
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• proběhla Konference - výhry, volby 

• jednáme a vyjednáváme  

• zábava a křížovka 

• zajímavosti a kuriozity 

• rady a informace  

• příloha s kontakty a Stanovy OR 



    Vážení čtenáři,  

minulé číslo bylo určené jen pro 

členy, jako součást vánočních 
dárků, které Vám spolu 

s členským bonusem cca 50% z vašich 
příspěvků (v průměru to bylo 1.600,-Kč/os.- a 

nejvyšší bonus byl letos rekordních 2.600,-Kč), 
každoročně v prosinci rozdáváme. Nebude 
tomu jinak i letos. Spolu s růstem platů lze 
očekávat další navýšení členského bonusu, 
který již bude atakovat hranici 2.000,-Kč. 
Za to se dá koupit pěkný dárek a řada 
našich členů to ví. Ne však spousta jiných. 
Stále se najdou stovky těch, co si myslí, že 
stačí být v odborech a je jedno v jakých. 
Jiné odbory jim dají kalendář a propisku a 
konec. Někde možná ještě pětistovku… 
Odkládat ale členům část jejich příspěvku, 
to děláme jen my. Pouze my jsme zastropili 
členský příspěvek na hodnotě 300,-Kč a 
veškeré peníze nad tuto sumu jdou plně do 
vašeho bonusu. Nemusíte se tak bát a 
počítat, zda neplatíte na odbory moc. Také 
veškeré prostředky, které na vás obdržíme 
jako dar, vám dáváme do vašeho bonusu. 
To také jiní nedělají.  Nejste-li členy a jste-
li členy jiných organizací, zvažte prosím i 
tyto výhody, které můžete mít pouze u nás! 
Toto číslo časopisu je veřejné a jak se 
dočtete, nemáme problém veřejně 
ventilovat ani výši finančních položek, ani 
zprávu Revizní komise, ani výsledky a 
zprávu z voleb. U nás se snažíme vše dělat 
podle Stanov a Usnesení a nic proto 
nemusíme, na rozdíl od jiných, tajit. 
U nás si nekupujeme auta a počítače 
z příspěvků členů, ani z daru na činnost za 
ně, jako jiné organizace.. U nás nenajdete 
ani uvolněného funkcionáře, kterého 
bychom z členských příspěvků platili. U nás 
si nevyplácíme horentní odměny a 
nemáme nějaké extra buřty pro 

funkcionáře… Jen u nás každého člověka 
pozveme v pátek na kávu zdarma a 
nezavíráme dveře, v obavě před lidmi. 
Naše funkcionáře naleznete přímo mezi 
vámi. Nehrajeme si na nadlidi. Opravujeme 
vozy a zařízení, řídíme vozidla, provádíme 
různou údržbu, tvoříme hodnoty, ale i 
pracujeme ve službách. Zastupujeme 

množství různých profesí a činností. A také 
vyjednáváme, řešíme vaše záležitosti a 
jednáme na všech úrovních řízení ve všech 
společnostech, kde působíme. A stárneme 

a mladí se mezi nás nehrnou… 

To je problém. Proto, vy mladí, nestůjte 

stranou a přiložte také svůj um a své 

nápady pro společné rozhodování.. 
Vytvořte s námi pružné a moderní orgány 
naší společné Odborové rady. 
Přihlaste se do voleb funkcionářů - budou 

již tyto vánoce (prosinec + leden). 
A co pro to udělat? Stačí nám napsat, na  
naši adresu Odborová rada, Plzeňská 
217/101, 150 00 Praha 5, přijít osobně, 
nebo napsat prostřednictvím e-mailu  
info@zoosdmotol.cz kandidovat může 
každý náš člen, každého po obdržení 
kandidatury budeme kontaktovat a 
navrhneme vám možnosti pro práci 
funkcionáře. 
Byť horentní sumy, na rozdíl od papalášů z 
jiných OO, nevyplácíme, přesto to zadarmo 
není a váš čas vám bude uhrazen. Jednání 
jsou navíc jak omluvena, tak placena 
zaměstnavatelem jako překážka v práci. 
Funkcionáři mají i 5 volných a placených 
dnů školení a naše OR toho využívá a 
školení realizuje. Každý člen si také může 

přivydělat náborem. Zvýšili jsme příspěvek 
za přinesenou přihlášku na tři stovky. Kdo 
chce, může si tak přivydělat na dovolenou.. 
Doufejme, že i tím posílíme naše řady. JZ.



    
 
 

Dne 16. února prob ěhla řádná členská sch ůze – spole čná Konference, 
všech organizací sdružených v Odborové 
radě.  
 

Ve slosování výher z členských legitimací a 
v tombole z přítomných, se zde losovali ceny za 
více než 25 tisíc. Vyhráli jste? Výsledky v závěru 
této zprávy. 
 

Závěrečná zpráva:  

• Konference proběhla již tradičně v hezké 
zasedací místnosti Muzea Střešovice. 
Děkujeme, dnes již bývalému vedoucímu, za její 
rezervaci. 

• Na Konferenci se přihlásilo (registrovalo se) 41 
členů. Právo na účast má každý náš člen, 
pokud se včas zaregistruje-ohlásí svou účast- 
např. SMS zprávou, e-mailem či vzkazem po 
našich funkcionářích. Chřipka a pracovní 
zaneprázdnění pak některým znemožnili účast a 100% pro 
výpočet kvora hlasů, tak tvořilo 33 zúčastněných členů. 
Nadpoloviční většina pro přijetí návrhů a zvolení byla teda 
číslo 17. 

• Konference byla prezidentem OR vyhlášena 2 měsíce 
předem. Předem na Výboru i na Vedení a na webu 
v utajeném členském prostoru, byly probírány možnosti změn Stanov.  Možnost 
kandidovat na doplňující volbu byla taktéž včas oznámena a to prostřednictvím 
webu i infoSMS, které může každý náš člen zdarma obdržet, pokud si nahlásí 
číslo svého mobilu do naší databáze.  

• K doplňující volbě v sekci se ale přihlásili jen 4 kandidáti, všichni z ČAD Blansko. 
• Tradičně se také volilo Vedení Odborové rady a prezident odborové rady, kteří 

mají, dle Stanov, pouze jednoroční mandát. Výsledky na konci zprávy. 
• Způsob volby, návrh, alternace, náhradník a možnost škrtů, koho kdo nechce, 

vysvětlil prezident OR. Všichni v sále souhlasili, že tomuto systému rozumí. 
• Konference schválila volební komisi ve složení paní Cibulková, pan Bergmann a 

pan Sarközi. Pro návrh se v aklamaci vyjádřilo 100% přítomných. 
• Úvodem prezident OR přednesl svůj tradiční projev, ve kterém shrnul uplynulé 

období, vývoj odborového sdružení, který se udál po vzniku Odborové rady, 
kriticky označil i nešvary, lhostejnost a lenost, které oslabují náš rozvoj. 
Negativně označil současnou činnost v sekcích ŘED a BUS-ŘEPY, které nepracují 
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tak, jak by měly a nevyvíjejí dostatečnou 
aktivitu při práci se členy, ani pro členy 
nepořádají vlastní akce. Pozitivně naopak 
zhodnotil práci sekcí Žižkováci a zaměstnanci 
ČADu, které velmi významně člensky posílily, 
a kde pravidelně pořádají setkání se členy i 
které generují podněty členů k projednávání 
s vedením podniků. Práce se členy má 
zásadní vliv na rozvoj sekcí. Smutné je, že 

není zájem mezi mladými, nahradit současné funkcionáře. Přítomní potleskem 
ocenili projev. 

• Prezident též zdůvodnil návrh změn Stanov, které nově přemění dosud uzavřený 
Výbor na otevřené Fórum, s jednáním pro všechny zájemce, tedy schůzi, na níž 
mohou přijít nejen funkcionáři, ale i naši členové a hosté. Považujeme to za další 
výhodu našich členů a posun v činnosti. Pravidelně se bude scházet každý sudý 
měsíc mimo prázdniny, v první středu v měsíci. Další změnou je, že Vedení 
Odborové rady přebírá veškeré rozhodovací kompetence a bude řídit a 
rozhodovat jménem sdružených subjektů. VOR jednotlivé funkcionáře deleguje 
pověřením s výkonem jejich práv v podnicích a sekcích, kde působí. VOR se 
pravidelně bude scházet každou první středu v měsíci. Prezident vyzdvihl 
potřebu využití a práci s moderními technologiemi a zde vidí možnost oslovení 
mladých lidí. Odbory se musí přizpůsobit době a potřebám mladých, jen tak je 
možné kolektiv omladit a získat nové myšlenky.  

• Nové Stanovy nově omezují délku mandátu na tři roky u řádných funkcionářů a 
jednoroční mandát u členů Vedení Odborové rady (VOR) a prezidenta. 

• Následně přítomní členové Revizní komise a hospodářka podali zprávu o 
hospodaření Odborové rady. Konference aklamací jednotně schválila hospodaření 
za rok 2017. Odborová rada i přes navýšené bonusy a výplatu dávek pro 
stávkující na Moravě, uzavřela rok s přebytkem cca 20 tisíc Kč.  
I proto byly letos losovány velmi cenné výhry ve slosování členských legitimací. 
Společné hospodaření OR a využívání smluvních právníků se ukázalo jako velice 
výhodné a úsporné. Zpráva RK byla i součástí dokumentů na Konferenci a bude 
otištěna v časopisu Motoláček číslo 36 (na konci této zprávy). 

• Konference v jednotě schválila veškeré 
navržené změny ve Stanovách.  

• Zprávu o jednání v podniku Škoda 
Transportation a.s., kde působí naše sekce 
Škodovka s pětadvacítkou členů dělnických 
profesí, přednesl p. Holler za bouřlivého 
potlesku. Prezident ocenil jeho práci a 
zdůraznil, že zde je důkaz, že i jiní 
funkcionáři dovedou mluvit a že se 
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neobává, že by odborová rady byla závislá na jediném člověku (tak jako jinde). 
Velkým potleskem byla oceněna i zpráva o činnosti pana France, v podniku ČAD 
Blansko a.s., kde působí naše sekce zaměstnanci ČADu, sdružující momentálně 
k padesátce členů z řad řidičů autobusů. Zprávu o 
činnosti v DPP přednesl p. Zabloudil s tím, že též 
průběžně veškeré informaci dává na web 
www.odborovarada.cz a na facebook zoosdmotol. 
Zde je sleduje velké množství zájemců. Zprávy jsou 
ve stručnosti též zasílány zdarma všem členům, 
kteří nám sdělili své číslo mobilu. V ŠT Kolektivní 
smlouva byla již uzavřena, viz zpráva o ŠT, v ČAD 
začalo vyjednávání 19.2. a týž den se poprvé 
jednalo za účasti zprostředkovatele v DP Praha.  

 

• Dále proběhlo slosování hlavních cen z otočného bubnu. Losování 

přihlíželi zástupci Revizní komise. V osudí byly stočené ruličky členských průkazek-viz foto   

 5. cenu a výhru v hodnotě navýšeného čl. bonusu o 500,-Kč  
                                                                                    získává p. Jan Gistr ze sekce L.D., 

4.cenu a výhru v hodnotě navýšeného čl. bonusu o 1.000,-Kč                     

                                                                                  získává p. Milan Hodr ze sekce DEPO, 
 

3.cenu- příspěvek 2.000,- na večeři v luxusním podniku   
                            získává p. Michal Kondrk ze sekce Muzeum Střešovice, 

 

   2.cenu-příspěvek 4.000,- na jakoukoli rekreaci v ČR   
                          získává p. Radek Tesař ze sekce Škodovka 

 1.cenu- příspěvek 8.000,- na jakoukoli  rekreaci u moře,                        
                                 získává p. Jan Vichterle ze sekce DEPO.  

 

Výhercům blahopřejeme. 
                   Chcete-li i vy vyhrát a nečekat na náhodu, přijďte na Konferenci…  
                   Mezi přítomné byly následně v tombole zdarma vylosovány ceny za 
více než 15tisíc Kč. Např. dárkové balíčky potravin i kosmetiky, gril, DVD, el. 
sudoku, knihy, baterky, nože, prací kapsle, med, zámek na kolo, obrázky aj.. 
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• V doplňovací tajné volbě zástupce předsedy sekce získala sl. Jana Kotasová 
100% odevzdaných hlasů (33 hlasů) a získala tak mandát.  
V alternaci a prvním pro doplnění při zisku dalších mandátů sekce (což je 
vzhledem k růstu sekce velmi pravděpodobné)  získal pan Petr Pliska 23 hlasů 
( 70%). Jako náhradník je pan Učeň Augustýn, který překonal kvorum počtem 
hlasů 18 (54,5%). Kvorem neprošel p. Vojtěch Piňos, se ziskem 12hlasů (36%). 

• Volební komise následně oznámila výsledek tajné volby kandidátů 
do Vedení Odborové rady.  
Pro období 2/2018-2/2019 povede Odborovou radu tato sedmička:   
 
p. Jiří Zabloudil dr.h.c. – 34hlasů,  
pí Dana Pokorná - 32 hlasů,  
p. Ing. Jaroslav Douša CSc.- 30hlasů,  
p. Zdeněk Franc -30 hlasů,  
p. Vlastimil Válek 30 hlasů,  
p. Petr Holler – 29 hlasů 

     pan Jiří Hanuš – 27hlasů.  
                                       Všichni vysoko překročili kvorum.   
 

V alternaci na níž se přednostně prezident bude obracet při doplnění VOR, 
získali kandidáti tyto hlasy: p. Zewel Zdeněk – 29 hlasů, p. Jantač Miroslav – 27 
hlasů, p. Bergmann Tomáš – 22 hlasů, pí Cibulková Lucie – 20 hlasů. 
 Kvorem neprošla pí Richterová se ziskem 15 hlasů (kvorum činilo 17 hlasů).   
 

Z řadových náhradníků, po alternaci v pořadí doplnění VOR, získali hlasy tito 
funkcionáři: pí Válková Miluše- 31 hlasů, sl. Kotasová Jana – 31 hlasů, 
p.Pakosta Jiří – 26 hlasů, p. Kudrna Tomáš – 24 hlasů, p.Vitvar Josef – 23 hlasů, 
p.Sarközi Josef – 21hlasů, p.Křikava Roman – 18hlasů. Kvorem neprošli p. 
Schmid Jiří se ziskem 16 hlasů a paní Suchá Věra se ziskem 13 hlasů (kvorum 
činilo 17 hlasů). 
 
 
 

• Všechny funkcionáře a náhradníky VOR, vedení Odborové rady pověřilo úkoly 
pro správu a výkon mandátů, jménem všech sdružených organizací v OR. 

• Neúspěšní kandidáti jsou pověřeni pomocí s činností funkcionářů. 
 

• Ve volbách na pozici prezidenta Odborové rady, kandidoval pouze 
p.Zabloudil, který následně v tajných volbách získal 100% z odevzdaných hlasů 
(31) a povede tak, k nelibosti řady pomlouvačů a štváčů z jiných organizací, i 
další rok Odborovou radu. Pan Zabloudil poté poděkoval za důvěru a vyzval 
přítomné k hledání vhodného nástupce, který by v dalších letech byl ochoten 
a schopen Odborovou radu vést. Dle jeho názoru je třeba předat vrcholné 
funkce mladším a schopných jedincům s novým elánem a myšlenkami. 
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• Závěrem Konference schválila šest Usnesení:  

1. Konference ukládá Vedení Odborové rady pokračovat ve stávajícím systému 
členských bonusů.    (pozn.: letos očekáváme čl. bonus kolem 1.800- 2.000,-Kč) 

2. Konference souhlasí a bere na vědomí výsledky hospodaření a činnosti 
odborové rady za rok 2017. 

3. Konference ukládá Vedení odborové rady připravit řádné volby funkcionářů 
v termínu prosinec 2018, leden 2019 (v souběhu s výdejem vánoc). 

4. Konference souhlasí a bere na vědomí výsledek tajných voleb doplňovací 
volby na pozici místopředsedy sekce zaměstnanci ČADu a do Vedení 
Odborové rady. 

5. Konference souhlasí -bere na vědomí výsledek voleb do pozice Prezidenta OR. 
6. Konference schválila aklamací a bere na vědomí výměnu pozic předsedy a 

místopředsedy v sekci Unie Frakcí (pan Petr Sychra versus paní Dana Pokorná- 
nyní tedy předsedkyně sekce). 

 

• Konference po rozpravě a vyjádření členů Vedení Odborové Rady 
neschválila návrh paní Věry Suché, aby ji Konference vrátila zpět mandát a 
zařadila na pozici předsedkyně sekce ŘED.  
Z této pozice ji Vedení OR, v souladu se Stanovami, pro špatnou činnost 
sekce, v červenci odvolalo. Pro návrh nehlasovala ani sama předkladatelka, 
proti se vyslovila polovina delegátů a polovina se hlasování zdržela.  
Volný mandát v sekci ŘED se pokusíme doplnit o mladšího šikovného 
kolegu či kolegyni - řidiče/řidičku, kteří by sekci ŘED konečně 
„rozpohybovali“ aby byla i nadále hodna své velikosti a váze, kterou 
svým počtem členů má. 

 
 
 
 
 
 

• V 18´30 po vyčerpání všech bodů programu prezident OR ukončil letošní 
Konferenci. Ta příští proběhne v termínu 15. února 2019, začátek v 16 hodin. 
 

• Veřejná schůze – Fórum Odborové rady, se letos koná 4. dubna, 6. 
června, 3. října, a 5. prosince - vždy od 16hodin v zasedačce 
v Motole. Máte-li zájem se účastnit, 
registrujte se na tlf.: 774746800 či na  
e-mailu: info@zoosdmotol.cz  a to alespoň 
den předem.  Jste srdečně zváni.   

Jste řidič či řidička TRAM ?   Zajímá vás v jakých podmínkách pracujete? Chcete 

udělat něco pro jejich zlepšení?  Chcete hájit zájmy řidičů a řidiček tramvají ?  

Kandidujte na funkcionáře !  Přihlaste se nám na info@zoosdmotol.cz  

či kterýkoli pátek v kanceláři v Motole mezi 9-15hod. 
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- Hlavní finanční položkou výdajů jsou členské bonusy, které za rok 2017 byly 

vyplaceny ve výši 358.550,- Kč – to je o sto tisíc více než předloni…  

Spolu s režijními náklady 52.663,- na akce, šlo o částku 411.213,- Kč.  

- Růst členských bonusů je nastaven tak, aby stoupal spolu s růstem mezd. 
Navíc jsme zastropili členský příspěvek na hranici 300,-Kč a nad tuto hranici 
vracíme členům celou částku zpět do jejich bonusu.  

- Vracíme vám také celý dar, co na vás dostaneme, a z částky do tři sta si 
necháváme jen přibližně polovinu, na opravdu nezbytnou režii. 
            Jsme asi jediné odborové sdružení, které to tak dělá !  
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Lidl chce zbourat ekonomický trh?  
Od 1. března 2018 činí nástupní mzda zaměstnanců a 
zaměstnankyň Lidlu na pozici prodavač(ka)/pokladní 
při čtyřicetihodinovém úvazku 28 tisíc korun.  

•  
•  

Po dvou letech práce přesáhne jejich mzda 30 tisíc korun. Lidl se tak zařadil mezi 
nejlépe placené zaměstnavatele v tomto sektoru, na které musí zareagovat i jiné 
obchody.  
Nová nástupní mzda 28 tisíc korun při úvazku čtyřicet hodin týdně platí pro celou 
Českou republiku, pouze v Praze a okolí zůstává kvůli specifickým podmínkám na 
pracovním trhu o něco vyšší, a to 29 143 korun. Po dvou letech jejich mzda stoupne 
v celé ČR na 30 286 Kč, resp. v Praze  a okolí na 31 429 Kč. To znamená navýšení 
mezd o 20 %.  Adekvátně se zvyšují i mzdy stávajících zaměstnanců na této pozici. 
„Již loni jsme výrazným  navýšením mezd vyjádřili dík našim zaměstnancům za 
skvělou práci a za náš úspěch, na kterém mají právě oni obrovský podíl. Chceme být 
nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oboru, to znamená volbou číslo jedna pro ty 
nejlepší. Výborné ocenění velmi náročné práce přitom považujeme za základ, proto 
jsme se rozhodli pro další krok,“ říká ke zvýšení mezd generální ředitel společnosti 
Lidl Česká republika, Pavel Stratil. 
Lidl přitom plánuje další pracovní místa. „Za uplynulé tři roky jsme přivítali dva a půl 
tisíce nových kolegů a kolegyň. Již dnes zaměstnáváme více než deset tisíc 
zaměstnanců a v následujících třech letech počítáme s tím, že nabídneme práci 
dalším přibližně dvěma tisícům lidí,“ komentuje Pavel Stratil další rozvoj společnosti.  
Lidl se zároveň soustředí na vyváženost pracovního a soukromého života. Již loni 
začal v prodejnách nabízet kratší pracovní úvazky 30 nebo 35 hodin týdně. Ty již 
nyní využívá většina zaměstnanců prodejen. Nyní jde ještě dál a nově nabízí i úvazky 
25 hodin týdně a dává tak šanci například i matkám s malými dětmi.  „Kratší úvazky 
se setkaly s velkým ohlasem. Nástupní mzda při nejčastěji využívaném úvazku 35 
hodin týdně činí přitom v celé ČR nově 24 500 korun, při třicetihodinovém úvazku 
pak 21 000 korun“, komentuje rozhodnutí pro zkrácené úvazky Pavel Stratil.  
Kromě prodejen zvyšuje Lidl podobným způsobem i mzdy ve svých logistických 
centrech. Ta provozuje v Brandýse nad Labem, Cerhovicích, Měříně a Olomouci. 
Nástupní mzda na základní pozici kompletáře činí při plném úvazku v celé ČR nově 
36 000 korun, což je také nárůst o 20 %. 
Lidl se netají svými ambicemi a chce, aby se pro potenciální zaměstnance stal číslem 
jedna. Je jasné, že na jeho zvýšení mezd budou muset reagovat i jiné řetězce, 
pokud nechtějí přijít o své zaměstnance, některé na to ale zkrátka nemají. 
 

Zdroj: http://moneymag.cz/dane-mzdy/9356-lidl-chce-zbourat-ekonomicky-trh-chysta-prevratnou-zmenu-

za-kterou-cesi-zaplati 
 

A co nato Odborová rada..?     Jednoznačně palec nahoru..!  

Kéž by takových, osvícených zaměstnavatelů, bylo čím dál více…. 
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Dopravním firmám chyb ějí tisíce řidi čů a za volant 
stále častěji lákají ženy. Nejv ětší nouze je v MHD 

V Česku chybí 10 tisíc profesionálních řidičů. Nejvíce po nich 
volají městské dopravní podniky a kamionoví dopravci. Také 
věkový průměr českých strojvedoucích roste. Pokud železniční 
dopravci nenalákají na koleje mladé lidi a ženy, budou mít brzy problém s obsazením 
lokomotiv. Současní strojvedoucí rychle stárnou a nábory nových lidí nejsou 
z dlouhodobého hlediska dostatečné. Aby si dopravci zaměstnance udrželi, zvyšovali 
loni platy. Vyšší mzdy loni svým lidem přislíbily České dráhy, RegioJet i Leo Express. 
To však podle Koláře výhledově nestačí. Firmy podnikající na železnici se podle něj 
musí do budoucna více zaměřit na osvětu mezi žáky a snažit se oslovovat také ženy. 
Na české železnici je aktuálně pouze 41 žen s licencí strojvedoucího. Mužů je více 
než devět tisíc. 
Nedostatek lidí vede k růstu platů. Řidiči si uvědomují svou silnou pozici  
(jak kde.. pozn.JZ)    Jen pražský dopravní podnik by potřeboval rozšířit své řady 
o 360 řidičů a strojvůdců. Brno by mohlo ze dne na den zaměstnat více než 
padesátku řidičů. Podobný problém řeší i další velká města. 
Na ženy už dnes cílí stále více autobusových dopravců. Příkladem je brněnský 
dopravní podnik, který investoval do speciální kampaně lákající ženy za volant 
autobusu. Stejnou cestou jdou i další společnosti. Ženy se snaží přilákat už 
i kamionoví dopravci. Příkladem je společnost C.S.Cargo. "Kamiony jsou čím dál 
modernější a jejich řízení snazší, přibývá naopak hodně administrativy. Řidičkám, 
které pro nás jezdí, nabízíme kromě obvyklých benefitů i kosmetické balíčky. 
Samozřejmostí je pracovní oděv ženského střihu," popisuje ředitel společnosti Aleš 
Willert. Právě kamionoví dopravci jsou hned vedle městských dopravních podniků 
nedostatkem řidičů nejvíce zasaženi. 
Absenci profesionálních řidičů na trhu práce se snaží některé firmy vykrýt pracovníky 
ze zahraničí. Nábor Ukrajinců však pro dopravce není snadný. Přestože se vláda 
pokusila zkrátit lhůtu na vyřízení pracovního povolení, zájemci o posily z Ukrajiny 
na tyto pracovníky zpravidla čekají déle než půl roku. Dopravci si řidiče snaží 
vzájemně přetahovat. Aby si ubránili své zaměstnance, zvyšují jim často i výrazněji 
platy. "Navyšujeme mzdy o 8 až 11 procent," říká Willert z C.S.Cargo. 
ČSAD Kladno dokonce před časem zvedlo svým zaměstnancům platy o více než 
pětinu z 27 tisíc na 33 tisíc korun.   V těžké situaci jsou v tomto ohledu městské 
dopravní podniky. Mají omezený rozpočet a často je pro ně těžké dorovnat nabídky 
soukromých dopravců. Samotní řidiči si přitom uvědomují svou silnou pozici a tlačí 
na zaměstnavatele. To je příklad řidičů pražské MHD. Přestože si odboráři (Pozn.: 
…ostatní Odbory, krom OR…) v Praze ještě v listopadu 2016 pochvalovali kolektivní 
smlouvu uzavřenou s dopravním podnikem, dnes jsou nespokojení a chtějí ji 
předčasně otevřít. Argumentují tím, že to je možné ve chvíli, kdy nastane 
nepředvídatelná situace na trhu. Za tu považují právě nedostatek lidí.. Zdroj:  
https://archiv.ihned.cz/c1-66057230-firmam-chybeji-tisice-ridicu-za-volant-stale-casteji-lakaji-zeny 
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Ve Škodě Transportation a.s.  bylo ukon čeno 
vyjednáváni o Kolektivní smlouv ě.    
 

Jednání probíhalo od konce listopadu 2017 za účasti 
odborových organizací FPO, Dosia, ROH, ZO OSD Motol a 
Odborové Rady - která poslední dvě OO zastupovala, a 
personálním ředitelem p. Lumírem Tesařem. 
 Pověřenými vyjednavači za naše členy byly Vedením Odborové 
rady vybráni p. Holler a Ing. Douša. 
 

Jednání probíhalo ve shodě všech organizací, které požadovaly pro své členy ale i 
pro ostatní zaměstnance podniku 10% mzdové navýšení, 2 dny zdravotního volna, 
zvýšení stravenek a zvýšení penzijního připojištění. 
 

 Vedení podniku si uvědomovalo, že je zapotřebí přidat zaměstnancům na výplatách 
i bonusech ale ne plošně. To znamená, že 10% ne všem stejně, což se nám nelíbilo, 
vždyť každý si musí svou práci udělat a ta navazuje z jednoho na druhého. 
 

Takže po různých návrzích, ať ze strany odborových organizací, tak  ze strany vedení 
podniku, nakonec došlo ke vzájemné shodě a KS byla podepsána. 
 

Shoda zní takto:  přidává se 10% objemově,  90,- Kč stravenky, 2 dny zdravotního 
volna, zvýšení penzijního připojištění o 100 Kč. 
 

Myslím, že letošní vyjednávání o KS bylo úspěšné, a příští rok  
takové být nemusí.   
( Pozn. JZ – aby bylo, potřebujeme silnou členskou základnu...  Pomozte nám ji rozšířit ! ) 
                         

Na závěr Vám přeji hodně pracovních i osobních úspěchů.                   
      –HoPe-  
 

 Co nového na Zličíně? 
Na depu Zličín, se provádí údržba a 
opravy vozidel pražského metra 
trasy B. 
 

V rozsahu od drobné denní údržby a 
úklidu po větší prohlídky, kdy se 
kontrolují větší celky a popř. 
vyměňují potřebované díly. 
 

Také se zde provádějí mimořádné 
opravy jako např. výměna trakčního 
motoru a dvoukolí.   

                                        -RůRi- 
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V Blansku ješt ě vyjednáváme, ale dohoda se blíží.  
 

Zpráva po II. kole vyjednávání v ČAD Blansko a.s., dne 12.března 2018. 
Jednání se za naši stranu, se krom p. Zabloudila, 
účastnila i dvojice funkcionářů sekce „zaměstnanci 
ČADu“ pan Zdeněk Franc a slečna Jana Kotasová. 
I když jednání bylo místy nervózní a zvláště finanční 
náměstek sklouzl až do roviny národnostního 
osočování, k dohodě nad KS se nakonec opět výrazně 
pokročilo. V neshodě zatím panuje stále délka 
platnosti KS. Odbory si chtějí nechat otevřené dveře 
pro roky příští a nesvázat finanční nárůst jen 
k pohybům daným výší minimální mzdy vyhlášené vládou a odvozeným příplatkům.  
Tuto hranici jsme po dohodě prolomili již na letošní rok a tarif řidičů autobusů bude 
ve výši 110,-Kč/hod + 9,90 prémie + 7, 32 příplatek za profesi. Čekačka bude nově na 
98,-Kč/hod, příplatky a další fin.body KS zůstanou dle předchozího roku. Jako úplnou 
novinku zavádíme možnost čerpat den neplaceného volna na samoléčbu, pokud 
zaměstnanec již nemá dovolenou. Cílem je, v příštích letech, toto volno placené... 
Navýšení hodinové sazby u řidičů osobní dopravy na základě výsledků kolektivního 
vyjednávání od 1. 4. 2017 v porovnání úrovně mezd ve 12/2016 a 12/2017 
představuje, podle podkladů, nárůst hrubé mzdy v průměru o 4 850,- Kč.  
Mzdy jsou tak již na důstojné úrovni, i když stále bychom rádi viděli ještě vyšší…  
A nutno dodat, že průměr je prostě průměr. Někdo má víc, jiný míň, spravedlivost, 
aby všichni měli stejně, se těžko hledá a zvláště u profese tak specifické, jakou 
řidič/ka autobusu je. 
Pro úplnost dodávám i shody dohodnuté po I. kole, na navýšení prémií pracovní 
pohotovosti u D a TH a na položkách sociálních nákladů. Výše flexipassů se zvýší 
z 500,- na 1.000,-Kč, naši členové obdrží částku (každý) 300,-Kč ročně za evidované 
členství srážkou ze mzdy, byl zaveden příspěvek za pracovní výročí za 45 let 
(nepřetržité práce v a.s.) a při jubileu 70let, který dosud nebyl a reagujeme tak na 
stárnutí populace a změny v odchodu do důchodu. Bylo nám též umožněno 
instalovat více nástěnek a garantovány pozice včetně pracovněprávních závazků 
s uvolněním na jednání pro naše funkcionáře. A samozřejmě všechny body KS, které 
nebyly součástí rozporu a zůstávají tak stejné, jako v KS předchozí (přepsané). 
Problémem tak zůstává hlavně dohoda na růstu platů v roce 19 a 20 a také se ještě 
nemůžeme shodnout na výši a způsobu plateb příplatků za specifické linky a 
zaměstnavatel nechce ani přistoupit na příplatek za MHD pro Boskovice. Po jednání 
se též řešili i problémy provozní, které hoří. Odpoledne bylo tradiční posezení se 
členy a příznivci, tentokráte v Blansku. Účast byla tentokrát velmi malá, ale to bylo 
dáno chřipkovým obdobím. A kdo nemarodil, ten hold za kolegy a kolegyně jezdil. 
Tak snad příště to bude s větším zájmem. Třetí kolo bude 26. března a dojde-li 
k posunu i v oblasti shody na letech 19 a 20, lze očekávat podpis KS nejpozději do 
poloviny dubna.  Vaše názory, návrhy i podporu, samozřejmě uvítáme.     –JZ- 
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V DPP se hádáme, za ú časti zprost ředkovatele...   
1. V DPP platí, bohužel, dlouhodobá KS, neumožňující navýšit tarify o víc než 

procento nad inflaci.. Byli jsme ale jediní, kdo ji nechtěl a řada organizací poštvala 
zaměstnance proti nám… že nedostanou navýšení, pokud to nepodepíšeme… 
Však víte, jak to bylo. Podepsali jsme ji, po příslibu alespoň mimořádných odměn 
pro zaměstnance při kladném hospodaření. I proto v prosinci 2017 něco málo 
peněz lidem káplo, i když ne všem, na řadu profesí jaksi zapomněli… 

2. Letos se pak v plné nahotě naplnilo to, před čím jsme ostatní, marně, varovali. 
Tedy, že okolí bude přidávat v desítkách procent a my dostaneme jen mizerné 
procento nad inflaci, tak jak KS dlouhodobě zajišťuje…  
Dvakrát jsme už navrhovali ostatním odborům tuto KS vypovědět. Zase marně, 
nechtějí.  Bojí se důsledků..?  Anebo hájí zájmy zaměstnavatele, třeba za místa 
v Dozorčí radě..? A i když už celá léta zaměstnance upozorňujeme, že všichni 
nejsou stejní, a jsou odbory a „odbory“, je jim to fuk a lidé stále takové „odbory“ 
podporují. Stále jim tím dávají sílu a moc jednat jménem všech zaměstnanců….  

3. Na podzim 2017 zaměstnavatel, při jednom z provozních jednání, přišel 
s myšlenkou, že nemá řidiče... (jaký to objev) a že by snad něco málo  pustil, do 
prémií, navíc, nad rámec KS.  Odbory vstřícné vedení hned pokyvovali, někteří to 
ale chtěli do základu -my taky- nebo do jiné položky, o kterou řidiči a ostatní 
profese nepřijdou, neboť prémie nejsou nic jistého- zvláště u řidičů, věčně za něco 
peskovaných, nadřízenými či veřejností, a o své prémie často přicházivších... 

4. Po cca měsíci hádek odborů mezi sebou, se všechny odborové organizace dohodly 
a podali, konečně, společný návrh.  Chtěli vyšší prémie + příplatek za Práci v Praze 
a všichni podpořili i náš návrh na 13. platy, který preferujeme nad nějaké prémie... 

5. Odbory svou shodu a návrh sdělili zaměstnavateli.  Ten nicméně sdělil, že nic 
navíc nám dát nechce. Rozpočet na 2018 mu prý „nečekaně osekalo“ město. 

6. Pak proběhlo několikeré psaní si... Odbory versus vedení.  Návrh všech termínů 
jednání ale zaměstnavatel odmítl. Nechtěl prostě vyjednávat. Trvá na platné KS. 

7.  Po dalším řadě korespondence se konečně stav posunul a obě strany souhlasily 
se zprostředkovatelem. Byla dohodnuta schůzka- 1.kolo na 19.února. 

8.  Zprostředkovatel na tomto jednání navrhl změnu- místo 13.platu a příplatku za 
Prahu, navrhl navýšit letový příplatek. Příplatek za leta u podniku dostává každý, 
je to tedy, podle nás, možná cesta… a vypadá to, že ani vedení není proti. 

9.  Pan Schneider, jménem odborů, posílá souhlas s návrhem (dva dny před naší schůzí) 

10.  Vedení Odborové rady následně na své schůzi přijalo Usnesení, že:  
• Odborová rada souhlasí se zvýšením letového příplatku, výměnou za návrh 13.platů, s 

tím, že objem prostředků bude vyplacen minimálně ve výši předpokládané platby za 
13.platy v případě jejich zavedení. 

• Odborová rada požaduje, aby jejím jménem nebylo napříště hovořeno a bylo vyčkáno 
rozhodnutí jejich orgánů. 

11.   Podle sdělení pers. ředitele, se k termínu uzávěrky tohoto časopisu (18.3.),  stále 
čeká na jednání představenstva DPP a Dozorčí rady DPP.  Tam by měl být 
odsouhlasen návrh objemu peněz a pak teprve bude svoláno II.kolo vyjednávání... 

Máme jen takovou sílu, kolik máme členů … podpořte nás, nejste-li členy- i o vaše peníze a místa tu přeci jde. 
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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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Řidi čka neočistila dob ře skla od 
námrazy a srazila ženu. Soud p řiznal 

pozůstalým vyšší odškodné.  
  

Pro poučení otiskujme tyto články. Řidič by si 
měl uvědomit, že i maličkost může zapříčinit 
tragédii….  Odvolací Krajský soud v Brně přiznal 
vyšší odškodné třem sourozencům, jejichž sestru v Žarošicích na Hodonínsku srazila 
autem na přechodu mladá řidička. Vůz neměl očištěná skla od námrazy. Smrtelná 
nehoda se stala v Žarošicích, kdy sedmapadesátiletou ženu na přechodu srazil 
osobní vůz. Žena zemřela po převozu do nemocnice. Dvacetiletá řidička podle policie 
i pozdějšího odůvodnění rozsudku soudu řádně neočistila namrzlá čelní a boční 
skla, proto špatně viděla z vozu. Okresní soud v Hodoníně za usmrcení z nedbalosti 
uložil tříletý trest podmíněně odložený na tři roky, dále čtyři roky zákaz řízení. Soud 
zároveň rozhodl o náhradě škody většině příbuzným. Poškozených se přihlásilo 
celkem 26, pěti dětem, manželovi a otci soud přiřkl po půl milionu korun, třem 
sourozencům pak každému 250 tisíc korun. Proti tomu se trojice sourozenců 
odvolala. Krajský soud nakonec sourozencům přiznal každému dalších 100 tisíc 
korun. Odvolací soud se ale neztotožnil s výrokem hodonínského soudu o trestu, 
podle předsedy senátu Josefa Teplého měl být uložen trest nepodmíněný. „Šlo o 
fatální selhání řidičky. Navíc za okolností, kdy srazí chodkyni přecházející zleva. Jsou 
důvody, proč měl být ukládán nepodmíněný trest,“ vysvětlil soudce. 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2383408-ridicka-neocistila-dobre-skla-od-
namrazy-a-srazila-zenu-soud-priznal-pozustalym  
 

Řidi či tramvaje zp řerážel agresor kosti v obli čeji. Dostal za 
to 3,5 roku. Do vězení poslal okresní soud dvacetiletého Rudolfa 
Knoppa, který napadl v Liberci řidiče tramvaje. Ten chtěl z vozu 
vyprovodit Knoppovu sestru, která jela načerno. I žena odešla od 
senátu s trestem, dostala 250 hodin veřejně prospěšných prací, a to 
za výtržnictví. Napadený šofér tramvaje na lince do Vratislavic utrpěl tříštivé 
zlomeniny v obličeji, prodělal několik operací a patrně bude mít trvalé následky.  
„Útok byl veden s bezdůvodnou brutalitou a zcela nesmyslně. Ran muselo být více, a 
musely být velice tvrdé, když došlo k roztříštění obličejových kostí. Poškozený má 
dodnes následky,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Richard Skýba.  Řidič si 
všiml, že žena si označila dětskou jízdenku, platnou navíc jen pro Jablonec. Když ji 
vyzval, aby vystoupila nebo si koupila platný lístek, začala mu podle obžaloby 
vulgárně nadávat. Řidič ji proto uchopil za límec a couval s ní ven z vozu.  Bratr 
vyváděné ženy ale udeřil řidiče zezadu do hlavy. Vyhodil jej z tramvaje a venku na 
něj znovu zaútočil pěstí a kopy. I když stálo na zastávce několik lidí, nikdo řidiči proti 
subtilnímu útočníkovi nepomohl. Po tomto incidentu zařídil dopravní podnik 
řidičům kurzy sebeobrany. „Bylo to jedno z nejbrutálnějších a nejzákeřnějších 
napadení, co pamatujeme,“ zmínila mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou Martina Poršová. https://liberec.idnes.cz/ridic-tramvaje-cerny-pasazer-napadeni-soud-

liberec-fwx-/liberec-zpravy.aspx?c=A180222_154846_liberec-zpravy_jape  
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Rudá hv ězda nad St řešovicemi 

Nad Střešovickou vozovnou vyšla v únoru opět 
rudá hvězda – symbol pracujícího lidu – která se po 
dlouhých deseti letech vrátila zpět na historický 
vůz T1 e.č. 5002.  
Stalo se tak díky iniciativě zaměstnanců depa, kteří 
naštěstí nesdílejí pokrytectví jejich odcházejícího 
vedení. 
„Téjednička“ byla před více než deseti lety 
rekonstruována v ÚD Hostivař a do Střešovic přišla 
i s rudou hvězdou na čele. To se, ale nelíbilo 
tehdejšímu výpravčímu a stávkokazovi z roku 2011 
Petru Čtvrtníkovi – v DPP též znám pod 
pseudonymem „Ich Bin“ – a nařídil hvězdu 
demontovat. Snad, aby mu nepřipomínala jeho předlistopadovou minulost. 
(Přezdívka Ich Bin se váže k ostudě, kterou Čtvrtník způsobil před několika lety 
v Magdeburgu, kam byla téjednička zapůjčena u příležitosti loučení s vozy Tatra ČKD. 
Při oficiálním aktu se zástupce DP Praha pan Petr Čtvrtník nezmohl na nic jiného než 
na lakonické Ich Bin Čtvrtník) .  
Dnes když byl „Ich Bin“ za lehce dramatických okolností odejit, se „téjednička“ 
konečně dočkala ozdoby, která ji právem náleží a se kterou  již v roce 1951 
opouštěla brány smíchovského závodu.  Její vzhled zas připomíná onu revoluční 
dobu plnou zásadních společenských změn, bohužel dnes tak jednostranně 
hodnocených. A přesně v duchu té doby i tramvaj T1 představovala revoluci 
v koncepci výroby tramvají, později všeobecně označované jako tramvaje typu T.  
T1 je konkrétním důkazem úspěchů poválečného znárodněného hospodářství. Byla 
první v řadě tramvají, jejichž výroba trvala téměř pět dekád. Nejpočetnější „tétrojka“ 
jezdila v 47 městech světa a ulicemi Prahy brázdila na pravidelných linkách ještě 
v loňském roce. To jsou úspěchy hospodářství pod symbolem rudé hvězdy. To jsou 
úspěchy vedle, kterých ty dnešní hvězdy blednou, v lepším případě žloutnou.  
Doufejme jen, že idiotská představa některých lidí o tom, že když změní název věci, 

když odstraní symbol tak změní 
i podstatu věci samotné, se už 
nebude prosazovat. Přejme 
opět kompletní „téjedničce“ 
stejně jako zaměstnancům 
vozovny Střešovice, aby jejich 
nové vedení bylo lepší než to 
odcházející a ne naopak, jak se 
už v DPP nejednou stalo.  
                            _ZZ_ 

16 



Proběhla první letošní kolektivní akce – Kongres HOFEDu 2018.  
 

Lednový víkend strávený skupinou členů Unie frakcí, v termínu 12.-14. ledna, 
proběhl v hotelu Luna na Vysočině ( www.hotelluna.cz ). Všichni účastníci byli se 
službami i vybavením hotelu nadmíru spokojeni a je předpoklad, že i další Kongres 
bude HOFED zde pořádat. 
Moderní hotel Luna je posazen do klidné a čisté přírody, je obklopen krásnými lesy, 
má svůj velký rybník, tenisové kurty, fotbalové hřiště a i třeba dřevěné chatky pro 
letní rekreanty, kteří nemají moc peněz. Ubytování v chatkách je totiž jen za 130,-Kč 
osoba, což je podle mne levné. Luxusní hotel má ceny pokojů (se snídaní) kolem 580 
korun za lůžko. Nicméně každý pokoj je moderně vybavený, koupelna s masážní 
sprchou, wifi samozřejmostí. V hotelu se dále nalézá vlastní bazén (15 na 5 temp), je 
tam vířivka, sauna, kulečník a má spoustu salónků na jednání i třeba na hraní pin 
pongu. Na své si přijdou milovníci čtyřkolek (možno zapůjčit), či jen hráči 
automobilového simulátoru. V létě je zde možné rybařit, půjčit si lodičky, nebo 
potápěčskou výzbroj. Venku se dá hrát i řada kolektivních her.  
Uvaří vám zde chutné jídlo a nejen plná penze, ale i druhá večeře je zde velmi 
bohatá a připomíná domácí stravu. Pivo čepují jak blízký Bernard, tak jiné druhy, 
k dispozici je i láhvové, např. Plzeň. Venku se dá procházet po udržovaných cestách 
v lese, či si zajet za zajímavostmi do blízkého okolí.  
Aby člověk vše stačil vyzkoušet, musel by tam být alespoň měsíc. Z míst, kam HOFED 
za ty desítky let zavítal, co každoročně schůzuje nad Pravidly stolního hokeje, je toto 
zřejmě nejhezčí.  Podívejte se sami na stránky www.hotelluna.cz  
Frakce HOFED, člen sekce Unie frakcí, tak jako loni, využil možnost dotace na 
kolektivní akci našich členů. Jak pronájem salónku pro jednání, tak pronájem 
sportovišť, kde využil nabídky bazénu, kulečníku i pin pongu a cen pro medailisty, 
mu byl proplacen na základě doložených účtů a prezenčky účastníků. Ubytování i 
stravu si účastníci zaplatili sami.   
Využijte i vy nabídky, kterou naše Odborová rada všem sekcím a jejich členům 
poskytuje a uspořádejte si svou akci, pro váš kolektiv, a to až do hodnoty 5tisíc Kč. 
Přemluvte k tomu vaše funkcionáře…. nejen posezení v hospodě je kolektivní akce. 
Něco fotek z hotelu a okolní procházky:                                                   _JZ_ 
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Ztráty a nálezy v pražské MHD v roce 2017  

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v roce 2017 evidoval 
celkem 6 453 ztracených předmětů, úspěšně se našlo 2 
243 předmětů, tj. zhruba 35 %. Kromě toho se pak 
v dopravních prostředcích našlo také 1 019 různých osobních dokladů (do celkového 
počtu ztrát se nezapočítávají). Počty ztrát rok od roku rostou. 
Přehled ztrát a nálezů je velmi obsáhlý, ve výčtu nechybějí ani kuriozity. Kdo by 
čekal, že se v pražské MHD ztratí mládě krajty, nebo maska Spidermana? Pracovníci 
Dopravního podniku přišli kvůli zapomnětlivcům do kontaktu mj. s topným tělesem 
radiátoru, notářským spisem, daňovým přiznáním, vysvědčením, kočičím stelivem, 
vrtačkou, stativem, monitorem, mažoretskou hůlkou, roštem od sporáku, vějířem, 
kytarou, houslemi a ukulele. Mezi neobvyklé ztráty v MHD patří i zdravotní pomůcky 
jako berle, zubní protéza, glukometr, krokoměr, naslouchátko a ortéza. V metropoli 
v MHD zapomínají i ti, kteří za relaxací rádi vyrazí do přírody. Dopravní podnik loni 
evidoval rybářskou stoličku, sazeničky rajčat, ježka, motyčku, gril, stan či košík na 
houby. Nezapomínají se jen předměty, ale i lidé. V pražské MHD se v roce 2017 
ztratilo i spící dítě a 82 letý cestující. 
Všechny nevyzvednuté ztráty a nálezy se sváží do kanceláře Ztrát a nálezů v ulici 
Karolíny Světlé 5 na Praze 1,“ uvedla Petra Tölgyesiová z odd. Telefonické informace 
DPP. „Kancelář Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé zřizuje pražský magistrát. Pokud 
se nepodaří dohledat majitele, putují do této kanceláře například i ztracená 
zavazadla z letiště. V loňském roce se do kanceláře dostalo 7 135 nálezů. Zhruba 25 
% věcí si lidé vyzvednou,“ uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy. 
 

Co dělat v p řípadě ztráty v ěci v MHD?  
V případě ztráty předmětu v autobuse či tramvaji mohou cestující volat na 
informační linku DPP 296 19 18 17, kde se po získání podrobnějších informací 
pracovník linky spojí s dispečerským pracovištěm, které informuje řidiče konkrétní 
linky. Pokud je věc dohledána, cestujícímu je sděleno, kdy a kde si může ztracenou 
věc vyzvednout. 
Nahlášení ztráty v následujících dnech- V případě pozdějšího zjištění ztráty je 
možné obrátit se na kancelář Ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé 5, Praha 1 (tel. č. 
224 235 085). Otevírací doba: po a st 8:00 – 17:30, út a čt 8:00 – 16:00, pá 8:00 – 
14:00, polední přestávka 12:00 – 12:30). Tam se také soustředí nevyzvednuté ztráty 
a nálezy, u kterých není možná identifikace vlastníka.  Ztráty a nálezy, u kterých je 
prokazatelně znám vlastník (např. OP, kartička zdravotní pojišťovny, platební karta 
atd.), se předávají do Centrální podatelny DPP na adrese Sokolovská 217/42, Praha 
9, jež následně vyřizuje předání vlastníkovi.    
Co dělat v p řípadě nálezu?  Pokud cestující nalezne nějakou ztracenou věc v 
prostředcích MHD, je nejlepší odevzdat předmět přímo řidiči autobusu či tramvaje, 
popřípadě v metru dozorčímu stanice, či v podatelně DPP.   
                                                                                                                  Zdroj: tiskové odd. DPP  
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Udělejte si klimatizaci bez elekt řiny. „Pohán ějí“ ji plastové lahve 

Ne každý má peníze na klimatizaci. V chudé Bangladéši 
zkouší komunikační společnost Grey společně s 
technologickou společností Grameen Intel „klimatizaci“ 
vyrobenou podomácku z prázdných plastových lahví. 
Pomocí takzvaného Venturiho efektu dokáže oknem 
proudit vzduch rychleji a tím ochladí místnost až o deset 
stupňů.  Obě společnosti vytvořily svépomocný návod, 

jak vyrobit do oken vsadku osazenou uříznutými plastovými lahvemi.  Díky Venturiho 
efektu pak vzduch proudící do místnosti hrdlem lahve 
zrychluje proudění a tím ochlazuje místnost. V praxi se 
podařilo snížit teplotu z 45 °C až na 35 °C. To vše bez 
použití elektřiny. Návod je velmi jednoduchý. Vezmete 
pevnou desku velikosti okna a podle velikosti 
nasbíraných lahví nakreslíte mřížku. Do styčných bodů 
vyvrtáte otvory takového průměru, abyste do nich mohli 
vsadit hrdlo lahví uříznutých na poloviční délku. 
Pak uříznete z víček horní část a vytvoříte z nich vlastně matici, která bude přidržovat 
lahve na desce. A nakonec vsadíte desku i s lahvemi do okenního prostoru. Účinnost 
systému se odvíjí od množství lahví, které se podaří do okna vtěsnat, tedy i od 
velikosti okna. Systém Eco-cooler v současnosti používá v Bangladéši už 25 000 
domácností z 28 000, které nemají elektřinu. K tomuto „vynálezu“ se určitě ještě 
vrátíme v době, kdy u nás udeří letní horka a vyzkoušíme stavbu podobného 
ochlazovače také. Zdroj: https://hobby.idnes.cz/klimatizace-bez-elektriny-dcm-/hobby-
dilna.aspx?c=A160615_114504_hobby-dilna_bma  
 

Harley p řepřahá na elekt řinu, koupil startup na motorky na baterky 
Harley-Davidson investuje do motocyklového startupu Alta Motors. 
Firma ze Silicon Valley se zaměřuje na výrobu lehkých elektrických 
motocyklů. Investice je součástí snahy Harley-Davidson proniknout 
více do oblasti elektrických motocyklů a zaměřit se se svou nabídkou 
více na mladé spotřebitele, protože její oddaná generace tzv. baby 
boomers, tedy lidí narozených od 40. let do poloviny 60. let dvacátého 
století, začíná stárnout a často se ze zdravotních důvodů svých motocyklů zbavuje. 
Obě firmy také doufají, že díky snazší jízdě na elektrických motocyklech, které 
nemají rychlostní stupně a spojku, najdou nové motocyklové fanoušky. Pokles 
prodeje motocyklů Harley-Davidson v poslední době vyvolal spekulace mezi 
analytiky, zda se firma nebude snažit najít kupce. Generální ředitel Matt Levatich 
však uvedl, že firma o ničem takovém neuvažuje. Harley plánuje v příštích několika 
letech investovat do vývoje technologie elektrických motocyklů 25 až 50 milionů 
dolarů (521,4 milionu až 1,04 miliardy Kč) ročně. V příštím roce plánuje představit 
svůj vlastní elektrický motocykl. Zdroj: https://auto.idnes.cz/harley-davidson-alta-motors-

elektromotocykl-fnx-/motorky.aspx?c=A180301_182357_motorky_fdv&galerie 
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Kastrace – malý krok pro ko čku, ale velký skok pro lidstvo 
Náš dnešní příspěvek v Motoláčku bude o kastracích. Vynecháme 
technický popis tohoto běžného veterinárního zákroku a zaměříme 
se spíše na dopady kastrace na lidskou a kočičí populaci.  
Náš útulek přijímá dva typy koček – kočky, o které se majitel 
z různých důvodů (zdravotní stav, finanční situace, věk) nechce 
nebo nemůže starat, a kočky, které majitele nemají. Druhá skupina 
koček je daleko početnější. Nemine den, kdy by nám do útulku 
nevolal nebo nepsal nálezce s prosbou o pomoc, protože nalezl kočku, které by chtěl 
pomoci, ale není schopen se o ni postarat. Často to bohužel v podmínkách běžné 
domácnosti není ani možné – kočky bývají zraněné, po úrazech, nemocné. Vyžadují 
náročnou péči (pravidelné podávání léků, přísná hygienická opatření atp.).  Zdaleka 
ne všechny jedince, kteří by naši pomoc potřebovali, jsme schopni přijmout. A asi ani 
není třeba zdůrazňovat, kolik času, peněz, osobního nasazení a stresu pro všechny 
strany stojí taková péče. A přitom řešení je jednoduché – NECHÁVEJTE PROSÍM SVÉ 
KOČKY A KOCOURY KASTROVAT.  Kočka je velmi plodné zvíře. Kočka může každý 
rok vrhnout koťata až třikrát, v každém vrhu se narodí průměrně čtyři koťata. Není 
v silách žádného majitele kočky, aby se postaral či našel nové domovy pro všechna 
koťata, zvlášť když jich v dalším roce může být už 144. A v dalším 1 728… Pomineme-
li středověké způsoby omezování výsledků velké plodnosti koček (zabíjení koťat), 
pak má majitel v zásadě dvě možnosti – buď ponechá potomky své kočky svému 
osudu, takže většina z nich se dožije maximálně 2–3 let, nebo svou kočku či kocoura 
nechá včas vykastrovat.  Asi nemá smysl diskutovat nad tím, která z metod je 
humánnější, jednodušší a výhodnější jak pro nás lidi, tak pro kočičí populaci.  
Shrňme si výhody kastrace: 
• V první řadě kočka nebude produkovat koťata, o která se budeme muset postarat. 
• Kastrace u kočky působí i jako prevence rakoviny vaječníků a dělohy, jakož i zánětů 

dělohy. 
• Kočka i kocour jsou chráněni před chorobami, které se přenášejí pohlavním stykem 

(kočičí leukémie a kočičí „AIDS“). 
• Kocouři přestanou „značkovat“, tzn. označovat si své teritorium páchnoucí močí. 
• Ubude zranění z boje – zvláště kocouři se během „námluv“ perou se svými soky 

v lásce, přičemž bitka nejednou skončí abscesem. 
• U kočky se nebude projevovat hlasitá říje, tzn. „mrouskání“. 
• Zejména kocouři se budou držet více doma a přestanou se toulat – zmenší se riziko, 

že skončí pod koly automobilů. 
Kastrace nemá žádný vliv ani na váhu kočky (obezita), ani na její schopnost lovit 
myši!  A tak pevně věříme, že naši čtenáři nechávají své kočky a kocoury kastrovat, a 
pokud ne, pak tak učiní – v rámci zkvalitnění života nás, lidí, i našich koček. Kastrace, 
která nyní stojí od 1000–2000 Kč (záleží na pohlaví zvířete a regionu), ušetří všem 
mnoho utrpení.       Všem zodpovědným majitelům děkujeme. 
           -LaC-                                  www.azyl-kocourkov.cz          mobil: 602 253 185 
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Ženy pot řebují spát více než muži.  
Důvod vás dostane!  

Muži se se ženami často dohadují o tom, kdo potřebuje více spát. 
Britští experti už mají jasno v tom, jaké pohlaví potřebuje více 

spánku. Jsou to ženy! Měly by spát déle než muži, a to minimálně o dvacet minut. 
Důvod je prostý. Během dne se často zabývají více věcmi naráz a jejich mozek jede 
na 100 %. „Jednou z hlavních funkcí spánku je regenerace mozku, aby mohl druhý 
den zase svěže fungovat. Ženy ho namáhají více, a proto potřebují spát déle,“ tvrdí 
profesor Jim Horne, ředitel projektu, který zkoumá spánek na univerzitě v Anglii. 
 

Kdo víc spí, stárne pomaleji.  „Během hlubokého spánku se mozková kůra, což je 
část mozku zodpovědná za uchovávání informací, uvolňuje. Není v takovém zápřahu, 
jako když bdíme. Pomalu přichází do obnovovacího módu. Čím více mozek pracuje 
během dne, tím více se potřebuje regenerovat, tudíž spát. Ženy ho používají více než 
muži. Dokážou si lépe uspořádat čas a jsou flexibilnější. Z tohoto důvodu potřebují 
více spát,“ tvrdí profesor Horne. Muži, kteří hodně pracují a musí nepřetržitě 
zaměstnávat mozek, potřebují více spánku než průměrní muži. Stále ale méně, než 
zaneprázdněné ženy. Těm ale průměrně stačí spát o 20 minut déle. U každé je to 
individuální.  
„Průměrný dospělý člověk potřebuje spát okolo šesti až osmi hodin za noc. 
Některé ženy trpí poruchami spánku během těhotenství a následně i po narození 
dítěte. Starší ženy mívají neklidný spánek během menopauzy. Poté se jejich spánek 
vrací do normálu. To je dalším důvodem, proč ženy potřebují více relaxovat,“ tvrdí 
profesor Horne. Nejkvalitnějšího odpočinku si užíváme v hlubokém spánku. Věci 
zjistili, že poté, co spánek přejde do lehčí fáze, začneme být mnohem citlivější na 
okolní zvuky. Často reagujeme ve spaní na slova, kterým přikládáme velký význam. 
Pokud někdo zašeptá naše jméno, máme větší šanci, že se vzbudíme, než když někdo 
řekne slova, která nás vůbec nezajímají. 
 Pokud lidé sdílí jednu postel, lehčí člověk má větší tendence se budit, jakmile se ten 
těžší pohne. Oba se vzbudí, ale žena se hůře vrací do říše spánku než muž. Asi 18 % 
žen prohlašuje, že má špatný spánek zhruba pět dní v týdnu ve srovnání s 8 % muži. 
Nizozemské studie z minulého roku zjistily, že ženy často podceňují dávku spánku, 
kterou by měly den co den dostat. Mnozí lidé špatně spí, protože mají osobní 
problémy. V této situaci jsou unavení všichni, bez rozdílu pohlaví.  Probděli jste noc? 
Dejte si dvacet!  „Někteří lidé tvrdí, že dokážou spát jen pět hodin za noc. Většinou 
se ale nepřiznají, že si odpoledne minimálně na hodinku schrupnou,“ říká profesor 
Horne. Takhle funguje spousta lidí. Stejně to měl i Winston Churchill. Přes noc spal 
jen čtyři hodiny, ale nikdy si neodpustil dvouhodinovou odpolední siestu.  Pokud jste 
přes noc zamhouřili oči jen na chvíli, nepotřebujete spánkový deficit dospávat do 
dvou hodin odpoledne. Důležité je, abyste se alespoň na chvíli dostali do 
hlubokého spánku. V něm se mozek nejlépe zregeneruje. 
zdroj: http://doma.nova.cz/clanek/zdraviastyl/zeny-potrebuji-spat-vice-nez-muzi-duvod-vas-dostane.html   
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Stránka pro mladé a extravagantní… 
 

Chloupky v nose se dostávají do módy. Lidé si um ělými řasami 
zdobí nosní dírky 
Novým lehce bizarním trendem ve světě internetových 
blogerek a blogerů jsou chloupky na nosních dírkách. Uživatelé 
sociálních sítí si lepí na nos umělé řasy a chlubí se tím na svých 
profilech. Jako první si takto nos vylepšila blogerka 
Gret_chen_chen. Záhy se na Instagramu tento trend „rozjel“ a 
další řada blogerek a blogerů se počinem inspirovala a začala 
zveřejňovat fotografie s umělými řasy v nosních dírkách.   Celá 
tato instagramová mánie se rozjela bez toho, zda je jasné, jestli jde o recesi či se této 
uživatelce Instagramu chloupky trčící z nosu opravdu líbily. Tato skutečnost dokazuje 
jednak sílu sociálních sítí a jednak přináší otázku, zda i další módní trendy nevznikly 
pouze jako vtip. Domnělé nosní chloupky nabývaly rozličných podob. Jedna dívka si 
umělé řasy umístila dokonce na rty- viz foto.  Zdroj: https://relax.lidovky.cz/chloupky-v-nose-se-
dostavaji-do-mody-lide-si-umelymi-rasami-zdobi-nosni-dirky-1wz-/moda.aspx?c=A180107_194758_moda_ele 
 
 

Nová móda mezi dospívajícími? Barevné chlupy v podp aží 
 

Na fotkách i videích se mladí lidé z celého světa chlubí 
pestrobarevnými odstíny svého ochlupení v podpaží. 
Přírodní porost si dospívající neholí, naopak jej zvýrazňují 
fosforeskujícími odstíny barev. Především tak možná 
nastolují zlom v módě posledních desetiletí: odklon od 
holení a trendu hladkých těl. Z toho se radují mimo jiné 

lékaři - holení totiž neprospívá zdraví.   Zdroj: https://www.lidovky.cz/nova-moda-mezi-dospivajicimi-
barevne-chlupy-v-podpazi-pf5-/video.aspx?c=A150421_231305_ln-video_ele 
 
 

Vrací se díky hnutí Movember móda knír ů? .  

Vousy jsou zpět už roky. Díky charitativnímu hnutí 
Movember se najednou objevuje více mužů s kníry. 
Zatímco v arabských zemích, v Indii a v Turecku nikdy z 
módy nevyšly a jejich tvar tam může dokonce vyjadřovat 
politickou příslušnost, na Západě měli jen málo stoupenců 
- třeba britský zpěvák Freddy Mercury či americký herec Tom Selleck. Jen ve Francii 
je teď na internetových stránkách hnutí Movember registrováno 25 tisíc kníračů! 

Světové hnutí Movember chce upoutat pozornost veřejnosti na 
mužské nemoci. Jeho účastníci si nechávají v listopadu narůst 
knírek, aby upozornili na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat. 
Mezi smetánkou se dnes znovu začaly kníry nosit. „Je to jakási 
reakce na módu vousatého hipstera. Knír je symbolem mužnosti 
a je možné, že jde o určitou obrodu kníru. Zdroj: 
https://relax.lidovky.cz/vraci-se-diky-hnuti-movember-moda-kniru-porost-na-tvari-je-zpet-uz-

roky-1mh-/zajimavosti.aspx?c=A141129_144549_ln-zajimavosti_hm  

22 



Zdravověda z jiného pohledu…. 
Psí olíznutí prospívá našemu zdraví, shodují se v ědci.  
Má váš pejsek tendence vás olizovat? Jedině dobře. Podle amerických vědců to má 
blahodárné účinky na naši imunitu. Vědci z University of 
Arizona přišli před časem s nečekanou teorií: „Jsme 
přesvědčení, že soužití psa a člověka zlepšuje lidskou 
imunitu,“ tvrdí Kim Kelly z výzkumného týmu. Obecně 
se ví, že pejsci fungují skvěle na lidskou psychiku a jsou 
využívání v několika léčebných metodách v tomto 
oboru. Tým amerických vědců je ale přesvědčen i o 
dalších výhodách. „Studie ukázaly, že psi posilují 
imunitní systém dětí a snižují riziko astmatu a alergií. Myslíme si, že psi fungují jako 
probiotikum, které podporuje tvorbu dobrých bakterií v našem žaludku. Výborné 
účinky jsou patrné u starších lidí,“ píší vědci ve své zprávě. Zdroj: 
http://procproto.cz/objevy-2/psi-oliznuti-prospiva-nasemu-zdravi-shoduji-se-vedci/  

 
Rady od MUDr. Josef Lucký :        

„ Západní koncept vitamínů nemá k imunitě žádný vztah. " 
 

• Na podzim se celá příroda připravuje k spánku a i my bychom měli v aktivitách 
polevit. Těžko tohle vysvětlíte svému zaměstnavateli, ale pokud to vaše situace 
aspoň trochu dovolí, odsuňte náročné povinnosti na jaro. 

• Zchlaďte svou mysl. Čínská medicína upozorňuje, že v chřipkovém období 
  bychom si měli dát pozor na emoční vypětí. To totiž přehřívá náš systém, a když 
do takového terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším impulzu 
mnohem silněji. 

• Chraňte si celé tělo, nezapomínejte na ruce. Zatímco v létě do nás podle Číňanů 
vnikají bakterie a viry přes nos a ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo ponožek 
nebo vycházka v mrazu bez rukavic a máme nevítanou návštěvu. 

• Čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen výjimečně. Opravdu to s těmi vitamíny 
není tak horké, jak se říká. Čerstvé ovoce a zelenina ochlazují organizmus a to je 
přesně to, co v zimě nepotřebujeme. Způsobují totiž, že se naše cévy dostatečně 
neprokrvují a takto nedávají průchod imunitě, když potřebuje vyrazit do boje. 

•  Nezapomínejte na skořici. Že skořice zahřívá, to je známá věc. Pozor! Skořice 
zvyšuje tlak ! Opravdové imuno-stimulační účinky nemá ovšem kůra, která se 
běžně prodává, ale pouze větvičky. Ty seženete ve formě léčiva. 

•  Když jste nemocní, na citrón zapomeňte. Kyselost citrónu totiž 
energii, kterou chceme dostat na povrch, naopak vtahuje 
dovnitř. Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci třeba 
kašleme. Myslíme si, že na nás vlezlo zase něco jiného, co 
bychom měli léčit jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž 
nemoc a my jsme ji nezvládli.     Zaslala a odpovědnost nese –RůRi- 

Názory pisatelů se nemusí shodovat s názory redakce, která se distancuje od odpovědnosti za újmy. 
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Víte že….      Napsali jste nám:   Zajímavosti o zraku… 
Kolem tří čtvrtin všech našich vjemů způsobuje právě zrak. Jeho správné 
fungování a tudíž i propojení oka s mozkem je proto velmi důležité a to 
nejen u řidičských profesí.  
 Senzorické orgány zraku – oči – jsou jen vstupem do celého procesu 

utváření obrazu. Ze sítnice jdou nervové impulsy z pravého i levého oka přes vizuální 
kůry mozku do spánkových mozkových laloků. Proto, když se udeříme silně do hlavy, 
máme mžitky před očima. Děje se tak právě kvůli propojení oka s mozkem.  
Zachycení obrazu určitého předmětu a převod na nervový impuls je jen jednou z 
částí celého procesu vidění. Obraz, jak ho vnímáme, musí předtím, než nám ho 
mozek promítne, zpracovat v celek, protože tmavší obrazy trvají oku déle.  Mozek 
také mění viděný obraz v trojrozměrný, jinak je vlastně plochý. Jsou k tomu 
zapotřebí obě oči.  K tomu, aby zdravé oči správně viděly, je potřeba světlo, které se 
láme v čočkách. Nefunguje-li biologická čočka správně, může ji nahradit čočka vnější 
(brýle, kontaktní čočky).    Vady čočky : 
Krátkozrakost - světelné paprsky se spojují dříve, než dopadnou na sítnici, obraz se 
vytváří už před sítnicí a na ní je pak neostrý. 
Dalekozrakost -  světelné paprsky se spojují za sítnicí, obraz se promítá až za ní. 
Astigmatismus -  nepravidelný tvar rohovky spojuje paprsky nerovnoměrně, na 
sítnici tak vzniká rozmazaný obraz. 
Stařecká dalekozrakost - stárnoucímu oku se mění tvar čočky a tak se paprsky 
nestačí spojit na sítnici. 
Barvoslepost - vrozená vada sítnice, která se nedá vyléčit. S přibývajícím věkem se 
barevné spektrum jedince zmenšuje. Každý dvacátý člověk je barvoslepý. 
 

Výtah a jeho zpracování z knihy Lidské tělo poslala _LuCi_ 
 

Proběhne jarní bowling - vzhledem k tomu, že číslo 

M36 vychází až koncem března a  turnaj je již 7. dubna, jsme si 

vědomi, že řada z vás na tuto upoutávku reagovat nestihne… 

Bowlingový turnaj pořádáme vždy na jaře a na podzim. Utekl-li 
vám tedy ten jarní, zúčastněte se podzimního. Stačí sledovat web, 
facebook či SMSinfo.  Pro jarní turnaj  byl stanoven termín 7.dubna 2018  v 11 hodin, 
herna je tradičně u stanice tram Blatiny (tram 9,16 /místo linky10/, bus 180)   

Soutěžíme o nejlepšího jednotlivce, i v soutěži týmů (tým tvoří nejlepší 4 hráči 
z dané sekce či z jiné OO, podle hodnocení jednotlivců.). Hází se dvacet hodů 
(dvojhodů) a podle součtu bodů se určuje pořadí jednotlivců + při týmech i součet 
nejlepších čtyř ze všech nahlášených hráčů daného týmu. 
 

Startovné naši členové a jejich doprovod platit nebudou (akci hradí ROH Ing. Douši).     
Platí i pro nově přihlášené členy.  Pro ostatní je to za 200,-Kč. Všichni obdrží diplom 
s umístěním, první čtyři a poslední pak (fakt cenné) medaile a vítěz i stylový pohár.  
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Víte že….     Napsali jste nám:  PROČ SE TVOŘÍ PLEŠ?  
 

Hustota a kvalita vlasů je dána geneticky a stejně tak, ve většině případů, i sklony k 
vlasové ztrátě.  Je zajímavé, že vlas, který má vypadnout, se chystá 2 až 4 měsíce a 
vše je zařízeno tak, že několik vlasových cibulek je v počáteční fázi růstu vlasu, ta 
trvá 2 až 6 let. Některé vlasové cibulky jsou v klidové fázi a některé se právě chystají 
vlas pustit. Tento cyklus vlasová cibulka může za život absolvovat 10 – 18 krát a 
vychází tak, že zhruba 4/5 vlasů máme na hlavě a 1/5 vypadává. 
Nejčastější vlasová ztráta je známá pleš u mužů a je to dáno mužskými pohlavními 
hormony – androgeny. Nejprve se začnou tvořit tzv. kouty, kdy nad čelem zůstává 
čupřina, a po stranách vlasy mizí. Po čase se přidá řídnutí vlasů na temeni a časem 
muž vypadá jako Hurvínek. V dnešní době toto bývá řešeno holením hlavy. Pokud si 
muž vlasy nechá, časem se vytvoří pouze vlasový věneček 
nad krkem a ušima, tzv. Hippokratova pleš. S věkem muže 
se procentuálně zvyšuje riziko pleše zhruba tak, kolik je 
skupině stejně starých mužů let, tolik procent je mezi nimi 
procent plešatých (např. u 30 letých je to 30%). 
 Je zajímavé, že denně vypadne člověku asi 100 vlasů, což je 
běžné, při mytí hlavy to může být až 200 vlasů. Ke 
zmenšení únavy vlasových cibulek je vhodné konzumovat potraviny s kyselinou 
listovou a zinkem - zelená zelenina, aminokyselinu metionin, kterou obsahují 
všechny kvalitní bílkoviny, železo obsažené spolu se zinkem třeba v dýňových 
semíncích, dále je železo v játrech, červeném mase, luštěninách a mořských plodech. 
Také se doporučuje zásobit tělo vitaminy skupiny B, na jejichž nedostatek je vlasová 
cibulka citlivá (ořechy, vejce, luštěniny). 
U žen řídnutí vlasů prochází jinak, řídnou postupně od čela k temeni, ale holá kůže se 
nevytvoří. To je způsobeno pomalou ztrátou ženských hormonů, kdy se v těle začnou 
hormonální změny starat o procentuální navýšení hormonů mužských. 
Oproti tomu alopecie může poskytnout všechny věkové skupiny a obě pohlaví.  Je to 
neinfekční onemocnění postihující všechny chlupaté části těla. Nejdříve se tvoří holé 
ostrůvky, až postupně dojde ke ztrátě ochlupení i vlasů vůbec. Toto onemocnění je 
podmíněno stresově, někdy s podporou hormonální složky. Velkou vinu v tomto má i 
nesprávné stravování nebo plísňová onemocnění. Dlouholetí vězni, kteří dříve byli 
jen o chlebu a vodě také trpěli buď velmi špatnou kvalitou vlasů, nebo o ně přišli. 
V žádném případě k řídnutí vlasů nedochází nošením pokrývky hlavy, pokud je 
udržována v čistotě. Tento mýtus vznikl před staletími, kdy lidé nosili šátky a čepice 
dlouhodobě neprané, mnohdy obsahujícími vši, což k plešatění napomáhalo. K 
plešatosti nepřispívá ani časté mytí vlasů, pokud je k tomu použita odpovídající 
kosmetika. Ani vlasový styling, pokud nejde o dredy nebo číro vlasům neškodí, 
pokud se o ně vhodně staráte. 
Ani délku vlasů neovlivníte stříháním…. ani slepičincem. Ta je dána rychlostí růstu 
vlasu, kterou stihne během fáze, než z cibulky vypadne. Z jedné cibulky rostou 1 až 3 
vlasy a jejich sílu a kvalitu ovlivníte částečně vhodnou stravou bez denního stresu a 
používáním kvalitní a odpovídající kosmetiky třeba i s kofeinem, česnekem a 
bylinkami...                                                             _P.D._ 
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Víte že….      Napsali jste nám:  SYSTÉM GALILEO 
 

Podle toskánského astronoma ze 16. století byl pojmenován civilní družicový 
navigační systém. S vývojem vojenských družicových systémů Glonass (Rusko) a 
známějšího GPS (USA) povstaly úvahy o tom, že čistě vojenské systémy by časem 
mohly nějakým způsobem omezit službu pro nevojenské potřeby hlavně při 
bezpečnostních akcích. Zároveň by měl být systém kosmopolitní a globálně 
přístupný. Již koncem 90, let britský politik Neil Kinnock – specialista na dopravu 
měl zájem o systém dopravu usnadňující. Roku 1999 byl představen již konkrétní 
plán pro systém Galileo. Projekt byl velmi podporován Francií a Itálií, Německo bylo 
zdrženlivější např. uniklou komunikací s americkou ambasádou a Berrym Smutnym, 
který měl systém Galileo za zbytečné utrácení peněz ze strany Francie. Dále po 
útocích 11. 9. 2001 byly USA obezřetnější k hrozbám a nový systém nechtěli úředníci 
kvůli potencionálnímu nebezpečí povolit. Náměstek ministra obrany USA Paul 
Wolfowitz měl námitky kvůli křížení s GPS a používání Galilea amatéry. Na to 
Evropa reagovala ještě větší podporou Galilea a J. Chirac a T. Blair se snažili najít 
společnou vůli s jeho fungováním, byl dohodnut systém fungování mezi soukromým 
a veřejným sektorem. 
Systém Galileo skládající se ze dvou částí zajišťují od roku 2007 státy Evropské Unie 
prostřednictvím agentury ESA (Evropská kosmická agentura) a dalších podpůrných 
institucí. Hlavní sídlo tohoto navigačního systému je v Praze Holešovicích. 
První fáze testování satelitů začala již v prosinci 2005 vypuštěním první 
technologické družice nesené raketou Sojuz z Bajkonuru, druhá v dubnu 2008 rovněž 
z Ruska a v říjnu 2011 byly vypuštěny 2 satelity z Guyanského kosmického centra.  
Na těchto zkušebních satelitech byla testována jejich vzájemná propojitelnost a 
zároveň kompatibilita s ostatními navigačními systémy. V říjnu 2012 byly vypuštěny 
další 2 družice a zajímavostí je, že jedna se jmenuje David podle chlapce z Hradce 
Králové, který se stal vítězem celostátní výtvarné soutěže. Ostatní satelity jsou 
pojmenovány podle dětských vítězů podobných soutěží v zemích Evropské Unie. Již 
12. 3. 2013 proběhlo první zaměření cíle s přesností 10 – 15 metrů a systém to nyní 
dokáže s přesností 1 metru. V roce 2014 byly vyneseny další dvě družice ruským 
nosičem, ale kvůli havárii zadní části nosiče jsou na jiné oběžné dráze. I s nimi řídící 
centrum ESA navázalo spojení. Roku 2015 byly vyneseny 4 družice, a roku 2016 6 
družic. Nyní je na oběžné dráze 56° nad rovníkem ve výšce 23000 km 18 satelitů. 
Plný provoz by měl být zajištěn roku 2019, kdy by mělo zhruba obíhat 30 satelitů, z 
nichž 3 budou záložní, měly by obíhat ve 3 rovinách vůči sobě posunutých o 120°. 
Přínos je vyšší pokrytí než GPS a to hlavně pro severské země, kde GPS dobře 
nefunguje. 
Největší výhoda kromě dopravy je v oblasti bezpečnosti, kdy je při nehodě možná 
přesná oboustranná lokalizace. Navíc tím, že je ze 2/3 
systém financován ze soukromých zdrojů, převážně z 
Francie, Británie, Španělska a Itálie, nemůže dojít k 
výpadku. Původně se chtěla zapojit do financování i Čína, 
ale posléze začala vyvíjet vlastní systém Beidou. Japonsko 
a Indie mají rovněž systémy své.   _P.D._ Zdroj Wikipedie 
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Napsali jste nám…..  z vašich dovolených:    Irsko  
Irsko je pro svou nádhernou přírodu nazýváno 
Smaragdovým ostrovem a také „Krajina touhy srdce“. 
Tak pojmenoval Irsko nositel Nobelovy ceny za 
literaturu William Butler Yeats. Zelený ostrov dýchá 
pohostinností, romantikou, tajemstvím i nádhernou 
nedotčenou přírodou. Je tu především drsná, ale 
krásná příroda, když se zadíváte, napočítáte snad 
padesát odstínů zeleně. Je posetý prehistorickými 
dolmeny, domky s doškovými střechami a hospůdkami, ze kterých je slyšet typická irská 
hudba. Dodnes tu přežívá duch prastaré keltské kultury a bájný svět skřítků. Nechybí tu ani 
historické památky, některé jsou dokonce z dob cca 4 000 př. n. l. Na smaragdovém 
ostrově objevíme památky našich předků v podobě hrobek, kamenných kruhů a klášterů, 
stejně jako tajemné keltské kříže na půdě dávných pohřebišť. Vychutnáme si podmanivou 
krásu tamních národních parků i hřmění vln Atlantiku tříštících se o rozervané útesy. Irsko 
je však také zemí rebelie poznamenanou historií. Dějinami Irské republiky prostupují 
krvavé vzpoury, válečné konflikty, náboženské nepokoje a boje za nezávislost. Jednou z 
událostí, které v minulosti ovlivnily život v Irsku, byl i velký hladomor, který zemi zasáhl 
v letech 1845–1852. Bezprostřední příčinou hladomoru byla sněť, která napadla základní 
zdroj obživy obyvatel, brambory. Následkem této choroby byla úroda brambor mizivá, na 
což svým životem doplatil přibližně jeden milion lidí, a proto se hladomoru často přezdívá 
bramborový. Důsledkem této události, která je dodnes považována za zlomovou v historii 
země, nuzné životní podmínky donutily Iry k emigraci.  
Patronem Irska je svatý Patrik (znamená vznešený nebo urozený, českou variantou je Vlastimil.), 
který dle legendy vyhnal všechny hady z ostrova a proto prý se dodnes na ostrově žádný z 
těchto plazů nevyskytuje. To asi nebude pravda, protože větší množství hadů v Irsku nikdy 
nežilo, nejsou tam pro ně dobré klimatické podmínky. Může jít o nepochopení (symbol hada 

byl používán druidy, jejichž náboženství bylo nahrazeno křesťanstvím), které šířil při misiích sv. 
Patrik. Podle dalších pověstí Patrik vysvětloval na příkladu jetelového trojlístku princip 
Nejsvětější Trojice, proto se trojlístek stal jeho symbolem. Pro Irsko je svatý Patrik 
věrozvěstem, který vyslyšel volání Irů. Každoročně se slaví jeho svátek 17. března. Jeho 
svátek je pro ně, ať jsou kdekoli, dnem bujaré radosti a setkání. Oblékají se do národní 
barvy, která je stejně zelená jako jejich země a trojlístek jetele si připínají na klopu kabátu. 
Součástí oslav jsou tradiční irské tance, doprovázené hrou na dudy, karnevaly, ohňostroje a 
rovněž různé škodolibosti a taškařice. V Dublinu trvají oslavy čtyři dny a jsou vlastně 
festivalem irské kultury. Jsou to dny, kdy Irové ukazují svoji vlastní přirozenost. Pro nás tato 
velkolepá oslava je možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má co do činění s 
národní hrdostí a úctou k vlastním tradicím. Dokážeme si představit, že by se něco 
podobného dělo k poctě sv. Cyrila a Metoděje? Asi těžko. S námi Čechy totiž rozhodně víc 
pohne výsledek hokeje.  
Symbolem Irska je tedy zelený trojlístek a harfa. Světoznámé je však hlavně irské pivo a 
jemná whisky. Neodmyslitelným symbolem hlavního města Dublinu je pivovar Guinness, 
který vyrábí tmavé pivo. To se v Irsku vyrábí již od roku 1759. Pivo se vyrábí 
z nesladovaného praženého ječmene, který mu dodává typickou karamelovou chuť. V roce 
2009 se vedení pivovaru Guinness rozhodlo uspořádat oslavu 350 let existence podniku, 
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které byly na počest jeho zakladatele pojmenovány 
Den Artura Guinnesse. Oslavy vzbudily v Irsku 
takový ohlas, že se firma rozhodla pokračovat 
v jejich pořádání a vznikla tak nová tradice 
slavnosti irského piva. Irové vypijí průměrně 131 
litrů piva ročně, což je 2. místo ve světovém 
žebříčku. První je ČR. Milovníci dobré whisky si 
nenechají ujít návštěvu Old Jameson Distillery. Zájemci o historii a výrobu whisky Jameson 
mohou navštívit jak palírnu v Middletonu, kde se dnes Jameson vyrábí, nebo původní 
palírnu v Dublinu. Tu roku 1780 založil John Jameson. Zde získáte informace o historii a 
kultuře nápojů. Muzeum zabírá část starého lihovaru Prohlídka začíná krátkým filmem a 
pak pomocí modelů a výstav je vysvětleno vše, co chcete o irské whisky vědět. Na konci 
prohlídky jste pozváni do baru na sklenku whisky zdarma. Jameson se vyrábí trojitou 
destilací a kombinací sladových a obilných whiskey. Výsledná směs se pak nechává zrát 
v soudcích od sherry. Na náměstí vedle palírny se pak po staletí konal proslulý trh s koňmi.  
Hlavním a největším městem Irské republiky je Dublin, jeho historie sahá až k Vikingům, 
kteří tu na začátku devátého století založili království zvané Černá tůň. Keltské kmeny na 
ostrov pronikaly od 6. století, založili opevněný přístav, který nazvali podle jezera, na 
kterém kotvili své lodě, Dubhlinn (černé jezero). Pozůstatky jejich osídlení můžeme vidět 
například v zahradě Městského úřadu.  Vůbec nejstarší dublinskou stavbou je katedrála 
Nejsvětější Trojice. Můžete tu také spatřit nejstarší irskou univerzitu založenou již v 16. 
století, Trinity College, nejprestižnější univerzitu Irska. V prostorách jejího kampusu, kde 
studovali Jonathan Swift, Oscar Wilde nebo Samuel Beckett, se skrývá iluminovaný 
evangeliář, kniha z Kellsu a prastará harfa, která prý kdysi patřila irskému velekráli Brianovi 
Boruovi. Další nejznámější stavbou Dublinu je katedrála sv. Patrika, největší kostel v celém 
Irsku. Uvnitř jsou náhrobky vznešených rodů, artefakty Jonathana Swifta a katedrální 
varhany. Za pozornost také stojí 120 metrový kužel Stříbrná jehla, který tvoří jednu z 
dominant hlavní dublinské třídy O'Connell Street, kde je turistické centrum, budova Hlavní 
pošty a kde se při povstání v boji za svobodu v roce 1916 zabarikádovali irští vlastenci. Na 
severní straně města se nachází největší městský park v Evropě, Phoenix park, kde najdete 
jak sídlo prezidenta či vrchní velitelství irské policie, honosnou rezidenci pro státní 
návštěvy, Papežský kříž a Wellingtonův památník. Grafton Street je jedna z hlavních 
nákupních ulic v centru. Přestože tam najdete převážně nóbl obchody, narazíte na ní i na 
množství pouličních umělců, kteří zkouší své štěstí. V okolí jsou typické georgiánské domy, 
které zdobí různobarevné vstupní dveře, jež se staly symbolem města. Po ulici Dame Street 
se vám naskytne pohled na důležité správní budovy, budovy bývalého parlamentu, kde 
nyní sídlí jedna z irských bank, o kus dále pak Dublinský hrad, radnice a katedrála Christ 
Church. Dublinský hrad vyhořel v 17. století. Sir William Robinson pak vyvíjel plány na 
opětovné sestavení, a proto dnes máme možnost tento hrad vidět. Jako skutečně 

středověké považují věž a sousední kapli, kterou zdobí 
100 vyřezávaných hlav irských osobností.  Tato katedrála 
sousedí s budovou Dublinia, ve které najdete expozici 
připomínající období vikinské kultury 
a středověku v Dublinu.  
A pokračování zase příště…  _HanZa_  
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Zajímavosti: Europoslanci vyzvali ke zm ěně střídání času.   
Komise bude žádost řešit.  Na zasedání Evropského parlamentu vyzvali 
europoslanci Evropskou komisi, aby vyhodnotila přínosy a rizika střídání 
letního a zimního času a případně navrhla zrušení. Občanské iniciativy a 
petice tvrdí, že změny času mají negativní dopady na zdraví. Na Komisi 
záleží, zda se bude směrnicí o střídání času zabývat. Pro změnu hlasovalo 
384 europoslanců, 153 bylo proti, 12 se zdrželo. V čele skupiny, kteří požadují 
změnu, stojí český europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL), ten citoval nedávný 
výzkum devíti evropských univerzit, podle nějž má 20 procent populace kvůli střídání 
času zdravotní problémy. Zvýšená sportovní aktivita v důsledku letního času není 
prokázána a úspory energie se nedostavily. Českou iniciativu vede senátor Petr Šilar 
a má podporu od 20 000 občanů. Ve Finsku petici podpořilo 70 000 lidí. V Polsku o 
tom jednají v parlamentu,“ uvedl Svoboda. Poslance Luďka Niedermayera (TOP 09) 
naopak obsah návrhu na zrušení střídání času nepřesvědčil. „Střídání času pro mne 
není něco, co by mělo být zrušeno jen tak lusknutím prstu, bez důkladné analýzy. 
Podobně se vyjádřila také poslankyně Dita Charanzová (ANO). Poslanci upozorňují i 
na úsilí, které EU vyvinula na harmonizaci doby, kdy se mění čas napříč členskými 
státy, a zdůrazňují, že jejich návrh nemá za cíl zavést v Evropě jednotné časové 
pásmo. Španělská poslankyně Inés Ayalaová Senderová zdůraznila, že posun ručiček 
dvakrát do roka má dopad zejména na děti, starší osoby a zranitelné lidi. V období 
střídání se rovněž zvyšuje nehodovost a lidé trpí vyčerpáním, dodala. „Studie 
ukazují, že po změně času hrozí větší riziko srdečních záchvatů a zvyšuje se počet 
dopravních nehod,“ tvrdí bývalý ministr zemědělství Polska Marek Sawicki.  Poslanci, 
kteří návrh nepodpořili, uváděli, že nejsou studiemi o negativním dopadu na zdraví 
přesvědčeni nebo že by se EP měl věnovat důležitějším tématům. Italský poslanec 
Angelo Ciocca řekl, že debata je ztrátou času. Evropský parlament by se podle něj 
měl zabývat spíše miliony chudých a nezaměstnaných. Otázka ukončení střídání 
času by měla být předmětem hlasování, aby se nestalo, že se bude čas v některých 
členských státech dvakrát do roka střídat, zatímco v jiných nikoli. 

Přechod na letní čas byl na českém území zaveden v období Protektorátu. Střídání 
času v ČSSR ustálilo v roce 1979 – letní čas začínal vždy poslední neděli v březnu a 
trval šest měsíců. Od roku 1996 se letní čas o jeden měsíc prodloužil a končí tak až 
v poslední říjnovou neděli. Letní čas platí v současnosti ve většině zemí Evropy, 
Severní Ameriky a Blízkého východu. V některých zemích byl letní čas nejprve přijat 
a posléze zrušen, například v Rusku, kde bylo střídání času zavedeno již v roce 1917, 
v roce 2011 však bylo zrušeno a  od roku 2014 mají Rusové pouze standardní čas.
Letní čas byl kdysi zaveden k úspoře elektrické energie, podle kritiků však již změna 
výraznou úsporu nepřináší. Psychologové se shodují, že na změnu času si lidé, 
zejména senioři a děti, zvykají asi týden. Každoroční časové posuny mají prý špatný 
vliv na zdraví a pohodu občanů, neboť narušují biologické hodiny, což se projevuje 
poruchami spánku a soustředění.  Letní čas 2018–25. března / 28. října.       Zdroj: 
https://zpravy.idnes.cz/evropsky-parlament-letni-zimni-cas-zmena-f1g-/zahranicni.aspx?c=A180208_141901_zahran 
icni_jn      
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AXA ASSISTANCE a ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY pro Vás připravil produkt 
Pojištění právní asistence řidiče 

 

PRÁVNÍ ASISTENCE ŘIDIČE + PRACOVNÍ PRÁVO - ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Limit pojistného plnění na PU 500 000 Kč 

Územní účinnost ČR Zahraničí 

Pojistné nebezpečí 

Správní řízení po dopravní nehodě ANO ANO 

Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO 

Správní řízení související s provozem vozidla ANO ANO 

Spor o náhradu škody vzniklé řidiče ANO ANO 

Spor z jiného pojištění řidiče  ANO ANO 

Odebrání řidičského průkazu ANO ANO 

Pracovně právní spory ANO NE 
 

právní pomoc v oblasti        
 situace spojené s řízením motorových vozidel služebních i vlastních  v České republice i 

celé Evropě 
 situace související s pracovně-právními spory 

 

zastupování klienta z tohoto produktu je rozděleno do tři základní oblastí 
 telefonická informace při řešení vzniklé situace nebo v případě, kdy je možné očekávat, že 

dojde k porušení práv klienta  
 zhodnocení škodního případu právníkem a navržení dalšího postupu k řešení dané pojistné 

události 
 zastupování klienta v případném sporu pověřeným dodavatelem služby, např. právníka, 

překladatele, znalce apod.,  
 

náklady hrazené za klienta 
 náklady za odměny advokátů 
 náklady za odměny soudních znalců a jiných poskytovatelů služeb např. tlumočníka, 

překladatele, znalce apod.,  
 soudní poplatky  
 náklady protistrany v případě rozhodnutí soudu 

 

výhody 
 vlastní právník 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 pomoc při řešení jakékoli události formou porady a doporučení prověřeného poskytovatele 

služeb - vždy se o klienta postaráme  
 

co není kryto pojištěním právní asistence  
 návykové látky a alkohol za volantem 
 úmyslné trestné činy 
 spory, které vznikly před datem počátku pojištění 

 

Postup při pojistné události - Pojištění právní asistence řidiče + pracovněprávní spory. V 
případě, kdy dojde k situaci související s řízením motorového vozidla nebo sporu 

Prostřednictvím OSD vám nabízíme: 
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v pracovněprávním vztahu, na které se vztahuje pojištění právní asistence, má pojištěná osoba, tj. 
tj. zaměstnanec/řidič, možnost konzultovat řešení situace na linkách určených pro klienty, kteří ….. 
mají tento typ pojištění   
  

V případě problémů lze kontaktovat asistenční službu na telefonních číslech : + 420 292 292 292  

-  volba v hlasovém stromu č. 4 (asist. služby) a dále č. 4  (Pojištění právní asist.)   Případně je 

možné použít telefonní číslo  + 420 272 099 911    volba č.  2 ( Pojištění právní asistence)  
 

Před kontaktem s operátorem si prosím připravte následující informace :  

� číslo pojistné smlouvy 10337/86252 

� Vaše jméno a příjmení  

� datum narození, podle kterého budete identifikován jako pojištěná osoba 

� telefonní číslo, na kterém je Vás možno při zpětném volání zastihnout  

� stručný popis vzniklé situace, oblast (řízení vozidla, pracovněprávní spor) a rozsah 

požadované asistenční služby (porada, žádost o  zastupování advokátem) 
  

! Kontaktování  asistenční služby se doporučuje vždy, i když je situace nejasná a 

především ihned, pokud její řešení nesnese odkladu ! 
 

V zahraničí Vám asistenční služba je schopna zajistit i tlumočení při jednání 

s úředními orgány či při objasňování situace při dopravní nehodě. 
 

Právní asistence dále usnadňuje i orientaci v dokladech, které jsou nutné k vyřízení 

celé události a poskytuje doporučení vhodného postupu. 
 

Pro likvidaci pojistné události týkající se řízení vozidla jsou nutné tyto základní doklady  

- stručně vyjádřený popis toho co se událo 

- policejní protokol, případně zápis o podaném vysvětlení, správní rozhodnutí  

- doklad o složení kauce za přestupek nebo přečin  

- ostatní související doklady, které se vztahují k pojistné události, vyžádané právním oddělením  
  

Pro likvidaci pojistné události týkající se pracovněprávního sporu jsou nutné tyto základní 

doklady   

- stručně vyjádřený popis a důvod sporu 

- pracovní smlouva  

- související korespondence obsahující podstatné skutečnosti sporu 

- ostatní související doklady, které se vztahují k pojistné události, vyžádané právním oddělením 

AXA –Assistance , nejvýhodnější pojištění na trhu 

Cena pojištění pro naše členy činí pouze 400,-Kč ročně. Je možnost připojištění 
čtvrtletně a pojištění se vždy snižuje o částku 100,- Kč. 

 

v případě kdy budete potřebovat bližší informace k produktu kontaktujte 

Štěpán Severin                                                                                                  Marcela Suplinčáková 
Mobil : 731101257        Mobil: 731 622 973 
E-mail.: severin@pbbox.cz            E-mail.: suplincakova.marcela@cmkos.cz 
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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. 

  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,- 
  

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. 

 
 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 
  

Máte zájem  

o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

cena 160,-/ks  

 „JSME TU PRO VÁS, ABYCHOM VÁM SKUTEČNĚ POMOHLI!“ 

                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 
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Rudolf Zeman  +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 0,5 kg med 

s vlašskými ořechy za 

155,-Kč 

Nárazově máme  

i medovinu za 110,- 

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.   

Lze objednat na: 731 150 679   

Cena v zákl. provedení 1.600,-Kč. 

199,-Kč/30ks 

             Ondřej Cempírek 

                 rekonstrukce a výroba         

              elektroinstalací 

              včetně revize, přípojky 

mobil: 732 85 65 65 

           Dana Pokorná         

Kosmetika  výhodně 

přímo od firem: FARMASI,  

TIANDE, SIRAEL a AVON      

Telefon: 608 868 245 

danuli.ja@seznam.cz 
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Veselá muzika Zdeňka France 

hudba pro každou příležitost: 

mobil: 602 55 22 24      ………. 

KM Studio nabízí reflexní 

terapie, masáže zad, reiki, po 
předložení průkazky člena OR 
sleva 15%. Breussova masáž, 
zásaditá péče o tělo, dlouhodobá 
spolupráce. 
Hana Kaslová telefon 775137256 
e-mail: kaslovahana@seznam.cz  
 
 

Levné německé prací prášky a 

tablety do myčky – p. Švejdar  

731 150 679. Možnost vyzvednutí 

v naší kanceláři. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Posílate dítě na tábor?  Zkuste tyto Dětské letní tábory:  

Velké Skaliny  http://www.velkeskaliny.cz/   Letní dětský tábor Velké 

Skaliny se může pyšnit dlouholetou tradicí. Dětský tábor v malebném prostředí 
Novohradských hor se těší velké oblíbenosti již řadu let. Spousta dětí se k nám vrací 
z důvodu perfektně připravených celotáborových her, které mají vždy nějaké 
atraktivní téma (lego, piráti z karibiku,Jumanji) . Letní dětský tábor je určen pro děti 
od 7- 15 let. Po domluvě lze vzít dítě na dětský tábor i ve věku 6 let.  
Bezlepkový tábor - bezlepková dieta, bezlepková strava, celiakie, tábor pro celiaky ? 
Máte dítě, které trpí celiakií ?  Velice dobře víme, jak je náročné sehnat letní tábor s 
bezlepkovou dietou, proto je možné na 4. běh pro vaše dítě 

objednat bezlepkovou dietu.   Nebo zkuste www.tabory.cz , 

kde jsou třeba tábory zaměřené na výuku vaření či pobyt u moře.  

A další tábory najdete zde: 

 http://www.borovice.cz/   to je nejlepší adresa, je to 

stránka se všemi tábory v ČR… v současné nabídce je 509 táborů v rámci celé ČR. 
 

Reich Zdeněk  
malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

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 

ALFA BVG , s.r.o.  
Imrychova 881 , Praha 4 Kamýk.  

* Daně a účetnictví  
* žaluzie 
* tisk a knihařské práce 
Ing. Jaroslav Douša, CSc. -  
603 480 215, koordinátor:  
Zdeněk Vlk: 725 602 599     
             tuvlk@seznam.cz 

pomozme  
        nešťastným kočkám 

sbírka starých hadrů pod nemocné 
kočky, případně žrádla atp., je ve  

vozovně Motol- krabice je na 
chodbě u výpravny 24hod. 

www.azyl-kocourkov.cz 

Prodej čtyřlístků pro štěstí,   
kus za dvacku: 608 868 245 
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Dnes vaří muži…. 
 

Duben, období chutných jarních hub 
 

Jednou z prvních jedlých hub, které se objevují už 
od konce března je kačenka česká (Psychoverpa 
bohemica).  Tato vynikající jedlá houba, se však 
objevuje jen v některých oblastech ČR, v okolí Prahy 
ji lze nalézt například na Berounsku nebo Kolínsku. 
Roste především pod třešní ptačí, jasany nebo 
osikami. Její výhodou je častý růst ve velmi 
početných skupinách, a pokud   jste v pravý čas na 
správném místě, můžete jich nasbírat  plný koš . 
 

Další jarními chutnými houbami jsou smrže. Obvykle rostou později než kačenky a na 
lokalitách se objevují i v několika vlnách (duben-květen). Smržů existuje řada druhů, 
některé dokonce můžeme nalézt i na mulčovací kůře ve městech nebo na zahradách 
na záhonech (tzv. smrž pražský - Morchella pragensis). Ten nejchutnější, smrž 
obecný (Morchella esculenta), vyrůstá v prosvětlených hájích, zahradách, parcích a 

sadech, a to obvykle pod některými druhy 
listnáčů, nejčastěji pod jasany. Objevuje se od 
počátku dubna a někdy ho lze nalézt ještě 
koncem května.   Kuchyňské využití kačenek a 
smržů je velmi pestré, zejména na topinkách 
nemají konkurenci. Stačí plodnice nakrájet na 
plátky, lehce je orestovat na másle a mírně 
posolit.                                             _BS=WAGI_ 

 

Dnes vaří Jarda Ticháček z Brna 
                                              Šnycle naruby 
Z čeho to ufach číme: 
Vepřová kýta, kolik si troufáte, stróhanka, dost vajec, olej, vývar, 
kósek butry 
 

Jak to ubóchneme: 
Do šnyclů doslova namlaťte stróhanku, fakt, co to dá. Pak to 
vobalte ve vajcu a móčmena vynechéte. Spotřebujete při tom 
hafo vajec, páč ta stróhanka fest glgá. Takhle obalené šnycle osmažte, jako 
byste smažili vídeňské šnycl. Už takhle by to byla fest špicová zobka. Ale včil 
se s tím udělá šméčko, kerý mi dózna nebere. Tyhlety šnycle normoš 
naskládáte na pekáč, zaléte vývarem s kóskem butry a máznite do pecmena, 
klidně na hoďku, než se ten vývar zredukuje. Výsledná chuť je neskutečná. 
  

Časopis Odborové rady (ZO OSD Motol) - registrace:  MK ČR  E 17 551    tisk a distribuce 
svépomocí,  cena zdarma, náklad 1.000 ks. Uzávěrka: 18.3. Vydáno: 04-2018  

Redakce: VOR, šéfredaktor: prezident Odborové rady. Kontakt na redakci: casopis@zoosdmotol.cz 
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Pomůcka: KTK ,  OKJ,  AIR,  ŽU,  BOREČ,  RANKE,  ROAD,  ADY,  OMC,  IOTA 

Vyluštěnou křížovku zašlete na M36@zoosdmootol.cz  max. do června, tři vylosovaní obdrží ceny. 

 3.část 
tajenky 

 
1.část 
tajenky 
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=====================================================================================  
Týká se to alkoholu za volantem. Včera jsme měli vánoční 
večírek a k večeři jsem vypil 8-9 piv (0.5L) a k dezertu jsem si dal 
ještě 5 až 6 vodek. Proto jsem se rozhodl nechat auto u 
restaurace a odjel jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všiml 
policejní hlídky, jak staví a pokutují ostatní auta, ale autobus 
nechali projet. Takže jsem se domů dostal bezpečně a bez 
stresu. To mě skutečně potěšilo. A teď můj dotaz. Autobus mi 
stojí za barákem, nevíte, jak bych ho mohl nenápadně vrátit? 

 
 Babiš a Kalousek přijdou do pekárny. Kalousek ukradne tři rohlíky, strčí si je do kapsy a 
říká Andrejovi: "Vidíš, jak jsem chytrý? Mám to, co chci, pekař nic neviděl a já ani 
nemusím lhát. Já jsem nejlepší poslanec!!!" Andrej odpovídá: "Krádež a klam, typická 
nepoctivost jakou předvádíš neustále. Ale já ti ukážu čestný způsob, jak se dostat ke 
stejnému výsledku." Babiš poprosí majitele pekárny o rohlík se slovy, že mu ukáže 
kouzlo. Sní jej, a požádá o další a další. Když sní třetí rohlík a pekař se začne zajímat, v 
čem spočívá to kouzlo, tak Andrej říká: "Podívej se Kalouskovi do kapsy.....!!!" 

Vtipy a obrázky vulgární, sexistické, politické i jinak zde neuveřejnitelné a autocenzurované, si můžete 

přečíst v příloze „Vtipník“. Tento vydáváme zájemcům pouze na vyžádání a to pro osoby starší 18let. 

A pár fórků závěrem: 

Milostný trojúhelník může existovat jen 

tehdy, když je jeden úhel tupý. 

Pravdivé moudra:     

Nikdo nedovede pořádně nadávat,  

dokud se nenaučí řídit. 

Zásady pracovní dílny: 

1. Mezi nářadím chybí právě ten 

vrták nebo klíč, který potřebujete. 

2. Téměř ke každé práci je potřeba 

mít tři ruce. 

3. Zbylé matičky se nehodí ke zbylým 

šroubkům. 

4. Čím pečlivěji si práci naplánujete, 

tím větší zmatek, když se něco 

nevyvede. 

5. V určitém okamžiku se z každého 

nářadí stává kladivo. 

6. Ať je to sebevětší prkotina, 

nakonec je člověk celý od šmíru. 

7. V případě nouze lze použít 

kterýkoliv nástroj. 

Je těžké být debilem, protože konkurence 

je veliká. 

I ženatý může být šťastný. Jen se to 

nesmí dozvědět manželka. 

Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují 

svými problémy. 

Pravděpodobnost, že chléb spadne 

namazanou stranou nahoru, je přímo 

úměrná ceně koberce. 

Základem je týmová práce. Můžete to 

alespoň hodit na druhého. 
Nerozbitná hračka se výborně hodí 

k rozbíjení ostatních hraček. 

Cesta tam trvá vždy déle než cesta zpět. 

 

Jak mezi politiky najdete tři naprosté blbce? Namátkou! 37 



 A pár fórků závěrem: 
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Dvanáct noviců je před vysvěcením.  
Je před nimi jen poslední, velmi náročná 
zkouška. Musí dokázat, že je nezajímá 
sex.  Zkouška spočívá v tom, že je nahé 
postaví do řady a každému přivážou na 

nástroj malý zvoneček. 
V té chvíli před nimi začne tancovat málo 
oděná nádherná mladá žena. Ve zkoušce 
obstojí jenom ten, čí zvoneček nezazvoní. 
Jedenáct zvonečků zůstává v klidu, ale 
dvanáctý se začne velmi prudce hýbat 
 a zvoní jako divý, až nakonec spadne  

na zem. 
Odhalený novic se zahanbeně ohne, aby 
ho zdvihl. A tehdy se rozezvučí ostatních 

jedenáct zvonečků... !!! 
 

Na palubě letadla s vojáky Cizinecké legie 

letícího do Afganistánu říká seržant : "Chlapi, 

za každý pár mohamedánských uší dostane 

každej z vás 200 euro, za hlavu s talibánským 

vousem pět stovek!"    Letadlo přistane a 

natěšení vojáci z něj okamžitě vyběhnou...za 

dvě hodiny se radostně vracejí s koši plnými 

hlav a uší.  Seržant to vidí a je celý bledý a 

zpocený: "Kurva, chlapi, to bylo jen 

mezipřistání v Berlíně!". 



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.  Nově můžete mít v naší Odborové radě sdruženou 
nejen vaši sekci, ale i vaši nezávislou odborovou org.  Jste 

funkcionářem jinde a nejste tam spokojeni ? Informujte se u nás na tuto možnost. 
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…   Máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat řádně. 
Opravdu nepotřebujeme „taky funkcionáře“, kteří nic nedělají, na schůze 

nedocházejí, na nic nemají čas, a vůbec lidi je vlastně otravují… zrovna 
nedávno jsme se v našem Výboru s několika takovými rozloučili… 

Funkcionář dostává za svou práci příspěvek na činnost v rozsahu 100/200 Kč  
a za účast na našich schůzích pak stravenku v hodnotě 100,-Kč.  Účast na schůzi 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.   

Funkcionářům je též nabídnuta možnost účasti 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 nahradilo otevřené setkání funkcionářů, hostů a 
včas registrovaných zájemců z řad členů „Fórum“, vždy v sudém měsíci. Řádné volby 
všech funkcionářů všech sekcí a odb.org. v OR proběhnou již v prosinci a v lednu. 

 
 
 
NON-STOP  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). 

Potřebujete další informace? Rádi vám odpovíme každý pátek 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme vám výlet na  závody  FORMULE 1  -  
 

Velká cena Rakouska F1  
1.7.2018 - cena zájezdu 5.480 Kč, zahrnuje 
autobusovou dopravu Praha – Spielberg – Praha, 1x 
vstupenka na F1, služby delegáta, cestovní pojištění.  
 

Zažijte rychlost, napětí a adrenalin na závodech F1! 
Rakouský Spielberg přivítá nejen sportovní smetánku.  
Red Bull Ring – Spielberg bei Knittelfeld – závodní okruh se nachází poblíž 
Spielbergu v Rakousku. Od roku 1963 po dobu 40 let hostil tento atraktivní okruh 
jména jako Jochen Rindt, Niki Lauda, Alain Prost a Michael Schumacher. Po tom, 
co okruh převzala společnost Red Bull, v dubnu 2011 se Spielberg stal hostitelem 
nové éry motoristického sportu a nyní znovu přepsává historii.  
Závod nabízí unikátní zážitek a zároveň je pro české návštěvníky snadno 
dostupným. 
 

Velká cena Ma ďarska F1 29.7.2018 - cena zájezdu 3.980 Kč, zahrnuje 
autobusovou dopravu Praha –  Budapešť – Hungaroring –  Praha, 1x vstupenku na F1 
General Admission, služby delegáta, nealko nápoj, cestovní pojištění.  
Zažijte rychlost, napětí a adrenalin na závodech F1! Maďarský Hungaroring přivítá 
nejen sportovní smetánku. 
Na zájezd objednáváme místo až po uhrazení platby.  
                                   Akci zajišťujeme pouze pro naše členy a jejich doprovod.  

Vyhrajte prasátko plné pětikorun…. Pokud často koukáte na naše webové stránky 

www.odborovaradaa.cz či  www.zoosdmotol.cz   sledujte počítadlo přístupů.  Pokud bude 

na pozici 200.000, pak neváhejte a tuto situaci zaznamenejte na fotoaparát (mobil), či 

přímo pomocí klávesy PrtSc a  poté vložte do dokumentu či obrázku.  Pokud nám poté 

zašlete tento obrázek (info@zoosdmotol.cz , nebo MMS na 775216711) a připojíte 

kontaktní spojení na vás, budete vyzváni k převzetí ceny- prasátka plného pětikorun! 


