
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• chystáme VOLBY 

funkcionářů ! 

• FORMULÁŘ PRO VAŠI 

KANDIDATURU… 

• jednáme a 

vyjednáváme  

• zábava a křížovka 

• zajímavosti a kuriozity 

• rady a informace  

• příloha s kontakty, 

VÝČTEM VÝHOD A 

PŘIHLÁŠKOU 

foto Robert Manda 

foto Zdeněk Franc 



    Vážení čtenáři,  

 pomalu končí letošní kruté 
léto. Spokojen s ním nebyl 
asi nikdo. Zemědělci počítají 
ztráty, rybáři a 
vodohospodáři leklé ryby a 

obnažené kameny a my řidiči, pokud 
zrovna nemáme to to štěstí a jsme 
v klimatizovaném stroji, se vydáváme ze 
všech sil... Fyzických i psychických.   
Samozřejmě, najde se celá řada profesí, 
které ani nemají šanci na to, být pod 
klimatizací. Jsou to třeba všichni údržbáři 
trakčního vedení, vozovky, kolejí, ale třeba 
i obsluha lanové dráhy. Také kolegové 
v depu a skladníci to nemají jednoduché, a 
třebaže pro ně každý rok chceme instalaci 
chlazení či klimatizaci, podnik je přehlíží… 
Bohužel. Všem pracujícím ve vedru patří 

obdiv a náš dík.  Jednou z cest jak ulehčit 
profesím, které musí v pařáku, chca 
nechca, dělat, je zkrácení pracovní doby. 
Jsem rád, že kolegovi Petru Hollerovi ze 
Škodovky, se tato dohoda podařila a 
zkrácení šichty o dvě hodiny, při zachování 
platu je tak zářným příkladem i pro jiné 
podniky a pro mé kolegy, které si pracovní 
podmínky sami vyjednávají.  U úlev při 
vedru je to totiž stejné, jako s platem. 
Pokud se neozvete, nikdo vám (z lásky) 

nic nedá, nic vám ani nenabídne… 
Abych se dotkl i jiného tématu, byť spolu 

souvisí, připomenu, že v červnu došlo v DPP 
k dohodě na Dodatku č.2, který trošku 
finančně vylepšil dlouholetou, a z toho 
důvodu mizernou, kolektivku (ale když jsme 
před ní varovali, byli jsme za blbce..). Jako 
fakt výborné tu vnímám přidání letového 
příplatku. Co jiného by mělo zaměstnance 
motivovat zůstat v podniku, než rostoucí 
příplatek za věrnost podniku?  Ne všichni to 
tak ale chápou a skočili by na první návrh 
přidání …do prémií…! „Prémie“ můžete, ale 
také nemusíte dostat a zvláště řidiči s nimi 

nemají dobré zkušenosti, jsa o ně kráceni za 
každou volovinu či pomluvu od hádavých, 
arogantních a agresivních pasažérů. Jak se 
stroje modernizují a řidič místo řízení jen 
dohlíží, tak přímou úměrou roste riziko 
omylu a chyby… a i trestu na prémiích... 
Růst „prémií“ příští rok tedy nevnímám jako 
výhru, ale je to lepší než nic.  Ve Škodovce 
jsme dojednali služné dvojciferné navýšení a 
taktéž v této hodnotě vzrostl v průměru plat 
našich řidičů autobusů v Blansku. Někteří 
zde již překonávají magickou „třicítku“. 
Vidím to v barvě každý měsíc, když mi 
hospodářka pošle evidované příspěvky a 
bonusy… Naše organizace jako jediná ze 

všech zastropila příspěvek na tři sta korun 

a vše nad tuto hranici jde ve sto procentech 

do členského bonusu dotyčných. K tomu si 

připočtěte polovinu po odvodu plus dar a 

můžete se těšit na vánoce… bonusy díky 

růstu mezd tak budete mít opět vyšší 

oproti loňsku. 
V tomto čísle je také formulář pro 

kandidaturu na funkcionáře. Píšu o tom na 
jiné stránce a jen upozorňuji, že sílu 
organizace tvoří nejen masa členů, ale i 
dostatek šikovných a ochotných 
funkcionářů. Zkuste to třeba i Vy… !  Je 
pravdou, že každý nezvládne být otloukán ze 
dvou stran – od vedení a od kolegů, ne 
každý má trpělivost stále a znova požadovat 
třeba to samé, než se ledy pohnou. Ne každý 
má na to čas. Ale někdo to dělat musí... 
Nechceme přeci, aby nás zastupovali jiné 
organizace s lhostejnými tajtrdlíky, kteří 
vedení vše odkývnou a pro které nic nejde. 
Mnozí „motivováni“ místem v dozorčí radě, 
tak místo kolegů, hájí sebe a zájmy 
zaměstnavatele. Proto přeci máme 
odborové sdružení, proto vám umožňujeme 
různé formy členství. Věřím, že i nadále 
budete s námi, s Odborovou radou, 
sdružením různých organizací, spokojeni. JZ.



Volby funkcionářů – všeobecné i do subjektů 

sdružených v OR 

Ve smyslu rozhodnutí Konference 2018 
proběhnou v prosinci 2018 a v lednu 
2019, spolu s výdejem vánoc i volby 
funkcionářů. 
Každá organizace, každé sdružení, musí 
mít své funkcionáře, abychom mohli 
zajistit řádný chod a činnost organizace, 
pro své členy a ze zákona dané 
povinnosti.  

Ano jsou organizace, které mají jedince, který dělá všechno a jen on o všem 
rozhoduje. Touto cestou jsme ale nikdy nešli a jít nechceme!  
U nás máme celou řadu funkcionářů a tak to bude i nadále. Zhruba 
dvacetičlenný výbor, zahrnující třináct profesních sekcí byl v posledních dvou 
letech přetransformován a po spojení s dalšími subjekty vytváří silné sdružení 
Odborovou radu. Odborová rada má sedmičlenné vedení- statutární orgán. 
Ten se volí každou Konferenci, každý rok, znova. Tak jako nejvyšší představitel 
Odborové rady - prezident. Subjekty a sekce mají předsedy a jsou vybaveny 
pravomocemi tak, aby mohli jednat samostatně - jsou to tedy de facto 
odborové organizace. Musíme mít pro schopné a ochotné jedince, kteří své 
kolegy reprezentují a zastupují v jednáních s podniky, kde působíme. 
Dělat funkcionáře může každý náš člen, pokud není souběžně i členem jiné 
organizace, která není součástí Odborové rady, a to tam kde Odborová rada a 
její subjekty aktivně působí a vyjednávají Kolektivní smlouvy. V současné době 
je to DP Praha a.s., Škoda Transportation a.s. a ČAD Blansko a.s..  
V místních a profesních segmentech fungují naši funkcionáři, kteří 
bezprostředně řeší potřeby našich členů či předávají návrhy a žádosti do 
vedení Odborové rady. Počet těchto funkcionářů není v zásadě omezen a je 
dán potřebou řádné činnosti a množstvím zastupovaných členů. Není ale 
možné dělat funkcionáře tam, kde nikdo jiný našim členem není,  tj. zastupovat 
jen sám sebe… o tom to prostě není. Alespoň u našeho sdružení ne, jsou 
samozřejmě „taky odbory“ kde to tak, bohužel, je. 
V oblastech, kde máme členy je ale záhodno mít jejich zástupce, ať už kvůli 
přenosu informací, předávání dárků či jiných nároků, vyřizování potřeb 
pracovně právních či třeba potvrzení o pracovním úrazu a kontroly pracoviště, 
zda jsou zde řádně plněny podmínky pro bezpečnou práci. 



Měli byste zájem o tuto práci ? 

Přihlaste se nám. Všech si ceníme a každého nějak využijeme. Ti co neprošli a 
neprojdou volbami, ustavujeme alespoň pomocníky (byť bez mandátu jednat 
jménem členů) a zdarma je školíme i jim hradíme účast na jednáních fóra 
Odborové rady.  Podle různých úrovní pověření mají funkcionáři různou výši 
placeného uvolnění podnikem, kde působí. Nesměšujte to prosím s refundací 
neboli náhradou mzdy prostřednictvím platby organizace. Tu u nás nemáme. 
Z členských příspěvků si funkcionáře (jako jinde uvolněné papaláše) neplatíme 
a veškeré příspěvky jdou zpět členům a do chodu sdružení. Již jen malá část 
vybraných peněz se odvádí na svaz, prostřednictvím sdruženého subjektu ZO 
OSD Motol, který jako člen OSD má tuto povinnost. To jsme odbočili. 
Funkcionáři jsou UVOLNĚNI PODNIKEM NA JEDNÁNÍ, KAM JSOU DELEGOVÁNI 
A TATO DOBA (obvykle 4 hodiny) JE JIM HRAZENA V PRŮMĚRU MZDY. 
Funkcionáři mají příspěvek sto Kč a sto Kč stravenku za účast na 
dvouhodinovém Fóru Odborové rady (VOR má 200 + stravenka) a funkcionáři 
mají podnikem plně hrazenu účast až 5 dnů v roce na školení, které jim 
Odborová rada zajišťuje. Funkcionář je též ze zákona hájen proti propuštění (i 
proto vznikla celá řada 
pidi organizací vedených 
nějakým vychytralým 
průserářem..). Pokud 
funkcionář řádně plní 
své úkoly, a za nábor, 
může též obdržet 
nějakou tu kačku 
odměn, dle rozhodnutí 
prezidenta a v souladu 
se Stanovami. 

A co by měl funkcionář umět? 

 Jen číst a psát už dnes nestačí… Dnes je potřeba umět komunikovat i 
prostřednictvím mobilních aplikací- hlavně textové SMS, umět si přečíst e-
maily, umět spustit přiložené dokumenty (například ve wordu, tj .doc), umět 
napsat žádost či stížnost, znát základní pracovně právní normy (proto 
funkcionáře školíme) a orientovat se ve struktuře Odborové rady i znát členy 
které funkcionář zastupuje a své přidělené kompetence.  Je to tak těžké?  Není, 
viďte…   



Tak proč to nezkusíte i Vy…? 

Přihlaste se nám prosím co nejdříve (uzávěrka je 6. listopadu 2018) coby 
kandidát na funkcionáře. Zařadíme Vás 
do voleb. Do poznámky můžete napsat 
své přání – třeba být zástupce 
současného předsedy. Podle přání vás do 
voleb nasadíme či uvedeme poznámku ve 
volebním lístku. 
Volby proběhnou systémem přímé a 
tajné volby s tím, že každý člen má jeden 
hlasovací lístek a může u kandidátů 
jména škrtat (TOHO NECHCI), kroužkovat 
(toho chci a navíc i preferuji) či nijak 
neoznačovat (hlasuji pro). 
Podle počtu hlasů poté únorová schůze seřadí kandidáty a navrhne jim 
kompetence, která následně potvrdí Konference (která dále zvolí nové Vedení 
Odborové rady, prezidenta Odborové rady a Revizní komisi).  

Každý z nás se může stát funkcionářem, 
každý z nás může kandidovat na kteroukoli pozici. 

Vyplňte prosím přiložený leták a zašlete nám jej na adresu naší kanceláře, 
nebo jej oskenujte a pošlete na info@zoosdmotol.cz , nebo jej předejte 
některému našemu současnému funkcionáři, který jej předá Vedení OR. 

Děkujeme ! 

Krom voleb všeobecných (tj. funkcionářů Odborové rady zastupující poté 

všechny sdružené subjekty v Odborové radě), můžete kandidovat i do 

Statuárních orgánů příslušných sdružených subjektů (obvykle tříčlenné).  

Zde ale může kandidovat jen člen daného subjektu (tedy například člen ROH 

nemůže kandidovat do Statut. orgánu OO Metro).  Statuární orgány subjektů 

jsou díky Odborové radě v pozadí, ale jsou důležité pro právní náležitosti 

(specifické smlouvy jen pro daný subjekt, daně a odvody, účetní uzávěrky atp.).  

  



Vážené a milé kolegyně, vážení a 
milí kolegové.   

 Obdrželi jste další, 
nové číslo, našeho 
časopisu, který 
zdarma Odborová 
rada vydává. Každý z 
vás v něm určitě 
nalezne něco 
zajímavého i pro 

pobavení. Je ale třeba si uvědomit, 
že není zadarmo. Něco stojí papír a 
tisk. Jsme jedinou organizací, která 
pro své členy časopis vydává a také 
jako jediní vyplácíme vánoční bonus 
a tím se snažíme nějakou korunou 
přilepšit našim členům na 
zpříjemnění vánočních svátků, které 
se kvapem blíží. Poskytujeme: 
příspěvek na svatbu našeho člena, 
příspěvek při narození dítěte, 
příspěvek na letní dětský tábor 
nebo školu v přírodě a dokonce 
příspěvek za získání nového člena, 
který bude platit 1% ze mzdy 
sražené naší mzdovou účtárnou. 
Jako jediní čl.příspěvek 
zastropujeme na 300,-Kč výši.  
Výhod pro naše členy(ky) je celá 
řada a naši funkcionáři se snaží 
nové zajímavé akce vyjednat. 
Všechny je uvádět nebudu. Jsou 
uváděny na nástěnce, na webu, i v 
našem časopisu. Pro naši lepší 
činnost bychom ale potřebovali a 
uvítali zájem a nápady dalších 
nových kolegů a kolegyň, kteří k 
nám do vozovny přišli pracovat. 
Čím více budeme mít členů, tím 

snáze se budou vyjednávat a 
prosazovat při různých jednáních, 
hlavně o kolektivní smlouvě, 
výhody jak mzdové, tak i různé 
další benefity. Zatím nás smetává 
Ospea či  Obitkovci. Je to velká 
škoda. Chtěli bychom pro naše 
spolupracovníky lepší hodnocení, 
než jaké máme doposud. Nyní při 
výkonu svých služeb čelíme 
extrémně vysokým teplotám a 
služba není jednoduchá a nijak 
snadná. Jsme přehřátí a unavení z 
horka a při nedostatku tekutin 
může dojít i k selhání organismu, 
mnohdy i s vážným poškozením 
nebo dokonce ohrožením života. 
Do toho jsou zrovna tak unavení a 
často i nepříjemní cestující, kteří si 
svůj vztek vybíjí na tom, koho mají 
nejblíže, tj. na řidičích(kách) 
tramvají nebo autobusů. Stačí jen 
málo, třeba neprůjezdnost tratě, 
nebo odklon, a řidič si to vypije s 
plnou parádou. Nikoho přitom 
nezajímá, že my jsme také jen lidi a 
mnohdy při zpožděních nebo při 
mimořádných změnách trati, si na 
konečné nemáme čas dojít si na 
záchod, natož se najíst. Musíme pak 
u vedoucího vozovny obhajovat a 
odepisovat na často nesmyslné a 
neprokázané stížnosti od naší 
"roztomilé cestující veřejnosti". 
Pomohlo by nám, kdyby se tito 
chroničtí stěžovatelé dokázali vžít 
do naší, ne vždy lehké situace a 
představili si sebe na našem místě. 
Možná, že by si pak řekli, že 



opravdu naše práce je velmi 
náročná na psychiku a odhad 
momentální nastalé situace a že 
jsou rádi, že takové starosti při 
výkonu své práce nemají. Toto číslo 
časopisu má uzávěrku v polovině 
srpna, proto se zde můžete dočíst o 
extrémních teplotách, které jsme 
museli při výkonech svých služeb 
přežít a nějak se s nimi vyrovnat. 
Vyjde začátkem září a to už zase 
budeme v jednom shonu při 
přípravě vánočních svátků. A bude 
tady znova ten kolotoč, shánění 
dárků, pečení cukroví a vánočního 
úklidu. Opět to bude pro nás 
všechny dost náročné období, ale 
věřím, že to všichni se ctí 
zvládneme. Naší organizaci čekají v 
prosinci a lednu volby. Uvítali 
bychom zájem našich členů o 
zájem kandidovat na funkcionáře. 
Není to ale procházka růžovou 
zahradou na Petříně. Stojí to čas a 
mít zájem něco pro lidi dělat. Lidi 
jsou často uzavřeni do sebe a o 
práci funkcionáře nemají zájem. 
Oddělají si své a honem do svého 
pohodlí doma. Až si přečtete tento 
nový časopis, možná si řeknete, že 
není tak špatné přijít si na nějakou 
korunu za získání nového člena z 
řad našich řidičů a řidiček tramvají a 
možná se i někdo z našich 
dosavadních členů přihlásí za 
kandidáta do voleb naší organizace 
za sekci řidičů tramvají. Z celého 
srdce si přeji, aby naše organizace 
získala nové členy a tím si upevnila 

a posílila svou pozici mezi 
ostatními organizacemi, které v 
našem podniku působí. Snad se 
naši členové ze své apatie probudí a 
svými nápady a podněty co vylepšit, 
přispějí ke zdárnému zlepšení naší 
organizace a podaří se posílit sekci 
řidičů tramvají. Hodně zdraví, štěstí 
a pohody při plnění pracovních 
povinností všem přeje.     -VS-  

 

Sekce „Mimoňů“ je 
zvláštní tím, že 
nemáme společné 
pracoviště, ani 
nepracujeme v DPP.  
Neznáme se všichni 
vzájemně a to je velká 

škoda. Jako předsedkyně za tuto 
sekci bych byla velmi ráda, abyste 
se mi ozvali s námětem např. 
společného setkání, společných 
akcí atp. Ráda bych vám všem 
byla nápomocna třeba jen 
otevřenou náručí a 
naslouchajícím uchem. Nebojte se 
mi ozvat s tím, co vás trápí, mohu 
– li, pomohu. Ostatní sekce mají 
nějaký společný problém i 
společnou nit hovoru a věřím, že ji 
nalezneme také. Můžete se ozvat 
formou SMS nebo zavolat na tel. 
608 868 245, pokud nevezmu 
hovor hned, určitě se ozvu.  
Stálé zdraví a pohodu přeje  
      –PD– 



Začal bych asi všem 
známým výrokem.. 
„Tento způsob léta 
zdá se mi poněkud 
nešťastným“. Mizí 
rozdíly mezi 

ročními obdobími…, práce a život na 
pracovištích v DP  se stává skoro ve 
všech profesích prací extrémní :-o, 
nebojím se toho příměru až 
galejnickou a úkoly kladené na bedra 
zaměstnanců jsou přesto vykoná-vány 
s velkou osobní obětavostí a zároveň s 
fyzickým  a chvílemi i psychickým 
vypětím všech zaměstnanců, by se 
zdárně zajistil chod hromadné 
dopravy v našem hlavním městě. 
Teploty na halách pracovišť atakují 
40° C, lepí se na člověku pracovní 
oblečení, (a to někde jakýsi chytráci 
vymýšlí a nutí své zaměstnance, nosit 
přikrývku hlavy, byť k tomu nemají 
vážný  důvod k ochraně zdraví, či 

bezpečí) naštěstí tady nejde o DP.    U 
nás  bych raději urychleně hledal 
cestu, jak dát lidem za extrémní 
teplotní podmínky prémii, příplatky, 
mimořádné odměny apod., 
za  ztížené pracovní prostředí a 
podmínky. Ale ne na konci roku, kdy 
se na vše rychle zapomíná, ale hned 
po každém takovém pracovně 
náročném měsíci. Při dobré vůli 
vedoucích činitelů DP by se ty peníze 
měli najít  (už i pro budoucnost) a tak 
zlepšit pracovní náladu a pohodu 
všech  pracovníků  nejen kolejové 
dopravy  v těchto extrémních 
případech. Nebudu  pranýřovat 

dlouze takové věci, jako naše slavné 
milionové zázraky techniky vozy 
15T  (mezi cestující veřejností známé 
jako černé rychlokvašky a pojízdnou 

sprchou) mimo jiné neduhy..       , jinak 
velmi špatně řešenou technologii 
funkčnosti klimatizace a velké 
problémy s tím spojené. A to se najde 
taková organizace, která mystifikuje 
cestující veřejnost a její výroky 
jsou  mediálně silně zavádějící...      
A tato organizace, neznalá  ověření 
příčiny, by chtěla trestat  a plísnit 
řidiče za svévolné vypínání 
klimatizační jednotky ve vozech 
T15.  Řidiče ale za toto trestat nelze, 
tak se bude pokutovat  DP  jako 
takový, prachy budou dobrý i tak, 
že?...       Ať si pánové s nadřazené 
organizace laskavě přečtou technické 
parametry pro daný vůz a dočetli by 
se, že tato dáma si vše dělá sama,  co 
se týká  klimošky..., vše se spouští do 
automatického režimu po natažení 
řízení  a nemá ráda, když by se jí na 
trati někdo z řidičů hrabal v 
počítačovém nastavení, což bez 
servisní katry ani nelze. Po článku v 
Metru to spoustu zaměstnanců 
doslova zvedlo ze židle.        Na závěr 
chci říct a poděkovat nejen řidičům, 
kteří jsou tváří DP pro veřejnost, za to, 
co odvádí za práci v těchto tropických 
vedrech, ale i velké poděkování těm 
všem v pozadí v  montérkách    a  

skladech v depech, protože bez nich 
by nejelo často asi vůbec nic………         
            - Depo Motol-  -MirJa-  

 



Sekce L.D. 
Dobrý den, rádi bychom Vás 
informovali o novinkách a 
změnách v sekci L.D. 

Asi nejpodstatnější zpráva je, že po 
dlouhém a náročném vyjednávání 
se nám konečně podařilo 
k  1.10.2018. změnit platové 
zařazení lanovkářů  z ostudného 
3. tarifního stupně na stupně  4. a  
5. !!!!!! 

Byla to dlouhá cesta, první 
připomínky, podněty a návrhy ke 
změně platového zařazení 
lanovkářů podávala naše OO už 
začátkem roku 2014. 

Ze strany nadřízeného naší 
provozovny jsme slyšeli pouze 
důvody, proč to nejde. 

Například: museli by se udělat 
změny v katalogu manuálních 
prací a to nejde.  

Jde, už je změněno - původní 
požadavky na vzdělání a podobně  
 

 
 

na  pozici  lanovkáře  totiž  byly  
navrhovány v roce 1985 !!!! 33let 
beze změny , to ujde, ne? ☺ 

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOB, KDO 
NECHCE, HLEDÁ DŮVOD. 

Dále podala naše OO písemnou 
žádost vedoucímu provozovny o 
dovybavení dozoren na LD Petřín 
mobilními klimatizačními 
jednotkami z důvodu doposud 
trvajících extrémních plusových 
teplot panujících na pracovišti a 
ohrožujících zdraví i pracovní 
výkonnost pracovníku. 

Tato záležitost je zatím v jednání. 
Dále také žádost na možnost 
fasování a nošení oblečení, bot 
jako řidiči tramvají. Také zatím 
v jednání. 

To je asi zatím vše a chtěl bych 
tímto způsobem především 
poděkovat panu personálnímu 
řediteli Jiřímu Špičkovi, za jeho 
profesionální a lidský přístup při 
hledání způsobu řešení 33 let staré        
                           záležitosti.   

                                                    -JirHa- 

   



                            OO METRO byla založena v loňském roce.     Letos na jaře došlo po 
                               vzájemné dohodě se ZO OSD MOTOL k odštěpení sekce METRO a 
                               k převodu části členů do nově vzniklé OO. Zároveň OO METRO se 
integrovala do sdružení odborových organizací "Odborová rada". Pro členy OO 
METRO tak nenastala žádná změna - i nadále požívají veškeré výhody jako v 
minulosti.  Tento rok proběhne rovněž v OO METRO řádná volba předsedy a 
místopředsedy; prozatím je organizace vedena zakládajícími členy.  Funkce 
hospodáře zanikne - o naše hospodaření se stará odborové sdružení Odborová 
rada.  O zvolení se může ucházet kterýkoli člen OO METRO. Součástí tohoto čísla 
MOTOLÁČKU distribuovaného členům OO METRO je vložená přihláška  
uchazeče. Přihláška je rovněž dostupná na našich webových stránkách. 
Přihláška musí být předána v tištěné formě některému z našich  
funkcionářů či přímo do kanceláře OO ve vozovně Motol.          -JS- 

CO NOVÉHO NA 

VRCHNÍM VEDENÍ?? 

Na to je jednoduchá 
odpověď. NIC, ale 

vůbec nic se nezměnilo.  Stále 
jezdím 25 let starým montážním 
vozem a nový je v nedohlednu. To 
pořád slýchávám na jaře, v létě, teď 
nakonec snad na podzim, ale to je 
taky stále ve hvězdách.  
O většinu EOV se stále stará externí 
firma Elektroline a jelikož nás 
opouští hodně pracovníků (máme 

cca 10 lidí podstav), tak nikdo nechce 
o převzetí některých EOV (elektrický 
ovladač výměny) do naší správy ani 
slyšet. Ano je to tak, lidi od nás 
odcházejí ve velkém a je s podivem, 
že jsou ochotni pracovat jinde 
v podniku i za menší výplatu. Možná 
by se měl někdo nad tím zamyslet a 
přehodnotit proč to tak asi je, ale to 
nepřísluší mně, jsem jen řadový 
zaměstnanec, jako vy všichni. Práce 
u nás není jednoduchá, pracujeme 
venku v létě i v zimě, klimatizaci ve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vozech nemáme (vyjma 1 novějšího 
vozu Renault).  
Teď se snažím s kolegou z druhé OO 
zajistit nákup lepších zimních bund, 
ale jelikož má podnik plný sklad 
starších, ne moc kvalitních bund, 
nechce o nákupu nikdo ani slyšet, ale 
snad se to nakonec podaří prosadit a 
podmínky pro práci se zase o něco 
zlepší. I když naše práce není složitá, 
nalézt nové pracovníky se stále 
nedaří, snad je to specifičností 
profese elektromontér, kdy sice 
musíme být školenými elektrikáři 
splňující požadavky vyhl. 100/1995 a 

vyhl. 50/1978, jedná se ve většině 
případů o tahání nosných lan, 
utahování trolejových svorek, nebo 
natažení trolejového drátu. Pouze při 
montáži a opravě  rozvaděčů EOV, se 
lze setkat při instalaci a zapojování 

kabelů s trochou  elektriky.  –ToK– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postřehy 

z dovolené 

Od roku 2013 jezdím 
občas na dovolenou 
do Itálie. Letos již 

potřetí. 
 A jako řidič profesionál si 
automaticky všímám chování 
řidičů v dané zemi a stavu silnic. 

Za mého dětství a mládí platilo, že 
když se o někom řeklo: "jezdí jako 
Talián", tak to znamenalo, že se 
chová na silnici jako prase. 
Zjistil jsem, že toto přirovnání 
pozbylo platnosti. Italové jsou velmi 
disciplinovaní a ohleduplní řidiči, a 
to při jízdě i parkování. Nemá cenu 
to dál rozvádět. 
Kdyby tam někdo předváděl např. 
"akci D1", asi by ho brzy zabili. 
Další věcí jsou italské silnice a 
dálnice. Slovo perfektní je to 
správné. Dálnice většinou tříproudé 
i čtyřproudé v každém směru a bez 
rozkopávek a zúžení.   

Zkrátka se máme od Italů co učit a 
dohánět, ale nevím, zda se to 
povede. 
Chováním na silnici jsme tak někde 
na úrovni Bulharů a stavem silnic a 
úrovní i rychlostí, oprav silnic asi 
někde v Asii. A to je pro zemi, která 
kdysi byla čtvrtá nejvyspělejší na 
světě a mohla na to po 
"Sametovém předání moci" 
navázat, velká škoda. 
A chování na silnici? Dnes říkejme 
bezohlednosti a riskování: "jezdí 
jako Čech".                       
                                              -ToBer- 

                                  

 
ŠKODA TRANSPORTATION 

Členy našeho ROH jsou také zaměstnanci plzeňské 
Škodovky působící v Praze. Jejich mateřská firma 
doznala v prvním pololetí významných změn.  

Investiční skupina PPF v dubnu dokončila 
akvizici strojírenské skupiny Škoda 
Transportation, to znamená, že vlastní 100 % 
akci této společnosti, včetně dalších aktiv 

souvisejících s její činnosti.  PPF zaplatila za akcie Škody 



Transportation 325 milionů euro, 
tedy 8,3 miliardy Kč. Před prodejem 
ale museli původní majitelé navýšit 
vlastní kapitál společnosti o 4,2 
 miliardy Kč.  Skupina PPF 
podnikatele Petra Kellnera působí 
dnes v 17 zemích světa v Evropě, 
Rusku, Asii i Severní Americe. 
Zaměstnává 170 tisíc lidí a podniká v 
bankovnictví a finančních službách, 
telekomunikacích, biotechnologiích, 
pojišťovnictví, nemovitostech a 
zemědělství. Jen v ČR společnosti 
patřící PPF evidovaly téměř 9 tisíc 
zaměstnanců.  Její vlastní aktiva 
převyšující 38 miliard eur. V r. 2016 
odvedla daň z příjmu ve výši 2,2 
miliardy Kč. 
PPF miliardáře Petra Kellnera získala 
rozhodující majetek v polovině 90. 
let minulého století. Do té doby 
nevýrazný investiční fond na základě 
rozhodnutí ministra financí Ivana 
Kočárníka převzal řízení České 
pojišťovny, kterou následně plně 
ovládl. V té době zisky pojišťovny 
pravidelně dosahují částky kolem 4 
miliard Kč ročně. Exministr Kočárník 
se po odchodu z vlády v roce 1997 
stal v České pojišťovně předsedou 
představenstva. 
Škoda Transportation s více než 5300 
zaměstnanci je největší firmou 
zabývající se dopravním 
strojírenstvím ve střední a východní 

Evropě. Vyrábí 
tramvaje, příměstské 
elektrické vlaky,                                                                                                            

……..lokomotivy, soupravy 

metra, trolejbusy nebo elektrobusy. 
Mezi zájemci o její převzetí byl skoro 
rok za favorita považován největší 
výrobce kolejových vozidel na světě, 
Railway Rolling Stock Corporation z 
Číny. Poté do hry vstoupil 
konkurenční německý Siemens. Pak 
zase česká média s odvoláním na 
nejmenované zdroje přišla s 
informací, že Škodu Transportation 
koupí Energetický a průmyslový 
holding miliardáře Daniela 
Křetínského, nakonec se však stala 
kupcem Kellnerova PPF. 
Po dokončení transakce udělal nový 
vlastník několik personálních změn. 
Generálním ředitelem a předsedou 
představenstva se stal Petr Brzezina. 
Ten pracoval na manažerských 
pozicích technologické společnosti 
ABB v ČR, Švédsku a Belgii, poté 
strávil 14 let v koncernu Alstom 
v Německu a jako prezident pro ČR a 
Slovensko se zaměřením na 
transport a energetická zařízení. Od 
roku 2016 působil jako předseda 
představenstva a generální ředitel 
stavební společnosti OHL ŽS, která 
pod jeho vedením prošla 
reorganizací.  V představenstvu 
společnosti zůstávají dosavadní 
členové vrcholového vedení Škody 
Transportation Tomáš Ignačák a 
Zdeněk Sváta a ředitel společnosti 
Škoda Electric Jaromír Šilhánek. 
Představenstvo jako pátý člen doplní 
finanční ředitel Jan Menclík. 
Předsedou dozorčí rady společnosti 
se stal Ladislav Chvátal, který pracuje 



v PPF více jak 20 let a je ředitelem 
pro strategické projekty skupiny PPF. 
Převzetí Škody Transportation 
skupinou PPF je předpokladem stát 
se ve světovém strojírenství, zvláště 
ve střední a východní Evropě, jedním 
z nejvýznamnějších výrobců 
tramvají, vlaků, lokomotiv, souprav 
metra, trolejbusů apod. Byla 
dosažena stabilizace a zajištění 
financování projektů. V současné 
době je zpracovávaná nová analýza 
trhů a produktového portfolia. Na 
tomto základě bude zpracován 
střednědobý a dlouhodobý plán 
rozvoje společnosti. Cílem je vyvíjet 
nejmodernější produkty a ty nabízet 
a na jako doposud vyvíjet je až na 
základě přání zákazníka. 
Nový předseda dozorčí rady L. 
Chvátal zdůraznil: „Škoda 
Transportation je silná značka s 
dlouhou tradicí, která má jméno po 
celém světě. Zároveň zde máme 
obrovskou přidanou hodnotu v 
lidech, v jejich technických 
znalostech a zkušenostech. Věříme, 
že Škoda má při správně zvolené 
strategii, efektivním řízení a při 
využití našich mezinárodních 
zkušeností dobrou budoucnost."  
 dosud uskutečněných kroků nového 
vedení lze usoudit, že se zvýší úloha 
a zodpovědnost ředitelů jednotlivých 
subjektů, zvýší se role centrálního 
managementu, zvláště ve výrobní a 
obchodní sféře. Velká pozornost 
bude věnována kvalitě práce a 
novým technickým řešením. Důraz 

bude kladen na 
bezpečnost práce.  A co 
z toho plyne pro FULL 
Servis Praha, který 
provádí v depu Zličín a 
depu Hostivař opravy souprav 
metra 81 – 71 M. Vedení bude 
věnovat zvýšenou pozornost těmto 
službám a bude je chtít co nejvíce 
zkvalitnit. V budoucnu půjdou 
jednotliví dopravci cestou 
nakupování služeb, tady i oprav, 
místo budování vlastních kapacit. 
Rovněž se bude jednat o komplexní 
služby výrobce, tj. finance + dodávka 
+ servis. Budou se uplatňovat 
informační systémy monitorující 
poruchy. Rovněž se bude zkracovat 
servisní doba. To znamená, že pro 
pracovníka full servisů je zajištěn 
dostatek práce, perspektiva a tudíž 
jejich existence. 
ROH a další odborové organizace 
budou mít možnost pravidelně 
jednat s vedením a prosazovat 
požadavky svých členů a dalších 
zaměstnanců na lepší pracovní, 
společenské a finanční podmínky. 
ROH ve svém úsilí nepoleví. 
Příkladem úspěšného jednání je i 
zkrácení pracovní doby při letošních 
vedrech při zachování stávajících 
platů zaměstnanců, nebo dosažení 
souhlasu vedení s úpravami 
kolektivní smlouvy, co vedlo 
k nárůstu mezd.    Příště o činnosti 
jednotlivých subjektů společnosti. 
                       –JaDou-  
    Zdroj: čtk, internet, škodovák 



V sobotu 7.4.2018 proběhl další turnaj v bowlingu, tentokráte s velkou 

účastí – 21 hráčů, z Čech i z Moravy.  Turnaj se konal 7.4.2018 a pořádala ji OO 

ROH Ing. Douši jako akci. Všichni zúčastnění tak měli zdarma jak účast, tak nápoj ke 

hře a každý obdržel diplom. Ti nejlepší pak cenné medaile a vítěz i pohár. Hodnotil 

se výkon nejlepšího muže, ženy, zlatý, stříbrný a bronzový tým a turnaj jednotlivců. 

Akce začala již několik dní předem, a to objednávkou jízdenek na vlak pro skupinu 
z Moravy a výrobou diplomů a především medailí. U nich šlo o originální 
ruční práci. Hodnota jedné medaile je podle hodnoty a umístění mezi 50-

150,-Kč.          
Turnaj začal se čtyřicetiminutovým zpožděním, vzhledem 
k tomu, že se Moravané nemohli do Řepy dostat, kvůli přerušené 
dopravě na lince 9 z Hl. Nádraží. Mohl za to maraton… příšerné. To 
si ti klušci nemohou běhat někde po lesích a musí kvůli tomu 
paralyzovat Prahu? Paní Primátorko….! Hned poté se však turnaj 
rozběhl na plné obrátky a souboj probíhal bez problémů. Úvodní 

možnost rozehrát se, hrálo do not místním a brzy se začali rýsovat favorité. Ale ani 
souboj žen nebyl bez dramatičnosti a výsledky byly nakonec velmi těsné.    
Souboj o nejlepší ženu vyhrála Simona Fafelová o 8 bodů nad Magdou Doležalovou 
a o 23 bodů nad Janou Kotasovou. Souboj o nejlepšího muže vyhrál Jiří Hejný o 59 
bodů (!) nad Robertem Mandou a o 61 bodů nad Zdeňkem Reichem. 
Souboj týmů mezi A týmem za Čechy a A týmem za Moravu dopadl lépe pro Čechy, 
ve složení Reich, Lomoz, Hejný, Manda. Moravané ve složení Franc, Belaška, 
Doležalová, Stejskal podlehli Čechům o 336 bodů. Češi jsou „zlatí“ a Moravané 
„stříbrní“.  Souboj týmů mezi B týmem za Čechy a B týmem za Moravu dopadl také 
lépe pro Čechy, ve složení Zabloudil, Douša, Švejdar, Křikava. Moravané ve složení 
Kotasová, Nutil, Nečasová, Horčicová podlehli Čechům o 183 bodů. Češi jsou 
bronzoví a brambor zbyl na 
Moravu.   A konečně výsledek 
souboje jednotlivců uveřejňujeme  
                                      zde v tabulce: 

  



Za účasti 17ti funkcionářů Odborové rady a dvou hostů, se letos  

2.-4. července konalo výjezdní školení. 

Funkcionáři se školili na téma pracovního 
práva, povinností a nároků funkcionářů i ze 
všeobecně známých obvyklostí, tak, aby byli 
schopni odpovědět na dotazy našich členů a 
sympatizantů. Není prostě nadále možné, a 
odborová rada bude v této cestě pokračovat, 
aby funkcionáře dělali lidé, kteří nejsou schopni 
dostát svým povinnostem a pro které je řádná 
činnost a kvalifikace jen prázdným pojmem.  
Ano, práce funkcionáře je náročná, pokud ji však dotyčný zvládá, pak to nedělá 
zadarmo a je navíc „hájen“ a zvýhodněn různými úlevami z pracovní činnosti. I to je 
důvod, proč stále vznikají různé mini a pidi odbory, které vlastně jen hájí nějakého 
toho „průseráře“ a neschopného závistivce a které jim pak umožňují vyspávat po 
schůzích místo práce (na dílně či voze). Na to je ale bohužel zákon krátký a hází 
všechny odbory do jednoho pytle. Ředitel Ďuriš v DPP navíc před lety okrouhal 
všechny výhody pro všechny odbory - co to šlo (na podnět hloupé Tošilovi závisti, že 
on to nemá a jiní ano…) a všechny OO tak v DPP živoří na hraně funkčnosti a jsou 
nuceni přetahovat se o každého člena. Je to nedůstojná pozice a práce a ne každého 
funkcionáře to baví… 
Vykládat jak důležité je odbory neházet do jednoho pytle a vybírat jen ty, co 
pracují je práce nekonečná…. lidé jsou lhostejní a berou odbory na pracovišti jako 
jedné možné. Těžko se pak prosazujeme na nových místech (například v garáži v 
Řepích máme jen 4 členy a na vozovně Pankrác jen jednoho… a přitom tam na 
tamější Ospea prý nadávají… ale nepřejdou k nám… ani jako jedinci, ani jako 
kolektiv, který by si mohl sám rozhodovat…). Úplně, dle mého názoru, mimo realitu 
dění jsou třeba jakési poštovní odbory s odbočkou v DPP, pro které horuje jistý 
Tončev v Motole (to poté, co u nás kdysi dostal pokutu za sprosté vyjadřování a 
odešel- vyhnuv se tak platbě), nebo politicky orientované, komunistickou stranou 
řízené, odbory Tošilovi (ten zas u nás neuspěl ve volbách a KSČM mu svým 
pobočným spolkem v DPP „jeho“ odbory zřídila). To je přesně o tom, být šéfem 
něčeho, i když je to úplně k ničemu… a nad jejich citací že nedělají sice nic, ale jsou 
levní… si vždy poklepám na čelo. Je to úplně stejné jako pidi odbory o pěti lidech 
jistého autobusáka Kuly na Klíčově (přitom je ve stejném svazu- co tedy jim nabídne 
víc…) a mohl by do OR vstoupit /třeba jako OO Metro/- on však tomu prý musí 
šéfovat… a pár „kamarádů“ mu to umožní, bohužel. Jsme tak dokonce vkládáni do 
pytle s různými „taky odbory“ co na jednání vůbec nechodí a s těmi co možná ani 
nefungují. Odbory jisté madam Novotné ani nemají příspěvky SRÁŽKOU ZE MZDY a 
ŘÍKÁ SE, že jsou již tvořeni pouze jí (ke zřízení prý přinesla potvrzení od těch, co 
v podniku už nejsou – proč to DPP trpí..?). Srážkou ze mzdy neplatí ani odbory IT  



jistého Ježka- a kolik že jich teda je…? Na druhou stranu, se ale zrovna pan Ježek na 
jednání umí ozvat - když ho něco zaujme či 
pálí. Podstatou je, že zákon je špatný. Odbory 
si založí, kdo chce, i neschopní či škodolibí. 
Lidé se pak vezou na těch, co pro ostatní 
dělají, na těch, kteří si odbory platí. Tak jako 
se asociálové živí na dávkách, tak jako se různí 
sluníčkáři přiživují na problémech tzv. 
migrantů a zviditelňují se díky jim, tak je 
odborová práce špiněna a zneužívána populací 
mimo odbory či chytráky parazitujícími přímo 
na ní a z ní.  

Nechceme však jít cestou těchto zmiňovaných flákačů a darebáků a nechat podnik 
dělat si co chce a zavléci nečeské „pracanty“ na naše místa.  A tak i za cenu, že je 
nás v plné zasedačce jen pár, co pracují, reagují, vznášejí alternativy a občas třeba i 
blokují dokumenty, do toho každý den jdeme. A i proto musíme být znalí 
problematiky, i proto musíme vědět základy práva a sledovat aktuality. 
Funkcionářem nemůže být někdo za zásluhy, či jen protože to nikdo nechce dělat, 
nebo někdo, kdo si plete odbory se skupinou žvanilů u piva. Funkcionář musí být 
schopen komunikace a reagovat na podněty okolí. Funkcionáře nesmí otravovat 
lidi- on je tu pro ně, ne pro sebe, jako řada „taky funkcionářů“ z jiných organizací. 
Ano, jsou odbory, kde jejich členové platí svým bossům auta, dovolené, počítače a 
mobily a ti na ně z výšky….hledí.. Touto cestou naše sdružení nikdy nepůjde a je 
smutné, že si to tito jejich členové nechávají líbit a že raději nezakotví v našem 
sdružení jako členové, jako parta v sekci či přímo jako přidružené samostatné 
odbory. 
Jsme a budeme rádi, když získáváme členy. Jsme a budeme rádi, když se nám hlásí 
lidé na práci funkcionáře. Není problém si vás vyzkoušet a bude-li vás tato práce 
bavit a budete-li schopni ji vykonávat, rádi vás pověříme úkoly a vybavíme 
pravomocemi. Kandidátní formuláře jsou právě v tomto časopise…. V prosinci 
začnou volby. Závěrem uvádím, že funkcionářům bylo uhrazeno cestovné, 
poskytnuty materiály i zajištěna strava. Čas pak mají placený zaměstnavatelem 
v průměru jako překážku v práci (Dle KS a ZP).  V letošním roce se plánuje ještě 
jedno výjezdní školení- na Moravě. Máte o něj zájem i Vy? Přihlaste se nám coby 
kandidáti na funkcionáře….  Výklad látky a rozbor testů proběhl v sídle ROH.  ROH 
je právnický člen Odborové rady. Nabízí členství jen za 1,-Kč měsíčně, což si myslíme, 
že si může dovolit každý. Za tuto směšnou (symbolickou) částku nabízí svým členům 
(prostřednictvím OR) pravidelné SMSinfo zdarma, výhodné slevy na kulturu, sport 
(bowling zdarma) i zájmové akce a pracovně právní poradenství prostřednictvím 
funkcionářů. Funguje v DPP a ve ŠT, kde také vyjednává KS. Více o ROH naleznete 
pod webovou stránkou www.odborovarada.cz , odkaz ROH.   Nemůžete-li si dovolit 
odbory kvůli platbě příspěvku a jste ze ŠT či DPP, zvažte korunové ROH..!          –JZ– 



      

  

Kutura a odbory - jak vypadá nabídka aktivit provozovaných 

odborovými organizacemi  třeba na stránkách Intranetu DPP ? 

Tento sken (níže) je z 20. července letošního roku a Odborová rada a v ní 

sdružené subjekty tu prakticky dominují… Jiné odborové organizace dělají 

nějakou akci jen sporadicky, ty velké se spokojují prakticky jen se svým 

rekreačním střediskem, kam se jednak stejně všichni nevejdou a jednak 

na internetu najdete celé množství jiných, levnějších, a lépe zařízených 

(například místo chatek na Kamýku s vodou daleko na kopci si můžete 

objednat nedalekou Starou Živohošť přímo u kraje přehrady, či přímo u 

rybníka a lesa na Vysočině hotel a chatky „Luna“…. (www.hotelluna.cz), 

cena chatky je tam 200Kč/os, možnost rybaření bez povolenky, spousta 

lákadel typu bazén, kulečník, hřiště takéž…  atp. O Chatě Rustonka a jiné 

nabídce na internetu ani nemluvě. Každá slušná chata třeba nabízí 

hostům parkování u chaty zdarma a soc. zařízení či TV na všech pokojích 

je dnes bráno jako normál..   Co tedy děláme špatně, že je tak malý zájem 

o to, aby lidé hojně využívali naši nabídku a aby ve větším počtu podpořili 

Odborovou radu ať už vstupem do sdružení s plnou nabídkou členských 

výhod ( viz www.odborovarada.cz ), nebo třeba jen symbolicky, vstupem 

do ROH s platbou jen jednu korunu měsíčně…? Rozum mi to nebere…. JZ 

  



Jak to chodí u našich koleg ů v Brn ě? 

    DPMB spustila kampaň s názvem 
„Jezdím poctivě“ věnovanou černým 
pasažérům. Cílem je zajímavě a vtipně 
upozornit na potíže s černými 
pasažéry v MHD. Poctiví cestující na 
ně doplácejí. Třicet vizuálů ukazuje 
netradiční statistiky o pasažérech, 
kteří jezdí na černo. Co je k tomu 
vede, ve kterých znameních 
zvěrokruhu eviduje podnik nejvíce 
neplatičů, jaké je jejich věkové 
spektrum, apod. Věděli jste, že 62 % 
černých pasažérů jezdí tramvají ? 
Jsou kontrolováni skutečně všichni?  

     A co ukazují preventivní akce, kdy 
revizoři kontrolují pasažéry v těch 
„nejžhavějších“ brněnských uzlech? 
Všimnout si jí mohou cestující v 
dopravních prostředcích, objevuje se 
ale i na sociálních sítích DP a nově 
také v budově DMPB na ulici 
Novobranská. Populární se staly 
soutěže na sociálních sítích Facebook 
a Instagram. Např.: Kolik černých 
pasažérů průměrně odhalí revizoři 
brněnského dopravního podniku ve 
stovce vozů za jeden den? 
Odpovědělo cca 300 tipujících a přišlo 
téměř 40 správných odpovědí.  DPMB 
navíc plánuje, že plackou vycházející z 
vizuálu kampaně bude odměňovat 
cestující, kteří si zakoupí roční 

šalinkartu.  
Překvapilo 

mě, když 
jsem viděla 

znázornění 
černých 

pasažérů 
podle 

znamení 
zvěrokruhu 
nebo podle 
nejčastějších 
ženských a mužských křestních jmen.  
Ne všichni ale kampaň vidí jako 
přínosnou. „Udivuje mě, že na platy 
řidičů dopravní podnik nemá, ale na 
marketing viditelně ano. Jaké jsou 
tedy jeho priority?“ tvrdí obyvatelka 
z Brna. Někteří  dokonce iniciativu 
přímo odsuzují. Do nelehké situace se 
často dostávají i maminky s kočárky. 
„Často si dopředu koupím jízdenku 
přes SMS. Není ale výjimkou, že šalina, 
kterou chci jet, je přeplněná a 
s kočárkem se tam nevejdu. Jízdenka 
je mi tak k ničemu a nemám jinou 
možnost, než si koupit další. Dopravní 
podnik by měl řešit podstatnější věci, 
než se vymýšlet soutěže na sociálních 
sítích,“ Kampaň k odhalení černých 
pasažérů se značně týká i samotných 
revizorů. „V Brně jsou místa, kde 
potkáváme často ty samé lidi bez 
jízdenky, a to myslím nezmění žádná 
kampaň.“    „Chceme poděkovat těm, 
kteří jezdí poctivě a upozornit je, že i 
oni na nepoctivé cestující doplácí," 
popsal generální ředitel DPMB. Nebýt 
černých pasažérů, mohlo by být jízdné 
levnější. „Celkové zastoupení 
neplatičů se obecně uvádí na úrovni 3 
– 5 %. Kdyby všichni platili, bylo by 
možné jednorázovou jízdenku zlevnit 
o 1 Kč, měsíční o 25 Kč, čtvrtletní o 65 
Kč a roční o 230 Kč," doplnil vedoucí 
tarifního odboru DPMB.  
Zdroj časopis Šalina                    -HanZa- 

 
 



Dobrý nápad… Brněnští revizo ři se cht ějí bránit útok ům 
černých pasažér ů. Učí se sebeobranu.  A co na to Praha…? 
 

Speciální kurzy sebeobrany pro revizory spustil brněnský dopravní podnik. 
Reaguje tak na útoky hlavně ze strany černých pasažérů. Kontroloři výcvik 
absolvují přímo v tramvajích pisárecké vozovny, další kurzy mají následovat v 
příštích letech.   

Při lednové kontrole jízdenek v jednom z autobusů v 
brněnské Bystrci napadl černý pasažér revizora. 
Vytáhl na něj nůž a poranil ho. Právě podobné útoky 
jsou jedním z důvodů, proč dopravní podnik s výukou 
sebeobrany svých kontrolorů začal. V loňském roce 
zaznamenali dva takové případy. Rekordní byl rok 
2008, kdy došlo ke třiceti napadením, která následně 
skončila pracovní neschopností. 
„Nikdy nevíte, koho před sebou v ten moment máte. 
Takže musíte trochu počítat s tím, co člověk vytáhne z 

kapsy, jestli to bude průkazka, jízdenka nebo nějaká zbraň,“ uvedl jeden z 
revizorů, který se kurzu účastní. 
Nácvik probíhá v reálném prostředí pisáreckých tramvají pod vedením 
instruktora. „Situace je specifická, aby to bylo neagresivní odvrácení hrozícího 
útoku. Aby revizoři ochránili ať už cestující, nebo sami sebe,“ vysvětlil trenér 
sebeobrany. 
Další ohroženou skupinou jsou například řidiči nočních autobusů (v Brně noční 

tramvaje nejezdí - a taky to jde… pozn. redakce). Proto teď dopravní podnik 
uvažuje o zřízení podobných kurzů sebeobrany i pro ně. V případě napadení 
revizorů přistupují i v jiných městech ke kurzům sebeobrany nebo jiným 
opatřením (jen Praha se bojí.. prý „odpovědnosti…“ pozn. redakce). Třeba v 
Ostravě se po dohodě s městskou policií zvýšil počet hlídkujících strážníků na 
zastávkách a využíván je také dohledový systém.    Zdroj: časopis Šalina     -HanZa-

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

  
Nabízíme Vám každý pátek posezení u dobré kávy zdarma! Kde? V naší kanceláři - pátek 9-15hod. 

Chcete-li za řadit do informa čního systému SMS zpráv od naší organizace 
zdarma?    Téměř každý pátek vám zasíláme informace o jednání, o nabídce akcí a 
další důležité informace. Některé informace se ani na webu neobjeví, v SMSinfo ano… 
 

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

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

a zašlete je na adresu naší kanceláře  v Motole,   

nebo zašlete své jméno a číslo přímo na telefon:   774 746 800.     
    Nabídka platí pro členy Odborové rady, ZO OSD Motol, ROH, OO Metro a ČMKOS. 



Pražské tramvaje by mohly jezdit i za hranice 
města, projekt se přiblížil realizaci 
 

Tramvajová trať mezi Prahou a Zdiby by se 
mohla začít stavět v roce 2022, příprava podle 
středočeského krajského úřadu postoupila. 
Helena Frintová z krajského úřadu uvedla, že 
další tramvajové trati povedou z Prahy do Čestlic a Jesenice.  
Středočeská krajská správa a údržba silnic jako investorská organizace 

hejtmanství také začne ohledně linky do Zdib jednat se zástupci Dopravního 

podniku hlavního města Prahy a zástupci pražského magistrátu o koordinaci 

společných prací. Přiblížit by se měla i výstavba tratí do Čestlic a Jesenice, kde 

se připravuje aktualizace zásad územního rozvoje, což je jeden z podkladů pro 

plánování staveb regionálního i nadregionálního významu. Trať do Čestlic by 

měla vést z Opatova (případně z Hájů), do Jesenice by se mělo jezdit přes 

Vestec z Depa Písnice. Středočeské tramvajové tratě kopírují trasy, které patří 

mezi dopravně nejvytíženější, jejich vznik by tak měl ulevit silnicím. Kromě 

snadnějšího, bezpečnějšího a plynulejšího cestování by podle krajského 

radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) také šlo o ekologické řešení. 
 

ZDROJ: https://www.e15.cz/domaci/prazske-tramvaje-by-mohly-jezdit-i-za-hranice-mesta-projekt-se-priblizil-realizaci-1343143 

 

U Národního muzea položili nové koleje. Kudy ale povedou dál..? 

Sedmdesát metrů dlouhý úsek tramvajových kolejí se objevilo na 

Vinohradské třídě u Národního muzea. Nikam nenapojená trať 

má být součástí budoucího tram propojení Václavského náměstí, 

Bolzanovy ulice a Vinohrad.  Když půjde vše hladce, tramvaje by 

se před nádraží mohly vrátit do poloviny roku 2023, přičemž 

investiční náklady budou kolem půl miliardy korun. Mezitím 

budou koleje u muzea sloužit jako ukončení linek nebo jako stanice pro 

komerční jízdy.  Proti návratu tramvají na náměstí se dlouhodobě staví Praha 

1. Tato trať zajistí tramvajím v případě nehod a dalších událostí možnost 

objízdné trasy.  

Více na  https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/u-prazskeho-vaclavaku-vznikne-tramvajova-trat-
odnikud-nikam-1349192 + Zdroj: https://praha.idnes.cz/koleje-muzeum-tramvaje-vaclavske-namesti-praha-frw-
/praha-zpravy.aspx?c=A180807_105917_praha-zpravy_rsr 
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Revoluce v kufru auta.  
Ministerstvo chystá změny v povinné výbavě 
 

Ministerstvo dopravy připravilo návrh na změny, které mají 
výrazně omezit povinnou výbavu aut.  
Od 1. října by tak už policisté neměli rozdávat pokuty 
například za chybějící náhradní žárovky nebo pojistky. V 
některých autech by už nemusela být povinně ani rezerva, 
zmenšit by se měla i výbava lékárniček.  
Prasklou žárovku si v novějších autech sám vymění jen málokdo, přesto ji s sebou 
každý řidič musí povinně vozit. Jinak mu hrozí pokuta. „Vozit tyto součástky 
povinně v autě je zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na 
servisu,“ vyjádřil se k tomu ministr dopravy Dan Ťok (ANO). 
Povinnost vozit náhradní žárovky a pojistky v řadě evropských zemích už zrušili 
nebo ji ani nikdy nezavedli. Výměna žárovky v hlavním světlometu nebo v zadních 
světlech bývá oříškem i pro zkušené mechaniky. Pokud vláda změny schválí, z 
lékárniček zmizí plastová rouška, náplast s polštářkem nebo trojcípý šátek. Ulevit 
chce ministerstvo dopravy i peněžence řidičů. Napříště už by nemuseli lékárničku 
měnit ve chvíli, kdy například u jednoho z obvazů vyprší minimální trvanlivost. 
Dosud kvůli tomu řidiči často vyhazovali celou nepoužitou lékárničku.    
Bez rezervního kola.  Součástí povinné výbavy už by nemuselo být ani rezervní 
kolo a nářadí potřebné pro jeho výměnu, jako je ruční zvedák a klíč na matice kol. 
Platit by to mělo pro auta osazená pneumatikami, jež umožňují po defektu 
nouzové dojetí nebo jsou vybaveny prostředky pro opravu poškozené 
pneumatiky. Typicky se jedná o gely nebo spreje, které pneumatiku zalepí, takže 
automobil dojede do servisu. Od povinnosti vozit s sebou náhradní pneumatiku a 
hever by měli být do budoucna osvobozeni i řidiči, kteří si platí asistenční službu 
zajišťující v Česku výměnu nebo opravu pneumatik.  
Co s určitostí součástí povinné výbavy zůstane, je reflexní vesta pro řidiče a 
výstražný trojúhelník. Mezi experty se vede i debata, jestli do ní nezařadit také 
hasicí přístroj, záchranáři by nefunkční nůžky v lékárničce rádi nahradili 
nástrojem, kterým by se dal přeříznout bezpečnostní pás v autě, a přidali by ještě 
nástroj na rozbití skla. Na zvážení každého motoristy například je, zda s sebou 
chce vozit tažné lano nebo nástroj na přeříznutí bezpečnostního pásu.  
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/auto-lekarnicka-povinna-vybava-ministerstvo-dopravy-vyhlaska-p7x-
/domaci.aspx?c=A180808_204507_domaci_pmk 

 

  



 

Díly z vrakoviště mohou být problém pro pojišťovnu i bezpečnost vozu 
 

Konkurence nutí autoservisy nabízet slušné ceny. Zároveň si na sebe chtějí vydělat, 
proto některé místo nových autodílů sáhnou po starších, ať už z vrakoviště, nebo z 
kradených vozů. Zákazník se mnohdy nic nedozví. Mohou pak ale mít problémy s 
pojišťovnou… Může nastat problém při dopravní nehodě. Vliv na výpočet pojistného 
plnění předchozí montáž staršího dílu mít může.  
Co když se ale zákazník o namontování použitého dílu nedozví? „V případě, že by 
servis poškozenému fakturoval nový díl, a přitom použil starší, mohl by samozřejmě 
poškozený od servisu vymáhat náhradu škody, která mu v důsledku nepoctivého 
jednání servisu vznikla a na základě kterého pojišťovna vyplatila nižší plnění. Šlo by 
totiž o podvod ze strany servisu,“ tvrdí Kateřina  Ikráthová z Allianz.  Jde také o 
daně. Ve chvíli, kdy opravář použije starší součástku, nekoupí díl nový, a z něj tím 
pádem neodvede daň. Na portálu Firmy.cz je přitom registrováno kolem 7 200 
autoservisů. Pokud si každý desátý takto denně 
„přivydělá“ na úkor zákazníka, stát podle Aleše Roda, 
ředitele pro výzkum CETA, přijde o 1,5 milionu korun 
na DPH každý pracovní den v první vlně přesunu do 
šedé ekonomiky. 

                 Reklamace a záru ční doba použitých autodíl ů 
● Podle občanského zákoníku má servis ohledně náhradních dílů postavení 
prodávajícího. Spotřebitel tak může reklamovat vady dílů přímo v servisu. 
● Pokud dojde k prodeji již použitých spotřebních věcí, potom lze ujednat 
zkrácení záruky na 1rok. Servis může spotřebitele informovat, že mu do auta 
nainstaluje použité náhradní díly a že se tedy záruka na tyto díly zkrátí na rok. 
● Kdyby však zákazník o instalaci použitých dílů nevěděl, nemohlo by dojít ani 
ke zkrácení záruční doby. Spotřebitel proto může reklamovat vady náhradních 
dílů po dobu 24 měsíců. Navíc může požadovat přiměřenou slevu. 

  
1.  

Meloucháři se často vyskytují na některých vrakovištích, kvalita jejich práce je zpravidla 
špatná, jejich účty za opravy, pokud vůbec nějaké vystaví, jsou nedostatečně 
rozepsané, tudíž absolutně nepřezkoumatelné,“ tvrdí prezident svazu 
 prodejců a opravářů motorových vozidel ČR  Josef Lhoták..   Zdroj: https://auto.idnes.cz/dily-
vrakoviste-servis-autoservis-dilna-oprava-pojistovna-pqw-/autoservis.aspx?c=A180719_115622_autoservis_Fdv 

 

Potřebujete právní radu či pomoc ?  Kontaktuje naše funkcionáře. Organizace 

vám hradí ze své režie vaše spory v přímé souvislosti s vaší prací - např. 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 za svačinu… vám neplatíme a každý si musí toto uhradit sám.  Je to logické…. 
Soukromé spory si hradí každý sám, ale u smluvních advokátů mají naši členové 
lacinější sazbu (spolupracujeme s nimi a zohledňují to). V případě hodného zřetele 
(sociální důvod), může také člen zažádat Vedení Odborové rady o příspěvek na poplatky 
u soudu. Dávka není nárokovatelná a výši pak určuje VOR dle dané situace. 

 



Nepřipoutaný spolujezdec není řidičův problém, rozhodl Ústavní soud 

Za připoutání se bezpečnostními pásy ve voze, a tedy i za následky, které mohou 
nepřipoutanému pasažérovi v případě havárie vzniknout, zodpovídá každý dospělý 
cestující sám. Tedy nikoli řidič vozu, jak si mnoho lidí myslí a jak se také domníval 
stěžovatel, kterému při tragické nehodě zemřel na místě spolujezdce nepřipoutaný 
bratr. Rozhodl o tom Ústavní soud (ÚS).    Řidič, který byl v době tragédie opilý a také 
jel nepřiměřeně rychle, se hájil tím, že bratra opakovaně vyzýval, aby se připoutal. A 
i když podle Ústavního soudu řidič nemá povinnost zajistit, aby se dospělý 
spolujezdec připoutal bezpečnostním pásem, záleží vždy na posuzovaných 
okolnostech konkrétních případů. Řidič však vždy musí dbát na to, aby byly řádně 
připoutány děti v zádržných systémech, popřípadě věci i zvířata. Může také 
odmítnout jízdu, pokud se nemíní některý z pasažérů poutat.   Jak ÚS uvedl, byla 
judikatura Nejvyššího soudu na povinnost odpovědnosti použití pásů ve voze dosud 
rozpolcená. Civilní a trestní kolegia měla odlišné názory.  Na dotaz Práva soudce 
Jaroslav Fenyk zjednodušeně vysvětlil, že pokud dojde k úmrtí či zranění 
nepřipoutaného spolujezdce při havárii nezaviněné řidičem, který neporušil žádné 
povinnosti spojené s jízdou a řízením, pak si za takový stav zodpovídá dospělý 
pasažér především a výhradně sám. Pokud však řidič před jízdou pil, jel nebezpečně 
rychle, požil drogy a podobně, může být za tragickou nehodu souzen a potrestán. 
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič povinen zajistit 
bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Podle 
jiného ustanovení je „přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na 
sedadle bezpečnostním pásem“ a dbát pokynů řidiče. Zákon podle ÚS neobsahuje 
žádnou výslovně formulovanou povinnost přímo zajistit použití pásů dospělými 
spolujezdci, dokonce ani závazek řidiče poučit cestující v osobním voze o povinnosti 
připoutat se. Zákon v tomto směru zavazuje pouze řidiče aut s více než osmi místy k 
sezení. Zákon také výslovně neříká, že by řidič například nesměl zahájit jízdu, 
pokud spolujezdci nejsou připoutaní. „Výklad, podle nějž má řidič obecnou 
povinnost obstarat zajištění přepravovaných osob zádržným bezpečnostním 
systémem, bez toho, aby zákon svěřoval řidiči rovněž dostatečné právní prostředky 
ke splnění této povinnosti, klade na řidiče nepřiměřenou zátěž,“ uvedla mluvčí ÚS 
Miroslava Sedláčková. https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=471025&sznu=4mZosyImuC0fqaVe    
 

Naše kontakty na právníky, které využívá Odborová rada: 
 

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 
 

a prostřednictvím ZO OSD Motol též právníci Odborového svazu dopravy a ČMKOS  
kontakty viz   www.osdopravy.cz a www.cmkos.cz  



 
 

Společnost Akka Technologies francouzského inovátora Maurice Ricciho 
navrhla dopravní prostředek budoucnosti, který spojuje funkce vlaku a 
letadla.  Zájem prý mají některé asijské firmy, na projekt se snaží lákat i 
americký Boeing, informovala agentura Bloomberg. 
Nápad spočívá v tom, že od letadla se po přistání oddělí křídla s pohonem. 
Trup ve tvaru trubice na kolech pak může pokračovat po kolejích, více jednotek 
je možné spojit do vlakové soupravy. Naopak na letiště by lidé z domova přijeli 
v podobných „kapslích“ a odbavení by mohlo proběhnout již po cestě pomocí 
skenování duhovky, předpokládá futuristický projekt. 
Stojí za ním francouzská společnost Akka Technologies inovátora a 
multimilionáře Maurice Ricciho. „Poté, co auta přejdou na elektřinu a nebudou 
potřebovat řidiče, přijde další revoluční změna v oblasti letadel,“ věří Ricci. 
Projekt se zdá být z říše sci-fi, společnost ale může navazovat na dřívější 
úspěchy. Koncept samořízeného auta představila už v roce 2008 a v roce 2014 
se spojila se společností Dassault Systemes a dodává technologie výrobcům aut. 
Akcie Akka letos posílily o 23 procent a tržní hodnota společnosti stoupla na 
1,1 miliardy eur (2,85 miliardy korun), uvádí Bloomberg.  
Zdroj: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=477693&sznu=VgCpVbBtNHwfqTMG&mId=966&sId=966  

 

Na každoroční výstavě cyklistické techniky Eurobike, která se koná v 
Německu, představila firma CeramicSpeed prototyp kola bez řetězu. Bicykl 
vypadá trochu jako ze sci-fi filmu a může naznačit 
budoucnost v tomto segmentu.  Nový systém 
DrivEn slibuje lepší rychlost a účinnost. 
Odstraňuje tradi ční řetězový pohon a nahrazuje 
ho systémem, používajícím 21 keramických ložisek 
k přenosu energie generované pedály mezi předním 
a zadním pastorkem. To výrazně snižuje počet 
pohyblivých částí, které jsou spojeny s hnacím 
ústrojím. Prototyp kromě řetězu nemá ani 
přehazovačku a kladky, což má za následek snížení počtu třecích ploch v 
pohonném systému. Běžné jízdní kolo má přitom osm bodů, kde dochází k tření 
a tím snižování efektivity.  Účinnost tohoto systému je 99 procent, což je něco, 
co je na tradičních modelech jízdních kol neslýchané. Prakticky veškerá síla 
generovaná jezdcem se přenáší přímo na kola bicyklu.  Více na: 
https://vtm.zive.cz/clanky/prototyp-kola-bez-retezu-naznacuje-budoucnost-cyklistiky/sc-870-a-194073/default.aspx  



Beneš: U fotbalu se hloupne, hlavičkování vede k demenci,  
člověk není stavěný na třískání do hlavy. 
Následky se mohou projevit až za mnoho let, je to ale stejná demence jako u 
Alzheimerovy choroby, tvrdí neurochirurg Vladimír Beneš. Spolu s několika 
dalšími lékaři podepsal petici, která na problém upozorňuje a požaduje zákaz 
hry hlavou u dětí mladších třinácti let. Není to pro ně nic blahodárného, nejde 
o jeden úder, ale o to, že se ty údery opakují, upozorňuje Beneš. Nějaká helma, 
která by nevadila a ztlumila by ty základní údery, by svou službu udělala, myslí 
si neurochirurg.   https://video.aktualne.cz/dvtv/benes-u-fotbalu-se-hloupne-hlavickovani-vede-k-
demenci-clove/r~e8e542aa8a6611e8a6210cc47ab5f122/?redirected=1534113528 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Duše neumírá, ale odchází do vesmíru, tvrdí vědci 
 

Dva přední světoví vědci se domnívají, že našli odpověď  
na otázku, která trápí lidstvo už od počátků. Přišli s teorií,  
která prý dokazuje, že lidská duše je nesmrtelná a po 
 naší smrti odchází do vesmíru. Informace o ní publikují na webové stránce: 
http://www.quantumconsciousness.org/  
 Americký fyzik doktor Stuart Hameroff a britský matematik sir Roger Penrose v 
teorii tvrdí, že mozek je biologický počítač a lidské vědomí je program, který 
v tomto „počítači“ běží. A tento program neboli duše nepřestává fungovat 
ani po naší smrti. Na kvantové studii vědomí, která tyto závěry přinesla, pracují 
oba vědci od roku 1996. Podle teorie je duše uchovávána ve vláknitých 
strukturách mozkových buněk, které se nazývají mikrotubuly. Jakmile lidé 
vstoupí do fáze známé jako klinická smrt, ztratí mikrotubuly nacházející se v 
mozku svůj kvantový stav, ale zároveň zachovají informaci, která je v nich 
uložená. Jinými slovy duše po smrti člověka nezemře, ale vrátí se do vesmíru.  
„Řekněme, že srdce přestane bít, krev přestane proudit; mikrotubuly ztratí svůj 
kvantový stav. Kvantová informace uvnitř mikrotubul nebude zničena, nelze ji 
zničit, pouze se rozšíří a rozptýlí do vesmíru jako celku. Pokud je pacient 
resuscitován, oživen, vrátí se tato kvantová informace zpět do mikrotubul, načež 
pacient řekne: ‚Měl jsem prožitek blízké smrti.‘ Pokud se nepodaří pacienta 
oživit a zemře, je pravděpodobné, že tato kvantová informace může existovat 
mimo tělo, možná i nekonečně dlouho jako duše,“ řekl doktor Hameroff v 
dokumentu televizní stanice Science Channel. Tito vědci tvrdí, že to, co lidé 
chápou pod pojmem vědomí, je ve skutečnosti výsledkem účinků „kvantové 
gravitace“ v těchto takzvaných „mikrotubulech“. Vědci tento proces 
pojmenovali „orchestrovaná objektivní redukce“ (Orch-OR). Sir Roger Penrose 
je profesorem matematiky na matematické institutu univerzity v Oxfordu.  
V roce 1988 získal společně se Stephenem Hawkingem Wolfovu cenu za fyziku. 
Stuart Hameroff je profesorem na univerzitě v Arizoně a nejvíce se proslavil 
právě studiem vědomí.  https://echo24.cz/a/wS6TV/duse-neumira-ale-odchazi-do-vesmiru-tvrdi-vedci 
 



Vědci varují: 
vibrace auta 
vás mohou    
  za volantem  
       uspat   
Výzkum 

melbournské univerzity RMIT ukazuje, 
že přirozené vibrace vozu mohou 
řidiče uspat již za 15 minut.  
Jemné vibrace, které člověk vnímá 
přes sedadlo, mohou snadno ukolébat 
jeho tělo i mozek. Chvění postupně 
zvyšuje ospalost, a to dokonce i u 
zdravých a odpočatých lidí.  
Mikro spánek trvá zhruba tři až 
patnáct sekund. Během této doby 
člověk nevnímá žádné vnější 
podněty. "Podle britského 
ministerstva dopravy je příčinou až 20 
procent dopravních nehod, ke kterým 
dojde při jednotvárné jízdě na 
hlavních silničních tazích. Alarmujících 
45 procent řidičů a 22 procent řidiček 
přiznalo, že někdy za volantem 
usnuli," popisuje expert na dopravní 
bezpečnost Roman Budský. 
"Před jeho nástupem řidiči pociťují 
zvýšenou únavu a dokonce ospalost, 
mají problémy s koncentrací 
pozornosti. Jejich oční víčka klesají, 

šoféři začínají ztrácet kontakt  
s realitou. Na vnější podněty reagují 
zpomaleně, hůře zpracovávají 
potřebné informace, hůře se orientují 
ve složitějších dopravních situacích. 
Bohužel však tyto varovné příznaky 
řadu řidičů neodradí od další jízdy," 
uvádí expert z Týmu silniční 
bezpečnosti. 
"Během mikro spánku může neřízené 
vozidlo ujet stovky metrů. Zdřímnutí 
za volantem po dobu tří sekund při 
rychlosti 90 km/h znamená, že vozidlo 
ujede bez řidiče celých 75 metrů. 
Během nich může vybočit do 
protisměru, kde protijedoucí šofér 
nebude mít příliš šancí těžkému střetu 
zabránit," varuje Budský. 
Ovšem mikro spánek může být 
smrtelně nebezpečný i na dálnici. 
Během 15 sekund při rychlosti 130 
km/h projede neřízený vůz 
ohromujících 540 metrů. „Rozhodně 
se nevyplatí počítat s tím, že mikro 
spánek bude brán v případě zavinění 
nehody jako polehčující okolnost. Ba 
právě naopak. Při posuzování míry 
zavinění bude nesporně přihlíženo k 
tomu, že nastupující únavu je schopen 
každý řidič včas rozpoznat a podle 
toho se i zachovat,“ varuje Budský. 

 

Zdroj: https://auto.idnes.cz/vibrace-volant-mikrospanek-ridic-dqi-/automoto.aspx?c=A180730_095341_automoto_fdv 

 

 

  

Osvěžte se za volantem   
*   Při delších jízdách si každé dvě hodiny naplánujte minimálně 15 min. přestávku.  
* Nedostatek odpočinku se projeví zhoršením soustředěnosti a prodloužením reakční doby.  
*   Pozor na dobu mezi 2. a 4. hodinou ranní i odpolední. 
*   Nejezte tučná jídla před jízdou a během jízdy, vyvolávají ospalost a únavu.  
*   Zajistěte si dostatečný přísun tekutin.  
*   Některé léky snižují pozornost a zvyšují únavu – podrobně si prostudujte příbalový leták.  
*   Únavu neodstraníte otevřením okna ani zvýšením hlasitosti rádia.  
*   Spolujezdec by měl pomáhat při navigaci, nikoli spát, spánek je nakažlivý jako zívání. 
                      Zdroj: Zdroj: www.neusnizavolantem.cz 

 



Nová čínská tramvaj nepotřebuje řidiče ani koleje a jezdí na baterie 
Čínská společnost CRRC představila hybrid 
tramvaje, vlaku a autobusu. Moderní soupravu 
pohání baterie, obejde se i bez řidiče a 
nepotřebuje koleje. Díky tomu se hodí také do 
míst, která jsou pro klasické tramvaje nevhodná. 

Jezdí po silnici a s pomocí senzorů sleduje speciální pruhy, své virtuální 
kolejiště. Dopravní prostředek pro 307 pasažérů má klasické pneumatiky jako 
autobus. Díky tomu je jeho zavedení do provozu mnohem rychlejší i levnější. 
Dvaatřicet metrů dlouhý stroj dokáže jet rychlostí bezmála 70 kilometrů v 
hodině a na jedno nabití ujede až 40 kilometrů. Už po 10 minutách nabíjení má 
přitom dojezd 25 kilometrů. Zdroj: https://www.lidovky.cz/nova-cinska-tramvaj-nepotrebuje-ridice-
ani-koleje-a-jezdi-na-baterie-1pu-/video.aspx?c=A170607_165140_ln-video_jbs 
 

Tramvajáci v Nantes čelí vedru v sukních, kraťasy mají zakázané 
Vlna veder, která zasáhla i Francii, přiměla řidiče tramvají a autobusů 
ve městě Nantes, aby přišli do práce co nejvíce nalehko. Místo kalhot 
se oblékli do sukní, protože šortky mají přísně zakázané, upozornil 
web deníku Le Parisien. „Sukně jsou součástí erárního oblečení 
našich kolegyň. My ale nemáme rovnocennou náhradu,“ sdělil zástupce 
řidičských odborů CFDT Gabriel Magner. Podle něho řidiči od roku 2013 usilují 
o prosazení šortek když už je horko nesnesitelné. Teplota v tramvajích může za 
čelním sklem dosáhnout  50° Celsia. Už tak máme komplikované pracovní 
podmínky s agresivními cestujícími. Tohle by nám mohlo trochu ulevit, dodal 
Magner. V roce 2013 provedli podobnou akci švédští řidiči MHD a se svým 
požadavkem uspěli, připomněl Le Parisien.   Zdroj: https://relax.lidovky.cz/tramvajaci-v-nantes-
celi-vedru-v-suknich-kratasy-maji-zakazane-pbw-/zajimavosti.aspx?c=A170622_121713_ln-zajimavosti_ele 
 

Horko zvyšuje riziko infarktu u řidičů. Každý třetí zástavu srdce nepřežije 
Ostré slunce, vysoké teploty, rozpálený interiér, naproti tomu provoz 
klimatizace na plné obrátky, dehydratace a stres při řízení, to všechno 
významně zvyšuje v letních měsících riziko zástavy srdce neboli infarktu.  
A každý třetí řidič, kterého infarkt překvapí, jej nepřežije... 
Co je infarkt?  Infarkt je poškození srdeční tkáně vlivem nedostatečného okysličení. 
Ročně u nás postihne na 30 tisíc lidí. Příčinou nedostatku kyslíku je nedostatečný 
průtok krve. Pokud není včas obnoven, dochází k  poškození srdečního svalu. Akutní 
infarkt je zásadním ohrožením lidského života a už při prvních příznacích je třeba 
vyhledat lékařskou pomoc. Jak poznat infarkt?  Typickým příznakem infarktu je 
dlouhotrvající tupá bolest po celém hrudníku, přetrvávající (10 a více minut) i 
v klidovém stavu. Často vystřeluje do levého ramene, krku až k dolní čelisti, do zad 
nebo břicha. Postižený se výrazně potí, pociťuje nevolnost, slabost, závratě a 
dušnost. Zdroj: https://auto.idnes.cz/defibrilator-infarkt-navod-dds-/automoto.aspx?c=A180613_144117_automoto_taj 
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                                                            Ghanští poslanci slzeli smíchy,  
                                                   pobavily je genitální názvy místních vesnic… 
 

V ghanském parlamentu neudržel nikdo vážnou tvář, když začal jeden z poslanců 
jmenovat názvy vesnic ve svém volebním obvodu. Jejich názvy v africkém jazyce Twi 
totiž jasně odkazují na genitálie. Poslanec John Frimpong Osei položil ve sněmovně 
otázku, kdy dostanou některé vesnice v oblasti Abirem přístup k elektřině. A 
jmenoval obce Etwe nim Nyansa, Kote ye Aboa a Shua ye Morbor. V překladu tyto 
názvy znamenají Vagína je moudrá, Penis je blázen a Varlata jsou smutná.   V tu 
chvíli jeho kolegové propadli záchvatu smíchu. Mnoho Ghaňanů totiž slyšelo o 
těchto vesnicích během čtvrtečního jednání v parlamentu poprvé. Podle reportéra 
BBC Thomase Naadiho, který působí v ghanském hlavním městě Accra, dostávají 
tamější vesnice jména od prvních osadníků. Ti názvy často odvozují ze svých 
osobních zkušeností. Dotaz si ale kromě smíchu vysloužil i žertovnou odpověď. „Když 
jim poskytneme elektřinu, mohlo by to narušit noční aktivitu,“ vtipkoval ministr 
energetiky Boakye Agyarko. Poté však ministr s větší vážností dodal, že se zasadí o 
zmapování situace a zjistí, jak by se mohly vesnice ve východní části země připojit k 
národní elektrické rozvodné síti. 
Podle nejnovější zprávy Světové banky z roku 2016 má přístup k elektřině skoro 
osmdesát procent ghanské populace. Oproti průměru v ostatních afrických zemích je 
to téměř dvojnásobek.   Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/ghana-afrika-snemovna-nazvy-vesnic-vagina-je-
moudra-fx6-/zahranicni.aspx?c=A180730_090829_zahranicni_mko 

 
 
 

Pičín, Řitka, Mrchojedy. Jak vznikaly nejšílenější názvy obcí v Česku. 
Naše škodolibé prapředky pro pojmenování sousední obce inspirovalo ledasco. 
Nešlo však jen o dodnes známá a prvoplánová jména jako Řitka či Hrdlořezy. Obce 
Řitka nedaleko Prahy či Kostrčany na Karlovarsku. Obě jména nám znějí posměšně a 
skutečně mohou souviset, jak napadne asi každého, s řitním otvorem a s kostrčí. 
Našimi předky to však takto vnímáno být nemuselo. „Řitka mohlo být obrazné 
pojmenování terénu, který připomínal zadní část lidského těla, a ves u takového 
zvlnění ležela,“ popisuje Štěpán s tím, že podobně tomu mohlo být i v případě 
Kostrčan.  Posměšný původ názvu můžeme najít také u některých obcí na 
Kutnohorsku. Tak třeba Vrdy mohla být původně ves takzvaných vrdů, tedy lidí 
vrdavých čili koktavých nebo koktů.   Šukačka (Železná Ruda) – Jméno bylo odvozené 
od srbského „šuka“ čili koza. Může být i od „šukat“, tedy hledat nebo pobíhat po 
domě, jak známe dodnes z polštiny. Prašivá (Beskydy) a Svrabov (Táborsko) – Jde o 
jméno více obcí, které byly pravděpodobně postiženy prašivinou. Středočeský 
Svrabov se nechal přejmenovat na Svatbín. Změna jména ale není u vsí nic nového. 
Třeba pražská městská část Hloubětín nesla až do počátku 20. století název 
Hloupětín, Malá Lípa na Havlíčkobrodsku se snaží zapomenout na své původní 
jméno Sračkov, Mrákov u Domažlic zase na „chlípný“ Mrdákov neboli Mrdákův dvůr. 
 

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/puvod-nazvu-obci-a-mest-07w-/po-cesku.aspx?c=A170223_154830_po-cesku_hig   



                                                                                     Tajemství několika českých rčení 
 
O sto šest  Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky 
dvou přátel uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. 
Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo 
jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví 
Nepomuckého svátek, 106 dní. Jdi do háje  Dnes velmi nevinně znějící nadávka, 
kterou nejspíše v konkurenci vulgárních termínů, kam můžete někoho poslat, nikoho 
nepobouří a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž pokud jste někoho 
poslali do háje, naznačovali jste mu tím, že by měl zemřít. To už 
tak mile nezní.  Být z něčeho jelen Rčení, které poukazuje 
na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za první 
světové války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády 
Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během 
nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova: "jelen", což je 
maďarský výraz pro: "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní jako 
české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo 
Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce. Oslí můstek  V 
přeneseném významu označení spojení dvou nesouvisejících témat vzniklo v dobách, 
kdy byla jízda na oslu levnější formou jízdy na koni. Osel ale na rozdíl od koně 
neuměl přejít nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se tak musely stavět 
malé lávky, aby se jezdec vůbec někam na oslu dostal. Zmapováno je i první použití 
sousloví oslí můstek v dnešním významu, které použil ve 14. století filosof Jean 
Buridan.  Dávat si bacha  Jedná se o českou zkomoleninu německého 
"Obacht!", což znamená v žargonu zlodějů právě "dej si pozor".   Je to na draka  

Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této formě takové téměř až 
pohádkové. Nenechte se ale mýlit, místo pohádek o dracích je 
původ rčení nutno hledat tak leda ve slovníku německých 
vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou 
německého "Dreck", což znamená výkal. Tudíž když je něco na 
draka, je to zároveň na ho*no.  Kout pikle Nejslavnější pikle 
kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně. Pikle je pak 

množným číslem slova pikel, což byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce 
ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba měla tedy s dnešním 
intrikařením leccos společného.  Být v čudu  Většina lidí chápe tento výraz pro 
to, že někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná o zkomoleninu "být v čoudu", tedy 
utíkat pryč tak, že se za člověkem práší.  Chytat lelky/ lelkovat  Lelek je malý 
hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví hmyz. Líní lidé, kteří 
nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, 
že právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli a tak úsloví s 
chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a 
nepotřebným.                       Redakci zaslala –RůRi-  zdroj neuveden (asi Wikipedie) 



                                                                             Aztécké zlato 
 

Každý z nás ochutnal čokoládu a mnozí si na ni vytvořili návyk. Co stojí za její 
popularitou?  
V hrobech Aztéků a Mayů starých více než 4000 let se našli 
kakaové boby, které kromě potravinové funkce byly 
používány jako platidlo. Slovo čokoláda vzniklo ze slova 
šokolatl a znamená hořké pití a právě takto byla původně 
konzumována. Kakaové boby do Španělska z Mexika dovezl 
na přelomu 15. a 16. století conquistador Hernán Cortéz. 
Ochutnal čokoládu při hostinách aztéckého panovníka 
Montezumy II., kde se podávala našlehaná do pěny ve 
zlatých pohárech se zlatými lžičkami, bývalo připravováno i 
2000 porcí. Byla ochucena vanilkou a chilli i dalším kořením. 
Dodnes kakao používají v latinské Americe i do jídla. Za 100 kakaových bobů si v 
1. století n. l. mohli koupit krůtu nebo plnou kanoi sladké vody. 
Kakaovník (latinsky Theobroma cacao) je původní rostlinou Amazonie a 
Venezuely. Španělští conquistadoři tento strom počali z bobů vysazovat ve svých 
zámořských koloniích. Dodnes roste v Zadní Indii i na Filipínách. Největší vývozci 
kakaových bobů jsou dosud Indonésie, Ghana a Pobřeží Slonoviny. 
Kakaovník je velmi náročný na pěstování, potřebuje v mládí polostín a v 
dospělosti slunce. Celoročně teplotu kolem 20°C a vzdušnou vlhkost 65–70 %. 
Roste ve výškách 400 – 1250 m n. m. Plodí celý rok, ale hlavní sklizeň je v květnu a 
listopadu. Kakaovník pravý je 5 – 8 m vysoký stálezelený strom s kmenem až 30 
cm a s plstnatými větvemi. Listy jsou tmavozelené podobné listům Kaštanovníku 
dlouhé 20–30 cm. Kvete růžovobílými květy, z nichž se vyvinou 50 cm velké 
tobolky člunkovitého tvaru s jemně hrbolatou tlustou slupkou s podélnými 
brázdami, kterých je 10. Uvnitř je obvykle 5 komor. Zralé plody mají žlutou, 
nahnědlou nebo červenou barvu. Ve vnitřních komorách je silná bílá dužnina a v 
každé je 4 – 14 kulovitých zploštělých bílých lesklých 2 cm velkých semen nakyslé 
chuti. Kakaovníku jsou 3 druhy. První je druh Criollo z Mayské oblasti. Tento druh 
je velmi hořký a aromatičtější, než jsou ostatní druhy a zastupujje 10% světové 
produkce kakaa.  80 % pak druh Forastero. který je robustnější  a výnosnější. 
Hybridem Criolla a Forastera je Trinitario, z něj pochází zbývajících 10 % produkce 
kakaa.  
Po sběru se vyloupaná semena fermentují za působení vysoké teploty, suší a 
melou na kakaovou hmotu, z níž se lisováním oddělí kakaové máslo. Zbylá hmota 
je nám známý kakaový prášek. Na tuto metodu přišel r. 1815 holandský chemik 
van Honten. Jeho tzv. Stolice na čokoládu se používá ve Švýcarsku dodnes. 
Koncem 19. stol. Rudolphe Lindt přišel na to, pokud se spojí opět kakaový prášek 
a kakaové máslo, hmota se po zahřátí promíchává a roztírá, získává na jemnosti a 



lesku. Tato metoda se nazývá konšování. Také jej napadlo tuto hmotu lisovat do 
tabulek po ochucení ostatními přísadami. Teprve po zchlazení se přidávají 
nečokoládové přísady jako ořechy, mandle hrozinky, kandované ovoce, 
kardamom, skořice, lecitin, chilli a další. Do mléčné čokolády se ještě předtím 
dává kondenzované nebo sušené mléko a do obou, samozřejmě, cukr nebo jiné 
sladidlo. Známe 3 druhy tabulkové čokolády. Hořká má od 99 do 35 % kakaové 
hmoty, mléčná 35 – 25 % kakaové hmoty a bílá čokoláda je vlastně téměř 
samotné kakaové máslo s cukrem. 
Existují čokoládové náhražky, které často neobsahují kakao vůbec a těch je méně 
než 25 % z celkového obsahu. Kakaový tuk je nahrazován jiným. Z těchto 
náhražek jsou často tvořeny oblíbené figurky a levné tabulky. 
Čokoláda zvaná Courverture naopak obsahuje kakaové máslo nejvyšší kvality. 
Tyto čokolády obsahují velké procento čokoládového moku, i víc, než 70 %, 
kakaového másla až 40 %, po zahřátí jsou velmi tekuté, jemné a mají výbornou 
chuť. Ledová čokoláda má nahrazeno alespoň částečně kakaové máslo 
kokosovým tukem, který taje již při 20°C. V ústech vytváří chladivý efekt, ale 
pouze, není–li ledová čokoláda uchovávána v lednici. U bublinkové čokolády 
zvané Aero je do hmoty vháněn vzduch při tuhnutí.  Čokoláda, která má více než 
50 % kakaové hmoty je tělu prospěšná. Snižuje krevní tlak a dobře působí na 
kardiovaskulární systém. Obsahuje K, Na, P, Cu, Se, Ca, Fe, Zn, Mg a Mn. K tomu 
alkaloidy theobromin a kofein. Pokud se konzumují 2 – 3 čtverečky denně, 
netloustne se po ní. Naopak uvolňuje serotonin, který je také zvaný hormon 
dobré nálady. Čokoláda je také tradičně považována za afrodiziakum a 
povzbuzující prostředek. Právě proto na ni vzniká psychická závislost. Ve 20. stol. 
byla povinně v přídělech vojáků USA. Z kakaového másla se vyrábějí i některé 
léčivé čípky a masti, přidává se do krémů, mýdel a šamponů.  
Je zajímavé, že Mayové pili nápoj teplý a Aztékové studený. Až v 18. stol. Bylo 
místo vody do nápoje přidáváno mléko. Marie Terezie darovala Ludvíku XIV. 
čokoládu jako zásnubní dar za Marii Antoinetu. Až v 60. letech začali vyrábět 
čokoládový prášek Nesquick, který je dodnes nejprodávanější čokoládou k pití. 
Tabulková čokoláda se objevuje až ve 2. pol. 17. století a až v 1. pol. 19 stol. 
Přidávají lískové ořechy. Konec 20. stol. se 
chuťově i konzistenčně vrací k původní 
aztécké chuti stejně, jako se vinaři vracejí k 
původním vinným odrůdám, textil ze lnu a 
bavlny nahrazuje často umělá vlákna a 
kosmetika se vyrábí původním způsobem. Jí 
se syrová původní strava a žije se ve vintage 
stylu. Aby naši potomci nezačali nakonec 
skákat po stromech.     -PD-   Zdroj Wikipedie 

 



Napsali jste nám….     Počátky kriminalistiky v Československu 
Dennodenně se díváme v TV na kriminálky, kde je v každém díle pachatel dopaden. 
Pojďme se teď zaměřit na kriminalistiku československou, jak si s pachateli dokázali 
poradit v 19. a 20. století. Usvědčení zločinců podezřelých z trestných činů v českých 
zemích nebylo do 20. století snadné. Četnictvo do té doby používalo svůj rozum, 
policejní psy, na oko patrné shody a základní chemické rozbory. Spolu s technickým 
pokrokem, který přinesl zločincům mnoho vymožeností k páchání trestné činnosti, 
se vyvíjely i nové metody a technické prostředky pro boj se zločinem. Vyšetřovatelé 
měli nové pomůcky a metody k vyhledávání stop, zajištění stop a jejich zpracování 
tak, aby nasbírané důkazy byly věrohodné u soudu.  
Daktyloskopie  Jeden z prvních, který se zabýval určitými rýhami 
na prstech byl Jan Evangelista Purkyně, ten dokázal popsat ve 
svém díle v roce 1823 základní vzory papilárních linií na 
koncových článcích prstů a rozdělil je do devíti vzorů. Další 
průkopník byl sir Wiliam James Herschel, který žil v 19. století v Indii a vyplácel zde 
důchody penzionovaným indickým vojákům. Špatně je od sebe odlišoval, proto 
všechny vyzval, aby otiskli ukazovák a prostředníček jedné ruky ke svému jménu na 
potvrzení o příjmu. Zabránil tak podvodům a zároveň nasbíral materiál pro zkoumání 
otisků prstů. Prokázal, že s věkem a ani se smrtí se otisky nemění.  Podklady pro 
klasifikaci obrazců papilárních linií pro kriminalistické účely dal Francis Galton, který 
přivedl daktyloskopii k praktickému uplatnění. Otisky prstů byly součástí tzv. 
Antropometrického profilu zločinců, kdy mimo ně obsahoval fotografii, jméno a 
popis pachatele. Mechanoskopie  Vznikla hlavně kvůli vloupání do pokladen.  
Zločinci měli rukavice, aby nezanechali otisky prstů, zbyla po nich jen vyloupená 
pokladna se stopami po nástrojích. Tzv. „kasaři“ používali kromě běžně dostupných 
nástojů (kleště, nůžky na plech, pilníky, vrtačky šroubováky) i nástroje doma 
vyrobené či na zakázku (paklíče, hasáky, páčidla, natrhávače). Tyto nástroje často v 
pancíři pokladny zanechaly i úlomky. Občas se lupičské nástroje našly na místě činu, 
jindy je kriminalisté objevili při domovních prohlídkách. Balistika Podobně jako 
nástroje a jejich stopy byly zkoumány i střelné zbraně, střely a nábojnice z místa 
činu. Každá zbraň zanechá charakteristickou rýhovanou stopu na střele. Někdy se k 
usvědčení pachatele hodila ucpávka prachu za střelou v hlavni, nebo tlumič, běžně 
kus hadru či papíru. Grafologie a písmoznalectví Zpočátku se tyto obory v 
Československu rozvíjely spíš jako umění než věda, kdy písmoznalectví zkoumá 
identifikaci autora ručně psaného textu, grafologie jeho povahu. Zkoumal se i text 
psaný na stroji, protože i tam konkrétní psací stroj zanechával charakteristické stopy.  
Medicína K usvědčení zločince přispívala i lékařská kriminalistika. Vyšetřovala 
sebevraždy, násilné usmrcení a náhlé úmrtí, ale také posuzovala zdravotní stav 
vězňů, prostitutek a zadržených osob pro alkoholismus. Při určování příčiny úmrtí byl 
důležitý pitevní protokol, ale i nálezy z místa trestného činu. Zakladatelem lékařské 
kriminalistiky je MUDr. Eduard Knobloch, který své případy zpracoval do knihy „Duše 
a zločin“.                -LuCi-     Zdroj :  časopis Živá historie, www.muzeumpolicie.cz 



Recenze knihy: Jak zvládnout práci manažera, aneb čeští lídři a zajímavé 
osobnosti poodkrývají tajemství svého úspěchu. 

 Tato kniha neslouží jako návod jak se stát úspěšným manažerem, ale podává 
komplexní pohled, jak by se měl budoucí manažer v korporátní firmě chovat a jak by 
si například měl do svého týmu vybírat své zaměstnance. Do knihy přispělo mnoho 
úspěšných osobností, které působí v top managementu různých firem, a to nejen v 
České republice, ale i ve vedení korporátních společností, které mají svá sídla na 
území států, jako jsou Velká Británie, USA a podobně ekonomicky vyspělé země. 
Tyto osobnosti jsou většinou specialisté na určité oblasti vedení společnosti a to v 
různých sférách, například: Marketing, IT, HR a podobná odvětví. Všechny tyto 
osobnosti dělí manažery na dvě základní skupiny a to na tzv. manažery a lídry. 
Manažer podle těchto osobností prezentuje výsledky svého týmu slovy: „Já jsem 
navrhl“ a oproti tomu lídr prezentuje tyto skutečnosti jako „já a můj tým“ a nebo 
dokonce „my“. V tomto ohledu se většina těchto top manažerů shoduje, že velice 
efektivním způsobem řízení zaměstnanců je být lídrem a rozebírají zde, jak se tento 
lídr vychovává a jak tohoto lídra ve funkci v jeho počátcích podržet. Mnoho těchto 
lídru je firmou vybráno z pozic jako je například dispečer dopravy a své manažerské 
schopnosti si musí teprve osvojit. Stejně tomu bylo i v případě autora, ale ten nám 
zde nabízí svůj osobní náhled, jak se s danou pozicí má lídr vypořádat, jakou práci má 
delegovat a jak má vybrat svůj tým podřízených, aby zde pouze dozoroval a 
korigoval práci podřízených a věnoval se mnohem důležitější práci. V tomto bodě se 
ovšem dle autora liší lídr od manažera, jelikož manažerských přístupů vedení týmu je 
rozsáhlá škála a několik z nich vyžaduje stálou kontrolu nadřízeného a to dle autora 
spotřebovává čas k tvorbě správné strategie firmy a omezuje i možnost komunikace 
s vedením. Důležitým bodem státi se lídrem svěřeného týmu je dle autora znalost 
práce podřízených, jelikož toto je alfou a omegou, stát se uznávaným lídrem. 
Jakmile tým vycítí, že nadřízený dané problematice nerozumí a pouze čerpá a 
spoléhá se na znalosti a zkušenosti členů týmu, poté tento manažer není svými 
podřízenými respektován a jen prezentuje nápady svých podřízených.  V dnešní 
době není trendem si lídra vychovat, ale spíše dosazovat do vedení společností 
manažery, kteří sice mají zkušenosti s vedením týmu, ale postrádají odborné znalosti 
v dané problematice a to působí na podřízené velice demotivujícím dojmem.  Dalším 
problémem je motivace podřízených. Správný lídr je schopen za svůj tým bojovat a 
řešit s ním problémy a navrhovat inovativní řešení, která jsou prospěšná celé firmě a 
nejen nadřízeným.  Tento problém vidí autor jako klíčový. Z celé knihy čiší motto : 
„Chcete-li být úspěšným manažerem a ještě lépe lídrem, pak musíte začít vlastní 
sebereflexí. Jakmile se sám nedokážete zlepšit, analyzovat a odstranit své chyby, 
potom toho v této funkci nebudete schopen.“  Rád bych tímto poděkoval autorovi, 
Na závěr bych všem pseudomanažerům doporučil zakoupit si tento knižní titul, 
řádně si ho přečíst a stát se vzorem a lídrem svých podřízených, protože potom by 
se nám všem lépe pracovalo. Zpracoval: -OnCi-  Zdroj:kniha Jak zvládnout práci 
manažera, aneb čeští lídři a zajímavé osobnosti poodkrývají tajemství svého úspěchu. 



                                                                                                                            Území Irska se od dob 
středověku původně členilo do pěti provincií: Leinster (východ), Munster (jih), Meath 
(střed), Connacht (západ) a Ulster (sever). Podle starověké irské básně se každá provincie 
lišila od těch ostatních: Leinster byl sídlem obchodu, prosperity a pohostinnosti; Munster 
proslul uměním a zkušenými jezdci na koních; Connacht díky svým druidům získal pověst 
centra vzdělanosti; Ulster získal proslulost díky svým chrabrým bojovníkům; Meath byl pak 
správním centrem a sídlem králů. 
Cork je druhým největším městem Irské republiky. Jeho název je odvozen od irského slova 
corcach, což v překladu znamená bažinaté místo (blata). Cork je plný úzkých uliček, vodních 
cest a gregoriánské architektury. Bohémský duch města ožívá v době festivalů a 
nejrůznějších kulturních akcí, kterými je Cork proslulý. I když je Cork poměrně „živým“ 
městem, oproti Dublinu zde budete mít pocit, že jste spíše na vesnici. Centrum města je 
malé a chvílemi se vám bude zdát, že tu každý zná každého. Významnou dominantou 
města je katedrála, která je zasvěcena sv. Finbarrovi, jenž zde v 6. století založil mnišskou 
osadu. Za symbol města je považována věž kostela, která má korouhev ve tvaru lososa. Za 
pozornost jistě stojí také hrad Blackrock Kastle a máselná burza, toho času největší na 
světě, ze které se vyváželo máslo především do nových zámořských kolonií. Z ostatních 
objektů stojí za návštěvu budova místního vězení, ve které dnes sídlí vězeňské muzeum. 
Milovníci jemné irské whisky by měli navštívit novou palírnu firmy Jameson, která je na 
východ od Corku v Midletonu. Součástí expozice je i největší kotlíkový destilační přístroj na 
světě. Ze zajímavých míst v okolí Corku stojí za zmínku přístavní městečko Cobh, z kterého 
nejenže vyplouvali irští emigranti při své cestě do Ameriky, ale se kterým jsou spojené i dvě 
velké námořní katastrofy. Cobh bylo místem poslední zastávky Titaniku na jeho zaoceánské 
plavbě. O čtyři dny potom, co v Cobh přistoupilo 123 pasažérů, se loď potopila. O tři roky 
poté se zdejší vody staly osudnými většině pasažérů parníku Lusitanie, který zasáhlo 
německé torpédo. Kilkenny je nejmalebnějším městem Irska. Rozléhá se na řece Nore a 
jako jedno z mála nemá mořské přístaviště. Bylo pojmenováno po sv. Canicovi, jehož 
katedrála tvoří významnou dominantu města. Z její věže se vám nabídne nádherný výhled 
do okolí, uvnitř si pak můžete prohlédnout bohatě zdobené sarkofágy rodu Butlerů. 
Největší stavbou v Kilkenny je místní středověký hrad, jehož majitelé v něm sídlili až do 
roku 1935. V současné době je městečko proslulé díky svému pivovaru, který vyrábí 
polotmavé pivo značky Smithwick.  Hrobky v Brú na Bóinne. Tato oblast je známá svými 
megalitickými památkami. Jde o místo s nejhustší koncentrací starověkých památek 
v Evropě, najdeme jich přes čtyřicet. Prozkoumat zevnitř můžeme chodbovou hrobku 
Negrange. Jedná se o nejlépe zachovalou hrobku tohoto druhu v Evropě, která je největším 
architektonickým divem světa. Tato záhadná stavba byla postavena asi 3 200 let př. n. l. Je 
tedy o 600 let starší než egyptské pyramidy a o tisíc let starší než slavné Stonehenge. Jedná 
se o hrobku, která je považována za mystické srdce Irska. Po staletí byla považována jen za 
přírodní pahorek. Teprve roku 1690 byl při stavebních pracích odhalen fakt, že jde o 
kamenný památník. Zajímavé je, že jediný den v roce, o zimním slunovratu 21. prosince, 
ozáří na sedmnáct minut hrobovou komoru jasný paprsek. Archeologické naleziště je na 
seznamu UNESCO. Carrowmore Megalithic Cemetery ve Sligo. Jde o megalitické 
pohřebiště, které údajně ukrývá i hrob královny Maeve z Connaughtu. Clonmacnoise je 
nejvýznamnějším irským klášterem. Je umístěn na vyvýšeném místě nad řekou Shannon. 
Všude v okolí jsou bažinaté půdy a pole, na kterých se daří netradičním druhům rostlin i 
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ptáků. Klášter byl založen v roce 548. Sem přicházeli za studiem a modlitbami mniši z celé 
Evropy. Celý areál je obehnán zdí a dochovala se v něm řada starých kostelíků, keltských 
křížů, kulatých věží i hrobů. Moherské útesy se rozprostírají na západě Irska. Mají výšku 
přes 200 m a patří k nejvyšším útesům v Evropě. Odtud dohlédnete za jasného počasí na 
Aranské ostrovy či Galwayský záliv. Zde na místě bylo vybudováno návštěvnické centrum, 
je však pod povrchem a ráz útesů tak zůstává zachován. Ostrov Skellig Michael je pro své 
kulturní bohatství také zapsán na seznamu UNESCO. Nejzajímavějším místem ostrova jsou 
pozůstatky klášterního komplexu ze 6. století. Mniši tu žili do cca 12 či 13 století. Pro 
návštěvu ostrova platí přísná pravidla. Abyste se sem dostali, musí být léto a je nutné, aby 
vám přálo počasí. Na ostrově nesmí být více než 250 lidí najednou. Národní park Killarney 
se nachází na jihozápadě Irska a rozkládá se na ploše 10 000 hektarů. Svou krásou vás 
dostanou vodopády, pohoří i tamější jezera. Kromě úchvatných přírodních scenérií si tu 
prohlédnete trosky hradů, kamenný most přes řeku Dunloe a rodinné sídlo Grosvenorů. 
Glendalough představuje vesnici v údolí dvou jezer. Najdete ji v národním parku Wicklow 
Mountains. Největší dominantou Glendalough je okrouhlá věž sahající do výšky 30 metrů. 
Tam se kromě nádherné přírody můžete kochat pohledem na jeden z nejrozsáhlejších a 
nejzachovalejších klášterních komplexů v Irsku. Toto údolí dnes patří 
k nejnavštěvovanějším místům ostrova. Irové i turisté sem míří obzvlášť 3. června, kdy se 
slaví svátek sv. Kevina, mnicha, který místní klášter založil. Obdiv si zasluhuje i hrad 
Bunratty nacházející se na břehu řeky Shannon. Pochází z 15. století a svou zachovalostí 
vás zaujme na první pohled. Uvnitř se nachází rozsáhlé sbírky tapisérií, obrazů a ozdobných 
plastik. V jeho parku se pak nachází skanzen.  Irové jsou proslulí svou vyřídilkou, kterou prý 
při návštěvě Irska může získat každý, kdo políbí kámen výřečnosti na hradu Blarney. Pojí se 
s ním legenda, která říká, že když stavitele hradu čekal soud, požádal o pomoc bohyni, 
která mu poradila, aby políbil kámen. Stavitel soud vyhrál a na oslavu události pak kámen 
zabudoval do ochozu hradu. Toho, kdo chce kámen políbit, čeká akrobatická zkouška, 
protože se k němu dá dostat pouze, když se člověk v poloze na zádech dírou v ochozu 
nakloní směrem dolů. Trojlístek je národní symbol Irska, registrovaný jako ochranná 
známka země. Mezi další symboly Irska se počítají keltský kříž, jetel a irský vlkodav. 
Nejstarší Irská hospoda byla založena před 900 lety. I přes všeobecné mínění o zrzavé 
barvě vlasů všech Irů je v Irské populaci jen 9% zrzků. 57 % Irů nosí dioptrické brýle nebo 
kontaktní čočky. Irská manželství trvají v průměru 13 let. Nemocnice v Dublinu je nejdéle 
nepřetržitě pracující porodnice světa (zal.1745). V Irsku je potrat nelegální. Více než 
polovina australanů má irské předky. Ir William Edward Wilson byl první, kdo přesně změřil 
teplotu slunce (6059 ° C). V Irsku je víc mobilních telefonů než lidí. Nezapomeňte, že v Irsku 
se jezdí vlevo. Slavný Titanik byl vyroben v Irsku a jeho poslední zastávka před potopením 
byla také v Irsku. Na smaragdovém ostrově si vychutnáme především podmanivou krásu 
tamních horských národních parků, ale i hřmění vln 
Atlantiku tříštících se o rozervané útesy, prozkoumáte 
památky našich předků v podobě dolmenů, hrobek, 
keltských křížů, klášterů a hradů. Projdete se 
kvetoucími horskými vřesovišti a až se mokří z jemného 
deště a mlh vrátíte do civilizace, s radostí přijmete 
pohostinnost irských hospůdek s živou muzikou a 
skvělou chutí piva Guinness, či pravé whisky.  –HanZa- 



 

ČMKOS   

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

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

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. 

Kvalitní domácí med si 

lze objednat v  kanceláři 

v Motole. Klasický 1kg 

za 140,-Kč  a 0,5 kg med 

s vlašskými ořechy za 

155,-Kč. Nárazově i 

medovinu 110,- Kč. 

Nikdy neříkej nikdy… Ti, co nemají moc peněz a 
dostanou se do neřešitelné  situace a finanční tísně mají 

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.   
 

 
 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  

 
 

                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 

Máte zájem o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

Rudolf Zeman  +420 724 515 752 
realitní makléř – prodej bytů a nemovitostí e-mail:  rudolf.zeman@genneral-reality.cz 

  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,- 

  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

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  

 

           Dana Pokorná         

Kosmetika  výhodně 

        přímo od firem: FARMASI,  

    TIANDE, SIRAEL a AVON      

Telefon: 608 868 245 

danuli.ja@seznam.cz 

             Ondřej Cempírek 

                 rekonstrukce a výroba         

              elektroinstalací 

              včetně revize, přípojky 

mobil: 732 85 65 65 

Veselá muzika Zdeňka France 

hudba pro každou příležitost: 

mobil: 602 55 22 24      ………. 

Reich Zdeněk  
malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

Prodej čtyřlístků pro štěstí,   
kus za dvacku: 608 868 245 

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 

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 

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 
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