
 

  

  volby funkcionářů Odborové rady 

  vydáno lístků – 317  ,  odevzdáno - 167 

tj. 52,68% účast 

 
hlasů a  preferencí 

Zabloudil Jiří  dr.h.c. 166 79 
Zabloudilová Hana 163 51 
Válek Vlastimil 163 49 
Ing. Douša Jaroslav 162 38 
PhDr. Hejný Jiří 162 29 
Rejhová Dana 161 37 
Franc Zdeněk 160 24 
Sychra Petr 160 6 
Holer Petr 159 39 
Kudrna Tomáš 159 11 
Zewel Zdeněk 159 14 
Pliska Petr 159 10 
Bělaška Petr 158 9 
Pakosta Jiří 156 19 
Červinka Filip 155 11 
Schmid Jiří 153 8 
Dvořák Petr 152 15 
Rychtář Václav  152 6 
Skuhrovec Václav 148 12 
Cibulková Lucie 138 33 
Hanuš Jiří 126 33 
Suchá Věra 122 25 
Pohlner Tomáš 121 6 

fotky z několika hodinového 

sčítání hlasů a preferencí… 

• proběhly volby 

• Konference 2019 

• rady a informace  

• zábava a křížovka 

• vaše reklama zdarma 

• zajímavosti a kuriozity 

• jednáme a vyjednáváme  

• příloha kdo jsme, co chceme 



…… 

  

Vážení čtenáři, 

                další číslo našeho Motoláčku  

                 vychází po volbách a po Konfe-

renci. Obě tyto akce jsou nesmírně důležité a 

je jim věnováno v časopisu několik stran. 

Nebudu je tedy komentovat. Nicméně rád 

bych zde poděkoval všem aktivním členům, 

za jejich ochotu zúčastnit se voleb. Necelá 

polovina se na to prostě a jednoduše 

vykašlala. Ano, je to jejich právo a neberu jim 

ho, ale kdyby to udělal každý, pak žádné 

funkcionáře nemáme. Uvědomte si to prosím. 

Stejně tak bych rád podě-koval všem, kteří 

se nebáli jít s kůží na trh a kandidovat. Na 

rozdíl od minulých voleb, tentokrát uspěli 

všichni, kdo se přihlásili a tak si ti, kdož se 

neodhodlali, mohou drbat hlavu… Další volby 

budou za tři roky. Dříve opravdu ne. Uvidíme, 

jak se osvědčí nováčci i jak svou roli zvládnou 

dnes již zkušení matadoři. Náš cíl je, a musí 

být, být více vidět na pracovištích, být ten, na 

koho se lidé obrací… Nese to s sebou větší 

zapojení funkcionářů i jejich lepší právní 

znalosti. Využijeme naši právničku k jejich 

školení, zakoupíme funkcionářům tiskoviny, 

ale lidé to musí sami chtít, To je to hlavní. 

Zvýší-li se kvalita funkcionářů, věřím, že se 

počet členů bude nadále rozšiřovat ke 

všeobecné spokojenosti. Členů i funkcionářů.   

Děkuji také všem účastníkům Konfe-rence. 

Bez nich bychom neměli Vedení Odborové 

rady a Revizní komisi. Jsme asi jediná 

organizace, která si členy hýčká losováním 

cen v tombole. Kdo z jiných orga-nizací 

losuje, třeba, ze stavu členů, zájezd k moří? 

Snažíme se stále přicházet s novými  

taháky, které vás členy potěší a 

které budou motivovat nové lidi ke 

vstupu do naší organizace. Do 

společné Odborové rady.  Tak jako 

dosud budeme důrazně hájit 

navyšování mezd, zlepše-ní 

benefitů i kvalitní pracovní 

zázemí a bezpečnost v práci. Od 

toho tu jsme a budeme. Bylo nás 

zvoleno třiadvacet a tak můžeme 

být všude tam, kde je nás třeba. 

Kdo porušuje předpisy, kdo naše 

lidi šikanuje, kdo je zneužívá, ten 

se má na co těšit…  Je dost možné, 

že letos vyzveme zaměstnance 

k zapojení se do protestních akcí 

tam, kde se zaměstnavatel chová 

vůči svým zaměstnancům 

v rozporu s dobrými mravy, či je 

nutí porušovat předpisy. Od toho 

máme koneckonců stávkový fond, 

který na rozdíl od jiných, umíme a 

neváháme používat.   Budeme se 

snažit dohodnout, s podnikateli a 

s firmami, další výhody a slevy pro 

naše členy. Připravíme pro vás 

tento rok celou škálu zábavy, 

sportu a rekreace. Pokusíme se 

vyvolat jednání o zvyšování tříd i o 

instalaci klimatizací na praco-

vištích, kde je v létě neúnosné 

vedro.  Hodláme aktivně bránit 

snahám o  rozprodávání podniků. 

Doufám, že v dalším čísle bude i co 

chválit a na co poukázat. Přeji 

všem našim členům, všech orga-

nizací v OR, hezké jaro a léto. _ JZ_ 

 



V termínu 14. prosince 2018 až 31. ledna 2019 proběhly tajné……. 
a přímé volby funkcionářů Odborové rady a statutárních zástupců 
přidružených odborových organizací k Odborové radě (dále jen OR).  

Právo volit (a samozřejmě i kandidovat) měli všichni členové všech 
subjektů sdružených v OR. Na Konferenci 15. února poté přítomní 
členové zvolili ještě Vedení Odborové rady, prezidenta Odborové 
rady a Revizní komisi. Nové Vedení Odborové rady (VOR) na svém 
prvním zasedání dne 6. března 2019 přidělilo všem zvoleným 
kompetence pro jednání s mistry, vedoucími i řediteli a výčet 

činností, kterými se budou, 
po další 3 roky mandátu, 
zabývat. Děkujeme všem 
členům, kteří využili své 
právo volit a díky nimž 
jsme si své funkcionáře 
zvolili.                         –JZ- 
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                                       Dne 15. února proběhla společná Konference  
  Odborové rady a sdružených Odborových organizací v Odborové radě. 
Na Konferenci si včas rezervovala místo necelá padesátka našich členů. Někteří 
se poté pro různé důvody omluvili, někteří ani to ne, ale i tak dorazila hezká 
účast 35 delegátů této Konference. Na rozdíl od jiných odborů, mají všichni 
naši členové právo Konference se účastnit, pokud se včas zaregistrují. Každý je 
pak delegát. Nikoho si jako delegáta nevybíráme, nelustrujeme ho, nikomu 
jeho účast nezakazujeme. Naopak, jsme rádi, že účast je rok od roku vyšší. 

Přispívá k tomu jak každoroční volba Vedení OR a 
prezidenta OR, tak atraktivní tombola či losování 
hlavních cen z otočného bubnu. Takovou atmosféru 
jen stěží někde najdete…  
 Letos jsme také pozvali ředitele těch podniků, kde 
působíme, a dva předsedy z odborových organizací, 
se kterými spolupracujeme v Dopravním podniku. 
Z ředitelů přišel personální ředitel PhDr. Jiří Špička. 

Ředitelé ze Škodovky a z Blanska se omluvili. Pan ředitel 
informoval účastníky o současném stavu podniku i o 
výhledu na další personální a ekonomický vývoj. Z řad 
členů pak zazněla řada dotazů. Kolegové z jiných odborů 
Ing. Ježek a pan Olejár, ve svých vystoupeních, 
představili svá sdružení a nastínili možnosti spolupráce. 
Úvodem, tradičně, přednesl prezident Odborové rady 
svůj projev, který najdete na této adrese: 
http://www.odborovarada.cz/2019-Konference-OR/projev2019K.htm  
Poté byla více než hodinová diskuze o problémech v podniku, o návrzích a o 
dotazech na personálního ředitele. 
Mimo jiné, se diskutoval problém nízkého zatřídění některých profesí v Muzeu 
Střešovice, či  problém změny zatřídění z dělníků v dopravě na manipulační 
řidiče v Motole, který naráží na neochotu nadřízených. Byla sdělena obava z 
tlaku Magistrátu na outsourcing lékařů či možnost zrušení NZZ, probral se 

program ubytoven a jejich další možná 
budoucnost, řešily se samozřejmě mzdy 
v porovnání s cizími firmami (např. ARIVA a 
Kladno). Řešil se problém stravenek a 
brigádníků, dotaz padl i na nehospodárný 
nákup náhradních dílů na TRAM 15T. 
Personální ředitel vyslechl i poděkování za 



05 osobní přístup k navýšení tříd lanovkářů, o které jsme leta usilovali.  
Kolegové z Moravy sdělili své zkušenosti s přesčasy a s požadavky na svou 
práci. Porovnávali se hrubé mzdy i reklamní kampaň DPP na nábor řidičů. 
Personální ředitel navrhl i směr, ve kterém je vedení ochotno diskutovat o 
nárůstu financí při letošním vyjednávání o letech 2020 a dalších. 
Vzhledem k zajímavé diskuzi a k omezenému času vyhrazenému na Konferenci, 
využijeme letos možnost pozvat personálního ředitele na některou veřejnou 
schůzi Fóra odborové rady (koná se v sudé měsíce krom prázdnin). Na FOR 
může přijít každý náš člen, dáli nám včas zprávu, že přijde. FOR se koná 
tradičně v zasedačce ve vozovně Motol od 16hodin (cca do 18). 
Program pokračoval rozebráním položek závěrečné zprávy o čerpání rozpočtu 
Odborové rady 2018, zkontrolované Revizní komisí a návrhem na schválení 
rozpočtu pro rok 2019. Rozpočet by měl být letos vyrovnaný, nejvyšší částku 
činí členské bonusy, na které vydáme přes půl milionu Kč. 
Konference též schválila výsledky voleb funkcionářů odborové rady a 
Statutárních zástupců sdružených organizací. 
Konference následně tajnou volbou zvolila sedmičku Statutárního orgánu 
Odborové rady, tři členy a náhradníka do Revizní komise a následně i 
prezidenta Odborové rady. 
Konference schválila doplnění Stanov OR o další body viz: 
http://www.odborovarada.cz/StanovyOR.pdf  
Dana Rejhová (dříve Pokorná- foto) závěrem sdělila infor-
mace, k letošní očekávané víkendové rekreaci do Jižních 
Čech.          Tabulka výsledků voleb na Konferenci OR: 
 

 

volba členů Revizní komise OR: 
 

hlasů 
  
zvolen(a)  ANO / NE 

Nejedlo Vladimír  27 ANO 

Vlk Zdeněk 27 ANO 

Reich Zdeněk 27 ANO 
 

Havránek  Jan -    na pozici náhradník RK   27 ANO 
 

volba členů Vedení Odborové rady: hlasů  zvolen(a)  ANO / NE 
Zabloudil Jiří dr.h.c. 27 ANO 

Ing. Douša Jaroslav CSc. 27 ANO 

Válek Vlastimil  27 ANO 

Holler Petr   27 ANO 

Rejhová Dana  27 ANO 

Zabloudilová Hana             27 ANO 

PhDr. Hejný Jiří 27 ANO 

volba prezidenta OR: počet hlasů  zvolen(a)  ANO / NE 
Zabloudil Jiří dr.h.c. 30 ANO 



06 

Konference přijala 7 Usnesení: 
Usnesení číslo 1: Konference 
schválila závěrečnou zprávu o 
hospodaření Odborové rady (OR) 
za rok 2018 a zprávu o provedené 
Revizi hospodaření a evidence. 
Usnesení číslo 2:  Konference 
schválila návrh rozpočtu OR pro rok 2019. 
Usnesení číslo 3: Konference schválila výsledky voleb funkcionářů Odborové 
rady a statutárních zástupců sdružených organizací v Odborové radě, konaných 
v termínu 14. prosince 2018 až 31. ledna 2019. Zvoleným funkcionářům vznikl 
tříletý mandát. 
Usnesení číslo 4: Konference schválila výsledky voleb do Vedení OR. 
Usnesení číslo 5: Konference schválila výsledky voleb do funkce prezidenta OR. 
Usnesení číslo 6:  Konference schválila navrhované doplnění Stanov OR. 
Usnesení číslo 7:  Konference ukládá Vedení Odborové rady pokračovat 
v dosavadní činnosti, zvyšovat členské výhody, připravovat atraktivní 
volnočasový program, dbát na dodržování zákonů a práv našich členů, 
prosazovat navyšování mezd a benefitů, i zlepšování pracovního zázemí, na 
pracovištích, u všech zaměstnavatelů, kde Odborová rada působí.  

Na každé Konferenci losujeme ceny. Poukazy na hlavní ceny vyhráli: 

1. cenu– zájezd k moři, dle vlastního výběru, v hodnotě do  
10.000,-Kč vyhrává pan Radomír Válek   (DPP- TRAM Motol) 

2. cenu– domácí rekreaci, dle vlastního výběru, v hodnotě do 
 5.000,-Kč  vyhrává pan Ivan Mareš  (DPP- autobusy HOSTIVAŘ) 

3. cenu– luxusní večeři, dle vlastního výběru, v hodnotě do  
 2.000,-Kč  vyhrává pan Matějka Zden ěk (Škoda Transportation) 

4. cenu– navýšení členského bonusu o částku  
 1.000,-Kč vyhrává pan Tomin Aleš   (DPP- TRAM Vokovice) 

5. cenu– navýšení členského bonusu o částku 
   500,-Kč vyhrává pan  Hnud Tibor  (DPP- technické zabezpečení)  

 

Ostatní ceny – losování tomboly  – převzali zúčastnění přímo na místě.  

V osudí byl například: cestovní kufr, dárkový potravinový balíček, soudek piva, 

baterka, obrázky, knížky, deštník, alkoholtester, plech na pečení, kšiltovka, různé 

DVD či CD, sada nožů, souprava do kuchyně, chytré hodinky a další ceny…   

Další Konference se bude konat pravděpodobně 14. února 2020. 
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Krásný dobrý den přátelé, moje jméno je 
Zdeněk Franc a jsem předsedou sekce 
Odborové rady, působící v ČAD Blansko a.s.. 
ZO OSD Motol (dnes součást odborové rady) u 
nás začala působit před pěti lety, iniciátorem 
založení sekce byl náš bývalý kolega Milan 
Kašpárek, který v minulosti pracoval v DP Praha 
a.s. a ZO OSD Motol, odtud znal. 
V roce 2012 začalo nové desetileté období pro zajištění osobní dopravy, které v 
Jihomoravském kraji zajišťuje společnost KORDIS kterou zřizuje kraj. 
Ve výběrovém řízení v našem regionu uspěli společnosti ČSAD Tišnov ZDAR Žďár 
nad Sázavou a ČAD Blansko. Bohužel ve výběrovém řízení neprošla společnost 
Vydos bus bývalí BODOS Boskovice kde se 14.12 2012 zastavila osobní oprava. 
Nutno podotknout že Boskovický provoz je moderní zařízení, kde fungují opravny 
na velice vysoké úrovni, které pracují na směny, a není výjimkou sobotní provoz. 
Součástí opravny je klempírna, která je schopna opravit i složité opravy po 
nehodách, nebo opotřebení vozového parku a také zde funguje lakovna, ve které 
se dá nastříkat i celý autobus nebo nákladní auto. Současně najdete v areálu 
kvalitní velký zastřešený pneuservis, myčku, a sklad náhradních dílů. V současné 
době areál využívá v nájmu firma ZDAR a nákladní doprava BODOSu do opraven 
také jezdí zákazníci z celého kraje. 
Pro řidiče OD zde bylo zázemí k odpočinku krásná velká jídelna na nádraží pěkná 
čistá nocovna a hlavně zde panovala mezi řidiči OD a ostatními zaměstnanci 
velice přátelská a kamarádská nálada. Celou osobní dopravu vedl jako hlavní 
dispečer Jirka Pařízek, který byl přísný ale spravedlivý. 
Většina kolegů vzpomíná na tento provoz v dobrém, důkazem jsou naše 
každoroční setkání, kterých je vždy dobrá nálada tak jako v BODOSu. 
V prosinci 2012, jsme se rozešli do okolních podniků, které uspěli ve výběrovém 
řízení, někdo podle místa bydliště, někdo podle přesvědčení. Nutno podotknout 
že ten řidič, který u této pěkné profese chtěl zůstat, práci bez problémů získal, 
ovšem otázka je za jakých podmínek. 
Nám v ČADu Blansko se absolutně změnil svět. Tady práci plánovali řidiči. Můj 
první poznatek byl, když jsem přišel do kanceláře dispečera a jeden z kolegů hodil 
vzor (MZ) na zem ze slovy to si dělej sám, na toto vám hoši s....., v jiném případě 
byla pro naše kolegy z Boskovic naplánovaná práce, ale Blanenským se to nelíbilo, 
tak se to prostě přehodilo a nic se neřešilo. Takových vzorů (MZ) na míru zde bylo 
moc… Někteří byli v práci část dne zadarmo a někteří prožívali maximální blaho. 
Nikdo neřešil, kolik to stojí a nebylo absolutně možné, za normální situace, tento 
stav změnit. 
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Co se týče zanedbatelné otázky, což je mzda, náš propad 
byl cca 4000Kč.  A tu jsme se dozvěděli novinku BODOS 
zkrachoval, protože přeplácel řidiče. 
Místní Odborová organizace, z povzdáli, dobře sledovala 
danou situaci a nic zásadního se nedělo. O rok později 
nás oslovil kolega Milan Kašpárek, že jediná cesta jak 
tuto neřešitelnou, nastavenou, situaci řešit, je založit 
novou Odborovou organizaci a tak se taky stalo. 

Bylo nás devět členů, ale spousta sympatizantů, kteří sledovali naši činnost a 
postupně k nám přecházeli. Spousta zaměstnanců nás osočovala, že chceme 
podnik zničit, že máme nepřijatelné podmínky atd.  Toto v žádném případě nikdy 
nebyl náš cíl ani představa. 
Chceme dobře pracovat v důstojných podmínkách a za páci odpovídající mzdu. 
Ono vyhrát výběrové řízení za malé peníze a při tom ještě zachovat některým 
práci na míru bez ohledu kolik to stojí, prostě nejde. 
Pro objektivitu je nutno podotknout, že v té době na místo hlavního dispečera 
usedl mladý vysokoškolák Martin Pivoňka, který spoustu věcí viděl naštěstí jinak, 
než bývalí hlavní dispečer. Spoustu věcí a připomínek jsme vyřešili na jeho úrovni, 
ale některé se stále nedaří. Nejvíce nás mrzí, že proběhlo několik jednání, jak z 
naší organizací, tak z jednotlivými řidiči, kde byl jakýsi příslib, ale v několika 
případech zůstalo jen u slibu. To samozřejmě vyvolává negativní nálady, ale 
budeme pokračovat v jednání dál. 
S vedením podniku začalo spoustu jednání i vyjednávání, na kterých nás začalo 
vedení postupně brát, jako organizaci která tady je. Podařilo se napravit většinu 
problémů, které nás trápily. Pravidelně probíhají čtvrt letní porady, kde nás 
podnik informuje o ekonomické situaci, řeší a probírají se aktuální problémy z 
provozu. Vedení podniku s námi projednává organizační změny, pokud máme 
nějaké připomínky ohledně našich zaměstnanců, třeba řešení vniklých škod.  
Zatím jsme vždy došli k oboustranně uspokojivému závěru. Ovšem některé 
problémy stále přetrvávají. Omílat je pořád do kola, je pro všechny nepříjemné 
ale patrně nutné. 
Veliký a neustálý problém jsou opravny, spousta oprav je nekvalitních, nebo tak, 
že se vymažou závady a než autobus dojede na svoji linku, závady svítí znovu. On 
notebook je nejrychlejší a čistý klíč. Není výjimkou, že se do provozu pustí 
autobus, z kterého uniká chladicí kapalina, řidič dostane kanystr z nemrznoucí 
směsí a instrukci kontroluj a dolévej. Dílna se v 15.00 zavře a jde se domů, ovšem 
osobní doprava v našem podniku začíná cca ve 4.00 hod a končí ve24.00 hod, 
atd.… tato problematika je na samostatný článek ale pro obrázek to stačí. 
V loňském roce se v našem podniku otevřelo nové autobusové nádraží. Je to 
pěkné moderní zařízení, ve kterém se zásadně změnilo zázemí pro cestující i 
zaměstnance podniku. Tento terminál je určitě důstojnou bránou do Moravského 



09 Krasu. Při schvalování provozního řádu, v některých bodech, došlo ke střetu …… 
názorů mezi vedením podniku a řidiči, zejména co se týká vycouvání z nástupiště, 
ale po půl roce, po několika jednáních, a po realizaci ankety, je provozní řád 
platný a ke vší spokojenosti a tak doufáme, že nádraží bude fungovat dál ku 
prospěchu všech. 
Velice vážný problém jsou, jako v každém dopravním podniku, řidiči. Je jich málo. 
Tímto bych chtěl vyzvat všechny naše zaměstnance, kteří mají pocit, že naše 
práce je nadstandardně zaplacena, můžou se přihlásit do naší autoškoly, kde 
získají potřebné oprávnění a můžou přijít mezi nás. Zejména pracovníci opravny, 
tam té kritiky je až dost, i u vedoucích pracovníků opravny a ti oprávnění mají, 
všechno vědí, tak nevím proč ještě nepřišli jde nám přece o blaho podniku nebo 
ne ??? 
Jen tak pro informaci.  Každý podnik, jehož pracovní náplň je doprava, je závislý 
na ujetých kilometrech, které ujede řidič. Za tyto kilometry dostane peníze, ze 
kterých mimo jiné, musí zaplatit i opravny, THP pracovníky, až po uklízečku, jejíž 
práce je taky velice důležitá. Ten řidič je na začátku a jedině on jde každý den s 
kůží na trh a každý měsíc je v práci min 210-260 hodin. 
Podnik se rozhodl zřídit autoškolu a vychovávat si naše nové kolegy. Tento nápad 
je určitě dobrý, ovšem naše legislativa umožňuje získání skupiny D, třeba jen z B. 
Tím se výrazně snižuje úroveň kvality řidičů. Tento problém je všeobecný a trápí 
všechny podniky. O to důležitější je úkol instruktora autoškoly, co novým 
začínajícím řidičům, předá. Někdy se mně stane, že nový držitel ŘP neumí ani 
zastavit v zastávce, aniž by mu nezhasl motor, nebo se po 25 letech za volantem 
dozvím, nějakou tu novinku, co se týká techniky jízdy s těžkými a dlouhými 
vozidly. Sami naši noví kolegové nám v provozu řeknou, že realita je někde jinde, 
než to co se dozvěděli v autoškole. 
No a tak se vedení podniku rozhodlo, že příjme lektora jízdy, který svoji kvalifikaci 
získá teprve v naší autoškole a potom bude zaučovat nové kolegy nebo radit těm 
starším jak na to. Přejeme mu hodně štěstí a pracovních úspěchů. 
Jsme velice rádi, že se podnik v tomto případě rozhodl jít cestou Dopravního 
Podniku, už se těšíme na další jednání ohledně mezd. Je pravda, že už máme 
zhruba stejný průměr, ale pořád jsme v práci o 40 hodin víc. 
Závěrem chci říct, že v každém podniku a provozu se řeší nějaké problémy, které 
nese daný provoz. Myslím si, že jsme za těch pět roků 
udělali společně kus práce a budeme nadále s vedením 
podniku vyjednávat a řešit vzniklé situace. 
Ovšem z mého pohledu nejdůležitější je, aby v regionu i 
nadále působily podniky s tradicí, které jsou zde dlouhá 
léta, svým pracovníkům zajišťují zázemí, což u všech firem 
které se v regionu objevují, tak samozřejmé nejsou. 
Všem pracovníkům v dopravě přeju hodně zdraví a     -Z.F- 
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Ve Škodovce došlo na konci minulého roku k dohodě 
o dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2019.  
Dohoda je uzavřena na mzdový předpis a to na přidání 8% 
plošně a 400 Kč na penzijní připojištění od 1. 1. 2019. Z 8 % 
je nově na zkoušku zavedeno 1%, které bude vyplaceno 
každému, kdo daný měsíc nebude mít neschopenku. 
Myslím, že toto není špatné. 
 Došlo i ke změně mzdového předpisu nově na tarif a 
výkonnostní odměnu od 1. 1. 2019. 

Jedna z našich organizací v Odborové radě -organizace ROH- převzala od DPP 
kancelář na OZM v prvním patře budovy. …………………………. 
Kancelář bude k dispozici všem našim členům k řešení problému a i nově se 
přihlašujícím členům, které tímto rád přivítám do našich řad. 
Na závěr Vás všechny zvu na naše kulturní i sportovní akce a doufám, že se jich 

zúčastníte a dobře se pobavíte.                                     
                                                                -HoPe- 
 

Problém s parkováním zaměstnanců 

Škoda Transportation a DP provoz Montážní celky. 
 V posledních dnech přibývá případů v Sazečské ulici  pokutování lidí za stání 
při kraji u obrubníku. Od ledna 2019 bylo pokutováno již několik  majitelů 
vozidel takto parkujících. Někteří dostali pokutu již 3x po částce 400 Kč. 
Na parkovišti u vrátnice budovy OZM se vejde jen cca 25 vozidel. Zbylých cca 
40 vozidel je odkázáno parkovat v Sazečské ulici, kde bohužel se stává toto 
pokutování. 
Otázka je již taková co s tím udělat a zda příjezdy Městské policie nenahlašují 
řidiči projíždějících autobusů Garáží Hostivař. Dokáže někdo tento problém 
rozuzlit, na to že komunikace je v areálu DPP, a policie tu pokutuje 
neoprávněně.                                                                                   -EdRo- 
 

Problém s parkování tíží i některé vozovny. Jménem Odborové rady jsem 
vedl jednání s vedoucí správy nemovitého majetku s cílem najít nová 
parkovací místa ve vozovně Motol a ve vozovně Vokovice. Obě vozovny 
doplácejí na to, že jsou obklopeny okolím, kde parkovat nelze a svá vnitřní 
parkoviště (mimochodem kdysi postavená díky ROH, v akci „Z“), jsou 
beznadějně plná. Počet řidičů za poslední leta výrazně stoupl a s tím i počet 
aut. Na to předci, když to stavěli, prostě nepamatovali…   Zabloudil-prezident OR 
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Začalo Kolektivní vyjednávání v DP Praha a.s.. První kolo jednání o ….. 

dodatku ke stávající KS začalo 13.3. a pokračuje 10. dubna 2019. 
Vedení Odborové rady, na svém zasedání 6. března, rozhodlo, 
že všechny sdružené organizace v OR bude zastupovat výhradně 
Odborová rada, v zastoupení prezident OR  Jiří Zabloudil  dr.h.c. 

a zástupce prezidenta OR, předseda ROH, Ing. Jaroslav Douša CSc. Naším cílem 
je samozřejmě dohodnout co nejvyšší profit pro běžné zaměstnance, tedy 
řidiče a dělníky, které primárně zastupujeme. Naše možnosti jsou ale 
omezené díky platnosti stávající dlouhodobé KS, platné do konce roku 2020 a 
zde si musíme připomenout, jakou hysterii vyvolaly tehdy ostatní odbory, 
zvláště pak Ospea, když jsme KS s takto dlouhou dobou platnosti nechtěli 
přijmout. Jaké zášti a osočování jsme čelili… Pod tímto tlakem jsme byli nuceni 
s touto KS souhlasit, přičemž jsme vyvzdorovali ještě alespoň trochu peněz na 
vánoce 2017, i když ani ty nakonec nebyly pro všechny…  Již delší čas nám ale 
ostatní dávají za pravdu a uznali, že naše varování byla oprávněná. Zatímco 
okolí přidává peníze hrstmi, u nás se hadrkujeme o drobné. Každý dodatek tak 
jen drobně vylepší nárok z dlouhodobé KS. Tento má pak za cíl opět zvýšit 
letový příplatek a prémie. Proč ne tarify? Tak za to si můžou zaměstnanci 
sami. Proč máme nízkou podporu a proč podporují ty organizace, které jim 
samým v důsledku škodí a takovouto KS chtěly? Pak, ať si nestěžují, že nic 
zásadnějšího nemáme sílu vybojovat. Přitom jako asi jediní z organizací 
umožňujeme našim členům celou tuto škálu členských výhod: 

- nabízíme čtyři dluhy členství s různou srážkou výše členského příspěvku, a to 
od zadarmo, či jen za korunu, po za procento až po za procento i s odvodem na svaz. 
- naši členové platící procento mají zastropovanou výši příspěvku na 300,-Kč, 
nad tuto hranici jde vše rovnou do jejich bonusů. Ty jsou přitom kolem 2.000,- 
- losujeme z členské základny poukazy na zájezd k moři, na domácí rekreaci, 
finanční poukázky, připravujeme různé soutěže o ceny a poskytujeme různé 
odměny (například za nábor). Vedeme sociální program a poskytujeme 
příspěvek na narozené děti, svatbu, jubilea, dětské tábory, přísp. pozůstalým. 
- garantujeme platbu stávkujícím, každému našemu členu za jeho účast. 
- nabízíme skvělý právní servis i pro soukromé záležitosti a tak jako jiní i my 
nabízíme i laciný tlf tarif, slevy od různých firem a institucí…. Pořádáme různé 
výlety, zájezdy, sportovní turnaje…  Každý pátek držíme službu v kanclu pro 
Vás, kde nabízíme kávu zdarma, zasíláme SMSinfo s aktualitami zdarma…   

Naši funkcionáři jsou demokraticky voleni všemi našimi členy. Zastupujeme ve  
třech podnicích všechny skupiny zaměstnanců.  Proč tedy nemáme vyšší 
podporu u vás zaměstnanců? Pomohlo by to primárně i v tlaku na nárůst 
vašich vlastních mezd…vás všech!               Odborová rada je tu pro Vás...! 



V OO Metro došlo po volbách k řadě změn. První změnou ….  
je zvolení nové předsedkyně, kterou se stala s velkým počtem 
hlasů Lucie Cibulková. Poražení kandidáti pan Schmid a pan 
Červinka, bohužel, neunesli porážku a přestali s vedením OR 
komunikovat. Představa pana Schmida o odborech, kdy jeho vize 
byla "já budu vládnout sám, účetnictví si povedu sám, nebudeme 

přece živit ZO ODS Motol a ušetříme nějaké peníze" tak vzala za své.  První 
patrná změna nastala vytvořením nových internetových stránek 
www.odborovarada.cz/OOMetro . Bohužel za působení pana Schmida byla k 
dispozici členům pouze "jediná stránka". Na které jsme se nic nedozvěděli. 
Vedením Odborové rady (6.3.) byl pro jednání na Metru pověřen funkcionář 
OR, Václav Rychtář, který se hned po převzetí schválení mandátu ujal funkce 
tím, že se již 7.3. zúčastnil jednání na o změnách na DPP týkající se Metra. Je 
dobře, že se jednání o změnách a dalších schůzí na Metru, účastní někdo, kdo 
je z provozu metra, a tím se uvolní trochu času prezidentovi OR Zabloudilovi na 
jiná jednání. Věříme, že mladá krev v osobě Paní Cibulkové přinese úspěch v 
podobě nových členů a atraktivního programu.                               _VaRy_   
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Letos jsme již druhý rok po sobě, losovali z osudí našich členů cenné výhry. Zájezd 
k moři, domácí rekreaci a luxusní večeři.   A jak že s výhrou naložili loňští výherci? 
 
 

Vítěz hlavního poukazu, k moři, p. Vichterle z DPP, si vybral Řecko, bohužel pro 
nemoc výherce, tam nakonec jela jen rodina a fotky z mobilu prý neumí stáhnout.  
 
 

Domácí rekreaci využil pan Tesař ze ŠT. Byli na hezké dovolené v Jižních Čechách, 
v čisté přírodě, u lesů a u vody. Pálili ohně, grilovali, udili… prostě paráda. Viz foto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Třetí cenu p. Kondrk z DPP, nechal propadnout. Že by za celý rok nenašel čas zajít 
si, sám či s někým, na fajn večeři, kamkoli on chce...?  Účet nám prostě nepřinesl…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OO ROH se vrací ke kořenům společné odborové ochrany.  
Členství v ROH si může dovolit opravdu každý, stojí pouhou 1,- Kč měsíčně, 

srážkou ze mzdy. NEPOTŘEBUJEME VAŠE PENÍZE - POTŘEBUJEME VÁŠ 

ZÁJEM...! Sdružujeme skupiny. Jsme členy Odborové rady. Pro členy ROH platí 

řada výhod členů Odborové rady.  Členem ROH mohou být zaměstnanci 

Dopravního podniku Praha a.s.  či  Škoda Transportation a.s., kde aktivně 

působíme, případně jakýkoliv jiný podnik, kde vznikne skupina, která má zájem 

být členy ROH.  Pomozte nám zlepšit vaše platové a pracovní podmínky - 

vstupte k nám. Umožňujeme členství lidem dosud mimo odbory, i lidem, kteří 

jsou již v nějakých odborech. Znásobíte-li sílu ROH, pomůžete tím i sobě.  

ROH informuje, radí, pomáhá…  

…………………………. Proběhly volby a konference. Výsledky jsou uvedeny v tomto  
                                  časopise. Zjednodušeně řečeno, chceme více dosáhnout.  
                                   Zamysleme se tedy nad tím, my, co jsme byli zvoleni, jak  
                                   udělat lepší nejen podmínky, ale i výsledky a to jak pro  
                                členy, tak pro organizaci. Organizace je dnes již středně velká, 
                                   s širokým polem působnosti. Smlouva o výpůjčce, kterou 
v tomto měsíci Odborová organizace Rada odborových hnutí uzavřela s DP hl. 
m. Prahy, a.s., je důkazem toho, že kancelář č. 303 bude další možný kontaktní 
nebo komunikační prvek organizace a to jak „dovnitř“, tak i navenek.  
Kancelář máme včetně vybavení a nalézá se na této adrese: 2.NP podlaží 
administrativní budovy v areálu OZM Hostivař, Sazečská 3206/3, Praha 10, 
Strašnice. Všichni naši členové budou mít možnost navštěvovat tuto kancelář, 
popíjet zde kávu a hlavně přednášet zde své problémy, které budou řešeny na 
všech úrovních. Také zde bude umístěna nástěnka nebo něco jiného, kam 
budeme doplňovat aktuální informace.   
 Nyní organizace ROH pořádá a Vás zve na každoroční bowling, který se koná 
  dne 13. dubna 2019 v 11 hodin (herna je u stanice tram Blatiny, tram 9, 16, 
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  10, bus 180). Soutěžíme také o nejlepšího jednotlivce ROH, který bude 
odměněn.  Zajištěno občerstvení – pivo, limo, atd. Startovné naši členové a 
jejich doprovod platit nebudou, akci hradí ROH. Rezervace míst je každý pátek 
9-15 hod na 774 746 800 p. Zabloudil nebo pan Franc 602 552 224 pro 
zájemce z Moravy. 

Začalo kolektivní vyjednávání. „Protivník“ se, obecně řečeno, brání zuby 
nehty, zvýšit mzdu za hodinový tarif. Co ale možné je, například.: zvýšit 
nenárokovou (tak zvanou prémiovou) část mzdy výše o 13%, ale není řešení 
procento nebo dvě, nebo tři. Další prvek je vyjít podniku vstříc a odsouhlasit 
navýšení Flexipass klidně i na 10 000,- za rok, je to pro podnik přeci výhodné 
z hlediska daňového zatížení, tak proč mu odporovat, když nabízí cestu tuto.  
 

Víme, že peníze jsou dnes potřeba všude. Zdražuje se více, než narůstá příjem. 
Proč děláme za mzdu, která je jinde k smíchu? Na straně druhé, jinde, se umějí 
dohodnout. Takže vezměme od každého to správné a doufejme v dobrý cíl.  
 

Ing. Jaroslav Douša, předseda ROH.………………….  

14 

                             

        Hledejme cestu k obnovování vzájemné d ůvěry  

 

                                        Milí přátele, před nedávnou dobou jsme společně tvořili  
                                        historii Odborového svazu dopravy, kde jsme se společně  
                                        domnívali, že bychom mohli prosadit některé naše  
                                      požadavky z prostředí městské hromadné dopravy.  
 

                                      Měli jsme představu, že bychom se rádi spolupodíleli na 
tvorbě Vyšší kolektivní smlouvy pro MHD, ale jak se ukázalo, tak vedení OS 
Dopravy nemělo snahu a tedy ani chuť angažovat se v potřebách nás zaměstnanců 
DP Praha. Následně jsme očekávali podporu při naši snaze o prosazení požadavků 
v Kolektivní smlouvě DP Praha, ale nenašli jsme pochopení. I proto moje odborová 
organizace ukončila činnost v OS Dopravy a založili jsme samostatnou odborovou 
organizaci. Tím se na čas naše společná komunikace poněkud omezila a zůstala jen 
na nezbytné míře sdělování si informací.  
Jak ale ukazuje praxe, je potřebné a žádoucí, aby názorově blízké odborové 
organizace hledali společnou řeč a prostor pro vytváření společných postojů a 
postupů, které při působení v DP Praha jak při kolektivních vyjednáváních o KS, 
nebo o Pracovním řádu, nebo při prosazování provozních otázek, protože se tím 
znásobuje šance na prosazení navrhovaných postupů ve prospěch obou 
odborových subjektů. Jsem přesvědčený, že dosavadní spolupráce s prezidentem 
Odborové rady, při DPP, ukazuje možnosti pro snazší dosažení požadavků na 
zaměstnavatele. Odborová organizace Odbory DP Praha, kterou reprezentuji, vidí 
prostor pro zkvalitnění vzájemné spolupráce, na kterou se i těšíme. 
Přátelsky zdraví   Luboš Olejár, předseda ODPP    www.odpp.cz    Praha 13. 3. 2019 



NOVINKY Z VRCHNÍHO VEDENÍ 
 Dobrá věc se konečně povedla. …. 

Rozloučili jsme se s  posledním 

zástupcem montážního vozu LIAZ. 

V lednu tohoto roku byl tento poslední 

mohykán vyřazen z provozu, důvodem 

je prasklý rám a nerentabilita opravy. 

V současné době již tak můžete 

potkávat montážní vozidla značky 

RENAULT nebo MERCEDES. 

Nejnovějším přírůstkem, jak jste se mohli dozvědět ze stránek  DP Kontaktu, je 

MERCEDES ANTOS, který jsem Vám chtěl na této stránce představit. Bohužel 

redaktoři z našeho podnikového „playboye“ byly rychlejší. 

Dalším dobrým počinem, jejž se spolu s vedením našeho provozu povedlo, byl 

nákup 10 kusů nových pracovních bund na zimní období. Tyto bundy jsou 

v současné době testovány, a co nevidět bude doporučen nákup i pro ostatní 

pracovníky provozu Vrchní vedení. Završilo se tak cca 3 leté úsilí o vybavení 

lepšími OOPP.       Článek vyjadřuje názory a postřehy autora!  -ToK-                     
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Raport z akce: Tužení kolektivu 2019. 
 Tak nám proběhla  naše  první letošní akce tužení kolektivu členu naší OO. 
Bylo to stylové, v Hostinci Na Staré Vozovně, která je součástí vozovny Střešovice, 
kde pracuje mimo jiné spousta našich členu. 
Nakonec se nás postupně sešlo 14 lidí a to ještě nedorazili všichni přihlášení. 
No on pátek a k tomu ještě MDŽ není asi úplně ideální termín? 
(tedy jak pro koho)  Jinak setkání proběhlo v skvělé atmosféře. Debatovalo se, 
konzumovalo občerstvení, fandilo se (foto), oslavily narozeniny našeho kolegy  
                                               z lanovky v ZOO,  

      svátek kolegyně atd. Prostě  
     velmi povedená záležitost, 

jak řekl jeden z účastníků. 
     Takže doufám, že naše další 

                                                      setkání budou probíhat  
                                                        v podobném duchu  

a minimálně stejné 
účasti. To je prozatím vše  

a na příštím tužení 
kolektivu na shledanou! 

                  -JirHa- 



     Potřebujete právní radu či pomoc ?     Kontaktujte 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…. V případě 
odvolání se právní pomoc znovu posuzuje a člen znovu musí o PP zažádat. 
Soukromé spory JE MOŽNÉ NAŠIMI PRÁVNÍKY ŘEŠIT, ty si ale hradí každý 
sám, nicméně u našich 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. I proto je vhodné předložit ke schválení všechny podklady. 

 

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,   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    banka  2111070414/2700 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŘADU ZÁLEŽITOSTÍ VÁM PORADÍME I MY SAMI, V KLIDU A U KÁVY…  Nabízíme 

Vám každý pátek posezení u dobré kávy zdarma! Kde? V naší kanceláři – do 

konce roku každý pátek 9-15 hod a od nového roku pak v novém čase 9´30 až 

15´30 hod – ve snaze vyjít vstříc i těm se stálou ranní…   

Naše adresa: Plzeňská 217/101  Praha 5, 150 00  kancelář je v přízemí vpravo. 

Vchod je na čipkartu - zvoňte 

prosím na tlačítko vrátnice 
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17 Do Prahy dorazila poslední 250. tramvaj 15T ForCity Alfa, pro DPP 

 od Škoda Transportation  

Zástupci Dopravního podniku hl. 
m. Prahy (DPP 250. tramvaj ForCity 
Alfa s  číslem 9450. Tím se završil 
kontrakt dodávky tramvají typu 
15T a uzavřela se modernizace. 
První tramvaj 15T byla DPP 
předána 28. 1. 2011. Jubilejní stá 
byla předána v roce 2014 a dvoustá v novém designu v roce 2017. Tramvaj, měří 
31,4 m a je široká téměř 2,5 m, pojme 180 cestujících – z toho 61 sedících. Díky 
schopnosti hladkého průjezdu oblouky tramvaj zkracuje jízdní dobu a urychluje 
dopravu. K tomu napomáhá také šest širokých dvoukřídlých dveří, které 
cestujícím umožňují velmi rychlý výstup a nástup.  V průběhu dodávek došlo 
k několika designovým změnám a změnám interiéru zaměřené na zvýšení pohodlí 
cestujících. Kromě postupného zavádění klimatizačních systémů v tramvajích se 
jednalo o výměnu dřevěných sedaček, které cestujícím nevyhovovaly, za plastové 
a doplnění madel pro cestující se sníženou pohyblivostí. Některé z vozidel mají 
také wi-fi připojení s moderní technologií LTE. Na čele vozidel byla výrazně 
upravena barevnost: rám čelního okna a střední díl čela vozu jsou nově 
žlutooranžové. Cílem inovace by měla být hlavně zvýšená bezpečnost chodců. 
Zářivá žlutooranžová kontrastní barva je vidět už zdálky.  V současné době DPP 
mj. postupně spouští systém EMA, který má za úkol automaticky bez zásahu 
řidiče ovládat vybrané funkce vozu jako např. hlášení zastávek, přimazávání kol a 
kolejnic, snížení rychlosti na předepsanou hodnotu při jízdě do oblouku nebo přes 
výhybky, zobrazení pozice tramvaje v mapových podkladech na vnitřním 
monitoru pro cestující apod. S dodávkou nových tramvají musely být realizovány 
rozsáhlé rekonstrukce kolejových podpěr ve vozovnách, doplněny pracovní lávky 
pro údržbu, silnější hydraulické zvedáky a nainstalování automatického 
doplňování písku do tramvají. Několik stavebních investic bylo realizováno i 
v Opravně tramvají a byly nutné technologie pro těžkou údržbu zejména 
podvozků v Opravně tramvají. Všechny tyto investiční akce jsou zrealizovány 
nebo jsou před dokončením. Tramvaje ForCity můžete však zahlédnout i 
v Maďarsku, Turecku, na Slovensku nebo třeba také v Číně. Tramvaj ForCity Alfa 
Praha je první sériově vyráběnou 100% nízkopodlažní tramvají s otočnými 
podvozky na světě. Jako první má také unikátní pohon s bezpřevodovkovými 
motory s permanentními magnety, které pohánějí všechna kola čtyř 
beznápravových podvozků. Umístění podvozků pod přechodovými měchy a pod 
konci vozidla umožňuje maximální variabilitu v uspořádání interiéru.     -tisk.odd.DPP- 
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Výstavba metra D se komplikuje. Místo toho přibydou tramvajové trati… 

 

Jde o projekt za 40 
miliard. Už loni na jaře měl 
začít geologický průzkum 
metra D v místě 
budoucích tunelů, země se 
ale zatím nikdo nedotkla 
samotný průzkum tak 
nabral roční skluz. 
Dodavatel zakázky za 
zhruba miliardu korun je 
vybraný, ale jméno gen. 
ředitel DPP zatím uvádět 
nechce. Další související 

zakázka se týká budov, jež výstavba metra zasáhne. „V současné době pracujeme 
s termínem posledního čtvrtletí 2027 – tedy když všechno dobře dopadne,“ 
nastínil aktuální harmonogram šéf podniku Witowski. Věří v to i pražský radní pro 
dopravu. „S tímto odhadem souhlasím a děláme všechno pro to, aby se to 
podařilo,“ přitakal Adam Scheinherr (Praha sobě), který má ve vedení města za 
projekt politickou odpovědnost.  
Ještě před několika lety pracovali jeho předchůdci v radě města s mnohem 
optimističtějším datem 2023. Budování linky zpozdily např. nesnáze s výkupem 
parcel, nebo dvě žaloby, napadající územní rozhodnutí na projekt od majitelů 
pozemků a zástupců OD Arkády Pankrác.  Stavba má na rok a půl přerušit přístup 
k tamní stanici metra linky C.  Generální ředitel DPP je přesvědčený, že se podaří 
soudním tahanicím vyhnout a se žalobci dospějí k dohodám. „Věřím, že jsme od 
nich jen týdny. V obou těchto problematických lokalitách,“ pronesl Witowski s 
tím, že by se nemělo jednat o peněžní náhrady.  
Možností je například „oživení“ v tuto chvíli odstavené tramvajové trati, tedy 
její přivedení ze zastávky Pražského povstání k obchodnímu centru Arkády 
Pankrác. Šlo by aspoň o částečnou náplast za dočasně chybějící metro.  
Zpoždění stavby je nepříjemné i z pohledu městské kasy. Nyní se zdá, že Praha 
bude metro D platit ze svého nebo s pomocí bankovních půjček. Vyhlédnutý 
příspěvek pěti miliard korun z bruselského dopravního programu je holubem, 
který už není ani na střeše. Peníze byly vázané na to, že politici budou u prvního 
úseku „déčka“ stříhat pásku nejpozději roku 2023. Mezi Pankrácí a Novými Dvory 
se ale bude v tunelech jezdit nejdříve na konci roku 2027. Evropské miliardy 
proto neplánovaně zamíří na stavbu tramvajových tratí do Slivence a do Libuše. 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/vystavba-metra-d-v-nedohlednu-decko-se-nejspis-rozjede-
za-vice-nez-8-let.A190309_134857_ln-doprava_zdp 

  



Veřejnost se zapojí do výběru ….  
vizuální podoby a názvu Tramvaje pro Brno 

Dopravní podnik města Brna dá veřejnosti možnost 
rozhodovat o vizuální podobě a jménu pro nové 
tramvaje, které plánuje pořídit. První dva z celkem 41 

středně kapacitních vozů vyjedou do ulic města Brna na konci letošního roku. 
Navrhovat a vybírat vzhled tramvaje mohou lidé od února do konce března, na to 
naváže výběr názvu. Jasno bude na začátku května. 
„Nové tramvaje budou sloužit cestujícím městskou hromadnou dopravou v Brně, 
proto chceme dát veřejnosti možnost aktivně se podílet na výběru jejich vizuální 
podoby i jména," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Projekt 
Tramvaj pro Brno obnáší dodávku komponentů a následnou kompletaci 41 vozů v 
ústředních dílnách DPMB. Celkové náklady na projekt činí 1,3 miliardy korun. 
V první fázi dá podnik veřejnosti prostor pro zasílání návrhů na vizuální podobu 
nových tramvají, tato fáze potrvá od 8. do 28. února 2019. Poté vedení DPMB, 
a.s., vybere návrhy do užšího výběru, které vystaví na webových stránkách 
projekt150.cz. Finální výběr vzejde z hlasování veřejnosti. Stejný postup pak 
podnik připravuje i s výběrem názvu. „Na začátku dubna zveřejníme vítězný návrh 
na nový vzhled tramvají a spustíme druhou fázi – tedy výběr jednotného názvu 
pro vozy. Do 14. dubna lidé budou moci zasílat své návrhy, ze kterých opět 
zvolíme užší výběr a ten dáme k dispozici pro hlasování veřejnosti," vysvětlil 
generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. „Jsme otevřeni 
všem návrhům, které budou splňovat základní stanovená kritéria," dodal. Návrhy 
bude Dopravní podnik města Brna přijímat elektronicky prostřednictvím e-mailu 
tramvajprobrno@dpmb.cz. 
Všechny potřebné informace včetně podmínek, které musí návrhy splňovat, 
zájemci najdou na webu www.projekt150.cz, který slouží k prezentaci akcí 
spojených s výročím 150 let MHD v Brně. Autor vítězného návrhu získá poukaz na 
roční přenosnou předplatní jízdenku, knihu 150 let městské hromadné dopravy v 
Brně a další věcné ceny. Odměněni budou i autoři návrhů, které postoupily do 
užšího výběru.                                                                         -Zdroj: měsíčník Šalina- 
 

Brnem křižuje zlato-bílá tramvaj. Má připomenout 150 let MHD 

Jubilejní 150. výročí MHD v Brně připadá na rok 2019, dopravní podnik už do ulic 
vyslal tramvaj laděnou do zlato-bílých barev, která jej má připomenout. K 
oslavám se chystají i další akce, Brno bylo totiž prvním městem na území 
nynějšího českého státu s kolejovou MHD. Koněspřežná dráha v Brně začala 
fungovat 17. srpna 1869. Dějiny veřejné dopravy od pondělí připomíná tramvaj 
KT8.  „Chceme Brňany postupně připravovat na blížící se významné výročí. Jedná 
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se o milník nejenom pro dopravní podnik, ale i pro celé Brno. Tato tramvaj …...  
je prvním počinem, po kterém budou následovat další zajímavé akce,“ přiblížil 
generální ředitel dopravního podniku Miloš 
Havránek. Tramvají se mohou cestující projet 
především na lince číslo 8. „Můžou se s ní ale také 
někdy setkat na lince číslo 4, případně podle potřeby 
ji nasadíme i na jiné trasy“ sdělila mluvčí dopravního 
podniku Barbora Lukšová.  Velkokapacitní vůz KT8 
vybrali záměrně,  protože má jednoduchý interiér 
bez světel a oblin. Vzorovaná podlaha má lidem 
připomínat dřevěnou plovoucí podlahu. „Ta byla v našem voze použita vůbec 
poprvé,“ podotkl Havránek. Zvenku je bílá tramvaj ozdobená zlatým pruhem se 
vzorkem ve stylu art-deco podobný vitrážím z druhé poloviny 19. století. Ve 
zlatém pásu v mozaice jsou zároveň vypsány letopočty od roku 1869 až do 2019. 
Tyto letopočty se táhnou podél celého vozu. „Tramvaj bude pokryta speciálním 
nanonástřikem, který zajistí výdrž polepu. Tuto technologii rovněž využijeme 
poprvé,“ doplnila Lukšová.  Uvnitř jsou umístěné historické fotografie a postupně 
tam dopravní podnik doplní i informace k akcím, které se budou vztahovat k 
oslavám tohoto jubilea.  Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/mhd-brno-150-let-bilozlata-
tramvaj.A171114_135435_brno-zpravy_dh 

 
DPP využívá nový testovací systém pro detekci 
užívání drog     DPP neponechává nic náhodě při 
zajišťování co největší bezpečnosti cestující veřejnosti. Nově 
začal DPP používat v rámci své kontrolní činnosti moderní 
testovací systém pro analýzu drog Dräger DrugTest 5000. 
Drogový tester je pravidelně využíván kontrolními 
zaměstnanci DPP k provádění orientačních vyšetření na jiné 
návykové látky, a to i u nově nastupujících zaměstnanců, především u řidičů a 
strojvedoucích. Testovací kazeta dokáže detekovat přítomnost amfetaminu, 
benzodiazepinu, kokainu, marihuany, metamfetaminu či opiátů v krvi. Testovaný 
nemusí odevzdávat vzorek krve, přístroj dokáže určit přítomnost jiné návykové 
látky ze slin. Díky snadné obsluze stačí odstranit kryt a předat testovací kazetu 
testované osobě. Indikátor se zbarví modře a proces sběru vzorku je tímto 
dokončen. Jde tak o hygienický a bezbolestný odběr vzorku. Obvykle odběr 
netrvá déle než čtyři minuty, následně se testovací kazeta a patrona vloží do 
analyzátoru pro vyhodnocení. „Po proškolení lze zapůjčit tester jednotlivým 
útvarům DPP, vedoucí zaměstnanci tak mohou spolehlivě kontrolovat své 
podřízené zaměstnance na přítomnost jiných návykových látek,“ dodává Daniel 
Barták, bezpečnostní ředitel DPP s tím, že analyzátor se i snadno přenáší. 
  

20 



Praha chce postavit novou stanici metra za kone čnou  ……  
na Zli číně, vedle ní parkovací d ům 

Nové vedení pražského magistrátu nebude pokračovat v plánu minulé rady 
vybudovat na Zličíně nad Rozvadovskou spojkou velký parkovací terminál pro 
účely P+R. Namísto toho by u stávajícího depa za konečnou metra trasy B Zličín 
měla vzniknout nová stanice a u ní parkovací dům sloužící stejnému účelu, jen 
výrazně levnější.  Minulé vedení Prahy plánovalo postavit parkovací terminál s 
kapacitou mezi 1500 a 3500 parkovacími místy přímo nad křižovatkou 
Rozvadovské spojky a Řevnické ulice. Podle náměstka Scheinherra se nová koalice 
shodla na tom, že plán je předimenzovaný a pokračovat v něm nebude. Připravují 
nicméně jiný projekt na Zličíně, který má rovněž přispět k rozšíření sítě P+R 
parkovišť. U stávajícího depa vozů metra by měla vzniknout nová stanice, která 
by město vyšla levně, 
protože koleje už tam 
vedou. Prodloužení by 
sloužilo k obsluze 
nového P+R 
parkoviště, které by 
mělo podobu dvou 
vícepatrových parkovacích domů. První by měl podle stávajícího návrhu kapacitu 

600 a po plánovaném rozšíření 1200 parkovacích míst 
a ve druhém by zaparkovalo 720 aut. Podobný dům 
chce město stavět i na jiných místech, například u 
stanice metra Depo Hostivař na trase A.  Nový radní 
Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro 
Prahu/TOP 09) chce také začít vykupovat pozemky pro 
vybudování dalšího P+R parkoviště v lokalitě Dlouhá 

míle v západní částí Prahy nedaleko ruzyňského letiště. V budoucnu by mělo 
navazovat na plánovanou vlakovou stanici ve směru na letiště. Nedostatek P+R 
parkovišť je často připomínaným problémem pražské dopravy. Jsou určena 
primárně pro mimopražské řidiče, kteří 
dojíždějí do metropole za prací, magistrát je 
chce motivovat k tomu, aby auto nechali na 
kraji města a dále pokračovali MHD, čímž by 
se zlepšila plynulost dopravy a parkování v 
centru. P+R parkoviště jsou na více než 
desítce míst především v blízkosti nádraží a 
stanic metra. Jejich kapacita je 3000 míst. 
Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/praha-chce-
postavit-na-zlicine-novou-stanici-metra-vedle-ni-parkovaci-
dum.A181210_153601_ln-doprava_pkk 
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Autobusové nádraží v Blansku – problém se řeší jen pomalu… 

Pro ty, kteří neznají problém, krátce na vysvětlenou. Staré autobusové nádraží i 
nyní to nové, měly jeden společný problém. Autobusy k nástupišti popředu 
zajedou, pak ale dále nepokračují, nýbrž i s lidmi couvají na silnici a až poté jedou 
na trať. To staré nádraží bylo alespoň přehledné, to nové, sice vypadá hezky, ale 
skrze sloupy nic není vidět. Řidič couvá naslepo. Odborová rada proto již od 
rekonstrukce AN a od kolaudace upozorňuje na problém a urguje nedostatky, 
které podle nás spočívají v nucení zaměstnanců zaměstnavatelem porušovat 
dopravní předpisy. Už jsme na toto téma vedli tři jednání s vedením ČAD Blansko, 
dopisovali si s různými institucemi v ČR včetně Policie, realizovali jsme mezi 
zaměstnanci anketu a navrhli jsme systémové řešení, které by spočívalo ve změně 
přednosti v jízdě, kdy couvající má přednost zprava, dále v  omezené rychlosti 
pohybu autobusů po AN a nadále stále požadujeme, aby couvání bylo jištěno 
pověřenou osobou (pomocníkem placeným zaměstnavatelem), nebo technickým 
opatřením (instalace čidel, kamer…). Vzhledem k neřešení našich požadavků, 
jsme se začátkem roku obrátili na právníky a zaslali též podnět inspektorátu 
bezpečnosti práce.    
V současné době přišel od zaměstnavatele nový návrh Provozního řádu AN, 
který již většinu našich požadavků akceptuje. Odborová rada se však bude i 

nadále situaci s AN Blansko věnovat. Dokud se 
stav nevyřeší tak, aby odpovědnost za případný 
úraz či smrt, neukázněného, pod couvající autobus 
vběhnuvšího chodce, nebyla na bedrech našich 
řidičů a řidiček, tak jako dosud, budeme požadovat 
řešení, u zaměstnavatele, i u institucí…              -JZ- 
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Dobré rady: Vysejte semínka do roli ček od toaletního papíru 

Chcete si předpěstovat vlastní sazeničky 
zeleniny nebo letniček ze semínek a 
nemáte výsevní misky nebo květináčky? 
Nezoufejte a vysejte semínka do roliček 
od toaletního papíru!  
Připravte si několik roliček od toaletního 
papíru, dvakrát je přeložte, ve spodní 
části trochu nastřihněte a vzniklé klopy 
přeložte jako krabičku. Do každého 

vzniklého květináčku nasypte trochu substrátu, vložte semínka, opět zasypte 
vrstvou zeminy podle druhu a velikosti semínka a opatrně zalijte 
vodou. Hotové květináčky s vysetými semeny postavte v misce na okno a 
vyčkejte na malý zázrak - vzrostlé rostlinky. Sazeničky zeleniny nebo letniček ve 
správný čas vysaďte na záhon i s papírovými květináčky z roliček od toaletního 
papíru. V půdě se rozmočí a časem i rozpadnou. 
 
Vrtání bez prachu -  Chcete-li zachytit prach při vrtání, přehněte napůl 
samolepicí papírek (nebo obálku) a nalepte jej na zeď.  
 

Potřebujete-li ze zdi vytáhnout hmoždinku - použijte vývrtku, pokud možno 
křídlovou. Takto snadno vytáhnete nejen dřevěné, ale též plastové či nylonové 
hmoždinky. Do malých hmoždinek můžete nejprve částečně našroubovat vrut 
odpovídající velikosti kleštěmi jej společně s hmoždinkou vytáhnout. 
 

Šroubování krátkých vrutů na těžko přístupných místech je náročné zejména 
proto, že se vrut špatně drží. Utahování brání prsty, které vrut drží. Šikovným 
řešením je nasunout vrut mezi zuby hřebenu a namísto vrutu držet hřeben. 
Hřeben lze takto použít k držení vrutů různých velikostí. 
 

Máte tupé nůžky? Snadno je nabrousíte tak, že s nimi několikrát prostřihnete 
jemný brusný papír. Je to rychlé a snadné! 
 

Špinavé či mastné ruce si snadno očistíte mletou kávou, která má jemný 
brusný účinek a absorbuje nečistoty.  
 

Jak vyrobit lepidlo z mléka a octu? Zahřejte 1,5 hrnku mléka v pánvi, a jakmile 
se zahřeje, přidejte 3 lžičky bílého octa a začněte míchat. Přeceďte směs pomocí 
cedníku. Hmotu vložte zpět do pánve a přidejte trochu vodu a lžíci sody. Směs 
zahřejte, dokud nezačne bublat. Dobře zamíchejte a nechejte vychladnout. Pokud 
má směs hustou konzistenci, pak je vaše lepidlo hotové (případně ještě můžete 
dodat trochu vody či jedlé sody pro správnou konzistenci).   



Elektromobily a hybridy dostanou speciální 
SPZ s výhodami 

Pro majitele elektromobilů, hybridních automobilů 
a automobilů na vodíkový pohon se chystá novinka. 
Nově si budou moci od dubna vyzvednout pro svůj vůz 
speciální registrační značku, která je bude do budoucna 
opravňovat k čerpání výhod nejen ve městech, ale třeba 
i na dálnicích. Novinka je součástí novely silničního 
zákona, která je v platnosti od 1. října 2018. Část novely ale vejde v platnost až 1. 
dubna tohoto roku. Majitelé elektromobilů, hybridů (do 50 gramů oxidu 
uhličitého na kilometr) a automobilů na vodíkový pohon si budou moci nově od 1. 
4. vyzvedávat speciální registrační značky, začínající písmeny „EL”. Ty je budou 
opravňovat k čerpání výhod spojených s užíváním „ekologických vozidel”. 
Výměna registrační značky bude pro všechny zájemce zdarma. Registrační 
značky pro elektromobily nebudou povinné, bude vždy záležet na majiteli vozidla, 
zda si na něm ponechá klasickou SPZ, nebo si zažádá o vydání registrační značky 
začínající písmeny „EL”. „Co se týká značky na přání, tak elektromobily mohou mít 
buď RZ na přání, nebo RZ EL,” upřesňuje mluvčí ministerstva Lenka Rezková. 
Zatím je asi jedinou výhodou osvobození uživatelů elektrických vozidel od placení 
silniční daně, do budoucna se ale počítá například s osvobozením od placení 
dálničních poplatků nebo s možností využívání vyhrazených jízdních pruhů ve 
městech. „Dále je třeba si uvědomit, že odběr elektřiny pro dobíjení nepodléhá 
v současnosti (na rozdíl od jiných pohonných hmot) spotřební dani. V Praze 
využívají majitelé elektromobilů a hybridů zvýhodněné parkování v placených 
zónách. To bude platit i nadále. Hlavní město, nechává majitele takových aut 
parkovat zdarma, respektive za roční poplatek 100 korun. Kdo si navíc pořídí 
novou speciální SPZ, nebude muset platit ani stokorunový roční poplatek. 
Majitelé, kteří si na jaře tuto značku vyzvednou, se v zónách nebudou muset 
registrovat. Bude stačit, že servisní vozidlo tuto značku načte, pro elektromobily a 
hybridy, které budou mít nadále standardní SPZ, se nic nezmění a za 100 korun 
ročně budou moci nadále ve zpoplatněných zónách parkovat zdarma. Zdroj: 
https://www.garaz.cz/clanek/praha-chysta-verejnou-sluzbu-sdilenych-
elektromobilu-21001065  
===================================================================================== 

Přestaňte si stlát postel, budete zdravější  

Své lože sdílíme nejen se svými partnery, dětmi nebo psem, ale průměrně také s 
1,5 milionu roztočů. Mikroskopičtí broučci se živí šupinami naší kůže a vylučují 
alergeny, které vdechujeme během spánku. Tito nezvaní hosté do domu mohou 
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způsobit vážné zdravotní komplikace. Vědci z Kingstonské univerzity zjistili, ……  
že roztoče, kterými se naše postele jen hemží, dokáže spolehlivě zabít teplé ………  
a suché prostředí. To se tvoří právě v záhybech neustlaných pokrývek. 
Škodlivost roztočů potvrzuje i Matt Hallsworth z britské organizace Asthma UK. 
„Alergeny, které vylučují domácí roztoči, mohou u řady lidí rozpoutat astma. 
Jenže je těžké se jim vyhnout.“ Podle výzkumu britských vědců může být 
řešením, jak negativní vliv roztočů snížit, ráno prostě neustýlat postel. „Objevili 
jsme, že lidé, kteří si po ránu stelou svou postel, tak v ní v zásadě udržují teplo a 
vlhko, v nichž se roztočům daří,“ vysvětluje Stephen Pretlove, vedoucí výzkumník 
týmu odborníků z Kingstonské univerzity. „Víme, že roztoči jsou schopni získat 
vláhu jen ze vzduchu díky malým čidlům, která mají po straně těla. Když postel 
neustelete, jednoduše je o přísun vláhy z okolí připravíte,“ dodává Pretlove. 
Důležité je také dbát na správný a důsledný úklid. Jak zatočit s roztoči? 
Pokud na prach nebo prostě na úklid máte alergii, najměte si raději uklízečku. Při 
úklidu se snažte o minimální víření prachu. Prach stírejte na vlhko, pro odstranění 
nečistot i z hladkých povrchů použijte vysavač. Ve smetácích a košťatech se totiž 
roztočům líbí stejně jako v koberci. Pokud si chcete být jistí tím, že je váš domov 
„roztoč free“, vsaďte na vysavač pro alergiky. Ten je vybavený filtrem s 
označením HEPA a je opravdu účinný v zachycování malých částic. Vysavače bez 
zmíněných filtrů nepoužívejte, problém neřeší. Alergeny vyfukují do vzduchu. 
Vysavačem pro alergiky můžete mimo postele, koberce a křesel vysát, pokud vám 
neuteče, i svého psa, jehož srst používají roztoči jako dopravní prostředek, 
kterým se dostanou zvenku do vašich domovů. A pokud se svým čtyřnohým 
mazlíčkem spíte, tak i do vašich postelí. Zdroj: https://www.flowee.cz/clovek/2961-

prestante-si-stlat-postel-budete-zdravejsi  

 
Itálie sníží o pět let věk odchodu do důchodu!   Tato zpráva 

bezesporu zaujme nejen české občany v důchodovém věku, ale také 
nažhavené kritiky Itálie. Lze očekávat novou mohutnou vlnu obvinění 
evropských mudrců z „populismu“ italské vlády.  Podle nových pravidel může 
dojít k odchodu do důchodu po dosažení hodnoty „100" - což je číslo, které se 
odvíjí od věku a délky služby zaměstnance a věk nemůže být nižší než 62 let a 
délka služby není nižší než 38 let. Minimální možný věk odchodu do důchodu 
se tak sníží z 66-67 let o pět let. Samostatně pro ženy existuje možnost 
předčasného odchodu do důchodu ve věku 58-59 let s 35 lety praxe. Novinka 
začne fungovat pro soukromé společnosti od dubna a od srpna pro 
zaměstnance státních podniků.  
Zdroj: (kou, prvnizpravy.cz, ria.ru.) 
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Kdo má nárok na předčasný důchod 
 
 

Odejít do důchodu ještě několik let předtím, než dosáhnete důchodového 
věku, možné je. Musíte ale splnit zákonem dané podmínky. Zároveň počítejte 
s tím, že tzv. předčasný starobní důchod vám bude výrazně krácen. 
Kdy je možné o předčasný důchod požádat? Předčasný starobní důchod může 
být přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku,“ uvádí 
zákon o důchodovém pojištění. Na stránkách ČSSZ naleznete důchodovou 
kalkulačku, kde si můžete spočítat, kdy můžete o přiznání předčasného 
důchodu zažádat, i jakou musíte získat dobu pojištění.  Sazba procentní výměry 
důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode 
dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:  
0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,  
1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne, 
1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne. 

Tj. odchod  o   360 dní dříve znamená důchod nižší o  3,6 %. 
Tj. odchod  o   720 dní dříve znamená důchod nižší o  8,4 %. 
Tj. odchod o 1080 dní dříve znamená důchod nižší o 14,4 %. 
Tj. odchod o 1440 dní dříve znamená důchod nižší o 20,4 %. 
Tj. odchod o 1800 dní dříve znamená důchod nižší o 26,4 %. 

 
 

Pokud vám bude předčasný starobní důchod přiznán, ztrácíte nárok na řádný 
starobní důchod a nemůžete až do doby, kdy dosáhnete důchodového věku, 
standardně pracovat či podnikat. Můžete si ale přivydělat. Jakmile dosáhnete 
důchodového věku, omezení v případě přivýdělku padají a vztahují se na vás stejná 
pravidla jako na řádného starobního důchodce. Pobírání předčasného ……  
starobního důchodu můžete ještě před dosažením důchodového věku přerušit, 
pokud nastoupíte do zaměstnání a z vaší mzdy či platu je odváděno pojistné na 
důchodové pojištění. Vaší povinností je o této skutečnosti informovat do osmi dnů 
ČSSZ, která je ze zákona povinna výplatu předčasného starobního důchodu zastavit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naseduchody.cz/predcasny-starobni-duchod.html 

26 

Chcete-li zařadit do informačního 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 ale 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 
SMSkou na telefon:   774 746 800, nebo předejte funkcionářům.          

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

 
Hledáte kontakty, formuláře, aktuální informace…? Využijte naší webovou stránku 

www.odborovarada.cz, která je zároveň rozcestníkem na stránky sdružených OO. 



Pravidla pro začínající řidiče se výrazně zpřísní 

 

Ministerstvo dopravy (MD) zaslalo do připomínkového řízení 
návrh nového bodového systému neukázněných motoristů. 
Jednou z nejzásadnějších novinek je v něm řidičský průkaz na 
zkoušku, který má začínající řidiče přimět k opatrné jízdě.  „Ze 
statistik, nejen v České republice, vyplývá, že řidiči s krátkou praxí jsou častými viníky 
dopravních nehod s vážnými následky,“ zdůvodňuje MD potřebu takového opatření.  
U začínajících řidičů má být po dobu dvou let ode dne, kdy získali řidičský průkaz, 
snížena na polovinu hranice celkového počtu bodů, při jejímž dosažení přijdou 
o řidičské oprávnění. Nezkušení řidiči často přeceňují své schopnosti. Místo dvanácti 
bodů, což je hranice pro odnětí řidičáku na jeden rok, má tedy začínající motoristy 
čekat totéž, když se na jejich kontě navrší pouhých šest bodů. Stačit bude jediný 
vážný přestupek. Třeba nadýchat při silniční kontrole víc než tři promile alkoholu, 
projet křižovatku na červenou či na přechodu ohrozit chodce. Nebo být dvakrát 
policisty přistižen bez zapnutého bezpečnostního pásu, popřípadě při telefonování 
za jízdy. Ministerstvo dopravy argumentuje tím, že podobné opatření se v zahraničí 
osvědčilo. Například v Rakousku snížilo počet nehod se zraněním o devatenáct 
procent. Se zavedením řidičáku na zkoušku souhlasí i dopravní experti. Účinnost 
nejdřív v srpnu 2020. Kritici ovšem připomínají, že řidičský průkaz na zkoušku by 
mohl být v rozporu s Ústavou. Porušena by totiž byla rovnost lidí při postihu jejich 
přestupků. Tyto připomínky jistě padnou i při projednávání nového bodového 
systému ve Sněmovně. V předloženém návrhu je termín srpen 2020. Nynější bodový 
systém byl zaveden v červenci 2006. Nastal tedy čas ho upravit, aby neztrácel 
účinnost. Agresivita a nekázeň řidičů mají v Česku stoupající tendenci. Podle údajů 
MD mělo k loňskému 31. prosinci nějaký bod na svém kontě 480 080 řidičů 
a o řidičské oprávnění přišlo po dosažení dvanácti bodů 39 616 lidí. 
https://www.novinky.cz/domaci/496664-pravidla-pro-zacinajici-ridice-se-vyrazne-zprisni.html 

Všechna auta v EU musí mít v základu další výbavu   

V záplavě všeho, co dnes Evropská unie pro nová auta nařizuje, jde v podstatě o 
banalitu. Více než co jiného ale povinná instalace digitálního rádia do všech aut 
ukazuje, kam až prsty EU sahají.  Podle rozhodnutí Evropského parlamentu budou 
muset být autorádia ve všech nových vozech od roku 2019 vybavena příjmem 
digitálního vysílaní známým též jako DAB.  Vedle vln FM musí nová rádia umožňovat 
také příjem digitálního vysílání, žádná alternativa není - leda nevybavit vůz 
autorádiem vůbec. Je to skutečně banalita a nepříliš drahá věc, jako symbol toho,….  
co vše EU nařizuje či zakazuje, ale slouží dokonale. EU dnes zasahuje do všech oblastí 
automobilového průmyslu, zavedená nařízení ovlivňují dění okolo motorsportu i 
deformují samotný trh s vozidly. Více možností volby v rukou zákazníků by zrovna v 
tomto případě jistě ničemu neuškodilo...   http://www.autoforum.cz/zajimavosti/vsechna-auta-v-eu-musi-

mit-od-ledna-v-zakladu-dalsi-vybavu-za-kterou-nyni-priplacime/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 
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28 Inteligentní lidé po sobě nechávají binec, ponocují a mluví sprostě   
Mluvíte jako dlaždič? Kritizuje vás partner, že po 
sobě všude necháváte válet krámy? Chodíte obvykle 
spát v pozdních nočních hodinách? Věřte nebo ne, 
vědci zjistili, že lidé, kteří se takhle chovají, jsou ve 
skutečnosti mnohem inteligentnější než ostatní a 
jsou také morálně na vyšší úrovni než většinová 
populace.  Proč se tedy inteligentní lidé uchylují k 

nesalonní mluvě? Protože mají mnohem bohatší slovní zásobu, a když sdělují svůj 
názor, používají všechny výrazy, aby dokonale popsali své pocity i myšlenky. Jejich 
jazyk je díky tomu také mnohem barvitější. Další studie zjistily, že lidé s vysokým 
IQ, bývají nejaktivnější v noci. Proto chodí spát pozdě. Lidé, kterým bylo 
naměřeno IQ 123 (a vyšší), většinou uléhají do postele až kolem půl jedné v noci, 
zatímco jedinci s IQ pod 75 chodí spát obvykle před 23. hodinou. Pro inteligentní 
lidi je zároveň charakteristické, že po sobě nechávají nepořádek. Zjistili to 
odborníci z Univerzity v Minnesotě.  Tvůrčí nepořádek zvyšuje kreativitu a přináší 
nové podněty. Inteligentní lidé si rovněž berou poučení z chyb, aby se jich 
propříště vyvarovali. Zkrátka myslí a jednají jinak než většinová populace. A i když 
mnohdy mluví jako dlaždiči a tráví noci u stolu plného zbytečných krámů, 
dokážou na rozdíl od ostatních realizovat své kreativní 
nápady.  https://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/inteligentni-lide-po-sobe-nechavaji-binec-ponocuji-

a-mluvi-sproste/  

 
Chytřejší lidé mají kladnější vztah k alkoholu, potvrzuje studie 
Nedávná studie potvrzuje, že chytřejší lidé jsou také největší pijani.  
Výzkum proběhl na London School of Economics, který zkoumal několik 
stovek žen i mužů ve věku od 25 do 60 let. Průzkum ukázal, že ženy 
s akademickým titulem pijí dvakrát více než jejichž protějšky, které mají 
pouze střední či základní vzdělání. Nicméně muži nevycházejí ve studii o 
mnoho lépe. „Lidé z vyšších socioekonomických kruhů mají k pití alkoholu větší 
předpoklady než ostatní,“ dodávají autoři studie. Kromě dotazníku probíhal mezi 
účastníky i jednoduchý experiment. Výsledky pak odhalily, že ti, kteří během testu 
holdovali „tekutým životabudičům“, si pamatovali mnohem více naučených slov 

oproti lidem, kteří se alkoholu zcela vyhnuli. 
https://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/chytrejsi-lide-maji-kladnejsi-vztah-k-

alkoholu-potvrzuje-nova-studie/  

Zapomínání může být známkou vysoké inteligence 
Asi každý z nás tu a tam nechal deštník v restauraci či 
nezařídil maličkosti, které ten den měl. A ač je zapomínání ve 
společnosti vnímáno jako nešvar, podle nedávného výzkumu 

to může svědčit o vysoké inteligenci. Špatná paměť nemusí být jen negativní. 



„Lidé s nejlepšími vzpomínkami mají tendenci zapomínat relativně ……….. 
zbytečné detaily v běžném životě,“ tvrdí autoři výzkumu Paul Frankland a Blake 
Richards. „Pokud je náš mozek zahlcen přílišnými detaily, zhoršuje to jeho 
rozhodovací procesy v důležitých aspektech. Zapomínání nám tedy umožňuje 
zbavit se dat, o kterých mozek s jistotou ví, že jsou zbytečná, a brání tím tak svoji 
kapacitu.“  Není zkrátka žádoucí pamatovat si každé jméno. Úzce to souvisí s tím, 
jak náš mozek okolí vyhodnocuje. Pokud nepociťuje podstatné změny, novým 
vjemům nepřikládá takovou váhu a snaží se je vytěsňovat, aby uvolnil místo pro 
opravdu důležité věci. Díky tomu se též usnadňuje naše rozhodování a myšlení. 
Takže až příště například zapomenete deštník v baru, podle vědců to může 
svědčit o známce vysoké inteligence. 
https://procproto.cz/objevy-2/vedci-potvrzuji-zapominani-muze-byt-znamkou-vysoke-inteligence/  

 
Chobotnice se vyvinuly na jiné planetě  
Skupina 33 vědců publikovala v magazínu Progress in 
Biophysics and Molecular Biology, velice zajímavou teorií 
o původu hlavonožců. Podle nich jde o formu života, 
která se vyvinula na jiné planetě, a na Zemi dorazila jako 
kryogenicky konzervovaná vejce pomocí panspermie, 
ukryté uvnitř komet (Kambrijská exploze je označení pro 
náhlý nárůst nálezů fosilií mnohobuněčných živočichů v kambriu, tedy zhruba 
před 540 miliony lety. Předpokládá se, že k rozšíření života na Zemi došlo díky 
tomu, že byla bombardována mraky organických molekul z vesmíru).  Vědci se 
zamýšlejí nad tím, jak mohli hlavonožci tak rychle osídlit pozemské oceány. Tito 
živočichové se vyvinuli rychle zhruba před 270 miliony let, tedy 250 milionů let po 
kambrijské explozi. „Genetický kód chobotnic je neuvěřitelně složitý. Obsahuje 
více než 33 000 proteinů kódujících jednotlivé geny, což je mnohem více, než 
kolik jich je v lidské DNA,“ uvádí nová studie. Mají navíc velký mozek, složitou 
nervovou soustavu a oči, které fungují podobně jako kamery. Jsou také schopné 
regenerace a okamžité kamufláže díky změně a tvaru těla, takže je téměř 
vyloučeno, aby se tento druh objevil na evoluční scéně jen tak zničehonic. Podle 
vědců je namístě předpokládat, že jejich geny jsou na evolučním žebříčku 
mnohem výš, než bylo v té době možné. To, že pocházejí z mimozemského 
zdroje, je pak podle nich naprosto přijatelné vysvětlení. Hlavonožci jsou 
považováni za jedny z nejinteligentnějších bezobratlých tvorů na planetě. Mají 
největší poměr velikosti mozku a těla a ví se o nich, že mají schopnost učit se 
pozorováním, díky čemuž jsou naprosto unikátní. Jeden z výzkumů např. zjistil, že 
chobotnice si dokážou postavit přístřešek ze skořápek kokosových ořechů. 
https://procproto.cz/objevy-2/chobotnice-se-vyvinuly-na-jine-planete-a-jejich-zmrzla-vejce-doputovala-az-
na-zemi/  
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30 Magnetický pól chvátá k Rusku a vědci tápou. Možná hrozí 
přepólování 
V zemském nitru se něco děje. Severní magnetický pól 
Země se přesouvá od Kanady směrem k Rusku a jeho 
pohyb je čím dál rychlejší. Vědci to nedokážou vysvětlit 
a urychleně upravují navigační systémy. Podle 
některých může lidstvo čelit novému přepólování 
planety. Ale ne dříve než za 1000 let.  Magnetický sever 
užívali po staletí navigátoři k orientaci, pokud nebyly na dohled břehy. Moderní 
satelitní systémy pak navigaci založenou na kompasech odsunuly do pozadí. Ale 
pod vodou a pod zemí nemá GPS signál, a tak se kompasy stále používají. 
Vědci museli s předstihem aktualizovat model, od kterého se globální navigace 
odvíjí, protože navigační chyby byly již nepřijatelně velké. Normálně upravují 
data, která se využívají pro leteckou navigaci či kompasy v chytrých telefonech, 
každých pět let. Teď si museli pospíšit. „Vzhledem k neočekávaným změnám v 
arktické oblasti byla aktualizace modelu publikována o rok dříve,“ uvedlo 
americké Národní středisko pro informace o životním prostředí (NCEI).  
Magnetické póly jsou částí pole, které vzniklo z rozžhaveného železa a niklu 
kolem vnějšího zemského jádra. Pole se vytváří elektrickým proudem, který je 
důsledkem tření polotekutého jádra se zemským pláštěm. „Ze zápisků starých 
mořeplavců dávno víme, že severní magnetický pól putoval napříč severní 
Kanadou,“ říká Ciaran Beggan, geofyzik z Britského geologického institutu v 
Edinburghu. Vědce ale zarazila rychlost změn, jež nyní probíhají. Ještě v 90. letech 
minulého století se přesouval magnetický pól rychlostí zhruba 15 kilometrů za 
rok. Teď je to nejméně 50 kilometrů za rok. Co se stalo? Pro vědce zatím zůstávají 
příčiny tohoto jevu zahaleny tajemstvím. Tím spíše, že jižní magnetický pól 
podobný vývoj nekopíruje, posouvá se jen zvolna. „Akcelerace pohybu severního 
pólu nastala zhruba před 30 lety, nyní se velmi rychle blíží Sibiři,“ líčí Beggan. Jaké 
jsou ale důvody zrychlení, si nikdo z vědců netroufá odhadovat. Oba póly si v 
budoucnu mohou vyměnit svá místa, což se v minulosti už stalo.  Chvíle, kdy 
střelka kompasů začne místo na sever ukazovat na jih, nastane rozhodně ne dříve 
než za tisíc let. Změna by měla vliv na rozvody elektrické energie či signály pro 
komunikační zařízení, včetně mobilních telefonů. Přepólování by mohlo výrazně 

oslabit magnetické pole Země, které ji 
chrání před negativními vlivy 
kosmického záření. Zvýšená radiace by 
tak škodila zdraví lidí i zvířat. Velryby a 
ptáci by mohli mít také problémy s 
orientací.  Zdroj: 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-kanada-
zeme-poly-magnetismus-navigace-

veda.A190207_112518_zahranicni_luka 



31 Odborová rada připravila, již loni, pro členy zajímavý způsob rekreace. 
Oslovili jsme několik ubytovacích zřízení v žádaných lokalitách České republiky. 
Víme, totiž, že se leckdy netrefíme do vašeho volna nebo vkusu a takto vám 
chceme umožnit odpočinek výhodněji. 
Jezerní penzion Lipno vám po předložení průkazky dá 
slevu na ubytování 10% od 1.4. do 30. 6. a od 1.9. do 31. 
10., jako bonus LipnoCard, s níž získáváte další výhody 
jako slevy na jídlo, na atrakce jako je Stezka korunami stromů , Aquaworld, 
Království lesa, Electrokolo, lanovka nebo jízda parníkem. V rámci slevy můžete 
ochutnat originální kapří hranolky nebo v Degustačním menu tříleté a pětileté 
exotické Rumy. Na webové adrese www.penzion-lipno.cz  můžete prohlédnout 
ubytování v pokojích, apartmánech nebo karavanech a ostatní výhody plynoucí 
z Lipnocard. Objednat dovolenou můžete celoročně na telefonu 601 386 929 
paní Martina Burianová a 602 159 506 pan Zdeněk Friedl s připomenutím 
členství v naší organizaci.   Apartmány Blatský dvůr se 
nacházejí poblíž Soběslavi mezi Táborem a Českými 
Budějovicemi. V okolí najdete rybníky a blata 
Třeboňska. Zámek Hluboká nebo pohádková Červená 
Lhota jsou poblíž. Lesy kolem zaručují klid, i když jste 
v blízkosti mnoha cyklistických stezek (kolárna pod 
uzamčením je přímo u ubytování) turistických tras. 
Nové silnice kolem apartmánů lákají k jízdě na in-linech. Na webové adrese 
www.blatsky-dvur.eu  se můžete dočíst podrobnosti.  Tento areál našim 
členům nabízí 20% slevu z ubytování. Ušetřené peníze jistě využijete k 
návštěvě památek v okolí. Pro rezervaci s připomenutím toho, že jste členem 
naší organizace, použijte e-mail farma.Jech@seznam.cz  . Další je krásný 
penzion Hradní Bašta přímo na náměstí v Bečově nad Teplou, který má vlastní 
restauraci s českou kuchyní i venkovní zahrádkou, sklípek a vnějšek napovídá o 
velmi pěkném stylovém zařízení pokojů. Celý penzion je nově zrekonstruovaný 

před několika lety, má 17 pokojů se 40 lůžky. 
Dětskou postýlku můžete mít na vyžádání. Penzion 
se nachází hned vedle komplexu hradu a zámku 
Bečov nad Teplou se známým Relikviářem svatého 
Maura. Může to být záchytný bod pro výlety do 
Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových 
Lázní, zámku Kynžvart, hradu Loket, klášteru v 
Teplé, jezer v Kladské, Slavkovského lesa, Chráněné 
lokality Soos i Smraďoch. Je v dosahu veřejné 



32 
dopravy a má i parkoviště. Pokud se rozhodnete k rekreaci v tomto   …. 
penzionu, podívejte se na webové stránky www.hradnibasta.cz . 

 K objednání ubytování s 10% slevou slouží telefonní 
čísla 353 222 802 a 776 382 212, při rezervaci musíte 
uvést, že jste členem naší organizace a při příjezdu 
ukázat odborovou průkazku.  Penzion a Hotel 
Seeberg je umístěn v klidné čisté oblasti v blízkosti 
Františkových Lázní. Kromě ubytovací kapacity nabízí 
Ekofarmu s koňmi, skotem, ovcemi, kozami, drůbeží 
atd., jarmarky, vlastní wellness s bazénem s mořskou 
vodou, saunou a masážemi. Před hotelovou 

restaurací je dětské hřiště s mnoha atrakcemi, Seeberg má i výletní restauraci 
a nejzápadnější moravský vinný sklípek.  Další podrobnosti naleznete na 
webových stránkách www.seeberg.cz , rezervaci s 10% slevou dohodnete na 
telefonním čísle 354 595 081. Pokud byste chtěli 
vyrazit na výlet, kromě blízkých Františkových Lázní 
můžete navštívit Cheb s hradem a Špalíčkem, 
velkou tržnici Dragon, Motýlí farmu Žírovice a nebo 
si zajet na nákup do blízkého Německa. 
A v čem spočívá výhoda pro naše odboráře? Každý 
člen má nárok na slevu (u každé ubytovací kapacity 
je uvedeno, jak velkou) z pevné pultové ceny ubytování při noclehu alespoň 
dva dny (např. pátek, sobota). Při objednávání řekne, že je náš člen a na 
recepci se poté prokáže průkazkou naší organizace. Ale pozor! Slevu může 
uplatnit pouze člen a jeho děti do 15 let věku. Všichni ostatní mohou být členy 
našich odborů také a pokud by slevu chtěli uplatnit rovněž, musejí mít svou 
průkazku. Tedy manželka, syn v 16 letech, kamarádka apod. Věřím, že se vám 
naše nabídka bude líbit a budou následovat další. Některé velké hotely se 
zázemím, jindy menší chaloupky v klidném prostředí a 
nebo kempy s chatičkami pro sportovně nadané.  
Věřím, že si najdou ve výběru všichni s různými zájmy, 
finančními možnostmi i zvyky. 
Pro bližší informace, dotazy a podněty můžete volat 
funkcionářku Danu Rejhovou, která má kulturu, 
zájezdy apod. akce na starosti. Telefon je 608 868 245, 
e-mail: rejhova@zoosdmotol.cz  Pokud telefon 
nebere, vyčkejte, ozve se zpátky, jakmile bude moci.                                                
-RejDa- 
Další slevy, pro rekreace i jiné různé výhody naleznete na: www.odborovarada.cz 



Z vašich dovolených- Srí Lanka na pokračování, další díl bude v čísle 40.  

Srí Lanka zvaná též jako Ceylon je ostrovní země 
ležící kousek od Indie. Je malým pokladem, který 
ukrývají vlny Indického oceánu, místo nádherných 
přírodních rezervací i pláží. Země známá pro svou 
pohostinnost a bohatou kulturu. Proslavili ji hlavně 
čajové plantáže a vzácná koření. Žije zde také 

obrovský počet slonů. Mezi sedmi památkami zapsanými na seznamu UNESCO 
najdeme paláce staré téměř 3000 let nebo 
původní deštný prales. Turisté sem váží cestu 
hlavně kvůli starobylým chrámům, krásné přírodě 
a exotickým plážím s bílým jemným pískem a 
tyrkysovou vodou. Pláž v Hikkaduwě patří mezi 
nejoblíbenější pláže jihozápadního pobřeží. 
Korálové útesy poskytují jedny z nejlepších 
podmínek pro šnorchlování na ostrově. 
Hikkaduwa je klasickým plážovým letoviskem s 
hotely, restauracemi, obchody a plážovými prodavači zboží od ovoce až po 
předměty, o nichž ani nemáte tušení, že existují. I přesto, že je Srí Lanka doslova 
poseta plážemi, nejsou všechny určeny ke koupání. Některé z přímořských oblastí 
byly hodně poničeny tsunami a nejsou úplně zrekonstruované. Na jižním pobřeží Srí 
Lanky můžete stále ještě vidět rybáře chytající ryby v sedě na kůlech. V mělkých 
zátokách s korálovými útesy totiž rybáři nemohou použít loďky. Brzy ráno a pozdě 
odpoledne vylézají na kůly se sedátky pevně zasazenými do mořského dna a 
nahazují jednoduché udičky. Časový posun na Srí Lance +4,5 hodiny.  Colombo - 
Hlavní město Srí Lanky se nazývá Srí Jayawardenapura. Je částí Kolomba a oficiálně 
převzala titul hlavního města poté, co zde byla postavena nová budova parlamentu a 
získala své pojmenování po prvním prezidentovi Srí Lanky. Parlament sem byl 
přestěhován z centra Kolomba kvůli husté dopravě a dopravním zácpám ve městě. 
Kolombo bývalo hlavním městem od roku 1815. Je centrem obchodu a finančnictví, 
nejrušnější město i centrum noční zábavy. Nabízí řadu památek, např. pevnost Fort 
je památka UNESCO. Záměrem vlády je vybudovat z Kolomba druhý Singapúr 
(obchody, finanční instituce a drahé hotely mezinárodních řetězců). Je zde hustá 
doprava a velmi špatný vzduch plný výfukových zplodin. Mezi cestovateli převládá 
názor, že je nejlepší se mu vyhnout.  Město Kandy - Jedná se o svaté buddhistické 
město, které v bývalém královském paláci na břehu jezera v chrámu se zlatou 
střechou údajně ukrývá nejcennější buddhistickou relikvii Srí Lanky - Buddhův zub. 
Tento byl na Srí Lanku přivezen z Indie roku 371. Schránka je umístěna na oltáři ve 
střežené místnosti. Strážci dbají na to, aby nikdo nebyl k oltáři blíže než 3 metry a 
neviděl vnitřek relikviáře na déle než 15 vteřin. Za relikviářem je budova s mnoha 
sochami sedícího Buddhy a muzeem s dary věnovanými chrámu. Součástí komplexu 

33 



34 

Chrámu Buddhova zubu je Audienční síň z 19. století, v níž došlo v roce 1815 k 
podpisu smlouvy postupující Kandyjské království vládě Británie. Důvodem 
postoupení byla údajně krutost krále, jeho pohrdání soudy a porušování lidských 
práv. Na počest Buddhova zubu se zde každoročně koná festival, kdy je posvátný zub 
ve schránce vezen v průvodu tanečníků a hudebníků na hřbetu ozdobeného slona. 
Buddhův zub je ve zlaté schránce, která je v dalších šesti postupně se zvětšujících 
schránkách.  Blízko města Dambulla se nachází unikátní památka UNESCO – jeskynní 
chrámy. Ve spodní části areálu je Zlatý chrám s obrovským zlatým sedícím Buddhou. 
Pět překrásně zdobených jeskyní se nachází vysoko na kopci s výhledem do okolí. 
Největší ležící Buddha, kterého zde můžete vidět, měří 15 metrů. Hlavní chrám - 
věhlasný Královský skalní chrám je tvořen pěti barevně zdobenými a zlacenými 
jeskyněmi se 150 zpodobeními Buddhy. Největší a nejhonosnější jeskyně -Chrám 
velkého krále- je 52 metrů dlouhá, 23 metrů široká a 7 metrů vysoká.  Sigiriya - 
skalní pevnost -Tajemný 200 metrů vysoký skalní masiv s pozůstatky osídlení na 
vrcholu je zapsaný na seznamu UNESCO a nachází v jinak rovinaté krajině. Samotná 
skála je magmatickou zátkou sopky, která už dávno erodovala. Skálu obklopují 
rozsáhlé vodní a skalní zahrady. Pevnost tu údajně nechal vybudovat v 5.stol. králův 
syn Kassapa, který ve snaze zmocnit se trůnu zavraždil svého otce a obával se 
odplaty ze strany svého nevlastního bratra. Později zde došlo k potyčce mezi bratry a 
Kassapa si nakonec prořízl hrdlo. Výstup po vnějších schodištích rozhodně stojí za 
trochu námahy! Cestou nahoru můžete obdivovat ve skále vytesané obrovské lví 
tlapy u vstupu na vrchol nebo barevné fresky žen bujných tvarů na skalním převisu. 
Jejich vyobrazení je vzhledem k době jejich vzniku více než neobvyklé. Z původních 
pěti set portrétů se jich dochovalo pouze 22. Barvy fresek jsou původní. Na vrcholu 
hory se vám naskytne nádherný výhled do okolí. Staré město Galle - Díky své 
zachovalé unikátní architektuře domů ovlivněné portugalskými, holandskými a 
britskými přistěhovalci a původnímu opevnění z roku 1663 je město zapsáno na 
seznamu UNESCO. Je tu stará dosud funkční budova soudu, holandský kostel, muzea 
i luxusní hotely v nádherných historických budovách. Z hradeb s majákem je hezký 
výhled na oceán a město. Uličky města jsou plné obchůdků se šperky s drahokamy a 
suvenýry. Stará část města Galle je nejlépe zachovalou ukázkou koloniálního života 
na Srí Lance i v celé Asii. Galle bylo jedním z měst nejvíce postižených tsunami a 
česká vláda mu věnovala mobilní porodnici. Když stojíte na hradbách, pochopíte, jak 
obrovskou sílu měla přílivová vlna. 
Hradby staré město sice částečně 
ochránily, přelití vlny přes jejich vršek 
však zabránit nedokázaly. Dnes je 
většina domů opravená a následky 
tsunami zde už nejsou zřejmé.   Nová 
část Galle je rušným městem plným 
obchodů a rybích a zeleninových tržnic.  

.....pokračování článku bude v Motoláčku číslo 40….  



 Na dnešní téma – SPALNIČKY – bát se jich či nebát…. 
V poslední době se začíná velmi často objevovat virové onemocnění spalničky. …..  
Děti do 5 let a dospělí nad 60 let mohou být ohroženi i na životě. Příčiny častého 
výskytu spalniček jsou v migraci neočkovaných cizinců a zároveň odmítání očkování 
u matek kojenců a batolat v naší republice. 
Dříve se vědci domnívali, že, po prodělání infekce nebo po vakcinaci, přetrvávají 
protilátky celý život. Nyní se ukazuje, že je to jen kolem 20 let. Toto vysoce infekční 
onemocnění (7 dní před propuknutím nákazy a 5 dní po propuknutí) ohrožuje 
člověka zejména tím, že je jeho organismus zatížen silnou a velmi přenosnou virovou 
infekcí, jeho imunitní systém již nezvládne reagovat na přidružené bakteriální 
infekce, takže častými komplikacemi spalniček jsou zánět průdušek, zánět hrtanu se 
suchým kašlem, zápal plic, zánět mozku (na tuto komplikaci spalniček v zemích tzv. 3 
světa umírá nejvíc dětí do 5 let). 
Pokud se s onemocněním setká člověk bez protilátek, lze mu zabránit nebo alespoň 
zlehčit průběh očkováním do 36 hodin nebo podáním imunoglobulinu do 6 dnů od 
předpokládané nákazy. Inkubační doba je 10 – 12 dnů. U dospělých lidí, kteří nevědí, 
zda byli očkováni nebo jsou už středního věku, je možné odebrat krev na vyšetření 
hladiny protilátek (buď v očkovacím centru, větší laboratoři a po dohodě i u 
praktického lékaře – cca 600 Kč). Podle ní lékař pozná, zda je nutné přeočkování. 
Děti jsou do 6 měsíců (některé až do roka) chráněny protilátkami, které do jejich těla 
přešly placentárním přenosem od matky. Povinné očkování je pak ve 13 – 18 
měsících života tzv. MMR vakcínou, přeočkování je pak v 5 – 6 letech věku dítěte. 
Příznaky jsou jako u nachlazení – kašel, rýma, zvýšená teplota nebo horečka, 
nechutenství, zvýšená citlivost očí na světlo, zánět spojivek, bolest hlavy, kloubů a 
svalů. K tomu se během dvou dnů přidají šedobělavé flíčky v ústech, podle nich se 
pozná, že člověk nemá běžnou virózu. Do třech dnů se začnou objevovat červené 
skvrnky nejdříve na uších a za nimi, pak na obličeji, krku a hrudníku, dále pokračují až 
je kotníkům, slévají se ve větší skvrny a přecházejí do cihlové barvy. Po stisknutí kůže 
zbělají. V pozdější fázi se mohou loupat. Šíří se kapénkovým přenosem, tedy 
kýcháním a kašláním. 
Na virové infekce nikdy nefungují antibiotika, ta pomohou až při přidružené 
bakteriální infekci. Podávají se hlavně tekutiny a léky proti horečce, má být izolace 
pacienta, klid na lůžku 14 dní a měly by se šetřit oči – takže tmavé brýle, vynechat 
sledování TV a PC i čtení. Někdy bývá doporučován vitamín A. U některých pacientů 
se může přidat i zácpa nebo průjem, takže pomohou dietní opatření a podpůrné 
léky.  Osoba pečující o pacienta by měla sebe chránit rouškou a 
častým mytím rukou. Rouškou chrání i nemocného proti nákaze 
bakteriemi, kteří by ztížili průběh spalniček. Pacient by měl jíst 
lehkou nezatěžující stravu doplněnou o zeleninové a ovocné 
šťávy, bílkoviny v podobě mléčných výrobků, bílého masa a ryb. 
Měl by vynechat smažená jídla, uzeniny a přemíru tuků.                                
_RejDa_ 
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Nahý spánek zdraví prospívá!  
Pyžamo, tričko, noční košile? Kdepak. Zdá se, 
že člověku nejlépe prospívá, když spí tak, jak 
přišel na svět. Noční oblečení totiž brání 
správnému krevnímu oběhu. 
Naopak nahota navodí pocit pohodlí a uvolní 
svalové napětí. Nejen, že si člověk odpočine, ale zároveň spaluje kalorie. 
Jestliže je nám chladněji, spalujeme totiž více kalorií, neboť tělo vydává 
energii na to, aby se zahřálo. V té chvíli se uvolňují hormony přispívající ke 
shazování kilogramů, regeneruje se pokožka i kostní buňky. 
Spát nahý rovněž přispívá k zachování mladistvého vzhledu. Teplá pyžama 
a noční košile narušují uvolňování melaninu a růstového hormonu. To 
jsou dva hlavní hormony bránící stárnutí těla. Při snížení teploty těla, 
třeba nahotou pod peřinou, se tyto hormony uvolňují a obnovují 
organismus. Kromě toho tělo si v chladnějším prostředí vyrábí endorfin, 
nazývaný hormon štěstí, a to nám pomáhá snáze a rychleji se uzdravit, 
jestliže jsme nemocní. U žen se navíc regenerují ženské hormony a za nižší 
teploty lépe fungují. 
V neposlední řadě je výhodou nahého spánku prevence infekcí. Například 
intimní partie potřebují volně dýchat, ale oblečení tomu zabraňuje a teplo 
také podporuje množení bakterií. Zdá se tedy, že výrobci nočního 
oblečení mají poněkud problém… 
https://epochaplus.cz/nahy-spanek-zdravi-prospiva/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu 

 

  Třísku vyberete za pár sekund - bez 
pinzety, bez bolesti. 
Stačí, když si nachystáte lahvičku se 
širším hrdlem (my jsme použili malou 
lahvičku od džusu). Lahvičku naplníme 
horkou vodou, ne však zcela po okraj ale 
asi 1-1,5 cm pod okraj.  Nyní hrdlo 
přitlačíme na místo s třískou a za pár 
vteřin máme po problému. Pára v 
kombinaci s tlakem uvolní kůži a třísku 
vytlačí z vaší pokožky - i když je hluboko! 

 

Jak bezbolestně vybrat zapíchnutou třísku za pár sekund! 
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1.6. - ORLÍ HNÍZDO - návštěva malebných … 

bavorských Alp s prohlídkou Obersalzbergu, 

místa, kde Hitler projednával se zahraničními 

státníky anexi Rakouska a rozbití 

Československa, s možností prohlédnout si 

Hitlerovo „Orlí hnízdo”, část přístupných 

nacistických bunkrů a základy Berghofu, bývalého Hitlerova sídla v 

Obersalzbergu. Dále prohlídka Berchtesgadenu a alpského jezera Königsee s 

pohledem na horu Watzmann. Návštěva solných dolů, historického Salzburgu s 

návštěvou muzea letectva. V ceně 1.500,- Kč je doprava a pojištění. Vstupy se 

platí zvlášť. Odjezd z Prahy, od metra. Místo a čas ještě upřesníme.  Rezervace 

míst, spolu se zálohou, u nás v kanceláři v Motole, platba hotově, převodem, 

členové OR i odpisem z čl. bonusu či ve flexi. Storno vracíme jen při sehnání 

náhradníka.  

 

 

               Zveme Vás na TRADIČNÍ BOWLING. 

Termín:  SOBOTA 13. dubna – od 11 hodin, herna je naproti stanici TRAM 
Blatiny (linka 9 a 10 směr Sídliště Řepy, BUS 180, 164).  HRAJEME O 
DIPLOMY pro každého, cenné MEDILE a POHÁR. Soutěžíme v tradičních 
hodnoceních o nejlepší jednotlivce, týmy i o nejlepší ženu, nejlepšího 
muže a nově pak i o nejlepšího člena z ROH. Pravidla: Hraje se na součet 
po 20ti hodech (dvoj-hodech), při absenci hráče co je na 
řadě (když někde lelkuje) se počítá nula. Do výsledků se 
započítávají jen ti hráči, kteří odházeli všech svých 

dvacet hodů. Do týmů se 
započítává výkon nejlepších čtyř 
jednotlivců z daného regionu.  
Poplatek za účast: pro členy 
Odborové rady ZDARMA, ostatní 
(při doplnění míst) 200,-Kč. Akci tradičně dotuje OO ROH.  
Přihlášky– každý pátek v kanceláři, nebo po domluvě s p. 

Zabloudilem 774746800.  Hráči z Moravy se hlásí u p. Zdeňka France či u p. Petra 
Plisky – cestu vlakem do Prahy a zpět členům Odborové rady uhradíme. Pokud nám 
to povolí, připravíme vám i krátkou exkurzi v DPP. (vlak z Blanska 7*16 – 10*04 
Praha, vlak z Prahy  17*58 – 20*40 Blansko ) 
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Kancelář Odborové rady, Plzeňská 217/101 Praha 5 má otevřeno 

každý pátek 9*30 – 15*30  různé informace i členské výhody, naleznete 

na:  www.odborovarada.cz a  www.facebook.com/zoosdmotol  

Zveme Vás na výlet 



Z redakční pošty: Můj příběh s podnikáním… jak dospět k exekucím. 
  

Hodnej znamená blbej a většinou platí, že nejúspěšnější podnikatelé jsou SVINĚ, 
jenže když to člověk nemá v povaze, tak co s tím? To jsme si ale samozřejmě 
neuvědomili hned po listopadu. Něco umím, mám nápady a díra na trhu je velká. 
Začít rokem 1990 by ne úplně vystihlo, kdo že si to vlastně "NABIL HUBU", a proč.  
Mé dětství v malém Břevnově bylo SUPER. Tehdy to byl okraj Prahy s dobrým 
spojením, ráz vesnice. Lyže, saně, brusle. V létě ovocné sady, les, motolské rybníčky, 
obora Hvězda a obrovská skládka odpadů. Stačilo posbírat  papír nebo železo, zajít s 
tím do sběrny a hned bylo na bonbony, nebo na cigára. Po všech stránkách 
klukovský ráj. Kam se na nás s pestrostí vyžití "HRABOU RYCHLÉ ŠÍPY".   Vysvědčení 
v roce 1970 nestačilo pro střední školu, takže jsem šel na truhláře. Ale pak jsem 
přešel na střední uměleckoprůmyslovou školu (dost pomohl ryze dělnický původ). Ta 
škola měla úžasnou prestiž v celé republice. Pak taneční a ČLENSTVÍ V KLUBU SPOL. 
TANCE, vojna a poddůstojnická škola v Michalovcích. S budoucí ženou jsem se 
seznámil na diskotéce. Přišlo těhotenství, svatba a syn Jan. Od roku 1981 stavba 
rekreačního domku s nešikovným tchánem. V roce 1988 si kamarád přivezl z Francie 
celosoustruženou garnýž a já na to, že bych to uměl vyrobit. Ve sklepě jeho 
rodinného domku jsme tedy zatím pro přivýdělek začali. Vstupní náklady malé, 
vybavení nenáročné (už před mnoha lety mně napadl způsob, jak vyrobit kopírovací 
soustruh, převážně ze dřeva). Legálně jsme prodávali přes obchody nejen s 
nábytkem. V květnu 1990 přišlo mé vážné rozhodnutí, a největší chyba v životě. 
Opustit jistotu, dát výpověď Výzkumnému ústavu dřevařskému, kam jsem chodil 
rád. Zajímavá a pohodová práce, skvělí kolegové. V ústavu byla dobře  vybavená 
truhlárna moje království. Brzy se staly sklepní prostory nedostačující, a tak 
pronájem původně rodinného domku od kamaráda. Dovoz ze zahraničí, kde jsou 
mnohem lépe vybaveni, nás až příliš tlačil s cenami dolů. Já vůl, spojený jen 
smlouvou o sdružení jsem si všechny zaměstnance přihlásil na sebe. A půjčil si 
240.000,- a vložil je do firmy. Dluhy nejen na nájemném pak přesáhly únosnou míru. 
Přestože společník „gambler“ před právníkem podepsal "uznání dluhů", půlku těch 
společných, na "moje" dluhy nepřispíval. Prošlo to tedy soudem, měl by to řešit 
exekutor, ale nic platný... Pak v roce 2001 rozvod a právnickou fintou mně "bejvalka" 
donutila opustit byt a 9 let jsem v té dílně i bydlel.. Nastali však lepší časy, volnost mi 
umožnila stát se členem tenisového klubu, s velkým společenským významem. 
Vytvořil jsem 4.letý vztah s doktorkou. Patřili jsme do "bandy" lidí bez závazků, takže 
mimo častých oslav byl i týden ve Francii na lyžích, v Jizerkách, týden sjíždět Vltavu 
na kánoích atd. Kamarádi nás nabádali, abychom se vzali, jenže ty moje dluhy… 
Klasika, budeme jen výborní kamarádi. Blbost, to nefunguje. V roce 2010 konec 
živnosti, vrátnice za 60,- /hod. a 250 hod/měs., život na nic. Ještě pokus provozovat 
kantýnu. Kamarád prodal byt, a tak mi půjčil hodně… Ale zájem mizivý, takže zase 
krach. Pak zas 2krát vrátnice, správcování venkovního školního hřiště, Od července 
2018 důchod zmenšený o exekuce. Stačí mi jen na velmi skromné žití. Koho ale 
zajímá, že mi bývalý společník dluží cca 400 000,- . NEBYLA TO NUDA..      –TOŠ- 
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  trocha zábavy…  Osmisměrka 

Č J CH R P A K U K A Č K A S 
E M Á T A A A A M A P O Ú L 
R S O S U K K Y K R L S O U 
V L O T U S Š U B O Á A T N 
Á U J L Ý K O U E N S T E E 
N N B L A L D M M Á T E T Č 
K C U Ž I T O Á R R E C Ř N 
Y E K S L T S K T J V A E I 
P U P E N U O Ě E K O S V C 
E C O V O L V L V Č E L A E 
S T R O M K A A U T E P L O 
K O P R E T I N A A V Á R T 
A V Á Ť Š L S Y M O R B O D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alej, Buk, 

Červánky, 

Dobromysl, 

Dub, Eva, 

Chrpa,  

Kopretina, 

Kos, 

Kosatec, 

Krása,  

Kukačka, 

Květ, Lotus,  

Louka, 

Luka, Lýko, 

Lyska, Mák, 

Máta, 

Mlok, 

Motýl, 

Myška, Oves, Ovoce, Pes, Plástev, Pupen, Ráno, Slunce, Slunečnice, 

Sova, Strom, Suk, Šťáva, Teplo, Tetřev, Tráva, Úl, Včela, Žito, Žluva 

Čtyřstránku vtipů různého druhu, často i oplzlých a vulgárních, nabízíme v příloze 

Vtipník, která je k dispozici u funkcionářů- výhradně na požádání. V ČB verzi zdarma. 

39 



-R-D- 
nouzový 
příbytek 

uvolnění 
vajíčka 

tanec na 
špičkách 

vodní 
válcová 
nádrž 

1.díl 
tajenky 

 osobní 
zájmeno 

anglicky 
pořekadl

o 

syrová 
strava 

kozí trus b o b e  

roková sk. 
v USA 

o a r jméno 
rapera 

Mellyho 

český 
ekolog i v a n  y n d a 

sopka v u l k  n 

kód 
Aruby 

a w 
Havajský 
pozdrav 

spojka a l e 

styl 
oblékání 

 w a g FLITRY 
hliníková 

fólie 

trýznitel k a t a  
lepidlo 

l e p 
obleky 
soudců 

 

písmeno 

C 

2.díl 
tajenky 

    

MPZ 
Rakouska 

A 
oživlá 
socha 

přelévat 
vodu 

citosl. 
obdivu 

síť trafik g e c o 

pozdrav 
vodáků 

a h ó j 
předložka 

zn. kyslíku o 

krvácivá 
horečka 

e b o l a 

MPZ 
Španělsk

a e 
jméno 

zpěvačky 
SCIFI film 

USA 

jméno 
princezny l a d a výkřik á 

ang. „to“ 

i t 
angl. 

.předl. 

Zátopkovo 
jméno e m i l 

angl.. 
pozice 

r a n k 
předložka 

německá 
předložka 

m i t 
expr. 

květiny 
k y t k y 

 

  

pomůcka: YNW , SWAG, ENK, GECO, AMI, MIT, ADAGE, OAR, RANK, AT, INK 

Tajenku, včetně kontaktu na vás, zašlete na e-mail M39@zoosdmotol.cz ,  

ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží hezkou cenu. 

Výherci tajenky 

z minulého čísla: 

pí Kratochvílová, pí 

Suchá a p. Červinka. 
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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. 

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  

 

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  

  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 
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Veselá muzika Zdeňka France 

hudba pro každou příležitost: 

mobil: 602 55 22 24      ………. 

Reich Zdeněk  
          malování,       
          lakování 

        mobil:  
 603 152 634, 

 

nabízíme našim členům finanční 
úsporu v oblasti HYPOTÉK 

DÍKY členství v Odborové radě, můžete mít: 

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

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

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

mobil: 724 304 363 , e-mail:     

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

pomozme  
        nešťastným kočkám 

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

vozovně Motol- na chodbě u 
výpravny 24hod či v pátek kancl.. 

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 

Rudolf Zeman  +420 724 515 752 
realitní makléř – prodej bytů a nemovitostí 

 

zde může 

být i vaše 

reklama… 

e-mail:  rudolf.zeman@genneral-reality.cz 

Navštivte unikátní 

kavárnu s dětským 

dvouposchoďovým 

domečkem na hraní: 

adresa:  

Gercenova 10  

Praha 10  

jsme tu: Po-Pa 11-19  
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Příloha k časopisu Motoláček 

Kdo jsme, co chceme……… 

Odborová rada sdružuje k 1.1.2019 tyto čtyři odborové – právnické osoby: 

• Odborové sdružení Odborová rada 

• Základní organizace Odb. svazu dopravy- Motol 

• Odborová organizace ROH 

• Odborová organizace Metro 
jejich prostřednictvím vám nabízíme různé členské výhody, za různou výši členských 
příspěvků, od nulové výše, přes korunu měsíčně, po srážené procento až po srážené 
procento s odvodem na svaz. Z logiky věci se členské výhody dle výše příspěvku 
mění. Zde uvádíme základní rozdíl, nabídka výhod je však daleko širší… 

• OO Metro se nově zaměřuje hlavně na mladé lidi, rodiny s dětmi, snaží se 

radit, pomáhat a organizovat zábavu, hlavně pro mladé lidi. Výčet výhod 

najdete na stránce:  www.odborovarada.cz/oometro dočasně nevybírá čl. 

příspěvky, členové se pouze registrují prostřednictvím dotazníku na internetu. 

• OO ROH se zaměřuje na podstatu odborového hnutí, na solidaritu vzájemné 

síly a pomoci. Sdružuje kolektivy, nyní z DPP a ŠT za pouhou 1,- Kč měsíčně. 

• ZO OSD Motol klade důraz na celostátní organizování v mohutných 

odborových blocích, i s mezinárodní působností. Členové využívají výhod 

organizace i výhod svazu a ČMKOS, potažmo evropských centrál a smluvních 

partnerů (např. středisko ochrany nájemníků, program odbory plus). Členský 

příspěvek činí 1% z čisté mzdy, z něhož 30% plyne do fondů Odborového svazu 

dopravy a zbylá výše je využívaná z polovin k režii OR a k tvorbě členského 

bonusu, který je v hotovosti členu před vánoci vyplácen spolu s dárky. Z režie 

OR se hradí veškerý provoz, tisk, kanc. potřeby i sociální politika(příspěvky na 

děti, tábory, jubilanty, svatby či pozůstalým, v odůvodněném případě půjčky). 

• Odborová rada svým přímým členstvím vychází z předchozí nabídky, 

avšak díky vlastnímu právnímu servisu (i pro soukromé záležitosti) poskytuje 

více výhod za menší režii. Členům tak zůstává o několik stokorun více peněz 

na vánoční bonus. Zastropujeme čl. příspěvek na hranici 300Kč a vše nad tuto 

hranici míří přímo do vašeho bonusu.  OR poskytuje další výhody- laciný tarif, 

rekreaci… na Každé Konferenci losujeme z členské základny zájezd k moři, 

domácí rekreaci, aj. 



Odborová rada – evidence a správa: 

 

Něco o nás a proč je pro Odborová rada tak výhodná….. 

Systém Odborové rady se může zdát někomu nepřehledný, viz blokové schéma: 

 

Principiálně však jde o promyšlený koncept, který na rozdíl od běžné odborové 
organizace, která má nějaká pravidla a nějakou výši příspěvku, dovoluje našim 
členům vybrat si z více možností takovou variantu členství, která je jim výhodná 
jak finančně, tak po stránce požadovaného servisu a množství členských výhod…. 
Odborová rada přitom využívá společného organizačního a provozního 
servisu, čímž šetří členům peníze, které jim zpětně může ve výhodách nabídnout. 
Základní členění pro rozsah správy administrativy je dle společností kde OR 
působí, plus sekce pro individuální a utajené členy (i to nabízíme) vč. udržovaček 

(studenti, mateřská a rodičovská dovolená, nemoc, důchodci a nezaměstnaní). 

 

 

 

Odborová rada primárně využívá svých vlastních, zvolených, funkcionářů (23 lidí).  
Mají pravomoc jednat jménem všech sdružených subjektů, za všechny společně 
evidované členy, ve všech podnicích a společnostech, ve kterých Odborová rada 
působí, se všemi organizacemi a institucemi, se kterými máme nějaké smlouvy. 
Odborová rada ale také může, pověřit některou sdruženou organizaci jednáním 
jménem všech sdružených subjektů, pokud usoudí, že tito funkcionáři splní úkol 
lépe, či pokud sama nemá pro daný úkol vhodné vlastní funkcionáře. 
Odborová rada, se vždy snaží získat pro své členy maximální profit z jednání. 
Zájem vás členů se snažíme plnit ze všech sil, snažíme se nabídnout vám co 
nejvíce výhod. Záleží jen na zaměstnancích, zda mají zájem mít Odborovou radu 
co nejsilnější, aby získala sílu prosadit vaše oprávněné zájmy. Do OR může formou 

přidružení vstoupit jakákoliv organizace…. Zde je jasně patrné, že různé mini, pidi 
organizace nemají smysl a jsou mnohdy založeny jen kvůli zhrzenému jedinci, kvůli 
prospěcháři, kvůli problémovému člověku- hájícímu se tak tímto před výpovědí.  
 

sekce  Dopravní 

podnik Praha 

sekce Škoda 

Transportation 

sekce ČAD  

Blansko 

sekce Indiv.  

členů 

  Bohužel, zákon umožňuje založit si „taky odbory“ všem, proto jich je a bude tolik…! 

Naučte se rozpoznat ty kvalitní. Odborová rada mezi ty kvalitní nesporně patří. 



Naše hlavní aktivity, které Odborová rada realizuje: 
 
1. Jednáme a vyjednáváme ve všech společnostech, kde máme funkcionáře 

(DPP, ŠT a ČAD).  Absoluvujeme provozní jednání na téma pracovní 
podmínky, výpovědi, ztráty způsobilosti, bezpečnost práce, rozvržení směn, 
dovolených, finanční stav společností, bezpečnost na pracovišti, oděvy a 
ochranné prostředky, nákup strojů a vozidel a řadu dalších. 

2. Vyjednáváme Kolektivní smlouvu jako ze zákona sociální partner vedení 
společnosti. Naším nározorem se musí vedení zabývat. 

3. Individuálně zastupujeme členy v jejich sporech s nadřízenými či ve sporu 
při neopodstatněné stížnosti (např. cestujícího v MHD). 

4. Umožňujeme zaměstnancům i individuálním a utajeným členům právní 
ochranu proti šikaně zaměstnavatele, proti neplatné výpovědi, neplnění 
finančního plnění, ve sporech o odňaté prémie, o přeřazení z místa, při 
sporné nehodě, poškození stroje atp. 

5. Umožňujeme členům i možnost našich právníků k využití v soukromých 
sporech (otcovství, dědictví, sousedský spor aj.). 

6. Zajišťujeme pro naše členy řadu akcí sportovně rekreačních, akce se 
zaměřením na poznávání, akce pro děti, akce kuturní za výhodné ceny či 
zdarma. Losujeme ze stavu členů ZÁJEZD  K MOŘI A DOMÁCÍ REKREACI. 

7. Zajišťujeme pro naše členy výhody u firem a institucí. Slevy a benefity, které 
jim šetří peníze v jejich rodinném rozpočtu. Jedná se o laciný tarif na volání, 
datový tarif, slevy na hypotéky, pojištění na ubytování v rekreačních 
střediscích, na servis aut, na vstupenky. 

8. Všechny členy, mající o to zá jem, pravidelně informujeme pomocí SMSinfo 
zdarma či pomocí e-mailových zpráv. Aktivně měníme obsah webových 
stránek a aktualizujeme náš facebook. 

9. Všem členům vystavujeme odpis z daní o výši čl.příspěvku, vyplácíme 
členský bonus, evidujeme platby, oceńujeme naše jubilanty, přispíváme na 
dětské tábory, narozené děti či svatbu. Oceňujeme náboráře a další pomoc. 

10. Garantujeme vám právo volit a být volen, tajně a přímo. Dbáme na 
demokratické procesy v organizaci a respektujeme výsledky voleb. 

11. Držíme pravidelnou službu pro členy a příznivce, každý pátek od 9´30 do 
15´30 v naší kanceláři v Praze 5- Motole. Nabízíme zde též kávu zdarma. 

12. Třikrát do roka vydáváme vlastní časopis zdarma s možností vaší inzerce. 
13. Pravidelně provádíme revize hospodaření, kontroly evidence a majetku. 
 
 
 
 



Bělaška Petr ČAD  -   belaska@zoosdmotol.cz  734 795 580 zástupce představitelů 
sekce ČAD, sběr podnětů, přenos informací, technická pomoc 

Cibulková Lucie indiv.  –  lucie@zoosdmotol.cz  774 746 812 
hospodářka, předsedkyně OO Metro 

Červinka Filip DPP     -  cervinka@zoosdmotol.cz  ? bez přidělených pravomocí 

Ing. Douša Jaroslav 
CSc. 

indiv.  –  dousa@zoosdmotol.cz    603 480 215 -  člen VOR 
zástupce prezidenta OR, předseda OO ROH, komise BOZP, pers. jednání a 
vyjednávání, tiskový servis 

Dvořák Petr ŠT      -    dvorak@zoosdmotol.cz   731 230 855, přenos informací, sběr 
podnětů ve ŠT, při pověření zástup předs. ve ŠT 

Franc Zdeněk ČAD  -     franc@zoosdmotol.cz    602 552 224, předseda sekce ČAD 
Blansko, veškerá jednání v ČAD, účtárna, přenos informací 

Hanuš Jiří DPP  -     hanus@zoosdmotol.cz    774 746 809, zástupce pro profese „D“, 
specifika lanovek, sběr podnětů a přenos info 

PhDr. Hejný Jiří    DPP -      hejny@zoosdmotol.cz    777 804 333 -  člen VOR, 
komise PEK, zastupování TRAM na všech úrovních řízení 

Holler Petr ŠT     -     holler@zoosdmotol.cz    728 635 690 -  člen VOR 
zástup prezidenta OR, předs. sekce ŠT, zastupování ve ŠT, vyjednávání 

Kudrna Tomáš DPP    -   kudrna@zoosdmotol.cz   736 483 603 zástupce pro profese „D“, 
specifika vrchní vedení, podněty a přenos info 

Pakosta Jiří DPP  -      pakosta@zoosdmotol.cz   608 258 703, odškodňování, 
mPEK, sběr a přenos informací, plombování a mimořádnosti 

Pliska Petr ČAD  -     pliska@zoosdmotol.cz    605 716 859, zástupce předsedy, 
provozní jednání v ČAD, přenos informací členům 

Pohlner Tomáš DPP  -    pohlner@zoosdmotol.cz  774 905 533 zástupce pro profese „D“, 
odškodňování u BUSů, podněty a přenos info 

Rejhová Dana 

indiv.  -  rejhova@zoosdmotol.cz   608 868 245 -  člen VOR 
 kulturní a sportovní referentka, zapisovatelka, správa indiv. čl. 

Rychtář Václav 

DPP   -      rychtar@zoosdmotol.cz  775 140 978 komise, jednání a správa 
činností v Metru, mimořádnosti v Metru, podněty, info 

Schmid Jiří 

DPP   -      schmid@zoosdmotol.cz ? bez přidělených pravomocí 

Skuhrovec Václav 

DPP   -      skuhrovec@zoosdmotol.cz 733 217 091 zástupce pro profese 
„D“, specifika pomocných prací, myčák, podněty a info 

Suchá Věra  

DPP  -       sucha@zoosdmotol.cz   775 270 250 odškodňování, 
BOZP, sběr a přenos informací, plombování a mimořádnosti 

Sychra Petr 

DPP -        sychra@zoosdmotol.cz  733 487 788 info o zahraničních 
nárocích, kurzové poradenství, překladatel 

Válek Vlastimil 

DPP -        valek@zoosdmotol.cz  774 745 816 -  člen VOR 
zástupce prezidenta OR, komise TEK, zastupování profesí „D“ 

Zabloudil Jiří  
dr.h.c. 

DPP  -    zabloudil@zoosdmotol.cz   774 746 800 -  prezident OR, 
předseda ZO OSD Motol, komise JSVA a JPA v DPP, pers. jednání a 
vyjednávání, personální, organizační, datový aj. servis. Faktury, smlouvy.  

Zabloudilová Hana 

indiv. -   zabloudilova@zoosdmotol.cz 724 360 209 -  člen VOR 
sociální politika OR, zastupování členů z Moravy 

Zewel Zdeněk 

DPP -    zewel@zoosdmotol.cz  731 479 991 zástupce pro profese „D“, 
specifika Muzea a hist.voz., podněty a přenos info 
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Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 
sdružení odborových organizací, právnických a fyzických osob:  Odborová rada,   

se sídlem: Plzeňská 217/101   Praha 5  150 00, IČ:  05868408,   
zastoupená prezidentem Odborové rady p. Jiřím Zabloudilem dr.h.c.   

( dále jen „ Odborová rada“)                a 
 

 
 
 

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

 
 

bytem…… …………………………………………. …………………………………………………………………… PSČ:______________ 
 
 

sl. č…………………………….. …: 

•  zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČO: 00005886   
                         se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9  

• zaměstnanec ČAD Blansko a.s. IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641.     
                        se sídlem:    Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko  

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

•   zaměstnanec _____________________________                        
                                              se sídlem:    _____________________________                          ( dále jen „ člen “ ) 

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

                                              dohodu o srážkách ze mzdy 
1.  Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek Odborové radě, ve výši 1 % 

z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských 
dávek) a to počínaje od začátku měsíce____ _________201_   formou srážek ze mzdy. 

2.  Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce 
mzdy)  z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na společný účet Odborové rady 
č. 115-808020207 / 0100  u peněžního ústavu Komerční Banka a.s.  a poskytoval Odborové 
radě údaje o výši sraženého členského příspěvku. 

3.  Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci 
k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené. 

4.  Člen dává výslovný souhlas k poskytnutí údajů odborové organizaci o počtu členství v jiných  
         odborových organizacích za účelem vnitřní evidence nároků členských výhod poskytovaných OR. 
5.  V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli 

písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu vydá prezident 
Odborové rady, nebo který je k dispozici na webové stránce Odborové rady.  Zároveň, ještě před 
vydáním potvrzení o ukončení členství, je člen povinen doplatit veškeré pohledávky vůči Odborové 
radě (splátky za tlf., zbytek půjčky, pohledávky vůči některé organizaci sdružené v OR, atp.) 

6.  Odborová rada s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto 
poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě. 

7.  Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství. Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, 
která obdrží člen(po potvrzení přijetí), Odborová rada a zaměstnavatel. 

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

 Podpis a razítko Odborové rady 
 

    ______________________________________________________________________ 

Převzetí 1 vyhotovení „Dohody o srážkách ze mzdy“       potvrzuje  Převzal dne ………………                  
                                                                                               podpis zástupce zaměstnavatele ……………………………….  

Vstoupit do Odborové rady můžete prostřednictvím vyplněného souhlasu se srážkou ze mzdy: 



  

Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce 

Rada odborových hnutí  se sídlem: Jeneč, Bří Nováků 170, 252 61 , IČO: 04242394 
zastoupená předsedou ROH: Ing. Doušou Jaroslavem CSc. ( dále jen „ odborová organizace“) 

   a 
pan / paní …………………....................………………….., datum narození……………………………. 
 
bytem……………………………………………………………………………………………     PSČ_____________ 
 

       *  zaměstnanec   Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.         IČO: 00005886  

                         se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22  Praha  9               nebo 

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

         *  zaměstnanec :_______________________________________          ( dále jen „ člen “ ) 

 

                            pracoviště: .________________________sl.č. ……......................………. 
uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c Zákoníku práce tuto 

dohodu o srážkách ze mzdy: 

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

ROH ve výši 1,-Kč (jednu korunu) ze svého příjmu a to počínaje od začátku 

měsíce _______________201__formou srážek ze mzdy a souhlasí s tím, aby 
členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy) z jeho 
měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na účet: 
 115-808020207 / 0100 odborové organizace u peněžního ústavu Komerční 
Banka  a poskytoval odborové organizaci údaje o frekvenci sraženého členského 
příspěvku v daném měsíci pro daný rok. 
2. V případě ukončení členství oznámí člen toto osobně své mzdové účtárně. 

 

 

V Praze dne ………………………………201___        podpis zaměstnance……………………………………… 
 
podpis a razítko ROH___________________ zástupce zaměstnavatele:_ ____________________ 
 

            Využijte i Vy maxima výhod za jednu korunu  

• Členové ROH mohou zažádat o SMSinfo zdarma, které je každý pátek rozesíláno z 
kanceláře Odborové rady ve vozovně Motol. Pomocí SMSinfo vědí co a kde bylo 
vyjednáno, jaká je nabídka akcí a další zajímavosti. Svůj tlf pro SMSinfo uveďte na 
přihlášce či sdělte našim funkcionářům, zajistíme zařazení do seznamu příjemců 
SMSinfo.  

• Členové ROH se mohou účastnit veškerých zvýhodněných akcí, pořádaných ROH či 
smluvními partnery (agentura Pilnaj, laciné lístky do divadel atp.)  

• Členové ROH mohou přijít řešit své problémy každý pátek do kanceláře Praha 5, 
Plzeňská 217/101, v čase 9*30-15*30. Funkcionáři Odborové rady Vám poradí. 
Nabídneme Vám i kávu zdarma.  

• Členové ROH v DPP, kteří nejsou členy jiných OO, získají za roční členství (12,-Kč) 
stokorunu. Přijďte si pro ni v lednu... důkazem pro platbu jsou výplatní pásky. 

• Členové ROH mohou zdarma inzerovat v časopisu Motoláček, který vydává Odb. rada.  
• Členové ROH mají slevu na právní úkony z smluvních právníků, které využívá OR. 

přihláška do OO ROH: 



V případě vstupu do ZO OSD Motol vyplňte, krom 
souhlasu se srážkou ze mzdy, ještě tuto přihlášku: 

 
Váš podpis: 
členský příspěvek u aktivních (zaměstnanců) činí 1% z čisté mzdy, u udržovacích příspěvků 

(neaktivní) pak 35,-/měs.     ============================================================= 

 

  Registrace do OO Metro  

je možná prostřednictví Internetového formuláře na stránkách 

www.odborovarada.cz/oometro , nebo prostřednictvím tohoto dotazníků: 

  
Váš podpis: 
členský příspěvek se dočasně u členů OO Metro nevybírá.  O jeho výši rozhodne letní 

členská schůze ( u špekáčků ). 

Všichni členové všech sdružených subjektů v Odborové radě mohou 

dostávat pravidelné SMSinformace, stačí se nahlásit do SMS systému 

vyznačte aktuální stav 

vyznačte aktuální stav 

Máte-li zájem o pravidelné páteční SMSinfo zdarma (aktuality z jednání nabídka akcí)- udejte tel: __________________ 



 

Zveme vás na Víkendovou REKREACI 
v TŘEBONI, v termínu  17. - 19. 5. 2019 
…Stravování jsme tentokrát nechali na vás, protože při hromadně 
objednané stravě dochází k rozepřím. Jeden nejí kachnu, jeden 
houby a další nesnáší rýži nebo pečivo. Penzion Siesta, v němž 

budeme ubytováni v pokojích s TV a příslušenstvím, 
je v klidu stranou u Zlaté stoky a je součástí opevnění (v hlavní 
baště jsou vidět střílny, penzion je bývalá zbrojnice), přesto v 
docházkové vzdálenosti jsou např. samoobsluha Flop, Řízková 
restaurace Kopretina, bistro U Kapra, speciality z divočiny 
Myslivna, Rožmberská bašta s rybími pochoutkami a spousta 
dalších. V mnohých uplatníte i stravenky, ceny si můžete 
rovněž vyhledat od nízkých v bistru po luxusní restaurace v centru 
Třeboně. Na pokojích je varná konvice, kávu si můžete uvařit 
sami. Na patře je lednice a mikrovlnka pro ty, kteří si např. 
páteční večeři povezou s sebou. Společně navštívíme 

pivovar Regent, sladkovodní akvária a zámek, jinak máte možnosti od půjčovny kol, 

návštěvy ptačí voliéry a výběhu muflonů, procházek po naučných stezkách kolem slavných 
rybníků nebo v zámeckém parku, návštěvu Schwarzenberské hrobky (1,5 km od penzionu) až 

po lenošení na koupališti. Můžete se zúčastnit i turnaje v pentangue o tradiční 
medaile a diplomy. Cesta tam a zpět z Prahy vlakem do zastávky Třeboň – lázně, 
která je po rovině cca 1 km od Siesty. Odjezd v pátek z Prahy z Hlavního nádraží je 
v 15,31 hod., sraz před budovou Hl. nádraží je v 15,00 hod. Pokud vše pojede na čas, 
na konečné jsme v 18,01 hod., dojdeme se ubytovat, pak každý individuálně půjde na večeři. 
Snídaně je v ceně ubytování, dostaneme ji přímo v penzionu, čas nám upřesní při příjezdu. 
Dopoledne v sobotu navštívíme zámek asi na hodinu a půl, zamluvené jsou oba okruhy, 
pak máte volno na oběd a procházku zvoleným směrem i návštěvu zvolených 

pamětihodností.  V podvečer navštívíme Pivovar Regent, kde máme prohlídku s 

ochutnávkou cca 70 minut (pro děti nealko). Poté opět volno na večeři. Po ní se sejdeme 
na turnaj v pétanque, pak máte volno na zábavu a spánek. V neděli ráno po snídani 

vyklidíme pokoje, zavazadla necháme v penzionu, až do 13,00 hod. můžeme, půjdeme do 
akvárií na náměstí, kdo bude chtít, půjde na oběd. Odjezd je ve 13,54, takže nejpozději ve 
13,45 hod. v neděli na nádraží, na nikoho se nečeká. V Praze bychom měli být v 16,27 hod. 

Kvůli případné pohotovosti (lékař, zbloudilý turista, odvoz těžších zavazadel atp.) 

bude k dispozici i osobní auto. Cena zájezdu:  pro členy všech OO sdružených 

v Odborové radě 780,-Kč za osobu, ale jen při objednání více než jednoho 
místa. Pro členy všech subjektů sdružených v Odborové radě při objednání 
jen jednoho lůžka v pokoji 1815,-Kč. Ostatní při více lůžkách 1.980,-/os. a při 
jednolůžkovém pokoji 3.015,-Kč. Příplatek za psa do 10kg (větší nesmí) stojí 
150,-Kč/den.   Přihlášky se zálohou 500,- u pí Rejhové tlf: 608 868 245 (při 
stornu propadá), doplatek nutno zaplatit do konce dubna. Členové mohou 
platit i ve flexi či odpisem z čl.bonusu. Uzávěka přihlášek byla již 31.3. a tento 
časopis vychází později, ale zkuste se paní Rejhové zeptat, individuálně určitě 
můžeme ještě nějaké to místo v hotelu pro vás zajistit. 



 

 

Víte co je na obrázku?  Napište nám to na 

M39@zoosdmotol.cz , ze správných odpovědí 

vylosujeme výherce, který obdrží hezkou cenu. 

Časopis Odborové rady  - registrace:  MK ČR  E 17 551    

 tisk a distribuce svépomocí,  cena zdarma, náklad cca 750 ks. Uzávěrka: 

15.3. Vydáno: 4-2019  Redakce: VOR, šéfredaktor: prezident Odborové 

rady , Kontakt na redakci:   casopis@zoosdmotol.cz (a též 

M39@zoosdmotol.cz) 

Motoláček, časopis Odborové rady, Plzeňská 217/101, 150 00  Praha 5 

Máte zajímavou informaci a chcete se o ni podělit? Chcete známým 

ukázat, kde pracujete, zašlete nám fotografii… 

Napište na naši adresu: casopis@zoosdmotol.cz , každý článek 

honorujeme částkou 100,-Kč za A4. Max dva listy na článek, máte i 

možnost ilustrace článku vlastní fotografií…. 


