
              

 

 

 

 
 

 



    Vážení čtenáři,  
Minulé číslo bylo záhy po 
dodání rozebráno a museli 
jsme je dokonce nechávat 
dotisknout. Až takový je o náš 

časopis zájem… Lze to jen odhadovat, ale 
myslíme si, že se dostane do ruky 
k několika tisícům čtenářů ve všech 
koutech naší vlasti a díky příbuzenským 
vztahům našich členů i do ciziny. Schválený 
programový scénář pomohl, byť někteří 
nechápou účel, našli se i další přispěvatele 
a myslím si proto, že i toto číslo si bude 
držet standart zajímavostí a informací, 
které jinde nejsou, a bude se Vám líbit. 
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. Zašlete i 
vy váš příspěvek na známou adresu 
casopis@zoosdmotol.cz Budete-li chtít, 
můžeme použít i autorskou zkratku, ve 
které vás nikdo nepozná. Nebráníme se 
psát o čemkoli, nepleťte si to ale se svým 
vlastním facebookem. Je nezadatelné 
právo šéfredaktora jakýkoli článek krátit či 
upravit a třeba i graficky doplnit. Článek za 
DEPO je tak spíše výjimkou, jak to být 
nemá a příště už rozhodně nebude. 
Toto číslo má dokonce 52 stran, což je 
historicky nejvíce a to jsme v něm ani 
nenašli místo pro křížovku.. Obsahem se 
nemůžeme zavděčit všem. Ale snažíme se. 
Buďte, proto prosím shovívaví vůči obsahu 
na který máte úplně jiný názor. Tak je tomu 
třeba i se vtipy. Buďme nad věcí… Odbory 
jsou 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 bída..  Ne všechny odbory 
jsou ale stejné. Velice záleží na 
obětavosti a schopnosti funkcionářů. 
Snažíme se vás již delší čas varovat před 
těmi, co si na odbory jen hrají a dnes 
přinášíme i fyzický důkaz. Sami se 
přesvědčte, kdo zaměstnance zastupuje a 
kdo o tom jen žvaní…  
Naše členy k tomu motivujeme i výší 
bonusu, přesto se stále najde řada lidí, 
kterým je to fuk a podporují 
darmožrouty. Bohužel lenochy máme 
stále i ve vlastních řadách ve výboru (no 
alespoň tu už delší čas nemáme 
schizofrenika..). Oni potrefení ví, o kom 
píšu. Zastávám názor, že když už chci 
práci funkcionáře dělat, musím tomu 
obětovat čas i svou energii a ne být 
funkcionář, jen když se mi to samotnému 
hodí. Bohužel tento názor každý nesdílí a 
někteří hledí jen na profit – co za to. 
A co nás čeká příště?  Přineseme 
rozuzlení v tuto chvíli chystané stávky 
v dopravě, ke které se naše organizace 
postavila hrdě čelem a nehledala 
výmluvy, proč to nejde, tak jako jiní..  
Řekneme si o našem návrhu nárůstu 
mezd vzhledem k vývoji hospodaření 
podniků a s realitou vyjednávání. Příští 
číslo také opět zařadí zprávu z akcí, 
zařadíme zajímavosti z dopravy a z 
techniky, a příští číslo opět přinese i 
letošní novinku, vkládaný plakát- 
s kalendářem pro rok 2017. 
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 i 
dva moji kolegové. Děkuji. JZ. 



            Základní informace ke STÁVCE VYHLÁŠENÉ Odborovým svazem dopravy: 

• Zaměstnanci, kteří se hodlají stávky zúčastnit, nemají povinnost zaměstnavateli předem 
oznámit, že se stávky zúčastní, popř. že nebudou v době stávky přítomni na pracovišti.  

•  Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na legální stávce nemůže být 
posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci. 

• Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný 
pracovněprávní postih (např. upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď 
z pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru).  

• Zaměstnanci, který se účastní stávky, nenáleží za dobu trvání stávky mzda ani její 
náhrada. (ZO OSD Motol vyplatí svým členům příspěvek na stravování) 

• Stávka se vyhlašuje na konkrétní časový úsek. Nesmí proto v žádném případě začít dříve, 
ani trvat déle, jinak by byla nezákonná se všemi důsledky z toho plynoucími jak pro 
stávkující zaměstnance, tak Odborový svaz, který stávku vyhlásil. 

• Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla 
způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval.  

STÁVKOVAT JE VAŠE PRÁVO ! V případě, že by zaměstnavatel 

neoprávněně vyvodil z účasti na stávce vyhlášené a organizované Odborovým svazem 
dopravy pro zaměstnance pracovněprávní důsledky, doporučujeme zaměstnancům, aby 
se buď sami přímo, nebo prostřednictvím své odborové organizace obrátili na 
Odborový svaz dopravy, který jim poskytne veškerou právní pomoc a případně zajistí i 
medializaci protiprávního postupu zaměstnavatele. 

Právní posouzení stávky 
Připravovaná stávka je plně v souladu s právem občanů na ochranu hospodářských a 
sociálních zájmů a s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (zejména 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 87 o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat a č. 98 o 
provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, Evropská sociální charta, 
Listina základních práv Evropské unie).  
Stávka je zákonnou, neboť je garantovaná v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, která je 
součástí ústavního pořádku ČR. Stávka je rovněž v souladu s dosavadní judikaturou 
Nejvyššího soudu ČR, soudů nižšího stupně a se stanovisky Výboru expertů Mezinárodní 
organizace práce. Stávka se neřídí právní úpravou stávky o uzavření kolektivní smlouvy podle 
zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Pro stávkující tedy neplatí povinnosti 
upravené tímto zákonem. Stávku na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů 
zaměstnanců může vyhlásit jak základní odborová organizace, tak odborový svaz. Vzhledem 
k tomu, že stávka bude vyhlášena odborový svazem, jsou oprávněni za prosazení 
vyhlášených cílů stávkovat zaměstnanci všech zaměstnavatelů a to jak odboráři, tak 
zaměstnanci odborově neorganizovaní.  
• Odborový svaz dopravy žádá, aby celorepublikovým právním předpisem byla přijata 

úprava, podle které základní hodinová mzda řidiče autobusu veřejné linkové 
autobusové dopravy, prostřednictvím kterého je zajišťována dopravní obslužnost 
veřejnými službami v přepravě cestujících, bude činit nejméně 130,-Kč. Hlavní příčinou 
nedostatku řidičů autobusů je systém zadávání a soutěžení veřejných zakázek, při kterém 
vítězí soutěžitelé s nejnižší úrovní mezd. Tyto mzdy v průměrné výši 70-85 Kč/hod 
neodpovídají časové náročnosti a zvýšenému riziku tohoto povolání a nejsou tak schopny 
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zajistit dostatek nových řidičů. Důsledkem nedostatku řidičů je masivní porušování a 
falšování pracovní doby a režimu řidičů. Řidiči stráví v autobusu i přes 300 hodin 
měsíčně, což je z hlediska bezpečnosti silničního provozu absolutně nepřijatelné, nemluvě 
o absenci osobního a rodinného života. 

• Řešením personální krize je vydání celostátního právního předpisu, který by určoval 
nepodkročitelnou tarifní mzdu ve výši 130 Kč/hod řidičům, jejichž prostřednictvím je 
zajišťována dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. Dopravci, kteří se budou chtít 
účastnit výběrového řízení na dopravní obslužnost, budou muset vycházet z této 
minimální úrovně mzdy. To omezí úspěch těch dopravců, jejichž konkurenční výhoda je 
postavena na nejnižších sociálních standardech.  

• Odborový svaz dopravy dlouho, korektně a trpělivě jednal. Nyní je řešení v rukou vlády.  
• Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo, že pokud budou jednání neúspěšná, 

termín a rozsah stávky vyhlásí 3 dny před jejím konáním. 
ZO zajistí seznam stávkujících zaměstnanců prostřednictvím podpisových archů. Vzhledem 
k tomu, že stávka bude vyhlášena Odborovým svazem dopravy jako stávka Odborového svazu 
dopravy, základní organizace (dále jen „ZO“) stávku již nevyhlašují.  Organizátorem stávky je 
Odborový svaz dopravy; průběh stávky u jednotlivých zaměstnavatelů za Odborový svaz zajistí 
ZO. ZO se musí pokusit vysvětlit zaměstnavateli, že cíle stávky nejsou v rozporu se zájmy 
dopravců. Stanovení minimální tarifní mzdy právním předpisem pomůže vyřešit nedostatek 
řidičů, aniž by to mělo ekonomické dopady na zaměstnavatele. Navýšení nákladů dopravců na 
mzdy bude odpovídat navýšení nákladu krajů na dopravní obslužnost. Dopravní obslužnost již 
nelze vykonávat na úkor řidičů. Tuto skutečnost by měla ZO zaměstnavateli zdůraznit a usilovat 
o pochopení účelu stávky z jeho strany, popř. podporu jejích cílů zaměstnavatelem a v dohodě 
s ním přijmout všechna rozumná opatření, která umožní případné škody či jiné negativní dopady 
stávky na zaměstnavatele vyloučit, popřípadě omezit.  Je proto rovněž účelné, aby se ZO se 
zaměstnavatelem dohodla na konkrétních podmínkách, za nichž stávku uskuteční (např. 
vyhrazená místa, na kterých se stávkující shromáždí), na poskytnutí potřebné součinnosti, aby 
byla zajištěna především bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců zaměstnavatele, ale i 
třetích osob, a prevence vzniku škod.   Kdokoliv se může obrátit na Odborový svaz dopravy 
s dotazem ohledně správného postupu při stávce. Kontakty jsou uvedeny na stránkách 
www.osdopravy.cz.  Další informace budou průběžně zveřejnovány prostřednictvím webových a 
facebookových stránek OSD. 

         Základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol    V  Praze  1. 6. 2016 

Usnesení k vyhlášení STÁVKY: 

ZO OSD Motol se připojuje ke STÁVCE VYHLÁŠENÉ ODBOROVÝM SVAZEM DOPRAVY dne 

1.6.2016. Termín STÁVKY VYHLÁSÍ PŘEDSEDNICTVO OSD tři dny před konáním stávky a 

sdělí jej prostřednictvím medií. OSD nyní dává dva měsíce prostor na jednání s vládou a s 

kraji.  Výbor základní organizace Odborového svazu dopravy – Motol vyzývá své členy a 

sympatizanty, aby se STÁVKY AKTIVNĚ ZÚČASTNILI a to i v kterémkoliv podniku v ČR, 

kde působíme byť jen symbolicky jedním či pár členy. ZO OSD Motol chápe své 
zapojení do stávky jako solidární krok s kolegy a kolegyněmi v ČR. Stávka není 
primárn ě zaměřena proti zam ěstnavateli.  
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CÍLEM STÁVKY je dosáhnout zvýšení velmi nízkých mezd, hlavně(nejen) u řidičů 

v regionech (i např. jen 60-70Kč/hod) na rozumnou úroveň, zajišťující důstojný a slušný 

život. Snaha o slušný plat má podporu premiéra i ministra dopravy, přesto vláda, ani 

kraje, nečiní kroky k nápravě. Stávka je legitimní, v souladu se zákonem a Ústavou ČR. 

Stávkujícím NESMÍ HROZIT ŽÁDNÝ POSTIH! (kontakt na právníky Odborového svazu 

dopravy: 731622980 , 731622978, 731622974).  Mizivé mzdy v regionech jsou často 

dávány za příklad městským aglomeracím a brání tak v navýšení platů i například v Praze ( 

viz například názor minulého gen. ředitele DPP: „..proč bychom vám měli dávali tolik, 

když oni tam dělají jen za tolik…“)  ZO OSD Motol děkuje všem, kteří podpoří vyhlášenou 

stávku. ZO OSD Motol vyplatí ze svých zdrojů stávkujícím členům příspěvek na stravování, 

tak aby se do stávky mohli zapojit i zaměstnanci s nízkými příjmy a s napjatým rodinným 

rozpočtem. Z tohoto důvodu nahlaste svou účast na: info@zoosdmotol.cz  

  V Praze dne 1.6.2016  Za Výbor základní organizace– Zabloudil Jiří  dr.h.c. předseda  

 

 

 

Informace o Škodách vzniklých v důsledku nehod  
                               a mimořádných událostí zaviněných zaměstnanci. 
 

� V souladu se zákoníkem práce odpovídá zaměstnanec za škodu způsobenou 
zaměstnavateli do výše 4,5 násobku jeho měsíčního příjmu. 

� Je-li škoda způsobena úmyslně, nebo pod vlivem alkoholu, odpovídá za ni v plné výši. 
 

Zaměstnanci společnosti DP, ŠT i ČAD Blansko (tedy tam kde působí naše sekce), 
vybraných profesí dle KS, jsou pojištěni na odpovědnost za škody způsobené při výkonu 
povolání u pojišťovny zajištěné zaměstnavatelem. Pro ostatní a jako druhou pojistky 
nabízíme pojištění prostřednictvím Odborového svazu dopravy. 
 

Nejvíce členů máme v DPP – uveďme tedy základní fakta na tomto případě-  
U Dopravního podniku Praha, a.s. je to pojišťovna Kooperativa, a.s.  
 

Toto pojištění je uzavřeno za podmínek: 
� Strop pojistného plnění: 150 000,-- Kč 
� Spoluúčast zaměstnance činí 10% a 90% je hrazeno pojišťovnou 

Pojišťovna nehradí škody způsobené:  

� na pneumatikách,  
� discích kol  
� a přepravovaných věcech  

-  s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené Policií. To znamená, že 
najede-li nap říklad řidič na obrubník a zni čí gumu (event. i disk) kv ůli tomu, že mu 
vběhl pod v ůz pes a zavolá Policii, tuto škodu Pojiš ťovna uhradí  (mínus 
spoluúčast). 
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Aktuálně v době uzávěrky:  Na 3.8. svolalo MPSV jednání  

odbory-zaměstnavatelé ke mzdám v dopravě. 



� Škody do celkové výši 1 000,-- Kč  není třeba, pokud o to odpovědný zaměstnanec 
výslovně nepožádá, projednat se zástupcem odborové organizace.  

� Škody od 1001,-- Kč do 5000,-- Kč.  Vedoucí zaměstnanec zajistí projednání škody 
se zástupcem odborové organizace a následně i s odpovědným zaměstnancem.  

� Veškeré ostatní škody, tzn. škody nad 5 000,- Kč a škody, které se 

nepodařilo projednat v působnosti garáží a vozoven, projedná příslušná komise 
pro náhradu škod. Naše členy zde samozřejmě zastupujeme  
(kontakt:   pí Suchá - 775 270 250  sucha@zoosdmotol.cz) 

Obecné informace: Je dobré mít 2 pojistky. Sice není možné využít obě, nýbrž jen 

jednu, ale tu druhou lze využít coby  pojištění na vaši 10% spoluúčast.   A vztahuje se ta 
druhá na 10% spoluúčast?  Ano, ale jen soukromá (třeba svazová) ne však ta od DPP. 
DPP chápe vaši spoluúčast jako soukromou škodu. 
 

Odborovou pojistku-s Kooperativou -prostřednictvím OSD- je možno u nás uzavřít a to 
pro řidiče za cenu 1.980,-Kč. Sjednává se na výši škody 100.000,- se spoluúčastí 10%.  
Období pro které se uzavírá je vždy červenec stávajícího až červen následujícího roku.  
Při uzavření během roku, například v lednu, se cena nezohledňuje (nesnižuje). 

 
 

Proběhla víkendovka  

                     na Moravu  

Tradiční víkendové rekreace jsou nedílnou 
součástí námi pořádaných volnočasových 
aktivit, i když už o ně zdaleka není takový 
zájem, co byl ještě před pár lety.  
Nový a spravedlivý systém členských 

finančních bonusů umožňuje sice zájemcům využít peněz na výlety a zlevnit si tak akci, 
v praxi to ale využívá málokdo a spíše si lidé peníze na vánoce použijí na něco jiného. 
Vrátit se k systému, že zájezd bude laciný, ale členové 
finance nedostanou (protože se našetřené úspory 
rozpouští koncem roku mezi ně) také nejde, a to kvůli 
mentálním ubožákům, kteří odrazovali naše členy z naší 

organizace s tím, že oni doplácejí 
na jiné co tam jezdí. Tak jsme tedy 
naspořené prostředky rozdělili a 
kdo chce, na zájezd si je použije, 
kdo ne, ten si to zaplatí a většina 
prostě nikam nejezdí. Nedá se svítit, tak to prostě dnes je. Akce o 
třiceti, čtyřiceti lidech už asi nikdy nebudou. Letos se nás vypravilo 
na Moravu osmnáct. A to umožňujeme variabilitu v příjezdu, 
odjezdu i v délce trvání akce… víc už dělat nelze. 
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Ti kdo jeli, ale byli spokojeni a o tom to je.  
Akce byla zaměřena na exkurzi zázemí MHD Brno, 
kam se běžný člověk nedostane. Na prohlídku 
hradu, jeskyně, propasti, kostela, pivovaru, centra 
Brna a na závěrečný soutěžní ohňostroj. Na dva 
dny toho bylo dost a jako bonus navíc byl turnaj 
v pétanque večer u penzionu. Ráno jsme vyrazili 
časně z Prahy z Florence a v devět jsme 

přestupovali do autobusu kolegů z Brna a jeli na prohlídku 
zázemí MHD. Provázel nás sám pan provozní ředitel a tak 
všechny místa v provozu byli pro nás otevřené. Zázemí 
autobusů na plyn, trolejbusů i parníků na Brněnské přehradě. 
Exkurze byla poutavá a rozdíly oproti Praze markantní. Některé 
vymoženosti bychom mohli klidně okoukat, třeba otočný stojan 
na „noty“ , nebo pojízdnou židličku – po kolejničkách- 
v montážní jámě, aby dělníky nebolel zátylek.  
Brňáci jsou i šikovní podnikatelé a tak jejich plnička na stačený 

plyn pro autobusy má i jeden výstupní 
stojan za plotem v ulici, pro širokou 
veřejnost. O tom, že jízda na plyn je nejen 
ekologická, ale stejně rychlá a spolehlivá, 
jsme se mohli přesvědčit sami 
v pronajatém autobusu, který nám zařídila 
sesterská ZO OSD Brno, se kterou již léta 
spolupracujeme. 
 Systém dopravy tam pomocí 
StudentAgency, tam pronajatý bus a zpět 
vlakem se dlouhodobě ukazuje jako 

cenově nejdostupnější. Rozpočítat cestu z Prahy tam a zpět s čekačkou a mýtem by 
bývalo bylo  o polovinu dražší (i např. z BUSem DPP). Po 
ukončení exkurze jsme absolovovali prohlídku hradu Veveří, 

který ční nad Brněnskou přehradou (ta 
zní v brněnském hantecu Prígl). Hrad 
má sice skromné vybavení, ale o to 
hezčí nádvoří, kde jsou útulné putyky. 
Pak jsme odjeli do pěkného penzionu 
v obci Bukovinka, cca 15km od Brna do 
lůna lesů. Po večeři jsme sehráli turnaj 
v petangue, kdy po vyrovnaném 
souboji, všechny porazil kolega Jarda 
Douša a získal tak medaili nejcennější 
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(s hodnotou cca 90,-Kč). Medaile získali i druhý, třetí, čtvrtý a poslední, jak bývá 
 naší tradicí pro sportovní klání. Celkem hrálo 11 hráčů a výsledky najdete v zápisu na naší 
webové stránce: www.zoosdmotol.cz . 
Účastníci pak ještě dlouho poseděli na útulné zahrádce, vychutnávajíce Starobrno i další 
zdejší pochutiny.  
Ráno, když pro nás přijel smluvní bus, jsme vyrazili na prohlídku dlouhého okruhu ve 
Sloupsko-Šošůvských jeskyních. Ta trvala rovné dvě hodiny a na rozdíl od krátkých tras 

loňských, přinesla úchvatné podívané, v dech 
se tajích scenériích. 
 Tato jeskyně byla překrásnou tečkou za 
dvouletou výpravou po méně známých 
jeskyních. Cestou zpět jsme shlédli propast 
Macochu, protože být tu nablízku a nevidět jí, 
byl by hřích a navštívili před pauzou na oběd 
veliký kostel ve Křtinách, kde jsme si loni 
prohlédli kostnici. Pak jsme zamířili do centra 
Brna, kde jsme měli zamluvenou exkurzi 

v pivovaru Starobrno. Tato exkurze byla 
také zajímavá a díky nadšenci, co nás 
provázel, víme i to, co jinde jiní tají. Tedy 
třeba to, že zde vaří Slovenské pivo z jejich 
surovin a tak chuť je jiná. Stejně to prý 
dělají Slováci, ti tam u nich zase vaří pivo 
coby Brněnské… inu globalizace, tak to 
dopadne, když jeden majitel vlastní 
pivovary v různých zemích a rozhodne se, 

že 
bude 

vydělávat víc, když pivo nebude v kamionech 
převážet, ale jen jinak nálepkovat láhve… 
Po pivovaru jsme šalinou, tedy po našem tramvají, 
zamířili do 

historické 
části Brna, 
kde jsme si 

prošli 
všechny 

známá náměstí a shlédli množství památek i 
moderních kuriozit a rarit. Stihli jsme projít i 
zahradou a nádvořím u hradu Špilberk. A pak už 
jsme jen čekali na úžasnou podívanou na závěr 
této akce, na závěrečný soutěžní ohňostroj, 
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který nad hradem Špilberk vypukl úderem půl 
jedenácté. Soutěžní ohňostroje trvají kolem půl 
hodiny a jsou tradiční zábavou, na kterou se do 
Brna sjíždí desetitisíce lidí. Není neobvyklé, že naa 
ohňostroje nad přehradou, přijede i na dvě stě tisíc 
lidí od nás i z ciziny. Praha má v tomto ohledu Brnu 
opravdu co závidět.  Závěr akce, přesun rychlíkem 
do Prahy, byl spojen s dvouhodinovým čekáním, 
protože v noci to tak často nejde co přes den, ale i 
tak si myslím, že vydržet do konce a shlédnout 
velkolepý ohňostroj, stálo za to.  
A co příští rok? Téma jeskyně je vyčerpáno, zkusme 
něco od přírody a jejich divů. Zvažuji Šumavu, říčku Vydru i s elektrárnou, možná něco 
projížďky po Lipně…uvidíme, sami svými nápady můžete přispět. Napište nám vaše typy 
na hezký výlet na info@zoosdmotol.cz , pokud se je podaří skloubit s dopravou a 
ubytováním, jistě je do plánu akcí zařadíme.  Přednost, v případě většího zájmu, dostanou 
samozřejmě naši členové. Protože být členem ZO OSD Motol se vyplatí.  
=========================================================== 

  
        Na téma volby – tentokrát sekce Autobusy 

Zatímco volby místopředsedy za sekci ŘED dopadly dobře a řidiči a řidičky TRAMvají  si 

konečně svého představitele, paní Věru Suchou (viz kontakty), vybrali,  

u řidičů a řidiček Autobusů máme opět problém s jejich představitelem sekce. Zvolený 

místopředseda organizace za sekci Autobusy pan Tomáš Bergmann odešel z Dopravního 

podniku a nadále zůstává jen jako náhradník.  Je proto třeba zvolit jiného představitele 

sekce Autobusy.  A co s tím ?   Obeslali jsme všechny členy sekce Autobusy poštou se 

žádostí o kandidaturu a poté vyhlásíme korespondenčním způsobem volbu (tak jako u 

sekce ŘED). Bude-li vše klapat jak má, proběhnou volby v září či v říjnu. Pokud se volby 

nezdaří, využijeme pro volbu Konferenci 2017, která proběhne 17.února.  

Zde bude také dovolba výkonných mandátů.   

Jeden volný mandát má i sekce L.D. , sekce Škodovka, Žižkováci i sekce Unie Frakcí.  

PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ ZABÍRÁ ČAS a 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 

pomáhají nám. I proto to má smysl dělat…  A máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat řádně 

(viz STANOVY OSD ). 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 chráněn pro svévoli zaměstnavatele 

pro případ propuštění, dle příslušných ustanovení ZP a KS. Každý funkcionář má také právo 

na účast na školení v rozsahu až 5 placených a omluvených dní v daném roce.   

Být funkcionářem je čest ale i odpovědnost.  
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Dne 16.4.2016 proběhl další 

bowlingový turnaj,  
opět v herně v Praze- Řepích.   

Turnaje jednotlivců se zúčastnilo 12 účastníků, 
kteří v rámci svých dovedností svedli vyrovnané 
boje o čelo i střed tabulky. Na chvostu tentokrát 
skončil nejstarší účastník, který hold neměl tu 

správnou mušku, a vítěz byl nejmladší. To však 
nebývá pravidlem a třeba příště to bude úplně 

naopak.. Další turnaj se bude konat 
na podzim tohoto roku, 15. či 22. 
října.  Turnaj týmů se tentokrát 
nemohl uskutečnit, vzhledem k tomu, že žádná jiná odborová 

organizace nebyla schopná sestavit tým, který by se utkal s tím 
naším, a po minulé prohře se tentokrát už nepřihlásila ani Ospea, 

se kterou jsme se utkali minule, a kdy náš tým zvítězil…     
Přinášíme tabulku výsledků i pár fotek z turnaje k dokreslení atmosféry. 

Jméno účastníka Počet bodů po 
prvních deseti hodech 

Počet bodů v druhých 
deseti hodech 

Celkem 
bodů 

Konečné 
pořadí 

Hejný Václav 161 177 338 1. 

Hejný Martin 135 178 313 2. 

Hejný Jiří 163 128 291 3. 

Luhan Jaroslav 124 89 213 4. 

Švejdar Antonín 108 102 210 5. 

Zralíková Marie 114 89 203 6. 

Zabloudil Jiří 90 109 199 7. 

Ing.Douša Jaroslav 108 83 191 8. 

Lomoz Jiří 93 84 177 9. 

Dvořák Petr 51 78 129 10. 

Richterová Růžena 48 60 108 11. 

Karásek Miroslav 46 56 102 12. 

 

  

08 



Akce parník 7.8.2016- foto příště.. 

  

9 

V době uzávěrky se chystá akce, která byla naší organizací nabízena 

členům i jejich známým, již od února tohoto roku. Pořádat tak masivní 

akci, jako je parník, vyžaduje velkou přípravu, čas a garance návratnosti. 

Ne každá organizace je toho vůbec schopna. Je proto smutné, že naši 

členové se začínají na podobné akce hlásit, až měsíc, čtrnáct dní 

předem, a diví se pak, když je vyprodáno… Takto se to opravdu dělat 

nedá…. Nemůžeme nakoupit sto lístků a čekat zda je vůbec prodáme… 



České sportovní hry – pořadatel ČMKOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos jste si mohli zasportovat dosytosti. Členové  ZO OSD Motol (OSD je 

součástí ČMKOS), pokud měli zájem, mohli se přihlásit do následujících soutěží. 

Nečlenům jsme nabídli dočasnou registraci, aby i oni se mohli her zúčastnit. 

• Malá kopaná (jen tým) 

• Nohejbal (jen tým) 

• Tenis 

• Volejbal (jen tým) 

• Atletika-běh 5km (štafeta-tým) 

• Stolní tenis 

• Minigolf 

 

  

V době, kdy čtete tento článek, již 

registrace není možná, akce se již chystá, 

nebo již proběhla.  Upozorňujeme na ní 

proto, abychom vás upozornili, že každý 

rok nabízíme spoustu příležitostí jak 

využít volný čas.  Kulturou, akcemi i 

sportem. Záleží jen na vás, zda to 

využijete.   O všem informujeme 

v SMSinfo, které cca každý pátek –

ZADARMO- zasíláme všem našim 

členům, kteří o to projeví zájem. 

Nejste-li v systému, nahlaste své číslo u 

svých funkcionářů. Možno též e-mail. 

 

Reklama našich 

členů zdarma 

+420 724 515 752 
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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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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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Znáte šikovné právníky? Dejte nám na ně kontakt – rádi navážeme 

alternativní možnosti hájení zájmů našich členů (např.pro soukromé věci) 



 Proč máme nižší produktivitu?  Češi pracují stejně jako Němci, 
vydělají si ale jen čtvrtinu. Čeští zaměstnanci si i 26 let po pádu "železné opony" vydělají 
výrazně méně než Němci či Rakušané. Podle údajů Eurostatu dosahovala průměrná hrubá 
mzda v Česku jen čtvrtiny německých či rakouských hodnot. Zatímco Čech si v průměru 
vydělal 11 654 eur ročně, Němec bral 47 041 eur.  Kdybychom k německému pásu místo 
Němce postavili Čecha, udělal by toho stejně, , možná i víc,  věří ekonomové. Přesto 
Češi berou jen zhruba čtvrtinu německé či rakouské mzdy. Důvodem je nižší cena 
vyrobeného zboží - ve většině případů jde o součástky, které tuzemské podniky vyvážejí 
do zahraničí, kde z nich teprve vznikají finální výrobky.  Za to, že Češi ještě nedohnali své 
západní sousedy, může podle expertů paradoxně hlavní "motor" české ekonomiky. Tedy 
obrovská orientace na průmysl, alespoň v té současné podobě. Průmysl se na tuzemském 
hrubém domácím produktu (HDP) podílí 47 procenty, což z Česka dělá nejprůmyslovější 
stát Evropské unie. Většinu této výroby tvoří meziprodukty, které podniky vyvážejí do 
zahraničí - kde z nich teprve vznikají hotové výrobky. Součástky ale mají logicky nižší cenu 
než hotové zboží, což vede i k nižším výplatám v Česku, shodují se ekonomové oslovení 
online deníkem Aktuálně.cz.  "Produktivita práce se neměří fyzickým úsilím nebo IQ 
zaměstnanců. Chceme-li ji zvýšit, musíme buď při stejném množství práce vyrábět více, 
nebo dražší zboží a služby," vysvětluje ekonom skupiny Deloitte David Marek. Také podle 
odborářů může za nízké výdělky v Česku hlavně výroba levného zboží. "Rozdíl v tom, kolik 
například český nebo španělský dělník vyrobí automobilů, není žádný. Ale produkt je tady 
jinak oceněn," říká ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin 
Fassmann.  Nižší cenu mají podle expertů i některé konečné výrobky, které se v Česku 
vyrábí. "Montáž nárazníku na škodovku je stejně fyzicky náročná a zabere stejný čas jako 
montáž nárazníku na mercedes. Protože cena obou automobilů se liší, je rozdílná i 
hodnota práce," vysvětluje Marek. Dohánění potrvá desítky let. Možné řešení, jak se 
zbavit "údělu montovny" a nízkých mezd, je podle ekonomů jediné - dostat se od 
součástek ke konečným produktům. České firmy se nesmí nacházet jen uprostřed 
"výrobního článku“, ale měly by zvládnout pokrýt výrobu až do konce.  
Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/produktivita-prace-eu-eurostat-porovnani/r~4110fdf4d4a511e59c4a002590604f2e/ 
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Jak vznikl semafor ?   

V tehdejším Československu měl premiéru 21. ledna 1930 a byla to malá událost. 

Trojbarevná signalizace se sice v několika dalších ulicích hlavního města už tři 

roky používala, ale střídání jednotlivých barev musel ovládat policista ručně. 

Křižovatka uprostřed rušného Václaváku, kudy denně projížděly tisíce vozů, byla 

vybrána jako místo pro první zcela automatický semafor, jak jej známe dodnes. A 

Praha byla jedním z několika světových měst, kde se tou dobou samočinné světelné 

signalizace instalovaly. Ten úplně první, primitivní semafor spustili v Londýně už ve druhé 

polovině 19. století – v prosinci 1868 u budovy britského parlamentu. Obsluhující policista na 

to tenkrát doplatil buď zraněním, nebo životem (dnes už není jasné, jak přesně skončil). 

Zařízení přes den fungovalo podobně jako i dnes železniční návěstidla a v noci využívalo 

plynových lamp s červeným a zeleným filtrem. Necelý měsíc po slavnostním spuštění únik 

plynu z potrubí pod chodníkem způsobil výbuch. Dalších čtyřicet let se museli řidiči bez 

světelné signalizace obejít. Až v roce 1912 zprovoznili v americkém Clevelandu první 

elektrický semafor, který opět využíval systém signalizace za pomoci pouze červené a zelené 

barvy. Když se povel měnil ze „stůj“ na „jeď“ a naopak, řidiče upozornil bzučák. Třetí, 

oranžová barva se stala součástí semaforu až o osm let později.  Jaké pokuty při jízdě na 

červenou se platily za první republiky, s jistotou nevíme. Známé je však to, že lidem se nový 

způsob řízení dopravy nelíbil. Semafory zdržovaly v jízdě. Když dnes jedete ulicemi českých 

měst, občas to vypadá, že za pětaosmdesát let od prvních automatických „světel“ se tenhle 

názor zas tolik nezměnil. Zdroj: http://relax.lidovky.cz/stridani-barev-na-prechodu-jak-vznikl-semafor-fa9-

/zajimavosti.aspx?c=A160324_133226_ln-zajimavosti_ape 

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

Sprej umí povzbudit i uspat, stačí si vybrat.   

Americký startup chce změnit přístup k látkám, které pomáhají udržet 
pozornost nebo naopak usnout. Sprayable využívá známého principu, že 
lidská kůže vstřebává látky mnohem rychleji než trávicí ústrojí. Kofein, 

který uhlídá unikající pozornost, i melatonin, který zase pomáhá usnout, už tak není 
nutné pít nebo polykat. Naopak. Princip je jednoduchý. Tedy alespoň pro fanoušky 
chemie nebo farmacie. Ben Yu spojil kofein a melatonin s aminokyselinou tyrosin, látkou 
tělu přirozenou, která se navíc v mozku mění na dopamin, navozující příjemné pocity. V 
kombinaci s tyrosinem se látky snadněji rozpustí ve vodě, což umožní pohodlnou aplikaci 
a rychlé proniknutí do krve bez toho, aby se tělo zatěžovalo další chemií. Největší zájem o 
novinku měli v předprodeji lidé kolem pětačtyřiceti let. Chtěli se pořádně vyspat a 
nechtěli brát prášky, na kterých často vzniká závislost. „Postavili jsme náš uspávací sprej 
na melatoninu, který nevytváří závislost a neobsahuje ani žádné přísady, na nichž by 
mohla závislost vznikat,“ vysvětluje investor Deven Soni. Statistiky jeho vizi potvrzují, jen 
ve Spojených státech trpí nespavostí 70 milionů lidí. Podle neurologa Karla Šonky se 
během života setká s významnou nespavostí až pětina populace.  
Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/sprej-umi-povzbudit-i-uspat-staci-si-vybrat-napad-vznikl-v-antarktide-1kt-/firmy-
trhy.aspx?c=A160713_153416_firmy-trhy_jakl 

14 



Odborový svaz dopravy pro Vás vyjednal velice výhodné 
Pojištění právní asistence řidiče za 400 Kč ročně (100,- /čtvrtletn ě).  

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 
 

Aktuálně uzavíráme pojištění od 1.10.- do 31.12.2016  za  100,-Kč.  -     

Možnost i odpisu z čl. bonusu !  Kdo má zájem, p řijďte si uzav řít pojistku do 
naší kancelá ře (každý pátek 9-15hod ) či se pojist ěte u funkcioná řů v sekcích. 
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Něco o budoucnosti v dopravní technice… 

První Hyperloop by mohli postavit 
Rusové.  Podle dohody by je do čtyř let 
propojil s Čínou  

Rusové podepsali dohodu s americkou 
společností Hyperloop One o vybudování 
přepravního tunelu. Systém Hyperloop by měl 
stát 460 milionů dolarů (11,2 miliardy korun) a 
vzniknout v horizontu čtyř let. Moderní 
transsonické tunely pravděpodobně vzniknou i v Evropě, spojí hlavní města Stockholm 
a Helsinky i Vídeň s Bratislavou. To však bude trvat nejméně deset let. 

Vypadá to, že se celý svět pouští do výroby systému potrubní přepravy Hyperloop. První 
plány moderních tunelů navržené vizionářem Ellonem Muskem počítají s jejich vznikem 
mezi městy Las Vegas a Los Angeles, na trase Bratislava-Vídeň a nejreálnější koncept mluví 
o propojení Stockholmu a Helsinek. Úplně první Hyperloop ale možná postaví 
Rusové. Prezident Vladimir Putin chce vybudovat vlastní tunel v Japonském moři, a to do 
roku 2020. Na své straně má tajemného multimilionáře Zijavudina Magomedova, který je 
většinovým investorem ve společnosti Hyperloop One. Magomedov, který vlastní i několik 
přístavů v Černém a Baltském moři, podepsal s ruským ministrem dopravy Maximem 
Sokolovem a představiteli Hyperloop One v Petrohradě dohodu o vybudování 
sedmdesátikilometrového tunelu. Spojit by měl do čtyř let čínskou provincii Ťi-lin s ruským 
přístavem Zarubino.  "Rusové byli ve vesmíru se Sputnikem první a mohou opět být první, 
kteří vybudují transsonickou dopravu," uvedl na blogu viceprezident Hyperloop One Bruce 
Upbin. Nejenže by si mohli přisvojit prvenství, ale vysokorychlostní transportní systém 
chtějí postavit za mnohem méně peněz, než plánuje Musk. Ve své první prognóze zmiňující 
propojení Las Vegas s Los Angeles Musk hovořil o ceně šesti miliard dolarů. Dohoda, kterou 
podepsali Rusové s Hyperloop One, počítá s 460 miliony dolarů. Pokud se to Rusům 
podaří, postaví Hyperloop více než dvakrát levněji v přepočtu na cenu za kilometr tunelu. 
Má být rovněž jedním z významných kroků vybudování "nové Hedvábné stezky". Jde o 
stavbu potřebné infrastruktury, která by propojovala Čínu, Rusko, země Střední Asie a 
Evropu. Ačkoliv Čína doposud počítala v této přepravní síti s železnicemi, vlaky možná 
nakonec nebudou hrát prim. Ministr Sokolov v televizi uvedl, že nový rusko-čínský investiční 
fond by měl umožnit reálné nahrazení železnic Hyperloopem. Obě země přitom už 
dohromady do fondu vložily dvě miliardy dolarů. Společnost Hyperloop One tento týden 
zveřejnila první náhled na Hyperloop mezi Švédskem a Finskem. Necelých 500 kilometrů, 
které přeletět trvá včetně nástupu do letadla tři a půl hodiny, by člověk v Hyperloopu 
překonal pod třicet minut. Přes 19 miliard eur (520 miliard korun) potřebných na 
vybudování systému chce společnost sehnat přes státní i soukromé investory. Tunel by 
mohl vydělávat až miliardu € ročně. Přepravní systém Hyperloop je tvořen ocelovými 
potrubími spojenými do symbolu nekonečna. Transport probíhá v hliníkových válcích, které 
jsou vystřeleny stlačeným vzduchem. Rychlost udržují lineární magnetické urychlovače a 
setrvačnost je navýšena díky nižšímu tlaku v potrubí.   Zdroj:   http://m.ihned.cz/c1-65360250-
prvni-hyperloop-by-mohli-postavit-rusove-podle-dohody-by-je-do-ctyr-let-propojil-s-cinou 
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Tradi ční stránky  o technice.  

Nejmenší vozítko v hlavní roli – klasický dětský 

kočárek :-)   

Vážení a milí čtenáři časopisu Motoláček, obvykle na této 

straně popisuji zajímavá vozidla ze světa automobilů, 

traktorů či jiné techniky, tentokrát jsem se ale vydal 

jiným směrem a to za vozidly, jejichž původní reprezentanti pomalu mizí, ano – jsou to 

klasické kočárky, hluboké i sportovní…. Dnešní kočárky se už s těmi starými nedají 

srovnat, to už  je něco jiného, málo místa pro dítě, nepohodlné, s malou životností, 

chatrná konstrukce a vysoká cena a mnoho jiných nedostatků… Usmálo se na mne štěstí a 

díky sociální síti jsem poznal sběratelky, děvčata se šikovnýma rukama, která staré 

klasické kočárky sbírají, renovují je do původní krásy a dobově je vyšperkují výbavou, jako 

je slamníček, peřinky s nádherným povlečením, krajky, povijany, plyma, chrastítka přes 

kočár, síťka na rukojeť, původní kryt vnitřku kočárku-slída, 

korunováno je to velkou panenkou-miminkem, samozřejmě 

s dudlíkem (!), odpovídajícím dané době i dobovým 

oblečením…. samozřejmě se vozí i živé dítě, tak že kočárek 

slouží svému účelu dále… vesměs to živé mimi či batole je 

naprosto spokojené… Trochu do historie kočárků - první 

kočárek pro dítě se objevil okolo roku 1733, v podstatě to byl 

jednoduchý vozík s dítětem ve směru jízdy a byl tažený údajně 

kozou :-)… koncem 18 století se objevilo držadlo-rukojeť a 

kočárek se už tlačil lidskou sílou, roku 1889 se objevil kočárek 

polohovatelný a děcko bylo obráceno proti směru jízdy, tedy 

čelem k matce nebo chůvě. Konstrukce kočárku odpovídala 

konstrukci tehdejších velkých kočárů pro dospělé, převládala 

kovová kostra, dřevo, kůže a proutí… odpružení bylo koženými 

řemínky a kola měla už ogumované obruče, do poloviny 20 let 20 století byly kočárky 

vyšší a boudičky byly zdobené záclonkami a řasením(„princesskami“). Třicátá léta přinesla 

kočárkům novou podobu, začali se podobat vzhledem 

současným automobilům, měli krásné aerodynamické 

tvary, byly nižší, měli stahovací okénka, tvarované 

elegantní blatníky, vpředu byl i nárazník a vnitřek byl velmi 

prostorný, bohužel – většinou byly kočárky tmavých 

barev… kolečka byly už menšího průměru, zdokonalilo se 

odpružení. Čtyřicátá léta přinesla kočárkům zase jiný 

vzhled, začaly se objevovat kočárky vyplétané proutím nebo různým náhražkovým 
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materiálem, vyplétaná boudička se 

dala posunout a trochu sklopit, 

kočárkům se říkalo „kukaně“ i zde 

hrálo roli dobré odpružení a kolečka 

s blatníčky, lehká kovová 

konstrukce… 

Padesátá léta byla, alespoň v českých 

a slovenských zemích, obrovským 

nástupem krásných a kvalitních 

kočárků tuzemského výrobce Liberta, podnik vyráběl krásné a 

kvalitní vyplétané kočárky s pochromovanou konstrukcí, ať už 

proutím nebo vzhledově hezkou bílou bužírkou, objevily kočárky 

prošívané plátnem, odpružené osmi pružinami, jimž se říkalo 

osmipéráky, byly kvalitně udělané, byly různých tvarů, zbarvení, 

měli stahovací boudičku  a korba kočárku měla sklápěcí čelo, 

takže se vyspalo v něm i větší dítě, dobře se tam vešlo, pod 

rukojetí na zadním čele byla obkládací kapsa, konstrukce bylo 

pochromovaná, včetně blatníčků a pokliček na kolečkách. Tyto 

typy jsou dnes velmi vyhledávané a ceněné… V šedesátých 

létech, nástupem automobilového provozu se kočárky opět 

začínají pozvolna zdvihat od země, objevují se nové tvary, oblé, 

hranatější, vyplétané různé korbičky, zvyšuje se velikost kol, 

kočárky mají lehčí konstrukci podvozku, později je možnost 

nasadit místo hluboké korbičky sportovní sedačku se sklápěcím 

opěradlem, kterou lze otočit. Na podvozek, mezi osy kol lze 

nasadit odkládací košík… Sedmdesátá, osmdesátá léta a počátek 

90 let je doba obrovského nástupu kočárků všech možných 

barev a tvarů, objevují korbičky s bočními okénky, kombinace 

výpletu a manšestrovým potahem, trojkombinace, sportovní 

sedačky s boudičkou a nánožníkem, objevují se i bíle, modře či 

fialově stříkané konstrukce s plastovými koly…   Nutno 

podotknout, že stejným vývojem šli i loutkové kočárky pro 

panenky!  A to byla poslední éra klasických kočárků, nyní je 

můžeme vídat jen u sběratelek, na srazech, v muzeích nebo jsou dále užívány maminkami 

na venkově, kde si jich moc váží a pečují s láskou o ně….   Díky vstřícnosti majitelek máte 

možnost vidět snímky krásných kočárků, které doslova zvou, aby si je člověk-pamětník a 

fanoušek povozil a pohoupal, hezkou podívanou přeje  Josef                         -VOBO- 
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Vzducholod ě se vrací , do vývoje se pouští britské 
i americké firmy.  Experti předpokládají, že budou 
komerčně úspěšné také v osobní dopravě, hlavně 
rekreační. Britská společnost Hybrid Air Vehicles (HAV) 
nedávno představila vzducholoď Airlander 10. Délkou 92 metrů předčí skoro o 20 metrů obří 
letoun A380 a unese 10 tun nákladu. U její hybridní lodě tvoří 60 procent vztlaku heliem 
naplněné balony a 40 procent trup díky svému tvaru. Velké nákladní vzducholodě vyvíjejí 
také americké koncerny Northrop Grumman či Martin Lockheed. Služeb budou pro přepravu 
různých nákladů využívat ropné a plynárenské koncerny. Podle Roba Binnse, ředitele firmy 
Hybrid Enterprises spolupracující s Lockheedem, se ve světě může uplatnit několik set 
velkých vzducholodí. "Zatím plánujeme postavit jedno plavidlo měsíčně, ale výhledově by to 
mohla být čtyři," poznamenává Binns. Jeden takový stroj přijde asi na 40 milionů dolarů. 
Nákladní vzducholodě se hodí pro přepravu do odlehlých oblastí, kam nevedou železnice ani 
silnice. V Africe, za polárním kruhem, na Aljašce a jinde. Přeprava je levná, ale hodí se jenom 
tam, kde čas nehraje podstatnou roli. Vzducholodě se prosadí i v osobní dopravě, je 
přesvědčen Stephen McGlennam, ředitel firmy HAV. Ta plánuje do roku 2018 postavit tucet 
vzducholodí Airlander. Každá pro 48 cestujících. Budoucí plavidla poháněná fotovoltaickými 
články dosáhnou rychlosti asi 200 kilometrů v hodině. Provozní náklady vzducholodě budou 
ve srovnání s obřím Airbusem asi třetinové, ale protože pojme mnohem méně pasažérů, 
cestování s ní levné nebude. Cestující nešťastného Hindenburgu za cestu z Frankfurtu nad 
Mohanem do New Jersey zaplatil tisíc říšských marek, což tehdy bylo 250 dolarů. V dnešních 
cenách je to asi 4200 USD, což je zhruba tolik, na kolik přijde letenka pro první třídu se 
společností Lufthansa.  Společnosti vyvíjejí rovněž speciální vzducholodě pro vojenské účely 
(průzkum, sledování). Užitečné mohou být také v telekomunikacích pro navázání spojení 
v oblastech postižených nějakou katastrofou. Nebo při masových sportovních akcích, kdy 
bývá běžné spojení přetíženo.   http://archiv.ihned.cz/c1-65359560-vzducholode-se-vraci-na-dopravni-nebe 
 

Dobrá zpráva. Pivo z vás ud ělá lepší sexuální milovníky, tvrdí studie. 

Americká sexuoložka a terapeutka Kat Van Kirková se rozhodla potěšit milovníky piva. Její 
doporučení se však nevztahují na všechny druhy tohoto nápoje. Pivo vás podle ní předně 
dostane do sexuální nálady a podpoří vaši erekci. To proto, že obsahuje hodně železa, které 
pomáhá červeným krvinkám vytvářet hemoglobin, a ten transportuje po těle kyslík. 
Podporuje tak oběh krve, a to i do penisu. Díky tomu je erekce nejen snazší, ale též častější. 
Ovšem pozor, varuje Van Kirková, platí to pro tmavá piva, ta obsahují železa více než světlá. 
Sexuoložka poté poukazuje na studii vydanou v magazínu European Journal of Epidemiology, 
která zjistila, že vypít zhruba půllitr piva denně snižuje o jednatřicet procent riziko srdečních 
chorob. Tvrzení autorů textu z italské instituce Fondazione di Ricerca e Cura má váhu, 
vychází totiž z analýzy šestnácti studií, které pokrývaly přes dvě stě tisíc respondentů. Van 
Kirková k jejich zjištění dodává, že lepší fungování srdce znamená víc životní energie a elánu, 
a to i v posteli. Tím však prospěšnost piva ve věci sexu nekončí, fytoestrogeny, které nápoj 
obsahuje, jsou totiž vaší hradbou proti předčasné ejakulaci. A navíc podle Van Kirkové pivo 
pomáhá obecné zdravotní kondici a svědčí žaludku, jeho vitamíny a minerály mají totiž 
probiotické vlastnosti.  Ale pozor, i tady zní kniha Van Kirkové trochu jako reklama na 
Guiness, i v tomto ohledu doporučuje právě tuto značku.  
 

Zdroj: http://xman.idnes.cz/pivo-podpori-erekci-04s-/xman-sex.aspx?c=A151029_164806_xman-sex_fro   
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Krátké i dlouhé informace z některých sekcí:  
Sekce Vrchní vedení:    

MALÝ NÁVRAT KVALITY EOV 

     Jak jistě mnozí z Vás vědí  v roce 1992 bylo na tramvajové 
křižovatce Želivského nainstalováno elektrické ovládání 
výhybek německé společnosti Hanning & Kahl. 
Jednalo se o revoluční řešení pro Prahu. Jelikož do té doby 
používané kontaktní blokování výhybek bylo nahrazeno 
bezkontaktním blokováním. Tyto přestavníky, jak jim slangově 
říkáme, byly od roku 1999 do roku 2001 postupně nahrazovány obdobným zařízením 
firmy Elektroline. 
      Nyní, po 15 letech od zrušení posledního přestavníku H&K, máme v Praze opět dva 
nejmodernější přestavníky této společnosti. První byl instalován při rekonstrukci 
modřanské trati v září 2011 v obratišti Modřany a má číselné označení 599L,P a druhý při 
nedávné rekonstrukci trati v Patočkově ulici, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 
598. Dodavatelem obou těchto systémů byla Pražská strojírna a.s., která s výrobcem 
spolupracuje. Jedná se o plně digitální systémy, jež jsou řízeny dvěma procesory a pro 
správné provedení příkazu se na nich musejí shodnout vždy oba moduly CPU, jinak se 
příkaz neprovede. Když systém indikuje chybu, zhasne směrové návěstidlo. Dle 
konstrukčních vlastností je vyloučeno, aby tento přestavník blokovala jakákoli jiná 
vozidla, než tramvaj projíždějící po tram. tělese (pouze pokud by jely do 0,5 sekundy za 
projíždějící tramvají, mohl by je systém detekovat). Tyto systémy jsou velice spolehlivé, a 
ve srovnání s ostatními systémy používanými v Praze, téměř  bez poruchové. Jejich 
pořizovací cena je sice oproti dnes obvykle dodávanému systému TSC 3,1 (výrobce 
Elektroline) zhruba dvojnásobná, ale je to podobné jako bychom srovnávali cenu nového 
Superba s cenou Toyoty Land Cruiser. Na obou těchto zařízeních byly zatím zaznamenány 
pouze dvě drobné závady a to prasklé pojistky způsobené přepětím v síti ( cena opravy 
cca 50,-) a závady koncových spínačů polohy výhybky, jež jsou montovány Pražskou 
strojírnou do uzamykacího mechanizmu výhybky zvaného ZZK, takže se nedá říci, že by se 
jednalo o chybu řídicího systému výhybek. Srovnám-li to s částkou, kterou pravidelně 
investuje DPP do oprav ostatních přestavníků, je jejich vysoká cena zanedbatelná 
vzhledem k prostředkům uspořeným do budoucna za jejich opravy. Je proto škoda, že o 
další tyto přestavníky není mezi odpovědnými pracovníky DPP zájem a budou se 
nakupovat pouze přestavníky firmy Elektroline. 
 O opravy a údržbu těchto dvou přestavníků, stejně jako o ostatní přestavníky číselné 
řady 200 – 500, se starají pracovníci provozu 253400 - Vrchní vedení. O další se v rámci 
kdysi proběhlého outsorsingu starají pracovníci firmy Elektroline  na základě jistě pro DPP 
výhodné smlouvy. Již nějakou dobu se snažím na toto upozornit a přesvědčit vedení 
DPP, že je pro podnik výhodnější a levnější svěřit opravy a údržbu vlastním  
pracovníkům, protože jsme schopni údržbu a odstranění  většiny běžných závad 
provádět vlastními silami v rámci naší činnosti v DPP, která by byla jistě i levnější. 
Stačí, aby kompetentní pracovníci zajistili potřebné vybavení a software pro nastavení 
systémů Elektroline tak jak, nám bylo veškeré softwarové vybavení poskytnuto firmou 
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Hanning & Kahl. Jenže jak se zatím zdá, nen  í toto v zájmu 
některých pracovníků a jejich neustálé výmluvy typu nemáme 
dostatek kvalifikovaných lidí a pokud by byla smlouva 
s Elektroline vypovězena. Firma by všechny přestavníky 
demontovala a odvezla. Toto jsou prostě jen bláboly, působící 
to na mě dojmem, že někteří zaměstnanci hájí spíš zájmy a 
zisky této externí firmy.  Otázka je PROČ?  
Během přípravy tohoto článku mi bylo nabídnuto setkat se 
s kompetentními pracovníky odd. Správa napájení TT, aby mi 
bylo vysvětleno, jak Správa napájení TT funguje a co je jejich 
náplň činnosti či jak je to se zadáváním zakázek externímu dodavatelům. K tomuto 
setkání nakonec nedošlo, ačkoliv jsem byl připraven vše řádně vyslechnout a zahrnout do 
tohoto článku. Věřím, že všechny práce, které byly za firmu Elektroline provedeny 
pracovníky provozu 253400, byly firmou Elektroline řádně podniku zaplaceny. Jedná se 
například o výpomoc při rekonstrukci první etapy Vršovické ulice, kdy bylo jasné, že tuto 
práci Elektroline  nemůže stihnout v řádném termínu, nebo nezbytné dodělávky po 
rekonstrukci trati na Petřiny, kde zase bylo nutné spoustu věcí dokončit a opravit, aby 
vůbec mohla druhý den projet tramvaj.  
Ještě jedna věc se díky avizovanému záměru napsat tento článek změnila, pracovníci 
Správy napájeni TT začali najednou jezdit po Praze a kontrolovat, jak vypadají přestavníky 
po námi provedené údržbě. Ke cti pracovníků provozu 253400 se vždy našly pouze 
kosmetické závady, které nemají vliv na bezpečnou funkci systému. Já si bohužel myslím, 
že se jen někdo snaží dokázat naši neschopnost převzít všechny přestavníky do vlastní 
údržby a tudíž i poukázat na nutnost nadále živit externí firmu. Během příprav tohoto 
článku, dle sdělení nadřízených, začalo jednání s firmou ELEKTROLINE na předání 
některých dalších přestavníků do údržby DPP a poskytnutí jejich softwareu pro opravy a 
diagnostiku. Tak uvidíme, jak tato jednání dopadnou. Budu celou situaci samozřejmě i 
nadále monitorovat a na stránkách Motoláčku Vás včas informovat.                             
Článek vyjadřuje názory a postřehy autora.    
                                             Tomáš Kudrna –místopředseda organizace za sekci Vrchní Vedení 
 

Sekce Muzeum Střešovice 
Zaměstnanci depa vozovny Střešovice finišují s 

rekonstrukcí vlečného vozu e. č. 1304. 
Jedná se o vůz se středním 
(nízkopodlažním) vstupem zvaný 
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„Krasin“. Vůz pochází z první série z roku 1930 a po dokončení se tak stane  
nejstarším dochovaným vozem této  
konstrukční řady. Svůj název „Krasin“ dostal 
podle v té době populárního sovětského 
ledoborce, který se proslavil záchranou posádky 
ztroskotané vzducholodi Itália. Krasin 1304 
sloužil u dopravního podniku až do roku 1966. 
Pak strávil několik desetiletí v Sobotce jako 
zahradní domek odkud jej v roce 2002 zachránili 
zaměstnanci vozovny Střešovice. Viz foto.  
 

 

   Sekce Metro:  

ZO OSD MOTOL – sekce METRO 

 Ano, již je to více než 10 let kdy vznikla 
samostatná sekce ZO OSD MOTOL – METRO.  Tehdy 

stačilo aby nás bylo 3! Dnes 
by to bylo málo – ZO OSD 
MOTOL uplatňuje přesně to, 
co bylo v r 1989 chápáno jako samofinancování – tedy každá 
sekce musí generovat  takové příjmy z členských příspěvků, 
aby se ufinancovala.  S tím naše sekce nemá problém: V rámci 
ZO je jedna z nejdydamičtěji rostoucích sekcí (ač se to nezdá, 
za těch deset let je nás již 13). Mnohé ostatní sekce vpodstatě 
stagnují... Naše sekce sdružuje především zaměstnance metra; 

ale máme i člena z DPmLJ  a člena z tramvají. Našimi členy jsou 
jak strojvedoucí závislé trakce tak i dozorčí stanice, „světýlkáři“, 
zabezpečováci, elektrikáři, pochůzkáři. Prostě celý průřez profesí 
u metra. Pravda, většinu tvoří zatím zabezpečováci a elektro, ale 
to se může velmi rychle změnit. 
     Po více jak 40 letech provozu bylo letos nutné kompletně 
vyměnit křížení ve stanici Kačerov – tedy zatím největší akce u 
metra. Celotýdenní výluka která byla spojena s 
výměnou stejně starých pražců mezi stanicemi 
Kačerov a Budějovická. Na službu traťovou a 
zejména na službu zabezpečovací to tak byly 
kladeny velmi velké nároky. Zejména demontáž 
pásu Matra-PA 135 a jeho zpětná montáž. 
Časově to je velmi náročné a chyba není 
přípustná. Samozřejmě po zpětné montáži musí 
proběhnout ověření funkčnosti a opětovné 
schválení do provozu ze strany DÚ. 
Jiří Schmid  –místopředseda organizace za sekci Metro 
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Sekce DEPO: (dodáno jen jako tisk -s žádostí o neúpravu- vložen proto sken coby foto) 



Sekce Unie Frakcí:  
Sekce Unie Frakcí tvoří slepenec různorodých jednotlivců i skupin, tzv. frakcí, tj. skupin, 
které nejsou sekcí, protože nejsou schopni se ufinancovat, jak o tom píše kolega Schmid a 
také je zde většina tzv. individuálních členů, tj. členů, kteří jsou v některém podniku sami, 
nebo kteří mají utajené členství, protože vedení jejich podniku by jejich členství 
v odborech asi jen těžko vydýchalo. I to je u nás možné. Sekce má v sobě začleněné i 
pozůstatky- tj. zbytky členů- již zaniklých sekcí Live Telecom, Kocourkov či Clearman, 
které dříve aktivně působili a vesměs neuspěli - rozpadli se, či nesplnily limit pro 
samofinancování.  Sekci si u nás může zřídit jakákoli skupina od tří členů. Má poté půl 
roku ochranu, aby osolila další členy a pokud nezíská dost členů na samofinancování, 
zanikne, ale může být frakcí v některé sekci, tedy např. v UF. Nechápeme proto, proč si 
v DPP zakládají odbory malé skupinky… proč si to nejdříve nezkusí u nás jako sekce? 
Založit odbory je jednoduché. Složité ale je, pak je zrušit, to může dnes jen soud!  Počet 
členů Unie Frakcí kolísá kolem čísla 25, čímž patří mezi středně velké sekce, které by 
pohodlně ufinancovaly dva mandáty ve VZO. Tuto sekci však nyní –dočasně- spravuje 
pouze předseda, který ve volbách získal 81% hlasů všech našich členů a 85% v této sekci. 
Dříve sekci vedla paní Dana Pokorná, která si však našla práci v Karlových varech a 
dojíždět do Prahy řešit podněty pro ní bylo přiliž náročné, jak časově, tak finančně. Proto 
již znovu nekandidovala. Jiný zájemce o pozici funkcionáře se nám zatím neozval. 
Nicméně, v případě zájmu některého člena sekce UF o pozici funkcionáře, rádi 
uspořádáme v sekci volby místopředsedy. Namátkou jmenujme profese, které sekce UF 
sdružuje: bankovní úředníci, učitel, různí OSVČ, sociální pracovnice, státní zaměstnanec 
v exekutivě, zaměstnanci dělnických profesí různých zahraničních firem, útulky koček, 
mzdová účetní, řidič autobusu z Kladna, 2 tramvajáci, zaměstnanci ostrahy a další. Frakce 
HOFED, což je skupina příznivců stolního hokeje, patří 
v sekci Unie frakcí mezi nejaktivnější a využívá řadu 
členských výhod.  Včetně, například levného ubytování, 
u smluvních partnerů pro své zasedání, nebo se účastí 
sportovních akcí. Některé členy naší sekce láká právní 
poradenství a využili je třeba při přípravě své Pracovní 
smlouvy, jiní se radili jak zvládnout své dluhy a zda by 
stálo za to zažádat soud o oddlužení (insolvence). 
Frakce Kocourkov se již léta stará o nemocné a 
opuštěné kočky a věnují tomu veškeré úsilí, čas i finance 
a s vděčností přijímají i dary a sbírku obnošených hadrů pod nemocné kočky, kterou 
sbíráme ve vozovně Motol. Krabici nám sice z rohu chodby vyhodili, protože tam umístili 
PC s testy na přezkoušení, nicméně kdo chce, může staré věci přinést do naší kanceláře. 
Za zmínku stojí i náš autobusák z Kladna, který byť je tam sám, je raději organizován u 
nás, než by byl v místní neaktivní organizaci. No a o tom to je. Každého prostě láká něco  
a i sekce Unie frakcí se snaží pro své členy poskytnout maximum možného.                  JZ 
 

 
 

 
  

V příštím čísle podají zprávu další kolegové z dalších sekcí, podle obsahového plánu: Sekce 

ČAD Blansko, sekce Udržovačky, sekce L.D. a o své práci napíše i předseda a hospodářka. 
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CEP, KMEN, KMÍN, KORUNA, 

KRA, KYKLOP, LES, LIPO, 

MECH, MOR, MOŘE, NOC , 

NOS ,  OŘECH , OSEL , OVES , 

PES , PRASE , RAK , ROK , 

RUM , RÝČ , RÝMA , RÝT , SEN 

, SLEPICE , SLUNCE , SRNA , 

SÝR , TUŽKA , VAL 

Vylosovaní výherci M30: 
 

Křížovka:  
Marie Šašková, Helena 
Vodičková a Jan Zilvar 

 

Soutěžní obrázek: 
Karel Žilka, Pavel Tylle  
a Martina Grűbnerová 

Všem byly zaslány poštou 
hezké ceny na uvedenou 

adresu. 

Soutěže o hezké ceny 

(kalendáře, propisky, skleničky, obrázky) 

Správné řešení CELÉ STRÁNKY  

oskenujte a zašlete na e-mail:    

M31@zoosdmotol.cz   

včetně vaší kontaktní adresy. 

Všem vylosovaným budou zaslány 

poštou hezké ceny - na jimi uvedenou 

adresu. Losujeme 3 výherce. 

Kde to je?  Vepište místo: 

__________________________ 
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Křížov-

ka 

bude 

až 

příště. 

V tom-

to čísle 

jsme 

již 

nenašli 

místo… 



Buďte členem ZO OSD Motol, buďte tam kde se Vám to vyplatí! 
 

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,..  

• U větších skupin, kde v podnicích funguje sekce, vyjednáváme KS -a růst mzdy..! 
• Levný Internet 1,5 , 3 a 10Gb  za cca 140/200/300 Kč- ve spolupráci s  T-mobile. 
• Vlastní tarif ve spolupráci s Vodafone a T-mobile (v naší síti volání a SMS zdarma, do cizí 

sítě 50minut volání v ceně tarifu 116,-Kč) či tarif FREE s Internetem za 358,-  
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených k rekreaci ČMKOS, slevu 

na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16%  laciné zájezdy a 
vstupenky u agentury Pilnaj. 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 
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Aktuální kontakty na funkcionáře ZO OSD Motol:  (VPN = naše síť pro volání a SMS zdarma)  

 předseda ZO OSD Motol      – Zabloudil Jiří dr.h.c. –774 746 800 (free a VPN) 

                                    zabloudil@zoosdmotol.cz    popř. predseda@zoosdmotol.cz  
Kancelář ZO OSD Motol- Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 00. Návštěvní den Pátek 9-15 hodin. 
 

     hospodářka ZO OSD Motol     – Cibulková Lucie – 774 746 812 (free a VPN) 

                                                                                                  lucie@zoosdmotol.cz  

   I.místopředseda ZO OSD Motol  a  místopředseda za sekci L.D.  

             – Hanuš Jiří – 774 746 809 (free a VPN)                hanus@zoosdmotol.cz 

       místopředsedkyně  za sekci ŘED –  Suchá Věra      - 775 270 250     

                                                                                                     sucha@zoosdmotol.cz 
       

výkonný mandát za sekci ŘED – Pakosta Jiří – 774 746 801 (VPN)  

                                                                                                                        pakosta@zoosdmotol.cz  

místopředseda za sekci Žižkováci     – Válek Vlastimil – 774 746 816 (free a VPN) 

                                                                                                   valek@zoosdmotol.cz 

                                                                                                         

• místopředseda za sekci Udržovačky– Ing.Douša Jaroslav CSc.– 603 480 215  

                                                                                             dousa@zoosdmotol.cz  
•  

• místopředsedkyně za sekci Škodovka – Richterová Růžena – 774 746 808 (VPN) 

                                                                                               richterova@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci DEPO –  Jantač Miroslav  - 604 817 661     

                                                                                               jantac@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Metro           –  Schmid Jiří – 799 798 906 

                                                                                               schmid@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Autobusy  - nemá od června 2016 svého místopředsedu- kompetence přechází na předsedu   

•                                                                                                                 kandidaturu můžete podat i na: info@zoosdmotol.cz     

• místopředseda za sekci BUS-Řepy       - Sarközi Josef – 774 746 817 (VPN) 

                                                                                                 sarkozi@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci   Střešovice –   Zewel Zdeněk –          731 479 991 

                                                                                                  zewel@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Vrchní vedení  –  Kudrna Tomáš –     736 483 603 

                                                                                                  kudrna@zoosdmotol.cz   

• místopředseda za sekci z ČAD Blansko – Kašpárek Milan– 725 269 916 
   v tuto chvíli probíhá výběr kandidátů pro volby nového místopředsedy            kasparek@zoosdmotol.cz  

  sekce Unie Frakcí nemá svého místopředsedu- kompetence přešla přímo na předsedu 

ZO OSD Motol, Plze ňská 217 /101 Praha 5 150 00, info@zoosdmotol.cz , I Č: 71242333, účet: 195756229/0300  

Náhradníci:  Vávra Jakub (ŘED), Bergmann Tomáš(Autobusy), Kondrk Michal(DEPO)    RK: Fanta, Vlk, Reich, Fiala 

--

--
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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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 Veselá stránka – pro zlepšení nálady.. 

 

 

 

  

Policejní hlídka kontroluje řidiče, 

který veze na střeše auta lyže 

"Prosím vás, nač jsou vám teď v 

létě lyže?" "To jsou vodní lyže, já 

lyžuji na jezeře." "V pořádku, 

šťastnou cestu." Druhý policajt po 

chvíli povídá: "Ten nás obelhal! U 

nás máme tři jezera, ale ani jedno 

není s kopce!" 

Dvě babky čtou noviny:  "Poslyš, v Roudnici byly 
zase znásilněné dvě staré ženy..."     "No a my 

husy bydlíme v Lovosicích!" 

 

MLADÝ ŽELEZNIČÁŘ.   Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5-letého syna, který si 
hraje v obýváku s elektrickým vláčkem. Najednou vláček zastaví a její syn říká: "Vy kokoti, který 
chcete vystoupit, vypadněte odsud, protože tohle je poslední zastávka. A vy kokoti, který chcete 
nastoupit, okamžitě hněte prdelí, protože hned odjíždíme."  Zděšená matka vejde do pokoje a 
říká: "V tomto domě takovýhle jazyk nepoužíváme. Takže ihned běž za trest do svého pokoje a 
zůstaň tam dvě hodiny. Pak se můžeš vrátit a hrát si dál se svým vláčkem. Chci ale, abys mluvil 
jen slušně!"   Po dvou hodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si s vláčkem. Za chvilku vlak 
zastaví a matka slyší: "Všem pasažérům, kteří vystupují, připomínám, aby si nezapomněli vzít 
zavazadla. Chceme Vám poděkovat, že jste s námi cestovali a doufáme, že jste strávili příjemnou 
cestu." Dále slyší: "Těm, kteří právě nastupují, připomínáme, aby si malá zavazadla dali pod 
sedadlo. Pamatujte, prosím, že kouření není ve vlaku dovoleno. Všem přejeme příjemnou 
cestu." Když se matka souhlasně a spokojeně usmála, slyší, jak syn dodal:  "A těm, co jsou 
nasraný z dvouhodinového zpoždění,  připomínám, že za to může ta piča v kuchyni!" 

 

Policajt říká kolegovi: "Pojď k 

nám, ukážu ti, jakého mám 

blbého syna." Přijdou domů a 

policajt říká synovi: "Běž se 

podívat na služebnu, jestli tam 

nejsem!" Syn se oblékl a odešel. 

Kolega nechápavě povídá:   

"A tos tam nemohl zavolat?" 

Policajt říká druhému: 

"Člověče, od té doby, 

co se rozmohl AIDS, 

tak stále nosím 

kondom." Opravdu?"  

"No stále ne, když 

čůrám anebo se 

miluju, dám si ho 

dolů." 

 

Ptá se děda vnuka: "Kdepak jsi byl?" „Ale na zkušené, 

dědo." "Tak je to správné, synku, na zkušené je to lepší 

než na panně." 

Dnes ráno jsem seděl na lavičce vedle bezdomovce. 
Zeptal jsem se ho, proč takhle skončil.  On řekl:  

"Do minulého týdne jsem měl ještě všechno!!!  Měl jsem 
střechu nad hlavou, kuchaře, moje šaty byly prané a 

žehlené, měl jsem TV, internet, chodil jsem do posilovny, 
bazénu, knihovny, do školy, pokud jsem chtěl...  

"  Zeptal jsem se ho: "  Co se stalo? Drogy? Alkohol? 
Rozvod???"   "O ne, nic takového," řekl. " 

.... Jen mě pustili z vězení." 
 

Policajt se ptá úřednice, jestli ten tiskopis vyplnil správně.  

"No v podstatě je to dobře, ale kolonku POHLAVÍ jste měl 

vyplnit hůlkovým písmem, ne kresbou." 
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                                                                                                   BEZ CENZURY - Humor na aktuální téma.    
                                                                     Smysl pro humor si Češi hýčkají  

                                                          a mluví o něm jako o typickém  
znaku svého národa... 

 

 

 

 

 

 
 

 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. Využijte i Vy 

výhodných cen.  Neplaťte za stejné zboží více peněz než platíte jinak v marketech…  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                             Další zboží po domluvě 

Objednávky přímo p. Švejdar  

TELEFON:  732 150 679 , zboží 

možné vyzvednout prostřednictvím 

služby v naší kanceláři (pátek 9-15 ) 

V Amerike na imigračnom sa pýtajú cigáňov na 

dôvod návštevy USA. - Ideme Obamovi na pohreb. 

- Obama predsa žije.  - Nevadí... my počkáme 
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Reklama zdarma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborového svazu dopravy, ČMKOS a ROH. 

Reich Zdeněk  

malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

telefon: 257 215 973. 

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  

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 

Máte zájem  

o kravatové spony s motivy 

tramvají, autobusů, metra,  

vlaků atp. ? Volejte 

602 737 452 Michal Chrást  

cena 150,-/ks  

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 
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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 garancí našeho člena. V pr ůběhu dvou 
roků – 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 je dočasně pozastavený – jsou vyčerpaná přidělená čísla… 

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

nákupu dalších čísel…občas ale pár čísel obdržíme a hned zájemcům zprostředkujeme. 

Můžeme vás tedy zařadit mezi náhradníky- čekatele.  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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RECEPTY, RADY A ZAJÍMAVOSTI       …    
Co možná nevíte o potravinách: ……………………………….  
LIGHT POTRAVINY. Lidé si často myslí, kdovíjak zdravé nejsou 
potraviny s označení "light" nebo "nízkotučné". Ve skutečnosti jsou 
plné nezdravých chemikálií, které mají nahradit chybějící tuk, ať už 
kvůli chuti nebo vlastnostem (tvaru, trvanlivosti atd).  

OVOCNÉ DŽUSY.  Myslíte si, že nahradí konzumaci ovoce? 
Většinou ne. Obvykle obsahují umělé příchutě a nikoli čerstvé ovoce - nejčastěji se 
vyrábějí z ovocného koncentrátu. K tomu se přidává vysoké množství cukru a  dalších 
chemikálií. I skutečně 100% džus má tolik cukru a kalorií, že na něm nic vhodného není. 
Tloustne se  z nich a vedou k cukrovce.  

ZPRACOVANÁ MASA A UZENINY. Skutečného masa v nich zas tak moc nebývá, takže 
jeho nadměrné konzumace se bát nemusíte. Spíš jde o další látky: sůl, cukr, tuk, 
uzenářské soli. Vedou nejen k 
obezitě a cukrovce, ale je 
prokázána souvislost s 
rakovinou především tlustého 
střeva a konečníku, v němž Češi 
neustále vedou žebříček nejvíc 
nemocných v Evropě i na celém 
světě.  

SLANÉ ČIPSY. Spousta tuků a 
soli by možná nebyla ještě to 
nejhorší. Tím jsou nebezpečné 
chemické látky, zvlášť když 
brambůrky mají další příchutě: 
uzenou, slaninovou, sýrovou, 
atd. Ve většině najdeme akrylamid, který se tvoří při smažení za mimořádně vysokých 
teplot. Vědci ho považují za viníka mnoha druhů rakoviny. 

  

Já se zbavila během tří měsíců zákeřné lupénky na loktech . A to jsem si dávala cibuli do ponožek na 
noc jen každý třetí den! Navíc - mizí mi pomalu křečové žíly na nohou a vytratil se revmatismus v 
prstech rukou.  Po těle mi pomalu mizí stařecké hnědé skvrny. Chůze je stabilnější, operace 
kolenních kloubů mohla být zatím odložena pro stabilizaci kloubového vaziva, které se začalo 
obnovovat.   Jana  Svěcená   Brno připravila RůRi 

Ak si chcete prečistiť telo, nemusíte robiť nič zložité v 

podobe držania diéty či návštevy sauny. Jednoducho 

nakrájajte cibuľu na hrubé plátky, položte ich na chodidlá a 

na to si navlieknite ponožky. Je všeobecné známe, že cibuľa 

čistí pokožku a zabíja vírusy aj baktérie. Kyselina fosforová, 

ktorá sa v nej nachádza, dokáže v krvnom obehu priam 

zázraky. Prechodom cez kožu do krvi, táto kyselina prečistí 

krv aj orgány a zároveň usmrtí baktérie a iné patogény. 
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Heuréka, byl zvolen místopředseda organizace za sekci ŘED! Je to až neuvěřitelné. Na třetí pokus 

se podařilo sekci ŘED zvolit svého představitele a místopředsedu organizace za tuto profesní sekci.  

Trochu z historie jak vše probíhalo. Po uplynutí volebního období byly do voleb 12.12.2014 - 

4.2.2015 přihlášeni kandidáti Jiří Hejný, Jiří Pakosta, Věra Suchá a Jakub Vávra. Žádný z kandidátů ale 

nezískal potřebný počet hlasů ke zvolení funkcionářem. Na Konferenci 2015 byl vyhlášen termín pro 

další volbu a Konference rozhodla, že do té doby prodlouží mandát současnému představiteli sekce 

J. Pakostovi. Na výkonné mandáty pak zvolila zbylé, ve volbách neúspěšné, kandidáty. Další volby 

proběhly s výdejem vánoc v prosinci 2015. Kandidoval pouze J. Pakosta. Přestože kandidoval sám, 

nezískal potřebný počet hlasů ke zvolení do funkce. Nevím proč kolegové a kolegyně nevyužili 

možnost hned při výdeji vánoc odvolit. KANDIDÁTKA BYLA SOUČÁSTÍ SLOŽKY NA VÝDEJ VÁNOC A 

VOLBA ZABRALA MINUTU ČASU. Někteří třeba museli na střídání tramvaje a pak asi zapomněli. No, 

stalo se a vrátit čas bohužel nejde. Na únorovém zasedání Výboru rozhodl předseda, který v souladu 

se Statutem převzal dočasně vedení sekce, že bude v dubnu další kolo voleb, do kterého se mohl 

v březnu přihlásit kdokoli z členů sekce ŘED. Přihlásili se Jiří Hejný, Jiří Pakosta, Věra Suchá a Josef 

Vobořil.  Pan Douša zajistil tisk volebních lístků, J. Zabloudil obstaral samolepky se jmény kandidátů 

a tisk volebních obálek. Po dodání volebních lístků jsem společně s J. Doušou kompletovala a tak 

jsme vše připravili k volbám, které probíhaly 15.4.- 6.5. Členové měli možnost odvolit ať už 

v návštěvní pátek, nebo u funkcionářů výboru J. Pakosty, nebo V. Suché, kteří členovi oproti podpisu 

vydali hlasovací lístek s volební obálkou a tajnou volbu v kanceláři v klidu odvolit. Zabralo to jen 

nepatrný zlomek času a mnozí to zvládli ráno před výjezdem. Úkolu se drtivou většinou zhostili J. 

Zabloudil a V. Suchá, kteří členy osobně informovali a požádali o účast ve volbách, aby už další 

nemusely být v tomto volebním období vyhlašovány. Vždyť každá akce něco stojí a peněz nazbyt 

také není. 18.4.2016 J. Zabloudil odesílal na adresu členů hlasovací lístky s obálkou. I to přineslo 

práci navíc. Psát adresy, zalepit obálky, donést na Poštu. Konference 2016 změnila Volební řád tak, 

že pro přepočet úspěšnosti kandidáta se počítá počet hlasů z volebních lístků, které byly odvoleny či 

doručeny a dostaly se tak do volební urny. Volební lístky bylo také možno vhodit v zalepené obálce 

do schránky naší organizace u vrátnice. Tuto možnost využili zejména ti členové, kterým byl volební 

lístek s obálkou odeslán na adresu bydliště, kterou každý uvádí do přihlášky. Přesto se několik 

obálek vrátilo jako nedoručitelné. Adresát na uvedené adrese prostě nebydlí. Žádám proto všechny 

členy naší organizace, aby nahlásili změnu adresy pobytu buď každý pátek v kanceláři, nebo V. 

Suché, aby adresa na přihlášce byla totožná s adresou, na které vám zásilka bude předána. I adresa 

ubytovny je adresou vašeho pobytu a zásilku je tam možné převzít. Zbytečně organizace platila 

poštovné za zásilky, které se vrátily zpět jako nedoručitelné. Změnu adresy stačí napsat na lístek a 

vhodit do naší schránky. Moc děkuji. A teď jak dopadly volby? Bylo rozdáno celkem 79 volebních 

lístků s obálkami. Pan Jiří Hejný získal 25 hlasů =43,10% a NEBYL ZVOLEN. Pan Jiří Pakosta 30 hlasů 

=51,72% a získal výkonný mandát. Pí Věra Suchá 43 hlasů = 74,13% a byla zvolena představitelkou 

sekce a místopředsedkyní organizace za sekci ŘED. Pan Vobořil Josef 28 hlasů =48,27% a NEBYL 

ZVOLEN. Další volby na doplnění výkonných mandátů proběhnou na řádné Konferenci 17.2.2017. 

Možnost přihlásit se s kandidaturou mají všichni členové sekce ŘED ale jen s členstvím pouze v naší 

organizaci (event. Mohou být i v ROH), z důvodu střetu zájmů. To je k průběhu voleb všechno. 

Závěrem chci všem členům poděkovat za účast ve volbách a k mému zvolení. Velmi si vašich hlasů 

vážím a cením. Budu se všemožně snažit, vykonávat svěřenou funkci k vaší plné spokojenosti. 

 Ještě jednou veliké díky.                                     Věra Suchá, místopředsedkyně za sekci ŘED.  
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Z redakční pošty:    Blbost je možná léčitelná, křiváctví nikoliv.  
 

K nečekanému odhalení dospěla skupina 
australských nezávislých vědců. Zatímco 
čistokrevná lidská blbost se dá léčit - 
samozřejmě pokud je člověk ochoten svůj 
problém nahlédnout, křivá, prospěchářská a 
pomlouvačná povaha je charakterový rys, se 
kterým terapie mnoho nenadělá.  
Hlavní důvod tkví v tom, že takto postižení 
lidé, nedojde-li u nich k nějakému 
skutečnému osvícení - pod vlivem třeba 
nečekaně silného emočního prožitku či šoku 
- si většinou žádný problém ve svém myšlení 
a jednání nepřipustí. 
Studie ukázala, že křiváctví postihuje ve 
stejné míře ženy i muže. Překvapením ale 
bylo, že o něco častěji se tento charakterový 
rys projevuje u lidí s homosexuální a 
bisexuální orientací. 
 "Křiváci, jak je studie nazývá, mohou být 
nebezpeční, protože takříkajíc klamou 
tělem. Jsou to ve své podstatě intrikáni a 
ubližují zejména svým partnerům a 
milencům. Bývají někdy až nezdravě 
promiskuitní, navenek se ale úzkostlivě snaží 
zachovávat dojem spořádaných osob a 
věrných partnerů," upozornil psycholog Jan 
Lukáš, kterého australská studie zaujala také 
proto, že operuje s termíny v psychologii 
neobvyklými.  
 Také přátelské a kolegiální vztahy bývají s 
křiváky problematické. Za maskou 
kamarádských či soucitných a chápavých 
projevů se totiž skrývá silná touha po moci, 
penězích, vlastním úspěchu. Jsou to zkrátka 
lidé zaměření na sebe a na uspokojování 
vlastních potřeb. Jak se ale křivákům 
vyhnout? Na to rada neexistuje, protože 
křiváka z principu nepoznáte, nebo jej 
odhalíte pozdě.  

odhalíte pozdě.  Lidská blbost je sice terén 
stále ještě dost neprobádaný, odborníci se 
nicméně shodují na tom, že s tímto 
charakterovým nedostatkem se něco dělat 
dá. Samozřejmě pokud se, jak to často bývá, 
nepojí blbost s křiváctvím, podezíravostí či 
závistivostí. 
Jde-li o blbost naivní, dobromyslnou, má ten, 
kdo jí trpí - je pravda, že spíš trpí jeho okolí - 
šanci své nastavení změnit. Na vině je totiž 
jen nedostatek informací a podnětů, málo 
příležitostí k tomu si jednotlivé znalosti a 
vědomosti zatřídit, propojit a vytvořit si 
souvislosti, které vedou k pochopení a 
porozumění. Právě pochopení a porozumění 
je to, co blbým lidem schází. Poznat je 
můžeme tak, že se stále něčemu podivují a je 
pro ně překvapením to, co jiné nechává v 
klidu. V jejich projevu se často vyskytují 
výrazy jako: "No to je šok! Neuvěřitelné! 
Skutečný objev!" A pak samozřejmě typické: 
"Toto mi hlava nebere!", což je de facto 
smutné, zato však upřímné přiznání. 
S člověkem, který k tomuto přiznání dospěje, 
má smysl začít odborně pracovat. "Je ale 
třeba obrnit se trpělivostí. Vysvětlit mu, jak 
mohou věci fungovat, co s čím může 
souviset, co je příčina, co následek a že 
všechno neodpovídá jen jejich 
jednoduchému konstruktu světa," radí 
psycholog. Sám ale dává této skupině klientů 
mnohem větší šanci na to zbavit se svého 
hendikepu, protože na rozdíl od křiváků 
nebývají sebestřední a mají schopnost 
empatie, což je jedna z rovin, na kterých 
může dojít k opravdovému porozumění a 
pochopení.    
                             Zdroj: inStory.cz              JirHa 

 

 

 

Napište nám i Vy svůj zajímavý článek a pošlete jej na: casopis@zoosdmotol.cz  

Uveřejněné dílo honorujeme příspěvkem 100,Kč/text-A4.  Téma může být různé  

(zajímavosti, doprava, věda, zdraví, něco o vaší práci, zábava…) časopis skládáme tak, aby byl pestrý. 

U převzatých materiálů uveďte zdroj – cizí foto jen se svolením autora fotky – viz autorský zákon. Redakce 

přebírá následnou odpovědnost jen za příspěvky neanonymní – s uvedením autora, či redakční zkratky.   
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 Hledají se řidiči …    A asi jsou docela dobře schovaní, protože je nikdo nemůže najít. 
Dopravní podniky celé republiky by dali skoro cokoliv (zas tak moc rozhazovační nejsou) za 
schopné a loajální muže a ženy volantu. Různé podniky na to jdou různě. Podívejme se 
třeba na Brno a jejich řešení palčivého problému. 
V Dopravním podniku města Brna se vždy nedostatek řidičů řešil mimo jiné tak, že ostatní 
řidiči na HPP, ostatní zaměstnanci, kteří mají průkaz na některou trakci nebo důchodci 
jezdí z volna. Pro čtenáře, který se nikdy o tuto problematiku nezajímal, uvedu 
podrobnosti. Řidič na hlavní pracovní poměr pracuje na dekádě 4 + 2, což znamená 4 dny 
práce a 2 dny volna, pořád dokola. Podnik si 2 dny volna vyložil jako zbytečné plýtvání a 
nutí řidiče, aby jeden z těch dvou dnů odpracovali další službu. Řada z nás každý měsíc 
odpracuje 2 – 3 směny navíc právě v těchto dnech volna, lidé z dílen nebo THP rovněž a 
jsou zde desítky důchodců napříč všemi trakcemi, kteří měsíčně odjezdí 10 a více směn. 
Přesto to nestačí. Lidé nedostanou dovolenou, i když si o ni požádají půl roku dopředu. Už 
v lednu je některým hlavním výpravčím jasné, že neobsadí všechny služby v červenci a 
srpnu, protože je málo lidí. V posledních měsících se běžně v Brně stává, že je denně 
neobsazeno 10 – 20 služeb, což znamená, že prostě ten daný spoj nevyjede. Vedení DPMB 
se obrátilo koncem školního roku na řidiče s dotazem, proč mají menší zájem o práci navíc. 
Vždyť přesčasový příplatek se zvýšil z 30 % o neuvěřitelných 5 % na 35 %!!! U dohod o 
pracovní činnosti přibyla mimořádná odměna za odpracovanou směnu navíc celých 200,- 
Kč. Vedení DPMB zajímá, jestli řidiči jsou: Cítím se nadmíru unaven/unavena, Svůj volný 
čas raději věnuji svým koníčkům nebo rodině, Peníze navíc nejsou pro mě přínosem, Cítím 
malou pozitivní odezvu u svých nadřízených, Exekuce, insolvence, Jiný důvod. 
Co pohled opačný, tedy co může podnik řidičům nabídnout: Problematické platové 
ohodnocení – po 10 letech práce mají řidiči DPMB základní mzdu 113,70. Časově velice 
náročnou práci, kdy ranní směny začínají v rozmezí 4.00 – 6.00 a odpolední končí od 22.00 
do 24.00, rodinný život jde většinou do háje. Tvrdé pracovní podmínky – řidič sedí na 
malém prostoru 8 – 10 hodin, v létě v horku, na konečných se nemůže ani opláchnout, při 
špatně zpracovaném jízdním řádu nemůže ani použít WC tehdy, kdy potřebuje, o 
stravování ani nemluvě. Nyní už zrušené, ale stále velice živé hodnocení řidičů, které 
nejvíce naštval bodový systém. Bezpečnost práce je skoro nulová – přestávky podle zákona 
často není možné dodržet a ještě podnik řekne, že si o ně musí řidič požádat, když to 
nevyjde podle jízdního řádu. Garance dovolené neexistuje – jsou zde řidiči, kteří si 
dovolenou vybírají po dnech a dělají to celá léta. Maličkosti, jako je třeba oděvní řád, jsou 
také problém: chybí dámské kalhoty, na sukně musí kolegyně čekat měsíce, nadměrné 
velikosti se musí objednávat rok dopředu, pracovní oděvy a obuv jsou nekvalitní.  
Uvedl jsem jen několik bodů. Každý si může odpovědět na otázku, proč nechce dělat „z 
volna“ a také proč. Každý pracovník také určitě najde něco, co nefunguje a co by bylo 
potřeba zlepšit. Mám rád jedno přísloví, které se do této situace dobře hodí: „Dokonalost 
se skládá z maličkostí, ale dokonalost není maličkost!“  Právě tyto maličkosti dokáží 
mnohdy odradit od myšlenky, aby řada z nás šla do práce ještě ve svém volnu.  A proč 
nebudeme mít nové řidiče? 
Pomalu, ale jistě končí a v průběhu 10 – 15 let bude odcházet do důchodu generace řidičů, 
kteří ještě zažili práci v minulém režimu a mnozí z nich byli i na vojně. Obojí je stále terčem 
posměchu těch, kteří to nezažili a vůbec neví, o čem je řeč. Pro dnešní mladé lidi je fyzická 
práce trestem a bude přibývat nemalé procento těch, kteří ji ani nebudou schopni 
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zvládnout. Když k tomu připočítáte i důvody, které jsem uvedl výše, tak se blížíme 
k odpovědi na tu kouzelnou otázku: „Kde budeme hledat řidiče?“ Nedokážu na ni 
odpovědět, prostě to nevím. Ale nejsem personalista a nezávidím jim. Jak říkají naše 
babičky: „Vezmi si chlup na dlani, když tam není!“ Pro nás, kteří už jako řidiči MHD 
pracujeme, to má jedinou pozitivní věc: máme zajištěnou práci tak dlouho, dokud udržíme 
volant a moč. Tedy do smrti.                             Alois Zatloukal   (AZA) 
 

MUTTER GANGY.  Stává se smutnou skutečností, že se většina podřizuje menšině. Ale 
někdy si říkám, že čeho je moc, toho je příliš. Posuďte sami. Restaurace se zahrádkou, 
příjemnou a rychlou obsluhou, doba kolem poledne, kdy se v podobných zařízeních schází 
lidé z okolních firem, úřadů a prostě kolemjdoucí na oběd. Přišli jsme s manželkou a 
dcerou a sedli si. U sousedního stolu seděly dvě maminky. Jedna podle řeči Francouzka, 
štíhlá až vychrtlá, s dlouhými vlasy, seděla nad porcí noků či podobných těstovin. Druhá 
nedržela v ruce vánočku, jak jsem se původně domníval, ale tak sotva měsíční nemluvně. 
Obě měli krásný výhled na celou zahrádku. Já jsem zcela neprozřetelně seděl čelem k nim, 
tak jsem vše mohl v klidu pozorovat a komentovat (což mi má dcera okamžitě zakázala 
s poznámkou, že to všichni slyší). Po chvilce, když se vánočka změnila v nemluvně, vytáhla 
maminka prs (decentně) a kromě nás začalo obědvat i robátko. Když jsem několikrát polkl 
polévku, najednou jsme uslyšeli hysterický řev v řeči Galů, protože vychrtlina zjistila, že její 
synek není tam, kde před několika minutkami byl. Málem jsem se zadusil, když začala jako 
raketa lítat po zahrádce a volat svého „už nevím, jak se jmenoval“. Běžela na ulici, vrátila 
se v slzách zpět ke stolu, smotala si vlasy do drdolu, opět si je rozmotala, zase vyskočila, až 
nakonec našla svého „hyper, super“ uvnitř v hospodě, jak jinak. Zase si smotala vlasy, 
napsala SMS, rozmotala si vlasy a zobla si oněch chládnoucích noků. Druhá maminka 
naprosto klidně kojila dál, ani nehla brvou, asi to neviděla poprvé, jen občas miminko 
přehodila z prsu na prs. Francouzka si zas smotala vlasy, utřela slzy, zobla si svých – zcela 
studených noků – a zase si rozmotala vlasy. Když jsem u hlavního chodu myslel, že se 
konečně v klidu najíme, přijely další dva kočárky, tentokrát českých maminek. Ty a jejich 
děti byli mnohem klidnější a já jsem se rovněž věnoval chutnému gyrosu, než mne zarazil 
divný smrad. Zvedl jsem oči a bylo to jasné: maminka u sousedního stolu měla rozbalené 
své posrané mimino a klidně mu vyměňovala plínku. Iluze klidného a pohodového oběda 
už byla stejně pryč. To ještě mezi tím obsluha restaurace nafoukla skákací hrad, aby byl řev 
PZ (parchantů zasr…) ještě větší. Malý Francouzek, co se tak dobře schoval mamince, 
nechtěl pochopit, že už nikam nepůjde a tak kromě skákání usilovně hulákal.  Když jsme 
odcházeli, bylo zde pět kočárků s miminky a několik dalších dětiček v předškolním věku se 
svými rodiči. Nemohli nechat pokojné a klidné lidi v klidu najíst, ale právě v poledne se 
všichni rozhodli, že půjdou klábosit do hospody. Inu, co se v mládí naučíš, ve stáří jako bys 
našel.  Tato malá epizoda vhodně ilustruje jednu věc: čím menší skupina lidí, čím víc dokáží 
řvát, tím víc toho získají. Podobné restaurace se označují (jak jsem byl poučen) jako 
přátelské k dětem. Podivný svět. Za deset let se budou maminky, o nichž byla řeč, velice 
divit, kde chodí jejich děti utrácet kapesné.            AZA 
 

Velký brněnský omyl.   Jako řidič tramvaje i autobusu mám možnost hodnotit chování 
jednotlivých účastníků silničního provozu. V Brně mi jako nejhorší, nejméně disciplinovaná  
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a neukázněná skupina vychází cyklisti. Několik příkladů, které jsem viděl na vlastní oči:  
Jedu tramvají na Náměstí míru, což je do nepříjemného kopce a uprostřed něho je 
zastávka, ale pouze jednosměrná, navíc jen v opačném směru. Cestou dolů letěli dva 
cyklisti, tak tak se drželi na panelech. Ve zmíněné zastávce stála tramvaj a odbavovala. 
Třetí cyklista přece nebude čekat, předjel ji zleva, kde jsem se do kopce šinul zrovna já. 
Minuli jsme se jen o fous.  Masarykova třída, zastávka Zelný trh, stojím a odbavuji. Opět 
cyklista zleva, letěl jak blázen a když se chtěl vrátit zpět, přední kolo mu uvízlo ve žlábku a 
natáhl se přímo přede mne. Prodavačka z novinového stánku, která zde v klidu kouřila, se 
málem zadusila smíchem a vajglem a já jsem v kabině váhal, jestli mu mám jít pomoci se 
posbírat, nebo ho vekslbaldou dorazit.  Olomoucká ulice, výluka a oprava kolejí, z obou 
stran zákazy vjezdu, jednokolejka, povrchová výhybka. Jak se tento úsek postupně 
dodělával, tak si z toho cyklisté udělali trochu širší cyklostezku, klidně kličkovali mezi 
stavebními stroji a hromadami písku, dokonce ti smělejší to vzali výkopem. Proč ne, že jo. 
Pravdivě musím uvést i skutečnost, že průměrně jednou denně zde hasiči tahali řidiče 
z děr. Přece kde projede tramvaj, tam může i auto!  Tentokrát autobus, blížím se 
k přechodu pro chodce, který přede mnou rychle přejel tatínek na kole. Ovšem za ním to 
těsně přede mnou stihl ještě jeho synek, který už musel docela šlápnout do pedálů, aby byl 
rychlejší, než já.    
Píšu to proto, že cyklisté mají povolen vjezd do historického centra Brna a že podle mne je 
to jedno z nejhorších rozhodnutí brněnských zastupitelů. Na pěší zóně jsou nyní k vidění 
závodníci, kteří zcela ignorují chodce, turisty, tramvaje, prostě cokoliv a makají do pedálů. 
Jakékoliv předpisy jsou jim zcela lhostejné, semafory okázale ignorují a chodce bezohledně 
ohrožují. Ale jsou ekologičtí a dokázali si to vyřvat. V brněnské Rovnosti ze 17.7. 2016 se 
můžeme dokonce dočíst, že město Brno bude zřídí koordinátora pro cyklostezky. Pokud 
bude tento člověk řešit problém tak, že nechá namalovat další koridory pro jízdu cyklistů 
v protisměru (již teď Mendlovo náměstí) nebo bude dál trvat na podpoře cyklostezek tam, 
kde to prostě není možné, je to špatně. Podle zmíněného článku policisté nabádají, aby 
cyklisté byli ve městě opatrnější a dodržovali pravidla. „Musí si uvědomit, že i oni jsou 
řidiči, jen nemotorových vozidel," připomněl mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb. 
Představitelé města se k podpoře a rozvoji cyklistiky ve městě upsali ve svém plánu 
mobility na příští desítky let. „Konečně snad aktivně začne fungovat cyklokoordinátor na 
odboru dopravy. Jeho tým by pak měl hledat další řešení pro lidi na kolech," sdělil 
náměstek primátora Martin Ander. Bez komentáře, snad to vyřeší příští komunální volby.   
Nevím, jak to funguje v jiných městech, ale těžko si dovedu představit, že by v Praze na 
Václavském náměstí nebo na Královské cestě lítali cyklisté jako blázni. A jestli jsem přítel 
cyklistů? Až budou dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích, tak určitě. Do 
té doby budu jen v duchu nadávat, nic jiného mi nezbývá.                     
AZA   
 

Budapešť – z vašich dovolených 

Budapešť se rozkládá na obou březích Dunaje a je osmým 
největším městem v EU. Patří mezi nejoblíbenější cíle 
turistů z celého světa. Důvodů, je opravdu mnoho. Mezi 
hlavní patří zcela jistě historické památky, ale také lázně. 
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Nachází se jich zde téměř třicet a najdeme v nich 123 termálních pramenů. V provozu jsou 
i čtvery lázně, které pochází ještě z dob osmanské říše. Do některých lázní můžete i bez 
plavek. Takové lázně mívají vyhrazené dny zvlášť pro muže 
a zvlášť pro ženy. Navíc je Budapešť městem muzeí a 
zajímavostí jsou také ostrovy, kterých je ve městě hned 
několik. Protože ne všechno je v Budapešti, co by 
kamenem dohodil, vyplatí se využít městskou hromadnou 
dopravu (maďarsky BKV). Své uchozené nohy můžete 
nechat odpočinout v metru, autobusech, tramvajích a v 
trolejbusech. Po delších trasách se můžete svézt v 
příměstských vlacích, známé pod zkratkou HÉV. Všechny 
druhy jízdenek si můžete zakoupit v každé zastávce metra, 
v automatu nebo ve stánku s novinami. Nákup cestovních 
dokladů nepodceňujte. Inspektoři, kteří kontrolují jízdenky, stojí v 
hojném počtu téměř v každé stanici metra u eskalátorů a bez 
platné jízdenky vás nepustí dál.  Metro v Budapešti má tři trasy: 
M1, M2 a M3. Nejstarší trasou je M1, která vznikla koncem 19. 
století. Je druhým nejstarším metrem v Evropě. Na lince M1 jezdí 
vlaky se třemi vagóny. Ve většině stanic první linky na Vás dýchne 
historie - zastávkám byl totiž ponechán původní vzhled. Nenechte 
si proto ujít cestu žlutou trasou linky M1. Spojuje východ Budapešti se západem. Na třetí 
trase dominuje modrá barva. Linka M3 vede po pešťské straně ze severu na jih a spojuje 
Malou Pešť a Novou Pešť. V současné době je ve výstavbě ještě čtvrtá, zelená, trasa, která 
povede na nádraží Kelenföld.  

V Budapeští také jezdí žluté tramvaje, které Vás 
dovezou téměř kamkoliv. Bývají čisté a pohodlné. 
Navíc jezdí po nábřeží, takže je z nich opravdu pěkný 
výhled. Kromě zmíněných dopravních prostředků 
můžete využít ještě příměstské vláčky, které jezdí do 
okolních měst. S HÉV můžete navštívit například 
lázeňské městečko Szentendre.  
Maďarský parlament je neopomenutelnou součástí 
Budapešti. Nachází se hned u Dunaje a jeho hlavní 
brána směřuje na Kossuthovo náměstí. Parlament 

byl postaven na přelomu 19. a 20. století a jde o nejrozlehlejší budovu Maďarska. Má asi 
691 místností a na délku měří 268 metrů, jen výška samotné kupole je 96 metrů. 
Parlament byl vybudován v neogotickém slohu. Návštěva parlamentu je povolena, ačkoliv 
se na první pohled zdá, že vás stráž k budově ani nepustí. Po zaplacení 2 400 forintů 

(turisté z členských zemí EU prý mají vstup zdarma) se 
můžete podívat dovnitř a prohlédnou si uherské 
korunovační klenoty (svatoštěpánskou korunu, žezlo, 
jablko a meč). Pokud navštívíte Budapešť, rozhodně 
věnujte pozornost zdejšímu hradu. Je na něj krásný 
výhled od Dunaje. Hradní komplex se nachází v 1. 
městském obvodě, v Budíně. Najdete zde královský 

39 



palác, tři kostely, několik muzeí, historické budovy, náměstí a také restaurace. Na hrad se 
můžete dostat autobusem nebo zubačkou, kterou je vidět již z zdálky. Královský palác je 
jedním ze symbolů Maďarska.  Od 13. století byl neustále obléhán - obývali ho střídavě 
Turci i Habsburkové. Třikrát byl téměř zničen, avšak vždycky byl znova vystavěn. Dnešní 
podobu získal po druhé světové válce. V hradě se dnes nachází Maďarská národní galerie, 
historické muzeum a státní knihovna. Součástí hradního komplexu je Matyášův chrám - 
katolický kostel, na který je nádherný výhled z druhého nábřeží Dunaje. Do vstupného, 
které čítá mezi 450 až 650 forinty, je zahrnuto zhlédnutí lapidária, relikviáře, liturgického 
pokladu, církevní relikvie a korunovačních klenotů. Další pamětihodností, nacházející se u 
hradu, je Rybářská bašta. Stojí poblíž Matyášova chrámu a vyniká svou bílou pískovcovou 
barvou. Na jejím místě se ve středověku nacházel trh s rybami. Rozhodně Baštu 
nezapomeňte navštívit. Je z ní totiž krásný výhled na Pešť. Pokud existuje nějaká ulice, 
kterou musíte v Budapešti projít, pak je to 
jistě Andrássyho třída.        V Andrássyho 
třídě se nachází řada divadel, restaurací, 
kaváren a dokonce i Státní opera. Na konci 
Andrássyho třídy je vstup do městských 
sadů, v nichž najdete Széchenyiho lázně, 
Vidám park a Náměstí Hrdinů. Uprostřed 
náměstí stojí 36 metrů vysoký sloup se sochou archanděla Gabriela nesoucího 
svatoštěpánskou královskou korunu a apoštolský kříž. Náměstí lemuje kolonáda se 
sochami význačných osobností maďarské historie. Nachází se tady také hrob neznámého 
vojína, výstavní hala a Muzeum krásných umění. Cestujete-li s dětmi nebo se jako děti rádi 
chováte, určitě nesmíte zapomenout navštívit Vidám park. Kromě asi třiceti moderních 
atrakcí tu najdete také dřevěnou horskou dráhu, která vozí návštěvníky od roku 1922. Tato 
"babička" na svých devíti vlnách nechává jezdit dřevěné vozíky padesátikilometrovou 
rychlostí. V městském parku také najdete repliku hradu Vajdahunyad, který dal Jan 
Hunyadi ve 13. století postavit na území dnešního Rumunska. Dřevěná stavba na umělém 
ostrůvku Szechenyi působí trochu jako strašidelný hrad.  Břehy Dunaje spojuje devět 
mostů, které stojí mezi Budou a Peští, dvěma dříve samostatnými městy, která roku 1873 
splynula v Budapešť.  Řetězový most je nejstarším a nejznámějším mostem v Budapešti. 
Nechal ho postavit šlechtic a politik István Széchényi po velkých záplavách v 19. století. 
Během druhé světové války byl však zničen a obnovy se dočkal až roku 1949, tedy sto let 
po svém dokončení.  Hodně známý je Alžbětin most - moderní stavba pojmenovaná podle 
manželky císaře Františka Josefa. Most byl dokončen v roce 1903. Tehdy byl nejdelším 
mostem zavěšeným na lanech na světě. V roce 1945 jej Němci vyhodili do povětří, a tak byl 
úplně zničen. Obnovy se mu dostalo roku 1964. Dále pak za zmínku stojí Most svobody, 
původně znám jako Most Františka Josefa, byl postaven v roce 1899. Roku 1946 se dočkal 

obnovy a při rekonstrukci byly ponechány veškeré sochy, 
motivy sokola i erby. Jako jediný z budapešťských mostů 
tedy zůstal zachován v původním stavu.  Na úpatí vrchu 
Gellért, který se nachází naproti Alžbětina mostu, se tyčí 
socha sv. Gellérta, biskupa, jenž zemřel mučednickou 
smrtí v 11. století. Legenda praví, že Gellérta zavřeli do 
sudu pobitého hřeby a poté jej svrhli z vrchu do Dunaje. 
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V pozadí sochy je sloupoví a pod ním vyvěrá malý romantický vodopád. Budete-li mít 
štěstí, pak na schodech k soše potkáte paní, která bude i za horkého počasí vyšívat a 
prodávat dečky. Jejich zakoupení stojí za zvážení, jsou totiž opravdu povedené. Pokud se 
Vám nepříčí stoupání do kopce a rádi obdivujete vyhlídky, vydejte se po prohlídce sochy 
sv. Gellérta až na vrchol hory. Tam na Vás, kromě výhledu na město, čeká gigantická socha 
Svobody - dívka nesoucí větvičku.  Za tímto čtrnáctimetrovým kolosem, který měl sloužit 
jako památník předčasně zemřelého syna diktátora Horthyho, se nachází Citadela - 
původně vojenská pevnost vystavěná Habsburky po revolučních bojích v letech 1848-9. U 
budovy Citadely najdete zbraně užívané za obou světových válek i obrazy Budapešti, jenž 
zachycují její vzhled v minulých letech. Pokud Vás stoupání do kopce unaví, můžete si 
odpočinout na lavičkách nebo v zahradní restauraci. Na cestě kolem Citadely budete míjet 
stánky se suvenýry a co by to bylo za výlet bez nákupu suvenýrů a dárků pro blízké?  Ve 
městě jsou místa, kde všechny dárky seženete během chvilky. Velký výběr jídla, salámů a 
vín je na Centrální tržnici na náměstí Fövám tér číslo 1. Budova tržnice vypadá na první 
pohled jako nádraží, ale nenechte se zmýlit. Patří mezi nejoblíbenější nákupní centra a 
výběr je tu opravdu velký.  Otevřeno mají od 6 do 18 hod. V sobotu zde můžete nakupovat 
do 14 hod. a v neděli je zavřeno. Centrální tržnice je však mezi turisty známá, a tak je často 
přelidněná. Za vínem a dobrým jídlem se můžete vydat i do obyčejného malého 
supermarketu. Obvykle mají velký výběr a ceny jsou podobné těm českým, přičemž vína 
seženete často i levněji.                                                        HaZa 

 
Nejstarší podzemní dráha na evropském kontinentě se 
nachází v maďarském hlavním městě Budapešti. Při květnové 
návštěvě tohoto krásného města jsme měli možnost navštívit 
nejstarší i nejmladší část budapešťského metra.  Nejstarší 
linka podzemní dráhy, pochází z konce 19. století. K 
vybudování podzemní dráhy v Budapešti vedl podobný důvod, 
jaký stál i u ostatních sítí podzemních drah v celém světě, a to 
přeplnění povrchové dopravy. Andrássyho třída, v 19. století jedna z nejdůležitějších 
tepen města spojující centrum Pešti s novou zástavbou, již byla přeplněná. Řešením 
tedy bylo vybudování dnes druhé nejstarší podzemní dráhy na světě (po londýnském 
metru), vedoucí přímo pod zmíněnou Andrássyho ulicí. Linku postavila Budapešťská 
železniční společnost a výstavba probíhala ohromně rychlým tempem, protože otevření 
pro veřejnost se konalo po pouhých 20 měsících stavby. Napomáhaly tomu 
dobré geologické podmínky a nízké založení celé trasy. Magistrát si ještě během stavby 
kladl další podmínky, například na ztvárnění jednotlivých stanic. Linka M1 má tak díky 
tomu obdivuhodnou secesní výzdobu. Stanice jsou obložené bílými a hnědými 
obkladačkami, litinové sloupy podpírající vozovku nad nástupišti jsou ukončené 
dekorativními hlavami. Do provozu se nasadily dřevěné vozy, které měly původně 
sloužit jako tramvajové a dodatečně byly upraveny. Kromě posledního povrchového 
úseku u stanice Széchenyi fürdő byla trasa vybudována hloubením; tj. celá vznikla jako 
jeden výkop v ulicích. Výška troleje nad temenem kolejnice je pouhých 2,30 m. V 70. 
letech byla rekonstruována a povrchový úsek byl zahlouben. 
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Pokud jdete po ulici, máte možnost vidět jedoucí vozy metra, když se pozorně zadíváte 
schodištěm dolů. Široká a frekventovaná Andrássyho třída a její vozovka je vlastně 
stropem této trasy metra a již po sejití několika schodů se ocitáte přímo na nástupišti a 
můžete nasednout do podzemní dráhy. Zde toto označení platí naprosto přesně – 
jedete jen několik metrů pod zemí.   Staré metro na Hősök tere, dnes již přebudované a 
zapuštěné pod zem. Naopak poslední a nejmodernější linka zdejšího metra nese 
označení M 4 a je vyznačena zelenou barvou. Vede z jihozápadní části města na 
severovýchod, obkrouží tak historické centrum města. Poprvé tak přestupní trojúhelník. 
Výstavba je naplánována na tři etapy (kontrakt mezi dopravcem BKV, a stavební firmou 
byl podepsán 23. ledna 2006). Linka bude zcela jiné koncepce, její stanice i nasazované 
vozy se budou oproti původním lišit zcela radikálně. Ve smlouvě se Siemensem již bylo 
dohodnuto, že půjde o tzv. systém automatického metra, tj. vlak je řízen z centrály a 
není obsloužen strojvedoucím. Pro tuto linku bude nutné také vybudovat i vlastní depo, 
které se nachází nedaleko stanice Kelenföldi pályaudvar. Nová trasa je dlouhá téměř 
7,3 kilometrů a i s ní je délka budapešťského metra více než 38 km. Stavěla se 8 let a za 
přispění evropských peněz a maďarského rozpočtu vyšla na 452,5 miliard forintů, což je 
asi 40 miliard korun. V rámci návštěvy Budapešti jsme měli možnost vidět i velín a 
zázemí této linky metra a pracovníci zdejšího dopravního podniku nás seznámili 
s provozem a několika zvláštnostmi, které provázejí provoz této automatické linky. 
Samozřejmě nás zajímalo, jak zde řeší pokusy o sebevraždy: systém má v úrovni pod 
nástupištěm čidla a když zachytí nějaký pohyb, okamžitě zastaví provoz na celé lince. 
Jednotlivé soupravy jedou tak blízko za sebou, že musí jednotlivé soupravy hlídat 
rozestupy a pokud z jakéhokoliv důvodu zpomalí souprava, jedoucí jako první, začnou 
snižovat rychlost i ostatní vozy, jedoucí za ní. Pozoruhodnou skutečností byl i fakt, že 
nějakou dobu po spuštění provozu (březen 2014) jezdili v kabinách i řidiči, protože lidé 
nebyli navyklí na to, že na nástupiště přijela souprava bez řidiče.   
Pokud se rozhodnete cestovat v Budapešti metrem, dovolím si dát Vám jednu radu. 
Zapomeňte na to, že zde nastoupíte bez placení a zkusíte cestovat zadarmo. Je to 
naprosto vyloučeno. Kontrole se zde věnují při každém vstupu do metra velice 
důkladně a neunikne jim ani pověstná myš. Tak šťastnou cestu !             
 Jaromír Ticháček, DPMB     Fotografie z maďarského metra naleznete na vnitřní straně zadní obálky 

 

Představujeme podniky, kde p ůsobí naše sekce  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole čnost:  Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České 
republice. Obsluhuje celkem 139 autobusových linek, dále 21 denních a 9 nočních 
tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2016 bylo ve vlastnictví společnosti 1 175 autobusů, 
921 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob 
a ujede cca 167,5 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2016 celkem 10 881 zaměstnanců, z toho 
4 194 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, 
množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID 
(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku 

naleznete rovněž na http://www.dpp.cz. 
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Zajímavosti z DPP:  DPP hodlá předcházet vzniku požáru u autobusů typu City Bus. 
Představenstvo DPP proto odsouhlasilo vybavení celkem 186 starších autobusů 
automatickým hasicím systémem. DPP se rozhodl pro zvýšení protipožární bezpečnosti 
nízkopodlažních autobusů City Bus (Euro III a IV). 
Požadavky pro výběr odpovídajícího druhu 
automatického hasicího systému jsou odlišné pro 
dodatečné vybavení stávajících vozů anebo pro nově 
pořizované vozy. V případě nových vozů může být 
systém již při výrobě integrován do konstrukce vozu a 
jedním z hlavních požadavků je jen minimální zvýšení 
provozních nákladů na údržbu a provázání životnosti 
systému s deklarovanou životností vozů. V případě 186 
starších autobusů (173 City Bus, 13 Citelis) šlo především 
o jednoduchost dodatečné instalace a nižší ekonomickou 
náročnost s ohledem na výhled životnosti daných vozů. Jako nejvhodnější byl zvolen 
systém na bázi teplocitného plastového potrubí naplněného hasicí látkou, jež je 
instalované v motorovém prostoru autobusu. Pokud potrubí přijde do kontaktu 
s plamenem a prohoří, dojde k uvolnění hasiva do chráněného prostoru motoru a uhašení 
požáru.  „Ověřili jsme si, že systém je i v nevýhodných podmínkách schopen včas uhasit 
vzniklý požár, čímž nedojde k ohrožení cestujících a minimalizují se škody na voze,“ řekl Jan 
Šurovský, technický ředitel DPP.  „Výhodou tohoto systému je i snadná demontáž z vozů při 
zachování další použitelnosti. S ohledem na stáří vozů typu City Bus je pravděpodobné, že 
hasicí systém bude mít delší životnost, než některé vozy, na kterých by měl být umístěn,“ 
upřesnil Jan Lebeda, vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů DPP. 
Po vyřazení autobusů typu City Bus z provozu bude zařízení přeinstalováno pro zvýšení 
protipožární bezpečnosti do novějších autobusů. Tím bude efektivně využita celá 
životnost hasicího systému.       Kontakty pro více informací:   E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz 
 

DPP si připomíná 125. výročí první elektrické tramvaje  

 

Dne 18. července 2016 si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připomněl 125. výročí, kdy 
do pražských ulic (v trase od Letenských sadů až ke vchodu do Královské obory) vyjela první 
elektrická tramvaj. Zřídil ji český vynálezce František Křižík. Letos také uplynulo 75 let od smrti 
tohoto významného muže. DPP připravil u příležitosti obou výročí výstavku v zastávkách 
tramvají s názvem Fenomén Křižík.   Zájemci si tento plakát zároveň mohou zakoupit. V prodeji 
je také brožura, která nabídne historické střípky z probíhající zastávkové výstavky v ucelené 
podobě. Tyto nové propagační předměty jsou v prodeji v DPP za 30 Kč. Význam tohoto 
vynálezce a průmyslníka bude připomenut i ve stanici 
metra Křižíkova, kde bude v následujících dnech umístěna 
replika obloukové lampy, kterou DPP dostal darem od 
společnosti Philips. Křižík se mimo jiné zasloužil o využití 
elektřiny v pražské městské hromadné dopravě a zřízení 
první elektrické dráhy v českých zemích. Poprvé se setkal 
s elektrickou dráhou v roce 1879 na průmyslové výstavě 
v Berlíně. Tehdejší vedení Prahy však o elektrickou trakci 
nemělo zájem a Křižíkův nápad byl zamítnut. Český 
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vynálezce se tedy rozhodl postavit první českou elektrickou dráhu na vlastní pěst a vlastní 
riziko. Křižík využil v roce 1891 Zemské jubilejní výstavy k tomu, aby propagoval nejnovější 
poznatky v oboru elektrotechniky a užití elektřiny v dopravě.  Stavba elektrické dráhy 
probíhala pod drobnohledem tehdejších médií, která přinášela informace každý den. V sobotu 
18. července 1891 v 9 hodin byl slavnostně zahájen provoz první elektrické dráhy v českých 
zemích. Délka tratě po dokončení byla necelých 800 metrů. Vedla z Letenských sadů 
Oveneckou ulicí ke vchodu do Královské obory. Křižík pro její napájení postavil malou 
elektrárnu s lokomobilou pohánějící dynamoelektrický stroj, jež vyráběl proud o napětí 
pouhých 150 voltů. V roce 1893 prodloužil Křižík elektrickou dráhu k Místodržitelskému 
letohrádku na délku 1,4 kilometru. Jezdila jen v letních měsících, ale mimo období výstav byl o 
ni malý zájem. Přesto ji Křižík provozoval deset let a prováděl zde různé pokusy se spodním 
přívodem proudu. Provoz první české elektrické dráhy skončil 15. srpna 1900.  Za dobu svého 
provozu svezla dráha na Letné 593 027 cestujících. Trať byla postupně rozebrána a vozovna 
zbořena. Na začátku dvacátého století už byly v provozu další tramvajové tratě a bylo jasné, že 
právě tramvaje jsou pro Prahu na dlouhá léta ideálním dopravním prostředkem. Sám František 
Křižík stál především u zrodu tramvajové tratě Praha – Libeň – Vysočany, jejíž sto dvacáté 
výročí jsme si připomněli letos v březnu.   Proto bychom rádi lidem připomněli, že tramvajová 
doprava má v naší zemi už 125letou tradici a při této příležitosti také přiblížili význam a počiny 
člověka, který se o rozjetí první tramvaje v Praze i v Čechách zasloužil,“ říká Pavel Fojtík, 
vedoucí archivu DPP.     „Vynálezce Františka Křižíka si většina lidí spojuje se zdokonalením 
obloukové lampy.  Výstava popisující výstavbu a zahájení první české tramvajové trati i život a 
další počiny Františka Křižíka, jako například zřízení elektrického osvětlení na Václavském 
náměstí či v pražském Karlíně, je k vidění na těchto tramvajových zastávkách: Křižíkova, 
Karlínské náměstí, Výstaviště Holešovice, Letenské náměstí, Masarykovo nádraží, Náměstí 
Míru, Nádraží Vršovice, Hlavní nádraží, Nádraží Modřany, Urxova, Invalidovna, Malostranská, 
Korunovační, Sparta, Olšanské náměstí, Národní divadlo, Jiráskovo náměstí, Výtoň a 
Jindřišská. Další informace naleznete zde: http://www.dpp.cz/oslavte-s-nami-125-let-prvni-
elektricke-tramvaje/. 

  
Kuriozity a zajímavosti v číslech 

1)      Víte, jak dlouhá by byla kolona, kdyby se 
všechny tramvaje v Praze postavily těsně za 
sebe?    Bylo by dlouhá celkem 17,8 km 

2)      Víte, že celkový počet tramvajových zastávek je 
585? 

3)      Víte, že stanice metra zaujímají 4,1 miliónu m3 
obestavěného prostoru?      
To je více než 1/3 objemu přehrady Vltavské kaskády 
ve Štěchovicích. 

4)      Víte, že na 184 světelných křižovatkách dostane 
tramvaj dříve zelenou?   Což je více než celkový počet 
světelných křižovatek v Brně. 

5)       Víte, že v minulosti byla provozována lanová 
dráha na Letnou?   Jako první pražská lanová dráha 
zahájila provoz 31. května 1891. 

  

Časopis ZO OSD 

Motol - registrace:  MK 

ČR  E 17 551    tisk a 

distribuce svépomocí,  cena 

zdarma, náklad cca 1.000 ks.  

Vydáno: 8-2016 Redakce: VZO, 

šéfredaktor: předseda ZO OSD  

Kontakt: casopis@zoosdmotol.cz 
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Kdo vás hájí a kdo se jen chvástá…? Nepodporujte darmožrouty! 

Ne jednou jsme již upozorňovali zaměstnance, aby důkladně zvážili, kam a ke komu 
vstupují. Celá řada organizací si na odbory jen hraje… mají pár lidí a válí si tzv. 
šunky, tj. nedělají pro lidi nic. Jen oblbují. Často i roznášejí drby, že jen oni jsou ti praví 
a šíří lži o druhých. To jak kdo zaměstnance zastupuje, si můžete prohlédnout 
například na zápisu z komise odškodnění pracovních úrazů.  Byť je v DPP 24(!) 
organizací, krom té naší, tedy ZO OSD Motol, již bylo přítomno jen 7…  a 
kde je soudruh Tošil a jeho KSČM řízený svaz? Kde je ten spásný pošťák?  Kde jsou 
všechny ty „zdravé“ „nové“ „lepší“  pidi odbory.. ….Ano, byly dovolené… a co má být?  
Nejlépe to svědčí o tom, že mnohé organizace tvoří vlastně jen jeden „nepostradatelný 
člověk“. Solidní organizace již má minimálně několik. Toto jsou fakta. A takto to 
vypadá i na dalších jednáních a projednáváních… 

Program jednání Komise pro odškodňování pracovních úrazů konané dne 29. 7. 2016 
v 8:00 hod. v zasedací místnosti oddělení 600130, depo Hostivař, Sazečská 1, 108 00 
Praha 10, budova A, díl C.   (tato komise rozhoduje o plnění – tedy o vašich penězích..!) 

Číslo PÚ 

Příjmení, jméno Osobní 
Útvar 

Datum vzniku PÚ Odškodněn Poznámka 

441/05 Pekař Stanislav 114459 600140 9.11.2005 100 Pokračován
126/16 Vaňo Daniel 6933 131200 24.6.2016 100  
127/16 Horňák Matěj 7977 131700 2.7.2016 100  
128/16 Nos František 3347 131600 6.7.2016 100  
129/16 Salikov Anatoliy 5332 131500 9.7.2016 100 Napadení 
130/16 Červený Jan 377304 231230 11.7.2016 100  
131/16 Bencsik Lukáš 7374 231530 14.7.2016 100  
132/16 Stříbrný Tomáš 224732 131200 19.7.2016 100  
133/16 Špitzer Pavel 117278 111300 15.7.2016 100  
134/16 Kuba Přemysl 166321 112100 12.7.2016 100  
135/16 Javůrek Jiří 3521 100310 23.7.2016 100 Napadení 
136/16 Kvěch Pavel 9094 100310 26.7.2016 100 Napadení 
137/16 Fürbach Milan 10042 100310 26.7.2016 100 Napadení 
138/16 Brettl Luboš 4199 100310 26.7.2016 100 Napadení 
139/16 Plocek Pavel 5921 100310 26.7.2016 100 Napadení 
140/16 Fořt Pavel 3456 131600 19.7.2016 100  

Číslo PÚ 

Příjmení, jméno Osobní 
Útvar 

Datum Odškodnění Pozn. 

T050/16 Svoboda Miroslav 2881 126200 26.6.20 100  
T051/16 Poštová Jana 4608 126500 18.7.20 100  
T052/16 Pekár Jozef 201289 229300 19.7.20 100  
T053/16 Sprock Filip 8572 251100 19.7.20 100  
T054/16 Víška Filip 7507 226300 20.7.20 100  
T055/16 Řenč Ladislav 5624 126300 21.7.20 100  

V úvodu komise pro odškodňování pracovních úrazů bylo projednáno a odsouhlaseno pokračování pracovního 
úrazu pana Stanislava Pekaře os.č. 114459 útvar 600140 ze dne 9. 11. 2005.   Další komise se bude konat ve 
středu 31. 8. 2016 v 8:00 hod. 
V Praze dne 29. 7. 2016   

Soňa Pěchočová Eva Frenclová  
předseda komise tajemník komise 

   Byť je v DPP je 24 organizací,podívejte se,  
kdo doopravdy ZASTUPUJE 
ZAMĚSTNACE, na jedné z nejdůležitějších 
komisí – na komisi 
pro odškodnění  prac. Úrazů    ………….> 
Toto je vše …. Ostatní OO asi nezajímáte.. 
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Základní organizace odborového svazu dopravy se sídlem v Motole:  
přijímá nové členy i funkcionáře - Využijte i Vy členských výhod: 

• Právní ochrana prostřednictvím OSD 

• Příspěvky (děti, jubilea, svatby, soc. potřebnost, atp.) 

• Členský bonus - v hotovosti až 2.000,-Kč - 

k vánocům (popř. je možný i výběr dle potřeby člena během roku) 

• Slosování o finanční částky, tombolu zdarma o 

zajímavé ceny, aj. 

• Vlastní laciný telefonní a datový tarif (od 116Kč),  

                             slevy u firem a institucí, cestovek, bank a pojišťoven 

• SMSinfo a e-mailové zprávy zdarma, páteční kávu v kanclu zdarmo 

Tak jako můžete vyměnit autoservis, najdete-li lepší, tak můžete změnit odborovou 
organizaci. Proč si máte jen platit svými příspěvky plat nějakého „nepostradatelného“ 
kancelářského staříka?  Vaše peníze mohou jít zase zpět k Vám a to při kompletním 
servisu a pracovně-právní ochraně. U nás to možné je. Funkcioná ře si z p říspěvků 
neplatíme, auta a po čítače z odborových prost ředků nekupujeme. 
Rozhodujeme si p římo a bez na řízení shora.  Všechny profese si své potřeby 
rozhodují přímo. Společné potřeby řeší výbor a odborníci ve svazu. Každý náš člen může 
volit a být volen na všech úrovních řízení organizace. Na členskou schůzi –v únoru- má 
přístup a hlasuje zde každý náš člen. Předsedu i místopředsedy za jednotlivé sekce si 
členové volí sami, tajně a přímo.  Tvoříme velký rezervní fond, který koncem roku 
rozpouštíme ve formě bonusů všem našim členům, podle míry jejich výše čl. 

příspěvků.www.zoosdmotol.cz  ,   info@zoosdmotol.cz 
 

Přihláška  do Základní Organizace Odborového Svazu DOPRAVY 
       

 Jméno:   …………….…......……..…………     Příjmení: ………………………………......… 
      
  Datum narození: …………………………….   Bydliště: ………………………………………….. 
                   
….………………………………………..…………………………PSČ………... 

(  je-li k dispozici, pak i středisko: ………………….…….. služební číslo: ……………….………..  )   

zaškrtněte:  aktivní zaměstnanec - důchodce - žena na mateřské dovolené - 
                                         dlouhodobě nemocný - učeň/studující - nezaměstnaný(-á) 

 

         dne: ……………………2016_žádá o členství v  ZO OSD  MOTOL 
  

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

Chcete-li zařadit do informačního systému SMS zpráv od organizace zdarma?                                                    

uveďte nám zde prosím své číslo:…+420………..……………………..……….       či e-mail:……………………………………..….. 
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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 

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

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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ROH jsou odbory pro všechny zaměstnance v DPP a ve 
Škodovce, tedy i pro ty, kteří si nemohou dovolit platit jedno 

procento z čisté mzdy, coby členský příspěvek. 
Hájíme zájmy všech zaměstnanců, v podnicích kde působíme a každý si může 

toto členství dovolit. Ne, nečekejte u nás soubor členských výhod ani 

bonusový profit. To ani není za korunu možné. I tento časopis vyjde na víc, než celoroční 

platba členského příspěvku. 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. 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 a i zde v Motoláčku.   

Adresa pro fyzickou korespondenci je:  Ing.Douša CSc., ROH , Bří Nováků 170, Jeneč, 252 61. 

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 
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Foto ke stránce 43 – Maďarské metro – moderní automatická linka M4 bez strojvedoucích 

V porovnání s nejstarší linkou… M1 

Dispečink pro M4 

vozy M4 



Nabízíme vám mimořádně levné  vstupenky za 150,-Kč   

na muzikál  FANTOM OPERY.   Světoznámá muzikálová opera. 

 

16.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

17.9.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

23.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

24.9.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599 ,699 a 899 Kč) 

25.9.2016 - Ne - od 14 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

30.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

1.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599 ,699 a 899 Kč) 

7.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

8.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

9.10.2016 - Ne - od 14 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

14.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

15.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

21.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

22.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

23.10.2016 - Ne - od 14 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

atd.        

Světoznámá muzikálová opera. Vstupenky vybírejte: www.fantomopery.cz/predprodej-

vstupenek/  

 

 

Nabízíme vám mimořádně levné vstupenky za 150,-Kč   

na muzikál FANTOM OPERY.   Světoznámá muzikálová opera 

16.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

17.9.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

23.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

24.9.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599 ,699 a 899 Kč) 

25.9.2016 - Ne - od 14 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

30.9.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

1.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599 ,699 a 899 Kč) 

7.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

8.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

9.10.2016 - Ne - od 14 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

14.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

15.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

21.10.2016 - Pá - od 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

22.10.2016 - So - od 14 a 19 hod. - cena 150, 300 a 500 Kč (pův. cena 299, 499, 599, 699 a 899 Kč) 

Divadlo  GOJA Music Hall - Výstaviště, Praha-Bubeneč 170 00 

Světoznámá muzikálová 

opera. Vstupenky vybírejte: 

www.fantomopery.cz/predpr

odej-vstupenek/  

Platba srážkou z členského 

bonusu možná. Možná též 

platba ve Flexi-pass (+50). 

PO ZAPLACENÍ LÍSTKY 

OBJEDNÁME A JAK DORAZÍ 

LÍSTKY DÁME VÁM ZPRÁVU 

K VYZVEDNUTÍ V  KANCLU. 

Nabídku zájezdů, výletů, sportovních akcí i kulturních zážitků, Vám 

nabízíme prostřednictvím našich stránek:  www.zoosdmotol.cz   

a též prostřednictvím SMSinfo. Nedostáváte-li zprávy na váš mobil - 

zaregistrujte se na 774746800 služba je pro naše členy zdarma! 

PŘEVODEM NA ÚČET TAKÉ MOŽNÉ – ALE AŽ PO INDIV.DOHODĚ - 774746800. 


