
  

Občasník Motoláček – registrace MK ČR E 17 551 , Redakce: šéfredaktor- předseda a 
pověřené osoby. Adresa: Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 00, příspěvky zasílejte na: 
casopis@zoosdmotol.cz  Určeno k informování a pobavení, především členů ZO OSD Motol. 
Distribuce svépomocí, publikace ZDARMA, náklad 300ks. Tisk u smluvního partnera za režijní 
náklady. Příspěvky honorujeme částkou 100,-Kč/A4. Reklama NAŠICH ČLENŮ je zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 



Co rok dal: 

 

 

I v letošním roce jsme 

vyrazili ze svých 

pracovišť a z kabin vozů 

a vlaků, k různým 

zájezdům a zábavám, 

které naše organizace připravila, nebo zprostředkovala. 

 

 

 

 

 

                                                             

I v letošním roce jsme spolu s našimi členy oslavili jejich 

významná jubilea či svatby. 

  

 

 

 

 

I v letošním roce jsme schůzovali a vyjednávali. 

 

  



I v letošním roce proběhly různé pracovní slavnostní 

okamžiky a výročí, kterých jsme byli svědky. 

 

                                         I v letošním roce jsme sportovně zápolili o medaile a diplomy. 

 

 

 

 

   

I v letošním 

roce jsme 

uspořádali 

exkurzi do 

míst, kam se 

člověk běžně 

nepodívá... 

 I v letošním roce jsme 

 zajistili zlevněné lístky  

na kulturu, lety balonem, 

výlet parníkem, atp..  

 

 

 

 

 

Naše organizace i v příštím roce opět 

 nabídne celou škálu zajímavých 

okamžiků, zajímavých míst a 

zajímavých, cenově výhodných, atrakcí 

 a záleží jen na vás, kdy, kde a jakým 

způsobem tuto nabídku využijete. 
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Dobrý den vážení členové ZO OSD Motol.  

V tomto VÁNOČNÍM ČÍSLE našeho časopisu bychom Vás rádi seznámili s řadou 

důležitých změn, které čekají naši organizaci od ledna 2016. 

Jedním z důležitých momentů je opuštění principu organizací hrazených služebních 

telefonů pro funkcionáře a nahrazení tohoto systému příspěvkem za řádnou činnost 

funkcionáře, o jehož přidělení, dle aktivity, bude nakonec rozhodovat předseda s VZO. 

Děje se tak z důvodu zbytečné nehospodárnosti a tudíž nutnosti přehodnotit 

dosavadní praxi. Velká část funkcionářů svůj služební telefon prostě nepoužívala, 

odmítala jej nosit a reagovat na volání a podněty na něj zasílané. Někteří 

zdůvodňovali svou neochotu služební telefon používat závadou na stroji, častým 

vybitím baterie, či malými písmeny na displeji, eventuálně složitostí stroje. 

Organizace tak platila zbytečně za jejich paušál, za službu, která nebyla využívána. 

Předseda nemohl v opakovaných případech ani rozhodnout hlasováním po mobilu 

(Per-rollam Akční skupiny) pro nedostatek došlých odpovědí. Doba je prostě taková, 

že někteří funkcionáři preferují své osobní-vlastní telefony a na nich nadstavené 

různé varianty paušálů, například free (který mimochodem nově také nabízíme za 

359,-Kč a na trhu v době uzavírání smlouvy byla pro veřejnost cena 969,-).   

Výbor organizace proto rozhodl o změně, a to v souvislosti s doběhnutím smlouvy 

s Vodafone, a dále tuto smlouvu prodloužil už jen o zájemce z řad funkcionářů a našich 

členů, kteří pokračovat chtěli. Telefonní nabídku uvádíme taktéž v tomto časopisu. 

Velká část funkcionářů tedy mění svá telefonní čísla. Na následující stránce je nový 

telefonní seznam čísel funkcionářů, těch co u čísla zůstávají i těch, co číslo mění za své 

(zažluceně). U těchto čísel již nebude možnost volání a SMS zdarma v naší síti. Seznamte 

se proto s čísly a uložte si je. Čísla předsedy 774 746 800, prvního místopředsedy 

774 746 801 a hospodářky 774 746 812 zůstávají zachována (a to i do budoucna a jsou 

součástí sítě VPN zdarma). V seznamu také uvádíme čísla na právní oddělení svazu a 

další důležitá čísla, která by pro Vás mohla být zajímavá a pro vaši práci potřebná. 

E-maily funkcionářů primeni@zoosdmotol.cz i nadále zůstávají zachovány. Někteří 

funkcionáři ale tvrdí, že nemají přístup na Internet (případně, že mají rozbitý PC). 

V případě zaplnění některé e-mailové schránky některého funkcionáře, či při 

obecných dotazech, proto využívejte universální schránku: info@zoosdmotol.cz .  

A na konec prosba. Žádám Vás, abyste NEPOSÍLALI ŘETĚZOVÉ DOSPISY A RŮZNÉ 

PREZENTACE KRAJINEK, věšteb budoucnosti, atp.. na služební e-mail předsedy 

zabloudil@zoosdmotol.cz , tato schránka slouží výhradně k odborové práci. Jakoukoli 

soukromou poštu mi prosím zasílejte na  zabloudil.motol@seznam.cz  děkuji.  JZ 
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Nové kontakty na funkcionáře ZO OSD Motol:  (VPN = naše síť pro volání a SMS zdarma)  

 předseda ZO OSD Motol             – Zabloudil Jiří dr.h.c. –774 746 800 (free a VPN) 

                                    zabloudil@zoosdmotol.cz popř. predseda@zoosdmotol.cz  
Kancelář ZO OSD Motol- Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 00. Návštěvní den Pátek 9-15 hodin. 

hospodářka ZO OSD Motol               – Cibulková Lucie – 774 746 812 (free a VPN) 

                                          lucie@zoosdmotol.cz popř. hospodarka@zoosdmotol.cz 

• I.místopředseda ZO OSD Motol  a místopředseda za sekci ŘED 

                                        – Pakosta Jiří – 774 746 801 (VPN)  pakosta@zoosdmotol.cz  

I. výkonný mandát sekce ŘED-Vávra Jakub -774 746 802 (free+VPN) vavra@zoosdmotol.cz 
                                                                                                                      

    II. výkonný mandát sekce ŘED – PhDr. Hejný Jiří – 777 804 333   hejny@zoosdmotol.cz  
 

III. výkonný mandát sekce ŘED –  Suchá Věra      - 775 270 250     sucha@zoosdmotol.cz  
 

místopředseda za sekci Žižkováci     – Válek Vlastimil – 774 746 816 (free a VPN) 

                                                                                                               valek@zoosdmotol.cz  

výkonný mandát sekce Žižkováci – Hrušovský Michal- 724 303 685 hrusovsky@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci L.D.              – Hanuš Jiří – 774 746 809 (free a VPN) 

                                                                                                        hanus@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Udržovačky– Ing.Douša Jaroslav CSc.– 774 746 822 (VPN) 

                                                                                                        dousa@zoosdmotol.cz  

• místopředsedkyně za sekci Škodovka – Richterová Růžena – 774746808 (VPN) 

                                                                                                richterova@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci DEPO –           Jantač Miroslav           - 604 817 661     

                                                                                                      jantac@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Metro           – Schmid Jiří – 774 746 819 (VPN) 

                                                                                                      schmid@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Autobusy       - Bergmann Tomáš –     732 327 667  

                                                                                                bergmann@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci BUS-Řepy       - Sarközi Josef – 774 746 817 (VPN) 

                                                                                                     sarkozi@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci   Střešovice –   Zewel Zdeněk –          731 479 991 

                                                                                                        zewel@zoosdmotol.cz  

• místopředseda za sekci Vrchní vedení  –  Kudrna Tomáš –     736 483 603 

                                                                                                      kudrna@zoosdmotol.cz   

• místopředseda za sekci z ČAD Blansko – Kašpárek Milan– kontaktní číslo neoznámil 

                                                                                                   kasparek@zoosdmotol.cz  
sekce Unie Frakcí nemá od ledna 2016 svého místopředsedu- kompetence přechází na předsedu 
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Nejdůležitější kontakty na zaměstnance Odborového svazu 

dopravy: nám. W. Churchilla 2, 113 59, Praha 3 – Žižkov – VIII.patro 

předseda OSD – Pomajbík Luboš  –                       Mob.: 731 622 977 
                                                                                             pomajbik.lubos@cmkos.cz 
místopředsedkyně OSD – Judr. Klementová Lenka -                   Mob.: 731 622 974 
                                                                                                  klementova.lenka@cmkos.cz 
organizační oddělení OSD – Kadlecová Marcela  –                         Mob. 731 622 973 
                                                                                                kadlecova.marcela@cmkos.cz 
 

právní oddělení OSD – Mgr. et Mgr. Jakub Barták  -                    Mob.: 731 622 978                                       
                                                                                                  bartak.jakub@cmkos.cz 
právní oddělení O SD – Mgr. Ivana Hornišová  -                           Mob.: 731 622 980 
                                                                                                     hornisova.ivana@cmkos.cz 
 

inspektor bezpečnosti práce OSD – Ing. Václav Švarc  -              Mob.: 731 622 982 
                                                                                                          svarc.vaclav@cmkos.cz  

                   

Nejdůležitější kontakty na zaměstnance Českomoravské konfederace 
odborových svazů: nám. W. Churchilla 1800/2 , 113 59 Praha 3 – V.patro 

předseda ČMKOS – Josef Středula                                       tel.: 234 462 310 
                                                                                                        stredula.josef@cmkos.cz 
místopředsedkyně ČMKOS – Ing. Radka Sokolová                                tel.: 234 462 855 
                                                                                                      sokolova.radka@cmkos.cz 
     místopředseda ČMKOS  - JUDr. Vít Samek                                       tel.: 234 463 553 
                                                                                                               samek.vit@cmkos.cz 
    tisková mluvčí:  Mgr. Jana Kašparová                Mobil: 721 464 069   tel.: 234 462 329 
                                                                                                     kasparova.jana@cmkos.cz 

Právní poradenství pro členy ČMKOS -   oblast Praha a Střední Čechy 

 

  Adresa Právník Tel. spoj. e-mail adresa 

Den Hod. nám. W. Churchilla 2 
130 00 Praha 3 

kancelář č. 510, 5. patro 

Mgr.  

Tomáš Palla 

739 534 643 palla.tomas@cmkos.cz 

Pondělí 10.00 - 15.00  
Úterý 10.00 - 16.00 první, třetí, čtvrté úterý v měsíci 
Středa 10.00 - 15.00 druhá středa v měsíci 
Čtvrtek 10.00 - 14.00 třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci 

 
Právní poradna ON-LINE je na adrese: 
 http://www.odbory-online.cz/pravni-poradna/pravni-poradna-on-line  

 Právní poradna on-line vám umožňuje vyhledávat zodpovězené dotazy, právní výklady, 
vzory dokumentů či přímo pokládat dotazy právníkům ve věcech pracovněprávních a v 
oblasti poradenství pro zaměstnance.  Celý systém funguje na základě tzv. "klíčových slov". 
Do políčka napište slovo, kterého se váš dotaz týká (např. "odměňování", "dohoda", 
"výpověď" apod.).   Systém nalezne všechny relevantní články. Pokud ani v jednom 
nenaleznete odpověď na váš dotaz, můžete pomocí následujícího formuláře kontaktovat 
našeho právníka v blízkosti regionu, ve kterém se nacházíte. V případě problémů či nejasností 
nás neváhejte kontaktovat na adrese odboryonline@cmkos.cz  (tato adresa neslouží pro právní dotazy). 
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Nabízíme i vám výhodný telefonní tarif , prostřednictvím naší organizace:   
Naše nová nabídka platí jen pro aktivní členy a v p řípadě více telefon ů tarifu 50minut 
i pro jejich rodinné p říslušníky , ovšem VŽDY JEN s garancí našeho člena. V pr ůběhu 
dvou rok ů – tj. p ři běhu platnosti smlouvy- m ůže být výše cen drobn ě odlišná. 

1. Naše nabídka 50minut+VPN zdarma (nabízíme Vám ji už 4 roky): ……… 

Máte v rámci paušálu volných 50 minut na volání mimo naši síť. K tomu 

jakékoliv volání v naší síti zadarmo a libovolný počet SMS v naší síti zadarmo 

(VPN) – to vše za cenu 116,-Kč vč. DPH.  Tento tarif je určen pro naše členy a jejich 

rodinné příslušníky (výhoda využití VPN). Platbu zastropujeme proti nechtěné útratě 

(například připojením na internet) výší 300,-Kč. Po dosažení stropu během zúčtovacího 

období funguje jen VPN.  Tento tarif je oblíben hlavně mezi našimi členy, majícími 

děti. Spojení navzájem je dostupné kdykoli a na útratu mezi kamarády mají jen limit. 

Taktéž pro manželské dvojice, denně si volající, píšící, je ideální. Údaje k platbě i 

podrobný výpis kdo, komu, kdy a za kolik zasíláme prostřednictvím e-mailu zdarma.  

 NOVINKA FREE i S INTERNETEM.  FREE znamená volný - neomezený. Jde o tarif, kdy 

máte neomezený počet minut pro volání a neomezený počet SMS do libovolných sítí, 

kdykoli, kamkoli v rámci republiky. K tomu máte k dispozici i Internet a to v objemu 

1,5Gb dat. Moderní mobily dnes mají své funkce propojené s Internetem (například 

navigace, e-mail). Chcete-li svůj moderní stroj plně využívat a nechcete-li zbytečně 

utrácet za připojení k Internetu s tarifem 50minut, je tento tarif velice výhodný.  Tento 

tarif stál v době uzavření smlouvy na trhu 968,-Kč a naše organizace jej má za 

výhodnou cenu 368,-Kč vč.DPH a i přes nedávné snížení cen v předvánoční době, je 

tato cena oproti trhu výrazně nižší. Tento tarif zastropujeme proti nechtěné útratě 

(například platby za SMSlístky atp.) výší 500,-Kč. Údaje k platbě i podrobný výpis kdo, 

komu, kdy a za kolik zasíláme prostřednictvím e-mailu zdarma. Tarif je určen výhradně 

jen našim členům. Jde o členskou výhodu a našim členem může být přeci každý……………………………… 

Datový tarif pro mobilní INTERNET (např. pro tablet či notebook):  Datový 

tarif nabízíme prostřednictví operátora T-mobile. Paušál si nastavuje 

zájemce prostřednictvím pravidelně se opakující platby (převodem, inkasem 

či obdobnou službou). Tarif je určen výhradně jen našim členům.  

Jde o členskou výhodu a našim členem může být přeci každý… 

    1,5 GB Měsíční paušál    115,00 Kč + DPH (140,- Kč) 
    3 GB Měsíční paušál    148,00 Kč + DPH (179,- Kč) 
  10 GB Měsíční paušál    214,50 Kč + DPH (240,- Kč) 

 

Prostřednictvím naší organizace si naši členové mohou i objednat i mobil za výhodnou cenu, 

jinak jen pro firmy.  Aktuální ceník naleznete na našem webu:  www.zoosdmotol.cz 

07 



VZO také schválil změnu v nastavení členského finančního bonusu od roku 2016.   

Dosavadní finanční bonus(dar) určený finanční směrnicí, platný po dvě minulá léta, 

Výbor navrhne Konferenci přepracovat, na nový, nadčasový model. Tento model 

bude pro věrné a loajální členy, v podnicích kde vyjednáváme, finančně výhodnější.  

Jeho další výhodou je automatická aktualizace výše členského bonusu. Při nárůstu 

průměrných mezd, tedy i členského příspěvku, automaticky poroste i výše 

členského bonusu. Dle vzorce  X[bonus] = Y – ((Y:100 x 30) :2)  x12 + (Z:Q) , přičemž 

Y je průměrná výše čl.příspěvku, Z je výše poskytovaného daru na činnost a Q je 

počet organizací, ve kterých je dotyčný člen organizován. Čím více organizací, tím 

nižší je výsledná částka. Členské výhody dané platbou 1% samozřejmě dotčeny 

nejsou. Nadále garantujeme pracovně-právní servis zdarma i další výhody všem 

našim členům, tedy i těm, kteří se rozhodnou být členy více organizací než jedné - naší. 

Zatímco nyní bonus garantovala odložená stokoruna, nově půjde o částku určenou 

vzorcem, která není předem definována hodnotou, nýbrž závislostí na poměru a to 

polovina po odečtu na svaz. Tento princip bude uplatněn u všech našich členů bez 

výjimky, tedy včetně členů platících udržovací příspěvky a individuálních členů.  

Zatímco dosud organizace peníze získané na členy od podniku rozpouštěla v režii a 

pak hradila sociální program, nově půjdou veškeré finance od podniku rovnou 

přímo členům a to ve výši v jaké je do organizace přinesou (každý podnik poskytuje 

jinou výši), v DP pak záleží u každého i na počtu členství u různých odborových 

organizací. Tento výmysl z hlavy generálního ředitele jsme museli přijmout, 

abychom uzavřeli KS... Naši členové tak budou přímo zaangažováni na výši daru na 

činnost a budou moci tuto výši sami ovlivnit (nepodporováním svým členstvím více OO). 

Nově se tedy bonus bude skládat ze dvou částí- z odložené části, která bude ve výši 

50% členského příspěvku z průměru všech členů v daném podniku po odvodu na svaz 

a z celé výše daru na činnost v daném podniku. Tímto principem se bonus každý rok 

automaticky zvýší a spravedlivěji odráží míru loajality člena vůči platbě organizaci. 

Organizace tak reaguje na změnu nastavení daru v DPP, kdy DP peníze na činnost 

organizacím omezí, podle toho, v kolika organizacích ten, který člověk je. Dar proto 

může být celý, poloviční, třetinový či dokonce ještě nižší...  

Každý člen si ale podle svého uvážení může rozhodnout, zda bude členem jen ZO 

OSD Motol (popřípadě i ROH, kde členství pokládáme také jen za jedno) a obdrží 

něco kolem 1.300,- na bonusu, nebo zda bude podporovat i jiné – třeba 

pseudoorganizace typu soudruha který je na jednáních svou naivitou jen k smíchu či 

tam ruší mobilem, či nějakého cizáka odkudsi, který vůbec nikam nechodí, ani na 
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vyjednávání, ničemu nerozumí, ale hlavně že tu je, a třeba další „taky“ organizace 

založené jen proto, aby ochránily před výpovědí problémisty... ano, i takové zde 

najdeme. Jsou tu už desítky „organizací“ a zákon je nerozlišuje. Nikomu v tom 

samozřejmě nebráníme, i když motivaci těchto našich členů, být i jejich členy, 

nechápeme. Nově však díky tomu obdrží dotyční bonus - třeba až o tři stovky nižší...  

Základ výpočtu z odložené částky bude podnik od podniku jiný a taktéž výše daru 

bude dle výše poskytnuté od každého podniku jiná a to všude tam kde působíme a 

vyjednáváme. OSVČ, indiv. členové a utajené členství obdrží pouze základní bonus 

(polovinu po odvodu na svaz). Případně navýšenou o dar/dotaci sponzora- to záleží 

na jejich aktivitě- pokud si vyjednají nějaký dar pro naši OO, plně jim ji poskytneme.  

VZO to chápe jako spravedlivější model, který zaručí stávající provoz včetně režie a 

sociálního programu (příspěvky na děti, svatby, jubilea, úmrtí atp.). Podle podpory 

členů a limitu na uvolnění bude též nastavena kancelář i hrazené volno pro práci 

funkcionářů. Při dostatku členů a peněz chceme uspořádat Dětský den- exkurzi v TV a 

parník –  za ideálních podmínek zdarma. Vše záleží na počtu členů a jejich loajalitě… 

srovnání 2015-2016 porovnání bonusu v jednotlivých podnicích při jediném členství 

bonus při platbě do 300,-/měs. 
platba 

300 a více 
nyní do 

300,- 
nyní 300 
a více rozdíl 

průměrný 
příspěvek dar 

zaměstnanec DPP   1326 1926   1200 1800   +126   230 360 

zaměstnanec ŠT   1298 1898   1200 1800   +98   190 500 
zaměstnanec ČAD   1339 1939   1200 1800   +139   170 625 
Individuální člen   672 1272   1200 1800   -528   160 0 

udržovačky   147 x   100 x   +47   35 0 
 

Bonus 1326,-Kč při členství ve více organizacích klesá (v DP) podle příkladu takto: 
              

POČET ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ-(DAR) 

příklad nového hodnocení - bonusy 2016  
DPP 

 
    

jméno 
průměrný 
příspěvek  

O
D

V
O

D
 

ZÁ
K

LA
D

 

R
O

K
(x12) 

O
D

LO
ŽEN

Á
 

P
O

LO
V

IN
A

 

V
ÝŠE D

A
R

U
 1 2 3 4 5   

AKTUÁL 230 69 161 1932 966 360 1326 1146 1086 1056 1038 
NYNÍ 

1.200,- 

ČLEN NAD 300,- PŘÍSPĚVEK   1926 1746 1686 1656 1638 
NYNÍ 

1.800,- 
 

Zvýše uvedených vzorů vyplívá přímá úměra a rozdíl ve výši bonusu, který je při 

loajalitě vůči naší organizaci vyšší (krom indiv. členů), ale který s více členstvím klesá. 

Aktuální průměr 230,- spolu se zvýšením průměr. mezd poroste a bonus tedy bude 

průběžně stoupat. Je tedy reálné, že výsledný bonus bude v prosinci 2016 ještě vyšší. 
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Kolektivní vyjednávání v Dopravním podniku Praha.  

a) - došlo k dohodě o mzdách a to: rok 2015 od 1.9. nárůst +2,1%. Od 1.1.2016 

nárůst +1,4%. Do základů. Rok 2017 je garantován nárůst o inflaci s tím, že o 

navýšení nad tuto mez bude jednáno v září 2016. Dohoda o nárůstu mezd je 

vám známa, jen si ji ještě připomeňme v souvislostech. To, že je splněna výše 

3,5% o které hovořil radní Dolínek, je pravda, ale je si třeba připomenout, že 

tyto peníze jdou jenom ze zdrojů z Dopravního podniku. Radnice (radní a 

politici) nám nakonec na nic nepřidala a zůstalo tak jen u politických slibů 

(sliby-chyby, tak jak politici běžně dělávají)... 
 

b)  - OO se ze zaměstnavatelem oplátkou dohodly, že stáhnou veškeré nové 

návrhy z KS znamenající nárůst prostředků (zvýšení stravenek, flexi, příplatků... aj. 

požadavků - mimo jiné i srovnání rovných podmínek pro DPP, DPČ a HP v oblasti nároků.) 

c)  - v oblasti poskytovaní podmínek pro činnost odborových organizací dochází k 

(možná i k značnému) omezení. Vyjednavači pod tlakem vydírání generálního 

ředitele, který tyto položky (mzdy a poskytovaní podmínek pro práci OO) spojil 

do jednoho "koše", vyměnili zisk pro zaměstnance za ztrátu pro odborové 

organizace. Je otázkou, zda je to dobře či nikoli. Bez řádného zázemí nemůžou 

být zaměstnanci dlouhodobě chráněni a kolektivně hájeni, ani jako celek, ani 

jako jednotlivci. Zlikvidujete-li podmínky pro práci OO a ty nebudou moci řádně 

vykonávat činnost (nebudou mít na to čas - třeba i pročíst návrhy změn norem, 

vyhledávat podklady na projednávání stížností, vyřizovat podněty ..aj.), tak pak 

posléze na to všichni zaměstnanci doplatí. Je toto cílem současného 

generálního ředitele Ing. Ďuriše? Komu se tím chce zalíbit na Radnici? Je toto 

cílem Magistrátu? Je cílem destabilizovat podnik a tak odbory nesmí mít čas na 

práci? Moc otázek, málo odpovědí... Slabá dohoda je důsledkem nízkého zájmu 

a podpory lidí odborovým organizacím obecně. Z toho logicky zaměstnavatel 

těží.  Znovu se obracíme na zaměstnance, aby vstoupili do naší organizace a 

rozšířili řady odborů.  Pokud si nemůžete členství z finančních důvodů dovolit, 

podpořte odbory alespoň vstupem do ROH, které má členství za jednu 

symbolickou korunu.  Pomůžete tím odborům i sobě. ....Je za minutu dvanáct...!  
 

Kolektivní vyjednávání ve Škodovce. 
a) - došlo k dohodě o mzdách a to od 1.1.2016 nárůst +2% do základu a cca 2% do 

pohyblivé složky mzdy. Pro rok 2017 bude o navýšení jednáno cca v září 2016.  

Kol. smlouva zaručuje stávající pracovní podmínky, benefity a zaměstnanecké 

výhody. Bližší informace od pí Richterové a Ing. Douši jsou na další straně. 
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Kolektivní vyjednávání v Plzni tentokrát trochu podrobn ěji. 
Tato informace je ur čena hlavn ě pro pracovišt ě DZ a OZM. 

Kolektivní smlouva se Škodou Transportation a.s. 
byla odborovými organizacemi podepsána dne 
4.12. 2015, za přítomnosti personálního ředitele 
Ing. Lumíra Tesaře. 
Za ZO OSD Motol jednání a podpis smlouvy vedla 
v zastoupení předsedy paní Růžena Richterová – 
774 746 808- místopředsedkyně za sekci 
Škodovka (viz foto). Úzce s ní spolupracoval také 
Ing. Douša Jaroslav CSc. za Odbory ROH – tel.: 
774 746 822. 
V průběhu jednání o KS byly odborové 
organizace podrobně informovány o 
pravděpodobném hospodářském vývoji u 
zaměstnavatele, o zamýšlených strukturálních 
změnách, racionalizačních opatřeních v letech 
2016 a 17 a s tím souvisejícím vývoji stavu a 
struktury zaměstnanců, pravděpodobném vývoji 
zaměstnanosti a o základních pracovních 
podmínkách. V návaznosti na výše řečené byl v 

KS dán důraz na práva zaměstnanců v oblasti pracovně právních vztazích. 
Po složitých jednáních byla projednána a schválena tarifní tabulka a stanoveny výše 
příslušné tarifní třídy. Současně byl odsouhlasen i diferenciační příplatek související 
s hodnocením odborných osobních schopností a výsledku zaměstnance.  
V této souvislosti byly i schváleny mzdy v roce 2016, a jejich nárůst oproti roku 2015 
ve výši 2 + 2 %, ovšem za předpokladu, že OO přistoupí na kompromisy v oblasti 
pracovní doby související s nerovnoměrným rozložením pracovní doby. V podobě 
konta pracovní doby v KS bylo zakotveno rozhodné období ve výši 52 týdnů. Dále jako 
přínosné vnímáme, že zaměstnavatel gara ntuje, že průměrná mzda v letech 2016 a 
17 neklesne pod úroveň dosaženou v předchozím roce. Následný vývoj výše mezd v 
roce 2017 bude předmětem kolektivního vyjednávání, které bude zahájeno dle 
zákona, nejpozději v říjnu 2016. 
V oblasti stravování, bylo dohodnuto, že Stravenky budou v hodnotě 70,-Kč, z čehož 
zaměstnanec hradí 45% a zaměstnanci na DZ mohou využívat stravovací zařízení za 
těchto podmínek: a) jedno dotované jídlo denně b) cena jídla 31,50Kč Pokud ale 
zaměstnanci chtějí, mohou místo jídla čerpat stravenku. 
Na stravenku není nárok, pokud zaměstnanec marodí, nebo má dovolenou. V rámci 
možností se v kantýnách nabídne i doplňkový prodej. Byly také projednány podmínky 
zvýhodnění flexipassů na čtvrtletí ze 4 hodin na 12 hodin k návštěvě zdravotnického 
zařízení. KS bude k dispozici u paní Richterové, ke stažení je i na našem webu. 
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Cena je 400,-Kč ročně – možnost sjednat smlouvu je v naší kanceláři v Motole,  

(zatím) každý pátek 9-15hod. Smlouva je poté platná od nejbližšího čtvrtletí. 

Odborový svaz dopravy pro Vás vyjednal velice výhodné Pojištění právní asistence 

řidiče za 400Kč ročně. Za 33,33Kč měsíčně získají naší členové veškeré právní 
služby související se řízením motorových vozidel (včetně například úhrady znaleckých 

posudků, zastoupení advokátem, nákladů protistrany) a to i pro oblast 

nesouvisející s výkonem práce (např. autonehoda způsobená při dovolené v 

zahraničí). Pojištění se vedle problematiky přestupků a trestných činů na úseku 
dopravy vztahuje též na celou pracovněprávní problematiku.  

Další výhodou je telefonické poradenství dostupné 24 hod/denně. V případě 
nehody tak máte možnost konzultace před příjezdem Policie ČR. 

13 



                              Právní servis  

Odborový svaz dopravy poskytuje svým členům odbornou konzultační a poradenskou 
činnost: 

v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, 

v oblasti nemocenského a sociálního pojištění, 

v oblasti přestupkové, trestní, pokud má návaznost na pracovněprávní vztah 

či výkon odborové funkce, 

v oblasti občanskoprávní, pokud má návaznost na pracovněprávní vztah

či výkon odborové funkce. 

V souladu s Řádem právní pomoci OSD mají naši členové možnost obrátit se 

prostřednictvím výboru základní organizace s písemnou žádostí o 

poskytnutí právní pomoci na Předsednictvo OSD, které s konečnou platností 

rozhodne, zda bude členovi právní pomoc poskytnuta. Právní pomoc spočívá 

v bezplatném zastoupení před soudem I. stupně nebo před státním 

orgánem. Ve výjimečných a odůvodněných případech může 

Předsednictvo OSD rozhodnout o poskytnutí právní pomoci i ve II. 

stupni řízení.  

Zaměstnancům, našim členům, jsou k dispozici Regionálně poradenská centra 

pro zaměstnance (RPC PZ), jejichž garantem je Českomoravská konfederace 

odborových svazů, na základě projektu „Posilování sociálního dialogu“. 

Regionálně poradenská centra pro zaměstnance poskytují bezplatné právní 

poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Naši členové mohou rovněž bezplatně využít, po předložení členské 

legitimace OSD, právní poradny Sdružení ochrany nájemníků, 

občanského sdružení, jež se specializuje na bytovou problematiku. 

Není Vám jasné, jak využít právní pomoc našeho svazu?  

Kontaktujte právní oddělení:         Mgr. et Mgr. Jakub Barták    

     Mob.: 731 622 978                    bartak.jakub@cmkos.cz 

14 



  ODBOROVÝ  SVAZ  DOPRAVY  
 nám. Winstona Churchilla 2, 113 59  Praha 3 
 

 

Nabízí svým členům poradenství ZDARMA  
i v případě oddlužení našich členů.  

Objednávky na právním oddělení OSD na telefonu právního odd. – 
731 622 980. 

 

 

 

 

  ODBOROVÝ  SVAZ  DOPRAVY  
 nám. Winstona Churchilla 2, 113 59  Praha 3 
 

 

Nabízí svým členům poradenství a 
zastupování včetně soudního zastupování 

při I.stupni soudního řízení ZDARMA,  
ve všech pracovně právních a trestně 

právních záležitostech v přímé souvislosti 
s výkonem zaměstnání  

Žádanku o právní pomoc obdržíte u předsedy a následné objednávky na 
právním oddělení OSD na telefonu právního odd. – 731 622 980. 

 

 

 

 

  ODBOROVÝ  SVAZ  DOPRAVY  
 nám. Winstona Churchilla 2, 113 59  Praha 3 

 

Nabízí svým členům ve spolupráci se 
střediskem na ochranu nájemníků 

poradenství ZDARMA v případě bytových 
otázek, výše nájmů, smluv atp. 

Formulář pro bezplatné poradenství obdržíte u našich funkcionářů 
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Pracovní právo.  Někteří naši funkcionáři absolvují každý rok řadu školení, které pořádá OSD i 

naše ZO OSD Motol (popřípadě i PV OSD Praha). Protože řada z vás nemá ani potuchu o jakou míru 
všech možných i nemožných norem jde, využíváme prostor tohoto časopisu, abychom vás alespoň 
na ty nejdůležitější normy upozornili. Třeba se vám to i hodí... Jde zejména o: 
Pracovní právo - Zákonné právní předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, . Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, .Zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, . Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, .Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, .Zákon 
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, . Zákon č. 
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, . Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, . Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
.Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, .Zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, .Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, .  
Podzákonné právní předpisy: Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v 

práci, . Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 
. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a 
o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, .Nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úraze, . Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, . (konec účinnosti ke dni 31. 
prosince 2014)  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy na povolání, . Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, . Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění, . Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, . Vyhláška č. 16/1991 Sb., o 

zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, . Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně 

zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení 

před rozhodcem, . 
Dopravní právo  Zákonné právní předpisy: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), . Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, . Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, . 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, . Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, .Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, . Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), . Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, . Zákon č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, . Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, . 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění živnostenského zákona, . Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, . 
Podzákonné právní předpisy: Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě, . Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, . Vyhláška č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k 
provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), . Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, . Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se 
provádí zákon o silniční dopravě, . Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, .  
Legislativa EU  Nařízení EP a Rady č. 561/2006/ES, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, 
o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění, Nařízení EP a 
Rady č. 1073/2009/ES, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně 
nařízení (ES) č. 561/2006, v platném znění , Nařízení Rady č. 3821/85/EHS, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném 
znění, Nařízení Komise č. 581/2010/EU, o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve 
vozidle a z karty řidiče, v platném znění, Směrnice EP a Rady 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní 
činnosti v silniční dopravě, v platném znění , Směrnice EP a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby, v 
platném znění, Směrnice Rady 2000/79/ES, o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví 
uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským 
sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením 
leteckých dopravců (IACA), v platném znění 
Legislativa BOZP  Zákonné právní předpisy:  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, . Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, . Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, . Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, . Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, . Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, . Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, . 
Podzákonné právní předpisy: Nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, .Nařízení 
vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, . (konec účinnosti ke dni 31. prosince 2014) Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, . Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, . Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, . Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým 
se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, . Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, . Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a 

pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, … a řada dalších norem… 
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Využijte i vy program Odbory plus. Naše organizace je členem 
ČMKOS (jediná v DPP a ŠT) a tudíž můžete i vy tyto služby využívat: 

 

 

  

Registrace je možná na stránce www.odboryplus.cz , nebo na telefonu 774 775 959 
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Prodáváme: Vozík elektrický VIPER 
PLUS DMA 

Původní cena 129.000,-Kč,  
nyní 60.000,-Kč  Minimálně využívaný (cca 5x) 

 

Popis: 
 

-Polstrovaná sedačka a opěrka zad 
-Sklopná opěrka zad s opěrkou hlavy 
-Odnímatelné výškově nastavitelné stupačky 
-Odnímatelné výškově a šířkově nastavitelné 
postranice 
-Elektricky nastavitelný úhel sedu 
-Mechanicky nastavitelný úhel opěrky zad 
-Odpružení zadních kol 36cm 
-Přední plná kola 23cm 
-Stabilizační kolečka proti převrácení 
-Přední a zadní osvětlení 
-Bezpečností popruh 
-Barevné provedení rámu – červená metalíza 
Technické údaje:  
 -Nové baterie FG 12-72 : 2x12V /75 Ah 
-Šířka sedu 45-56 cm 
-Hloubka sedu 42-48 cm 
-Výška sedu 52 cm 
-Úhel sedu -3 – 30° 
-Úhel opěrky zad 90 – 130° 
-Šířka vozíku 66,5 cm 
-Hloubka vozíku 118 cm 
-Výška vozíku 128,5 cm 
-Průměr předních kol 23 cm 
-Průměr zadních kol 36 cm 
-Maximální dojezd 48 km 
-Maximální rychlost 10 km/h 
-Hmotnost vozíku s baterií 123,5 kg 
-Nosnost 160 kg  

Kontakt: 724 233 930 

Máte také rádi zvířátka ? 

ZO OSD Motol dlouhodobě 

podporuje útulky koček. 

Máte-li zájem pomoci, uvítáme 

Váš zájem, Vaši podporu. 

info: www.azyl-kocourkov.cz  

 



VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY  
 

Odborový svaz dopravy vyhlásil 23.11.2015 stávkovou pohotovost, na podporu zvýšení 

nízkých mezd řidičů autobusů a nákladní dopravy v regionech. Nízké mzdy jsou přímo úměrné 

míře podbízení se jednotlivých firem svými cenami při výběrových řízeních na zajištění 

dopravní obslužnosti. ZO OSD Motol je připravena poskytnout svým kolegům technickou 

podporu a logistiku. Dle našeho názoru ani mzdy v MHD neodpovídají evropskému standardu 

a neodrážejí dostatečné ohodnocení v závislosti na míře vypětí, stresu a opotřebení, kterému 

jsou zvláště řidiči povrchové MHD vystavováni. Je smutné, že mzda za náročnou práci řidiče 

MHD je nižší, než je minimální mzda v mnohých evropských zemích. I to je důvod, proč řidiči v 

podnicích a firmách chybí a odcházejí tam, kde jim dají víc – třeba do Německa. 

                                                                                         Zabloudil Jiří dr.h.c. -předseda ZO OSD Motol  

Předsednictvo Odborového svazu dopravy rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti s cílem 
napravit neudržitelné mzdové a sociální podmínky zaměstnanců v dopravě.  
Stávková pohotovost začíná dne 23. listopadu 2015 a potrvá do jejího odvolání nebo do přechodu k 
jiné formě protestu. Odborový svaz dopravy trvale usiluje o zlepšení mzdových, pracovních a 
sociálních podmínek zaměstnanců v dopravě a vyhlášení stávkové pohotovosti v rámci celého 
Odborového svazu dopravy logicky a věcně navazuje na memoranda odborových organizací 
„Jablonecká výzva“, „Chrudimská výzva“, „Zlínská výzva“, jako spontánních projevů nespokojenosti 
zaměstnanců v silniční dopravě osob i nákladu.  Bohužel se mzdy řidičů v osobní i nákladní dopravě 
od roku 2008 prakticky reálně nezvyšují. Prestižní, náročná, riziková a odpovědná profese je dnes 
ohodnocena mzdou 72 - 85 Kč hrubého na hodinu, mnohdy ještě hůře, a řidiči na pracovišti stráví 
často i více než 300 hodin měsíčně. Toto je důvod, proč na trhu práce chybí téměř 6000 řidičů! Za 
současných nerovných, dumpingových podmínek je pro Odborový svaz dopravy nepřijatelné, aby 
se firmy, které zajišťují dopravní obslužnost jako veřejnou službu, zúčastňovaly výběrových řízení, 
kdy rozhodujícím kritériem je nejnižší nabízená cena!  Především jednotlivé krajské úřady 
stanovují jízdní řády a vyhlašují výběrová řízení s důrazem na co nejnižší nabídkovou cenu. Je zcela 
zřejmé, že při srovnatelných ostatních nákladech dopravních firem je jedinou možností, jak 
dosáhnout nejnižší ceny, ušetřit co nejvíce na mzdových nákladech. Proto potom ve výběrových 
řízeních uspějí firmy, kde jsou nejnižší mzdy. Smlouvy mezi firmami a zadavatelem znemožňují 
vedení sociálního dialogu a vyjednávání ve firmách o mzdových podmínkách v kolektivních 
smlouvách. Odborový svaz dopravy spatřuje jedno z možných řešení v tom, aby již v zadávací 
dokumentaci byly zadavatelem zakotveny nepodkročitelné mzdové a další nároky zaměstnanců. 
Toto řešení je možné již nyní v rámci stávající legislativy a Odborový svaz dopravy s plnou 
vážností vyzývá Asociaci krajů ČR k neprodlenému jednání o dohodě k jeho realizaci. Odborový 
svaz dopravy vyzývá všechny svoje sociální partnery, vládu ČR, Parlament ČR, příslušné orgány 
samosprávy a každého, kdo může přispět k řešení vážné a vyhrocené situace, k neprodlenému 
jednání. Odborový svaz dopravy jednoznačně preferuje sociální dialog a dohody na základě 
jednání, současně však zcela jasně prohlašuje, že je připraven i k důraznějším formám protestů. 
Odborový svaz dopravy vyzývá vedení Královéhradeckého kraje, aby zastavilo připravené výběrové 
řízení na dopravce ve veřejném závazku, protože zcela proti zájmům zaměstnanců neobsahuje jejich 
minimální mzdové nároky, ale právě naopak je omezuje. Odborový svaz dopravy připomíná, že 
dopravní obslužnost, stejně tak jako zásobování firem, obchodů, skladů, které jsou veřejností 

vnímány jako samozřejmost, nemůže fungovat bez zaměstnanců, a právě tito zaměstnanci v 
dopravě už nadále nechtějí pracovat za současné nedůstojné a nedostatečné mzdy!    
V Praze dne 23.11.2015   Luboš Pomajbík   předseda 
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    Udělejte radost pradlenkám… 
Náš člen si založil živnost na dovoz pracích prášků, tablet do myčky a dalších 

produktů, dovážených z Německa. Nabízí je našim členům se zajímavou cenou. 

Z katalogu vybíráme následující zboží: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Objednávky přímo p. Švejdar  

TELEFON:  732 150 679,  

vyzvednutí zboží je možné prostřednictvím 

služby v naší kanceláři (pátek 9-15) 

Další zboží na adrese: 
http://www.cool-products.cz/fotky28040/katalog/catalog_151116131334.pdf 

20 



Mýdlo.  Jaké byly jeho počátky?  Staří Sumerové, kteří dobře ovládali základy 

chemie, znali přípravu mýdla působením alkalických žíravin na tuky. Nejstarším důkazem o 

používání mýdla může být archeologický nález babylonských keramických nádob, 

obsahujících látku podobnou mýdlu, datovaný do doby kolem roku 2800 př. n. l. Z doby 

kolem roku 2200 př. n. l., pochází z téže oblasti hliněná tabulka s návodem pro přípravu 

mýdla z vody, louhu a kassiového oleje. Mýdlo však nepoužívali k hygieně či praní oděvů, ale 

jako prostředek urychlující hojení ran. Z oblasti Mezopotámie se znalost mýdla dostala 

do Egypta a později na evropský kontinent, do Řecka. Eberův papyrus, z doby kolem roku 

1550 př.  n.  l., uložený v knihovně univerzity v Lipsku a zabývající se lékařstvím starověkého 

Egypta, naznačuje, že se v té době Egypťané pravidelně koupali a používali směsi živočišných 

nebo rostlinných olejů se zásaditými solemi na vytvoření látky podobné mýdlu. Jiné 

starověké egyptské dokumenty se také zmiňují o tom, že látka podobná mýdlu se používala 

při úpravě vlny před jejím spřádáním. K podobným účelům jej používali také Féničané kolem 

roku 600 př. n. l..  Mydlárna se zbytky kusového mýdla byla nalezena v ruinách Pompejí, 

zničených sopečnou erupcí Vesuvu v roce 79 n. l. Nejstarší zmínka o mýdle, nazývaném 

v latině „sapo“, se objevuje u římského historika Plinia staršího v díle Historia Naturalis, 

Liber XXVIII, kde se zmiňuje o jeho používání barbarskými kmeny Galů a Germánů, kteří 

směsi dřevěného popela (obsahujícího potaš) a kozího loje užívali jako pomády na vlasy. 

Teprve když ve 2. stol. n. l. slavný římský lékař Galenos upozornil na očistné vlastnosti 

mýdla, začalo se mýdlo používat i k osobní hygieně a mydlářství se stalo řemeslem. Arabové, 

připravovali mýdlo z olivového oleje a z aromatických olejů. Poprvé k jeho výrobě použili 

jimi objevený a dodnes k tomu účelu používaný hydroxid sodný. Od 7. stol. mýdlo vyráběli 

v Nabulusu (Palestina), v Kufě a v Basře (Irák). Již tehdy mýdla barvili a parfemovali, 

používali kromě kusového mýdla i mýdlo tekuté. Vyráběli také speciální mýdlo na holení. 

Svými produkty zásobovali celou tehdejší jižní Evropu a Orient. Ve 14. stol. pronikly na 

evropský trh výrobky mydlářů ze Španělska a z Itálie lepší kvality. Výroba mýdla z olivového 

oleje se dostala do Francie již v 16. stol. Velkým střediskem produkce mýdla byla v té 

době Marseille a termín „marseilleské mýdlo“ se používá dodnes. Z jižních zemí se postupně 

výroba mýdla šířila na sever Evropy, ale protože tamní výrobci, zejména v Anglii, severní 

Francii a Nizozemsku, používali místo olivového oleje rybí tuk, byla kvalita jejich mýdel horší. 

V 17. a 18. století však byla voda a mýdlo považována za škodlivou pro lidský organismus, 

takže mýdlo bylo používáno výlučně při praní oděvů a v omezené míře při čištění příbytků. 

To se změnilo teprve v 19. století a pak zejména v průběhu 20. století.   Mýdlo v Čechách.  

V Čechách se až do vymření Přemyslovců mýdlo vyrábělo podomácku. Výroba mýdla byla 

součástí práce hospodyněk až do konce 17. století, ale již v době lucemburské vzniklo nové 

řemeslo, mydlářství. V roce 1464 byl v Praze založen cech mydlářů. V roce 1848 zahájil ve 

svém domku v Rynolticích u Liberce výrobu mýdla tamější sedlák, řezník a uzenář Georg 

Schicht. V roce 1867 již zásoboval mýdlem celé severní Čechy. Jeden z jeho synů, Johann 

Schicht, vybudoval v roce 1882 velkou továrnu na výrobu mýdla v Novosedlicích u Ústí nad 

Labem, z níž se již před 1. světovou válkou stala největší továrna na zpracování tuků 

v kontinentální Evropě. Po 2. světové válce byla rodina Schichtů odsunuta a podnik byl 

zestátněn (dnešní Setuza).                                            Zdroj: Wikipedia.org                  -LuCi- 
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V neděli 20.září 20015 proběhl slavnostní průvod historický tramvají. 
ZO OSD Motol a ROH při ní zastupovali pánové Zabloudil a Douša. 
Tramvajový průvod se těšil obrovskému zájmu Pražanů i náhodných příchozích, 
například cizinců. Auta zastavovali a řidiči si vše fotili na mobily... lidé lezli na sloupy a 
sochy, po všech ulicích, celou trasu, byly zástupy lidí, asi jako když za starých časů lidé 
vítali Stalina, kosmonauty, či jako když se v relativně nedávných časech slavil I.Máj... 

Na této stránce můžete shlédnout fotografie z této akce (více na webu). 
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Další z nekonečné řady turnajů v bowlingu proběhl 17.10.2015  
a opět v bowlingové herně v Praze Řepích. 
Turnaje se zúčastnilo 12 zájemců, kteří předvedli vyrovnané výkony, jak ve špičce, tak 
ve středu tabulky. Níže uvádíme tabulku. Tradiční ceny – diplomy, medaile (za čtvrté 
místo bramborovou), pohár a věcnou cenu a cenu pro posledního (polínko) následně 
poté, rovněž tradičně, předal předseda ZO OSD Motol. 
Další turnaj se uskuteční již na jaře. Pravděpodobně proběhne nejen jako turnaj 
jednotlivců, ale souběžně i coby turnaj našich samosprávných sekcí. Zvítězí řidiči 
TRAMvají, nebo jiná sekce… Bude to zajímavé. Zúčastněte se také… 
Tabulka s výsledky a fotografie z akce:  

jméno Po 10hodech Druhých 10hodů Celkem součet bodů Konečné umístění 

Hejný Martin 165 158 323 1. 
Hejný Jiří 119 191 310 2. 
Nerad Jan 124 164 288 3. 

Reich Zdeněk 150 132 282 4. 
Hejný Václav 137 143 280 5. 

Švejdar Antonín 113 106 219 6. 
Chalupný Jiří 111 102 213 7. 
Zabloudil Jiří 84 127 211 8. 
Hejný Josef 116 93 209 9. 

Zralíková Marie 120 76 196 10. 
Ing.Douša Jaroslav 86 63 149 11. 
Chalupná Monika 64 69 133 12. 
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Právní rady – ptáme se za VÁS:  

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?  Existují 

nějaké omezující podmínky, kdy občan nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?   

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, 

a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení 

povinnosti, vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z 

obdobného důvodu, 

b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné 

povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, 

c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a 

tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o 

zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek, 

d)  který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává tzv. 

nekolidující zaměstnání. 
 

Náhrada škody vzniklé při odvracení požáru 
V práci jsem poskytl osobní pomoc při odvracení požáru. Při tomto zásahu jsem si 
poškodil oděv a rozbil brýle. Nyní mně bylo zaměstnavatelem sděleno, že mi 
žádnou škodu nemůže uhradit, protože na to nový zákoník práce nepamatuje.  
Je tomu skutečně tak? …………………………………………………………………………………..  
Tvrzení zaměstnavatele není pravdivé. I současný zákoník práce, tedy zákon č. 262/2006 Sb., 
na tyto případy pamatuje. Je to upraveno v § 266. Podle tohoto ustanovení vám náleží 
náhrada vzniklé škody. Nárok na náhradu škody by vám nevznikl pouze tehdy, pokud byste 
požár sám úmyslně vyvolal a nepočínal si způsobem přiměřeným okolnostem. Doporučuji 
vám v tomto smyslu zaměstnavatele písemně informovat a požadovat náhradu škody. 
 

Máte nějaké právní dotazy? Zašlete je na:  info@zoosdmotol.cz          Nejzajímavější 

dotazy, včetně odpovědí na ně, uveřejníme v některém dalším čísle našeho časopisu. 

V minulém čísle jsme upozornili na problém s obsazenými přechodovými můstky. 

Článek zněl: Vozovny nejsou nafukovací – ukázka co také řešíme…   
I když se některým článek nelíbil a někteří jím byli „dotčeni“, svůj účel splnil. Situace se 

vyřešila a nyní již tramvajové vlaky opět zatahují tak, jak říká bezpečnost práce…  

Nyní řešíme dva další problémy. Nedůstojné hygienické problémy v depu a šikanu 

řidiče autobusu (bossing). ZO OSD Motol stojí a bude stát vždy na vaší straně !      JZ. 



Jak to vidí řidiči (nejen nočních) linek 
 

Vzhledem k situaci, která je dlouhodobě neutěšitelná, jsme nuceni podat 
podnět k řešení problému, který se týká nejen řidičů nočních linek. Jak 

jistě všichni víme, společenské klima dnešní doby není dobré. V poslední době se zdá, 
že se navíc zhoršuje přímo do katastrofálních rozměrů. Agresivita cestujících 
neustále roste a častější je i fyzické napadání. Jen na poslední komisi BOZP v DP 
Praha bylo řešeno 10 napadení a z nich následných vážných pracovních úrazů: 
Číslo PÚ Příjmení, jméno Osobní číslo Útvar Datum vzniku PÚ Odškodnění % Pozn. 
261/15 Krobot Jan 4238 100310 23.10.2015 100 Napadení 

262/15 König Zdeněk 5914 100310 29.10.2015 100 Napadení 
T021/15 Šrámek Miroslav 8163 126800 30.10.2015 100 Napadení 

270/15 Brettl Luboš 4199 100310 13.11.2015 100 Napadení 
271/15 Plocek Pavel 5921 100310 13.11.2015 100 Napadení 

272/15 Bořuta David 9359 100310 17.11.2015 100 Napadení 
273/15 Popelka Kamil 9062 100310 12.11.2015 100 Napadení 

274/15 Matucha Lukáš 9373 100310 5.11.2015 100 Napadení 
282/15 Kyselý Jakub 8307 100310 18.11.2015 100 Napadení 

283/15 Zeman Petr 858 100310 17.11.2015 100 Napadení 
 

Chtěli bychom proto zmínit, že řidič MHD je osoba, která splnila nejen požadavky 
zákonů, ale  hlavně nastavené podmínky zaměstnavatele. Prošli dopravně 
psychologickým vyšetřením, absolvovali vyšetření u odborných lékařů, mají za sebou 
specializovaný kurz a jsou držiteli platného profesního osvědčení a zdravotní 
způsobilosti jako málokterý z cestující veřejnosti. Setkáváme se pravidelně s konflikty, 
které vyvolávají zejména opilí a zdrogovaní cestující. Jsou agresivní a vysoce 
nebezpeční nejen pro samotné řidiče, ale i pro revizory a slušnou část cestujících. 
Pokud chce zaměstnavatel podotknout, že řidič má právo takového člověka z vozu 
vykázat, zkuste si to sami! S těmito „lidmi“ nelze o ničem diskutovat, natož fyzicky 
vykazovat z vozu! Záměrně jsme řekli „fyzicky“, i když směrnice toto jednání 
zakazuje. Ale tím chceme poukázat na další problém. „Zavolejte policii !“ Kdyby se 
možná lidé za toto odpovědní sami ocitli tváří v tvář těmto konfliktům, zejména 
v pátek a v sobotu, zjistili by, že by museli volat policii neustále! Argument ze strany 
podniku, že řidič má možnost si pořádek ve vozidlech MHD zjednat, NEOBSTOJÍ! 
Řidič nemá statut veřejného činitele, nemá zbraň, ani není zásahovou jednotkou. 
Dispečink mu má v rámci svých možností pomáhat, ale není všemocný a i přístup 
záleží případ od případu a na konkrétních lidech. Pouze Policie ČR, má za povinnost 
řešit konflikty, ať už se stanou kdekoliv. Musíme připomenout i další fakt – Městská 
policie má jako jeden ze svých hlavní úkolů prevenci, kterou má dělat neustále, 
nikoliv až v okamžiku, kdy se něco děje. Odpovědí ze strany podniku je, že pokud na 
to psychicky nemáš, běž na denní linky (na odpoledních směnách se s tím řidič setká 
znovu a bude tam, kde před tím), či dělat něco jiného. Řidič ale přece prošel 
psychotesty, se zaměřením na to, jestli je psychicky odolný pro řízení autobusu či 
tramvaje v dnešním silničním provozu. Rozhodně se ani v kurzu, ani nikde jinde 
nepřipravoval na situace, které řeší útvary rychlého nasazení Policie ČR. Slyšíme: 
„když to nechceš dělat, běž někam jinam!“  Znovu tvrdíme, že řidič podmínky splnil. 
Nelze proto po něm vymáhat něco, co v pracovní smlouvě není. Řidič nikdy 
nepodepsal, že se má během pracovní doby nechat vulgárně urážet, nebo fyzicky 
napadat od někoho, kdo má navíc do vozidla, podle Přepravního řádu, dokonce 
zakázaný vstup ! Řízení motorového vozidla je vysoce náročná psychomotorická 
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činnost – uvědomuje si to vůbec někdo?! Tento fakt platí nejen pro osobní vozidla, ale 
zejména pro profesionální řidiče, a to nejen v MHD.  O příkladech hrubého napadání 
řidičů bychom mohli hovořit dlouze. Jestliže jsem v práci hrubě napadán, ať už slovně 
nebo fyzicky, zejména když jsem nic neprovedl, jedná se jednoznačně o ponižování a 
šikanu. Listina základních práv a svobod mluví jasně: Každý má právo, aby byla 
zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. 
(hlava druhá, odd. 1), článek 10, odst.1). Nehledě na to, že zaměstnavatel má 
povinnost vytvořit podmínky pro pracovní činnost a vyhledávat krizové situace, které 
má řešit. Jako řidiči máme právo na slušné pracovní prostředí, bez škodlivých 
elementů, které nám znemožňují zodpovědně a správně vykonávat profesi!  
Už tak je silniční provoz náročný a je nutné se na řízení vozidla plně soustředit, 
aby nedošlo ke ztrátám na zdraví, životech a poškození majetku, což jsou hodnoty, 
které jsou ku prospěchu všech! 
A tady se dostáváme k dalšímu problému. Ne nadarmo se říká, že firma má takovou 
pověst, jaké má zákazníky. Městská hromadná doprava má své podmínky, které jsou 
důkladně zpracovány, ale s jejich dodržováním ze strany cestujících si podnik 
nedokáže poradit. Proto vymáhejme jednoznačně smluvní přepravní podmínky - kdo 
je nechce dodržovat, musí vystoupit! Ovšem neházejte to vše na řidiče. Řidič má řídit 
(nebo u některých autobusů i prodat jízdenku), ale není tu od toho, aby dělal pořádek 
ve vozidle. Zážitky mnohých z nás, řidičů nočních linek, by vydaly na slušnou knihu 
hororů. Kdo má rád brutalitu, vydrží se dívat na krvavé skvrny na madlech, přidá 
k tomu „vůni zvratků“, nebojí se sednout vedle zapáchajícího bezdomovce a vydrží si 
broukat do rytmu opilecké písně rozličných skupinek – tak si opravdu přijde na své !!! 
Proto se ptáme, co je podnik schopen dělat pro ty slušné a hlavně platící 
cestující? Když nám utečou, zůstanou nám jen ti, o nichž je řeč výše. Žádáme proto, 
aby se zaměstnavatel konečně zaměřil na krizové body ve spolupráci s policií 
a v co největším měřítku se snažil odstranit tuto kriminalitu z vozidel MHD, která 
je nejen škodlivá pro jejich zaměstnance, ale také pro DP a jeho dobré jméno. Je nutná 
aktivní spolupráce Policie ČR, Městské policie a DP na řešení problémů v nočních 
spojích. Nejen na nočních linkách je nutné vytipovat problematickou dobu a spoje a 
neustále vytvářet nátlak na pořádek. Zdá se, že v menších městech ČR se daří pořádek 
udržet, jen v Brně a v Praze je to (zatím) problém. Je to proto, že se někomu nechce 
nebo že to neumíme? Již před řadou let navrhoval předseda ZO OSD Motol 
zřízení pracovních pozic průvodčí-revizor u nočních spojů. Přineslo by to jen 
pozitiva. Přibylo by pracovních míst, řidič by nebyl na konečné při vykazování 
„spáčů“ sám a lidé by doopravdy platili jízdné. Průvodčí by se tím určitě zaplatili. 
Průvodčí by mohl být i třeba řidič dočasně neschopný své profese a bylo by to tedy 
sociální místo, které tak žalostně chybí, díky vytlačování vrátných agenturami.  
Je smutné, že ani generální ředitel, ani odpovědný management, ani politici Magistrátu 
či vládních stran, ba ani někteří taky kolegové odboráři, nemají o tento rozumný návrh 
zájem. Tak jako se neřeší problém s bezdomovci a DP supluje sociální politiku 
státu, když vozí (a to zadarmo) lidi bez přístřeší sem a tam, po celou (nejen) noc...    
Uvedené názory nepochází od jednoho člověka. Jsou to poznatky a náměty od řidičů 
a naším cílem při psaní tohoto článku bylo jejich zobecnění. S uvedenými jevy se 
setkal pravděpodobně každý řidič MHD jak v Brně, tak i v Praze.         JaTi, JZ a spol. 
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Dvojstrana- Vánoční recepty, rady a zajímavosti: 
Silvestrovské smažené skořicové míčky 

Použité suroviny receptu Silvestrovské smažené skořicové míčky:  
80 g másla | 75 g cukru | dle chuti: nastrouhaná kůra z půlky citronu | 1 špetka soli | 4 
vejce | 400 g polohrubé mouky | 1 čajová lžička kypřícího prášku | 100 g cukru | 2 
čajové lžičky mleté skořice | na smažení: | 1 l oleje nebo 1 kg ztuženého pokrmového 
tuku 
 

Postup přípravy receptu Silvestrovské smažené skořicové míčky: 
Máslo s cukrem utřeme do pěny a postupně přidáváme vejce, citronovou kůru a sůl. 
Do utřené hmoty přidáme po lžičkách prosátou mouku s kypřícím práškem a prosátým 
cukrem. Tuk na smažení rozpálíme na 180 stupňů. Dvěma pomoučenými lžičkami 
ukrajujeme z těsta malé míčky a postupně, asi po 8 kusech, je vkládáme do 
rozpáleného tuku. Smažíme asi 5 až 6 minut z obou stran do zlatohněda.  
Usmažené míčky vybereme z tuku děrovanou naběračkou, necháme okapat na 
kuchyňském savém papíru a ještě horké je vydatně posypeme cukrem smíchaným se 
skořicí. 
 

Rybí krém s hráškem -  Rybí polévka je v českých domácnostech 
nejčastějším předkrmem štědrovečerní večeře. Co ale pro letošní rok vaši tradiční rybí 
polévku obměnit za rybí krém s hráškem? Jsme přesvědčeni, že nebudete litovat. 
 

Budete potřebovat: 
500 g rybích odřezků a vnitřností, 150 g kořenové zeleniny, 60 g cibule, 50 g másla, 
120 g vařených brambor, 120 g zeleného hrášku, muškátový květ, sůl, 150 ml smetany 
ke šlehání, petrželovou nať, 2 vejce 
Příprava: 
Zvláštní jemná polévka vycházející z lidových tradic, které na sváteční stůl zařazovaly 
do některého z pokrmů hrách. Rybí odřezky, vnitřnosti a cibuli uvařte v osolené vodě. 
Vývaru není třeba mnoho. Uvařené maso sceďte, oberte a spolu s vnitřnostmi 
nakrájejte. Stejnoměrně nastrouhanou či pokrájenou kořenovou zeleninu a jemně 
krájenou cibuli krátce osmahněte a zaduste na másle, okořeňte muškátovým květem a 
zalijte vývarem z ryb. Případně trochu dosolte a vařte intenzivně asi patnáct minut, až 
zelenina změkne. Pak přidejte část hrášku, vařené a jemně nastrouhané brambory, ty 
polévku v podstatě spolu se zeleninou zahustí. Vše krátce povařte a za pomoci 
tyčového mixéru polévku důkladně rozmixujte. Přidejte smetanu, obrané kousky 
rybího masa a posekanou petrželovou nať. Jako speciální vložku do polévky připravte 
na pánvi z vajec, soli a hrášku omeletky. Které pak vložíte do již hotové polévky. 

  

 Zapomněli jste na někoho s dárkem?   
Máme pro Vás typ na netradiční a levný dárek:   
DRBÁTKO NA ZÁDA -  cena s DPH  45,- Kč 

Možnost nákupu na:  Lucerny.cz   
    Křižíkova 165/45 Praha - Karlín 
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Masážní drbátko je jednoduchá, přesto geniální pomůcka, díky které můžete 
zažít hlubokou relaxaci a obnovit v těle vlastní zdroje pozitivní energie. 



 zajímavosti: Tradiční vánoční jídla ve světě………… 
V každé zemi se Vánoce slaví jinak a k tomu patří i jiné sváteční jídlo, 

třeba vás i některým z nich inspirujeme. 
 

Američané a britové se na vánoce neobejdou bez krocana. Pochutnávají si na něm s 
kaštanovou nádivkou a Britové mají navíc svůj vánoční švestkový flambovaný pudink 
s rumem či koňakem. Australané si potrpí na přeslazené zákusky a dorty. Mají také 
podobné menu jako v Británii, ale jelikož je u nich na vánoce letní období, hostina 
probíhá na pláži a to ve formě pikniku. Nechybí tradiční meloun, chlazené ovoce, 
zeleninové saláty, anebo studené obložené mísy. Následnou žízeň zahánějí 
australským pivem, nebo vínem a pro děti jsou připravené ovocné šťávy. Brazilci jsou 
na tom podobně, jelikož jejich štědrovečerní večeře zahrnuje pečeného krocana, 
zákusky nebo ovoce a k tomu mořské ryby. Ve Francii je to však už něco jiného. 
Francouzi zvou na svůj vánoční svátek do domů bezdomovce, sirotky, chudé nebo 
vězně. Na jejich vánočním stole pak najdeme šneky, ústřice, žabí stehýnka, 
nadívaného krocana s kaštanovou nádivkou nebo drahé ovoce. Skandinávci si potrpí 
na trochu odlišné menu, a to spíše na husu či kachnu, vepřové s červeným zelím, 
teplou šunku, pepřenou tresku s ředkvičkou a horkou ryží politou studeným mlékem 
a pivní a pšeničný chléb. Jejich dezert se skládá ze sladkého rýžového nákypu spolu se 
zapečenou mandlí. Španělé jsou zvyklí na pití šampaňského a jedí marcipán. Bulhaři 
jedí vepřové maso, čočku, fazole, rýži a zelí. Místo vánočky dělají ze sladkého 
kynutého těsta pečivo, které se podobá kroužkům. Německá vánoční kuchyně 
obsahuje mnoho ryb a s oblibou se podává konšelská mísa, která se skládá z kousků 
vepřové pečeně, kachny, husy, krůty, uzeného masa a ze smetanových klobás. Na 
stole nesmí chybět ani jablečný závin a ovocný salát s likérem. Místo vánočky mají 
vánoční štolu. U Italů na vánočním stole najdete krocana nebo rybu. V poslední době 
si však Italové stále častěji dělají těstoviny, například s mořskými plody. Italové ani 
nepečou cukroví! V Litvě nesmí na svátečním stole chybět prasečí hlava, v Řecku zase 
posvátný chléb Christopsomo. Tento chléb je sladký a připomíná vánočku, či 
mazanec. Zajímavostí je, že nechybí na žádném stole, má různý tvar a rodiny jej zdobí 
ornamenty, které připomínají profese členů rodiny. Dánové považují za tradiční 
vánoční jídlo rýžový pudink, ve kterém je jedna mandle. Další chod je pečený krocan 
či husa. V Argentině mají pečené selátko nebo pro nás poměrně exotickou pečínku z 
páva. Poláci v poslední době prosazují krocana místo ryb, a nesmí chybět boršč nebo 
zelí s houbami. V Rakousku jsou štědrovečerním pokrmem ryby a drůbež ve velmi 
rozmanitých úpravách. Lucemburskem je cítit kořeněné víno a speciální polévka s 
uzeninou a typickým crepes. Rodina se schází k černému pudinku s mačkanými 
bramborami a jablečnou omáčkou. Jako poslední je Maďarsko, kde Vánoce začínají 
upečením tradičního svatoštěpánského koláče. Dále jablka a pojídají tenké oplatky s 
medem a česnekem, aby si zachovali zdraví. Následně je na řadě rybí polévka a po ní 
smažená ryba, nejčastěji kapr s bramborovým salátem. Pro uhašení žízně mají víno, 
pokud možno ze své vlastní úrody. Každý národ má jiné Vánoce a jiné jídlo, ale 
podstata těchto svátků se stejně nikde nemění.             Zdroj: www.vanoce-tradice.cz 
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blondýna - Už nevěřím ničemu !!! 
Otevřela jsem dveře s nápisem 
MUŽI a byl tam jen záchod... 

Člověk si v životě ten sex nestačí ani 

užít.  Nejdřív se bojí, že ho překvapí 

rodiče, potom děti a nakonec,  

že ho skolí infarkt. 

˝Nasedli už všichni?˝ 

ptá se řidič autobusu. 

˝Ano.˝ 

˝Tak si vystupte, 

protože autobus se 

porouchal!˝ 

Skotští manželé vyjdou  

z restaurace: „Přiznej se. Že tys dal 

tomu číšníkovi zpropitné?“  

„Nedal.“ „Tak proč se tak smál?“  

„Já jsem ho polechtal prstem  

na dlani!“ 



 

  

Máte zájem  

o kravatové spony s motivy 

tramvají, autobusů, metra,  

vlaků atp. ? Volejte 

602 737 452 Michal Chrást   

 

Nabízíme Vám POJIŠTĚNÍ,  
KTERÉ VÁM ZARUČÍ DOŽIVOTNÍ 
RENTU  (až 12.000/měs.) + plnění až 
2miliony a to za příjemných 285,-Kč 
měsíčně. Na trhu toto pojištění stojí  

více než tisíc Kč měsíčně…  
Jde o vyjímečný produkt, který Vám 

zajistí doživotní příjem v případě vážného 
úrazu s trvalými následky 

  

- Při uzavírání pojistky se nezkoumá 
zdravotní stav a rizikovost zaměstnání 

  

- Pojištěná rizika se vztahují na 
soukromí i na výkon povolání 

 

- Krytí je 24hodin na celém světě 
 

ERGO pojišťovna patří k největším 
skupinám v Evropě s více jak 40 mil. 

klientů a zajišťuje nejrizikovější složky 
veřejné správy v ČR - policie, hasiči a 

záchranáři aj.  
Bližší informace o produktu:  

Gabriel Chytka, 
 tel: 774 669 975, e-mail: 

gabriel.chytka@odboryplus.cz 
kancelář: Neklanova 42, Praha 2 

nabízíme našim členům finanční 

úsporu v oblasti HYPOTÉK 
DÍKY ČLENSKÉ LEGIMACI NAŠÍ 

ODBOROVÉ ORGANZIACE,  
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 v ZO OSD Motol a ušetřete tisíce 

Kontakt: Hypocentrum Modré 
pyramidy , Jiří Kahoun – hypoteční 
poradce   Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a.s. , Jindřišská 17, 110 00 
Praha 1  Mobil: 724 304 363 , e-mail: 

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

Reich Zdeněk  

malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

telefon: 257 215 973. 

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

– Kamýk.  

* Daně a účetnictví  

* žaluzie 

* tisk a knihařské práce 
Ing. Jaroslav Douša, CSc. -  

603 480 215 , 

koordinátor:  

Zdeněk Vlk: 725 602 599  

tuvlk@seznam.cz 

pomozme nešťastným  

kočkám 

sbírka starých hadrů pod 

nemocné kočky, případně 

žrádla atp.,je ve  vozovně 

Motol- krabice je na 

chodbě u výpravny 24hod. 

www.azyl-kocourkov.cz 

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  

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

inzerovat zdarma všichni členové Odborového svazu dopravy, ČMKOS a ROH. 
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Soutěžní obrázek 

Napište nám, kde a kdy jste mohli vidět tuto sličnou děvu? 

Vaše odpovědi, včetně kontaktní adresy zašlete na:  

info@zoosdmotol.cz  Tři vylosovaní ( v dubnu 2016 )  

obdrží od nás, poštou, hezké dárky. 

Pozvánka:    Vážený pane, paní, slečno. 

Výbor základní organizace si Vás dovoluje pozvat na řádnou Konferenci 

(členskou schůzi), která se koná v pátek 12.února 2016 od 16ti hodin 

v zasedací místnosti Muzea Střešovice (jako loni a předloni) 

Součástí Konference bude i tombola o hodnotné ceny a občerstvení. 

Svou účast (pro rezervaci) nahlaste prosím na tel.774 746 800 – možno 

 jen formou SMS se jménem, či na e-mail: info@zoosdmotol.cz  
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