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    Vážení čtenáři, …………………….  
 Proces integrace spojení 
odborových organizací do jediného 
bloku - Odborového sdružení, 

nazvaného Odborová rada, úspěšně 
pokračuje, byť pro některé velmi pomalu  
a byť sebou nese třecí plochy.  Někteří 
jedinci nechtějí léty používaný model opustit 
a změnit svou letargii a začít konečně makat- 
pro všechny sdružené organizace. Někteří to 
neumí, někteří to nechápou. Většinově ale 
máme podporu. Nový model generuje peníze 
navíc pro členy k rozdělení, jak přímo lidem 
do bonusů, tak prostřednictvím dotovaných 
akcí pořádaných samotnými sekcemi. A zde 
se to také zadrhává.. Stále někteří jen čekají, 
až co připraví Zabloudil… Je to o lidech a 
bude zřejmě nutné přikročit ke změnám i ve 
vedení sekcí, některé sekce pospojovat, 
sloučit, tak aby nový model byl pro naše 
členy zajímavý a aby se jim dostalo ochoty, 
rad a sdílení informací od ochotného 
funkcionáře a aby z dvacítky funkcionářů 
nehledali rady jen u jednoho. Našel se u nás 
„takyfunkcionář“  který se cítil  být obtěžován 
našimi členy, když po něm chtěli  udělat akci..  
V každé organizaci se občas objeví škodná –
zrádce- přeběhlík. Znáte to z politiky, z fimů 
o válce či o špiónech. Ne jinak je tomu 
v odborech. Zvláště v konkurenčním boji.  
I k nám se občas infiltruje někdo, kdo nám 
chce škodit, kdo rozhádá kolektiv, kdo chce 
jen brát a sám nic pro kolektiv nedávat. 
Sebeočistný mechanismus našeho sdružení si 
vždy s těmito jedinci poradil a nebudete tomu 
jinak ani do budoucna. Jejich cíl je jen 
odloudit naše členy- pomlouvat, negovat. 
Není nic jednoduššího, než si těchto škodičů 
prostě nevšímat. Pokud má někdo ambice 
brát za funkci jen peníze a výhody a nic pro 
lidi nedělat, pak musí štěstí hledat jinde. A 
takových odborových (pidi)organizací je 
kolem pytel..  Práce funkcionářů byla a 
bude vždy založena na kontaktní práci se 
členy a na náboru nových zájemců. My 
funkcionáři také rok od roku stárneme. Je 
špatné, že nový mladí lidé nepřicházejí. Staří 
dědkové a báby nemohou mít stejný zájem 

jako mladí, kterým od jaktěživa patřil svět.  
I já bych proto rád svou funkci už předal 
mladším.. Veškeré pozice naší organizace 
podléhají demokratické a tajné volbě našimi 
členy. V čem je tedy problém? Do Vedení 
Odborové rady volíme funkcionáře KAŽDÝ 
ROK – vždy v únoru na Konferenci.  
Kandidujte i Vy... Přihlašovací formulář 
bude součástí vánočního čísla. Velice rádi 
uvítáme v našich řadách nové členy. 
Připravujeme nové náborové pobídky. Krom 
všech dalších členských výhod upozorňuji, že 
v průměru polovinu z vybraného příspěvku 
vám v hotovosti na vánoce vracíme jako 
bonus a že celou výši příspěvku si lze odečíst 
z daňového základu. A ti co nemají peníze, 
mohou naše sdružení podpořit jen pouhou 
jednou korunou při členství v ROH. I to je 
pro nás velmi cenné. 
 Je nás totiž stále málo a sami proti všem 
nemůžeme tlaku čelit. Lidi jsou však 
lhostejní, mnozí i nepřející a zlí. Tři sta lidí 
pak v desetitisícovém kotli DPP všech 
dalších organizací- s řadou vedení (a i sobě 
do kapsy) vstřícných lidí, nemá šanci na 
zásadní průlom v jednání. Je proto 
nezpochybnitelné, že potřebujeme naše 
odborové sdružení člensky posílit. Dnešní 
doba vůbec není jednoduchá.…   Můžeme být 

a jsme hlídacími psy, na lumpárny musíme 

upozorňovat, vyhledávat úniky peněz a chtít 

tyto zdroje přesměrovat - pro všechny naše 

lidi.   A proto nás mnozí, co na tom parazitují, 
nemají rádi…. proto cizí bossové či úředníci 
navádějí a na nás posílají škodiče, 
pomlouvače, infiltrátory… 
A co se důležitého nedávno stalo? Jedno-
značnou pozornost si zasluhuje průběh 
stávky, které se zúčastnila naše sekce 
v Blansku. Za svůj život jsem zažil stávky jen 
čtyři. Mentalita Čechů stávkám nepřeje, 
každý kouká, až co udělá ten druhý a až to za 
něho on vybojuje.. Jinak je to s Moraváky. 
Jejich hrdost a loajalita kolektivu se plně 
ukázala právě v dubnu a dává předpoklad a 
naději pro úspěšné následující Kolektivní 
vyjednávání, kde budeme požadovat důstojné 
a spravedlivé mzdy i pracovní podmínky. JZ

 



    Stále d ěláme za málo …!   

                 Stále si neumíme říci o důstojnou výši mzdy. 

Většina lidí dře za málo, práce nám ničí zdraví i vztahy, volný 
čas trávíme v zaměstnání, říká Fiala z A2larm.   A má pravdu… 
Žijeme v době všeobecného vyčerpání, za kterým stojí neustálý 
tlak na růst a pracovní výkon. Češi jsou v poslední době pátý nejpracovitější národ v 
EU a v počtu hodin strávených v zaměstnání patří ke špičce. Jenže naše platy tomu 
rozhodně neodpovídají, říká dále šéfredaktor A2larm Jaroslav Fiala. 
 

V minulém čísle jsme avizovali, že trváme na navýšení mezd řidičům autobusů, tak 
jak vláda slíbila a že využijme všech zákonných možností k tomu, abychom tento 
cíl dosáhli. Nabízelo se několik možností, od soudního sporu, který mohl trvat léta, 
až po okupační stávku s neomezenou dobou. Vše jsme zvažovali a konzultovali i 
s právníky, které naše odborové sdružení využívá. Výsledkem pak bylo rozhodnutí 
Výboru Odborové rady, přidat se k celostátní stávce za zvýšení mezd řidičů linkových 
autobusů, vyhlášené Předsednictvem OSD na základě masivní podpory delegátů na 
Sněmu OSD, kteří tento krok odhlasovali. 
Jak stávka dopadla si můžete přečíst na následující straně. Nechme stranou ty, co 
se velkohubě chvástali, jak že jejich podnik bude stávkovat, aby pak sami rejdili po 
silnici. Věnujme se naší sekci, našim členům, autobusákům z ČAD Blansko a.s., kteří 
dlouhá léta pracují za bídnou mzdu. Když naše organizace v roce 2014 do Blanska 
přišla, byl zda tarif pouze 69,50/hod ! Po našem prvním vyjednávání stoupl tarif na 
75,- (2015) a loni 76,-, nicméně i tak byl velmi nízký. Jestliže jsme se tedy aktivně 
pustili do celorepublikové akce za zvýšení mezd řidičům v regionech a jestliže se po 
hádkách ve vládě i na tripartitě došlo ke kompromisu na garanci na 98,10/hod, pak 
naše snaha musela být jednoznačná – tuto výši pro naše řidiče a řidičky požadovat.  
Čas běžel, výklad, jak řidiče platit, z vlády nešel, taktéž informace kde na to vzít nikdo 
neřešil a ze slibu vlády, a z dohody s odbory, se stával cár papíru. To bylo pro naši 
organizaci nepřijatelné. Požadovali jsme, logicky, nárůst mezd po vedení společnosti, 
to však mělo jiný názor na výpočet garantované mzdy. Kontaktovali jsme proto 
právníky a připravovali se jednak na soudní při, a naše právnička zaslala v této 
souvislosti do Blanska vyjádření, a jednak jsme svolali jednání se členy přímo 
v Blansku, abychom zmonitorovali jejich odhodlání pro své peníze neváhat vstoupit 
do stávky. Byl jsem, třeba na rozdíl od lidí v Praze, příjemně překvapen soudržností 
zdejšího kolektivu a odhodláním řidičů přikročit protestním akcím, v případě potřeby 
i k stávce a třeba i vícedenní. Vzhledem k tomu, že Odborový svaz dopravy posléze 
stávku vyhlásil, okamžitě jsme zareagovali a vydali se touto cestou. 
Naše organizace, na rozdíl od jiných, jedná. Nekecá, ale koná. Být účasten stávce, 
pokud si ji odhlasuji a chci ji, nám proto připadá samozřejmostí. Je smutné, že pro 
celou řadu funkcionářů jiných organizací to samozřejmostí není. Kecy o výhře tam, 
kde nestávkovali, mi připadají ubohé. I proto se u nás platí lidem nuzné mzdy oproti 
jiným státům se stejnými cenami zboží. Protože si to necháme líbit…!                -JZ- 
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       Shrnutí - stávka  6.4.2017  v datech:  

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/stavka-ridici-autobusu-nizke-mzdy-d5p-
/domaci.aspx?c=A170406_061244_domaci_san 

Řidiči linkových autobusů od čtvrteční půlnoci stávkovali kvůli 
nízkým mzdám. Stávka vyhlášená jako celostátní nakonec ve větším rozsahu postihla 
pouze Jihomoravský a Olomoucký kraj. Na jihu Moravy nevyjely spoje na 67 z 225 
autobusových linkách, částečně jedou na 61 trasách. V ostatních krajích byli protesty 
pouze lokální.   V České Lípě nevyjely žádné autobusy.  
 

• Do stávky se zapojila většina ze 160 zaměstnanců blanenského ČAD, 
na trasu vyjeli pouze tři řidi či z plánovaných 85 linek , které měly být v 
provozu.  

• V Jihomoravském kraji nejezdila část meziměstských spojů a MHD v 
některých okresních městech. V Brně řidiči nestávkovali. Řada 
cestujících zvolila místo autobusů vlak. Například na Vyškovsku stoupla 
obsazenost ranních spojů o 80 procent. 

• V České Líp ě, ráno nevyjely žádné autobusy 
• V Olomouckém kraji autobusy nejezdily na Šumpersku, Jesenicku, v 

Mohelnici a v Zábřehu. Provoz MHD v Šumperku i dálkové spoje 
dopravce částečně zajistil. Podle dopravce ráno nevyjelo 120 řidičů. 
Jsou neústupní a jasně řekli, že až do večera se autobusy nerozjedou.    
V ostatních částech kraje jezdí autobusy bez omezení. 

V ostatních krajích se řidiči do stávky zapojili spíše výjimečně. Na své trasy nakonec vyjeli 
i šoféři na Šluknovsku v Ústeckém kraji , kteří stávku zvažovali, stejně jako řidiči ČSAD 
Vsetín.  

Naše organizace se připojila ke STÁVCE ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ 
konané ve čtvrtek 6.4.2017  prostřednictvím naší samosprávné 
sekce: “zaměstnanci ČADu“ působící v Blansku.  

Zbytek sdružení zajistil našim stávkujícím členům morální, finanční i právní pomoc. 
 
Jsme hrdi, že naši členové umí vzít svůj osud do svých rukou a nespokojí se jen s 
mrmláním, negacemi a schováváním se za druhé. Či dokonce s hledáním důvodů, 
proč oni ne, tak jako mnohé jiné organizace, svými představiteli se velkohubě 
naparující na Sněmu OSD (hlasování o stávce 80 pro – 0 proti – 5 se zdrželo), aby 
pak tito lidé stáhli ocas a poslušně se za mrzký peníz na šichtu vydali... o kom a za 
koho rozhodovali…? 
Je škoda, že nemáme své sekce, či přidružené organizace k Odborové radě, po celé 
republice.  Mohlo to třeba vypadat úplně jinak…  Co není může ale být...  
Vy nespokojení se svými šéfy, nechcete se nad tím zamyslet?  www.odborovarada.cz 
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     Po stávce se situace mírně pohnula kupředu a začali jsme s vedením ČAD Blansko 
jednat o Dodatku ke Kolektivní smlouvě, který měl tarify zvýšit na vládou 
garantovaných 98,10/hod. I nadále však docházelo k odlišným výkladům naší strany 
a zaměstnavatele, který pod slovem garantovaná mzda viděl nejen tarif, nýbrž 
všechny složky mzdy v součtu a nabídl pouze částku rozdílu po sečtení prémií, tarifu i 
nové výše příplatků. Vyjednávání tak zabralo několik kol a táhlo se asi dva měsíce. 
Pozitivem byl shodný postup jak naší, tak místní organizace na výši tarifu i dohoda 
s vedením, že prémie musí být motivační a nárokovatelné při bezchybné práci a 
v rozumné výši. Došlo tak k dohodě jak na výši tarifu 98,10/hod, tak na prémiích 
10%. V některých bodech jsme museli ustoupit a příplatky za specifické trasy, které 
byly pozastaveny, tak budou opět předmětem jednání o nové KS. Samozřejmě, že 
našim cílem je nezůstat na hranici stokoruny, ale blížit se s tarifem řidičů výši v Brně. 
Ostatní zaměstnanci mají –a chtěli je- smluvní platy. O smluvních platech se 
vyjednávání nevedou... Pokud tito zaměstnanci změní názor, vstoupí do naší 
organizace a požádají o odměňování v tarifu, jsme ochotni jednat i o jejich tarifu. 
Celé vyjednávání bylo nejasnou situací ohledně zvýšených plateb firmě ze strany 
kraje. Mediálně líbivé sliby Sobotkovi vlády, které nebyly do detailu propracovány 
(co dělala vláda od září do ledna?) a které předsednictvo OSD v září ve své většině 
přijalo jako kompromis (oproti původnímu požadavku na 130,-Kč/hod), tak nesou a 
ponesou důsledky dlouhou dobu. To co jedni chápou jako samozřejmé, jiní chápou 
jinak či chápat nechtějí vůbec.  Podle médií mělo jít o přidání v řádech tisíců, podle 
vedení to vlastně bylo téměř OK (až na pár drobných) a vláda, která na oko 
garantovala mzdy, nechala problém na krajích. Některé kraje pak na firmách… 
Je logické, že kraje bohaté s tím problém neměly, je logické, že kraje chudé ano a že 
chtěly dotaci od vlády. Tu ovšem zase nechtěl dát Babiš… Sobotka cosi slíbil 
z rezervy, nakonec ale dostala firma minimum. 
A aby situace nebyla tak jednoduchá, ředitel po podpisu Dodatku KS nařídil převést 
přestávky z placené části směny do neplacené doby. Porušil tak Kolektivní smlouvu i 
legislativně vcelku jasně definovanou placenou dobu přestávek. Proti jeho nařízení 
se, jak představitel sekce „zaměstnaci ČADu“ pan Petr Sychra ohradil, tak vedení 
naší Odborové rady neprodleně vyvolalo jednání a podniklo kroky k právní analýze 
právníky ČMKOS i k zaslání dopisu řediteli přímo advokátkou JUDr. Kateřinou 
Duffkovou, LL.M., kterou jsme na případnou soudní při upozornili a která problém 
neprodleně nastudovala a pregnantně reagovala. Výsledkem bylo stažení příkazu 
ředitele, jeho omluva za neprojednání záměru s odbory a nastavení pravidelných 
čtvrtletních jednacích dní, které budou řešit a projednávat provozní i ekonomické 
záležitosti i běžné pracovní problémy, které nebudou s to naši funkcionáři na místě 
vyřešit. Dovoluji si tvrdit, že teprve nyní, zde v Blansku, vztah odbory versus vedení 
začal fungovat, jak by měl i když stále je určitě co zlepšovat.   
Jsem si naprosto jistý, že nebýt podpory lidí a masivního zapojení do stávky v 
Blansku, tak k dohodě by vůbec nedošlo a hádali bychom se ještě v létě… Děkuji 
všem, kteří nás podporují, kteří nám důvěřují a kteří jsou ochotni nás podpořit.  –JZ- 
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       Odbory jsou z principu kolektivní orgán ochrany práv.  

Leckomu se může zdát, že bazírování na maličkostech je směšné. Často to ale 

dopadne tak, že od drobnosti vede přímá cesta k hrubému porušování práv 

zaměstnanců. Někteří lidé zkouší, co si mohou dovolit, kam až mohou šrouby 

utáhnout.. Je proto třeba trvat na svých právech a to i tam, kde jde o banální věc. 

  Víte o n ějaké nepravosti..?    Upozorn ěte nás na ní – 
Odborová rada m ůže podat stížnost jménem právnické 

osoby a nemusíte se tak nikterak bát, že se vám bud e někdo 
mstít…   Využijte e-mail: info@zoosdmotol.cz   či adresu: 

Odborová rada, Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 00. 
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Komunikujte s námi i s celou skupinou….  

Dnešek ovládl facebook…  Lidé na něj 
chodí i z mobilů, umístit na něj reakci, nahrát 
fotku, trvá pár minut. Čte to pak velká spousta 
lidí. Ano, najdou i se i sprosťáci, kteří dokáží 

druhé otravovat svými chorými výplody, ty však 
lze zakázat.  Zkuste i Vy zapojit se do odborové 

práce a upozorňovat na pracovní záležitosti, 
přes naši facebookovou stránku 

https://www.facebook.com/zoosdmotol  
čtěte www.odborovarada.cz   

Chcete-li za řadit do informa čního systému SMS zpráv od naší 
organizace zdarma?    Téměř každý pátek vám zasíláme informace o jednání,  
                         o nabídce akcí a dalších důležité informace. 
 

Máte-li zájem, zašlete nám své číslo:         +420…………..……………………………………..                                    

nebo třeba e-mail:… ……………………………..…@……………..….….cz       

a zašlete na adresu naší kanceláře  v Motole,   

nebo zašlete své jméno a číslo přímo na telefon:   774746800.     

    Nabídka platí pro členy Odborové rady, ZO OSD Motol, ROH, a ČMKOS. 

Po uzávěrce:  DP Praha projednává možnost Poskytování rehabilitačních pobytů včetně 
procedur a stravy, za výhodných podmínek(300/den) pro řidiče TRAM, BUS a strojvedoucí 
Metra. Zvažují se i práce na stálých nočních. Pilotní program by mohl běžet již od 2018. 
 



   Krátké i dlouhé informace z některých sekcí:   

Něco ze sekce Žižkováci, 
 

Naše vozovna se nachází, dá se říci, v širším centru města.  
V prosinci 2016 měla začít rekonstrukce vozovny, z důvodu dodávky nových vozů 
15T. Máme konec července 2017 a ve  vozovně se ještě ani nekoplo. Údajně se nikdo 
nepřihlásil do výběrového řízení. Asi je to proto, že naše vozovna stojí na místě 
bývalého rybníka, tudíž je tu velký problém se spodní vodou.  
V cca květnu 2017 jsme jako poslední vozovna ukončili provoz vozů T3SUCS, které 
byly následně prodány na Ukrajinu a část cca 18vozů byla vyčleněna na historickou 
linku 23 a předány na provozování do vozovny Hloubětín. Před předáním byly vozy 
částečně opraveny (nový lak vně i vevnitř vozu). Přesto nám zůstala ještě 1 provozu 
schopná dvojice. Její provoz byl zakázán technickým ředitelem p.Šurovským. Co 
bude se soupravou dál, nikdo neví. Alespoň my ve vozovně nevíme. Takže stále 
chodí, většinou dělníci v dopravě (manipulační řidiči) soupravy nahazovat, aby se 
dobila baterie. Dle mé myšlenky by bylo možná lepší, kdyby se souprava vrátila do 
pravidelného provozu. Určitě by měla větší úspěch, než linka 23, která jezdí takřka 
prázdná.  
Teď trochu z jiného soudku. Spíš pro zamyšlení pro kompetentní. Vedení by se mělo 
zamyslet, jak udržet mladé kádry ve vozovnách. Mladý člověk, který do vozovny 
nastoupí, začíná na tarifním stupni 5, pokud má maturitu, což je dnes 132Kč/hod a 
ten, který nemá maturitu má tarifní stupeň 4. Podnik nedělá vůbec nic pro to, aby tu 
ti lidé zůstali. Řidič, který nastoupí po kurzu, má 152,10/hod a to může být nevyučen 
a stačí mu pouze ŘP skupiny B. Pokud to takhle půjde dál, tak by mne zajímalo, kdo 
bude tramvaje udržovat v provozu.  Absolutně nechápu, proč u zámečníků je tarifní 
postup ukončen u třídy 7, přestože jsou to lidi, kteří nemají pouze svojí profesi, ale 
vlastní třeba řidičák na tramvaj, nebo svářečský průkaz, atp.. Smůla je to, že za tyto 
další kvalifikace, nemají, lidově řečeno, ani vorla.   
Byli jsme také vybráni na pilotní projekt ISO. Měl by začít v roce 2019. Neumím si 
představit, že tento projekt bude životaschopný. Toto moje přesvědčení pramení 
z toho, jaký je v současnosti problém s náhradními díly. Kolikrát si vezmu díl ze 
skladu a on je vadný, nebo v lepším případě není vůbec. V našem skladu, máme moc 
hodnou vedoucí skladu, která když ten díl 
není, tak se nám snaží vyhovět tím, že 
obvolává vozovny a snaží se ten díl sehnat. 
To si nedokážu představit, jak to bude 
fungovat při ISU. 
Taky něco pozitivního. Podle sdělení, by 
měli první vozy 15T přijet na Žižkov v půlce 
září. Jak to bývá, někteří lidé se těší, někteří 
ne. Uvidíme!                                              
                                                  -VÁVL-  
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       sekce DEPO   Co „trápí“ depo Motol. 
Nárůst mimořádných událostí, zejména nehod, kdy je nutno vyměnit laminátový díl 
čela a to zejména po železničních nehodách, které se dějí poslední dobou hlavně na 
Barrandově. Je sice hezké, že řidiči při zavinění nehody jsou pojištěni a platí 10% 
vzniklé škody, ale být to čistě na mě, tak je nechám zaplatit vzniklou škodu a k tomu 
ještě i nutnou několikadenní odstávku vozu.  
Občas slýchávám ve výpravně hlášky typu „No a co, tak jsem si bouchnul. Zaplatím 
10% škody a ještě mi to nechají na splátky, takže je mi to vlastně jedno“. 
Příklad z jedné nehody, kde je poškozeno - 
protišplh, nádržka ostřikovače, levá + střední 
plenta včetně jejich závěsů, proražený sypač a 
mnoho dalšího. 
Kde je stavovská čest? Kam se ztratila ostražitost? 
Kde je defenzivní styl jízdy? Kam pořád spěchat? 
Vždyť nejsme placeni od kilometru, ale od hodiny 
strávené za panelem. 
Díly se většinou nedají opravit, protože jsou dost rozbité a DP musí pak kupovat 
nové. A jelikož se musejí kupovat od Škodovky, tak nejsou nejlevnější. 
Kdybych se zamyslel a v případě, že by se tolik následně nemuselo nakupovat věcí po 
zaviněných, nejen železničních, nehodách, tak by třeba z celého balíku, co náš 
zaměstnavatel dostává od Prahy, zbylo víc 
peněz na výplaty všech provozních 
zaměstnanců. Pojistku máme na 4,5 násobek 
mzdy, což může být řekněme 150.000,- Kč. Z 
toho sice zaplatíme 10%, takže nějakých 
15.000,- Kč, pojišťovna 
zaplatí „zbylých“ 135.000,- Kč a kde je zbytek, 

když může být 
škoda i vyšší? To 
pravděpodobně 
zaplatíme všichni 
z peněz, které by 
mohly být třeba 
na navýšení 
mezd. 
A takhle končí 
většina 
poškozených 
dílů, co nejdou 
opravit …… hezky 
vyhodit.   
            – MirJa- 
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      sekce Unie frakcí uspořádala letní posezení u grilu se soutěžemi ve 

střelbě ze vzduchovky a v petangue.  

Akce proběhla v sobotu 22.7.2017 na zahradě v Jenči 

a zúčastnilo se jí 8 odborářů- členů sekce UF, 3 

hosté(doprovod) a dvě mladá děvčata(děti). Základem 

sekce UF (19 členů) je parta hráčů stolního hokeje 

organizace - HOFED (www.HOFED.cz) kterou tvoří šest 

individuálních členů. Další členové naší sekce jsou různí zaměstnanci různých profesí 

z různých podniků, i OSVČ, kteří vlastní sekci nemají. Sekce UF plánuje, že se příští rok 

spojí se sekcí Udržovačky a nadále se zaměří na servis členům, nemající vlastní sekci. 

Počasí nám přálo a na grilu jsme si připravili, krom obvyklých specialit z kuřecího či 

vepřového masa a párečků, i nezvyklé dobroty typu naložených holuběnek a 

pálivých paprik (kozí rohy), obalených ve slanině… mňam… úspěch 

získal i grilovaný sýr či obalovaná domácí cuketa. Samozřejmě, že 

ke kávě nechyběl ani domácí koláč a že bylo chlazené pivko, alko i 

nealko. Nejen povídání si a degustace byly fajn. Zlatým hřebem 

odpoledne, který se zapsal 

do historie těchto akcí, byl 

historicky první turnaj 

pořádaný našimi odbory, ve 

střelbě ze vzduchovky.  

V kombinaci na pět ran 

vstoje i v leže- získal vítězství 

pan Jiří Vojta 

se ziskem 

41+46 z 50+50 ti možných. Uznalé mručení sklidila i absolutní desítka, 

přímo do středu terče, trefená panem Zabloudilem- viz foto... 

Následný turnaj v pétanque, kde s brilantní technikou dominoval pan 

Zdeněk Lust, pak už jen dokreslil atmosféru pohody a příjemně strávené soboty. 

Doporučujeme všem sekcím, aby její členové využili možnost uspořádat si vlastní 

akci. Je to príma.   Kontaktujte vaše funkcionáře a vymyslete si svůj vlastní zajímavý 

program… Každá sekce, krom společných akcí organizace, může letos jako novinku 

uspořádat svou vlastní akci v hodnotě až do pěti tisíc. Odborová rada je úsporné 

sdružení šetřící vaše peníze, které poté můžeme vracet zpět členům, nejen jako 

bonus, ale i ve formě aktivit, které se vám líbí, ale na které vám peněz nezbývá… -JZ- 
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     Zlato míří na Moravu. Letošní, tradiční, bowlingový turnaj proběhl 29.dubna. 
Akce se ujala sekce Udržovačky, která jej spojila s posezením u piva/lima a proto 
byla tato akce pro přítomné hrazena z prostředků vyčleněných sekcím na akce a pro 
zúčastněné zdarma. Tento způsob setkávání se členy, jsme letos uvedli jako novinku 
a všech třináct sekcí tuto možnost má a to až do limitu pět tisíc korun za akci. Zatím 
toho využilo jen pár sekcí. Ono něco pořádat, je také o volném čase a ten v dnešní 
době jaksi chybí. Do konce roku však zbývá dost času, aby i ostatní sekce předvedly, 
že jsou schopné zorganizovat posezení s výměnou informací, třeba i u šipek, 
kulečníku či při šachovém turnaji, nebo s výletem na zajímavé místo. 
Zpět k turnaji v bowlingu.  Na turnaj se přihlásilo 12 účastníků, 8 pak doopravdy 
dorazilo. Hrálo se tedy na dvou drahách, tradičním způsobem na dvacet hodů 
(dvojhodů), s vyhodnocením jednotlivců po konečném součtu bodů. Turnaj byl 
vyrovnaný v horní i dolní části tabulky. Neuvěřitelný vývoj pak v posledních sedmi 
hodech zaznamenal boj o zlato. Do té doby v průměru se pohybující Ing. Douša, 
exceloval po několik kol strikem (všemi shozenými kuželkami hned v prvním hodu) a 
suverénně kráčel k vítězství s náskokem cca čtyřicet bodů. V úplném závěru byl však 
těsně přemožen „vyslancem z Brněnské Komety“, Jiřím Kotulanem, který 
v posledním, bonusově hodnoceném hodu, zaznamenal X/X/9 a o pár bodů zvítězil. 
Boj o třetí místo se vedl mezi Jirkou Zabloudilem a Zdeňkem Reichem, přičemž věčný 
bramborový smolař, avšak -výjimka- minulý vítěz z podzimu, opět odešel 
s bramborou. V souboji „něžného pohlaví“, i když hodnocení je samozřejmě pro 
všechny shodné, vyhrála opět vyslankyně z daleké Moravy, slečna Světlana 
Šebelová, která, byť drobného vzrůstu, ukázala tak 
své herní svaly. Souboj o chvost tabulky patřil paní 
Marii Zralíkové, které se tentokrát nedařilo, ale žal 
z posledního místa ji zahojí krásná medaile, jelikož 
z tradice našich turnajů, udělujeme medaili nejen 
prvním třem, ale i čtvrtému a poslednímu hráči. 
Každý pak obdržel v upomínku diplom a vítěz i 
pohár, tentokrát v originálně tradičním stylu 
kuželky na podstavci. Příští turnaj bude tradičně 
v říjnu… (asi 14. či 21.10.) Přihlaste se i Vy…. 
účastník po prvních  

10ti hodech 
v druhých 

 10ti hodech 
celkem bodů celkové pořadí 

Kotulan Jiří 138 133 271 1. 
Ing. Douša Jaroslav 86 169 255 2. 
Zabloudil Jiří 121 104 225 3. 
Reich Zdeněk 106 113 219 4. 
Šebelová Světlana 85 92 177 5. 
Kotulanová Veronika 94 68 162 6. 
Ledererová Andula 89 61 150 7. 
Zralíková Marie 76 58 134 8. 

Nehodnocení- omluveni či nedorazili: Dvořák Petr, Nerad Jan, Lomoz Jiří, Schön David 
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Informace z akce MDD spojené s posezením u piva, dne 17.6.2017,  

zaslal Petr Holler. 

MDD 2017 a akce „Sejdeme se na pivko na parníku“ se docela vydařila. 
Zúčastnilo se jí 8 členů, někteří vzaly sebou děti a vnoučata.  
Loď plula z Kampy okolo různých památek včetně mostů a ostrovu Štvanice. 
Lidem se to líbilo a dětem od nejmenšího po nestaršího též. 
Všichni si dali nějaké to občerstveni na lodi a zbytek pokračoval do hospůdky 
„u Švejka“ na Malé straně. 
 Doufám, že příště se takovýchto akcí zúčastni více členů.              -HoPe- 
 

 

  

Upozornění: z důvodu nemoci pana Hollera nebyly dodány soutěžní sešity k vyhodnocení… 

Vyhodnocení tak proběhne až v říjnu a bude prezentováno ve vánočním Motoláčku. 

A
 co

 

d
ětské 

so
u

těže 

?  
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Ve dnech 3.+4.července proběhlo 
tradiční školení funkcionářů, jehož 

cílem bylo zacelit mezery ve 
vědomostech některých funkcionářů a 
neformálně probrat témata, na které 

není jinak čas.  
Počasí se vydařilo a všichni se již těší, 
za rok na viděnou...můžete to být i Vy. 

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

Rozšiřte naše řady.  
Hledáme nové členy i nové funkcionáře. 

Stále je hodně míst, kde nepůsobíme, nebo jen sporadicky s jedním či několika členy. 
I zde může fungovat vaše samosprávná sekce.  Využijte této příležitosti. 

Naše sekce mají zastoupení ve společném výboru. Podle velikosti jedním až několika 
funkcionáři. PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ samozřejmě ZABÍRÁ ČAS  

a ten kdo čeká vděčnost okolí, nedočká se. Naopak, můžete sklidit závist a pomluvy… 
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. 

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

proplacena zaměstnancům DPP, zasahuje-li jim do pracovní doby, v rozsahu dvě 
hodiny měsíčně a 2 na 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. 

Do vedení společné Odborové rady volí funkcionáře Konference, na kterou má 
přístup každý náš člen, pokud se včas zaregistruje. Konference se koná pravidelně 

vždy v únoru, Výbory organizace pak každý měsíc. 

  Potřebujete další informace? Rádi vám odpovíme každý pátek 

mezi 9-15hod v naší kanceláři či napište na: info@zoosdmotol.cz  

12 



 

sekce BUS-ŘEPY 

 

 

 

IBM vyrobilo kazetu s kapacitou 330 TB. Doba klasických 
magnetofonových či VHS kazet je nenávratně pryč. Spolu s tím je pryč 
také éra magnetických pásek. Ne však ve vysoko korporátní sféře, kde 
pásky mnohdy slouží jako spolehlivé zálohovací medium. I když většina 
veřejnosti na tuto levnou a spolehlivou alternativu již dávno zapomněla, společnost 
IBM se dále snaží překračovat hranice nemožného. Ve spolupráci se Sony totiž včera 
představila magnetickou pásku s hustotou 201 gigabitů zapsaných dat na 1 palec 
čtvereční. Do jedné malé kazety je tedy možné uložit až 330 TB nekomprimovaných 
dat. IBM a Sony společně vyvinuli několik nových technologií umožňující 
rozprašování magnetických nanočástic na několik tenkých kovových vrstev, které se 
následně spojují ve vakuu. Na plochu určenou ke čtení zapsaných dat se dále 
aplikuje vrstvička maziva, jenž slouží pro udržování pásky v lepším provozním stavu. 
S novou zápisovou technologií IBM rovněž vyrábí i zcela nová čtecí zařízení. IBM se 
také nechalo slyšet, že rozprašovacím výrobním postupem dokáže každým rokem 
zdvojnásobit datovou kapacitu. V horizontu deseti let se tak můžeme dočkat paměti 
10,5 petabajtů v jedné kazetě. Naproti tomu, aktuálně největší pevný disk má 
velikost pouze 12 TB. Proč tedy nepoužíváme magnetické pásky i v našich 
počítačích? Hlavně kvůli odolnosti a rychlosti. Pevné disky jsou dnes mnohonásobně 
rychlejší a odolnější. Kazety s magnetickými páskami se ale výborně hodí pro 
dlouholetou archivaci dat. Ideální jsou také pro nejrůznější cloudová řešení.  zdroj: 
http://www.ceskymac.cz/330-tb-male-kazete-tohle-si-beznem-magnetofonu-neprehrajete/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu 
 

Lidstvo nepochází ze Země? Vědci přišli s revoluční teorií 
O tom, že se lidé v průběhu milionů let evolucí vyvinuli z drobných 
mikroorganismů až do současné podoby se dnes učí už děti ve školách. 
Podle některých vědců ale mohla být jedna fáze našeho evolučního cyklu 
jiná, než jak se doposud tvrdí. Nemusela se totiž odehrávat na planetě Zemi.  
Podle některých odborníků mohlo celému procesu předcházet ještě něco, a 
sice kontaminace Země. Část astronomů se totiž domnívá, že se první buňky 
a vůbec počátek životy nezrodil na Zemi, ale na Marsu, odkud se dostal na 
naši domovskou planetu. Zřejmě náraz asteroidu poté způsobil, že byla do 
naší sluneční soustavy vyvržena hornina z Marsu, která přistála na Zemi. 
"Můžeme najít kousky Marsu zde na Zemi a máme podezření, že existují 
kousky Země na Marsu. Takzvanou panspermii, tedy teorii o zavlečení života 
na Zemi z jiné planety, uznává více vědců. Zdroj: https://globe24.cz/technika/27187-lidstvo-
nepochazi-ze-zeme-vedci-prisli-s-revolucni-teorii    
 

zde měl být, podle schváleného redakčního 

plánu, článek sekce BUS-ŘEPY 

za nedodání byla p.Sarközimu udělena pokuta 100,-Kč 

stránku vyplňujeme náhradní informací  - z moderní techniky:   
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        Co vás zajímá- Nulovou toleranci nelze použít.  
Výpověď za 0,23 promile definitivně neplatí 

 

Výpověď za malé 
množství alkoholu 
v krvi, kterou chtěla 
dát společnost 
Vítkovice Steel 
zaměstnanci, neplatí. 
S definitivní platností 
o tom rozhodl 

Ústavní soud (ÚS), který odmítl ústavní stížnost firmy. Vedoucí směny, který při 
nástupu do práce nadýchal 0,23 promile, již dříve našel zastání u soudů nižších 
instancí.   Zaměstnanec sice porušil zákaz zakotvený v zákoníku práce, ale v tak 
malém rozsahu, že toto pochybení nemůže postačovat k naplnění výpovědního 
důvodu, a to i s ohledem na jeho dosavadní pracovní výsledky, uvedl ve stručném 
usnesení ÚS.  Usnesení je dostupné v soudní databázi, verdikt je tak definitivně 
potvrzený. Média kauzu už po rozhodnutí Nejvyššího soudu interpretovala jako 
důležitý precedent. 

Zaměstnanec před začátkem směny nadýchal 0,23 promile alkoholu, tedy jen o málo 
víc než 0,2 promile, což je hraniční hodnota s ohledem na možnou chybu přístroje 
a takzvanou fyziologickou hladinu alkoholu v těle. Po dalších 40 minutách už krevní 
zkouška ukázala jen neprůkaznou hladinu 0,11 promile.  Firma argumentovala 
nulovou tolerancí.  

Podle ústavní stížnosti justice nesprávně interpretovala otázku, co podle zákoníku 
práce znamená být pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Norma by se 
podle zaměstnavatele měla vykládat podobně jako zákon o silničním provozu, tedy 
tak, že tolerance alkoholu a návykových látek je nulová.  Metalurgický provoz je 
podle ústavní stížnosti stejně nebezpečný jako řízení motorových vozidel. Pokud by 
zaměstnanci přestali úplný zákaz alkoholu respektovat, mohlo by to prý ohrozit 
životy a zdraví lidí na pracovišti stejně jako majetek zaměstnavatele. 

„Takové východisko vytvořené stěžovatelkou je ale podle ÚS nesprávné. V praxi se 
totiž například ani v rámci stěžovatelkou zmiňovaného zákona o silničním provozu 
neuvažuje v intencích nulové hladiny alkoholu v těle, ale pracuje se s tzv. 
fyziologickou hladinou 0,2 promile, od níž se eventuálně naměřené hodnoty ji 
převyšující odečítají,” uvedli ústavní soudci. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/438272-nulovou-toleranci-nelze-pouzit-vypoved-za-0-23-promile-

definitivne-neplati.html  
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       Co nás čeká - Francie zakáže prodeje aut se spalovacím motorem 

Francie se chce stát lídrem v zelené ekonomice a v roce 2050 chce být dokonce 
uhlíkově neutrální zemí. A tak do roku 2040 budou 
zakázány prodeje aut jen se spalovacím motorem.  
Ministr životního prostředí Nicolas Hulot na 
čtvrteční tiskové konferenci představil plán, který 
by měl Francii dopomoci být v Evropě nejčistší 
zemí. Asi nejzajímavější je ovšem plán na postupný 
úplný odklon od vozidel se spalovacími motory. 
Nahradí je elektromobily nebo alespoň pokročilejší 

hybridy. Spalovací motory by měly být postupně na černé listině nejen při vjezdu do 
center některých měst (například Paříž už vyhlásila, že do centra nebudou smět auta 
s naftovými motory), ale s obyčejným spalovacím motorem se nebudou smět 
prodávat vůbec.  Hulot poukázal na to, že automobilka Volvo už představila plán, kdy 
její auta zcela opustí motory jen se spalovacím motorem a každý jejich agregát bude 
mít nějakou formu elektromotoru – ať už v hybridní, nebo v čistě elektrické verzi. 
Francie, která je známá velmi starým vozovým parkem, kdy na vesnicích jezdí 
většinou auta dvacet a více let stará, nastavila navíc plán pobídek, kdy bude země 
dotovat nákup nových čistějších vozidel. Postupně by se takové pobídky měly 
přeorientovávat na ekologická hybridní a elektrická auta. 
Podobný plán má ve svém dlouhodobém horizontu nejen Francie, ale i další země 
světa. Především překvapila Čína, která připravila velmi ambiciózní projekt 
elektrifikace vozového parku, kdy automobilky budou muset v krátkém časovém 
horizontu nabízet velmi vysoké procento elektromobilů, jinak jim hrozí opravdu 
přísné sankce. Navíc čínská vláda se rozhodla podporovat štědrými pobídkami 
domácí značky, zatímco zahraniční značky, byť v kooperaci s domácí produkcí, 
ignoruje.  V Evropě je asi nejznámější plán Norska na úplnou elektrifikaci vozového 
parku, a to už do roku 2025, který ale poslední dobou dostal trhlinu v podobě 
radikálního pádu prodejů elektrických vozidel poté, co skončily daňové pobídky. O 
kompletní elektrifikaci také mluví Nizozemsko nebo Švédsko. 
Zdroj : https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=442823&sId=&mId= 

První autobus bez řidiče začal jezdit v Berlíně. 
Někdy ale vidí překážku tam, kde není 
První samořídící autobus, který jezdí v Berlíně, pojme 
osm lidí a pohybuje se rychlostí okolo devíti kilometrů v 
hodině.  
Nefunguje zcela stoprocentně, protože někdy vidí 
překážku i tam, kde není.  
Podle výrobců bude vozidlo za pár let fungovat zcela bez problémů. 
zdroj: http://m.ihned.cz/c1-65750030-prvni-autobus-bez-ridice-zacal-jezdit-v-berline-nekdy-ale-vidi-
prekazku-tam-kde-neni 
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Němci zakázali víkendové spaní v kamionu, řidiči musí do hotelu 
Německo po zavedení minimální mzdy opět znepříjemňuje život dopravcům ze 
zahraničí. Od 25. května 2017 platí nové nařízení, podle něhož nesmějí řidiči v 
kabině kamionu trávit takzvaný týdenní odpočinek. Jde o povinnou pauzu o délce 45 
hodin, kterou mají řidiči předepsanou po šesti dnech za volantem, většinou ji čerpají 
o víkendu. Dopravci změnu kritizují.  
Při kontrole se řidiči musejí prokázat dokladem o zaplaceném ubytování. Za každou 
hodinu, kterou strávili proti vyhlášce v kabině, dostanou pokutu 60 eur, 
zaměstnavatel trojnásobek. Opatření míří především proti levným dopravcům z 
východní Evropy, kteří vysílají řidiče na několik týdnů jezdit po Německu. Dotkne se 
však i českých firem, přestože ty většinou takový model podnikání nevyužívají. 
Někteří dopravci se už rozhodli z dlouhých tras odejít. Zákaz povede k tomu, že 
východoevropští dopravci budou tábořit v kamionech u česko-německých hranic.  
Řada západoevropských zemí se snaží o zavedení podobných opatření delší dobu. 
Zřejmě nejznámější je stanovení povinné minimální mzdy. Za tu dostali čeští 
dopravci například ve Francii pokuty, loni zakázala spaní v kamionech o víkendu 
Belgie. Ochranářská opatření jsou nejrozšířenější ve Francii, kde je zavedl ještě za 
svého působení na ministerstvu hospodářství a financí současný prezident 
Emmanuel Macron. Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/kamiony-ridici-nemecko-zakaz-nocleh-kabina-

fjz-/eko-doprava.aspx?c=A170530_173519_eko-doprava_och 
 

Za dva roky bez pumpičky. Propracovaný cyklo koncept přijde v roce 2019 
Už za dva roky by se měla na trhu objevit propracovaná koncepce 
bezvzduchových pneumatik pro jízdní kola, které nevyžadují žádné 
huštění. Projekt Air Free Concept od společnosti Bridgestone je 
výsledkem několikaletého vývoje, mnohem jednodušší konstrukci 
pneumatik už nyní používá půjčovna kol v Šanghaji. Koncept „Air Free 
Concept“ totiž nahradí vzduchem plněné pneumatiky originální 
strukturou paprsků rozmístěných po obvodě vnitřní stěny pneumatiky. 
Speciální lamely na bázi pryskyřice a kaučukové směsi disponují podle výrobce 
velkou variabilitou konstrukce, která také umožní realizaci originálních konceptů 
nové generace jízdních kol. 
Vývojem pneumatik bez vzduchu se dlouhá léta zabývá i Michelin, který se snaží 

najít nejvhodnější typ pro použití na automobilech. 
Koncept Michelin Tweel měl premiéru v roce 2004 na 
autosalonu v Paříži. Plnící plyn, který se u pneumatik zdál 
jako nenahraditelný, vývojáři nahradili hustou sítí paprsků z 
polyuretanu s předem pečlivě určenou tuhostí. Automobil s 
loukoťovými koly podle inženýrů Michelinu až pětkrát lépe 

reaguje na pokyny řízení a oproti klasické pneumatice snižuje valivý odpor o pět 
procent. Ve výsledku by tak tyto pneumatiky měly uspořit až jedno procento paliva.  
Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/air-free-concept-bridgestone-dgv-/na-kolo.aspx?c=A170517_122527_na-
kolo_hig 
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       Lékárnička je součástí povinné výbavy automobilu. Řada řidičů ji moc 
 neřeší, je ale spousta důvodů, pro které by se na ni nemělo zapomínat. 
 

Autolékárnička mívá životnost asi čtyři roky, je ale nutné si dát pozor na 
to, zda ji v autě vozíte v originálním stavu, nebo již rozbalenou po 
použití jednoho z obsažených prvků.  Policisté na lékárničky 
nezapomínají a v případě neúplné nebo prošlé sady můžete dostat 
pokutu až 2.000 korun. Je samozřejmě také nutné, aby lékárnička 
odpovídala aktuálně platné vyhlášce ministerstva dopravy (č. 341/2014 Sb.).  
Umístění lékárničky v automobilu žádná vyhláška nenařizuje, obecně se rozšiřuje 
pouze doporučení. Lékárničku byste měli mít na místě, kde bude snadno 
dosažitelná, například v přihrádce před spolujezdcem, ve dveřích nebo pod předním 
sedadlem v případě, že zde pro ni má váš vůz vyhrazený prostor. Některé 
automobily ji mívají uloženou i v zadní loketní opěrce, což také není špatné řešení. 
Jde o to, abyste ji v autě nemuseli zbytečně hledat a neutíkaly vám cenné minuty 
před poskytnutím první pomoci. Prostor pod podlážkou kufru rozhodně není nejlepší 
místo…  Ne všechna auta mohou mít tutéž lékárničku. Sestava prvků je vždy stejná, v 
závislosti na velikosti automobilu se však liší jejich počet. Najdete je v přiložené 
tabulce, kde číslo 1 znamená lékárničku pro osobní automobil, číslo platí 2 pro 
automobil pro hromadnou přepravu méně než 80 osob, a číslo 3 se vztahuje na 
automobil pro hromadnou dopravu více než 80 osob. Zároveň platí, že lékárničku 
číslo 3 lze nahradit dvěma lékárničkami číslo 2. 

Obsah autolékárničky Osobní 
auto [ks] 

Auto pro hromadnou 
přepravu méně než 80 

osob [ks] 

Auto pro hromadnou 
dopravu více než 80 

osob [ks] 

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 
cm, savost nejméně 800g/m2) 

3 5 10 

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, 
savost nejméně 800g/m2) 

3 5 10 

Šátek trojcípý z netkaného textilu (délka stran 
nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 

2 3 6 

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, 
minimální lepivost 7 N/25 mm) 

1 2 4 

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, 
minimální lepivost 2,5 N/cm) 

6 12 18 

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5 

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4 

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4 

Nůžky zahnuté (se sklonem ) v antikorozní úpravě 
se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 

1 1 1 

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 
140 cm 

1 1 1 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR 
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            Potřebujete právní radu či pomoc ?   

Naše kontakty na právníky, které využívá OR: 

Advokátní kancelá ř (Law Firm) Robert Plicka 
Národní 58/32 
CZ-110 00 Praha 1 

tel.:       +420 212 344 444   , mob.:    +420 723 664 006     
email:    info@ak-rp.cz ,    web:      www.ak-rp.cz  

JUDr. Kateřina Duffková, LL.M.  
advokát 
U Dívčích hradů 21, Praha 5 
tel. +420 602 272 046  ,  www.akduffkova.cz    bankovní spojení 2111070414/2700 

Soukromé spory si hradí každý sám. U těchto uvedených mají ale naši členové 

lacinější sazbu (spolupracujeme s nimi a zohledňují to). 

Můžete se na ně obrátit prakticky s čímkoli.  Domácí násilí, sousedský spor, spor o 

záruku spotřebiče, nevymahatelné pohledávky, urážky na cti, spor o otcovství, atp. 

Organizace vám hradí ze své režie vaše spory 

v přímé souvislosti s vaší prací. 

V případě úhrady sporu organizací (pracovně-právní a trestně-právní v souvislosti 

s pracovní činností) hradí odborové sdružení výdaje na advokáta (za jeho práci, za 

jeho dopravu k zastupování, za platby za jeho poštu, datovou schránku, atp.). 

Vaše kolky, poplatky, parkovné či benzín na cestu k soudu, nebo svačinu vám 

neplatíme a každý si musí toto uhradit sám.   Je to logické…. Ale pro někoho ne… 

V případě hodného zřetele (sociální důvod) může člen zažádat Výbor 

odborové rady o příspěvek na poplatky u soudu. Tato dávka ale není 

nárokovatelná a její výši určuje VýbOR podle finanční situace. 

U členů ZO OSD Motol je nadále možné zažádat o právníka Předsednictvo OSD, 

kterého ho schvaluje. Pouze v pracovně právních sporech. Soukromé nedělají. 

Také nadále poskytujeme poradenství v otázkách bydlení u SON (středisko na 

ochranu nájemníků) – pro členy zdarma. Prostřednictví ČMKOS i jejich program 

Odbory+ zaměřený na slevový program (levné in-karty, bankovní účet bez poplatků aj.) 
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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). 
 

Desatero odborového člena: 

1. Svým členstvím pomáhám hájit zájmy kolektivu, ve kterém pracuji. Díky tomu se nám zvyšuje 
mzda,  vylepšují benefity i pracovní podmínky. Na počtu členů (síle OO) velmi záleží. 

2. Pokud na mne zaměstnavatel spáchá příkoří, odbory mi poskytnou radu či právní pomoc a 
advokáta zdarma. To platí i při nehodě či mimořádné události v souvislosti mou prací. Jen 
kolektiv je schopen zaplatit kvalitní právníky, podat odvolání a žádat znalecké posudky.  

3. Kontakt na své funkcionáře najdu na webovém rozcestníku www.odborovarada.cz, nebo 
v každém časopisu či v jeho příloze. Kontakty by také měly být na našich nástěnkách. 

4. Pokud kontaktuji funkcionáře, beru na vědomí, že i on pracuje, nebo spí po práci. Nikdo se 
nehoupá doma v křesle a znuděný a čekající na telefon…  Nelze-li vyřídit dotaz SMSkou, pak 
pošlu funkcionáři nejprve SMS s dotazem kdy mu mohu zavolat. 

5. Naše organizace odkládá svým členům část příspěvku stranou, jako Stávkový fond, který  
koncem roku rozpouští. Před vánoci pak vyplácí částku cca 1.500,- – 2.500,- (podle počtu  
měsíců členství, dle výše příspěvků i výše daru na člena). Zálohově si ale může člen vyzvednout 
část peněz kdykoli během roku, pokud vyplní formulář a předem (alespoň den) toto nahlásí  
službě v páteční kanceláři, tak aby hotovost včas připravila (záloha cca sto krát počet měsíců). 

6. Žádost o příspěvek na narozené dítě (2.000) se dokládá kopií rodného listu, mohu si požádat  
i o příspěvek na sociální pomoc při požáru, záplavách či jiné živelné pohromě. Veškeré  
podklady je třeba včas doručit, aby je mohl projednat VýbOR (první středu v měsíci). Pokud 
jsem měl(a) jubileum 50,60…, pak dárek obdržím v kanceláři po uplynutí daného čtvrtletí. 

7. Pokud využiji členských výhod jako třeba laciný tarif, musím dodržet podmínky smlouvy. Je 
logické, že při odchodu z organizace nejen přijdu o výhodu, ale přijdu  i o slevu na tarifu a budu 
muset po zbytek platnosti smlouvy s operátorem platit běžnou výši tarifu (bez odborové slevy). 
Laciné vstupenky objednávám spolu se zálohou. Mohu použít i odloženou výši svého bonusu. 

8. Každý náš člen má právo volit a být volen. Nadávání na špatnou práci kolegů situaci málokdy 
zlepší. Myslím-li si, že bych uměl(a) práci konat lépe, pak využiji možnost řádných či 
doplňovacích voleb. Každá volba je tajná a rozhoduje počet hlasů. Urážet se při zisku minima 
hlasů je zbytečné. Pokud zlepšíte vaše povědomí o vás mezi kolegy, pak jistě příště uspějete. 

9. Počet funkcionářů je dán výpočtem velikosti dané sekce v závislosti na počtu členů celkem. 
Někdy toto číslo kolísá. Zájmem každého funkcionáře i člena sekce by proto měl být co nejvyšší 
stav členů. Zaručuje tím vysoký počet funkcionářů dané profese i více možností k prosazení cílů. 

10. V pátek je služba v kanceláři v Motole mezi 9-15 hodinou. Můžu přijít s jakýmkoliv problémem 
či jen tak si popovídat u kafe. Pokud nahlásím své číslo, bude mi také posílána SMS info zdarma. 
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      Na praný ři - záchody na konečných – nekonečný seriál….  

Brno versus Praha.  Tento článek vzniká v době, kdy začíná série 
play-off mezi pražskou Spartou a brněnskou Kometou v hokeji – ať 
vyhraje ten lepší! Další souboj, o kterém zde bude řeč, bude 
srovnání kvality záchodů mezi brněnským a pražským dopravním 
podnikem. Stavy záchodů na konečných v brněnském dopravním 
podniku jsou naprosto katastrofální – tedy ne všude, ale jen někde. 
Ale řidiči a hlavně řidičky chtějí v klidu a pohodě vykonat svou 
potřebu na každé konečné, ne jen na některé !   Obecně je veliký 
problém s hygienou, protože na mnohých WC jsou nevyhovující 
průtokové ohřívače a není zde mýdlo, o možnosti nebo potřebě si 
utřít ruce v DPMB neslyšeli. Mýdlo se u nás fasuje tekuté 
v dávkovačích, ale nosit si do práce kromě všeho možného ještě litr mýdla je nadlidský 
výkon. Velký problém je tepelná pohoda. Vytápění záchodů v zimě je řešeno naprosto 
záhadným způsobem. Jsou (podle sdělení dispečinku) temperovány do 5 stupňů Celsia 
venkovní teploty, ale ten, kdo určoval toto pravidlo, asi neseděl v pěti stupních na 
studeném prkýnku, které navíc mnohdy klouže po míse a celý úkon se tak stává utrpením. 
Vytápění funguje velice špatně, je řešeno pomocí spirály ve stropě, která je rozžhavená. 
Takže v zimě máte spálené vlasy, ale ledový zadek – docela příjemný pocit. Opačný 
problém je větrání v letních vedrech, kdy není možné malým oknem důkladně větrat. Při 
vnějších teplotách kolem třicítky je uvnitř přes čtyřicet a opět je to docela drsný zážitek – 
tedy tlačit v takovém vedru, když víte, že v kabině máte přes padesát a propocení se vám 
zkrátka nevyhne, pořádně se umýt není kde. Návštěva těchto místností se stává hororovým 
zážitkem, což je hrozné právě proto, že je každý z nás denně potřebuje. Dřevěné brněnské 
kadibudky asi pamatují ještě Gustava Husáka, když pásával ovečky doma „jako malé 
chlapčisko“. Rezavé, špinavé, děravé, poškozené atd. Ale co vlastně chcete - vždyť tam 
jdete jen si ulevit – tak proč ten křik?  Jednou to vyjádřil krátký a stručný nápis na WC: Moc 
si tady nemaluj, vyser se a upaluj!  Že máme století s pořadovým číslem 21 – to v Brně 
není vůbec důležité. Základní lidská potřeba zde vlastně neexistuje – alespoň podle stavu 
oné místnosti.  Malé shrnutí brněnského stavu na konečných 11 tramvajových linek. 
Celkem jezdíme na 23 konečných, protože některé linky mají tři konečné. Jako ideální stav 
považuji WC v Králově Poli – nádraží nebo v Řečkovicích – zvlášť pro muže a pro ženy a 
oddělená místnost se sodobarem. Zděné záchody s jednou místností jsou na dalších devíti 
konečných, z toho například na Staré Osadě je veliká smyčka s množstvím řidičů, ale jen 
jednou mísou. Na dalších 11 konečných jsou pouze dřevěné kadibudky. Ta poslední je 
v Komárově – nový nerezový prototyp, o kterém vedení DPMB rozhlašovalo, že se bude 
postupně vyměňovat na nevyhovujících lokalitách. Byla otevřena v roce 2016 a dále už nic.  
Na autobusových linkách je situace podobná, ale přece jen s jednou výjimkou. Existují zde 
konečné, kde se WC vůbec nevyskytuje a řidič/ka zde slouží jako chodící mobilní 
zavlažovací zařízení pro okolní porost. Keře nebo stromy jsou vítaným bodem k úlevě i 
úkrytem před úchyly všeho druhu. Na dotaz řidičů, kde si mají odskočit, je častá odpověď: 
„Máte to domluveno na vrátnici – v hospodě – na recepci tam a tam – bla, bla …“   

Tak souboj mezi Prahou a Brnem může začít – ring je volný, pravidla žádná, boj se čeká 
tvrdý. Ať tedy vyhraje ten lepší.                                                                                 –aza- 
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Tradi ční dvojstrana zážitk ů z vašich 
dovolených -   Norsko   

Prokřižujte se mnou nádherné Norsko, poznejte 
majestátní hory, malebná údolí, fjordy i vesničky 
s dřevěnými kostelíky. Představte si místo, kde se 
mixují vody Atlantiku a Severního ledového 
oceánu. Na severní pól je to odsud vzdušnou 
cestou kolem 3.000 kilometrů, to je blíž než 

zpátky do České Republiky.    První osídlení území Norska se dle archeologických nálezů 
datuje už 10 tisíc let před Kristem. Pravděpodobně od konce doby železné zde žili 
Vikingové. Země se v té době skládala z několika menších království, která v roce 872 
sjednotil král Harald Krásnovlasý. Nedostatek úrodné půdy vyhnal vikinské válečníky na 
kořistnické výpravy, které probíhaly po celé Evropě. V 10. století založili první osady ve 
vzdáleném Grónsku a dopluli až do Ameriky. Ve 14. století vstoupilo Norsko do Kalmarské 
unie, po jejímž zániku zůstalo sloučeno s Dánskem a přišlo tak o svou nezávislost. Po 
napoleonských válkách, kdy se Dánsko ocitlo na straně poražených, se unie rozpadla a 
Norsko bylo připojeno ke Švédsku. Samostatné Norsko bylo vyhlášeno až v roce 1905, kdy 
se tak většina obyvatel rozhodla v referendu. Pro Hitlera ve druhé světové válce Norsko 
představovalo důležitý cíl a tak bylo až do konce války okupováno nacistickými vojáky. Jeho 
fjordy posloužily jako ideální základny pro německé námořní a ponorkové flotily. Dnes patří 
Norsko k jedněm z nejvyspělejších a nejstabilnějších států. Může se pochlubit stoprocentní 
gramotností, nízkým procentem nezaměstnanosti a dlouhodobě se také umísťuje na 
předních příčkách v pořadí podle životní úrovně.  Podle některých zdrojů v zemi takřka 
neexistuje chudoba, o čemž svědčí i vysoká průměrná délka života obyvatel. Bohatství 
země plyne zejména z průmyslu, který je založen na dostatku ropy, zemního plynu a dřeva. 
Daří se také rybolovu. Norsko se stejně jako ostatní skandinávské země aktivně zapojuje do 
ochrany životního prostředí. Rozporuplné ohlasy však vyvolává norské rozhodnutí o 
ignorování komerčního lovu velryb. Velrybářství je totiž obživou stovek obyvatel na 
norském pobřeží. Proto také Norsko patří mezi největší exportéry ryb na světě a je 
označováno za zemi zaslíbenou rybářům. Za rybařením ostatně přijíždějí ročně také 
tisícovky turistů, kteří si zde mohou za mírný poplatek pořídit rybářské oprávnění. Hrozící 
omezení rybolovu a těžby ropy je jedním z hlavních důvodů, proč Norsko odmítá vstoupit 
do Evropské unie. V zemědělství kvůli nedostatku využitelné půdy převládá chov zvířat a 
pěstování obilovin, velmoc v pěstování jahod. Významnou složkou hospodářství je 
elektrická energie, která se z 99 procent získává z vodních elektráren. Celková produkce je 
10 x vyšší než spotřeba země, což ji řadí mezi vůbec největší světové producenty hydro 
energie. Norsko je dědičná parlamentní monarchie, jejíž oficiální hlavou je král. Současným 
panovníkem je král Harald V., který vládne 25 let. Hlavní důvod královy popularity vidí lidé 
především v jeho lidovosti a skromnosti. Král je nejen hlavou Norského království, ale stojí 
také v čele Norské církve, je Vrchním velitelem Norských ozbrojených sil a Velmistrem 
Norského královského řádu svatého Olafa. Moc panovníka je však omezena na 
reprezentační funkci. Moc zákonodárná je v rukou parlamentu, který je volen na čtyři roky. 
Moc výkonná je v rukou norské vlády v čele s ministerským předsedou.    Norsko je 
symbolem úchvatné přírody, která zůstala na mnoha místech nedotčená člověkem. V 
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převážně hornatém terénu se nachází tisíce jezer, vysoké vodopády, divoké řeky a lesy. Ve 
volné přírodě se pohybuje množství arktických a středoevropských zvířat. Specifickým 
norským úkazem jsou fjordy, hluboká údolí vzniklá činností ledovců, která jsou zatopená 
mořem a táhnou se někdy až stovky kilometrů, největší fjord měří 204 km. Pobřeží je 
ohříváno Golfským proudem, proto pobřežní oblasti jsou charakteristické mírnější zimou, 
ale chladnými léty s velkým množstvím srážek. Vnitrozemská část Norska je chráněna 
Skandinávským pohořím, zimy jsou zde mrazivější s bohatou sněhovou nadílkou. Není jistě 
náhoda, že rčení: „Neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení!“ pochází právě z 
Norska. Země je z velké části omývána Norským mořem, Severním mořem a Barentsovým 
mořem. Na východě je ohraničeno územím Švédska, Finska a částečně také Ruska. Pod 
správu Norska spadá souostroví Špicberky i Ostrov Petra I. v jižním Pacifiku a teritorium 
Země královny Maud v Antarktidě. Od jihu až na sever země se táhne Skandinávské pohoří, 
jehož nejvyšší vrcholky dosahují přes dva tisíce metrů. Špičaté vrcholky pokrývá velké 
množství ledovců včetně největšího na evropské pevnině Jostedalsbreen.  V zemi řadící se 
rozlohou na osmé místo v Evropě žije pouze 5 milionů obyvatel, z toho necelý milion v 
hlavním městě. Na 1 km2 tak připadá 13 lidí, což je nejméně ze všech skandinávských států. 
Oslo je hlavní město Norska, které založil v roce 1048 král Harald III. Jde o jeden 
z nejvýznamnějších norských námořních přístavů a důležitý železniční a silniční uzel. Sídlí 
zde Norská akademie věd, Výbor pro udílení Nobelovy ceny míru a nejrůznější vysoké 
školy. V roce 1952 se zde konaly zimní olympijské hry, na kterých byl poprvé mezi disciplíny 
zařazen obří slalom a ženský běh na lyžích. Právě tato severská země je kolébkou lyžování a 
Noři patří k nejlepším lyžařům na světě. Lillehammer - V překladu „Malé kladívko“ je město 
v severovýchodním Norsku. V roce 1994 se zde konaly zimní olympijské hry a 
následné paralympijské hry. Ve městě je historický skanzen, kde je 150 historických budov 
s ukázkami místní historie a kultury a je zde vybudováno i olympijské muzeum. Røros je 
nejchladnějším místem v Norsku. Město známé svými měděnými doly. Obdivovat zde 
můžeme dřevěné domy, které byly postaveny po nájezdu švédských vojsk. Z této doby 
pochází až 80 domů, stojících kolem nádvoří. Pro domy je typické tmavé průčelí ze 
smolných klád. I díky tomu bylo město zapsáno  na Seznam světového dědictví UNESCO. O 
Norech se tvrdí, že k cizím lidem jsou chladní. Není to pravda, spíše jsou na svůj národ 
velmi hrdí. Vlastností, která Nory ctí, je jejich poctivost a neúplatnost. Stát jim navíc 
zaručuje vysokou životní úroveň.  Jedním z norských národních symbolů jsou trollové, jež 
se objevují jako součást staré norské mytologie. Trollové vycházejí pouze v noci, protože 
při dopadu slunečního paprsku na jejich tělo zkamení. Říkalo se o nich, že jsou zlí a 
škodolibí, neboť často kradli dobytek nebo přespávali ve stodolách. Na zlobivé děti byli 
často přivoláváni trollové jako v Česku polednice. Skoro každá 
pohádka nebo legenda popisují vzhled trollů různě, že jsou to 
hrůzu budící bestie, obrovští a tlustí, mají neohrabané pohyby, 
jsou agresivní a hloupí. Dalším důležitým rysem jsou rozcuchané 
delší vlasy a chlupy po celém těle, můžete slyšet i o trollovi 
s třinácti ocasy. V Norsku jsou trollové všude přítomní. Norský 
folklór je trolly přímo propleten a někteří Norové dokonce na 
Vánoce nechávají misku s jídlem za oknem, kdyby náhodou na 
návštěvu přišel troll. Po trollech jsou pojmenována některá krásná 
místa Norska jako například Trollfjorden, Trolltindan.    –HanZa- 

komlet s fotem najdete na: www.odborovarada.cz/clanekNorsko.pdf 
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      Z redakční pošty - Vaše články:    Dědkův podzim 
 
Nebo také Tetina zima říkají vtipálci 
krásnému zářijovému teplému počasí, 
které se jmenuje Babí léto (nebo také 
Pozdní, Svatováclavské i Mariánské 
léto). 
  

Název vznikl od poletujících pavučin, 
které drobní pavoučci z řádu slídníků a 
běžníků zhruba pod úhlem 45 stupňů 
vypouštějí po větru, vlákno pavučiny 
teplem tuhne a při neúnosné délce pro 
pavouka jej odtrhne od místa, kde se drží 
a letí spolu, než se zadrží o trávu či 
strom. Pavouci žijí pospolitě a mladí při 
touze po obživě se takto přemisťují. Tyto 
pavučinky lidem připomínaly vlasy staré 
báby. Také je zde domněnka, že se toto 
období nazývá od souhvězdí Plejády, 
zvané lidově Baby, které se v tomto 
období objevuje na noční obloze. Bývá 
dlouhé několik týdnů, ale některé roky 
nepřichází vůbec. 
Tento jev vzniká v mírném pásmu (v 
USA je to Indiánské léto, ve Francii Léto 
sv. Martina, v Anglii sv. Lukáše), kdy je 
přes den slunečné, teplé málovětrné 
počasí.  
V noci a brzy ráno je naopak velká zima, 
leckdy i mrazík. Bývají tzv. Radiační 
(ranní) mlhy, které mohou zůstávat do 
poloviny dne a zvolna přecházejí do mlh 
podzimních. Na evropském kontinentu je 
to pravidelná odchylka v tlakové výši 
podmíněná povětrnostními situacemi, 
vzniká tzv. anticyklóna, což je nehybná 
tlaková výše nad Balkánem a střední 
Evropou. Podél ní proudí teplý vzduch 
od Středomoří do středních a severských 
evropských zemí. Ta je vázaná na období 
kolem Sv. Václava. Také k ní dochází, 
protože se Slunce po své ekliptické dráze 
vzdaluje od Země, prodlužuje se noc a 
vzniká jev podobný pouštnímu podnebí.  

 
Dochází k tomu tak, že sluneční paprsky 
dopadají kolmo na rovník. 
Toto teplé období je potřeba pro 
dozrávání ovoce a zeleniny tzv. „do 
barvy“. 
Barví se také listí a ve sluneční záři je 
listnatý les jeden z nejkrásnějších obrazů. 
Dochází k tomu tak, že zelené barvivo 
chlorofyl (obsahující zelené chloroplasty, 
v nichž probíhá fotosyntéza za pomoci 
oxidu uhlíku pro výživu stromu) 
potřebné pro dýchání stromů se 
začínajícím podzimem rozpadá jako 
první a tím vyniknou ostatní barvy, které 
v letním období chlorofyl překrývá. 
Jedním z barviv je např. oranžový 
karotin, který známe z ovoce a zeleniny. 
Strom totiž v letním období s dýcháním 
průduchy v listech i vypařuje vodu 
(podle počasí 60 až 400 litrů vody 
denně!), kterou zase kořeny musejí 
nahradit. Stromy úbytkem zeleně začínají 
odpočívat, stahují mízu do kořenů až do 
mrazíků, proto listí poté usychá a 
opadává. Tento princip je zachován i u 
jediného u nás opadavého jehličnanu 
modřínu. Měkké jehličky jsou vlastně 
svinuté lístečky. 
V tuto dobu je již sklizeno, pole 
připravena na zimu a zemědělci mají čas 
na údržbu strojů i budov, vinaři koštují 
burčák, zahradníci řízkují rostliny a my 
oblékáme svetry.  Přejeme vám krásné 
večery se svařeným vínem v dlaních a 
pohledem na západ slunce za barevným 
lesem.                                                                                 
-PD- 
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      Z redakční pošty - Vaše články:  Na procházce lesem 
     

 V listnatých lesích jihozápadního okraje Prahy se 
v půlce července dalo najít něco k snědku a 
nafocení (myslím tím hřiby). Boletus  bronzový 
(teplomilný druh hřibu s tmavě hnědou až skoro 
černou hlavou).  Neměl by se sbírat, je veden jako 
ohrožený druh, nicméně hříbkaři ho od 
ostatních  hřibů nerozlišují a běžně sbírají.   

Na druhém snímku další boletus, a to dubový, 
chuťově předčí kolegu z jehličnatého lesa (hřib 
smrkový) na snímku z loňska, z Brd. 
V Chuchli začátkem července na některých místech 
doslova vysypaly kozáci 
habroví, rostou v 
početných skupinkách, 

červivost minimální.  
U hřibu dubového je 
tomu naopak, i tak 
malinký hříbeček, jaký byl 
na druhém snímku, byl 
totálně prožranej.   
Když už píšu o těch 
hřibech, tak ještě na dalším snímku je hřib kovář 
(patřící mezi tzv. modráky), pevná, chuťově výborná 
houba a srostlice pidi hřibečků přívěskatých  
(sice jedlý, ale opět teplomilný druh, chráněný, 
vzácný).   
V Chuchelském háji byly koncem července, v místech, 
kde rostou habry,  holubinky přímo na kosu , takže 
nebyl problém si je nabagrovat v jakékoliv velikosti. 
Hřibovité houby  však rostly spíše jednotlivě 
(kozák habrový či 
hřib kovář), mějte 
se.                      –BS- 
  

Nabídka našim členům- našli jste něco a nevíte co to je? Vyfoťte houbu ze všech stran  

a zašlete jí na adresu: casopis@zoosdmotol.cz , náš odborník vám jí identifikuje. 
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     Z redakční pošty - Vaše články:    To nepíská rádio 

Píská vám v 
uších? Tinnitus, 
pro laiky 
zvonění, cinkání, 
pískání nebo 
šelest v uších je 

velmi 
nepříjemný 

zážitek. Příčiny mohou být různé a různě 
se tento syndrom také léčí.    Nejběžněji 
zažijete pískání v uších již třeba v dětství 
po hlukovém šoku, kdy se hladina zvuku 
kolem vás během několika sekund 
zvedne o několik desítek decibelů  
a trvá několik minut. Po náhlém ztišení 
zvuku přetrvává několik sekund pískání   
v uších. To je běžný jev a proto hygienici 
měří průměrné zvukové hladiny.  
Naše ucho je schopné zaznamenat 
frekvenci vlnění od 16 Hz do 20 kHz. 
Nižší hladina je infrazvuk, citliví jedinci 
jej vnímají jako tlak v uších, běžně jej 
slyší např. sloni, kteří se jeho vibracemi 
dorozumívají třeba na několik kilometrů. 
Vyšší zvuk je známý jako ultrazvuk, 
který je nezbytný např. pro lov netopýrů 
nebo dorozumívání delfínů. Hluk pro 
člověka značí hladinu zvuku nad 90 
decibelů, což je hlasitost hovoru a ruchu 
z ulice. Při dlouhodobém vystavení 
vysoké hladině hluku přes 100 decibelů i 
vysoké frekvenci od 18 kHz je pískání v 
uších častější a riziko stálého tinnitu je 
zde velké. 
Další častou příčinou tohoto onemocnění 
je změna prokrvení při 
aterosklerotických změnách. Léčí se jak 
magnetoterapií, hlukovým i tělesným 
klidem spojeným s vasodilatačními 
(rozšiřujícími cévy) infuzemi. Pokud u 
lékaře na ORL při léčbě tinnitu požádáte, 
může vám kúru těchto infuzí předepsat. 
Leží se při ní na ušním oddělení a jednou 

nebo dvakrát denně dostáváte infuzi s 
léčivem, kterých je  5 až 10, podle 
rozhodnutí lékaře. Samozřejmě by se 
před a po infuzi nemělo nejméně hodinu 
kouřit, aby byla účinná.  Stressové 
příčiny tinnitu jsou rovněž velmi časté, 
bývají průvodcem depresí i jiných 
psychických onemocnění. V takových 
případech se doporučuje duševní a 
sluchová hygiena (ne, není to mytí uší) v 
horách, lesích, u vody bez PC, mobilu a 
uřvaných členů rodiny. 
Záněty v uších časté i třeba od dětství 
také mohou být příčinou pozdějšího 
zvonění v uších. Jistě znáte zalehlé uši 
při silné rýmě a při smrkání ono pískání. 
V prostoru mezi uchem, nosem a ústy je 
tzv. Eustachova trubice, která reaguje na 
změny atmosférického i vnitřního tlaku 
(nepleťte si s krevním tlakem) pískáním 
v uchu. Při častých zánětech uší je 
celková rovnováha narušena, někdy také 
při středoušních zánětech může 
prasknout bubínek, na něm je jizva po 
zhojení a kromě horšího sluchu máte i 
tyto obtíže. 
Po úrazu hlavy a krční páteře je léčení 
šelestu v uších velmi obtížné, je určeno k 
rehabilitaci nejlépe spojenou s léčebným 
pobytem v klidném prostředí. 
Rovněž léčba nádorů v mozku ve 
sluchovém segmentu nebo přímo v uších 
žádá cílenou operativní a dlouhodobou 
pooperativní péči. 
Nejlépe tedy pobývat se zapnutým 
kompresorem na diskotéce blízko 
nastartovaného Migu se sbíječkou v ruce 
a poté se vypravit autem v pátek 
odpoledne na Plzeňskou ulici v Praze, ti 
adrenalinoví borci rovnou třeba do Dillí. 
Po příchodu domů zapnout pračku, 
nahlas televizi a poslouchat děti, jak se 
rvou v pokojíku o hračky.       -PD- 
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           Úmrtní fond - ano, nebo ne…? 

Nikdo z nás s jistotou neví, zda ještě zítra bude žít. 

Nenarážím tím na fakt atentátů a nepředvídatelných činů 

různých pošahanců a úchylů. Jsou to mnohdy i obyčejné 

důvody.  Někdy i předvídatelné.  Vrozené předpoklady, věk a pohlaví, jsou 

faktory, které ovlivnit nelze.  

Dále do skupiny neovlivnitelných faktorů lze zařadit životní prostředí a životní 
podmínky. Životní prostředí působí na zdraví v trvalém komplexu. K základním 
ukazatelům životního prostředí patří zejména úroveň bydlení a pracoviště, 
zásobování nezávadnou pitnou vodou, čistota ovzduší, hluk, elektromagnetické, 
radiační a sluneční záření. 
Dalším celkem determinant zdraví jsou klimatické podmínky a urbanistické 
řešení měst a obcí podporující zdraví. 
 
Pokud člověk skoná, a není moc movitý, přináší to problém jeho blízkým. 
Ano, jde o cenu pohřbu. Ten nejlacinější pod pět tisíc nepořídíte. Naopak 
není problém, zadat si honosný pohřeb i s kázáním a smuteční slavností za sto 
tisíc. Pokud chcete věc řešit zaživa, je dobré mít nějaký fond..  Pojistit se. 
 
Výbor Odborové rady zvážil možnost zavedení Úmrtního fondu, který by 
spravovalo ROH, tedy nyní Odborová organizace pro nízkopříjmové jedince.  
 
Princip by byl jednoduchý, z členského příspěvku ROH, který nyní činí =1,-
Kč měsíčně (jen jednu korunu) a který by se poté zvýšil na dvacetikorunu, by se 
naplňoval fond, ze kterého bychom vypláceli příspěvek na pohřeb (5-10tisíc, 
záleží na velikosti vašeho zájmu), pokud by jedinec přihlášený do ROH skonal. 
Platbu 1,-Kč sráží členům automaticky účtárna a ve dvou podnicích, kde ROH 
působí, je nyní počet členů přes stovku… tím je garantována řádná platba…. 
 

 Měli byste zájem o ÚMRTNÍ  FOND ?  
 
Podpořili byste jej svým členstvím, s platbou dvacetikoruny ? 
 
Pokud ano, zašlete nám na info@zoosdmotol.cz svou adresu, zašleme 
Vám zpětně přihlášku. Jste-li již členem ROH, stačí jen souhlas se 
zvýšením výše srážky z 1,- na 20,-Kč. Zbytek zajistíme automaticky. 
 
Informace o ROH (též člen Odborové rady) naleznete na: www.odbory.org  
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                Víte že: 

Dne 9. června 2017 předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku 
hl. m. Prahy (DPP) Martin Gillar představil společně s místostarostou Prahy 3 
Alexandrem Bellu a zástupcem společnosti JCDecaux vůbec první zastávku 
pražské MHD trvale připojenou k vysokorychlostnímu internetu. Tou se stala 
tram. zastávka Husinecká na pražském Žižkově. Možná by to ale chtělo ještě vybavit 

zastávku stolečky a křesly, za ty čtyři minuty čekání na devítku si toho lidi moc neužijí. 
 

Mazačka nejen maže, ale nově také kropí a sleduje kvalitu ovzduší! Oblíbená 
mazací tramvaj (tzv. Mazačka) jezdí od 3. července 2017 v rámci zkušebního provozu 
s rozšířenou funkcí, a to zavlažování zatravněných tramvajových úseků, které nejsou 
vybaveny automatickým systémem zavlažování. Kromě toho mazací tramvaj nově 
sleduje také teplotu a kvalitu ovzduší. Dále plní i hlavní účel, tj. promazává koleje 
v místech, které jsou nejvíce namáhány. Prioritně jsou zavlažovány zatravněné tratě 
mezi Vozovnou Pankrác a Ústředními dílnami DP i celá tramvajová trať Vozovna 
Vokovice – Podbaba. Tramvaj lze sledovat online zde: http://slowtv.playtvak.cz/prave-ted-
mazaci-tramvaj-jede-prahou-d73-/mazaci-tramvaj.aspx?c=A150908_111659_mazaci-tramvaj_plap 

A co koncept HOLOtramvaje, jezdící non-stop celou Prahou a svážející jen bezdomovce… 
To by řidiči uvítali a hned by byl klid jak na konečných, tak i slušné prostředí ve vozech… 
 
 
 

V úterý 13. června 2017 uplynulo 120 let od zahájení provozu na tramvajové trati ze 
Smíchova do Košíř. Tuto trať nechal zbudovat tehdejší košířský starosta a podnikatel 
Matěj Hlaváček. Na jeho počest se proto Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 
rozhodl dát jedné z nových tramvají 15T právě jeho jméno.  
Další TRAM 15T ev. č. 9355 nese od 25. března 2017 jméno po designérovi 
Františku Kardausovi, jenž kromě dalších dopravních prostředků stojí i za návrhem 
legendární tramvaje typu T3. 
A další tramvaj 15T nese od 10. července 2017 slavné jméno, tentokrát po Františku 
Křižíkovi. Tramvaj se jménem Františka Křižíka má evidenční číslo 9391.  
Před Františkem Křižíkem do pomyslné síně tramvajové slávy již letos vstoupil 
olympijský medailista a bývalý zaměstnanec DPP Václav Pšenička (9300). 
 

Je ale otázkou, zda takto vynaložené prostředky zvýší atraktivitu pražské dopravy… 
Podle názoru řady Brňáků, se po nich pouze opičíme…  Brno má totiž, a už od 
nepaměti, pojmenované své „šaliny“ dívčími a ženskými jmény.  Šalinář se tak může 
chlubit tím, že dnes jezdil na Blance a předevčírem měl Kamilu… To pražský 
tramvaják nebude hrdý na to, že dnes jezdil na „Křižíkovi“…a že „Hlaváček“ zlobil.  
 

 

Vedení DPP se chlubí, že v roce 2016 se v porovnání s předchozím rokem 2015 zvýšil 
počet přepočtených uživatelů dle jízdného o 9,56 procenta. Větší počet 
realizovaných dopravních výkonů v dopravní obslužnosti společně s úsporou nákladů 
pomohly snížit celkovou cenu dopravních výkonů o 2,47 Kč na jeden vozový 
kilometr.  A zaměstnanci si přitom letos polepšili svůj tarif jen o pouhá 2% hrubého… 
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       A zase to kouření….  Kolega chodí kouřit, já pracuji.  Ve většině 
podniků známá realita. Firmy zřizují kuřácké koutky, prokouřená pracovní 
doba se toleruje… Že šéf by měl kuřácké pauzy evidovat a požadovat jejich 
napracování je utopií, zvláště, je-li sám silný kuřák.   

K netradičnímu kroku, který ve fabrikách Libereckého kraje nemá zřejmě obdoby, 
přistoupil od července liberecký podnik Magna Exteriors (Bohemia). Všem 
zaměstnancům, kteří v práci nekouří nebo se rozhodnou se své vášně po dobu 
směny vzdát, přidá stokoruny k výplatě.  Nový benefit pltí od 1. července. Je 
zahrnutý v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci, kteří v práci nebudou kouřit, a to 
včetně půlhodinové pauzy na odpočinek, dostanou každý měsíc pět set korun.  
Zaměstnanci mají během směny nárok na půlhodinový odpočinek. Je na nich, jak jej 
stráví. Pokud jej přetáhnou a chtějí si udělat kuřáckou pauzu, zaznamená to čip. V 
docházce je pak vidět, že pracovník prokouřil třeba 15 minut. Prokouřený čas si musí 
napracovat.  „Osobně to jako ideální řešení nevidím, lidé si mimo jiné budou závidět 
ten příplatek,“ myslí si zas o zvýhodnění nekuřáků Milan Šubrt z Asociace 
samostatných odborů. Ta se v Libereckém kraji stará o zaměstnance zhruba 70 
firem. Zdroj: http://liberec.idnes.cz/magna-bojuje-s-kuraky-kdo-si-nezapali-dostane-penize-navic-p3n-/liberec-
zpravy.aspx?c=A170502_093527_liberec-zpravy_jape 
 

Kozy nám berou práci, stěžují si odboráři v americkém Michiganu.   
Odborový svaz, který zastupuje 400 státních, okresních a obecních 
zaměstnanců, podal proti používání koz stížnost. V ní uvádí, že práce, 
kterou přežvýkavci na pozemku Western Michigan University vykonávají, 
připravila o obživu několik členů odborového svazu, uvedl server Quartz. 
Univerzita v Michiganu není zdaleka jediné místo v USA, kde kozy o 
veřejnou zeleň pečují. Spásají například některé parky v New Yorku, 
národní hřbitov ve Washingtonu nebo trávníky internetových gigantů 
Google a Yahoo. Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/kozy-prace-univerzita-zamestnanci-dtw-/eko-
zahranicni.aspx?c=A170711_105827_eko-zahranicni_vem 
 

V Boha věří Češi asi jako v čáry a kouzla. Bližší je jim osud.  Česká 

republika je v míře pobožnosti jedinou výjimkou ze zemí střední a východní 

Evropy. Na rozdíl od zbytku regionu totiž většina zdejších obyvatel nevěří v 

Boha a neidentifikuje se s žádným náboženstvím. Spíše než v Boha věří 

Češi v duši, osud či zázraky. Vyplývá to z červnového výzkumu agentury Pew 

Research Center mezi osmnácti zeměmi regionu. Sedm z deseti Čechů (72 procent) 

uvádí, že se neidentifikují s žádnou náboženskou skupinou. Z toho 46 procent podle 

svých slov nevěří „v nic konkrétního“, dalších 25 procent se hlásí přímo k ateismu, 

vyplývá z výzkumu Pew Research Center. V existenci duše věří 44 procent, v osud 43 

procent, v zázraky 37 procent. V čáry a kouzla či v nebe věří přibližně čtvrtina Čechů, 

tedy podobný počet jako v Boha.   Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/cesi-a-vira-vyzkum-036-

/domaci.aspx?c=A170703_095248_domaci_zt 
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       Dnes vaří Růri:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Kop řivová polévka 
 

Tato polévka zaujme už svou intenzivní zelení. Oblíbená je 
 také pro svou velmi jemnou konzistenci a zajímavou vůni.  
Kopřivová polévka nás doprovází po celý rok. Uvařená z prvních dubnových 
výhonků nám dodá sílu a zažene jarní únavu. Ale i v listopadu najdeme dostatek 
kopřivových listů k přípravě mineralizující polévky. Tato polévka představuje 
rychlou variantu večeře. 
Suroviny - 1 velká mísa kopřiv (cca 70g), 100 g jáhel, 1 l vody, 2 PL zeleninového 
bujónu 3 PL kokosového tuku, 2 cibule 
Postup - Kopřivy povaříme společně s jáhlami a bujónem cca 15 minut. 
Nakrájíme cibuli na kostičky nebo na kroužky a osmahneme v 1 PL kokosového 
tuku. Uvařené kopřivy s jáhlami rozmixujeme ve Vitamixu (Turbo modus) a 
přidáme 2PL kokosového tuku.  Servírujeme ozdobené osmahnutou cibulkou. 
Dekoraci můžete doplnit jedlými květy např. brutnáku nebo sedmikrásky. 

 

Plněné palačinky s červeným jetelem 
 

Palačinky jsou jedním z nejoblíbenějších dětských jídel vůbec. Palačinky plníme 
nejrůznějšími nádivkami.  Zde najdete recept s červeným jetelem, ale fantazii se 
samozřejmě meze nekladou. Recept pro palačinky uvádíme v hrníčkových 
hodnotách, máme s tím výbornou zkušenost a děti se v tom také dobře orientují. 
Suroviny – Palačinky:  2 hrnky špaldové mouky, 1 hrnek jablečného moštu, 1 
hrnek vody, 1/4 ČL soli.  Nádivka:  2 cibule, 2 PL olivového oleje, 1 PL Tamari, 4 PL 
vody, 50 g červeného jetele, 1 červená paprika, pepř 
Postup:   Všechny suroviny na palačinky vložíme do mísy, důkladně promícháme 
šlehadlem a necháme 15 minut stát. Mezi tím připravíme zeleninu s červeným 
jetelem. Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme 3 minuty na olivovém oleji. 
Poté přidáme hlavičky červeného jetele a na kostičky nakrájenou papriku. 
Zalijeme vodou a Tamari a dusíme na malém plamenu cca 10 min.  Palačinky 
osmažíme jako obvykle na železné pánvi.  Osmažené palačinky naplníme 
zeleninou. Ozdobíme klíčky např. pískavice 
nebo mungo fazolkami. K těmto palačinkám 
se výborně hodí i náš Bršlicový dip. 
EXTRA TIP:  Nahradíme-li špaldovou mouku 
 1 hrnkem pohankové a 1/2 hrnkem kukuřičné 
 a ½ rýžové mouky, dostaneme jednoduchou 
 a vynikající bezlepkovou variantu. 
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               O čem se baví ženy ….. zajímavosti nejen pro ženy 

Z celorepublikového výzkumu sexuálního chování při 1. LF UK a VFN odpovědělo 
27% mužů z celkových 805 respondentů, že délka penisu je pro ně v sexuálním 
životě to nejdůležitější, stejně jako pro 28% žen. Čísla jsou prostě čísla... Čím větší, 
tím prý lepší. A to je ten důvod, proč si muži každého věku, rasy i vyznání rádi 
přidávají centimetry navíc. O nadstandardních mírách mužů tmavé pleti někdy kolují 
neuvěřitelné historky a není žádným překvapením, že se umístili nejvýše podle 
portálu Target.com. Až pojedete do Ekvádoru, Ghany nebo Kolumbie, myslete na to, 
že jste v zemi s vysokou koncentrací macatých opeřenců. Naopak nejmenší ptáčátka 
naleznete v Koreji, Kambodži a Indii. Ani Češi se nemají za co stydět. Mohou se 
pochlubit průměrnou délkou 15,89 centimetrů. Patří tak k tomu delšímu, na co lze v 
Evropě narazit. Překvapením pro všechny jsou ale Maďaři. Tato země nenabízí nejen 
tokajské víno, lázně a termální vody, ale i 16,51 centimetrů průměrné hodnoty!  
 
 

Největší penisy světa Nejmenší penisy světa Evropské průměrné hodnoty 
pánského přirození 

Ekvádor – 17,77 cm Jižní Korea – 9,66 cm Maďarsko - 16,51 cm 
Ghana – 17,31 cm Kambodža – 10,04 cm Francie – 16,01 cm 
Kolumbie – 17,03 cm Indie – 10,24 cm Česko – 15,89 cm 
Venezuela – 17,03 cm Čína – 10,89 cm Holandsko – 15,87 cm 
Súdán – 16,51 cm Srí Lanka – 10,89 cm Belgie – 15,85 cm 
Bolívie – 16,51 cm Japonsko – 10,92 cm Itálie – 15,74 cm 
Maďarsko – 16,51 cm Vietnam – 11,47 cm Dánsko – 15,29 cm 
 Malajsie – 11,49 cm Slovensko – 15,21 cm 

Indonésie – 11,67 cm Slovinsko – 15,13 cm 
 Bulharsko – 15,02 cm 

 

Na velikosti vám nesejde? Zastáváte 
názor, že hlavní je funkčnost pyje a jeho 
schopnost reprodukce? To, jestli je penis 
před vámi plodný, zjistíte během chvilky. 
Stačí jen obyčejným metrem změřit 
vzdálenost od spodní části šourku po 
anální otvor (takzvanou anogenitální 
vzdálenost). Naměříte-li více než 5,2 
centimetrů, je partner plodný, tudíž má 
dost životaschopných a pohyblivých 
spermií. Veškeré výsledky pod touto 

hodnotou signalizují sedmkrát menší šance na oplodnění. Na tento jednoduchý 
způsob přišel tým výzkumníků z univerzity v americkém Rochesteru, který si ho 
ověřil na více než stovce dobrovolníků, a poté uveřejnil podrobnosti v časopise 
Environmental Health Perspectives.   
A co vy, máte doma macka, nebo korkovou zátku?  Připravil Ivan Kaktus  
zdroj:  https://www.prozeny.cz/clanek/mapa-panskych-rozkroku-kde-je-maji-nejvetsi-19829 
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  Nikdy neříkej nikdy… informace, co se vám může hodit.  
Náš člen upozorňuje ty, co nemají moc peněz a dostanou se do neřešitelné 

 situace a finanční tísně na možnost využití PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI.  

Poradí zcela zdarma a připraví návrh na oddlužení. Bude vás to stát pouze 

 kolek (pošta a soudní cca 300,-).   

Poradna sídlí v Praze i jinde v ČR, viz adresy na:  www.financnitisen.cz   Zelená 

linka pomoci: 800 722 722  od 8.30-do 12hod a od 13.00-do 17.00 hod. 

                                    Jak vyždímat citron či pomeranč do poslední kapky?  
Pomůže vám mikrovlnka. Zahřátím ovoce na 15–20 sekund dosáhnete změkčení jeho 
vnitřku, což vám umožní získat co nejvíce citronové kapaliny z ovoce. Ušetří vám to čas 
i peníze. Takže až příště dostanete chuť na skleničku čerstvě vymačkané pomerančové 
šťávy, zahřejte pomeranč v mikrovlnné troubě. Jen nezapomeňte nechat citron 
vychladnout alespoň minutu předtím, než jej začnete krájet. 

 

 Napište nám i Vy svůj zajímavý článek 
 a pošlete jej na:  

               casopis@zoosdmotol.cz    
 Uveřejněné dílo honorujeme příspěvkem 
100,Kč/ 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. 

 

Nabízíme Vám každý pátek posezení u dobré kávy 

zdarma! Kde? V naší kanceláři - pátek 9-15hod. 

  Sháníte rychle ubytování v Praze?  Nabízíme ubytovny:  
 

Ubytovna Kačerov – p.Vodička - 608981033 , pí Pechová – 602338612 
 

Ubytovna Hostivař – pí Elgrová – 602216500 , pí Čiperová – 272702741 
 

Ceny:  jednolůžkový cca 4.000,- , dvojlůžkový 3.500,- , třílůžkový 2.850,- 
  

Časopis Odborové rady  

(ZO OSD Motol) - registrace:   

MK ČR  E 17 551    

 tisk a distribuce svépomocí,   

cena zdarma, náklad cca 1.000 ks. 

Uzávěrka: 31.8. Vydáno: 09-2017  

Redakce: VOR, šéfredaktor: prezident 

Odborové rady  Kontakt na redakci: 

casopis@zoosdmotol.cz 

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborové rady, ZO OSD Motol, ČMKOS a ROH. 

Nejste členem, přesto chcete u nás inzerci? Jde-li o zajímavý produkt, či službu, z něhož 

budou mít naši členové užitek, pak vám rádi vyhovíme. Zdarma či za symbolickou platbu. 

    Jak na to: 33 



  Máte zájem  

o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

cena 160,-/ks  

34 
nabízíme našim členům finanční úsporu 
v oblasti HYPOTÉK 
DÍKY členství v Odborové radě, 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 

a ušetřete tisíce Kontakt: Hypocentrum 
Modré pyramidy, Jiří Kahoun – hypoteční 

poradce Modrá pyramida stavební spořitelna, 
a.s., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1   

Mobil: 724 304 363 , e-mail:     

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

Reich Zdeněk  
malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

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   

www.amway.cz/nase-znacky/espring-cs 
 

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 

„kdo se trápí, okrádá 
sám sebe“  Žádáte o 

pomoc, o radu ?  
Snažím se pomáhat, 

aby Vy jste mohli 
pomoci sobě i 

druhým. Nejste sami! 
Elena  

tel.: 728 193 229, 
281 864 249 

výklad karet, magická 
energie svící, poradenská 

činnost v oblasti zdraví 

Prodej čtyřlístků pro 
štěstí,  kus za dvacku: 

608 868 245 

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 

 
 Bezplatné poradenství pro členy organizací sdružených v Odborové rad ě.  
 KONSORCIUM FINANČNÍCH KONZULTANTŮ   -  Pracujeme pod certifikací České národní banky  

• Bezplatná  kontrola pojistných a úvěrových smluv a vyhotovení finančního plánu 
           S dlouhodobým partnerstvím v servisu smluv a likvidací pojistných událostí  

• Příprava a vy řízení hypote čního úv ěru  a úvěru ze stavebního spoření  
• Programy na zajištění ochrany zdraví, života, majetku a příjmů  
• Státní dotace, daňové úlevy  
• Konsolidace úv ěru  
• Refinancování hypote čních úv ěru  až 3 roky dopředu  
• Konzultace p ři předluženosti – insolvence  

 
 

Hana Svobodová  
+420 723 873 023  
Email: wood@thei.cz   

 Nikola Poláková  +420 732 162 234  
   Email: n.polakova@seznam.cz   

 Najdete nás na adrese: 7. Května 81/44, Praha 4 Chodov 
  

 „JSME TU PRO VÁS  
ABYCHOM VÁM SKUTEČNĚ POMOHLI!“ 



„ trochu (auto)cenzurované srandy…“  

Máte-li zájem i o fóry neslušné, oplzlé apod., vyžádejte si přílohu „VTIPNÍK“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

"Proč se na Vás manžel tak rozzlobil?" ptá se vyšetřovatel. 

"Zcela bezdůvodně mě napadl, že neumím vařit," sděluje žena. 

"A čím Vám rozbil tu hlavu?"       "Čerstvým knedlíkem." 

U podnikatele zazvoní telefon:  "Unesli 

jsme tvou tchyni, okamžitě pošli 

výkupné 100.000 dolarů!" 

"A když odmítnu zaplatit?" 

"Tak ti ji naklonujeme!" 

Co je vzácnější než siamská dvojčata? 

Na tuto otázku nakonec dokázali 

odpovědět až čeští vědci. 

Vzácnější než siamská dvojčata je 

cikánský jedináček. 

Politici jsou jako 

holubi. 

Všechno poserou a 

střílet se nesmí. 

Umřel, protože měl špatnou karmu. 

Vy jste nějaký léčitel, esoterik? 

Ne, revizák plynových zařízení... 

Ve škole na poslední hodině říká paní učitelka: 

"Kdo odpoví na moji otázku jako první, může 

odejít domů." 

Pepíček naschvál bouchne pravítkem o lavici. 

Paní učitelka se ptá: "Kdo to udělal?" 

Pepíček řekne: "Já.....na shledanou 

POZOR NA KÁVU!   Káva způsobuje agresi.  Včera 
jsem si dal 10 piv a žena si dala doma 2 kávy. 
     Neumíte si představit, jak byla po těch 2 kávách 
                nasraná,  když jsem přišel domů!    

          A já po 10 pivech byl v naprosté pohodě......!  
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Vyhodnocení vývoje společnosti po roce 1989: 

systém blbé totality, byl úspěšně vystřídán 

systémem totální blbosti… 



 

  

+420 724 515 752 

Kvalitní domácí 

med si můžete 

objednat v naší 

kanceláři v Motole 

(v pátek 9-15):  

klasický 1kg za 

140,-Kč  a 0,5kg 

med s vlašskými 

ořechy za 155,-Kč 

Nárazově máme  

i medovinu za 110. 

Levné německé prací prášky a 

tablety do myčky – p.Švejdar 

731 150 679. Možnost 

vyzvednutí v naší kanceláři. 

    Prakopuška:  je určená     

       pro zábavnou střelbu na terč. 

 Lze střílet speciálními šipkami, 

nebo oblázky o velikosti 5-10mm. 

Zaměřování pomocí muška hledí, 

po domluvě lze instalovat laserové 

ukazovátko, nebo puškohled.   

V případě zájmu lze objednat na: 

731 150  Zaváděcí cena 

v základním provedení 1.600,-Kč. 

199,-Kč/30ks 

Ondřej Cempírek 

rekonstrukce a výroba 

elektroinstalací 

včetně revize, přípojky 

mobil: 732 85 65 65 
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           Dana Pokorná 

         Kosmetika  výhodně 

přímo od firem: FARMASI,  

TIANDE, SIRAEL, ORIFLAME 

Telefon: 608 868 245 

danuli.ja@seznam.cz 

N
o

vin
ka 



               Blahopřejeme všem letošním jubilantům (50,60,70...). 
 

Pokud máte letos výročí, obdržíte od nás tradičně něco peněz i pěkný 
dárek. Připravíme vám to zpětně, po uplynutí daného čtvrtletí. Stavte se 
pak v kanceláři v Motole, nebo pořádejte vašeho funkcionáře, ať vám dárky 
donese..  Odcházíte-li do důchodu, tedy nikoli, že Vám jen vznikl nárok na 
důchod a pracujete dál, pak Vás, pokud nám to nahlásíte, pozveme na 
jednání Výboru Odborové rady a rozloučíme se s Vámi, coby aktivním 
zaměstnancem. Odborářem můžete samozřejmě i poté zůstat a platit si jen 
udržovací příspěvky. V srpnu jsme se takto rozloučili s naším dlouholetým členem panem 
Jiřím Motlem z DEPA vozovny Motol (viz foto, zády funkcionář za DEPO p.Jantač). Přejeme, 
ať mu zdraví řádně slouží a důchodu si užije, co hrdlo ráčí, až dokud jej to bude bavit. 
 

Dopravní podnik je viditelný na každém kroku. Denně se s ním setkává prakticky každý 

obyvatel i návštěvník Prahy. Dopravní podnik je ale také jedním z největších 

zaměstnavatelů a zastřešuje značné množství profesí. Péče o bezmála 11 tisíc zaměstnanců 

zahrnuje velmi širokou problematiku. A právě na jednu součást – benefity, jsme se zaměřili 

v rozhovoru s generálním ředitelem DPP Mgr. Martinem Gillarem. 
 

Pane řediteli, co pro Vás znamená slovo benefit? Zjednodušeně – 
výhoda. Samozřejmě v důsledku je to mnohem složitější, ale benefity 
coby zaměstnanecké výhody nad rámec mzdy jsou významným prvkem, 
který zaměstnancům poskytujeme. Nabízíme celou řadu benefitů od 
možnosti využití speciálních cen v oblasti rekreace či kultury, o týden 
delší dovolenou, tzv. sick days, oblíbené zaměstnanecké jízdné až po 
poukázky na stravování či volnočasové poukázky.  
 

Připravujete v oblasti benefitů nějaké novinky? Ano, máme 
rozpracovaný projekt Cafeterie a elektronické stravenky. Vše nyní 
projednáváme s odborovými organizacemi. Projekt bychom chtěli spustit od nového roku a 
zjednodušeně řečeno – pro zaměstnance to bude znamenat, že na své zaměstnanecké 
kartě budou mít přístup ke všemu, co potřebují – v budoucnu i k benefitům a stravování.  
 

Co si máme představit pod pojmem Cafeterie?   Cafeterie je flexibilní nástroj pro 
efektivní správu zaměstnaneckých benefitů. Jde o poměrně jednoduchou webovou online 
platformu, kde mohou nakupovat všichni zaměstnanci. To je formální popis. Já si pod tím 
ale představuji naší vlastní, dopraváckou kartu. Myšleno kartu pražského dopravního 
podniku. Znamenalo by to, že když se teď chystáme měnit přístupový systém a s tím 
vyměníme všechny přístupové karty zaměstnanců, rovnou bychom oba projekty spojili 
dohromady. Tzn. že výsledkem bude jedna karta – naše karta, se kterou každý bude moct 
přijít a odejít z práce a používat MHD (tedy s aplikací Lítačka). Zkusíme se domluvit 
s drahami, aby nám otevřeli pro mimopražské Lítačku, domluvíme se na České poště, ať 
nám otevřou jejich benefitní kartu, dále karta bude umět čerpat naše volnočasové 
poukázky v rámci Cafeterie. Prostě vytvoříme naší vlastní pracovně-věrnostní-benefitní 
kartu zaměstnance DPP. Hlavním důvodem zavádění systému je především to, že 
zaměstnanci pocházejí z rozdílných věkových, sociálně či zájmově různě orientovaných 
skupin, kde má každý jiný žebříček priorit svých životních potřeb. V Cafeterii si zaměstnanci 
v rámci stanoveného rozpočtu vybírají z dostupné nabídky pouze ty benefity, o které mají 
zájem. Hlavní výhodou oproti plošně poskytovaným benefitům je tedy svobodná možnost 
volby podle osobních preferencí každého zaměstnance, a proto se jedná o výrazně vyšší 
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efektivitu vynaložených nákladů z pohledu zaměstnavatele a větší spokojenost 
zaměstnance.  
 

Je to tedy pro zaměstnance výhodné?  Ano, je, jak už jsem uvedl, chceme realizovat 
projekty pro naše vlastní zaměstnance. Podpořit náš vlastní systém. Vytvořit takový 
systém, který respektuje individuální potřeby zaměstnanců a dává jim svobodu volby, 
poskytuje zaměstnancům intuitivní a srozumitelný způsob výběru a objednání benefitů a 
zajišťuje širokou a pestrou nabídku benefitů a akčních nabídek, která se neustále rozšiřuje. 
V současnosti je to okolo 13 tisíc smluvních partnerů. Musím ale také zmínit absolutní 
kontrolu zaměstnanců nad jejich rozpočtem a čerpáním benefitů, možnost objednávky 
benefitů prakticky odkudkoliv 24 hodin denně po všech sedm dní v týdnu. Jednoduše je to 
moderní a flexibilní možnost čerpání benefitů. A vše bude na jednom místě. Jsme největší 

firma v Praze a jako taková musíme využít naší sílu ve prospěch našich zaměstnanců. 
 
 

Je to výhodné také pro podnik?  Přesně tak. Naším cílem je spokojený zaměstnanec a 
Cafeterie má široké uplatnění v mnoha oblastech běžného života: kultury, sportu, relaxace, 
cestování, zdraví a jeho prevence či osobního rozvoje. Dodavatel rovněž garantuje 
legislativní čistotu sítě a automatické hlídání legislativních limitů při čerpání. Tento systém 
pomůže efektivně řídit rozpočet a nabídku zaměstnaneckých benefitů dle aktuálních 
trendů a potřeb společnosti a sníží administrativní zátěž spojenou s poskytováním 
zaměstnaneckých benefitů. Online reporty nám navíc poskytnou data o tom, jaké benefity 
jsou pro zaměstnance důležité, prostě budeme znát jejich přání v této oblasti. Ale je zde i 
jiný úhel pohledu. Ekonomice obecně se v současné době daří, nezaměstnanost klesá, a 
všichni víme, že zvláště některé profese je velmi obtížné obsadit kvalitními zaměstnanci. A 
právě benefity jsou značnou motivací pro případné budoucí zaměstnance. Pokud jsou 
správně nastaveny a spravovány, zvýší prestiž společnosti na trhu práce. To v současnosti 
platí prakticky po celém světě. I to je pozitivní role připravovaného systému Cafeterie. A jak 
pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance je zde mj. výhoda v oblasti daní.  
 

V jakém stádiu nyní příprava Cafeterie je?  Je rozpracovaný projekt a předložili jsme 
prvotní informace odborovým organizacím. Čeká nás výběr dodavatele. Až budeme 
dodavatele znát, a budeme znát také konkrétní technické podrobnosti a přesné 
administrativní činnosti z nich vyplývající, proběhne finální jednání s odborovými 
organizacemi. Celý projekt musíme koordinovat s projektem výměny přístupového 
systému. Musíme rovněž nastavit systém a implementovat jej do prostředí DPP. A 
samozřejmě počítáme s včasnými a jasnými informacemi směrem ke všem zaměstnancům.  
 

Přesto, někteří zaměstnanci se obávají, že budou mít několik různých karet, bojí se 
jejich ztráty a podobně. Jak to tedy bude? Máme se toho obávat?   Vůbec ne. Jak už 
jsem uvedl, cílem je mít vše pouze na jedné zaměstnanecké kartě. Musí to být přehledné a 
jednoduché. Navíc v případě příspěvku na stravné je to pro zaměstnance výrazně 
výhodnější. Sami víte, že při použití papírové stravenky mnoho provozoven nechce vracet 
peníze. Tento problém u elektronické formy zcela odpadá, platíte pouze tolik, kolik je na 
účtence. Samozřejmě výhody jsou i na straně zaměstnavatele – jednodušší administrativa, 
odpadne rozdělování, třídění, předávání a jiné s tím spojené činnosti, jako 
je například doprava a skladování papírových stravenek. A podstatné je 
také mnohem lepší zabezpečení. Vždyť pokud ztratíte papírovou stravenku 
nebo Flexipass, už se s nimi asi nikdy nesetkáte…To v případě karty nehrozí.                                         
-AnRe- 
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foto: Petr Hejna – DPP 



 

 

                                                                     GRÉVIN- svět stvořený z vosku- 

                                 využijte slevu na vstupenky! 

Muzeum voskových figurín - Grévin Praha, Celetná 15 - čerpá ze 

zkušeností a úspěchů více než staletého muzea Grévin v Paříži.  

Na ploše 3.000 m2 se ve třech poschodích nachází kolem stovky 

voskových figurín, které jsou jako živé.   Politici, historické osobnosti, 

sportovci, herci nebo literární postavy. Stejně jako předchůdci je i 

pražský Grévin pro návštěvníky skutečným hitem. Každý si přece rád 

připije s Georgem Clooneym, zazpívá s Karlem Gottem nebo Helenou 

Vondráčkovou, zařádí na parkrtě s Michaelem Jacksonem a pokusí se 

postavil Jackiemu Chanovi. Prohlídka trvá podle Vás, ale pokud se 

nebudete nikde moc zdržovat, minimálně hodinu tím zaplníte.  

Figurín se můžete dotýkat a fotografovat se s nimi. 

Cena vstupenky (platná celý rok od zakoupení) je při objednání naší 
organizací pro členy Odborové rady za 250 Kč, původní cena je 369 Kč. 
Ušetříte tedy 119 Kč na vstupence,  
která je přenosná a není na ní tištěná cena.  
Ideální i jako dárek.    

Děti do 6 let, s doprovodem  
dospělé osoby, mají vstup zdarma.  
 

Objednávky po zaplacení 
 (i formou odpisu z členského bonusu)  
každý pátek v naší kanceláři v Motole.    

                                                -JZ- 

 
 

  

Zajímavé slevy na laciná divadla naleznete na naší webové stránce: 

www.odborovarada.cz a  též na:  www.zoosdmotol.cz 



 

 

 

 

casopis@zoosdmotol.cz 

www.odborovarada.cz .facebook:  zoosdmotol . 

Na dovolené, při oslavě, v práci či v kanceláři – stále s Vámi…. 


