4 litrové lahve prokládáme vrstvu 
zelí vrstvu cibule a špekáčky. Nakonec přidáme feferonku. Vše 
zalijeme horkým nálevem. 

Dobrou chuť vám přeje RůRi 
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Neunavný a spolehlivý pracant  
z Brna vyjel před 70 lety   

,legendární  traktor Zetor 25…. 
 První typ traktoru Zetor dobyl svět a díky své 
spolehlivosti sklízel úspěchy i na západních 
trzích. Byl dokonce nejvíce vyráběným typem 
brněnských traktorů  a ještě dnes se některé 

kusy zapojují do tvrdé práce. První prototyp traktoru Zetor 25, který stál u zrodu 
brněnské traktorové legendární dynastie, opustil výrobní halu Zbrojovky Brno přesně 
před 70 lety, 14.listopadu 1945. Tento historický okamžik nastal  tři čtvrtě roku před 
vznikem samotné značky Zetor. Ta byla registrována u Obchodní a živnostenské 
komory  Republiky Československé 17.srpna 1946  a její název je složen 
z hláskovaného prvního písmene Zbrojovky, tedy „Zet“ a posledních dvou písmen 
slova traktor.    V prvorepublikovém Československu vyrábělo traktory několik 
firem. Těmi hlavními byly Praga,Škoda,Wikov a Svoboda. Jejich výrobky začaly 
postupně doplňovat domácí trh sycený importovanými traktory , především ze 
Spojených států a v menší míře i z Německa, a získávat významnější místo na trhu. 
Například v roce 1930 bylo u nás v provozu 3 až 4 tisíce traktorů a motorových 
pluhů. Z traktorů bylo kolem 75 % americký Fordson, John Deere a Harvester.  
V následujících letech došlo ke zvýšení prodeje traktorů a s odezníváním velké 
hospodářské krize se pak udává jejich roční tuzemský prodej v objemu až 1000 kusů. 
Během druhé světové války pak nastal markantní útlum v oboru zemědělských 
traktorů a navíc vzhledem k vypjaté hospodářské situaci Říše se musela realizovat 
nestandardní řešení, jako změna pohony na dřevoplyn. Po válce bylo 
v Československu v rámci obnovy poválečného hospodářství  dodáno  asi 2 tisíce 
traktorů prostřednictvím organizace UNRRA(United Nations Relief and Rehabilition 
Administration) a také naši tradiční výrobci opět plánovali vesele se pustit do výrobu 
svých typů.  A jak už víme,objevil se výrobce nový , stará známá Brněnská 
zbrojovka. Již v meziválečném období se realizovala v tomto koncernu také výroba 
automobilní, konkrétně v letech 1924 až 1936, zkušenosti s kolovými motorovými 
prostředky tedy měli. V roce 1935 nastoupil do firmy ing. František Musil, 
konstruktér automobilových a leteckých motorů , a právě pod jeho vedením zde 
krátce po osvobození vznikl během necelýchšesti měsíců nový traktor.    První 
prototyp nebo spíše funkční vzorek , se zkoušel od poloviny listopadu 1945 a na 
základě poznatků z jeho zkušebního provozu zrála podoba traktoru pro sériovou 
výrobu výrobu. První tři kusy takřka finálních traktorů Zetor 25 
rané konfigurace pak byly slavnostně odhaleny 15 března 1946. 
Postupně se rozeběhla sériová výroba.  A také přišlo ministerské 
rozhodnutí, že traktory v socialistickém Československu budou 
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do budoucna vyrábět pouze v Brně. Výroba konkurenčních typů tak byla na přelomu 
40. a 50. let  postupně ukončena, pouze traktor Škoda 30 se udržel až do roku 1954.    
Na druhou stranu nesmíme vidět za úspěchem Zetoru 25 tento, pro ostatní 
nepopulární krok. Přes 60%  z nich exportovalo, a to i do západních zemí , kde měli 
samozřejmě na výběr i jiné alternativy. Zetor 25 byl kolový traktor lehké kategorie 
určený pro polní a další hospodářské práce, včetně dopravy. Dal se použít i jako 
stacionární pohon různých hospodářských zařízení, tj. mlátiček, řezaček, šrotovníků, 
cirkulárek nebo čerpadel. Konstrukce je bezrámová s pevným nosným trupem. 
Vznětový řadový  čtyřdobý dvouválec o objemu 2078 ccm dává výkon 25 koní, což 
se právě promítá v typovém označení. Chlazení je je vodní s nuceným oběhem. 
Samozřejmostí je možnost  měnit rozchod dle potřeby, u přední nápravy stupňovitě, u 
zadní nápravy spojitě. V průběhu výroby byl traktor postupně konstrukčně 
vylepšován. Tuhá miskovitá sedačka byla nahrazena odpruženou vypolštářovanou 
s malou opěrkou spodních zad. Objevil se elektrický startér. Do standardní výbavy 
přibylo hydraulické zařízení  pro ovládání neseného hospodářského nářadí , jako jsou 
pluhy, kultivátory, hrobkovače nebo plečkovače. V závěru výroby (1960-61) se 
objevila ochranná budka pro řidiče.  Navíc vznikaly další verze. Základní Zetor 25 
nahradila tzv. verze agregační, nebo-li Zetor 25A, jetě před tím vznikl Zetor 25K, kde 
písmeno „K“ znamenalo označení kultivační. Zetor 25K, dodávaný od roku 1948, se 
tak navíc hodil k meziřádkové kultivaci . Aby nebyly poškozeny plodiny, měl traktor 
výrazně zvětšenou světlost zvýšením přední nápravy a použitím zadních kol většího 
průměru . Rozsah stavitelnosti rozchodu zadních kol se dal zvětšit otočením disků. 
Exotickou verzí byl polopásový Zetor 25A Z-76, kde Z-76 je typové označení 
montovaného polopásu.Tento traktor se  s úspěchem nasazoval v náročném lesním 
terénu pro sbližování a odvoz dřeva. Nezastavily ho ani mohutné pařezy a povalené 
kmeny. Oproti čistě kolovým pětadvacítkám zvládal i mnohem blátivější a kluzčí 
povrchy. Byl z pětadvacítek nejstabilnějším, nejen pro svou šířku, ale přidané 
polopásy snižovaly také těžiště. Samotné pásy samozřejmě nebyly kovové, ale 
textilně-pryžové. Navlékaly se totiž na kola s pneumatikami , na standardní velké 
zadní hnací a nově vložené vodící/napínací kolo (s dojmontáží) před ním.  V letech 
1946 až 1961 opustilo výrobní linky celkem 158 570 Zetorů 25, 25A, 25K a Z 25A 
Z-76. Z evropských traktorů tak pětadvacítka patřila objemem výroby  k těm 
nejvýznamnějším. Byla také žádaným exportním artiklem. V množství přesahujícím 
97 tisíc kusů končila v osmi desítkách zemí celého světa a díky své spolehlivosti 
sklízela úspěchy i na západních trzích. Dnes jsou tyto traktory vyhledávanými 
veterány a majitelé je pečlivě renovují a spousta jich funguje 
stále v činné práci,tak až uslyšíte při svých toulkách někde 
typické „tryp - tryp - tryp- tryp- tryp….!,jistě to bude tento 
kvalitní český traktor z Brna – ZETOR 25!      -VOBO- 
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Něco pro šikovné kutily…. A budoucnost v technice… 
 

Filmy se dají sledovat různě. Napoprvé je to nejlepší v kině, ale když máte nízké 
nároky, vystačíte si třeba i s telefonem. Poslední dobou se hodně rozšířilo sledování 
filmů (a seriálů) na tabletu. Možná proto nějaký "chytrák" vymyslel domácí kino v 
papírové krabici...   Ne, srandu si neděláme - i když z toho srandu máme. Domácí 
kino v papírové krabici (neboli Cardboard Cinema) nabízí web Firefox.com. Za 
necelých 37 dolarů plus poštovné dostanete krabici s vyřezaným otvorem na tablet a 
adaptéry na dobíjení různých typů tabletů, případně telefonů. No, nekup to! 

 
Více na:  http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-zabava/18937/co-to-sakra-je-domaci-kino-

v-papirove-krabici.html?utm_source=abicko.cz&utm_medium=copy 

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

Goodyear vymýšlí kulovitou pneumatiku. S autem se spojí pomocí 
magnetické levitace. Zcela nový tvar pneumatiky určený pro 
vozy se schopností autonomního provozu představuje na 
autosalonu v Ženevě výrobce pneumatik Goodyear. Kulovitý 
tvar podle názoru specialistů firmy umožní maximální 
možnou řiditelnost vozidla a přispěje i k bezpečnosti 
provozu. O zavěšení pneumatik Goodyear Eagle-360 na 
vozidle se podle vize postará magnetická levitace. 
Pneumatiky budou s vozem spojeny pomocí magnetických 
polí, jízda na polštáři magnetického pole podobně jako u 
rychlovlaků Maglev by měla přinést vyšší pohodlí pro 

cestující a nižší hlučnost.  Uvnitř pneumatiky budou zabudovány senzory snímající 
různé podmínky, které na silnici panují, včetně stavu jejího povrchu a aktuálních 
povětrnostních podmínek. Navíc v zájmu bezpečnosti všechny tyto informace sdílejí 
nejen s vlastním, ale i s ostatními vozidly. Čidla budou navíc schopna monitorovat 
opotřebení a tlak v pneumatikách, na což pak reaguje elektronika v autě a upraví 
způsob jízdy.  Goodyear dokonce předpokládá, že takové pneumatiky se budou v 
budoucnosti opravdu vyrábět na 3D tiskárnách, což umožní přizpůsobení 
pneumatiky konkrétním podmínkám v oblasti, kde se majitel s vozidlem pohybuje. 
Více na:   http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/goodyear-vymysli-kulovitou-pneumatiku-s-
autem-se-spoji-pomoc/r~53dd7b78e04a11e593630025900fea04/   
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Zajímavosti převzaté z www.procproto.cz : 

Na unikátním snímku, který vidíte před sebou, je zachycen 
tajemný organismus ve tvaru draka, který byl objeven ve vesmíru. 
Vědci říkají, že je zároveň důkazem mimoplanetárního původu 
života na Zemi. Organismus, který byl objeven v prachových 
částicích hluboko v zemské stratosféře, se skládá z uhlíku a kyslíku, 
což jsou stavební kameny života. Vědci zjistili, že do vesmíru nebyl v 
žádném případě vynesen z naší planety. Podle nich je naprosto 
evidentní, že se k nám dostal z jiné části kosmu. 
Objev oznámil britský mikrobiolog Milton Wainwright se svým týmem z univerzity v 
Sheffieldu. Podle něj jde o důkaz, že ve vnějším vesmíru existuje život a že mimozemské 
organismy neustále dopadají do zemské biosféry. „Analýzy prokázaly, že se skládá z 
uhlíku a kyslíku. Proto nemůže být součástí vesmírného nebo vulkanického prachu. Je 
jasně biologické povahy, i když nelze s jistotou říct, zda je součástí jednoho organismu, 
nebo se skládá z menších jednotlivých mikrobů. Jeho rozměr je asi 10 mikrometrů,“ 
uvedl Wainwright. K tomuto objevu došlo pár týdnů poté, co astronauté objevili stopy 
života na vnějším plášti Mezinárodní vesmírné stanice, která je na oběžné dráze Země. 
 
Matematicky dokázáno: k Velkému třesku nedošlo a černé díry neexistují.  
Vědci budou zřejmě muset přehodnotit původ vesmíru. Profesorka fyziky Laura 
Mersini-Houghton ze severokarolínské univerzity Chapel Hill matematicky dokázala, že 
černé díry neexistují. Kvůli její práci se teď bude muset přehodnotit struktura 
časoprostoru i samotného vzniku vesmíru. „Pořád se nemůžu vzpamatovat z šoku,“ 
řekla Mersini-Houghton. „Tuto problematiku jsme studovali 50 let a teď máme nové 
téma k přemýšlení.“ Po celá desetiletí se soudilo, že černé díry vznikají, když se hmotná 
hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací a stává se bodem v prostoru. Jde přitom o 
natolik hmotný objekt, že ho nemůže opustit žádný objekt včetně světla.  V roce 1975 
aplikoval Stephen Hawking kvantovou teorii pole na zakřivený prostoročas okolo 
horizontu událostí a objevil, že černé díry můžou vyzařovat tepelné záření, známé jako 
Hawkingovo záření. Profesorka Mersini-Houghton nyní popisuje zcela jiný scénář. Spolu 
s Hawkingem se shoduje, že když se hvězda zhroutí pod svou vlastní gravitací, vzniká 
Hawkingovo záření. Ale při jeho vytváření nabírá zároveň i hmotnost. A to v takové 
míře, že se nemůže stát černou dírou. Předtím, než by se mohla černá díra zformovat, 
se umírající hvězda v poslední fázi svého života ohromně zvětší a pak exploduje. 
Nedochází ale k singularitě a nevzniká ani žádný horizont událostí. Závěr? Černé díry 
nevznikají. 
Mnoho fyziků a astronomů věří, že náš vesmír se vynořil ze singularity, která začala 
expandovat od Velkého třesku. Nicméně, pokud singularita neexistuje, budou muset 
vědci přehodnotit své představy o Velkém třesku, přičemž 
hlavní otázkou je, zda k němu vůbec došlo. Dokument, který 
byl nedávno zveřejněn na on-line úložišti fyzikálních prací 
ArXiv, nabízí přesné matematické řešení tohoto problému. 
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...dobrá rada řidi čům od d ůvěryhodného policejního zdroje!  
Kdyby se vám stalo, že za jízdy 
v noci, vám někdo hodí vejce na 
přední sklo, tak hlavně 
nepouštějte stěrače, ani 
nestříkejte z odstřikovače vodu. 
Na skle by se vám vytvořila 
hustá mléčná neprůhledná 
hmota a vůbec nic neuvidíte. 
Byli byste nuceni okamžitě 
zastavit a s velkou 
pravděpodobností pak budete 
bleskově, v nejlepším případě, 
„jenom“ okradeni…   

Tedy, žádné stěrače, žádná voda, ale odjet (i s tím ztíženým výhledem) co nejdál od 
místa "zásahu", pokud možno na místo bezpečné a osvětlené...  Jde prý o nejnovější 
techniku, kterou si vymysleli naši šikovní „taky“ spoluobčané - zloději...! 

 

 

 

CITRONEM PROTI KOMÁR ŮM 

Léto se blíží a s ním naše rada, jak 
zabránit komárům v pokousání a v 
přenesu nemocí (zvláště nový virus 

ZIKA je komáry přenášen a už je 

zaznamenán přenos nemoci i v Evropě…) 

 

. 

  

Udělej si sám: Praktický pisoár do karetního klubu. 
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                                      Veselá stránka na aktuální téma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K prohlídce na gyndu… 

Uvítejme odborníky z východu… 
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Máte zájem  

o kravatové spony s motivy 

tramvají, autobusů, metra,  

vlaků atp. ? Volejte 

602 737 452 Michal Chrást  

cena 150,-/ks  

Nabízíme Vám POJIŠTĚNÍ,  
KTERÉ VÁM ZARUČÍ DOŽIVOTNÍ 
RENTU  (až 12.000/měs.) + plnění až 
2miliony a to za příjemných 285,-Kč 
měsíčně. Na trhu toto pojištění stojí  

více než tisíc Kč měsíčně…  
Jde o vyjímečný produkt, který Vám 

zajistí doživotní příjem v případě vážného 
úrazu s trvalými následky 

  

- Při uzavírání pojistky se nezkoumá 
zdravotní stav a rizikovost zaměstnání 

  

- Pojištěná rizika se vztahují na 
soukromí i na výkon povolání 

 

- Krytí je 24hodin na celém světě 
 

ERGO pojišťovna patří k největším 
skupinám v Evropě s více jak 40 mil. 

klientů a zajišťuje nejrizikovější složky 
veřejné správy v ČR - policie, hasiči a 

záchranáři aj.  
Bližší informace o produktu:  

Gabriel Chytka, 
 tel: 774 669 975, e-mail: 

gabriel.chytka@odboryplus.cz 
kancelář: Neklanova 42, Praha 2 

nabízíme našim členům finanční 

úsporu v oblasti HYPOTÉK 
DÍKY ČLENSKÉ LEGIMACI NAŠÍ 

ODBOROVÉ ORGANZIACE,  
můžete mít: 

*  slevu na úroky 0,2% , 
*  vstupní poplatky do úvěru zdarma, 
*  u KB úvěru vedení úvěrového účtu    
    zdarma, 
* pomoc při koupi i prodeji nemovitosti   
  (se slevou na provizi makléře až 20%), 
*  100% poskytnutí hypotéky, 
*  zdarma refinancování hypoték – bez  
      jakéhokoliv poplatku 

Máte-li v plánu vzít si hypotéku, využijte 
členství v ZO OSD Motol a ušetřete tisíce 

Kontakt: Hypocentrum Modré 
pyramidy , Jiří Kahoun – hypoteční 
poradce   Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s. , Jindřišská 17, 110 00 
Praha 1  Mobil: 724 304 363 , e-mail: 

jiri.kahoun@mpss.cz  
www.hypocentrum.cz 

Reich Zdeněk  

malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

telefon: 257 215 973. 

ALFA BVG , s.r.o.  
Imrychova 881 ,  

Praha 4 – Kamýk.  

* Daně a účetnictví  

* žaluzie 

* tisk a knihařské práce 
Ing. Jaroslav Douša, CSc. -  

603 480 215 , 

koordinátor:  

Zdeněk Vlk: 725 602 599  

tuvlk@seznam.cz 

pomozme nešťastným  

kočkám 

sbírka starých hadrů pod 

nemocné kočky, případně 

žrádla atp.,je ve  vozovně 

Motol- krabice je na 

chodbě u výpravny 24hod. 

www.azyl-kocourkov.cz 

Zajímá Vás, jakou vodu 

pijete? Chcete mít jistotu, 

že je kvalitní? 

Vodní filtr e-Spring Vám  

ji zajistí. Volejte 

724 303 685, 774 746 823 

Michal Hrušovský  

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborového svazu dopravy, ČMKOS a ROH. 
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Z vašich dovolených -   Skotsko 

Už jako malá holka jsem hltala romány o Skotsku. Skotsko je pro mne tajemná země, která 
mě vždy fascinovala a lákala. Osídlování Skotska začalo pravděpodobně před 11 000 lety v 
Době ledové. Skotsko zabírá severní třetinu ostrova Velké Británie. Na východě Skotska 
pobřeží omývá Severní moře, na severozápadě Atlantický oceán, na jihozápadě Irské moře a 
severní průliv. Skotsko se kromě pevniny skládá z víc než 790 ostrovů, nejznámější ostrov 
Skotska je Skye. Středo-skotská nížina má vulkanický původ, o čemž svědčí vrchol Arthur's 
Seat v Edinburghu, pozůstatek sopky před 300 miliony lety. Edinburgh, hl. město a druhé 
největší město Skotska, je jedním z největších evropských finančních center. V Edinburghu 
můžete vidět na královském hradě korunovační klenoty. Největším městem je průmyslový 
Glasgow. Dalšími významnými městy jsou Fort William, Inverness nebo středověký York. 
Skotsko je nyní oficiálně součástí Velké Británie, proti čemuž se snaží mnozí občané 
bojovat.  Jelikož ale dnes už není tak lehké prostě jít a propíchnout pár Angličanů 
claymorem po dědečkovi (claymor je tradiční skotský hodně velký meč), dělají to různě. 
Také si udělali vlastní parlament, aby si o sobě mohli pěkně rozhodovat a zároveň ponechali 
své poslance v parlamentu britském, tudíž mají možnost spolurozhodovat o dění v Anglii. 
Světem koluje mnoho vtipů a pověstí o skotské lakotě. Oficiálně Skotům Angličané zavedli 
angličtinu. Oni si ji ale upravili na neoficiální skotštinu. Dříve se tu ale mluvilo keltskou 
gaelštinou.  Skotský jazyk má mnoho podobností s angličtinou, ale rovněž čerpá z 
francouzštiny a galštiny.  

Když se řekne Skotsko, 
vybaví se nám dudák v 
kostkované sukni, Lochnesská 
příšera či skotská whisky. 
Hrady naleznete ve Skotsku v 
podstatě všude. Ve Skotsku se 
nachází přibližně 3000 hradů a 
zámků. Skotské zámky jsou 
šedivé, jako z velmi staré 
pohádkové knížky. Plno 
šedivých věžiček, spousta 
šedých komínů, šedých 
výklenků a střech. Jsou 
provlhlé deštěm a mlhou. 
Hrad Stirling má jednu z 
nejhezčích středověkých síní 

ve Skotsku, kde Královna Skotů, Marie byla korunována. EileanDonanCastle- hrad je s 
pevninou spojený mostem pro chodce. Původní stavba z 13.st. měla sloužit jako obrana 
proti Vikingům. V současnosti je hrad oblíbeným místem na pořádání svateb a natáčení 
filmů, např. o lochnesské příšeře. Za pěkného počasí je možné z hradu vidět ostrov Skye. 
UrquhartCastle - Hrad se nachází blízko jezera Loch Ness I přes to že je dnes hrad ruinou, 
svého času to byla jedna z největších baštových pevností ve středověkém Skotsku. 
Zřícenina vypadá u jezera Loch Ness velmi působivě a prakticky celé město Inverness žije 
z turistického ruchu, který vyvolává pověst místní Nessie. Jezero dostalo punc senzace už v 
roce 800 našeho letopočtu, kdy se objevila zmínka o jezerní obludě v životopise svatého 
Gila. Jezero je 27 km dlouhé, až 300 metrů hluboké,takže mnoho lidí věří, že velikost jezera 
společně s možnými podvodními jeskyněmi, umožňuje příšeře plno míst k úkrytu. Skoti 
vyrobili obludu z Loch Ness ze dřeva, z papíru, z gumy a plyše. Je natištěna na tričku a 
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vyšita na kapesníku. Tohle už není jen obchodní artikl, to už je něco víc: Nessie vyobrazena 
na pohlednicích má dokonce na hlavě kostkovanou čepici s bambulkou, jak se to v tomhle 
koutku Skotska nosí. Za zmínku stojí také jezero Loch Lomond ve středním Skotsku. Je to 
největší skotské jezero, jeho délka je cca 48 km, šířka 8 km a max. hloubka okolo 190 
metrů. Od r. 2002 je jezero součástí národního parku. Skoti chodí v sukních. Ale prý to 
nejsou sukně, nýbrž kilty. Kilt je kostkovaná sukně se šněrováním nahoře na boku. Proč 
vlastně Skoti nosí kilty, není i přes mnohé výzkumy jasno. Angličané tvrdí, že k nim dosud 
nedoputoval vynález kalhot, sami Skoti oponují, že kilty jsou mnohem pohodlnější, 
zdravější a mužnější. Dále Skoti nosí kostkovanou deku přes rameno (kostkovanému vzoru 
říkají tartan), chlupatou taštičku, podkolenky, botky s psími dečkami a tradiční kulatou 
čepičku s bambulí nahoře. Skot byl odjakživa ochoten vrátit se do největší bitevní vřavy a 
riskovat život jen proto, aby zvedl ze země orlí pero ztracené z čapky náčelníka klanu. Na 
jedné straně bezmezná oddanost vlastnímu klanu, na druhé straně tvrdá krutost k nepříteli.  
Skotsko to jsou hluboká zelená údolí, vklíněná do majestátních hor, nepřístupné hrady, 
zrcadlící se v temných jezerech, mokřiny porostlé vřesem, krajina všude kolem posetá 
ovcemi. Skotskem se můžete procházet po celý den a nepotkat přitom jedinou lidskou 
bytost. Sem tam ovce, sem tam šedá chalupa. Domky jsou doslova napěchovány vlnou. 
Atmosféru tohoto státu dotváří kulisa, bez níž by Skotsko nebylo Skotskem - déšť a mlha. 
Bez deště a bez mlhy by tu nerostly kapradiny, plavuně a vřes.  
Víte, že Robinson Crusoe byl Skot? Byl to syn skotského ševce. Myslíte, že by někdo jiný 
než Skot vydržel osmadvacet let na pustém ostrově?  Nebo, že nejstarší kámen na světě je 
"ArchaenGneiss" z ostrova Lewis a jeho stáří je okolo 3000 milionů let? Obchod s čajem - 
spousta čajových plantáží v Indii byla založena Skoty. Na sklonku 19. století Thomas 
Lipton kontroloval 10% světového obchodu s čajem. Lipton se narodil v Gorbals a v 
patnácti emigroval do Ameriky. Po návratu do Glasgow si otevřel svůj první obchod s 
potravinami. Skotsko má dvě vlajky - kříž svatého Andrew (bílá na modré) a - lev stojící na 
zadních (žlutá a červená). Lev je královská vlajka a může být použita pouze královským 
majestátem. Kříž svatého Andrew má svůj tvar podlelegendy, která vypráví: apoštol 
Andrew žádal římské úřady, které jej odsoudily k smrti, aby  ho neukřižovaly na stejně 
tvarovaném kříži jako Krista a tato prosba mu byla splněna. Houževnatost Skotů 
symbolizuje bodlák (Thistle) -skotská národní květina. Možná nejslavnější ikona skotské 
tradiční kultury jsou Horalské 
dudy, které dosáhly své 
popularity v době panování 
královny Viktorie - nechávala 
se ráda budit hraním na dudy 
za jejími okny. Plédy 
(Tartany), další skotská ikona, 
se objevily už v římském 
období, ale po 17. století byly 
spojeny pouze se zvláštními 
klany. Ačkoliv bylo nošení 
kiltů a jiných horalských 
oděvů po povstání přívrženců 
Stuartovců zakázáno, bylo 
oživeno v následujícím století. 

      HaZa 
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Nabízíme našim členům, díky spolupráci s odborovou 

organizací  OSD z Brna: 
 

Letní dětský tábor 

MILÍČOV 

Provozovatel: Brněnská devatenáctka, 
z.s., Bayerova 15, BRNO  

Termín: 18. července – 6. srpna 2016  

Letošní téma: Cesta kolem světa 

Cena za účastníka: 4 200,-Kč 
Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let (včetně).  O děti budou 

pečovat kvalifikovaní vedoucí, zdravotník s akreditovaným kurzem, jídlo 

5x denně, ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou. V ceně je 

pojištění a doprava z/do Brna.  Hlavní vedoucí Libor Weinstein  (předseda 

ZO OSD Brno)  Kontakt: lweinstein@dpmb.cz, mobil: 605 455 498  

Přihlášky na adrese: Mendlovo nám. 19, kancelář ZO OSD, Libor Weinstein 

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

                                                                                 

 

 

Vyhrajte prasátko plné pětikorun…. Pokud často 

koukáte na naše webové stránky 

www.zoosdmotol.cz   sledujte počítadlo přístupů.  

Pokud bude na pozici 150000, pak neváhejte a 

tuto situaci zaznamenejte na fotoaparát (mobil), 

či přímo pomocí klávesy PrtSc a  poté vložte do 

dokumentu či obrázku.  Pokud nám poté zašlete 

tento obrázek (info@zoosdmotol.cz , nebo MMS 

na 775216711) a připojíte kontaktní spojení na 

vás, budete vyzváni k převzetí ceny- prásátka 

plného pětikorun- v naší kanceláři. 

Dosavadní výherci: 

za číslo  77 777 získal cenu pan Radek Dvořák –  

číslo 99 999 nikdo- nepřihlásil se výherce...,  

za číslo 11111 získala cenu sl. Pokorná Zuzana-  

za číslo 123456 získal cenu pan Jiří Hanuš -   

a za číslo  125000 získal cenu pan Roman Marek . 

A kdo bude další…?       Další číslo bude: 166666 

Reklama:                                                                    . 
           Žádáte o pomoc, o radu ? 

Snažím se pomáhat, aby Vy jste mohli pomoci 

sobě i druhým. Nejste sami! 

Elena  tel.: 728193229 , 281864249.  

 Výklad karet, magnetická energie svící, 

poradenská činnost v oblasti zdraví 
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Nabízíme vám výhodný telefonní tarif , prostřednictvím naší organizace:   
Naše nová nabídka platí jen pro aktivní členy a v p řípadě více telefon ů tarifu 50minut 
i pro jejich rodinné p říslušníky , ovšem VŽDY JEN s arancí našeho člena. V pr ůběhu 
dvou rok ů – tj. p ři běhu platnosti smlouvy- m ůže být výše cen drobn ě odlišná.  
Naše nabídka 50minut+VPN zdarma (nabízíme Vám ji už 4 roky): Máte v rámci 
paušálu volných 50 minut na volání mimo naši síť. K tomu jakékoliv volání v naší síti 
zadarmo a libovolný počet SMS v naší síti zadarmo (VPN) – to vše za cenu 116,-Kč.  
Tento tarif je určen pro naše členy a jejich rodinné příslušníky (výhoda využití 
VPN). Platbu zastropujeme proti nechtěné útratě (například připojením na internet). 
Po dosažení stropu během zúčtovacího období funguje jen VPN.  Tento tarif je 
oblíben hlavně mezi našimi členy, majícími děti. Spojení navzájem je dostupné 
kdykoli a na útratu mezi kamarády mají jen limit. Taktéž pro manželské dvojice, 
denně si volající, píšící, je ideální. Údaje k platbě i podrobný výpis kdo, komu, kdy a 
za kolik zasíláme prostřednictvím e-mailu zdarma.  

 Tarif FREE i S INTERNETEM - je dočasně pozastavený. Čekáme na 

povolení nákupu dalších čísel… FREE znamená volný - neomezený. Jde o tarif, kdy máte 

neomezený počet minut pro volání a neomezený počet SMS do libovolných sítí, kdykoli, kamkoli 

v rámci republiky. K tomu máte k dispozici i Internet a to v objemu 1,5Gb dat. Moderní mobily dnes 

mají své funkce propojené s Internetem (například navigace, e-mail). Chcete-li svůj moderní stroj 

plně využívat a nechcete-li zbytečně utrácet za připojení k Internetu s tarifem 50minut, je tento tarif 

velice výhodný.  Tarif je určen výhradně jen našim členům. Jde o členskou výhodu a našim členem 

může být přeci každý…………… 

…Datový tarif pro mobilní INTERNET (např. pro tablet či notebook):  Datový tarif 
nabízíme prostřednictví operátora T-mobile. Paušál si nastavuje zájemce 
prostřednictvím pravidelně se opakující platby (převodem, inkasem či obdobnou 
službou). Tarif je určen výhradně jen našim členům.   Jde o členskou výhodu a 
našim členem může být přeci každý… 
     1,5 GB Měsíční paušál    115,00 Kč + DPH (140,- Kč) 

Stačí pro běžnou potřebu e-mailu, čtení zpráv, navigaci atp. 

     3 GB Měsíční paušál    148,00 Kč + DPH (179,- Kč) 

Rozšířená nabídka pro ty, co občas stahují velký objem dat (foto-video) 

    10 GB Měsíční paušál    214,50 Kč + DPH (240,- Kč) 

Doporučujeme jej při stahování filmů, hudby atp. 
 

Prostřednictvím naší organizace si naši členové mohou i objednat i mobil za výhodnou 

cenu, jinak jen pro firmy.  Aktuální ceník naleznete na našem webu:  www.zoosdmotol.cz 

 

Máme i Tarif pro pevnou linku – je to Hlasová linka Premium za 125,30 bez DPH 

+ Pevné připojení za 259,35 Kč s maximální rychlostí 20 MB/s od T-mobile. 
Internet je nutný, ale může být poskytován i od jiného poskytovatele než T-mobile. 
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Jak Zabloudil zabloudil.  Stalo se to asi každému, kdo 

desítky let brázdí koleje a kdo tvrdí že ne, ten na to už 
zapomněl, nebo to tají.  Každý se prostě jednou splete a zajede 
s tramvají, tam kam nemá. Říká se tomu odborně „sjetí z trati“ a 
na rozdíl od autobusu nelze tramvaj otočit, vrátit se a chybu 
opravit.  Tento případ, který vám pro pobavení chci vyprávět, 
protože co nejvíce potěší, než když se něco nepříjemné stane druhému (to je princip 
grotesek), začal vlastně už den předtím. Leta letoucí střídají šestnáctky svačinu na 
Palmovce. Někdo vás prostě vystřídá, odjede s tramvají místo vás na konečnou a zpátky 
a vy máte něco času si buď skočit na jídlo (já chodím na čínu- je to teplé, chutné a 
rychlé), nebo ve vyhrazeném místě pokousat něco svého chleba z domova. A pak zas 
nasednete za řízení a hurá na to.  Ten den ale, bůhví proč, střídání na šestnáctce 
nebylo.. Prostě vůbec nebylo zadáno v jízdním řádu. Přestávky byly jen na konečné 
v Řepích(ve špičce), na Kotlářce a na Lehovci. Tam samozřejmě bistro ani obchod není a 
kdo si nebere nějakou tu potravinovou rezervu, protože kdo ví co se ten den semele, 
tak může na konečné akorát tak okusovat stromy. Určitě jsem tím nebyl napálený sám.. 
To, že střídání nebude, nám samozřejmě nikdo nesdělí. Proč by se namáhali… Ani 
v SMS, ani v rozpisu směn. Kde co, třeba posunutí zastávky o 30metrů, vám pošlou, 
tohle ne. Co by se obtěžovali.    No přežil jsem to, o pár houskách a sušenkách.  
To horší mne ale čekalo druhý den.  Měl jsem dvanáctku. Leta letoucí střídá dvanáctka 
svačiny na Andělu. S tím jsem také šel na šichtu.. A znovu změna! Kdosi chytrý, změnil 
střídací místo. Dvanáctka tak střídala na Palmovce.  Asi to bylo tím, že nejezdila osmička 
kvůli výluce a dvanáctka byla protažena do Hloubětína. Prostě vystřídal jsem na 
přestávku na Palmovce. Půl hodiny není až tak moc a tak jsem rychle spolykal u Číňanů 
kuřecí na kari a rychle střídat.. A teď se to stalo, máte-li den předtím šestnáctku, 
střídáte-li svačinu na Palmovce léta na šestnáctce a je-li vaše pořadí ještě šestnáctá 
dvanáctka, co se asi stane…?  Správně, pojedete po šestnáctce.   
I když dnes se výhybky staví automaticky, stoprocentní to není, občas to zachybuje a 
když jste přesvědčeni, že jedete šestnáctku, tak vás napadne jediné - chybně se výhybka 
přestavila. Tak jsem vylezl, ručně ji přestavil a místo na Libeňák, zatočil vlevo –po 
šestnáctce- Palmovka směr Krejcárek. Teprve tady, když povyk ve voze zesílil, jsem si 
uvědomil - že mám dvanáctku… Napadne vás ve vteřině spousta řešení:  vycouvat to, 
pokračovat přes Karlín, či na Žižkov, zastřelit se, nebo stát se neviditelným.. 
Každopádně je třeba se prásknout na dispečink.. Poradili mi řešení ještě jedno, objet 
dokola Palmovku a tak se vrátit zpátky tam, kde se stala chyba a pokračovat správně. 
Vida, přeci jen občas dispečeři řidiči pomohou.. Učinil jsem tak a tak jediná škoda co 
vznikla, bylo desetiminutové zdržení o které jsem připravil vlastně jen sebe, kratší 
pauzou na druhém konci.  Na Výstavišti mne dohnala KGX, abych jim fouknul, že nejsem 
opit (na odpolední směně v osm večer?) a samozřejmě, že na mne poslali služební 
hlášení, protože na chudáky a na řidiče musí být přísnost…!   Naštěstí u nás ve vozovně 
máme takovou hezkou tradici, že výpravčí je přítomen jen duchem a krabička kam 
házíte klíče, a druhá na štítek, se vás na nic neptá a tak jsem svou chybu nemusel znovu 
ventilovat.. Smutné je jen to, že zatímco řidič je poté pranýřován za každý prd, nadřízení 
jsou za chyby nepostižitelní i když mají mnohdy průser větší. No a vo tom to je…   -JZ- 
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Policista hlásí do vysílačky: 
„Náčelníku, jsme na místě činu.“ 

„Jaká je situace?“ 
„Žena zavraždila svého muže. Celkově 

35 bodných a dvě střelné rány.  
Nakonec mu usekla hlavu a pokusila  

se tělo spálit.“ 
„Proboha! A jaký byl důvod pro tento 

zločin?“ 
„Šlápl na podlahu, kterou právě myla.“ 

„Podařilo se vám ji zadržet?“ 
„Zatím ne, veliteli!“ 

„A proč?“ 
„Čekáme až uschne podlaha!“ 

Přijde Slovák do českého baru: 
"Jednu whisky," říká. 

Barman se ptá: "Skotskou?" A 
Slovák: "Nie, bez kocky!" 

Na nádraží v Bratislavě se dobývá 
Čech na zamčené WC. Zuřivě buší 
na dveře a volá: "Je tam někdo, je 

tam někdo?!" 
A ze záchodu se flegmaticky ozve: 

"Kto by tu jedol, tuná sa serie." 

Trocha zábavy neuškodí…. 

 

  

Plešatý se posmívá 
hrbatému: "Co máš v 
tom batohu?" Hrbatý: 

"Tvůj hřeben!" 

Do lékárny vejde muž 
s bílou holí a povídá: 
"Pane magistře, vy 
jste mi dal místo 

borové vody kyselinu 
sírovou." 

"Promiňte, pane. 
Doplatíte mi dvacet 

korun a budeme 
vyrovnáni." 

Stojí pán na Karlově mostě a močí do vody. Přijde k 
němu městský policajt a povídá: „Co to tady děláte... a co 

to máte v ruce?”  „Babiše,” odpoví čůrající.  „Nelžete,” 
praví strážník, „vždyť je to vocas!” 
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Nápověda: OE , VAN.   Tajenku zašlete na: casopis@zoosdmotol.cz , nebo v obálce na adresu naší 

kanceláře:  ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101, Praha 5, 15000. Vylosovaný výherce obdrží cenu. 
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Náš odborový rok 2016/17  ROK V ODBOROVÉ ORGANIZACI SE ODVÍJÍ OD KONFERENCE, KTERÁ JE 

NEJVYŠŠÍM ORGÁNEM ORGANIZACE, K DALŠÍ KONFERENCI (tedy od 12.2.2016). JEDNOTLIVÉ 

MĚSÍCE PAK ZAČÍNAJÍ JEDNÁNÍM VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (vždy první středa v měsíci – na 

kalendáři vyznačeno). Výjimku tvoří červenec ( středa je svátek) 

Jen příjemnou jízdu ! 

www.zoosdmotol.cz 

     VZO 2/17 je 1.2. a  příští Konference bude 10. nebo 17.2. 

2017 
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O čem se lidé stydí mluvit….   

Větry (prd či prdy, v odborném stylu se používá i latinské slovo 
flatus označující též vánek nebo dech) je označení pro směs plynů, 
zpravidla nepříjemně zapáchající, produkovanou v trávicím traktu 
(tento jev se nazývá plynatost či nadýmání odb. meteorismus) a vypuzovanou 
konečníkem v rámci procesu zvaného flatulence neboli prdění; chybí-li tato 
závěrečná fáze, takzvané zaražené větry (zaražené prdy) mohou působit značné 
bolesti. Vypouštění plynu bývá doprovázeno charakteristickým zvukem vyvolaným 
kmitáním tkání v okolí řitního otvoru. Kromě rektálního flatu je v medicíně popsán i 
vaginální flatus.  Jako mnoho jiných slov označujících činnosti spojené s 
vyměšováním se i slovo „prd“ používá v expresivní mluvě (viz sprosté slovo), 
zpravidla označuje nicotnost.  Prdí každý! I ta největší dáma i strojený džentlmen si 
potřebuje ulevit. Ve střevech se nám vytvoří od půl až po dva litry plynu. Záleží, zda 
si dáváte jen suchou rýži nebo fazole. A to musí jít ven, abychom nebyli jako balón. 
Prdění má jednoduše své kouzlo i tajemství.     Jaké je složení tohoto plynu?  Má 
přibližně 59% dusíku, 21% vodíku, 9% oxidu uhličitého, 7% metanu a 4% kyslíku. 
To vysvětluje, proč se nám najednou tak těžce dýchá, když si někdo v zavřené 
místnosti pořádně uleví. Ženy smrdí častěji!   Průměrný člověk, i když si to nepřizná, 
si uleví průměrně 14 krát denně. Rozhoduje samozřejmě strava. Ze stejné stravy mají 
tendenci vytvářet mnohem více plynů ženy než muži. Muži jen častěji hlasitě 
prezentují své pochody. Ve spánku si neporadíte.  I kdybyste celý den chodili se 
zadkem stisknutým jako svěrák, jakmile usnete, neovlivníte to. Spánek je dokonalý 
pro uvolňování plynu, a to je jeden z důvodů, proč po vydatném spánku třeba ráno 
vždy vyvětrat. Prdy a globální oteplování ? Ano, mají ho na svědomí. Ale ani ne tak 
lidské, jako ty termití. Takoví malí živočichové prdí víc, než všichni ostatní a mají 
silný metanový náboj. Plynatost termitů je druhý největší zdroj metanu na světě.  Kdo 
neprdí, má skutečně vážný problém…  V nemocnicích koluje fráze, že prd pacienta je 
orchestrem chirurga. Je totiž znakem, že vaše střeva pracují jak mají. Neprodukovat 
plyny znamená koketovat se smrtí. Na zaražené prdy zemřelo několik čínských 
císařů, kterým v tom bránila dvorní etika. Plyn se ale šíří relativně pomalu, difuze 
průměrně trvá 10 sekund od osudového momentu, než ucítíte nějaký divný závan 
vůně u nosu. Alespoň víte, kolik máte času na únik z výtahu.  Poslední prd přijde po 
smrti. Kdo si myslel, že to poslední, co tomuto světu zanecháte, jsou slova 
rozloučení, velice se mýlí. I po smrti z těla unikají plyny, a to rovné tři hodiny…  
Hoří prdy?  V případě tzv. kvasné dyspepsie, která vzniká snáze při převaze 
sacharidů v potravě, je převažujícím plynem CO2, při tzv. hnilobné dyspepsii 
(převaha masa v potravě) převažuje ve vznikajících plynech metan a vodík. Oba typy 
dyspepsií se liší jak množstvím produkovaných plynů, tak jejich hořlavostí. Zatímco 
plyn vznikající při hnilobné dyspepsii lze vně trávicího traktu těsně při zakončení 
trávicí trubice zapálit, plyn vznikající při kvasné dyspepsii plamen zháší. Rychlost 
úniku plynů je v průměru 3 m/s a teplota plynů až do jejich úniku odpovídá tělesné 
teplotě, tedy asi 36,5 °C. Zajímavé že…, a zas jste o kus chytřejší….  

                                                                      Zdroj:    wikipedia    a    -RůRi- 
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ROH jsou odbory pro všechny zaměstnance v DPP i ve 
Škodovce, tedy i pro ty, kteří si nemohou dovolit platit 
jedno procento z čisté mzdy, coby členský příspěvek. 

 
Vážení zaměstnanci.  ……………………………………………………  
Dovolte, abychom vám představili ROH. Jsme relativně nová 

odborová organizace, navazující na staré principy. Jsme Rada 

odborových hnutí.  Jsme otevřeni pro celé organizace i pro jednotlivce.  Znásobujeme 

sílu odborů jako celku a vracíme se k jádru podsataty odborů.  Hájíme zájmy všech 

zaměstnanců v podnicích kde působíme a každý si může toto členství dovolit. Ne, 

nečekejte u nás soubor členských výhod, bonusový profit. To ani není za korunu možné. 

I tento časopis vyjde na víc, než coloroční platba členského příspěvku.  Peníze ale 

nejsou to co od zaměstnaců žádáme - my potřebujeme váš zájem, vaši ochotu k masivní 

podpoře a protože evidence s nulou není účetně možná, nabízíme vám jen symbolické 

korunové členství.  To si může přeci dovolit každý. I ten s dluhy i ten s nízkým příjem, i 

ten co už je v nějakých jiných odborech - i takové vítáme. Každý je vítán.  Jsme zatím 

organizace malá, něco pod sto členů. Je to tím, že nenabízíme ani extra výhody, ani 

bonusy, ani levné telefony, nebo tím, že někteří „taky“ funkcionáři nás pomlouvají a vás 

varují před vstupem do našeho sdružení? Proč to dělají? Zřejmě proto, že co my za 

korunu, oni dělají za padesátikorunu, případně i více. Jde o závist, nepřejícnost, či 

strach, že bychom mohli být organizací s nejvíce členy a rozhodovat za ně? Jsou 

samozřejmě i organizace jiné, které pochopily, že čím více členů budou odbory jako 

takové mít, tím lépe pro nás všechny. Takové OO nás podporují a pomáhají nám. 

S vděkem přijímáme organizační servis zdarma, který pro nás nezištně dělá ZO OSD 

Motol a oplátkou jim pomáháme s hodinami pro činnost na práci řadových funkcionářů. 

Ne, opravdu nepotřebujeme vaše peníze, potřebujeme váš zájem, solidaritu, 

pochopení o důležitosti kolektivní ochrany. Jsme operativní. Máme schopnost 

delegovat kteréhokoliv člena ROH na jakékoliv jednání a vybavit jej pravomocí 

rozhodnout. Tento unikát nemá žádná jiná OO.  Máme také velký cíl – dělat vám radost 

– a hlídat zda vyjednané podmínky jsou pro vás výhodné. V tom druhém to činíme tak, 

že vyjednávání se sami účastníme, v tom prvním nám můžete pomoci jen vy sami.  

Vstupem do ROH nám získáte prostředky na kulturní a zájmovou činnost (dar) a my vám 

za ně uspořádáme akce. Pro vás i pro vaše děti. Vstupte prosím mezi nás ! Pomůžete 

nám tento cíl splnit. I za tu jednu korunu můžete využívat například informační SMS 

servis ZO OSD Motol zdarma.  Za projevený zájem děkujeme. Přihlášky ke stažení na 

našem webu:   www.odbory.org  , nebo na požádání v kanceláři ZO OSD Motol  či e-

mailem na info@zoosdmotol.cz i zde v Motoláčeku viz druhá strana tohoto listu. Adresa 

pro fyzickou korespondenci je: Ing.Douša CSc., ROH , Bří Nováků 170, Jeneč, 252 61. 
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 

Rada odborových hnutí 

se sídlem:     Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 ,  IČ: 04242394 
zastoupená  předsedou ROH:  Ing. Jaroslavem Doušou CSc.  

( dále jen „ odborová organizace“) 
a 

 

 

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

 
datum narození………………………………………. 

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

 
zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s. IČO:00005886 se sídlem: Sokolovská 217/42, P9, 190 22  
nebo  zaměstnanec Škoda Transportation  a.s. IČO:62623753  se sídlem:  ul.Borská 2922/32 Plzeň 301 00 
          = nehodící se škrtněte.    
                                                                            ( dále jen „ člen “ ) 
 
pracoviště: .________________________sl.č. ……..............................………. 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce 
tuto 

dohodu o srážkách ze mzdy 
1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek odborové organizaci ROH 

ve výši 1,-Kč (jednu korunu) ze svého příjmu a to počínaje od  začátku  
měsíce _________________ 2016_formou srážek ze mzdy a 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. 115-808020207 / 0100 u peněžního 
ústavu Komeční banka a poskytoval odborové organizaci údaje o frekvenci sraženého 

členského příspěvku v daném měsíci pro daný rok. 
2. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové 

organizaci k účelu plnění této dohody a na období platnosti dohody. 
3. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství v odborové organizaci. Je 

vyhotovena ve dvou vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí) a 
zaměstnavatel.  V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost 

osobně zaměstnavateli písemnou formou bez zbytečného odkladu. 
 
 

V Praze dne ………………                       podpis zaměstnance……………………………………… 
 
 

podpis a razítko odborové organizace 
=========================================================================== 

 

Převzetí jednoho vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“  potvrzuje 
 
 

Převzal dne ………………                 ………………………………. podpis zástupce zaměstnavatele 
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Základní organizace Odborového svazu dopravy - Motol 

                                     ZO OSD Motol 

ve spolupráci s odboráři z Brna a s ROH 

připravila UNIKÁTNÍ AKCI 

•      EXKURZI do zázemí BRNĚNSKÉ HMD se  

                   zaměřením na lodě a trolejbusy (v pátek),  
•      výlet do jeskyní, na zámek, na propast a do kostela a    

     s večerním ohňostrojem nad Špilberkem (v sobotu) 
 

   pátek 17.června  (a)  sobota 18.června 2016  

Možnost individuálního nastavení – jen pátek, jen sobota, nebo 

obojí – komplet s večeří, snídaní a s přespáním v penzionu.     ……………………………. 

Plán akce: doprava – tam (do Brna) BUS Studentagency (odjezd v 

6*00 – 8*30 Brno), popojíždění zajistí smluvní autobus DP Brno.  

Návrat nočním rychlíkem (po ohňostroji Brno-Praha 19.6. jede v 01*30- 

příjezd 04*00 do Prahy).    se odvíjí od toho, zda cestujete soukromě, 

nebo společně, zda jen v pátek, nebo zda v sobotu, nebo oba dny a zda 

využijete ubytování.  Jen pátek a soukromě již od 100,-, jen sobota (750,-).  

V kompletní ceně za oba dny je zahrnuto VŠE doprava tam a zpět 
(420,-), ubytování v penzionu(300,-), večeře a snídaně (150,-), vstupné do 
jeskyně(130,-), na zámek(100,-) a příspěvek na pojíždění smluvním busem 
(100,-). Exkurze v MHD je zdarma, propast, kostel i ohňostroj taktéž. 
Pojištění proti úrazu je hromadné  a za účastníky jej hradí OSD.  

 
 
 

Celkem tedy kompletní dvoudenní akce vyjde na: 1.20 0,-Kč  
Možnost platby ve flexipass(+50) i částečným odečtem z člen. bonusu.    

Přihlášky se zálohou 300,- a rezervaci míst v penzionu hlaste co nejdříve  
(každý pátek v kanceláři v Motole 9-15hod).   

Přednost mají členové ZO OSD Motol a ROH a jejich rodinní příslušníci.  
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Pomozte i Vy rozšířit sílu odborů. Upozorněte na nás vaše kolegy, 

upozorněte je na výhody i důležitost společného členství v silné a hrdé 

odborové organizaci. Přihlášku i veškeré informace naleznete na naší 

webové stránce www.zoosdmotol.cz , nebo se pro materiály stavte 

v naší kanceláři, v pátek 9-15 hod, Plzeňská 217/101 , Praha 5, 150 00 

Děkujeme Vám za vaši podporu i případné dary na činnost naší organizace 

IČ: 71242333,     náš účet: 195756229 / 0300 


