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• akce Beskydy 

• Dětský den  

• pitný režim  

• dětská dvojstrana 

•  zajímavosti a 

kuriozity 

• jednáme a 

vyjednáváme  
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Jednou z členských výhod je možnost být vylosovaný(-á), z osudí členů 

platících srážkou ze mzdy 1% min (160,-Kč v průměru) a získat tak zájezd 

k moří v hodnotě do 10.000,-Kč v termínu a v místě dle vlastní úvahy. 

Letošní rok se štěstí usmálo na kolegu Radka Válka.  Vybral si hotel Silver 

v Bulharsku na Zlatých pískách, samozřejmě s all inklusive. Největší 

spokojenost má však kolega z toho, že jej prý nechali řídit velkou loď.. 

Jako negativum 

sdělil jen 

nestydaté a 

rozeřvané Němce. 

To je ale bohužel 

dnes obraz většiny 

míst u moře. A 

s tím asi nic 

nenaděláme... 

Pozitivní byl prý, 

jak přebytek jídel 

a nápojů, tak 

hezké a LACINÉ 

SUVENÝRY, různé 

vodní atrakce, či 

třeba NONSTOP 

program o fotbalu 

na TV v pokoji. 

A kdo vyhraje zájezd k moři příště …? Můžete to být i Vy! 

Losujeme zas na únorové 

Konferenci. Zahraniční i 

domácí zájezdy… 
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                                                               k obsahu čísla a vysvětlení…    
 
 

Vážení čtenáři. Jsme asi jediná Odborová organizace působící v dopravě, která 
má svůj vlastní časopis s pravidelnou distribucí. Můžeme se tak směle rovnat 
například kovákům, kteří ale svůj „Kovák“ vydávají jen díky největší odborové 
centrále KOVO. Jejich členové mají velmi vysoké odvody na centrálu, ale přesto je 
jich sdružen masový počet a i díky tomu jejich mzdy raketově rostou (špičkou 
ledovce jsou samozřejmě mediálně propírané platy v automobilce Škoda s jejich 
pohádkovými třináctými platy v desítkách tisíc a jejich 13 a 14.té platy…). 
Ono prostě vše souvisí se vším. I naše Odborové sdružení by bylo schopno lépe a 
více tlačit na růst mezd ve vašich podnicích, pokud by nás byl dvojnásobek… 
Bohužel řada lidí se jen veze, na odbory plive a vyhledává je, až když oni sami 
něco potřebují, něčemu nerozumí. A protože pracujeme v obrovské konkurenci 
„taky odborů“ různých závistivců, co to chtějí taky zkusit, ale sami tomu musí 
šéfovat, a vychytralců, chtějících pro sebe urvat nějaký profit, kteří se pak snaží 
naše členy odlákat na něco tzv.„výhodnějšího“, nemůžeme vybrané prostředky 
jen investovat pouze k medializaci a pouze pro kvalitní (a třeba i častější) tisk. 
Snažíme se vám nabídnou celé spektrum výhod, od odkládaných bonusů (u 
většiny kolem dvou tisíc ročně), přes zvýhodněné výlety, víkendovku či bowling 
zdarma, až po laciné mobilní tarify, garanci právníků s úhradou našimi odbory při 
pracovním sporu (a s možností řešení soukromých sporů) či lacinější vstupenky na 
vše možné, nebo příspěvky na děti, svatby, jubilea atp... konec konců i něco 
peněz stojí losování zájezdu k moři a další výhry losované z členské základny na 
únorové Konferenci (kam má každý přístup). 
Umožňujeme lidem sdružit se u nás jako jednotlivci, jako skupiny (bez potřeby 
registrace a vlastní IČ) či přímo jako odborové organizace s vlastním IČ v rámci 
různých možností přidružení k Odborové radě. Sdružujeme profese, individuální 
zaměstnance, utajené členy i členy platící si jen udržovací příspěvky ( ti v ROH pak 
platící jen příspěvky symbolické – za korunu měsíčně).  
Chápeme, že získat člena není jednoduché a nabízíme vám příspěvek 500,-Kč za 
donesenou přihlášku (kolegy-kolegyně) se srážkou prostřednictvím mzdové 
účtárny (DPP, ŠT, ČAD). Naši funkcionáři taky nedělají práci úplně zadarmo a z 
volna… Přesto je zájem o členství i o pomoc sdružení a o činnost funkcionáře 
malý. Bylo by fajn, kdyby si lidé uvědomili, že nebudou-li silné odbory, poznají to 
na pásce i na pracovních podmínkách, nejen na benefitech odborů... a naopak.  
Kvalitu časopisu si ovlivňujeme sami. Snažíme se, aby nás moc nestál, a 
nemůžeme si dovolit placeného novináře. Děláme to sami, využíváme vaše 
příspěvky (honorujeme je 100,-Kč za A4). Obsah i sílu organizace tedy máte ve 
vlastních rukách.  Nikdo tu taky nejsme navěky a rádi uvítáme mezi námi kolegy i 
kolegyně s novými myšlenkami, plné elánu a chuti pracovat pro naše členy.  –JZ- 
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R                            radí a vysvětluje ……  
 

 

Pitný režim nebo pojem ochranné nápoje 
bývá skloňován hlavně při velkých vedrech.  
Má zaměstnavatel povinnost zajistit 
pitný režim?  Ano má. Nepleťte si ale 

pitný režim a ochranný nápoj. Každý zaměstnavatel má sice povinnost zajistit 
zaměstnancům pitný režim – tedy přísun pitné vody, ale pokud se jedná o 
ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organizmus před vlivy 
nadměrného tepla nebo zimy, na něj má zaměstnanec nárok jen za 
určitých podmínek. Zákoník práce nařizuje zaměstnavateli, aby zajistil svým 
zaměstnancům takové pracovní podmínky, které jim umožní bezpečný výkon 
práce. V § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je stanoveno, že pracoviště 
musí být zásobováno vodou. Povinnosti týkající se ochranných nápojů jsou 
odstupňovány podle kategorie práce. Např. dělníci pracující v těžkém 
průmyslu mají nárok na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 26 °C a 
více. Administrativní pracovníci v méně náročné kancelářské práci mají nárok 
na ochranné nápoje při dosažení teploty vzduchu 34 °C a více.  O ochranných 
nápojích se píše ve třetím odstavci § 104 zákona č. 262/2006 Sb.. V tomto 
zákoně je konkrétně uvedeno, že: Zaměstnavatel je povinen poskytovat 
zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu 
znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými 
podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním 
předpisem, též ochranné nápoje. Konkrétní specifikace týkající se poskytování 
ochranných nápojů hovoří také § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení 
vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon říká, že 
zaměstnanci se poskytuje ochranný nápoj za účelem ochrany před účinky 
zátěže teplem nebo chladem, že nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí 
obsahovat více jak 6,5 % hmotnosti cukru, ale mohou v něm být obsaženy 
látky, které zvyšují odolnost lidského organizmu. Při zátěži teplem se 
poskytuje ochranný nápoj v takovém množství, které odpovídá alespoň 70 % 
ztrát tekutin a minerálních látek prostřednictvím potu a dýchání za 
osmihodinovou směnu. Při zátěži chladem se poskytuje ochranný nápoj teplý, 
a to v množství minimálně ½ litru za osmihodinovou směnu. Podle třídy a 
druhu práce má zaměstnanec právo na níže uvedené druhy ochranných 
nápojů. Bližší informace naleznete v tabulce č. 1 v Části A nařízení vlády č. 
361/2007 Sb.   Můžete si také vše vyhledat v článku, z kterého čerpáme, na:  
https://www.bezpecnostprace.info/povinnosti/pitny-rezim-zamestnancu-ochranne-napoje-na-
pracovisti/?fbclid=IwAR3yjqQ3jDbfu9WyCpNh4lNfEe66djBaUORf_nvVXzRg5Un1IKzYH0FDl0o 
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                                             Informuje o svých cílech ……  
 

Odborová rada primárně hájí zájmy všech našich členů. To je třeba si 
uvědomit a v dnešní stresující době je to velmi důležité. Často se na nás 
obracejí různí chytráci, kteří nejsou v odborech (proč by si je platili…), 
nebo členové jiných organizací (tak proč tam jsou..?), s prosbou o pomoc 
v prosazení svých záměrů. Pokud je to výhodné i pro naše členy, rádi jim 
pomůžeme, prioritou ale jsou a budou naše zájmy. Zájmy našich členů. 
Kvůli nim a jen díky nim tu jsme. 
Jedním z příkladů je dlouholetý spor o Pracovní řád, kde Odborová rada 
hájí zájem o snadnou komunikaci všech našich členů na jejich 
pracovištích. Chápeme, že nejsou lidi. My ale nebudeme ti, kteří budou 
nosit slovník v kapse, aby se domluvili… Celkem slušnou verzi jsme 
prosadili ve Škoda Transportation a.s., kde se o češtině v pracovním řádu 
hovoří jako o hlavním komunikačním jazyku společnosti. V DP Praha a.s. je 
situace složitější. Je tu celá řada „taky odborářů“ a vše strašně dlouho 
trvá. Jednáme proto o Pracovním řádu více jek dva roky. Připravili jsme tři 
varianty, o kterých se postupně vedla diskuze. Poslední verze -námi 
připomínkovaná- nakonec zněla: 

1.1       Komunikační jazyk 

Znění odstraňující rozpor vznesený OO Odborová rada u bodu 1.3  

Komunikačním jazykem v celé společnosti je čeština. Slouží k dorozumívání 
řečí i psanou formou. Akceptovaným jazykem pro dorozumívání je i 
slovenština, v odůvodněných případech je možné, použít i jiný jazyk (odborné 
pojmy, využití programů a při práci s technikou), pokud to přímo nevyplývá 
z pracovní povinnosti. Katalog prací může požadavek na jazykovou 
vybavenost u příslušné profese dále upřesnit na výhradní češtinu. 

Návrh OR na dopln ění textu je ve smyslu zám ěru zam ěstnavatele ur čit 
češtinu v katalogu prací, pro n ěkteré vybrané profese, z d ůvodu 
zajišt ění bezpečnosti provozu. 
 
Konečným dnem, kdy se tento bod Pracovního řádu, jež má platit v DPP, 
se probíral a UZAVŘEL, byl čtvrtek 20. Června 2019. Jen málo organizací 
bylo na tomto jednání přítomno (krom Odborové rady, jen šest, přičemž 
chyběli „taky zástupci za OO“ například Obitko, Tošil, Pulec, Králová 
…atd.) Personální ředitel to komentoval s tím, že pokud tam nejsou, 
automaticky souhlasí s dohodou zbylých. Náš návrh na garanci češtiny po 
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diskuzi v plénu doznal už jen malou změnu oproti námi navrženému textu 
a naši argumentaci uznali všichni přítomní. Doba je zlá a MAJÍ-LI SE K NÁM 
ZA PRACÍ STĚHOVAT RŮZNÉ NÁRODNOSTI, PAK MUSÍ BÝT BŘEMENO 
DOROZUMĚNÍ SE, NA JEJICH STRANĚ- ONI MUSÍ UMĚT ČESKY, NE MY 
NAPŘÍKLAD UZBECKY, TATARSKY ČI ARABSKY… Vnímáme jako problém do 
budoucna i slovenštinu, nicméně zatím jim rozumíme, zatím. Ale i tak, 
umožňujeme zaměstnavateli, aby češtinu pro různou profesi, přímo zadal 
jako požadavek do Katalogu prací.  Konečný text, jež bude platit, až to 
všichni podepíší (tedy i ti zástupci OO, co na jednání nechodí) zní: 

Komunika čním jazykem v celé spole čnosti je čeština.  Slouží 
k dorozumívání řečí i psanou formou. Akceptovaným jazykem pro 
dorozumívání je i slovenština, v odůvodněných případech je možné, použít i 
jiný jazyk (odborné pojmy, využití programů a při práci s technikou). Katalog 
manuálních prací může požadavek na jazykovou vybavenost u příslušné 
profese dále omezit na výhradní češtinu. 
 Dohodu nad tímto textem považujeme za důležitý milník a garanci 
bezpečnosti a klidu pro práci našich členů na jejich pracovištích. 
                               ------------------------------------------------ 
Dalším příkladem, tentokrát v opačném gardu, je například nám 
doručená žádost níže, kterou se prostě nebudeme zabývat- nemáme 
tam členy... Chcete pomoci? Vstupte do Odborové rady! 
 

Za dozorčí v Motole žádám odbory, aby signál wifi byl prodloužen minimálně k 
dozorčím na úrovni vestibulu metra, nebo do celé stanice. Nejsem členka odborů, 
do penze mi zbývá jen 1,5 roku. Tzn, že už do odborů nechci. Ale někteří kolegové 
dozorčí v odborech jsou. Takže mluvím spíš za ně.  ALENA LUKEŠOVÁ 
 
                             --------------------------------------------------- 
Specifickým příkladem je Kolektivní vyjednávání. Zde prostě musíme, ze 
zákona, jednat i za ty, kteří se na odborech jen vezou. Či jednat za 
zmatené jedince, kteří podporují flákače, hrajícího si na předsedu odborů 
s pár jedinci, a který na jednání ani nechodí… Bohužel, zákon neovlivníme, 
byť bychom změnu stanovení míry „reprezentovatelnosti“ uvítali. Lidi se 
hold nechtějí nechat přesvědčit, aby vážili, u koho jsou, a tak s těmi, kdo 
jim v důsledku škodí, se pak prostě na „kompromisu“ musíme domluvit. 
Jedním z příkladů je letošní vyjednávání o Dodatku číslo 4 ke stávající 
Kolektivní smlouvě. Náš cíl byl vcelku jasný. Navýšit položky, které vám 
zaměstnavatel nemůže sebrat (prémie). To, že nejdou navýšit tarify, až 
do konce roku 2020, kvůli mizerné KS (které jsme se jako jediní bránili 
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zuby, nehty- až jste nás nakonec všichni dotlačili k podpisu), asi všichni 
víte, lze ale navýšit- a to byl náš cíl- příspěvek za léta praxe… Všechny OO 
s tím (našim požadavkem) vyjádřily souhlas. Skutek však utek a 
v posledním kole ostatní OO cukly (pánové Schneider, Tošil, Obitko… se 
bušili v prsa, jak že je pohyblivá položka pro lidi výhodnější z hlediska 
dlouhodobosti…). Podařilo se nám proto prosadit ne tři, ale jen +2,-Kč na 
hodinu, do všech položek letového příplatku (o to víc pak narostly „jejich 
prémie“). Ale že nebylo lehké na tento Dodatek nakonec kývnout, svědčí i 
zápis z vyjednávání: 
  

 

- p. Špička: dotázal se, zda bod může být dán do shody.  
- p. Zabloudil: podivil se, že zaměstnavatel nepostupuje tak, jak mu poradil 

zprostředkovatel, byť poukazuje na hledání nástroje pro udržení zaměstnanců v DP. 
Podotkl, že Odborová rada je momentálně jedinou OO s jiným názorem a není 
schopna bránit zaměstnance proti „všem“. Sdělil, že se bude schopen vyjádřit 
k tomuto bodu až po středě 5. 6. 2019 (schůze Vedení OR). Navrhl, aby jeho souhlas byl 
podmíněný. 

- p. Špička: zdůraznil, že buď se jedná o shodu, nebo rozpor. Není varianta podmíněného 
souhlasu. Podotkl, že v případě shod na všech bodech budou připraveny výtisky 
Dodatku č. 4 k podpisu na čtvrteční jednání PÚ se zástupci OO. Pokud by ve čtvrtek 
6. 6. 2019 pan prezident sdělil, že nesouhlasí se zněním bodu 4.10 Přílohy KS, jednalo 
by se o rozpor. Další kolektivní vyjednávání by se uskutečnilo v rozmezí cca 3 týdnů. 

- p. Zabloudil: požádal o čas na projednání se svými předsedy sdružených subjektů. Po 

přestávce sdělil, že ve Vedení Odborové rady není většinový názor. Je v situaci, kdy 

zodpovědnost za rozhodnutí doléhá na jeho osobu. Poté vyslovil souhlas s návrhem 

zaměstnavatele.     Shoda na straně zaměstnavatele a OO. 

A co se tedy dohodlo v DPP pro rok 2020? 
 

s účinností od 10. 6. 2019 dochází:  k doplnění nového bodu 5.9.23 KS; závazek smluvních stran 
zahájit jednání o zavedení pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro 
všechny zaměstnance s cílem jeho zavedení nejpozději k datu účinnosti nové KS; 
k doplnění nového bodu 6.20 KS; závazek zaměstnavatele vyčlenit pro rok 2020 částku 
cca 30 000 000 Kč na zlepšení pracovního prostředí vhodnou úpravou zejména hygienických 
a klimatických podmínek na pracovištích především zaměstnanců pracujících v nepřetržitém 
provozu;  k úpravě textu bodu 9.12 KS; závazek smluvních stran zahájit jednání o bodu 5.5.13 KS, bodu 
4.10 Přílohy KS a o nových bodech KS týkajících se úrazového pojištění některých skupin zaměstnanců a 
zahájit jednání o pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro všechny zaměstnance;  
k doplnění nového bodu 9.17 KS; zrušení bodu 5.5.13 KS bez náhrady; povinnost zaměstnavatele hradit 
náhradu mzdy ve výši průměrného redukovaného výdělku v prvních třech dnech dočasné pracovní 
neschopnosti vyplývá od 1. 7. 2019 z novely zákoníku práce; 

s účinností od 1. 1. 2020 dochází:  k doplnění textu bodu 5.9.13 KS; příspěvek zaměstnavatele na 
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se bude vztahovat i na 
řidiče autobusu, kteří řídí trolejbus; dochází k vypuštění posledního odstavce, který je nahrazen 
novým bodem 5.9.22 KS; k doplnění nových bodů 5.9.19, 5.9.20 a 5.9.21 KS; příspěvek 
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zaměstnavatele na pojištění úrazu zaměstnancům, kteří se zúčastní zaměstnavatelem nebo policií 
organizovaných činností směřujících k vyhledávání ohlášených výbušnin, munice a střeliva 
v prostorách metra, přepravním kontrolorům a zaměstnancům, kteří vykonávají práci v podnikové 
jednotce hasičského záchranného sboru a zaměstnancům, kteří jsou členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů DP; k doplnění nového bodu 5.9.22 KS; závazek smluvních stran zahájit 
jednání o úpravě podmínek pojištění dle bodů 5.9.13, 5.9.19, 5.9.20 a 5.9.21 KS v případě změny 
výše pojistného a pojistných podmínek, kterými se řídí pojistné smlouvy upravující podmínky 
těchto pojištění; k doplnění textu bodu 3.4 Přílohy KS; přiznání nově zaváděné Specifické roční 
odměny i zaměstnancům provádějícím přepravní kontrolu;   k doplnění nového bodu 3.5 Přílohy 
KS; navýšení cestovních náhrad při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh 
směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště poskytovaných v souladu s bodem 5.2.7 
KS, a to o procento odpovídající souhrnné částce zaměstnancem aktuálně odváděné daně z příjmů 
fyzických osob a souvisejících odvodů na sociální a veřejné zdravotní pojištění vztahující se k těmto 
cestovním náhradám;   k doplnění nového bodu 3.5.1 Přílohy KS; výše poskytovaných cestovních 
náhrad bude pravidelně aktualizována v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí 
vydanou dle § 189 zákoníku práce pro účely stanovení výše cestovních náhrad a horní hranicí 
stanovenou pro tyto účely dle § 176 odst. 1 zákoníku práce; 
k úpravě sazeb v bodě 4.10 Přílohy KS – příplatek za délku dosažené odborné praxe v DP takto: 

Roky Sazba Kč/hod. – Zaměstnanci všech kategorií 
0 – 1 0,00 
1 – 2 2,00  
2 – 3 3,00  
3 – 6 4,00  
6 – 9 5,00  
9 – 12 6,00  
12 –15 7,00  
15 – 20 8,00  
20 – 25 11,00  
25 – 30 12,00  
30 – 35 13,00  
nad 35 14,00 

k úpravě sazeb v bodě 5.1 Přílohy KS; navýšení sazeb Kolektivních výkonnostních odměn dle 
bodu 5.1 Přílohy KS o 1 %, a to na sazbu 14 %, u řidičů MHD včetně řidičů tramvají instruktorů na 
sazbu 21 %, u strojvedoucích instruktorů na sazbu 19 %, u zaměstnanců manuálních profesí a TH 
zaměstnanců v kolektivech konajících práci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, včetně 
zaměstnanců shodných funkcí, jimž je rozvrhována pracovní doba rovnoměrně z důvodu 
operativního zajištění provozu a u TH zaměstnanců trvale pracujících pouze v nočních směnách při 
nočních přepravních výlukách s jinou úpravou pracovní doby ve speciálním režimu při nočních 
přepravních výlukách v metru na sazbu 17 %, u přepravních kontrolorů na sazbu 31 %; 
k úpravě bodu 5.4.1 Přílohy KS; doplnění možnosti poskytovat mimořádné odměny za činnost 
zaměstnance související s členstvím v Jednotce sboru dobrovolných hasičů DP; 
k úpravě bodu 5.7 Přílohy KS; dochází ke změně periodicity vyplácení dlouhodobé výkonnostní 
odměny, která bude vyplácena čtvrtletně nikoliv pololetně; 
k doplnění nových bodů 5.8, 5.8.1, 5.8.2 a 5.8.3 Přílohy KS; zavedení jednorázové Specifické 
roční odměny zaměstnancům DP v celkové výši nejméně 20 000 000 Kč; 
s účinností od 1. 4. 2020 dochází:  k úpravě sazeb v bodě 4.10 Přílohy KS – příplatek za délku 
dosažené odborné praxe v DP, dojde-li ve schváleném rozpočtu Hlavního města Prahy k navýšení 
kompenzace zahrnující toto navýšení osobních nákladů DP, takto: 
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Roky Sazba Kč/hod. – Zaměstnanci všech kategorií 
0 – 1 0,00 
1 – 2 3,00  
2 – 3 4,00  
3 – 6 5,00  
6 – 9 6,00  
9 – 12 7,00  
12 –15 8,00  
15 – 20 9,00  
20 – 25 12,00  
25 – 30 13,00  
30 – 35 14,00  
nad 35 15,00  

k úpravě sazeb v bodě 5.1 Přílohy KS - Kolektivní výkonnostní odměny; dojde-li ve schváleném 
rozpočtu Hlavního města Prahy k navýšení kompenzace zahrnující toto navýšení osobních nákladů, 
budou sazby Kolektivních výkonnostních odměn navýšeny na sazbu 16 %, u řidičů MHD včetně 
řidičů tramvají instruktorů na sazbu 23 %, u strojvedoucích instruktorů na sazbu 21 %, u 
zaměstnanců manuálních profesí a TH zaměstnanců v kolektivech konajících práci s 
nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, včetně zaměstnanců shodných funkcí, jimž je 
rozvrhována pracovní doba rovnoměrně z důvodu operativního zajištění provozu a u TH 
zaměstnanců trvale pracujících pouze v nočních směnách při nočních přepravních výlukách s jinou 
úpravou pracovní doby ve speciálním režimu při nočních přepravních výlukách v metru na sazbu 19 
%, u přepravních kontrolorů na sazbu 33 %; 
k úpravě textu bodu 5.7 Přílohy KS; dojde-li ve schváleném rozpočtu Hlavního města Prahy 
k navýšení kompenzace zahrnující toto navýšení osobních nákladů, navýšení dlouhodobé 
výkonnostní odměny dle bodu 5.7 Přílohy KS o 0,5 %, tj. na výši 1,5%, která bude vyplácena 
čtvrtletně. 

Máte-li zájem vše podrobněji vysvětlit, obraťte se na své nadřízené či 
navštivte naši kancelář v pátek mezi 9*30 – 15*30 o návštěvní den. 

 

Příkladem, kdy jednáme jménem Odborové rady jen za malou skupinu, 
je třeba naše snaha zabránit nehodám na kritických místech u autobusů: 
 

Žádost o zajišt ění zřízerní sv ětelné k řižovatky na k řižovatce 
KUKULOVA  versus Roentgenova. 

Vážení, jménem Odborové rady si Vás dovoluji požádat o komunikaci s Policií ČR, 
Magistrátem a s dalšími orgány, které má mít za následek zřízení světelné křižovatky ve 
zmíněném místě. Křižovatka je rozlišena jen dopravními značkami.  
Na křižovatku z vedlejší vyjíždějí naše linky 167 a 168.  
/Vyjíždějí do kopce a proti jako střela se řítícím autům./   
Jediná šance je zde počkat na kolegu/kolegyni  
s linkou 174/180/184/347/380/902 ,  
kteří jedou po hlavní (Kukulově) rovně.   
Místo je NEBEZPEČNÉ  a je jen otázkou času,  
kdy zde dojde k tragédii.   -PODÁNO NA JPA 4.6.2019. 
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Odbory požadují zvýšení minimální 
mzdy na 15 tisíc 
Českomoravská konfederace 
odborových svazů (ČMKOS) požaduje 
pro příští rok navýšení minimální 
mzdy o 1650 korun na 15 000 korun. 
O částce začne vyjednávat s vládou. 

Na tiskové konferenci to oznámil předák největší odborové centrály 
(ČMKOS) Josef Středula.   Hospodářská komora ČR s dalším zvýšením 
minimální mzdy nesouhlasí. Minimální mzdu, kterou pobírá asi 150 000 
lidí, zvyšuje vláda svým nařízením. V posledních letech to dělá vždy od 
ledna. Současná výše činí 13.350,-Kč. Od minimální mzdy se odvíjí i 
zaručená mzda pro různé skupiny prací, kterou média moc nezveřejňují. 
Pro profesionální řidiče autobusů i tramvají, je důležitá hlavně V. skupina 
prací, do níž jejich profese patří. Ta nyní činí 118,50/hod. Tabulku 
s příklady prací pro různé obory naleznete třeba na: https://www.ospzv-
aso.cz/obsah/71/minimalni-zarucena-mzda-2019/23519  
Kolektivní smlouva daného podniku samozřejmě garantuje 
zaměstnancům vyšší částku a to tak, jak silné jsou v tomto podniku 
odbory a jakou výši dokáží od svého zaměstnavatele uhádat. NIKDO VÁM 
NIC ZADARMO NEDÁ A SLUŠNOU MZDU UŽ VŮBEC NE… jsou, bohužel, i 
podniky, kde zaměstnance platí jen podle zákonného minima. I proto je 
dobré minimální mzdu mít. Výše minimální mzdy hraje také roli 
u některých daňových záležitostí a odvodů. Rodiče mohou uplatnit třeba 
školkovné podle vydaných nákladů, a to nejvýš do výše minimální mzdy. 
Z nejnižšího výdělku se stanovuje také třeba zdravotní pojištění pro lidi 
bez zdanitelných příjmů. Jsou ale také státy, kde minimální mzdu vůbec 
nemají a do kterých byste to neřekli. V EU je to: Rakousko, Kypr, 
Dánsko, Finsko, Itálie a Švédsko. Nejvyšší minimální mzdu má 
Lucembursko a to 2.071,10€ ( cca 53.850 Kč).  Minimum má naopak 
Bulharsko, a to pouhých 286,33€ ( cca 7.445 Kč). Česká republika je po 
přepočtu na Euro 518,97€ v pořadí 13tá z 22 států EU, jež minimální mzdu 
mají zavedenu. Nedávno padl i (naivní) nápad Francouzského prezidenta, 
zavést jednotnou minimální mzdu (ve Francii je to 1.521,22€). Tato vize je 
ale pro ostatní státy nesmyslná. https://www.novinky.cz/ekonomika/507830-

macron-chce-zavest-minimalni-mzdu-ve-vsech-zemich-eu.html          –JZ- 
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                                         funkcionáři  informují…  
 

  Informace o dění ve  ŠKODA  TRANSPORTATION v  I. pololetí roku 2019 

Ve Škodovce v minulých měsících docházelo k přibírání nových 

zaměstnanců. Začala i plánovaná rekonstrukce starších vagónů metra, tzv. 

obřízka. Tyto práce provádějí jak zaměstnanci škodovky, tak i extérní 

pracovníci jiné firmy. V těchto horkých dnech byly dodány zaměstnancům 

pytlíky s vitamíny, na udělání si pití. Vody zatím dodány nebyly, což je škoda, 

protože vitamíny každému nevyhovují.  Proběhla schůzka s panem 

personálním viceprezidentem Škodovky, kde byla dohodnuta exkurze v Plzni 

ve Škodovce pro naše členy. Tato by měla proběhnout v listopadu tohoto 

roku. Datum bude včas oznámen. Součástí této akce bude i prohlídka 

Plzeňského pivovaru.  Doufám, že se této akce zúčastní co nejvíce našich 

členů. Na závěr vám chci popřát hodně zdraví a pracovních i 

osobních  úspěchů.                                                             Ho-Pe 

Do nejvyššího vedení skupiny byl zvolen Zdeněk MAJER, 
který je zodpovědný za globální obchodní aktivity celé 
organizace. V roce 2011 založil v Německu společnost Škoda 
Transportation Deutschland. V roce 2015 byl  zodpovědný za 
obchodní činnost  ve finské společnosti Škoda Transtech. Od 
roku  2018 řídí obchodní  činnost celé společnosti. 
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     V 1. pololetí Škodovka předala Dopravnímu podniku hlavního města 
Praha poslední z 250 kusů tramvaje FOR CITY ALFA. Tramvaje byly předány 
s klimatizací a Wi-FI. Tramvaje  FOR CITA ALFA Praha jsou první sériově 
vyrobené, nízkopodlažní s otočnými podvozky  a mají unikátní pohon  
s bezpřevodovkovými motory s permanentními magnety pohánějící všechna 
kola čtyř  beznápravných podvozků, vodou chlazené. Při délce 31,4 m šířce 
2,5m pojme tato tramvaj 180 cestujících z toho 61 sedících.   Na některých 
linkách v Praze /Palmovka - Letňany/  začal letos  vozit cestující kloubový, 
dynamicky dobíjený, bateriový trolejbus. Trolejbusy se vrací do Prahy po půl 
století. Na rozdíl od svých předchůdců dokáží díky trakčním bateriím jezdit 
po části  trasy  bez trolejí. Testování tohoto modelu ŠKODA 27 Tr bude trvat  
nějaký čas a pokud se osvědčí, měl by být nasazen  na městské linky.    
Techmania nabízí příměstské tábory. Sídlí v těsném sousedství Škodovky. 
Rodiče si  mohou vybrat z  různých témat příměstských táborů. První 
z táborů z názvem  MARS má astronomické zaměření. Cílem je postavit a 
obydlet první marsovskou základnu. Druhý z táborů se nazývá  Skalpel.  Má 
naučit děti zachraňovat životy. Zaměření dalšího z táborů  dle názvů: „ Auta, 
lodě, roboti“ je seznámení se všemi základními druhy dopravních 
prostředků, zkusit si postavit Svůj vlastní kluzák či raketu, či nastartovat jiný 
ambicióní projekt                       -JarDo- 
 
 

zdroj:   Internet Škoda Transportation A.S.,  Magazín   ŠKODOVÁK  /duben 2019/ 
 

=================== po uzávěrce ========================= 
 

V termínu 2.- 4. 7. 2019 
proběhlo pravidelné 
školení funkcionářů. 
Cílem bylo prohloubení 
znalostí, vysvětlení jak 
běžně se opakujících 
případů v praxi, tak i 
zajímavosti ze Zákoníku 
práce a z Občanského 
zákoníku. Na závěr byly 

znalosti všech zúčastněných ověřeny testem a vysvětleny jejich chyby.  -JZ- 
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                                         funkcionáři  informují…  

 
Víkendová rekreace 17. – 19. 5. 2019 
Naše organizace uskutečnila další víkendovou rekreaci. 
Sraz byl v 15:30 před vchodem na Hlavní nádraží, 
odkud jsme v 15:58 odjeli vlakem do Blanska. Cesta 
nám krásně ubíhala a my jsme mohli kochat krásnou 
krajinou. V Blansku jsme se ubytovali v hotelu Probe. 
Večeře a turnaj v Pétanque se uskutečnily v restauraci 
naproti.  
V sobotu ráno nám kolegové z ČADu Blansko přistavili 

autobus a společně s nimi jsme odjeli do Zlína. První zmínka o osadě Zlín se 
datuje rokem 1322, kdy jej koupila královna Eliška Rejčka. Městská práva 
dostal v roce 1397 a patřilo mezi ně pořádat trhy, vařit pivo i právo hrdelní. 
Počátkem 90. let 19 století, v roce 1894 sourozenci Tomáš, Antonín a Anna 
Baťovi zde založili živnost názvem „Antonín Baťa“, kde zpracovávali kůže a 
vyráběli obuv. V roce 1931 byla firma přeměněna na akciovou společnost Baťa 
a.s. Zlín. Baťa pro své dělníky vybudoval město pro 50 000 obyvatel, luxusní 
rodinné domy, obchodní a dopravní síť, nemocnici, služby kulturní i sportovní 
využití. V roce 1937-38 byl vystavěn 77,5 metrů vysoký 18ti patrový 
mrakodrap, který byl v té době sídlem firmy baťa. Tento mrakodrap jsme také 
navštívili a naskytla se nám krásná vyhlídka na město, ve kterém je spousta 
zajímavostí. Mimo jiné zoologická zahrada a hvězdárna. Ve Zlíně při osobním 
volnu jsme si dali oběd v různých restauracích, podle toho, kdo měl na co chuť. 
Další naše cesta vedla do Vizovic. Město Vizovice leží 14 kilometrů od Zlína na 
soutoku Lutonínky a Bratřejovky. Dělí se na dvě části, vlastní Vizovice a vesnici 
Chrastěšov. Historické jádro Vizovice je městskou 
památkovou zónou. Dominantou města je barokní 
zámek s krásným parkem, dvě trojúhelníková náměstí, 
kostel a nemocnice z 18. století. Toto město proslavil 
Rudolf Jelínek, který zde pálil slivovici známou po 
celém světě. Ubytovali jsme se ve studentském 
domově. Moc jsme se těšili na exkurzy do palírny. Po 
uvítacím přípitku jsme shlédli film o historii tohoto 
podniku. Pak následovala velmi zajímavá prohlídka 
areálu. Exkurze končila ochutnávkou dalších dvou zde 
pálených likérů. Následně v podnikové prodejně jsme 
si nakoupily dle vlastní chuti něco domů. Po večeři byl uspořádán společenský 
večírek s harmonikou, na kterou výborně hrál Zdeněk Franc a obstaral i soudek 
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piva.  Zábava byla výborná. Všichni jsme se dobře bavily a hlavně nikoho 
nerušili. V neděli po snídani jsme odjeli do Rožnova pod Radhoštěm. Zde se 
nachází Valašské muzeum v přírodě. Specializované  
expozice dřevěné městečko, nejstarší ve střední Evropě, Valašská dědina – typ  
stylové vesnice s chovem zvířat, prezentace způsobu hospodaření a pěstovaní 
plodin a Mlýnská dolina – 1982 s objekty technického Stavitelství, 
technologické zařízení a dopravní prostředky na Valašsku. Na Valašském 
Slavíně amfiteátru Dřevěného městečka, který vznikli 60. letech 20. století, 
původně skutečným hřbitovem nebyl, se nachází kostelík svaté Anny. Je 
ohrazen nízkou zídkou a vstupní bránou s nápisem „ Číslo poslední “. První 
pietní akt se uskutečnil 15.10 1969, kdy sem byly převezeny ostatky valašského 

muzikanta Janka Pelára z Pržna a tím vznikl Valašský 
Slavín. 24.6 2001 v 18:30 zde byla uložena urna 
Emila Zátopka. Poblíž je pohřben i skokan na lyžích 
Jiří Raška a diskař Ludvík Daněk. Jsou zde zajímavé 
a historicky cenné náhrobky i hroby historiků, 
hudebníku i sportovců a dalších osob valašského 
kraje. O tom, kdo na tomto hřbitově spočine, 
rozhoduje takzvaná rada starších, která je složena 
z významných valašských občanů. Dalším cílem naší 

cesty byli Pustevny, které jsou ve správě muzea od 
roku 1995. Byly to původně turistické útulny. Nyní jsou to krásné horské chaty 
se širokou možností chutného občerstvení. Chata Libušín byla v roce 2014 
značně poškozena požárem. Probíhá její rozsáhlá rekonstrukce a obnova do 
původní podoby. Po obědě a krátkým odpočinku jsme se vydali na zpáteční 
cestu do Blanska. Cestou nás zdržel silný provoz na dálnici, ale přesto jsme vlak 
do Prahy, který odjížděl v 19:15 stihli.   
Víkend se 100% vydařil a přálo nám i počasí. Je 
jen veliká škoda, že naši kolegové a kolegyně 
z naší vozovny asi zlenivěli a značně upadl jejich 
zájem se někam podívat a dozvědět se mnoho 
zajímavého, což doma na kanapi poznat 
nemohou. Z internetu to není takové, jako ve 
skutečnosti. Poznatků, zážitků a zajímavostí 
z cesty by bylo podstatně více, než se vám 
snažím přiblížit. Děkuji za krásný pobyt. Přála 
bych si, aby i ostatní členové projevili zájem se 
někam podívat a poznávat krásy naší vlasti.  -VeS-  
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O čem paní Věra nepsala….  Ne každý zvládne všechno, a koho bolí nohy, 
nevydrápe se na rozhlednu… A kdo nemá moc peněz, nevychutná si 

specifika místních krmí. Tak 
to prostě je a bylo by škoda 
opomenout, že i toto nabízel 
zájezd na Moravu a do 
Beskyd.  
Za zhlédnutí ve Zlíně stojí 
nejen zajímavý památník a 
Baťův mrakodrap, kdo chtěl, 
fotil si trolejbusy, které se 

zde prohánějí a byl i čas na dobrý oběd – například 
výbornou kulajdu či guláš ve vydlabaném chlebu. 
Naše další cesta vedla také na nově postavenou 
rozhlednu Loučka ve Vizovických vrších. Cesta do 
strmého kopce byl očistec… Sto a něco točitých 
železných schodů na vrchol železné věže, proto 
zdolal už jen málokdo. Ale pohled stál za to. Krása.  
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Také výšlap na nádhernou dřevěnou Jurkovičovu rozhlednu v Rožnově 

pod Radhoštěm stál za to. 
Snad protože byl předchozí 
výšlap náročný, většina to 
neriskovala a nahoru tak 
vyšla už jen trojice 
nejzdatnějších výletníků. 
Rozhledna je nádherná a 

kopec se nakonec ukázal celkem 
rozumný s příjemnou lesní cestou.  

Závěr zájezdu patřil cestě 
do Beskyd na Poustevny. 
Zde jsme se projeli 
sedačkovou lanovkou 
s délkou jízdy jedním 
směrem více jak 15 
minut, prohlédli si nově 
budované horské chaty a 
jak jinak, něco dobrého 
také snědli. A výhled na 
horské hřebeny z tepla restaurace a od kouřícího guláše, je prostě 
úžasný… více na www.odborovarada.cz/zapisBeskydeBeskyde2019.pdf  a   zde i 

různé foto na www.odborovarada.cz/Beskydy2019/Beskydy-FOTO-2019.htm       -JZ- 
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                                         funkcionáři  informují…  
 

Dne 12. 6. 2019 jsem se zúčastnil 
veletrhu železniční a opravárenské 
techniky v Ostravě Raildays 2019. Na 
veletrhu byla představena novinka 
na trhu drážních vozidel v podobě 
plně hybridní lokomotivy 
HYBRIDSHUNTER 400 od českého 
výrobce CZ LOKO z České Třebové. 

Byla zde k vidění i spousta 
zařízení, která se dají využít při 
opravách na tramvajových 
tratích i na údržbě tras metra. 
Na veletrhu byla i novinka 
vyvíjená pro DPP Praha na 
manipulaci kolejnic, bohužel po 
výrobě se DPP Praha odmlčel a 
zařízení neodebral. Na trhu 
nářadí na údržbu železničního svršku je většina nářadí již na bázi Aku baterií, ať 
již podbíječky nebo vrtačky kolejnic, kdy je s nimi lepší a snadnější manipulace 
a nemusí se sebou na pracovní místo tahat metry kabelů, bohužel na takové 
nástroje si  v DPP Praha asi ještě nějakou dobu počkáme.  
 

Na Metru za poslední dobu stojí za zmínku velikonoční výměna pražců mezi 
stanicemi Pražského Povstání a 
stanicí Pankrác na trase C. 
Výměna byla realizována plně 
zaměstnanci traťové služby tras B 
a C pod vedením vedoucích služby 
Pana Krulikovského a Pana 
Cicvárka. Na výměně pražců se 
podílela i služba zabezpečovací 
pod vedením mistra Pana Tomšů. 
Výměnou pražců vlastními 
zaměstnanci se oproti externím 

firmám ušetří nemalé peníze, které se dají použít na jiné investice.                     
-VaRy-  
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Proběhl Dětský den 2019 
 Odborová rada letos 
v rámci Dětského dne, tak 
jak jsme letos koneckonců 
slíbili na Konferenci 
v únoru, v neděli 16. 
června, spolupracovala 
s odborovou organizací 

Luboše Olejára (a ten 
pak s fotbalovým 
oddílem) a podílela se 
na Dětském dnu 
pořádaném na hřišti 
Slavoje Vyšehrad. Bylo 
to jen kousek pěšky od 

metra „C“ Vyšehrad a spojení tak 
bylo tedy naprosto ideální.  
Dětský den byl dobře připravený, 
na čemž má lví podíl kolega Luboš 
Olejár. Zařídit milion věcí, aby vše 
klaplo jak má, není jednoduché. 
Sám jsem byl přítomen tomu, jak 
sám lepil plakáty, „péroval“ 

pořadatele, 
aby balónky 
lépe 
utahovali, 
protože pak 
ucházejí a 
ukazoval jak stabilizovat slunečník, 
který se kýval, aby hned záhy běžel 
ukázat místo hasičskému autu…  
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Myslím, že kdo chtěl, mohl se 
vyřádit do sytosti. Děti měly 
možnost soutěžit v pěti 
disciplínách a jedné neoficiální. 
Mohly si vyzkoušet různé 
dovednosti s míčem, jako driblink 

či střelu na cíl, zaskákat 
si v nafukovacím hradu, 
ale i projít mrakem 
bublin či si zastřílet 
z luku, přičemž šípy 
byly pro jistotu obaleny 
korkovou zátkou. Byli 
tam se svými vozy 
hasiči a sanitka a jejich 

vozy si šlo prohlédnout, 
prolézt a sáhnout si na 
různá hejblata...  Hrál se 

tam taky fotbal žáčků a 
obrnění šermíři předvedli 
souboj, mezi sebou i 

s vedrem, které v jejich 
těžkých oděvech muselo 
být nesnesitelné. 
Malovalo se taky na 
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obličej... to hold dnešní 
děti mají rády.  
Do všeho hrálo disko, 
příjemné české hity. Děti 
od pořadatelů obdržely 
soutěžní kartičku, se kterou 
obíhal y soutěže a naši 
dospělí členové (a 
doprovod) i slušivé čepičky 
s logem Odborové rady, ve kterých byli na stadionu nepřehlédnutelní…  

Na závěr děti, za 
absolvované soutěže, 
obdržely igelitku 
plnou dárků.  
Přestože jsme tuto 
akci nabídli všem 
členům a jejich 
doprovodu a všem 
dětem, všech 
subjektů sdružených 

v Odborové radě, zcela zdarma, využila toho bohužel jen desítka našich 
členů s dvanácti dětmi… Je to škoda, tato akce 
nás samozřejmě stála něco peněz, ale hlavně 
radost mohlo mít mnohem více dětí, jen kdyby 
se rodiče zvedli z gauče a spolu s dětmi bývali 
přišli…  Spokojený úsměv velkých i malých byl 
přeci našim cílem této společné akce.    -JZ-  
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Dne 5.7. 2019 proběhl zájezd do Alp, na Orli 
hnízdo a do solných dolů. Ač cena zájezdu byla 
oproti nedávné víkendové rekreaci mnohem vyšší, 
přihlásilo se 13 účastníku. Odjezd byl již ve dvě ráno 
od metra Ládví a přestože byl svátek, byl patek, a 
nastal zde  problém zaparkovat auto, kvůli 
parkovacím zónám, s platností pondělí až pátek 

včetně... Na akce je odtud hold třeba jezdit v 
sobotu, o víkendu se zde parkovat může a 
zdarma.  
Cesta probíhala v moderním autobusu Nepolán. 
Cesta rychle ubývala, trochu jsme si cestou 
zdřímli, a ranní paprsky brzy hrály po mohutných 
štítech Alp. Na cílové parkoviště jsme dorazili v 8 
ráno, jako první, a hned prvním kyvadlovým 
autobusem jsme vyjeli pod známé sídlo, nazvané 

Orlí hnízdo, kde Hitler přijímal cizí státníky. Do chaty se vstupuje tunelem ve 
skále a vyjíždí 
vzhůru (a i poté 
dolů) zlatým 
výtahem, tak pro 
dvacet lidí.  Poté, 
jsme se několik 
hodin kochali 

krásným 

výhledem z vrcholku. Místy je zde cesta členitá, ale 
pohled na okolí je úžasný.    Počasí se vydařilo a 
bylo vidět daleko i hluboko. Domy byly odtud velké 
jak špendlíkové hlavičky, lidi se rozeznat ani nedali. 
Postupem času turistů rychle přibýval, takže po 
poledni jsme byli rádi, že z lidského mraveniště 
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pokračujeme dále, do solných dolů. Nevýhodou je, že autobusovým pendlem 
nemůžete odjet dříve a musíte čekat až na přidělený čas odjezdu, třebas i 
několik hodin. Turistů jsou zde mraky... Každých dvacet minut jede pět 
autobusu nahoru a pak zase dolu. Na dvacetiminutové cestě se nesmí a ani 
nemohou míjet. A proto jsou zde, hlavně odpoledne, velmi velké fronty. Na 
výtah se stojí fronta i hodinu, na odjezd se čeká hodin několik. Přesto miliony 
Eur denně zde plní Německé pokladny... 

 

 Solné doly se nacházejí v městečku 
Saltzbergwerk, jen kousek cesty a cca 200 
metru od povrchem. Vznikly v dávné historii, 
kdy solné jezero pohltily tvořící se Alpy. Sůl 
se dnes dobývá vrtáním, napouštěním vody 
a odčerpáním směsi a 
její úpravou. Prohlídka 

štol, ve slušivých 
kombinézách, které 
vám v ceně prohlídky 
zapůjčí, je zpestřena 
povezením se na voru 
po slaném jezeru či 

sklouznutím 
se o patro 

níže po dřevěném sešupu. Na místo vás pak 
dopraví tradiční hornický vláček. Zajímavostí je 
místní říčka, která má nezvyklý odstín modré, asi 

tou solí.. Cestou zpět 
jsme ještě u hranic 
zastavili na nákupy ve 
free zóně a ve 

večerních 
hodinách dorazili 
do Prahy. Jsem 
přesvědčen, ze 

akce pořádaná agenturou Pilnaj, se kterou 
Odborová rada již léta spolupracuje, se všem 
účastníkům líbila. Těšíme se na viděnou u 
dalších jednodenních poznávacích zájezdů.-JZ- 
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Slovenská delegace se zajímala o integrovanou dopravu v Blansku 
O integrovanou dopravu v Blansku 
se v úterý 16. dubna 2019 zajímala 
slovenská delegace, která si 
v přítomnosti starosty Jiřího Crhy 
prohlédla autobusové i vlakové 
nádraží. Blansko bylo totiž krajskou 
společností KORDIS, která 
koordinuje integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje (IDS 

JMK), vybráno jako ukázkové místo propojení několika způsobů dopravy. 
Primátorka Prešova, předseda Košického samosprávného kraje, generální 
ředitel Dopravního podniku města Košice a další členové delegace přijeli 
s ředitelem společnosti KORDIS na blanenské autobusové nádraží 
autobusem z Kuřimi. Starosta Jiří Crha jim nejprve představil historii 
Blanska a nastínil vývoj integrované dopravy v kraji. Zdůraznil, že řidiči 
osobních aut můžou vůz odstavit na městem vybudovaném parkovišti 
u vlakového nádraží. Parkoviště má kapacitu asi 140 aut. „Parkování je 
zdarma. Pak stačí nasednout do vlaku a za půl hodiny jste v centru Brna,“ 
vysvětlil starosta výhody integrované dopravy hostům ze Slovenska, kteří 
si přijeli na jižní Moravu pro inspiraci, jak zavést podobný systém. A cestu 
z Blanska do Brna absolvovali právě vlakem. V Blansku navíc podle Crhy 
můžou cestující během pár chvil přesednout z městské hromadné 
dopravy na vlak a naopak. „Nové autobusové nádraží vybudoval 
soukromý investor a zapojil ho do systému integrované dopravy,“ 
upozornil slovenské hosty starosta. Vysvětlil také, že jízdní řády MHD 
v Blansku jsou vytvářeny tak, aby navazovaly na vlaky. Na příjezdové trase 
k nádraží v Blansku by pak měla 
být v blízké budoucnosti 
nainstalována čidla, která by 
počítala přijíždějící a odjíždějící 
auta a jejich počty a stav 
obsazenosti parkoviště u nádraží 
by se pak zobrazovaly na digitální 
informační tabuli.   HanZa – zdroj 

internetové stránky město Blansko, 
tiskové zprávy.  
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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.  
Úspěšně jsme zvládli oslavu vánoc, Silvestra a Nového roku. Také volby 
funkcionářů do Odborové rady proběhly dle platných Stanov. Né každý se k 
tomu postavil čelem, odvolil, nebo odevzdané volební obálky od svých členů 
odevzdal nebo poslal podnikovou poštou do naší kanceláře. Někomu to mohlo 
pomoci, jinému naopak ublížit. I přesto vše dopadlo dobře. Děkuji tímto i když 
trochu opožděně, protože příspěvek do Motoláčku 39 dorazil po naplnění 
obsahu daného čísla, kteří odvolili v daném termínu a nebo volební obálky 
doručili do volební urny v naší kanceláři. Klíč od ní má každý funkcionář. Zdárně 
jsme zvládli i občas nelehkou situaci, kterou nám paní zima připravila. I s jarní 
únavou jsme se zdárně poprali. Nyní máme před sebou určitě zaslouženou 
dovolenou a děti vysněné prázdniny. Někdo pojede k moři, jiný bude trávit 
dovolenou v naší krásné zemi. Určitě je mnoho míst, které stojí zato vidět. 
Vždyť v jedné písničce se zpívá že dá tisíckrát přednost Berounce před mořem. 
V červenci a srpnu nás čeká opět řada výluk, které se nevyhne ani naše 
vozovna. Pro nás bude určitě nejhorší uzavření Plzeňské ulice od Anděla na 
Bertramku, kde bude Kaliforňan. Přinese to spoustu problémů, co do obsazení 
linek, tak i na naše nervy z reakce některých cestujících, kterým se výluky a 
přesedání vůbec nebude líbit. Budeme se muset všichni obrnět trpělivostí při 
zvládání nám přidělených služeb, zachovat si vždy klidnou hlavu a vše řešit s 
nadhledem. Někdo bude v té době na dovolené, jiný to radši odmarodí, ale 
někdo to odjet musí. To už je úděl naší práce. Proto nám všem přeji pevné 
zdravíčko, aby jsme i toto úspěšně zvládli. Ještě jednou chci poděkovat všem 
kolegyním a kolegům, kteří nás přišli podpořit svým hlasem ve volbách. Uvítali 
by jsme od našich členů nápady a připomínky co by je zaujalo. Hezkou 
dovolenou dle svých představ, hodně krásných zážitků a načerpání nových sil 
do další náročné práce přeje všem Věra Suchá. 
==========po uzávěrce=========================== 

Výluka v Praze od řízne tramvaje od depa . Zakotví u speciální 
‚prohlížecí‘ jámy  Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/doprava/vyluka-v-praze-odrizne-tramvaje-od-depa-

servisovany-budou-ve-specialni-jame.A190621_165948_ln-doprava_rsa 

Během období, kdy v Nádražní ulici dojde k -
přeložce kabelovodu a kanalizace, nezbytné před 
chystanou opravou kolejí, nechá dopravní podnik 
na trati několik tramvají. Kvůli rekonstrukci ale 
zůstanou odříznuté, bez možnosti dojet do dílen 
ve vozovně. „Pracovní jáma tak poslouží pro 
provádění kontroly a údržby na podvozku 
vozidel,“ řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský. 
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I v letošním roce nezapomínáme na 
kolegy a kolegyně, kteří se dožili 
významného jubilea 50,60,70… let  
a jsou našimi členy. Je-li to technicky 
možné (a jsou-li sehnatelní) některý 
náš funkcionář jim předá dárek, 
blahopřání, a i trochu peněz na 
oslavu. Tam kde naši funkcionáři 
nepůsobí, není jiná možnost, než 

aby si pro dárek přišli sami jubilanti (po termínu jejich jubilea), některý 
návštěvní pátek do naší kanceláře. Jubilea a další položky viz níže, 
evidujeme u našich členů platících 1% či udržovačky (Odborová rada + ZO OSD Motol). 
 

Stejně jako jubilanti, obdrží dárek a finanční příspěvek i nově narozený 
občánek (převezme rodič člen-ka). Potřebujeme k tomu kopii rodného 
listu (či si oskenujeme originál). A přispíváme vám i na svatební obřad 
(převezme novomanžel-ka). K tomu potřebujeme kopii oddacího listu. 
 

V rámci sociální výpomoci pak přispíváme na dětské tábory či školy 
v přírodě (doneste kopii o zaplacení – fakturu). Tyto podklady 
schraňujeme celý rok a v lednu pak (za celý rok) rozdělujeme příspěvek 
principem 500/dítě/člen/rok. 
 

Jsou i případy kdy pomáháme pozůstalým našeho člena (příspěvkem na 
pohřeb). Zde zvažujeme výši příspěvku v závislosti na délce členství a na 
sociálních možnostech rodiny pozůstalého. Požadujeme proto dodat 
potřebné podklady, z kterých lze jejich finanční situaci vyvodit. 
 

Součástí sociální politiky bývá i pomoc našim členům při újmě na majetku 
z vyšší moci (záplavy, vyhoření, násilná činnost). I zde se musíme 
s případem seznámit a míru pomoci zvažujeme dle potřeb a možnosti 
našeho rozpočtu. Z téhož důvodu také poskytujeme bezúročné půjčky. 
 

Samotnou kapitolou je pak úhrada právní pomoci, kdy platbu za právní 
pomoc a zastupování, v případě pracovně právního sporu (např. 
neplatnost výpovědi, spor o zavinění nehody, různá odškodnění atp.), do 
1. stání včetně, garantujeme za člena úhradu právníkovi, jež jej zastupuje. 
K tomuto účelu máme sjednané právníky, respektujeme i právníka jiného, 
pokud není jeho faktura přemrštěná (pak obdrží to co naši právníci). 

                                         Blahopřejeme jubilantům… 
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Abyste se z toho nepo...     
Je tu léto. K létu patří vysoké teploty a je dobré 
pohlídat si skladování rychle se kazících potravin.  
Zažil to určitě každý návštěvník Turecka nebo Egypta, 
několikrát denně na záchodě, horem, spodem, pak už 
nevychází nic a jste rádi, že dojdete ze záchodu do 
postele. Jaké zásady dodržet, aby vás nákaza nenavštívila i doma? Pozor na 
výrobky ze syrových a polosyrových surovin. Hlavně syrová vejce a 
čerstvá majonéza a zmrzlina z nich připravená. Raději si kupte majonézu 
hotovou s pasterizovanými vejci. To platí i o mléce, čerstvě nadojené je sice 
fajn, ale pokud se hned zkonzumuje. Pokud nutně musíte mít 
nepasterizované (potraviny neprošly při výrobě teplotou vyšší než 60 °C) 
mléko, sýry, nebo vejce, udržujte je v chladu, kde nehrozí šíření bakterií a 
urychleně spotřebujte. Vím, je to klišé, píše to každý výrobce na etiketě, ale 
zřejmě to tam není jen proto, abyste měli co číst. Dalšími rizikovými 
potravinami jsou paštiky a zabijačkové výrobky. O karpáču, nebo „tataráku“ 
ze syrových mas ani nemluvě. Syrové maso by se mělo upravit na více jak 
70°C a to minimálně po 10 minut. Potraviny ohřívat taktéž na více jak 70°C, 
aby se zničily případné bakterie. Hlavně při grilování dávejte pozor. 
Dostatečná hygiena. Ne nadarmo se říká „čistota půl zdraví“. Neplatí to jen 
u osobní hygieny, ale i u hygieny při přípravě jídel. To, že si má každý před 
jídlem umýt ruce snad nemusím připomínat, ale utřít stůl, mít čistý příbor a 
talíř, umýt použité náčiní a nepoužívat společně jeden talíř či nůž pro maso 
syrové a již tepelně upravené je celkem zásadní. Pokud jste na místě 
(návštěva, dovolená), kde neznáte původ vody, raději vše myjte ve vodě 
balené. Zvlášť dětem. Samozřejmě to platí i u pití vody. Při nákupu potravin 
se řiďte očima. Kupujte zeleninu a maso bez změny barvy, sýry bez plísně, 
konzervy neotevřené apod.   Raději mějte po ruce léčivé přípravky na 
zažívací potíže. Také přípravky proti bolesti a čistý draslík, nebo jiné 
minerály. Když se, jak se říká „vyse*ete a vyble*ete z podoby“, chybí vám 
pak živiny. Dostatečný pitný režim je v létě samozřejmostí. Základní 
přípravky koupíte ve všech lékárnách bez předpisu, nebo ve větších 
drogeriích.                     _LuCi_ 
 Zdroj:https://www.ahaonline.cz/clanek/aha-pro-zeny-zdravi-a-relax/110629/v-horku-se-potraviny-snadno-
zkazi-ceho-se-vyvarovat-abyste-nestravili-leto-na-zachode-bakterie-radi-hlidejte-si-co-v-lete-jite.html     

 
 

                                         Radí, jak na to… 
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Jak se vyhnout v létě módním faux pas 
Koláče v podpaží   Potí se každý. Nedělá ale dobrý dojem 
když šik žena v super outfitu má spocená kola v podpaží. 
Takže, v létě používejte raději antiperspirant než 
deodorant. Noste trika a šaty bez rukávů. Nenoste 
upnuté věci ze syntetických materiálů.     
Průhledné oblečení   Je vhodné nosit pod průsvitné a 
bílé oblečení spodní prádlo tělové barvy. I když leckteré 
ženy se za svou postavu stydět nemusí, výrazných barev 
prádla si všimne každý a někteří mohou být pobouřeni. 
Pokud to ovšem žena nedělá záměrně...    
Naboso   Není nutné mít zrovna udělanou profesionální 
pedikúru, ale čisté, ostřihané nehty jsou základ. A prsty 

zbaveny tmavých chloupků taktéž, pokud je žena má. Kdyby byly i nehty 
hezky nalakované a paty zbaveny ztvrdlé kůže, bude efekt dokonalý.   
Odhalený pupík   Není to hezké a určitě to nepatří na běžné nošení. V 
plavkách a při sportu ano, ale jinak to působí hodně lacině.   
Bílé kalhoty    Bílé, nebo hodně barevně výrazné kalhoty, nebo uplé legíny ať 
nosí ženy s hezkými křivkami. A výrazné barvy ať se nosí jen na těch partiích, 
které chceme zdůraznit.   
Moc šperků najednou   Nejen že to nevypadá vůbec hezky, ale není to ani 
praktické. Na každém prstě prsten, pět řetízků, tři náramky... Zvlášť když je 
každý šperk z jiného materiálu, jiné barvy apod. Pod tímto vším se potíte a 
pokud to denně nesundáváte a nečistíte, zůstávají ve špercích zbytky mýdla, 
potu, prachu poté se množí bakterie, hrozí vyrážka...Takže raději maximálně 
6 ks šperku dle etikety (náramek, řetízek, prsten, hodinky,  dvě náušnice).  
Příliš těsné věci   Jak jsme již zmínili, v upnutých věcech se více potíte. Ale 
také příliš malá košile, která jde sotva dopnout, že se mezi knoflíky tvoří 
kapsy a jde vidět kůže se spodním prádlem, nebo těsné šaty a sukně, které 
se rolují nahoru, vám moc sympatií nepřidají. Tohle oblečení je lepší dát 
charitě, nebo ho použít na hadry.   
Vysoké podpatky   Lodičky jsou krásné. Ty na tom vysokém podpatku jenom 
když se na nich umí chodit. Vidíme to každý rok, boty krásné, chůze v nich už 
tolik ne. Zvlášť ve městech, kde je nerovná dlažba. Kolikrát  při dobíhání 
MHD ženy boty sundají a běží bez nich, je to rychlejší a nehrozí zlomení 
nohy. Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/moda/moda-trapas-vedro-pot-

vystrih.A180606_105406_modni-trendy_kace    +   https://zena-in.cz/clanek/deset-nejvetsich-
prohresku-proti-stylu-podle-ines-de-la-fressange?param=kategorie&val=moda                          _LuCi_ 
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   Informuje o zajímavostech …… 
 

 
U dálnic se objeví nová značka: STOP, PROTISMĚR.  

 

Nová značka „Stop! Protisměr“ se objeví na desítkách 
míst u tuzemských dálnic. Jen loni policie zaznamenala 
přes 300 případů, kdy řidiči vjeli na dálnici do protisměru. 
Předejít tomu má nová značka. 
Silničáři nainstalovali 30 varovných tabulí. První se 
objevila u Berouna – na nájezdu na D5, což je exit 14. 
V následujících etapách, které budou postupovat po 
měsících, by se mělo dosáhnout cílového stavu přibližně 
150 značek, řekl dnes novinářům ministr dopravy 

Vladimír Kremlík (za ANO). Důvodem jsou časté situace, kdy řidiči najedou 
špatně na dálnici a ohrožují sebe i ostatní vozidla. 
„Domnívám se, že pokud by tato značka měla zachránit jeden lidský život, 
udělali jsme toho hodně. A dál budeme pokračovat,“ uvedl ministr při 
instalaci jedné z tabulí na sjezdu z dálnice D5 u Berouna. 
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/u-dalnic-se-objevi-nova-znacka-stop-protismer-podivejte-se-
jak-vypada-73744?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp 
 
 

V Norsku už zvítězila auta na elektřinu 
V Norsku se počet nově prodaných čistě 
elektrických aut podílel na celkovém prodeji 
aut více než polovinou. Elektrické vozy měly 
na celkovém prodeji aut rekordní podíl 
58,4 procenta, vyplývá to z údajů 
nezávislého norského silničního svazu NRF. Norsko plánuje ukončit prodej 
aut se spalovacím motorem do roku 2025. Nástup elektroaut v Norsku je 
bleskový. Ještě loni činil jejich podíl necelou třetinu, nyní už jich je většina. 
Je to víc než v kterékoliv jiné zemi na světě. Auta, která mají pouze 
spalovací motor a ne hybridní, měla v březnu podíl na celkovém prodeji 
jen 22,7 procenta. Norsko, které má 5,3 milionu obyvatel, poskytuje 
pobídky, které mají podpořit prodej elektrických aut. Elektrické vozy 
nejsou zatíženy dovozními cly, prodejní daní a majitelé nemusí platit 
poplatky za registraci auta a mýtné a při dopravní zácpě mohou 
používat pruhy určené pro autobusy, napsaly agentury AP a Reuters. Zdroj: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-norsku-uz-zvitezila-auta-na-elektrinu-69608 
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Vezmi si barvičky  

a vybarvi si želvičku, 

 podle své fantazie 

                                                o dětech a pro děti …… 
 
 

Dětské tábory 
Přemýšlíte, kam dáte své dítko v druhé půlce prázdnin, když volna máte málo 
a babiček se nedostává? Co takhle na letní tábor?    Pokud nemáte ještě 
vybráno, nebo prostě jen tápete v nabídkách, zde máme pár typů: 
 
Téma táboru Místo Termín Věk 

dítěte 
Základní cena 

(týden) 
Kontakt 

Eldorádo Jesenice u 
Rakovníka 
(Střední Čechy) 

11.8. – 24.8.2019  6-15 let 4780 Kč www.letni-tabory.cz 
602379842 

Lego Mladá Boleslav 
(Střední Čechy) 

12.8.-16.8.2019 
19.8.-23.8.2019 
26.8.-30.8.2019 
 

5-13 let 3299 Kč https://detske-tabory.info  
734271657 

Na farmě Lanškroun 
(Východní Čechy) 

17.8.-24.8.2019 10-15 let 4600 Kč www.fajntabory.cz 
702950724 
 

Filmový 
tábor 

Lanškroun 
(Východní Čechy) 

10.8.-17.8.2019 8-15 let 5100 Kč www.fajntabory.cz 
 
702950724 

Vikingové Číměř (Jižní 
Čechy) 

11.8.-24.8.2019 6-15 let 5350 Kč www.bilaskala.cz 
773460430 

Byl jednou 
jeden život 

Bakov nad Jizerou 
(Střední Čechy) 

11.8.-25.8.2019 7-13 let 4600 Kč www.letnitaborbakov.wbs.
cz  723100961 

Koňský tábor Tuchoraz ( Střední 
Čechy) 

12.8.-16.8.2019 6-13 let 5500 Kč www.cesketabory.cz 
734219472 

Taneční tábor Varvažov(Jižní 
Čechy) 

13.8-22.8.2019 
22.8.-30.8.2019 

6-18 let 4090 Kč (kratší 
termín 3290 Kč) 

www.agentura7.cz 
774718496 

Klasický tábor Dvorská 
Bouda(Krkonoše) 

11.8.-18.8.2019 
18.8.-25.8.2019 

8-18 let 2990 Kč www.agentura7.cz 
774718496 

Šermířský 
tábor 

Náměšť nad 
Oslavou 
(Vysočina) 

5.8.-14.8.2019 8-18 let 4190 Kč www.agentura7.cz 
774718496 

 

  

http://www.kamaradske-hry.cz/hry-na-pocitaci/omalovanky/hry-omalovanky-zelva.html 
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Spojte čárou jednotlivé body podle pořadí čísel 
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/spojovacky-pro-pokrocile/13311 

Pořádně si prohlídni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdílů. 

http://www.kamaradske-hry.cz/stolni-hry/najdi-rozdily/hra-najdi-rozdil-kotata.html 
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                                          z vašich dovolených - MOSKVA 
 

 

Moskva, hlavní město Ruské federace, je zároveň největším ruským 
městem. Žije zde více než 12,5 milionů obyvatel a podle odhadů 
Moskvanů se zde denně, včetně lidí přijíždějících za prací, pohybuje až 
20 milionů osob.  Do Moskvy se létá obvykle s ČSA nebo s Aeroflotem (cena  
letenky tam i zpět se pohybuje kolem 7000 Kč) . Moskva má tři nejdůležitější 
letiště: Domodědovo, Vnukovo a Šeremetěvo, na kterém přistávají letadla 
aliance Sky Team, včetně ČSA a Aeroflotu.  Spojení mezi centrem města 
a tímto letištěm je nejrychlejší vlakem Aeroexpres, který jezdí z Běloruského 
nádraží. Dostanete se tam také mikrobusy od metra Rečnoj Vokzal. Doprava 
po městě : Moskevské metro přepraví asi 9 milionů cestujících během 
pracovního dne. V současné době se síť metra skládá z 13 klasických a jedné 
lehkodrážní linky (Moskevský centrální okruh, MCK). Jedná se o okružní dráhu 
vedoucí kolem Moskvy na povrchu a propojenou se stanicemi metra, vlaky 
jsou klimatizované a vybavené WiFi. Cena běžného lístku na metro i jinou 
dopravu je 55 rublů což je cca 20 Kč. Jednodenní jízdenka stojí 230 rublů. Starší 
stanice moskevského metra, hlavně v centru města, jsou známé svojí 
zdobností až přezdobeností a honosností, proto je 
metro zároveň i zajímavou pamětihodností. 
Nejzajímavějšími stanicemi jsou Ploščaď Revoluciji, 
Kijevskaja, Majakovskaja, Arbatskaja, Smolenskaja a 
další.  Turisté v Moskvě obdivují zejména Kreml a Rudé 
náměstí – obě místa jsou světovým kulturním 
dědictvím UNESCO. Ovšem za posledních padesát let 
se zde téměř nic nezměnilo. Já se chci zabývat dalšími 
zajímavými místy, která doporučuji shlédnout. Mapa 
Moskevského metra a pohled do vagonu nového 
typu, který dodává firma Metrovagonmaš. 

  

Věž federace – 373 metrů – je nejvyšší v Evropě 
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Moskevská státní univerzita M.V.Lomonosova,  zkratka MSU,  byla 
založena v roce 1755 a měla vychovávat především mládež neurozeného 
původu. Původním sídlem univerzity byla budova na Rudém náměstí v místě 
Historického muzea a další budovy v centru města.  Po druhé světové válce 
získala univerzita novou lokalizaci i nový komplex budov, a to na Leninských 
(nyní Vorobjovych) horách, který byl vystavěn v letech 1949-1953 a který se 

neustále rozvíjí. V současné době má 
univerzita 40 fakult, přes 300 kateder, 360 
laboratoří a studuje  zde  32.500 studentů, 
4.500 doktorandů, na 10.000 posluchačů 
přípravného studia - dohromady 47.000 
osob. Pedagogických pracovníků je na 
9.000 a dalších cca 15.000  osob zajišťuje 
chod univerzity. Areál MSU  má cca 320 
hektarů, 30 hlavních budov a 20 
obslužných, nachází se zde i park, 
sportovní areál, botanická zahrada a 
astronomická observatoř.  Dostanete se 
sem pěšky od stanice metra Universitět. 
Procházkou kolem univerzity  dojdete na 
vyhlídku Vorobjovy gory, odkud je 
úchvatný pohled na Moskvu. Uvidíte celý 

sportovní komplex Lužniki s olympijským stadionem, jakož i komplex 
mrakodrapů, tzv. City, což je nově budovaná obchodní, obytná i zábavní čtvrť 
na ploše asi 100 ha. Od vyhlídky vede lanová dráha přes řeku Moskvu do 
Lužnik, cena jízdenky je 250 rublů.  Po prohlídce celého sportovního komplexu 

odjedete  ze stanice metra 
Sportivnaja do  města. 
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Centrální muzeum Velké vlastenecké války. Komplex, který uctívá památku  
padlých v druhé světové válce, byl vybudován na místě, zvaném Poklonnaja 
gora. Probíhaly tady události, ovlivňující dějiny Ruska. V r. 1612  zde byl 
poražen polský hejtman Chodkevič, což umožnilo osvobození Ruska od polské 

nadvlády. V r. 1812 zde stála vojska  
feldmaršála Kutuzova, ustupující po 
bitvě u Borodina. Právě zde bylo 
rozhodnuto, že Moskva bude vydána 
francouzům bez boje. O něco později 
se zde  utábořil Napoleon v marném 

očekávání, že mu budou 
vydány klíče od Moskvy.  Po  
Smolenské silnici kolem 
Poklonnoj gory šli v r. 1941 
vojáci přímo z Rudého náměstí 
do zákopů, aby zabránili 
hitlerovcům obsadit Moskvu. V  komplexu muzea je několik samostatných 
expozic. Tou centrální je vojensko-historická expozice „Hrdinství a vítězství 
velikého národa“, dále je zde šest souborů, které zobrazují nejdůležitější bitvy 
války, umělecká galerie a jsou zde vystaveny i vojenská technika a zbraně 
z druhé světové války. Do areálu, odkud je také  krásný pohled na Moskevskou 
univerzitu i na Moskva City, se dostanete ze stanice metra Park pobedy nebo 

Kutuzovskaja.   

Chrám Krista Spasitele  tvoří jednu z dominant 
historického centra Moskvy. Chrám byl původně 
dokončen a vysvěcen roku 1883, byl postaven na 
památku Vlastenecké války roku 1812, kdy Rusko 
čelilo Napoleonovu tažení. V roce 1931 by 
podminován a vyhozen do povětří, v r. 1958  tu 
byl vybudován velký bazén Moskva. V letech 1995 
– 2000  byl chrám vystavěn znovu ve své původní 
podobě. Stavba stála 300 milionů dolarů a 
financovali ji moskevští podnikatelé. Pro Rusy je 
chrám vyznáním pravoslavné víry, měl 
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představovat Třetí Řím. Symbolickým 
středem Moskvy v raném období bylo 
Rudé náměstí s Pokrovským chrámem. 
V 19. století se takovým centrem stal 
chrám Krista Spasitele. Chrám má též 
rozlehlé podzemní prostory, např. sál 
pro církevní shromáždění s 1250 místy a 

také vyhlídkový prostor ve výšce 40 
m.  Doprava: stanice metra 
Kropotkinskaja, vstupné - zdarma. 
Od chrámu se můžete přes most 
vydat na protější břeh řeky Moskvy a 
po nábřeží dojít k soše, resp. kovové 
plastice Petra Velikého na lodi, která 
se tyčí nad řekou Moskvou.  

Ulice Arbat, resp. Starý Arbat, představuje 
starou obchodní ulici v samém centru města. 
Oblibu získala v době Perestrojky, kdy se 
stala místem setkávání revoltujících mladých 
lidí, ale i umělců, včetně těch pouličních. Žil 
tu A.S.Puškin nebo Bulat Okudžava. I dnes si 
tu můžete přímo na ulici nechat namalovat 
portrét nebo koupit obrázek, s nejrůznějšími 
náměty a kvalitou. Najdete tu restaurace, 

banky a nespočet 
obchodů se 
suvenýry. Ovšem 
spolu s tím, jak 
v Moskvě vznikala 
nová moderní 
obchodní a zábavní místa, ztratil Arbat poněkud 
svůj dřívější lesk. Ještě více to platí pro sousedící 
Nový Arbat, širokou obchodní třídu, která byla 
postavena v 60. letech minulého století. Není bez 
zajímavosti, že se starý a nový Arbat setkávají 
v místě, kde stojí restaurace Praha.        -JarDo- 
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                                             něco pro ty přemýšlivé…. 
 
 

Náš vesmír sedí na bublině, která míří do vyšší dimenze. 
Kosmologové přicházejí s 
průlomovým modelem vesmíru, 
založeným na teorii strun. To, že 
náš pozorovatelný vesmír čím dál 
rychleji expanduje, je známo už 
dvacet let. Vysvětluje se to 
působením “temné energie”, která 
svou silou vládne vesmíru a 
odtlačuje galaxie od sebe čím dál 
tím vyšší rychlostí. Co je podstatou 
této energie, se však neví. Dlouho se doufalo, že odpověď přinese teorie strun. 
Podle té stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž 
jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým 
druhům částic. Veškeré interakce tak probíhají na bázi spojování a rozpojování 
těchto strun. Teorie rovněž předpokládá existenci deseti a více prostorových 
dimenzí – tedy vedle tří prostorových dimenzí a jedné časové, které běžně 
vnímáme, ještě mnoho dalších neviditelných, které jsou pevně svinuty do 
miniaturního prostoru. Strunové teorie ale čelí kritice z mnoha různých stran. 
"Modely, které byly doposud navrženy v teorii strun pro popis temné energie, 
trpí matematickými problémy," sdělil webu LifeScience Ulf Danielsson z 
univerzity v Uppsale. Rovnice teorie strun říkají, že vesmír, který by obsahoval 
onu verzi temné energie, by se musel rychle rozpadnout a zmizet. S kolegy 
proto vytvořili nový model, ve kterém je tato energie ve skutečnosti hnací silou 
pro rozpínání bublin z mnoha dimenzí. “Žijeme na hranici jedné z těchto 
rozpínajících se bublin a temná energie je… vyvolána jemným způsobem skrze 
souhru mezi stěnami bublin, na kterých žijeme, a vyššími dimenzemi," 
vysvětluje vědec. Jinými slovy náš známý vesmír není nic více než malým 
kouskem usazeným na okraji bubliny, něco jako pěna na hřebeni mořské vlny. 
A takových bublin je více a každá z nich nese další vesmír. Velký třesk 
související se vznikem našeho vesmíru byl momentem, kdy ona bublina začala 
expandovat. Částice v našem vesmíru jsou jednoduše koncové body strun, 
které se rozšiřují do dalších dimenzí. Model vědců z Uppsaly tak přináší nový, 
odlišný obraz o stvoření a budoucím osudu našeho vesmíru a současně také 
může vydláždit cestu novým metodám testování teorie strun. 
Zdroj: http://extrastory.cz/nas-vesmir-sedi-na-bubline-ktera-miri-do-vyssi-

dimenze.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu  
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Dny brněnské dopravní nostalgie 
Město Brno si v letošním roce 
připomíná výročí 150 let od zahájení 
městské hromadné dopravy ve 
městě. Jedná se bezesporu o jedno z 
největších a nejdůležitějších výročí 
města Brna. Připomíná nejen 
obrovský technický rozvoj, ale i generace lidí, kteří se na vývoji a provozu 
městské hromadné dopravy podíleli. Díky jejich práci, cestujícím a městu Brnu, 
jehož prioritou vždy byla podpora městské hromadné dopravy, se tak dnes 
může pyšnit světovou úrovní MHD. Kromě každoroční dopravní nostalgie, při 
které návštěvníky po centru svezou historické tramvaje, připravil brněnský 
Dopravní podnik další akce, které výročí připomenou. Cílem Dnů dopravní 
nostalgie bylo podle zástupců dopravního podniku přiblížit lidem bohatou 
historii městské hromadné dopravy v Brně tak, jak se doprava a dopravní 
prostředky s postupem času vyvíjely.   
Na náměstí Svobody byla vystavena tramvaj Grácka z roku 1919 a historický 
kropicí vůz. Ve stejnou dobu byla na náměstí Svobody také výstava Městské 
hromadné dopravy ve třech stoletích. Návštěvníci uviděli kromě ukázek 
z historie městské dopravy také současné technologie včetně řídicího systému, 
který se používá dnes.  
První koněspřežná tramvaj vyjela z Moravského náměstí 17. srpna 1869, a 
Brno se tak stalo po Vídni a Budapešti třetím městem, které v Rakousko-
Uhersku zavedlo hromadnou dopravu. Součástí slavností byly také dny 
otevřených dveří. V sobotu 13. dubna organizátoři při příležitosti zahájení 73. 
plavební sezony otevřeli zájemcům prostory areálu lodní dopravy. Exkurze do 
autobusové a tramvajové vozovny v Medlánkách a do Ústředních dílen se 
návštěvníci zúčastnili 18. května. Do areálu Medlánek přijely retro vozy, které 
zájemce z brněnského centra svážely. Den otevřených dveří vozovny 
v Husovicích pak zaměstnanci Dopravního podniku uspořádali 15. června. 
Patnáctileté výročí oslaví letos také Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje. V sobotu 
15. června 2019 bylo otevřeno 
železniční depo v Maloměřicích. 
Svézt se k němu návštěvníci mohli 
parním vlakem Českých drah nebo 
historickými autobusy. Parní vlak 
jezdil po dvou trasách mezi depem 
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a Hlavním nádražím a také mezi depem a Výstavištěm. Historické autobusy 
jezdili v intervalu 30 minut mezi Náměstím Svobody a Depem Maloměřice 
kolem trolejbusové vozovny Husovice, kde se konal také den otevřených dveří.  
Dopravní nostalgii 2019 doprovodila i výstava Technického muzea v Brně: „150 
let městské hromadné dopravy v Brně 1869-2019“. Nejen svými sbírkovými 
vozy, ale i výstavou letos přispělo i brněnské technické muzeum k oslavám 
150. výročí místní hromadné dopravy. Výstava na náměstí Svobody shrnula 
historii vývoje brněnské dopravy od koňky, přes parní tramvaje až k těm 
elektrickým. Představili také vývoj vozového parku, výstavbu tratí 
v jednotlivých historických obdobích a uvedli historické mezníky z období 
provozu autobusů a trolejbusů. Dále návštěvníkům nabídli 
zajímavé trojrozměrné předměty, jako např. pokladnu, vydavače a 
označovače  jízdenek i  jednotlivé historické jízdenky a také zastávkové 
stojany. To vše doplnily dobové dokumenty a historické fotografie. Na 13 
panelech našli návštěvníci mimo jiné plánky, které dokumentují provoz 
tramvají v brněnských ulicích. Na náměstí Svobody vystavili TMB motorový vůz 
z roku 1912 a kropicí tramvaj č. 3 ve stavu před renovací z roku 1928. Do ulic o 
víkendu 15. a 16. června vyjely z TMB převážně nejstarší dochovaná vozidla 
vyrobená před rokem 1918, jako například věhlasná parní lokomotiva 
Caroline, dále vlečný tramvajový vůz z roku 1876, 1890, dvounápravový 
tramvajový vůz z roku 1899, motorový vůz č. 57 z roku 1913 a další.  
Klapot koňských kopyt, lomoz vozů hromadné dopravy ale i pára z komínu 
lokomotivy přivítali v sobotu lidé, kteří zavítali na brněnské náměstí Svobody. 
Právě tam totiž přehlídkou dopravních prostředků mapujících sto padesát let 
městské hromadné dopravy v Brně Dny dopravní nostalgie 
vyvrcholily.  Dopravní prostředky různého věku, mapující postupný vývoj 
hromadné dopravy dorazily do centra města po slavnostním zazvonění 
tramvajového zvonku, který rozezněla brněnská primátorka. "Brněnská 
městská hromadná doprava patří mezi nejlepší v Evropě, a já jsem moc ráda, 

že ji tímto způsobem můžeme poděkovat. Stroje, 
které dopoledne obsadily koleje na náměstí 
Svobody se odtud před polednem vydaly na 
cestu plně obsazené lidmi. Konečnou zastávkou 
rozmanitého konvoje tramvají a autobusů bylo 
dopravní depo v Husovicích, které v sobotu 
výjimečně otevřelo své brány, aby veřejnosti 
představilo prostory vozovny i tvář současné 
hromadné dopravy v Brně.  
                          HanZa – zdroj Brněnský deník 
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Samoobslužná plnicí stanice CNG 

Dopravní podnik města Brna, a. s., 
spustil novou samoobslužnou plnicí 
stanici CNG. Použitá technologie 

zaručuje stejnou rychlost plnění pro každé vozidlo. Stanici najdete v Brně-Slatině v 
Hviezdoslavově ulici. Platit můžete platební i CNG kartou.   

5 důvodů proč jezdit na CNG  1. Ušetříte za palivo - nejlevnější palivo na trhu 
(nulová spotřební daň), jezdíte za ekvivalent 1 litru benzínu, což vychází na 1-1,30 
Kč/km, osvobození od silniční daně    2. Pohladíte přírodu - do zemního plynu se 

nepřidávají žádná karcinogenní aditiva spaliny neobsahují oxid siřičitý snížení emisí 
CO2 o 20-25%    3. Pořízení vozu se výrazně neprodraží - ceny nových vozů na CNG 

jsou téměř srovnatelné s běžnými, vybrané leasingové společnosti poskytují dokonce 
slevu, návratnost (zejména u firemních flotil) se pohybuje v rozmezí 2-3 let    

4. Vychutnáte si tichou jízdu - plynové agregáty mají tišší chod, až o 40% vně 
vozidel, až o 60% uvnitř   5. Tankujete pohodlně - síť čerpacích stanic v ČR roste 

meziročně v desítkách procent, díky domácím plnícím stanicím můžete tankovat v 
pohodlí domova, hustá a stále rostoucí síť čerpacích stanic v západní Evropě. 

Bezpečnost - CNG vozidla jsou bezpečnější než vozidla na LPG nebo na klasické 
kapalné pohonné látky.   CNG je moderní palivo - žádné jiné alternativní palivo 
nemá na světě přes 16,2 mil. uživatelů. Díky tomu, že je to palivo ekologické a šetří 
se jím zásoby ropy, má velikou budoucnost. Univerzální pohon - CNG se dá využít v 
osobní, užitkové, nákladní, komunální dopravě, ale i pro vlaky, lodě, letadla, sekačky 
na trávu, rolby na úpravu ledu, vysokozdvižné vozíky, tahače, traktory, karavany, ad. 

Jaký je rozdíl mezi LPG a CNG? 
LPG (liquid petroleum gas - kapalný ropný plyn) je vedlejším produktem při těžbě a 
zpracování ropy. V nádržích vozidel je v kapalném skupenství, je těžší než vzduch, 
tedy při případném úniku nedojde k samovolnému odvětrání. Z tohoto důvodu je 
zakázán vjezd do podzemních garáží. Při jeho spalování jsou produkované emise 
výrazně nižší než u benzínu či nafty. 
Výhody - velká síť čerpacích stanic (cca 800) a servisů, méně nákladná přestavba (20-
30 tis. Kč dle typu motoru), hodící se pro benzínové motory i s menším ročním 
projezdem km, úspory cca 40% oproti benzínu, možnost umístění nádrže do 
prostoru rezervy bez omezení zavazadlového prostoru a při zachování původní 
nádrže 
Nevýhody -proměnlivá kvalita plynu, litrová spotřeba LPG oproti benzínu vyšší, 
ekonomicky vychází pouze při přechodu z benzínových verzí na LPG. 
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CNG / BioCNG (compressed natural gas - stlačený zemní plyn či biometan) je zemní 
plyn či biometan (zemní plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů) stlačený 
zpravidla na min 200 bar. V nádržích vozidel je v plynném skupenství, je lehčí než 
vzduch, tedy při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání. Při jeho 
spalování jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a jsou i o 
desítky procent nižší než u LPG. 
Výhody - stálá kvalita plynu s ekvivalentem oktanového čísla 130 ovlivňující příznivě 
tichý chod motoru, úspory cca 60% oproti benzínu, 40% oproti naftě, nabídka 
originálně upravených vozů, možnost přechodu nákladní a autobusové dopravy na 
CNG s výrazným ekonomickým efektem s využitím továrně upravených CNG verzí, 
možnost výroby BioCNG z odpadů (čističky odpadních vod, skládky, kejda) a z 
obnovitelných zdrojů (kukuřice, tráva) 
Nevýhody- menší síť čerpacích stanic (cca 45 v roce 2012), je možno eliminovat 
vlastním plněním, nákladná přestavba cca 40 tis. Kč díky tlakovým lahvím se 
záborem části zavazadlového prostoru, řídká servisní síť, vyšší náklady na pořízení 
továrně upravené CNG verze (o cca 50 tis. Kč pro srovnatelný výkon).                                 
HanZa – zdroj Brněnská drbna 
======================================================================== 

Pracovat před 10. hodinou je podobné fyzickému mučení, tvrdí vědci 
Podle doktora Paula Kelleyho, vedoucího výzkumného pracovníka na 
Oxfordské univerzitě, je vstávání a nutnost začít pracovat před 10. hodinou 
velmi blízké fyzickému mučení, které z dlouhodobého hlediska způsobuje 
únavu a nadbytek stresu. Mnohačetné studie prokázaly, že děti ve věku deseti 
let se před půl devátou ráno málo soustředí, zatímco patnáctiletí dosahují 
nejlepších výsledků po desáté hodině dopolední a vysokoškoláci prokazují 
největší produktivitu práce a soustředění po 11. hodině. Důvodem je to, že 
během puberty dochází k fyziologické změně cirkadiánního rytmu, díky které 
dospívající jedinci chodí v průměru spát o dvě hodiny později. „Musíme 
respektovat biologické hodiny osob a jejich potřeby. Můžeme díky tomu být 
mnohem efektivnější a výkonnější,“ tvrdí Kelley. Některé britské školy díky 
těmto studiím se pokusily začátek výuky posunout z půl deváté na 10. hodinu a 
během krátké chvilky zaznamenaly, že se kromě docházky výrazně zvýšila i 
produktivita studentů.  „Pokud zaměstnanci začínají pracovat před desátou 
hodinou, jsou zkrátka unavení a demotivovaní. Problémem dnešní doby je to, 
že mnoho lidí trpí nedostatkem spánku, což se samozřejmě negativně 
podepisuje na jejich zdraví. Hlavně srdce a játra se špatně tomuto rytmu 
přizpůsobují. Ale platí to i pro nemocnice a věznice, kde jsou lidé nesmyslně 
buzeni, aby snědli snídani, kterou přitom ani nechtějí.  https://procproto.cz/objevy-

2/zacit-pracovat-pred-10-hodinou-je-podobne-fyzickemu-muceni-tvrdi-vedci/ 
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Když lidé zestárnou, čas jim ubíhá rychleji. Vědci 
zjistili, proč tomu tak je. 
Čas je pochopitelně stále stejně rychlý. Ale američtí 
vědci zjistili, že během stárnutí klesá rychlost, s jakou 
lidský mozek vnímá a mění mentální obrazy. Právě 
změny mentálních obrazů přitom mozek vnímá jako 
plynutí času. Když se změní rychlost těchto změn, tak 
se pro člověka změní i jeho subjektivní vnímání času. 
Dospělý mozek vytvoří asi 3 až 5 mentálních obrazů za sekundu, což je dané 
pohyby lidských očí. Oko se pohne a pak si mozek obraz po krátký okamžik 
fixuje a oko se nehýbe. Američané přišli na to, že děti si mentální obrazy tvoří a 
fixují mnohem rychleji, takže jich za sekundu vzniká větší počet. Proto se 
dětem zdá, že se do určitého časového úseku, třeba do jednoho dne „vejde“ 
více prožitého času. Den se jim tedy o poznání více vleče. 
https://www.stoplusjednicka.cz/kdyz-lide-zestarnou-cas-jim-ubiha-rychleji-vedci-zjistili-proc-tomu-tak-

je?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu  

 
Za dvacet let vystřídají většinu masa náhražky, 
chutnat budou prý opravdově. 
Konvenční masný průmysl ročně vyprodukuje 
miliardy zvířat a jeho roční obrat dosahuje jednoho 
trilionu dolarů ročně (bilionu korun). Má však 
obrovský dopad na životní prostředí, což potvrdilo už 

několik vědeckých studií. A to od emisí způsobujících klimatické změny až po 

znečištění zemědělské půdy, vodních toků a oceánů.  Zpráva podle listu The 
Guardian odhaduje, že v roce 2040 bude 35 procent veškerého masa uměle 
vypěstováno a 25 procent budou tvořit veganské náhražky. Alternativy 
konvenčního masa navíc budou podle ní za dvacet let mnohem lepší a 
efektivnější než nyní. „Nelze popřít, že se lidé častěji přiklánějí k 
vegetariánskému a veganskému  životnímu stylu. Lidé omezují spotřebu masa s 
ohledem na životní prostředí a podmínky zvířat. Pro vášnivé jedlíky masa 
předpokládaný nárůst kultivovaného masa znamená, že budou mít stravu, na 
kterou jsou zvyklí, ale bez dopadu na životní prostředí a zvířata,“ říká Carsten 
Gerhardt z AT Kearney. „Kultivované maso zvítězí v dlouhodobém horizontu. V 
přechodové fázi ale budou nezbytné veganské náhrady masa,“ uvádí zpráva.  
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/masny-prumysl-veganstvi-vegetarianstvi-nahrazka-kultivovane-umele-
maso-zemedelstvi.A190613_141818_zahranicni_dtt?recommendationId=00000001-0007-0000-0000-000000000000 
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Reklama našich členů ZDARMA. 

 

 

  

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 

                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 

Reich Zdeněk  
          malování,       
          lakování 

        mobil:  
 603 152 634, 

 

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

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

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 
 

Veselá muzika Zdeňka 

France 

hudba pro každou příležitost: 

mobil: 602 55 22 24      ………. 

Navštivte unikátní 

kavárnu s dětským 

dvouposchoďovým 

domečkem na hraní: 

adresa:  

Gercenova 10  

Praha 10  

jsme tu: Po-Pa 11-19  

zde může být i 

vaše reklama… 
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                                            a trochu humoru závěrem... 

…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Romantická procházka s manželem…. 
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Toto je vítězný obrázek z fotosoutěže, která probíhala nedávno na 

www.odborovarada.cz/oometro  Zúčastněte se i Vy různých soutěží 

pořádaných pod záštitou předsedkyně OO Metro, na těchto stránkách. 

OO Metro je členem Odborové rady, zaměřuje se hlavně na mládež a 

nejmladší generaci našich členů. Dočasně umožňuje členství bez čl. příspěvku 
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