
Rozšiřte naše řady.  Hledáme nové členy i nové funkcionáře.  
Stále je hodně míst, kde nepůsobíme, nebo jen sporadicky s jedním či několika členy. 
I zde může fungovat vaše samosprávná sekce.  Využijte této příležitosti.  Naše sekce 
mají zastoupení ve společném výboru. Podle velikosti jedním až několika 
funkcionáři.  
PRÁCE FUNKCIONÁŘŮ samozřejmě ZABÍRÁ ČAS a ten kdo čeká vděčnost 
okolí, nedočká se. Naopak, můžete sklidit závist a pomluvy…  Přesto je potřeba tuto 
práci dělat a stále se najde řada našich členů, kteří si nás váží, fandí nám a pomáhají 
nám.  I proto to má smysl dělat… 

Ale máte-li funkci, je potřebí ji vykonávat řádně. 
Opravdu nepotřebujeme „taky funkcionáře“, kteří nic nedělají, na schůze 

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

Funkcionář dostává za svou práci příspěvek na řádnou činnost v rozsahu 0-210,-Kč  
a za účast na našich schůzích stravenku v hodnotě 60,-Kč.  Účast na schůzi je 

proplacena zaměstnancům DPP, zasahuje-li jim do pracovní doby, v rozsahu dvě 
hodiny měsíčně a 2 na dopravu na jednání.  Každý funkcionář je chráněn pro 

svévoli zaměstnavatele pro případ propuštění, dle příslušných ustanovení ZP a KS.   
Funkcionářům bývá též nabídnuta možnost účasti na školení v rozsahu až 5 

placených a omluvených dní v daném roce.    
Být funkcionářem je čest ale i odpovědnost. 

 

Do vedení společné Odborové rady volí funkcionáře Konference, na kterou má 
přístup každý náš člen, pokud se včas zaregistruje. Konference se koná pravidelně 
vždy v únoru, Výbory organizace by mělo od března nahradit otevřené setkání 
funkcionářů, hostů a včas registrovaných zájemců z řad členů „Fórum“. V tomto 
smyslu navrhujeme i změny našich Stanov.  

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

 Právní poradna on-line vám umožňuje vyhledávat zodpovězené dotazy, právní 
výklady, vzory dokumentů či přímo pokládat dotazy právníkům ve věcech 
pracovněprávních a v oblasti poradenství pro zaměstnance.   
Celý systém funguje na základě tzv. "klíčových slov". Do políčka napište slovo, kterého se váš dotaz 
týká (např. "odměňování", "dohoda", "výpověď" apod.).   Systém nalezne všechny relevantní 
články. Pokud ani v jednom nenaleznete odpověď na váš dotaz, můžete pomocí následujícího 
formuláře kontaktovat našeho právníka v blízkosti regionu, ve kterém se nacházíte.  

V případě problémů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese: 
odboryonline@cmkos.cz (tato adresa neslouží pro právní dotazy). 

Potřebujete další informace? Rádi vám odpovíme každý pátek 

mezi 9-15hod v naší kanceláři či napište na: info@zoosdmotol.cz  
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  Potřebujete právní radu či pomoc ?   

Naše kontakty na právníky, které využívá OR: 

� Advokátní kancelá ř (Law Firm) Robert Plicka  
Národní 58/32 
CZ-110 00 Praha 1 

tel.:       +420 212 344 444   , mob.:    +420 723 664 006     
email:    info@ak-rp.cz ,    web:      www.ak-rp.cz  

� JUDr. Kateřina Duffková, LL.M.  
advokát 
U Dívčích hradů 21, Praha 5 
tel. +420 602 272 046  ,  www.akduffkova.cz    bankovní spojení 2111070414/2700 

Soukromé spory si hradí každý sám. U těchto uvedených mají ale naši členové 

lacinější sazbu (spolupracujeme s nimi a zohledňují to). 

Můžete se na ně obrátit prakticky s čímkoli.  Domácí násilí, sousedský spor, spor o 

záruku spotřebiče, nevymahatelné pohledávky, urážky na cti, spor o otcovství, atp. 

Organizace vám hradí ze své režie vaše spory 

v přímé souvislosti s vaší prací. 

V případě úhrady sporu organizací (pracovně-právní a trestně-právní v souvislosti 

s pracovní činností) hradí odborové sdružení výdaje na advokáta (za jeho práci, za 

jeho dopravu k zastupování, za platby za jeho poštu, datovou schránku, atp.). 

Vaše kolky, poplatky, parkovné či benzín na cestu k soudu, nebo svačinu vám 

neplatíme a každý si musí toto uhradit sám.   Je to logické…. Ale pro někoho ne… 

V případě hodného zřetele (sociální důvod) může člen zažádat Výbor 

odborové rady o příspěvek na poplatky u soudu. Tato dávka ale není 

nárokovatelná a její výši určuje VýbOR podle finanční situace. 

U členů ZO OSD Motol je nadále možné zažádat o právníka Předsednictvo OSD, 

kterého ho schvaluje. Pouze v pracovně právních sporech. Soukromé nedělají. 

Také nadále poskytujeme poradenství v otázkách bydlení u SON (středisko na 

ochranu nájemníků) – pro členy zdarma. Prostřednictví ČMKOS i jejich program 

Odbory+ zaměřený na slevový program (levné in-karty, bankovní účet bez poplatků aj.) 
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NOVINKA-     R E K R E A C E   S E   S L E V O U   P R O   N A Š E   Č L E N Y 
 

Odborová rada, sekce Unie Frakcí ze ZO OSD Motol připravila pro členy zajímavý 
způsob rekreace. Oslovili jsme několik ubytovacích zřízení v žádaných lokalitách 
České republiky. Víme, totiž, že se leckdy netrefíme do vašeho volna nebo vkusu a 
takto vám chceme umožnit odpočinek výhodněji. 
Jezerní penzion Lipno vám po předložení průkazky dá slevu 
na ubytování 10% od 1.4. do 30. 6. 2018 a od 1.9. do 31. 
10. 2018, jako bonus LipnoCard, s níž získáváte další 
výhody jako slevy na jídlo, na atrakce jako je Stezka korunami stromů , Aquaworld, 
Království lesa, Electrokolo, lanovka nebo jízda parníkem. V rámci slevy můžete 
ochutnat originální kapří hranolky nebo v Degustačním menu tříleté a pětileté 
exotické Rumy. Na webové adrese www.penzion-lipno.cz  můžete prohlédnout 
ubytování v pokojích, apartmánech nebo karavanech a ostatní výhody plynoucí z 
Lipnocard. Objednat dovolenou můžete celoročně na telefonu 601 386 929 paní 
Martina Burianová a 602 159 506 pan Zdeněk Friedl s připomenutím členství v naší 
organizaci.   Apartmány Blatský dvůr se nacházejí poblíž Soběslavi mezi Táborem a 
Českými Budějovicemi. V okolí najdete rybníky a blata 
Třeboňska. Zámek Hluboká nebo pohádková Červená 
Lhota jsou poblíž. Lesy kolem zaručují klid, i když jste v 
blízkosti mnoha cyklistických stezek (kolárna pod 
uzamčením je přímo u ubytování) turistických tras. Nové 
silnice kolem apartmánů lákají k jízdě na in-linech. Na 
webové adrese www.blatsky-dvur.eu  se můžete dočíst 
podrobnosti.  Tento areál našim členům nabízí 20% slevu z ubytování. Ušetřené 
peníze jistě využijete k návštěvě památek v okolí. Pro rezervaci s připomenutím 
toho, že jste členem naší organizace, použijte e-mail farma.Jech@seznam.cz  . Další 
je krásný penzion Hradní Bašta přímo na náměstí v Bečově nad Teplou, který má 
vlastní restauraci s českou kuchyní i venkovní zahrádkou, sklípek a vnějšek napovídá 
o velmi pěkném stylovém zařízení pokojů. Celý penzion je nově zrekonstruovaný 
před několika lety, má 17 pokojů se 40 lůžky. Dětskou postýlku můžete mít na 
vyžádání. Penzion se nachází hned vedle komplexu hradu a zámku Bečov nad Teplou 
se známým Relikviářem svatého Maura. Může to být záchytný bod pro výlety do 

Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní, 
zámku Kynžvart, hradu Loket, klášteru v Teplé, jezer v 
Kladské, Slavkovského lesa, Chráněné lokality Soos i 
Smraďoch. Je v dosahu veřejné dopravy a má i parkoviště. 
Pokud se rozhodnete k rekreaci v tomto penzionu, 
podívejte se na webové stránky www.hradnibasta.cz . 
 K objednání ubytování s 10% slevou slouží telefonní čísla 

353 222 802 a 776 382 212 , při rezervaci musíte uvést, že jste členem naší 
organizace a při příjezdu ukázat odborovou průkazku.  Penzion a Hotel Seeberg je 
umístěn v klidné čisté oblasti v blízkosti Františkových Lázní. Kromě ubytovací 
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kapacity nabízí Ekofarmu s koňmi, skotem,  ovcemi, 
kozami, drůbeží atd., jarmarky, vlastní wellness s 
bazénem s mořskou vodou, saunou a masážemi. Před 
hotelovou restaurací je dětské hřiště s mnoha 
atrakcemi, Seeberg má i výletní restauraci a 
nejzápadnější moravský vinný sklípek.  Další 

podrobnosti naleznete na 
webových stránkách www.seeberg.cz , rezervaci s 10% 
slevou dohodnete na telefonním čísle 354 595 081. 
Pokud byste chtěli vyrazit na výlet, kromě blízkých 
Františkových Lázní můžete navštívit Cheb s hradem a 
Špalíčkem,velkou tržnici Dragon, Motýlí farmu Žírovice a 
nebo si zajet na nákup do blízkého Německa. 
A v čem spočívá výhoda pro naše odboráře? Každý člen 
má nárok na slevu (u každé ubytovací kapacity je 

uvedeno, jak velkou) z pevné pultové ceny ubytování při noclehu alespoň dva dny 
(např. pátek, sobota). Při objednávání řekne, že je náš člen a na recepci se poté 
prokáže průkazkou naší organizace. Ale pozor! Slevu může uplatnit pouze člen a jeho 
děti do 15 let věku. Všichni ostatní mohou být členy našich odborů také a pokud by 
slevu chtěli uplatnit rovněž, musejí mít svou průkazku. Tedy manželka, syn v 16 
letech, kamarádka apod. Věřím, že se vám naše nabídka bude líbit a budou 
následovat další. Některé velké hotely se zázemím, jindy 
menší chaloupky v klidném prostředí a nebo kempy s 
chatičkami pro sportovně nadané.  
Věřím, že si najdou ve výběru všichni s různými zájmy, 
finančními možnostmi i zvyky. 
Pro bližší informace, dotazy a podněty můžete volat 
místopředsedkyni Danu Pokornou, která má kulturu, zájezdy a 
podobné akce na starosti. Telefon je 608 868 245, e-mail: 
pokorna@zoosdmotol.cz . Pokud telefon nebere, vyčkejte, 
ozve se  zpátky, jakmile bude moci.                                                 

Další slevy, pro rekreace i jiné různé výhody naleznete na: www.odborovarada.cz  

přes jednoduchou adresu: 
http://www.zoosdmotol.cz/slevy.htm a klik na odkaz.. 
Další slevy na hotely a ubytovací kapacity pro naše členy 

Ve všech těchto hotelích máme teď 20% slevu na 
ubytování z pultových cen při pobytu nejméně dvě noci. 
Objednat se lidé mohou už teď přes e-mail uvedený 
v brožuře.                                                             -PD- 

 Být členem Odborové rady se vyplatí…! 
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GRÉVIN - svět stvořený z vosku - využijte slevu  
 

Muzeum voskových figurín - Grévin Praha, Celetná 15 - čerpá ze 
zkušeností a úspěchů více než staletého muzea Grévin v Paříži. 
Na ploše 3.000 m2 se ve třech poschodích nachází kolem stovky 
voskových figurín, které jsou jako živé. Politici, historické 
osobnosti, sportovci, herci nebo literární postavy. Stejně jako 
předchůdci je i pražský Grévin pro návštěvníky skutečným 
hitem.   Každý si přece rád připije s Georgem Clooneym, zazpívá 
s Karlem Gottem nebo Helenou Vondráčkovou, zařádí na 
parkrtě s Michaelem Jacksonem a pokusí se postavit Jackiemu Chanovi. Prohlídka 
trvá podle Vás, ale pokud se nebudete nikde moc zdržovat, minimálně hodinu tím 
zaplníte. Figurín se můžete dotýkat a fotografovat se s nimi.  Cena vstupenky 
(platná celý rok od zakoupení) je při objednání naší organizací pro členy 
Odborové rady za 250 Kč, původní cena je 369 Kč. Ušetříte tedy 119 Kč na 
vstupence, která je přenosná a není na ní tištěná cena. Ideální i jako dárek.  Děti 
do 6 let, s doprovodem dospělé osoby, mají vstup zdarma.  Objednávky po 
zaplacení (i formou odpisu z členského bonusu  každý pátek v naší kanceláři v 
Motole.  
================================== 

Přišla zajímavá nabídka od Vodafone na další dvouletou smlouvu.   
Oproti současné, končící koncem roku, dojde k zlepšení parametrů.      
Nabízíme:  
A) tarif rodinný (VHODNÝ PRO RODINY S DĚTMI) kde za 93,-Kč vč.DHP 

tarif Business Basic = 50 minut do všech sítí + 50 SMS + VPN 

 (VPN = vaše síť mezi sebou pro volání a SMS úplně zadarmo). 

B) nabízíme  tradiční tarif FREE (bez omezení) za 358,-Kč vč.DPH, v dnešní době 

oblíbený, Business RED LTE Super . Volání neomezené do všech sítí + 1.000 
minut do zahraničí, SMS neomezeně do všech sítí, 4 GB dat, VPN.    

Smlouvu může uzavřít JEN náš AKTIVNÍ člen (rodinný tarif i pro více simek). Tarif 
neposkytneme těm, co měli problémy s platbou faktur či předčasně ukončili 
smlouvu. Stávající zákazníci i noví zájemci o výhodný tarif nechť mne co nejdříve 
kontaktují, kvůli podpisu smlouvy (zabloudil@zoosdmotol.cz , 774746800). Přidávat 
v průběhu roku nová čísla do systému nejde, nyní je ten čas! Je možné, aby stávající 
zákazníci přešli z nynějšího free na rodinný tarif a naopak. Během prosince je třeba 
vše dořešit. Vlastní čísla v omezené míře je možné převést.                      

Máme i jen datové tarify ( mobilní Internet) od T-mobile – do týdne od 

sepsání smlouvy s T-mobile- nutná návštěva naší kanceláře. Neposkytujeme neplatičům! 

Mobilní Internet 1,5 GB 3 GB 10 GB 
Závazek 2 roky 115,00 Kč +DPH 148,00 Kč+DPH 214,50 Kč+DPH   
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Téma přesčasy... a další důležité otázky… 
 

Dopravní podniky nyní zvládají dopravní výkony jen díky ohromnému nasazení 
zaměstnanců, kteří dělají desítky hodin přesčasů měsíčně a slovo volný víkend 
prakticky neznají.  
Lidé jsou unavení, rozčarovaní... 
Někteří vyjadřují názor, že už toho mají dost a příští 
rok, za tyto peníze, již nebudou přesčasy nad 150hodin 
(což může ze zákona zaměstnavatel nařídit) prostě dělat... 
pokud je podnik pořádně nezaplatí. 
    A jaký je váš názor? Odpovědět můžete v naší 
anketě, kterou najdete na naší webové stránce 
www.odborovarada.cz , pod tlačítkem vstup na heslo. Do 
políčka heslo zadejte vaše prijmeni a číslo legitimace, 
kterou jste spolu s vánoci obdrželi (a kterou se též 

prokazujete při žádosti o slevu u smluvních 
partnerů ). 
Podle situace se zde vás budeme ptát na 
názory anketou či formuláři k odpovědi a 
žádat vás o rozhodnutí v klíčových otázkách 
vyhlašování stávky, přijetí KS atp.  Na tento 
prostor mohou pouze naši členové (na rozdíl 
od webu či facebooku) a hlasování tak 
nebude ovlivněno osobami nám nepřejícími 
a na naše stránky chodícími s úmyslem 
škodit. Ve vlastním zájmu své heslo 

nesdělujte. V případě ztráty 
členské legitimace nás 
kontaktujte, vystavíme vám 
novou s novým heslem a staré 
zablokujeme proti zneužití. 
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Komunikujte s námi i s celou skupinou také ve řejně….  

Dnešek ovládl facebook…  Lidé na něj chodí i z mobilů, umístit na něj reakci, 
nahrát fotku, trvá pár minut. Čte to pak velká spousta lidí. Ano, najdou i se i 

sprosťáci, kteří dokáží druhé otravovat svými chorými výplody, ty však lze zakázat.  
Zkuste i Vy zapojit se do odborové práce a upozorňovat na pracovní záležitosti, 

přes naši facebookovou stránku  https://www.facebook.com/zoosdmotol  
zajímavé informace též naleznete na: www.odborovarada.cz  



  
 

Dne 11. 11. 2017 proběhl další 

z bowlingových turnajů jednotlivců. 

Moravané tentokrát dali přednost svatomartinské 
huse a nepřijeli, nicméně souboj to byl i tak 
vyrovnaný a výsledky velmi hezké.   Výbornou formu 
v prvních deseti hodech předvedl, minule 
„bramborový“, Zdeněk Reich a i přes herní průměr 

v druhých deseti hodech suverénně turnaj vyhrál. O stříbro se vedl vyrovnaný 
souboj do posledního hodu a tentokrát uspěl díky bonusovým (desátý a dvacátý) 
hodům Jirka Zabloudil, kterému stoprocentně oba hody vyšly, a mírnou ztrátu 
z úvodních hodů tím dohnal. Třetí místo obsadil Jirka Lomoz výkonem, za který by 
se některé turnaje daly i vyhrát a také na čtvrté, páté a šesté místo bylo nutné 
překonat hranici dvě stě bodů..   Turnaje se zúčastnilo deset účastníků. Jedna 
hráčka se pro nemoc na poslední chvíli omluvila a kuriozitou je zmatečné 
přihlášení se na turnaj Petrem Hollerem, které zapříčil 
svou SMS „přihlašuji se“ (prý tím myslel přihlášení se na 
zájezd do Drážďan, kam už ale dávno předtím přihlášen 
byl…) a který tedy nedorazil.   Turnaj, stejně tak jako jarní, 
si finančně vzala na  triko sekce Udržovačky a účast tedy 
byla pro všechny zúčastněné zadarmo.  Každá sekce si 
může uspořádat akci do pěti tisíc a bowlingy se do nich 
letos vešly oba….  

jméno 
po 

10hodech 
druhých 

deset hodů 
celkem 
bodů 

umístění 

 
Reich Zdeněk 152 96 248 1 

Zabloudil Jiří 114 113 227 2 
Lomoz Jiří 98 124 222 3 

Švejdar Antonín 98 121 219 4 
Rejha Josef 95 120 215 5 

Chalupná Monika 105 100 205 6 

Chalupný Jiří 97 86 183 7 
Ing.Douša Jaroslav 89 76 165 8 

Zralíková Marie 66 44 110 9 
Pokorná Dana 53 46 99 10 

 

Ne každá sekce je ale ochotna vůbec něco udělat.. Je to hold o lidech. Jako vše. I 
jako účast. Někdo zadek z gauče nezvedne, někdo se vymlouvá na odpolední 
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směnu (byť hrajeme od jedenácti hodin do půl jedné a odpolední směnu začínající 
od jedné či dvou tak lze snadno stihnout a málokterá odp. směna začíná dříve…, 
někoho bojí hlava, ruka, noha…).  Příští turnaj bude na jaře, asi v dubnu.  
Napište nám, který termín byste uvítali, náš cíl je samozřejmě co nejvyšší účast. 
Čím více hráčů, tím více napětí a zábavy.. A do herny v Řepích se najednou vejde 
až 36 hráčů.  Využijte to i Vy..!                                 
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Víte o n ějaké nepravosti..?   Upozorn ěte nás na ní – Odborová rada 
může podat stížnost jménem právnické osoby a nemusíte  se tak 

nikterak bát, že se vám bude n ěkdo mstít…   Využijte e-mail: 
info@zoosdmotol.cz   či adresu: Odborová rada, Plzeňská 217/101, Praha 5, 150 

Časopis Odborové rady  (ZO OSD Motol) - registrace:  MK ČR  E 17 551     

tisk a distribuce svépomocí,  cena zdarma, náklad cca 1.000 ks. Uzávěrka: 21.11.2017 

Vydáno: 12-2017  Redakce: VOR, šéfredaktor: prezident Odborové rady  Kontakt na 

redakci: casopis@zoosdmotol.cz (M35@zoosdmotol.cz)   774 746 800 pátek 9-15hod 

Nejste členem, přesto chcete u nás inzerci? Jde-li o zajímavý produkt, či službu, z něhož 

budou mít naši členové užitek, pak vám rádi vyhovíme. Zdarma či za symbolickou platbu. 

 Nejste našimi členy a rádi byste byli?  Začněte spuštěním webu:  www.odborovarada.cz   

     a vyberte si z různých možností členství. Nevíte-li si rady, napište nám, poradíme Vám. 



 

 

Čím se jezdí na Vrchním vedení (DPP)    
 

Jak jistě víte, také DPP se rozhodl zlepšit 

zhoršující se ekologickou situaci v Praze a 

to vybudováním provizorní trolejbusové 

trati v Prosecké ulici. Na tom by nebylo 

jistě nic špatného, ekologie je důležitá 

chceme-li v našem krásném městě alespoň trochu zdravěji žít. Myslím si, že 

pokud se podnik rozhodne pro nějaké řešení, mělo by to být řešení systémové 

a ne pouze jen jako. Zatím, co se  po Prosecké ulici bude 

prohánět trolejbus s nulovými emisemi, tak některá jiná 

vozidla, jež  provozuje DPP jsou toho opakem. Mluvím o 

montážním vozu LIAZ z roku 1992, jehož emise sice odpovídají 

platným předpisům, jenže před 25 lety. Technický stav vozu je 

hrozný, neustále v něm něco vrže, skřípe a praská v každé 

zatáčce. V létě je v něm vedro, v zimě zase zima. Pokoušel jsem 

se v době, kdy byly v provozu ještě 3 poslední vozy, upozornit na jejich stav 

technického ředitele, ale odpovědí bylo pouze to, že jsou opravdu staré a je 

jim věnována veškerá možná péče a pravidelný servis. Dopis jsem psal  před  

více jak půl  rokem a od té doby je již v provozu pouze jeden vůz. Zbylé dva 

mají tak vážné závady, že jejich oprava se prostě už nevyplatí. Tudíž nám zbyl 

tento poslední křáp. A jelikož podnik s nákupem těchto nových vozů nespěchá, 

na rozdíl od nákupu autobusů nebo tramvají, budu to muset ještě nějaký ten 

rok vydržet.  Na tento neutěšený stav upozorňujeme již dlouhou dobu, ale bylo 

nám vždy od vedení provozu Autobusy sděleno, že vozy mají málo najeto - cca 

kolem 150 000 km, ale autobus najede kolem 1 000 000 km. Jenže už nikdo 

nepočítá to množství moto hodin a skutečnost, že vozy LIAZ byly v době 

pořízení již fakticky zastaralé.  V současné době snad konečně 

dojde k podpisu smlouvy na nákup 5 nových montážních vozů 

a tento vůz LIAZ se konečně přesune tam, kam patří. Do muzea 

MHD ve Střešovicích. Či snad na ORIONKU? Na místo, jež jsme 

museli před asi 5 lety rychle opustit a kde se údajně plánuje 

vybudování nového muzea pro kolová vozidla.   Článek vyjadřuje 

názory a postřehy autora                    Tomáš Kudrna  –  sekce V.V. 
 

   Krátké i dlouhé informace z některých sekcí: 11 



ČAD Blansko a.s. – sekce 
„zaměstnanci ČADu“ 
 

Zdravíme čtenáře Motoláčku, 
Je tu další, již poslední vydaní 
Motoláčku v tomto roce. Pomalu, 
ale jistě se blíží konec roku 2017. 
Zkusme celý rok, tak nějak shrnout. 
V letošním roce se stala spousta 
zajímavých věcí. Od ledna vláda 
zavedla zaručenou mzdu pro řidiče 
autobusů. Celá tato záležitost byla 
v mediích prezentována tak, že by 

se měla mzda řidičů zvednout o pět až sedm tisíc korun. Skutečnost ovšem 
byla taková, že jsme se navýšení nedočkali. 
Podle informací, které se všude probíraly, by měla být naše odměna 98.10 + 
osobní ohodnocení a prémie. Nedílnou součástí naší výplaty je i mzda za čekání 
mezi spoji. Které nám podnik vyplácel dle nového tarifu. Ale za práci jsme stále 
měli stále strop 98.10. Skutečnost byla taková, že nám vláda sice peníze slíbila, 
ale do podniku peníze nikdo neposlal. Při vyjednávání na kraji byla v té době 
přislíbena nějaká částka, která by podniku částečně kompenzovala navýšení 
zaručené mzdy řidičů. Čekali jsme stále, že se něco stane a ono nic. Odborový 
svaz dopravy naplánoval stávku řidičů na 6 dubna. O stávce se hodně mluvilo v 
televizi, radiu. Bylo avizováno, že se stávky zúčastní většina podniků. Nakonec 
se v našem okrese aktivně zúčastnila firma ČAD Blansko. Počet stávkujících, 
kteří dorazili, na nádraží ČAD do Blanska, bylo asi 65účastniků, ostatní 
kolegové sice do Blanska nepřijeli, ale na své spoje také nevyjeli. Okolní 
podniky se stávky nezúčastnili na základě příslibů anebo změny v kolektivní 
smlouvě. Po této akci začali zástupci podniku jednat na kraji, kde jim kraj sdělil, 
že na navýšení mezd peníze nemá a nemůže je vyplatit. I když v mediích 
proběhly informace, že vláda peníze na mzdy řidičů schválí. A na kraje 
přepošle. Tato jednání trvala ještě několik měsíců. Současně začalo i kolektivní 
vyjednávání, kde jsme se s vedením společnosti dohodli na navýšení mezd 
základ 98.10 + 10 procent prémie. Podnik nám také vyplácí příplatek za stižené 
prostředí v plné výši. A samozřejmě odměnu za čekání mezi spoji. Toto 
navýšení bylo určitě pro podnik velkou zátěží, protože kraj firmě doporučil, ať 
vypoví smlouvy a znovu se zúčastní výběrového řízení. Podnik získal jednu 
korunu za kilometr. Na základě tohoto navýšení se začalo s úspornými 
opatřeními. Které zefektivní naši činnost. Další pozitivní informací je, že od 
nového roku na základě zvýšení minimální mzdy v ČR se zvedne naše hodinová 
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mzda cca o 10 korun. Včetně čekání mezi spoji a za stižené prostředí. ………… 
Od 11. prosince nastanou změny, které firmě ušetří peníze. Např. zrušení 
některých vzorů, zrušení zbytečných přejezdů. Úprava a zefektivnění pracovní 
doby. Tímto opatřením určitě vznikne větší spravedlnost mezi našimi 
pracovními výkony. Tyto rozdíly byly až v některých případech propastné. Víme 
o tom, že tahle práce nejde naplánovat všem stejně, ale určitě jde naplánovat 
podobně a spravedlivě. Což se v poslední době v podniku ČAD BLANSKO 
ÚSPĚŠNĚ DAŘÍ. Naše vize je taková, že chceme dobře a efektivně pracovat a za 
naši práci chceme dobře zaplatit. V podniku Čad Blansko a.s. fungují dvě 
odborové organizace. Jedna, kterou zřizuje Odborový svaz dopravy a má v 
podniku dlouholetou tradici a druha ZO OSD Motol (ZO OSD Motol je součást 
Odborového sdružení- Odborové rady - byť zde jiné OO sdružené v odborové 
radě nepůsobí- pozn. redakce), jejímž prezidentem (prezidentem OR) je Jiří 
Zabloudil. Prvním iniciátorem vzniku této organizace v roce 2013 byl náš bývalý 
kolega Milan Kašpárek, Po něm tuto sekci v Blansku vedl Petr Sychra a po jeho 
odchodu od firmy tuto funkci vykonává Zdeněk Franc. Naše organizace má v 
sekci Čad Blansko 46 členů a to pouze řidiče autobusů. Zaměstnanci ostatních 
pracovišť se k nám zatím nepřipojili. Máme taky spoustu příznivců, kteří 
podporují naše myšlenky a činy. Účast ZO OSD Motol a vyjednávací zkušenosti 
Jiřího Zabloudila nám v Čad Blansko hodně pomohla zlepšit naše pozice. Za to 
patří Jirkovi vřelé poděkování. 
V minulosti naše členka Jana Kotasová napsala nějaké články do Motoláčku i 
místního tisku. V těchto článcích hlavně popisovala její pocity s této pěkné ale 
současně náročné profese. Jaké pak bylo její zklamání, když někteří kolegové, 
za tyto články, měli na ni hloupé připomínky a urážející poznámky. 
Nejsmutnější je na tom to, že jsou to lidé, které vedení podniku stále obhajuje. 
Naši členové jsou většinou mladí lidé, i když máme mezi sebou i starší kolegy – 
důchodce. A také máme mezi sebou všechny řidičky. Snažíme se vytvářet 
přátelskou a kamarádskou atmosféru, protože v naši profesy trávíme spoustu 
času. Peníze jsou pro každého samozřejmě důležité. ALE SOUČASTNĚ JE 
DŮLEŽITÁ nálada v prostředí, ve kterém se 
každý den pohybujeme. Naše profese je 
psychicky náročná, tak se všichni snažme 
vytvářet příjemnou atmosféru na pracovišti. 
Závěrem přejeme všem našim členům i 
zaměstnancům a vedení společnost Čad 
Blansko vše nejlepší v roce 2018. Hlavně 
zdraví a osobní spokojenosti. 
                                                Jana + Zdeněk 
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A co nového ve Škodovce?   

Ve Škodovce došlo k rozdělení  kolektivní 
smlouvy  zvlášť na Plzeň a Prahu od  1. 1. 2018.  
Myslíme si, že je to pro nás výhodnější, protože 
nejsme výrobní podnik a metro musí jezdit pořád. 
Na tom závisí i opravy vagonů metra v OZM Hostivař, 
Depu Hostivař i Depu Zličín. Bude tím i jednodušší 
vyjednávaní s vedením podniku o navýšení mezd i 
dalších benefitu. 
V OZM v Hostivaři se konečně podařilo dát do 
provozu lis na lisování kol. 
Doufejme, že vydrží a odpadne tím čekání na kola, 
která se odvážely k lisování do Plzně, kde se lisovaly. 
Chtěl bych vyzdvihnout jedinou čalounici v pražském 
podniku a to paní Růženu Richterovou, za její 
příkladnou práci v Depu Zličín, kde pracuje a k tomu 

ještě chodí vypomáhat na 
OZM v Hostivaři. Kéž by 
bylo takovýchto 
pracovníků více. 
Možná by se zlepšily i 
mezilidské vztahy na 
různých pracovištích. 
Na závěr bych Vám 
chtěl popřát hodně 
zdraví, pracovních i 
osobních úspěchů, 
v novém roce 2018. 
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V sekci Muzeum Střešovice(DPP), 

se po dobu mé služby, nic zvláštního 

nestalo.  Zdeněk Zewel. 
Taky sdělení…. pozn. redakce 



 Unie frakcí -  individuální člen, Petr Sychra.    Zdravím čtenáře Motoláčku 
 

Rád bych se s Vámi podělil o několik 
zážitků z cest. 
Koncem léta jsem opustil kariéru 
linkového řidiče pravidelné autobusové 
dopravy a po desetileté přestávce, jsem 
se zařadil zpět mezi řidiče mezinárodní 
autobusové dopravy, přesněji mezi tzv. 
okruháře. Vozím převážně turisty 
z Koree.  Ti přiletí do Prahy  kde je na 

letišti vyzvednu, absolvuji s nimi týdenní okruh po městech nejen v České 
republice, ale třeba i v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Maďarsku , Polsku…..  po 
týdnu se s nimi vracím zpět do Prahy. Nejdůležitější je dodržet časový rozvrh, včas 
přijet na předem sjednaná místa prohlídek a návštěv třeba památek, včas přijet 
na objednaný oběd, večer najít správný hotel. Vesměs se opakuje to samé až na 
malé odchylky v programu, takže taky taková obdoba pravidelné autobusové 
dopravy, jen ve větším rozsahu.  
Ale jak se říká, nic netrvá věčně, tak také práce pro malého dopravce skončí 
s příchodem zimy.  Hledal jsem uplatnění na přechodnou dobu, chtěl, jsem zkusit 
něco nového, zvolil jsem práci řidiče Mezinárodní kamionové dopravy.  
Když jede takový řidič s nákladem do zahraničí, hlavní prioritou je náklad včas a 
bezpečně dopravit na místo určení. Všechno funguje, vše je u zahraničního 
partnera domluveno, prozatím jsem se nesetkal s větším problémem.  
Oproti tomu nakládky a vykládky po vnitru, především bez tzv. vykládacího okna 
jsou pro otrlé a silné povahy. Hlavně velké obchodní řetězce. Když jedete na 
vykládací okno, musíte tam být přesně nejméně půl hodiny před určeným časem 
na místě vykládky. Mě se povedlo se nahlásit o pouhé 4 minuty později a nárok 
na okno jsem ztratil. Nechají Vás tam stát třeba i 4 a více hodin, nemusí platit nic 
za prostoj kamionu, jdete-li urgovat vykládku, tak si můžete ještě víc uškodit, a 
Váš dispečer může tak akorát doufat, že to nakonec dobře dopadne. Veškeré 
domluvy se míjí účinkem. Nakonec když se vítězně dostanete až do kladu, tak si 
najdete elektrický paletový vozík a náklad si sám složíte. Skladníci a popřípadě 
pracovníci přejímací kontroly, mají přece jinou práci. Úspěch slavíte, když se Vám 
podaří náklad složit, a nic nepoškodit, v opačném případě, nechci ani domýšlet co 
by následovalo, já nemusel řešit jak, a proč došlo k poškození. 
Další temnou stránkou je parkování. Nejen v Německu kam většinou jezdím, ale i 
v ČR. Parkovat po 17 hodině, je srovnatelné s adrenalinovým sportem. Ve chvíli, 
kdy Vám končí výkon a čas jízdy a vy jezdíte od parkoviště k parkovišti a hledáte 
místečko na zaparkování. Když je to na hraně, tak čekáte, jestli se ostatní co 
přijedou po Vás protáhnou, nebo jestli nepřijede policie, aby Vás vyhnala, 
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v horším případě pokutovala za špatné parkování. V případě, že se třeba 
dostanete do zácpy, a potřebujete udělat bezpečnostní přestávku 45 min, je taky 
problém a hledáte tzv. SOS parkoviště. Jednou jsem takhle stál na konci 
připojovacího pruhu dálnice, protože nebylo zbytí. 14 km zácpa, 2 hodiny 
poskakovaní. Zastavil vedle mne kolega, a upozornil mě, že za takové stání 
zaplatil vysokou pokutu. Mám naladěno rádio na dopravní vysílání a poslouchám 
aktuální info o situaci, na silnicích, abych byl připraven, a mohl případně zastavit 
dřív, než bych se dostal do problémů a třeba platil někomu moje těžce vydělané 
peníze. A jak se zpívá v české písni, „jó řidič, ten tvrdý chleba má“, tak i já sám na 
vlastní kůži, zkouším tvrdost chleba, na který si touhle prací vydělávám. Práce, 
jako práce, jedna horší, jedna lepší. Holt pracovat se musí.    Pozitivum? Kromě 
nákladních a osobních aut a autobusu se naučím jezdit i s elektrickým paletovým 
vozíkem. Hlavně celá evropská ekonomika se točí kolem kamionové dopravy, na 
kterou nezasvěcení tak rádi nadávají. 
Všem řidičům, profesionálním i neprofesionálním přeji hodně šťastných kilometrů 
bez nehod v dalších letech a do nového roku přeji hodně osobních i pracovních 
úspěchů a hlavně hodně zdraví. 
 

 

článek sekce Autobusy(DPP):  Praha - nejbohatší město světa 
 

Téměř každý den se přesvědčuji, že žiji v metropoli s nejvyšším rozpočtem na 
obyvatele! 
Myslíte si asi, že jsem se pomátl na rozumu, ale tak tomu není. Došel jsem k 
tomuto poznání svým selským rozumem. Jinak si totiž neumím vysvětlit 
každoroční nejčilejší stavební ruch v silničním stavitelství mezi 15 říjnem - 31 
prosincem, kdy teploty již absolutně nevyhovují použitým asfaltovým 
technologiím, a tedy zhotovování technologických zmetků, které je nutno 
odfrézovat nejpozději do tří let a opět položit a zase nejlépe v tomto období. Tedy 
nikdy nekončící každoroční kolotoč miliardového vyhazování. 
Dalším, i když menším příkladem "rozumného hospodaření", s kterým se můžeme 
často setkat, je kropení silnic města vozy Pražských služeb pitnou (a tedy drahou 
vodou) především  za deště a to i "slejváků", do kterých by nikdo ani prašivého 
psa nevyhnal.  Jsem ale rád, že jsme na tom tak dobře, že si tyto i jiné "drobné" 
nesmyslíky můžeme dovolit a ani je nepocítíme!                                             T.B. 
 

 
článek sekce ŘED(DPP)   HEZKÉ VÁNOCE A Š ŤASTNÝ NOVÝ ROK!    
 

VÁŽENÉ A MILÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ A MILÍ KOLEGOVÉ.  TENTO ROK SE POMALU 

CHÝLÍ KE KONCI A ZASE SE BLÍŽÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU. 

PRO MNOHÉ Z NÁS HLAVĚ KOLEGYNĚ ŘIDIČKY NASTÁVÁ OBDOBÍ, KDY KROMĚ 

BEZVADNÉHO PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ NA NÁS ČEKÁ TAKÉ MNOHO 
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PRÁCE V DOMÁCNOSTI NAVÍC. SHÁNĚNÍ A NÁKUP NE ZROVNA LEVNÝCH 

INGREDIENCÍ NA PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ, PAK PEČENÍ SAMOTNÉ, JEHO 

NAZDOBENÍ, ABY NA VÁNOČNÍM STOLE PĚKNĚ VYPADALO, DÁLE VÁNOČNÍ 

ÚKLID DOMÁCNOSTI A SHÁNĚNÍ DÁRKŮ PRO SVÉ MILÉ. ANI CESTUJÍCÍ NÁM NAŠI 

NÁROČNOU PRÁCI ŘIDIČE - ŘIDIČKY TRAMVAJE NIJAK NEUSNADNÍ. SPÍŠE 

NAOPAK. MAJÍ TAKÉ SVÉ STAROSTI JAKO MÁME I MY. JSOU ČASTĚJI NERVOZNÍ, 

PODRÁŽDĚNÍ A SEBEMENŠÍ BLBOST JE VYTOČÍ DO NEPŘÍČETNOSTI. JE PROTO NA 

NÁS, ABY JSME NEZADALI PODNĚT K PŘÍPADNÝM STÍŽNOSTEM, KTERÝCH CHODÍ 

I TAK VELKÉ MNOŽSTVÍ A NE KAŽDÁ STÍŽNOST JE OPRÁVNĚNÁ. JE TĚŽKÉ 

ZACHOVAT V KAŽDÉ SITUACI CHLADNOU HLAVU A VŠE ŘEŠIT S NADHLEDEM BEZ 

AFEKTŮ. NA ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ JSME MĚLI MOŽNOST PROŠKOLIT SE, JAK 

PŘEDCHÁZET KONFLIKTNÍM SITUACÍM, ALE NE POKAŽDÉ SE PODAŘÍ SITUACI 

ÚSPĚŠNĚ S CESTUJÍCÍMI VYŘEŠIT TAK ABY K STÍŽNOSTI NEDOŠLO. PŘESTO SI 

MYSLÍM, ŽE TENTO PŘEDVÁNOČNÍ MUMRAJ S PŘEHLEDEM VŠICHNI ÚSPĚŠNĚ 

ZVLÁDNEME.  

S KONCEM ROKU SE BLÍŽÍ I PŘEPOČET ČLENŮ V ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍCH A 

OD POČTŮ ČLENŮ V JEDNOTLIVÉ ORGANIZACI SE ODVÍJÍ I FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 

OD DOPRAVNÍHO PODNIKU NA JEJÍ ČINNOST A SÍLA ORGANIZACE PŘI 

JEDNÁNÍCH, HLAVNĚ O KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ A MNOHÝCH DALŠÍCH 

JEDNÁNÍCH, VELMI DŮLEŽITÝCH PRO NÁS ŘIDIČE. PODNIK NÁM NECHCE PŘIDAT 

NA MZDÁCH (FINANČNÍ VÝŠE ZA ODPRACOVANOU HODINU - ZÁKLADNÍ MZDA, 

CHTĚLI PŘIDAT JEN NA PRÉMIOVÉ SLOŽCE MZDY /a i to si podnik nakonec 

rozmyslel, s tím, že nemá peníze na víc, než co stanovuje KS, tedy inflace +1% – 

pozn. redakce/. VŠE NA CO SE PODÍVÁME SE VELMI ZDRAŽUJE A PLATY 

ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ. NENECHME SI LÍBIT, CO S NÁMI VEDENÍ PODNIKU DĚLÁ A 

PODPOŘME SVOU ORGANIZACI NÁBOREM NOVÝCH ČLENŮ, ABY JSME MĚLI 

VYŠŠÍ ŠANCI VYJEDNAT PRO NAŠE ČLENY CO NEJLEPŠÍ PLATOVÉ PODMÍNKY A 

LEPŠÍ BENEFITY. VŠEM PŘEJI ŠŤASTNÉ A VESELÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, 

BOHATÉHO JEŽÍŠKA, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, SPOKOJENOSTI A POHODY DO 

NOVÉHO ROKU 2018 A TAKÉ MNOHO KILOMETRŮ BEZ NEHOD.       –VS- 
( Pozn. redakce: v jakém formátu to přišlo.., tak to je. 
Nemáme čas se s tím přepisovat….) 

Sekce ŘED(DPP)  (Povzdech, nebo sebekritika..?) 

Sekce i přes nové vedení stále stagnuje.  
Dochází k přirozenému odchodu členů do důchodu a 
jinam z podniku. Přes tyto ztráty se zúčastňujeme 
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všech komisí a jednání. V provozu se stále potýkáme s větší hustotou IAD,  
takže dochází k nebezpečným situacím, bohužel i ze strany některých řidičů 
tram. Aby člověk projel celou linku, musí se obrnit velkou trpělivostí a 
předvídavostí.  
Ke kladu lze říci, že se pracuje na přístupu zvenčí na testy DP.  
Snad příští rok se nám bude dařit lépe.                                               - JiP-  

Sekce ŘED(DPP) (a co vzkazuje nováček v sekci ŘED- Josef Vitvar- zřejmě 
jeho reakce na některé, opakující se absentéry v současném Výboru..)  

Přeji hezký večer a článek vám píši po celodenním úklidu před 
vánocemi. Jsem rád že se vše podařilo. Tak jsem myslel co napsat a 
napadlo mne, jedině tak trochu popřemýšlet. Budete si říkat, co nám 
tady chce říkat, nějaké své rozumy, ale musím to napsat.  
Já vím, někdo bude namítat, je tady krátce, dva měsíce, ale já mám určité 
zásady, které nerad porušuji, a proto mne docela mrzí, že jsou mezi námi lidé, 
kteří ač jsou ve Výboru, tak na to trochu kašlou. Budete říkat, je tu chvíli a už se 
mu něco nelíbí.  Dodám jenom, že ať se na mne nikdo nezlobí, ale Výbor je 
jednou za měsíc, neřeknu jednou, že nemůžu, tak to se stane každému, ale 
dvakrát po sobě, to už mne připadá, že na to pomalu začínáme kašlat. Ale pak 
se nemůžeme divit, že nám odcházejí lidi a noví členové se k nám nehrnou. 
Já jsem jenom chtěl říct, že teď to chce právě se začít domlouvat, co tedy 
budem dělat příští rok. To to můžem s pominutím rozpustit. Tady jde o to, že 
dokud nezačneme pořádně tlačit na vedení podniku, tak dostanem kulový. 
A zase si říkáte, co můžem dělat, když ostatní na to s prominutím kašlou. Tak si 
myslím, že bychom mi měli ukázat opak a ne na to kašlat, jak na to kašlou 
ostatní organizace.  Jinak vám přeji hezké a Šťastné vánoce, bohatého Ježíška a 
Šťastný nový rok.                                                                                        –JoVi- 
 

Poznámka JZ: V současném stavu opravdu polovina lidí co nepřijde, zablokuje činnost 
celého Výboru... A důvod může být různý, od prostého nezájmu či lenosti, až po nemoc. 
Každý funkcionář, pokud řádně plní své povinnosti přitom „fasuje“ při účasti 210,-Kč 
náhrad a 60,-Kč stravenku (ti z DPP pak ještě 2 placené hodiny zaměstnavatelem)- za 
dvě, tři, hodiny schůze.. kde rozhodují o zájmech všech. To není málo. Přesto to pro část 
lidí ve Výboru zřejmě není dostatečně motivující k účasti. Naštěstí, díky spojení organizací 
v Odborové radě, funguje i společné vedení Odborové rady (VOR), jakožto společný 
Statutární orgán a to bylo (až na srpen, kdy byla Mimořádná Konference) vždy 
usnášeníschopné a to co Výbor nemohl projednat, pak samo rozhodlo.  OR  přesto 
reaguje na absence návrhem změn Stanov, kdy se současný Výbor změní na „Fórum“ 
nepodléhající usnášeníschopnosti, s možností účasti hostů i řadových členů (otevřená 
veřejná schůze). Pravomoci pak přejdou na Vedení Odborové rady (VOR), které nově 
posílí o tři náhradníky, s možností jejich povolání k jednání, místo nemocných kolegů. 
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AN Kladno AN Slaný 

Na praný ři - záchody na konečných – nekonečný seriál….  

Tentokrát jsem se spojil s našim členem 
jezdícím na linkách dopravce z Kladna. 
S potěšením lze konstatovat, že většinou je zde  
vše naprosto v pořádku, a pokud je někde 
náhodou WC znečištěno či poškozeno, pak jde 
o pochybení nějakého frustrovaného 

zaměstnance a brzy je vše uvedeno do pořádku. Kéž by 
to tak  fungovalo i v jiných dopravních společnostech….   
Vyjímkou jsou ale některé linky. Konečná V. Lany, linka 
603(foto). Na linkách 604,614,610 neni nic na ostaních je 
podobný tojtoj nebo obchodáky (ale za své..!) a veřejný 
WC, obojí neni otevřený celý den. Zoufalý stav je na lince 
614- úplně bez WC ! Ženy zde odmítají jezdit, ale vedení 
je to jedno (sekci tu bohužel nemáme… tak v tom 
pořádek udělat nemůžeme… pozn. JZ )              –IvP- 

 

Jako zajímavost uvádím lidovou tvorbu na WC na 
konečné DPP u linky 24 Březiněveská (obratiště u 
metra Kobylis), kam jsem se cca po 10 ti letech 
dostal... Na první pohled 
pěkné, čisté, na druhý 
člověka překvapí ty 

dveře.. Nemluvím o obsahu sdělení- ale 
zaráží mne to, že než by si Kobylisáci u nás 
založili svou sekci (nepotřebují pak IČ), či 
svou vlastní OO sdruženou pod Odborovou 
radou, a věci si sami ohlídali, a sami je řešili, 
tak se uspokojí jen s počmáráním dveří… 
No to jste jim to tedy nandali…! A myslíte si, 

že je to trápí, 
když je stejně 
podporujete…?  

      -JZ- 
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Tradi ční dvojstrana zážitk ů z vašich dovolených – PAŘÍŽ  

PAŘÍŽ a VERSAILLES Paříž je významným 
kulturním, obchodním i politickým centrem, 
nositelem Řádu čestné legie, Válečného kříže a 
Řádu osvobození. První nálezy osídlení Paříže 
pocházejí z období zhruba 4500 př.  n. l. Kolem 
roku 300 př. n. l. osídlili kraj Galové; v roce 
52 př. n. l. kraj dobyli Římané, a pojmenovali jej 
bažinaté místo. V té době byl osídlen pouze 
ostrov, kde dnes stojí katedrála Notre-Dame. 

Během 12. a 13. století za vlády Filipa II. Augusta 
město rostlo, což souviselo s vysušením 
rozsáhlých močálů. Hlavní cesty byly dlážděny, 
byla zahájena výstavba katedrál, mimo jiné, 
katedrály Notre-Dame. Školy byly sjednoceny pod názvem Sorbonna, na níž studoval 
i Albert Veliký. Během středověku Paříž byla obchodní centrum, její rozvoj dočasně 
přerušovaly morové epidemie ve 14. století a pak stoleté války s Anglií v 15. století. 
Za vlády krále Ludvíka XIV., Krále Slunce byla královská rezidence přesunuta do 
blízkých Versailles. Ve středověku vznikly v Paříži dva úřady, prévôt de Paris (česky 
představený Paříže) a prévôt des marchands (představený cechu obchodníků) a oba 
se podílely na správě města. Prévôt odpovídal postavení rychtáře, ve městě 
zastupoval zájmy francouzského krále, byl zodpovědný za bezpečnost ve městě a z 
titulu své funkce byl nejvyšším městským soudcem. Prévôt des marchands odpovídal 
purkmistrovi a vykonával správu jménem obce. Kompetence prévôta des marchands 
byla omezena jen na dohled nad obchodem se zbožím. V roce 1799 se chopil moci 
Napoleon Bonaparte, v roce 1804 se pak sám korunoval v katedrále Notre-Dame 
francouzským císařem. Chtěl z Paříže vytvořit nejkrásnější město na světě. V roce 
1814 však byla Paříž dobyta anglickými, pruskými a ruskými vojsky a Napoleon byl 
vypovězen na ostrov Elbu. Do Paříže se sice po útěku z ostrova vrátil, ale po porážce 
u Waterloo byl definitivně sesazen a deportován na ostrov Svaté Heleny, kde v roce 
1821 zemřel. Konec 19. století představuje období velkého rozmachu Paříže, 
nazývané „Krásné období“, kdy byla vybudována Eiffelova věž, dnešní symbol Paříže. 
Další významnou stavbou byl také mrakodrap Tour Montparnasse, v době stavby 
nejvyšší budova v Evropě. Ten byl zároveň posledním, který mohl být takto 
postaven. Později totiž byl vydán pro Paříž zákon, že budovy nesmí převýšit 37 
metrů, aby se zachoval historický ráz centra města. Historickým středem Paříže je 
nultý bod, který se nachází před vchodem do katedrály Notre-Dame. Od tohoto 
místa se oficiálně měří všechny vzdálenosti od Paříže. Byl také vytvořen pás z 135 
bronzových medailonů zasazených do chodníků, které vyznačují, jak prochází 
Pařížský poledník Paříží. Tyto zmiňuje ve svém díle Šifra mistra Leonarda Dan Brown 
jako tzv. růžovou linii. Ve městě najdete velké množství památek jako Eiffelova věž, 
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bazilika Sacré-Cœur, katedrála Notre-Dame, Invalidovna, Vítězný oblouk, Louvre …. 
se skleněnými pyramidami před vchodem (největší a nejstarší muzeum na světě a 
jeho exponáty pokrývají období od starověku do konce 19. století). Nábřeží Seiny 
zařadilo UNESCO na seznam Světového dědictví. Paříž je jedním z center světové 
módy, k letitým značkám patří Chanel č. 5 či Miss Dior. Další firmy s módními 
doplňky: Guy Laroche, Nina Ricci.  Eiffelova věž - novodobý symbol Paříže (původní 
pařížský symbol byl kohout). Ocelová věž byla postavena u příležitosti 100. výročí 
velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce 1889 v Paříži konala. 
Otevření bylo uvítáno 21 salvami z děla. Působila jako vstupní brána na probíhající 
veletrhy. Budoucnost věže tehdy nebyla zaručena a mohla být i zbourána, jak bylo 
plánováno na rok 1909. V roce 1909 armáda zřídila u věže podzemní 
radiotelegrafickou ústřednu, vysílání z věže mělo dosah 6 000 km a bylo zachycené i 
v Americe a na lodích na oceáně. Roku 1921 začalo z věže pravidelné vysílání 
rozhlasových programů. V roce 2010 byly provedeny úpravy pro přechod na digitální 
vysílání. Dnes měří včetně antény 324 metrů. Eiffelova věž byla nejvyšší stavbou 
světa až do roku 1930, kdy ji přerostl mrakodrap v americkém městě New York. 
Pařížané tuto stavbu nejprve nenáviděli a označovali ji za trn v oku. V současnosti je 
věž významným turistickým cílem, na nějž jsou Pařížané hrdí a který ročně navštíví 
asi 7 milionů lidí z celého světa, celkově od jejího dokončení už věž navštívilo více 
než 200 milionů lidí. Versailles je zámek ve městě Versailles u Paříže, který vznikl v 
době vrcholu královské moci ve Francii, byl sídlem královského dvora. Počátkem 17. 
stol. byla Versailles ještě malá vesnice, obklopená močály a lesy plnými zvěře, kam 
Ludvík XIII. chodil na lov. Tady koupil pozemek, na kterém dal postavit venkovské 
sídlo (lovecký zámeček). V roce 1661 Ludvík XIV. (Král Slunce) díky snaze vyhnout se 
bouřící se Paříži, dal upravit areál tak, aby se tam mohly vytvořit zahrady pro různé 
slavnosti. Od roku 1664 se zde konaly první hýřivé slavnosti. 1789 povstalci zaútočili 
na zámek a donutili královskou rodinu přestěhovat se do Paříže; od té doby v zámku 
nebydleli králové; v průběhu revoluce bylo rozkradeno zařízení, zahrada byla 
zanedbána. Až Napoleon dal zámek zrestaurovat, znovu zařídil. Král Ludvík Filip 
Orleánský zachránil zámek před zbouráním, dal ho přestavět a z vlastních prostředků 
tam roku 1838 otevřel muzeum 
věnované „všem vítězstvím Francie“. 
Jádrem zámku byla králova ložnice s 
okny vedoucími na Mramorové nádvoří, 
kam se scházela francouzská šlechta ke 
královu rannímu „lever“ (vstávání). 
Nejprostornější místností byl Zrcadlový 
sál, který je 79 m dlouhý. „Zažehli tisíce 
světel, která se odrážela v zrcadlech a 
na briliantech kavalírů a dam.“ 
                      –HanZa- 
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POSTCROSSING, aneb o jednom návykovém koníčku 
 

Postcrossing, slovo, o kterém jste asi nikdy neslyšeli, a 
přesto se jedná o naprosto vynikajícího koníčka a dá se 
říct, že kdo tomu propadne, tak je ztracený… 
Jedná se o celosvětovou komunitu lidí, které spojuje jediná vášeň – 
sbírání pohlednic. Systém funguje tak, že si zaregistrovaný člen 
vylosuje adresu někoho z komunity, adresu losuje počítač a 
dotyčnému dle jeho profilu pošle pohlednici. Součástí vylosované 
adresy je jedinečné registrační číslo ID. Toto číslo napíše viditelně na 
pohlednici, aby mohl adresát pohlednici zaregistrovat do systému. 
Po zaregistrování obdrží odesílatel email s poděkováním od adresáta 
(adresát se adresu odesílatele, ani mail nedozví, registruje se na 

stránce v systému). Na oplátku obdrží pohlednici od někoho jiného. 
Lidé se navzájem neznají.  Komunita postcrosserů se sdružuje okolo 
stránky www.postcrossing.com. Na stránce si lze vytvořit v pár krocích 
registraci. Při registraci je potřeba si vytvořit profil, napsat něco málo o 
sobě, vše v angličtině a hlavně napsat jaké pohledy preferuji. Z počátku 
je povoleno mít na cestě pouze 5 pohledů, jak stoupá počet přijatých x odeslaných, 
je povoleno více…. Přečetl jsem si profily uživatelů, které jsem si vylosoval a vyrazil 

kupovat pohledy a známky. Tak rychle napsat (v angličtině), vyplnit adresu 
a hurá ke schránce. Pak napínavě čekat na první email Huray… Můj první 
pohled šel do Holandska 4 dny a byl jsem štěstím bez sebe, když dorazil. 
Kdo posílá třeba do Ruska, tak musí počítat s cca měsícem, než dojde. 
V okamžiku, kdy pohled dorazí, tak po jeho registraci systém zařazuje moji 
adresu do tzv. losování. První pohled jsem dostal z Německa po necelém 
měsíci po odeslání. Přišel mi krásný pohled se zlatým retrieverem. Od té 
doby posílám neustále a už mám doma něco kolem 600 pohledů z celého 

světa. Samozřejmě, že spousta pohledů chodí ze zemí, kde je nejvíce postcrosserů: 
Německo, Rusko, Čína, USA…  Někdy si vylosuji třeba 6 leté dítě, které sbírá 
pohádky, jindy třeba vysokoškolského profesora, co sbírá pohledy s městy a je 
nadšen, že má sbírku různých měst. Další velice příjemnou kapitolou jsou známky, 
párkrát se mi stalo, že pohled byl dle mého názoru nic moc, ale na zadní straně byly 
krásné známky… Ve své sbírce mám třeba pohled z Nové Kaledonie, Izraele… 
Pravidelně sleduji jaké vycházejí známky a snažím se sehnat zajímavý pohled. Ale 
pohlednice s leteckým pohledem na Pražský hrad boduje v celém světě… Jak tedy 
začít:  Pokud neovládáte moc angličtinu, nebo vůbec, tak Google 
překladač pomůže… Jde o to snažit se co strefit do vkusu vylosovaného… 
Velikou výhodou koníčka je, že pokud se rozhodnu, že nebudu půl roku 
nic posílat, tak stačí na profilu zaškrtnout, že nejsem aktivní a vrátit se 
třeba za půl roku. Registrace je zdarma a jediným výdajem jsou známky 
a pohledy. Známka do ciziny stojí v současné době 32,- Kč.  
(článek byl redakčně zkrácen – více na info: 774 746 802)            –JaVa- 
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Tradice adventních trhů 
 

Velká většina z nás ráda prochází adventní trhy, dýchá jejich atmosféru a každý rok si 
pár drobností odnese domů. Jak vše ale vzniklo? 
Jak se v Evropě šířilo křesťanství, šířila se i sláva narození Ježíše Krista. V ústním 
podání se jeho zrození předávalo mezi lidem a na jeho narození si každý schovával to 
nejlepší, co v spíži i šatníku našel. Již v raném středověku šlechta kolem svého 
panství nejprve pro sloužící a posléze i pro ostatní, většinou chudý, lid rozdávala 
přebytky od svého stolu, následně i z celého panství, jako úlitbu za své hříchy se 
snahou se z nich vykoupit. Největší díl vždy patřil církvi. Ta následně zhruba od 9. 
století obdarovávala nemocné a chudé, kteří si nemohli dovolit přilepšení o 
Vánocích. Tady vznikla tradice rozlévání rybí polévky a k ní podávání chleba. 
Již v 11. století si drobní kupci mezi sebou o vánočních svátcích vyměňovali část ze 
svého zboží na tržištích, kde běžně zboží prodávali, obdarovávali své věrné zákazníky 
a ti s dobrým srdcem i chudinu z peněz, které utržili při trhu a to opět jako poctu 
Ježíši Kristu, jeho zrození a obraz jeho podarování vším lidem. To vše shromažďovalo 
lid na tržištích a kolem nich, ti bez domova tam i přespávali, aby jim neušel žádný z 
darů církve a ostatních. Kupci na těch tržištích zůstávali rovněž déle s vidinou 
možnosti tržby od darujících. Leckdy totiž příchozí měli darů méně, než se seběhlo 
lidí a tak nějaké drobnosti jako med, perník, chléb i medovinu a víno přikoupili, aby 
mohli obdarovat všechny.  Od 15. století začaly již cíleně o adventu trhy v centrech 
měst, kde si ti bohatší koupili něco pro sebe a ti chudší se zde shromažďovali, zpívali 
náboženské písně s tématem narození Ježíška, z nichž posléze vznikly i koledy, aby se 
chudí, kteří se někdy cítili hloupě jako při žebrání, odvděčili dárcům. 
Z těchto trhů se tedy časem vyvinuly trhy adventní a tradice zpěvu koled jako pocta 
Ježíškovi a poděkování za dary, které se mezi lidem předávaly.        -P.D.- 

 

Kam za vánoční atmosférou?                           Připravila  -LuCi-    Zdroj: kudyznudy.cz 
 

17. 11.2017 9:00 - 30. 12. 2017 16:00 -  Polabské národopisné muzeum Přerov nad 
Labem  289 16 Přerov nad Labem, Tel.:+420 325 565 272 , www.polabskemuzeum.cz 
Cena: 90 Kč , Snížená cena: 45 Kč, Rodinné vstupné: 250 Kč, Předškoláci zdarma. 
 
9.12.2017-7.1.2018    Nejpočetnější betlém ze sena v životní velikosti v Čenkově    

Cena: zdarma   Čenkov 43 262 23 Čenkov     Tel.:+420 723 936 968   Tel.:+420 723 

936 968   www.cenkov.eu 

9. 12. 2017 10:00 - 17. 12. 2017 17:00     Královský advent na hradě Křivoklát   
Cena:100 Kč  Křivoklát 47  27023 Křivoklát   www.hrad-krivoklat.cz 
 
 26. 11. 2017 9:00 - 6. 1.2018 19:00  Vánoční trhy na Pražském hradě   Cena: zdarma   

náměstí U Svatého Jiří 119 00 Praha 1   Tel.:+420 727 808 913  www.trhynahrade.cz    
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Praha plánuje flotilu superbusů. Do spojů na letiště už se lidi nevejdou. 

Praha v minulých měsících otestovala dva velkokapacitní autobusy. Výsledek? 
Společnost Ropid, která v metropoli organizuje hromadnou dopravu, sepsala 
doporučení k pořízení flotily těchto superbusů. Kromě letiště by mohly jezdit 
třeba i na vytížené lince do ZOO.   Ropid porovnával dvě základní možnosti, 
jak se vypořádat se stále rostoucím počtem lidí, kteří se chtějí dopravit na 
Letiště Václava Havla. První je zdvojení stávajících kloubových autobusů. 
Místo jednoho by jezdily dva spoje naráz. To je však podle Ropidu 
neekonomické (potřeba dvojnásobku řidičů) a neekologické kvůli dvojí dávce 
výfukových plynů. Pro lepší představu: autobus značky Van Hool, který 
dopravní podnik zkoušel několik měsíců na přelomu roku, měří bezmála 25 
metrů a vejde se do něj až 181 lidí. Žádný delší autobus v Česku nikdy nejezdil. 
Kapacitu na lince 119 na letiště by podle propočtů Ropidu navýšil až o 38 
procent – při zachování současného počtu nasazovaných vozů. „Byly 
vytipovány linky, na nichž by měly jezdit: 119 na letiště či linka 112 do 
zoologické zahrady v Troji. Ropid je připravený u nás tyto spoje objednat. 
Otázka je, zda jsme je schopní je koupit nebo pronajmout a provozovat za 
ekonomicky přijatelných podmínek. Na to nám odpoví jen veřejná zakázka 
poté, co si ověříme ceny na trhu,“ popsal pro Lidovky.cz šéf dopravního 
podniku Martin Gillar.  
Pro „letištní“ linku 119 by bylo vyčleněno v první fázi patnáct autobusů a stejné 
množství pro další tři vytipovaná spojení – linky 112 (Nádraží Holešovice – 
Zoologická zahrada), 107 (Dejvická – Suchdol) a 136 (Sídliště Čakovice – Jižní 
Město). „Problém je, že ‚tříčlánek‘ je příliš dlouhý - až o deset metrů oproti 
stávajícím autobusům. Zůstává v křižovatce déle, což může ostatní řidiče zmást. 
Na druhou stranu, jeho zatáčecí osa je v pořádku, naši řidiči si nestěžovali. 
Autobus projel všude, kde měl, a dokonce lépe než klasický kloubový autobus, 
protože se díky dvěma kloubům mohl zatočit jako housenka,“ dodal Gillar. 
Jisté je, že provoz obřích autobusů by byl dražší než u těch současných. Ropid 
spočítal, že roční náklady na lince 119 – která ve špičce vysílá autobusy na 
trasu v intervalu tři až pět minut – by stouply z dnešních 49,9 milionu korun na 
66,8 milionu. Bylo by například nutné prodloužit zastávkové zálivy.  Podle 
platného zákona například není možné na českých silnicích provozovat tak 
dlouhé vozy (současné maximum je 18,75 metru) a je třeba vždy získat 
výjimku, která platí jen několik měsíců. Co bychom třeba dělali, kdybychom ji 
nedostali..?  Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/praha-planuje-flotilu-superbusu-do-spoju-na-letiste-uz-se-lidi-
nevejdou-1ak-/doprava.aspx?c=A170519_163822_ln-doprava_pave 
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Berlín zkouší první samořídící autobus. 
Často bezdůvodně prudce zabrzdí. 
V Berlíně jezdí první samořídící autobus. Olli, jak 
se jmenuje, sice zatím pojme jen osm 
cestujících, pohybuje se rychlostí kolem devíti kilometrů v hodině a občas 
„vidí“ překážky v místech, kde žádné nejsou, jeho výrobci ale věří, že už za pár 
let bude silnice zvládat úplně bez problémů.   V uzavřené firemní zóně na jihu 
německé metropole jezdí po předem dané trase, z níž se nemůže odchýlit. 
Když na cestě narazí na překážku, zastaví sice spolehlivě několik metrů před ní, 
ale objet ji ještě sám nedokáže. Navíc na některých místech z ničeho nic 
prudce zabrzdí, i když zde žádná překážka není. Během asi desetiminutové 
jízdy, kterou ve všedních dnech absolvuje během pracovní doby každou 
půlhodinu, to udělá klidně i čtyřikrát. Pro případy skutečných i virtuálních 
překážek je zatím vždy na palubě obsluha, která dá autobusu manuálně povel, 
aby pokračoval v jízdě, nebo ho joystickem navede okolo překážky. Po světě 
zatím jezdí Olli tři - ostatní jsou ve Spojených státech a v Dánsku. Už nyní ale 
mikrotovárna v Berlíně montuje další trojici těchto elektrických autobusů. 
Cena jednoho je zatím okolo 280.000 eur (7,4 milionu korun), což by se ale 
podle Declercqa mělo s chystaným rozšířením výroby změnit. Měnit se podle 
poptávky má i velikost autobusů. „Pro městskou dopravu potřebujete velkou 
kapacitu, potřebujete místo pro 50, 80, 100 lidí. Při jiných příležitostech vám 
zase stačí místo pro jednoho nebo pro dva. Žádné geografické hranice pro svou 
expanzi společnost podle Declercqa nemá. „Půjdeme tam, kde je poptávka. 
Když si Praha bude chtít koupit 100 autobusů, tak to určitě zvážíme,“ dodává 
s úsměvem šéf firmy. Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/berlin-zkousi-prvni-samoridici-autobus-casto-
bezduvodne-prudce-zabrzdi-1ohdoprava.aspx?c=A170530_102111_ln- doprava_ pave a https://byznys.lidovky.cz/proc-
neverime-autum-bez-ridice-nepresvedcila-nas-ze-jsou-lepsi-nez-my-12e-/auto.aspx?c=A170505_170032_firmy-trhy_jakl 
 

Proč nevěříme autům bez řidiče? Nepřesvědčila 
nás, že jsou lepší než my.  

Je tak úplně jedno, že samořiditelná auta sníží počet 
nehod a mrtvých na silnicích na minimum. Našemu mozku 
naprosto neracionálně vadí byť jen jedna jediná, jak 
ostatně nedávno ukázal poprask kolem podobných 
nehod. Pravou podstatu naší nedůvěry ukázal nedávný výzkum ověřený 
experimentem přímo na lidech. Ekonomové a psychologové ale přicházejí i s 
nápady na řešení. Konzultanti ze společnosti Deloitte například navrhli, aby byl 
autopilot prezentován jen jako „doplněk, ne hlavní funkce. A to i přesto, že si 
ho lidé pak nechají zapnutý klidně v drtivé většině času. Naše iracionalita se dá 
zkrátka přechytračit, víc než nedůvěřiví jsme hlavně líní. 
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Tramvaje na Žižkově mají jezdit skrze historickou budovu…  
nákladového nádraží 

Tramvaje by na pražském 
Žižkově mohly z Olšanské 
ulice jezdit do prostoru 
nové čtvrti za nákladovým 
nádražím jeho průčelní 
budovou. Toto řešení 
bude nyní zahrnuto do připravované změny územního plánu. Pokud bude tato 
varianta potvrzena, tramvaje přijedou Olšanskou ke křižovatce s Jana 
Želivského a budou pokračovat rovně skrze budovu. Jde o podobné řešení, jaké 
je v Letenské u Malostranského náměstí nebo na Křižovnickém náměstí. Druhá 
varianta počítala s tím, že by tramvaj objížděla budovu ze severu. Vozy by tak 
od Olšanské nejely rovně, ale zahnuly doleva a pak doprava za budovu. „Z 
hlediska dopravního je nevhodné zvětšení plochy tramvajové křižovatky,“ píše 
se v dokumentu. Podle DPP by toto řešení tramvaje v křižovatce zpomalilo a 
projížděly by ji déle. Současně by se rychleji opotřebovávaly koleje a zvýšily se 
tak investice do údržby. Vliv by to mělo i na provoz aut, kterým by kvůli 
delšímu průjezdu tramvají déle svítila červená. Objekt je od roku 2013 kulturní 
památkou. Společnost ŽSD v areálu počítá s výstavbou nové městské čtvrti. V 
severní části nádraží plánuje na stavebních pozemcích rezidenční výstavbu 
firma Central Group. Stavba nákladového nádraží z 30. let 20. století patřila 
podle odborníků k nejmodernějším svého druhu v Evropě jak z hlediska 
technologie, tak z hlediska architektury.   Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/tramvaje-na-zizkove-
maji-jezdit-skrze-historickou-budovu-nakladoveho-nadrazi-1hh-/doprava.aspx?c=A171025_162247_ln-doprava_ele 
 

Studenti popisují nápad, jak zrychlit metro. Váhou na vagóny a 
svítícími šipkami.   Studenty napadlo využít váhu, která nyní podle zatížení 
vagónu nastavuje brzdy. Údaje z váhy se totiž dají použít i k určení obsazení 
vlaku. Méně zatížené vagóny mají logicky méně lidí a systém, vypracovaný 
studenty ČVUT, tak vyhodnotí, které vagóny jsou plné a které ne. Tuto 
informaci pak pošle do další zastávky, kde už mohou být pasažéři nasměrováni 
k méně osazeným vagónům. K tomu poslouží svítící LED pásek na nástupišti. 
Teoreticky by se tak kvůli zjednodušenému nástupu a výstupu daly ušetřit tři 
sekundy na každé stanici. Podle výpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí by 
taková časová úspora mohla ekonomice ročně přinést kolem čtvrt miliardy 
korun. Metodika ministerstva vychází z toho, že každý pozdní příchod do práce 
způsobuje ekonomické škody.  Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/tym-studentu-cvut-muze-zrychlit-metro-o-
tri-sekundy-pcn-/doprava.aspx?c=A170320_122834_ln_domov_pkv 
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Malé zamyšlení se, nad vývojem sprostých slov.  
 

V tomto časopisu již bylo popsáno mnohé, nikdy se však nikdo 
nezamyslel nad tím, proč nadáváme jinak než naši rodiče a ti 
starší nad tím, proč i děti nadávají jinak, než oni sami. A co teprve 
sto a více let staré nadávky. Co vlastně ovlivňuje slova, které vnímáme jako 
hanlivá a jaký vývoj můžou sprostoty v budoucnu dosáhnout? Co může být 
jednou vnímáno jako hanlivé a urážlivé? Jde o filozofickou rovinu úvah… o 
zamyšlení se nad vývojem sebe i okolí….   Začněme v budoucnu. S kolonizací 
planet lidskou rasou a obydlením blízkého vesmíru, což může být v horizontu sto, 
dvě stě let, je dost pravděpodobné, že urážkou může být třeba dnes běžné slovo 
„pozemšťan“. Bude vnímáno jako nuzný obyvatel zpustošené planety, dejme 
tomu v přirovnání třeba jako dnešní slovo „bezďák“, tedy bezdomovec, člověk 
bez přístřeší, často bez stálé obživy, ztracená existence, přežívající den ze dne a 
parazitující na okolí. Toto slovo má i jiné označení, například „humeles“. Zvláště 
řidiči TRAM je v zimě dobře znají.   Pokud dnes chceme někoho opravdu urazit, 
využíváme různá pojmenování pohlavních orgánů. Otázkou je samozřejmě 
proč…? Co je na pohlavních orgánech tak urážlivého? Těžká odpověď. Osobně 
vnímám jako urážlivější pojmenování po obsahu střev, tedy něco nechutného, 
odpudivého…   Použijeme-li ale dnes třeba nadávku „paroháč“, pro kterou se 
zlobily generace našich rodičů, nikoho tím vůbec nerozhodíme. Je to dáno 
změnou pobožnosti a etiky společnosti. Také nadávka ze sedmdesátých let „vůl“, 
„prase“, „kretén“ „imbecil“, „blbec“ či „hovado“ nevzbudí už prakticky žádný 
ohlas. Je to z části tím, že mnozí už ani nevědí jak vypadá kráva, prase, natož pak 
vůl a že ve společnosti se to hemží čím dál víc různě mentálně postiženými, které 
euronormy vnucují a zařazují do kolektivů normálních jedinců. Proto též narážka 
typu „krypl“, již není s bezbariérovostí všeho a všude, vůbec na místě.  Co je 
normální jedinec je také otázkou, když tzv. „in“ je dnes být homosexuál, lezba či 
jinak orientovaný jedinec. Média to vyzdvihují, ba přímo idealizují. Ani slovo 
„úchyl“ nezní proto již dnes nijak hanlivě.. Zcela pak vymizela urážka slovem 
„buzna“, „homouš“ „teplej“ či „bukvice“. Dnes byste asi tím někoho spíš 
pochválili…   Půjdeme-li dále do historie dostaneme se třeba ke slovům „čubka“ 
„děvka“ „dylina“ či „feťák“, která dnes doznala jiný význam, než urážku.  Vůbec 
pak ani nemluvím o prachem zavátých urážkách typu „zlosyn“ , „dareba“, 
„plantážník“ či „barevný“. Archaicky až směšně pak zní slova „kakraholte“, 
„Krutibrko“, „kurníkšopa“, „krucinálfagot“, „saprlot“  či „hrom do čepice“….  
Vývoj sprostých slov a vulgarismů vůbec, pokračuje stále dál. Starší generace už 
mnohdy ani nerozumí, o čem ta mladší mezi sebou mluví. Viz třeba: „Ty pičo, ta 
kalba je hustá. Je tam tři prdele hulení a všichni sou totálně na sračky...“    
Zajímavé je, jaké novotvary vznikají, aby unikly cenzúře na Internetu- například 
„politici, jděte do zádele..“  A co vy? Jak vy nadáváte a které výrazy užíváte..?  -JZ- 
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Prahu bude křižovat designová 'party' 
tramvaj. Vyrobí ji z legendární T3.  V dílnách 
pražského dopravního podniku vznikne tramvaj T3 
Coupé, která má ambici stát se komerčním tahákem 
hlavního města. Zhruba za rok ji dopravce začne 
pronajímat – například pro firemní večírky. Elegantní tramvaj s barem, 
tanečním parketem či klasickými plastovými sedačkami bude mít 
evropskou premiéru příští rok v září na berlínském veletrhu InnoTrans. 
Manažeři pražského dopravního podniku do budoucna předpokládají 
zájem i o výrobu dalších exemplářů. Přestavba ze staršího vyřazeného 
vozu T3 vyjde podnik zhruba na sedm a půl milionu korun. Za tyto 
peníze dostane tramvaj designově přitažlivou vizáž i novou elektrickou 
výzbroj. Předběžně stanovená cena pronájmu vozu je 5900 korun za 
hodinu. Při velmi konzervativním odhadu počítá dopravní podnik s 
návratností vložených peněz do šesti let. Zřejmě to ale bude dříve. 
Výrobu mají na starosti lidé z tramvajové opravny dopravního podniku, 
kterou lze jen s malou mírou nadsázky nazvat moderní továrnou. Slouží 
nejen pro opravy a modernizace „domácího“ vozového parku, ale přijímá 
také externí zakázky z Evropy. Loni například hostivařské dílny získaly 
prestižní modernizaci dvanácti tramvají pro německou Postupim za 85 
milionů korun. Zdroj:https://byznys.lidovky.cz/prahu-bude-krizovat-designova-party-tramvaj-vyrobi-ji-z-
legendarni-t3-12y-/doprava.aspx?c =A171024_175732_ln-doprava_pave 
 

Rychlodráha na letiště nejdřív za 10 let? Krnáčová vrací do hry 
nové metro. Praha nechá posoudit možnost výstavby trasy metra A na 
Letiště Václava Havla v Ruzyni. Ve stanici Nádraží Veleslavín by vznikla 
odbočka. „Rychlodráha na letiště není pražskou stavbou a SŽDC ji nepostaví 
dříve než za deset let. Já chci proto zmapovat i další možnosti, jak centrum s 
letištěm propojit,“ uvedla Krnáčová.  Spojení centra s letištěm trápí Prahu 
dlouhodobě. Nyní musí cestující jezdit autobusy buď z Veleslavína, nebo ze 
Zličína. Jednou z možností je podle primátorky varianta vybudování odbočky 
trasy metra A ve stanici Nádraží Veleslavín. Původně měla trasa vést přes 
Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a 
odtud následně k letišti. Od této varianty tehdy Praha ustoupila. SŽDC nyní 
chystá projektovou dokumentaci pro opravu části trati na Kladno, a to mezi 
Veleslavínem a letištěm. V úseku mezi Dejvicemi a 
Veleslavínem má trať vést tunelem. Cena za modernizaci 
trati z pražského Masarykova nádraží až do Kladna s 
odbočkou na letiště vyjde na 31 miliard korun. Zdroj: 
https://byznys.lidovky.cz/rychlodraha-na-letiste-nejdriv-za-10-let-krnacova-vraci-do-hry-
variantu-metra-17m-/doprava.aspx?c=A170518_151332_ln-doprava_pev 
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Na metru D vydělá jeden developer.  
Praha si stavbu rozdělí se soukromníkem. 

Na lince D bude jezdit samo řiditelné metro . 
Ilustrační foto. | foto: Siemens  

Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/praha-si-nove-metro-d-rozdeli-s-jednim-

investorem-vydelavat-budou-spolecne-1u3-/doprava.aspx?c=A170717_171222_ln-doprava_pave 

Novou linku pražského metra postaví spolu s hlavním městem 
soukromá firma. 18. července schválili radní návrh na založení 
akciové společnosti, v níž spojí síly dopravní podnik a vybraný 
developer. Trasa D tak bude dalším pokusem o propojení 
veřejného a soukromého kapitálu. Investor bude jeden a 
dopravní podnik se s ním bude v budoucnu dělit o příjmy z 
pronájmu obchodů či kanceláří v objektech stanic a jejich 
přilehlém okolí. Firmu vybere dopravce ve veřejné soutěži. Tímto 
krokem plánují politici ušetřit zhruba patnáct procent z celkových 
nákladů na metro D, tedy přibližně 6,5 miliardy korun. Opírají se 
o červnovou studii poradenské společnosti Deloitte Advisory.  Projekt za více 
než 40 miliard korun, jehož stavba má začít v roce 2019, se tak de facto rozdělí 
na dvě části. Praha zjednodušeně řečeno zajistí tunely, nástupiště a eskalátory. 
Společná akciovka se soukromníkem pak postaví komerčně využitelné prostory 
od jezdících schodů směrem vzhůru.  Stavba metra D by měla začít částí trasy 
mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Bude jí předcházet geologický 
průzkum, který začne v létě 2018. Samotné stavební práce mají následovat v 
dalším roce. Na výše zmíněný úsek má navázat další část vedoucí až ke stanici 
Nové Dvory. Ta by mohla být hotová v roce 2023. Jeden provozuschopný úsek 
do tohoto data je ostatně podmínkou pro financování projektu z evropského 
dopravního fondu.  Trasa bude mít celkem 10 stanic a měřit bude 10,6 km.  
  

Zlevnění roční jízdenky nahnalo do pražské MHD nové cestující. 
Tržby podniku však poklesly   Po loňském zlevnění ročního jízdného 
stoupl počet cestujících v pražské MHD o 4,6 procenta. Prodalo se o více než 
110 tisíc ročních jízdenek více než v předchozím období, tržby však poklesly asi 
o 194 milionů korun. Od července 2015 platí cestující 3650 Kč za roční kupon, 
předtím to bylo o 1100 korun více. Zlevnění MHD bylo součástí koaliční 
smlouvy po volbách. Dopravní podnik je akciová společnost vlastněná Prahou a 
zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Na jeho provoz vydává hlavní město 
každý rok přes deset miliard korun. DPP přepraví denně zhruba 
3,3 milionu cestujících, ročně je to přibližně 1,2 miliardy lidí. 
Zdroj: https://byznys.lidovky.cz/zlevneni-rocni-jizdenky-nahnalo-do-prazske-mhd-nove-cestujici-
trzby-podniku-vsak-poklesly-gxv-/doprava.aspx?c=A161024_174328_ln-doprava_ELE 
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Řízením hloupneme: z dlouhé jízdy rychle stárne mozek 
Jezdíte často, dlouho a rádi? Zpozorněte: pokud trávíte za 
volantem auta více než dvě hodiny denně, stárne mozek a 
rychleji klesá IQ, vzkazují britští výzkumníci. 
Výzkum studoval život zhruba půl milionu Britů. Více než 93 tisíc z 
nich trávilo v autě dvě až tři hodiny denně. A podle výzkumů jim 
inteligence klesla rychleji než těm, kteří řídí méně často nebo vůbec. 
Projekt zkoumal řidiče ve věku 37 až 73 let po dobu pěti let.  Lidé ve 
výzkumu vykazovali během testů zpočátku horší náladu a navíc se 
během studie jejich IQ snižovalo rychleji než těm, kteří auto neřídí, nebo podnikají 
jen krátké cesty. Pro lidský mozek je řízení auta velmi náročné - znamená to 
dlouhou dobu kognitivní pasivity, stresu a únavy - a to má za následek pokles 
inteligence, uvádějí podle Daily Mail odborníci. Hladina IQ v případě, že je těmto 
podmínkám mozek vystaven více než dvě hodiny denně, klesá, míní. Nepříjemná 
zpráva je to především pro řidiče z povolání ve středním věku - jejich mozek 
zkrátka stárne rychleji. Důvodem je podle vědců právě fakt, že mysl člověka za 
volantem je v případech delší než dvouhodinové cesty dlouho neaktivní a bez 
potřebných podnětů. „Pravidelné řízení škodí našemu srdci, to už dávno víme. 
Tento výzkum navíc dokázal, že dlouhé sezení za volantem škodí i našemu mozku, 
možná právě proto, že v tomto čase je mozek málo aktivní,“ míní epidemiolog z 
univerzity v Leichesteru Kishan Bakrania a pokles inteligence přirovnal ke 
každodennímu více než dvouhodinovému sledování televize.    
Zdroj: https://auto.idnes.cz/rizeni-vyzkum-iq-0ez-/automoto.aspx?c=A170824_002737_automoto_taj 

Vědci z USA tvrdí, že v textovkách našli vzorec ukazující na lež 
Zatímco lhaní při osobním kontaktu prozrazují signály jako nervozita, červenání 
se nebo vyhýbání se očnímu kontaktu, v případě textových zpráv je to 
složitější. Vědci z Cornellovy univerzity v americkém městě Ithaca ale tvrdí, že v 
textových zprávách našli vzorec naznačující, zda pisatel mluví pravdu. Vědci 
analyzovali 1703 konverzací. Rozdělili je na pravdivé a lživé a podle pohlaví 
odesilatele. Spočítali množství slov a výskyt některých výrazů v procentech. 
Zjistili, že když lžou ženy, mají tendenci používat slova týkající se vlastní osoby 
jako „já“ nebo „moje“.  Lživé textovky žen obsahovaly v průměru osm slov. 
Pravdivé měly slov devět. Skupina mužů se ukázala být ošidnější, lživé i 
pravdivé zprávy měly obojí v průměru sedm slov. Obě pohlaví nicméně při 
lhaní mnohem častěji používala nezávazné výrazy, jako „pravděpodobně“ nebo 
„možná“. Podle obdobné studie Univerzity Brighama Younga v Utahu záleží 
také na tom, jak dlouho autorovi zprávy trvá, než svému protějšku odpoví. S 

textem obsahujícím lži si pisatelé dávají načas, uvedli tamní vědci. 
Napsat lživou zprávu trvá podle nich o deset procent déle než 
pravdivou. Zdroj: https://relax.lidovky.cz/vedci-z-usa-tvrdi-ze-v-textovkach-nasli-vzorec-

ukazujici-na-lez--/veda.aspx?c=pv4A171110_ 171019_ln_veda_ape 
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 Látka v červeném víně může udržet mozek mladý.  
V čem je tedy problém a lidé stárnou? 
 
 

Substance obsažená v červeném víně může pomoci udržet mozek 
mladý. Ukázala to vědecká studie, o které informuje deník The 
Independent. Přírodní antioxidat jménem resveratrol, který se 
objevuje ve slupkách některého ovoce, například modrých 

hroznů, borůvek a moruší, může udržet pružné nejen svaly, ale i mozek. Pomáhá 
totiž chránit spojení mezi neurony, tvrdí vědci z Virginia Tech Carilion Research 
Institute. Testy na starších myších ukázaly, že sloučenina výrazně zpomaluje 
stárnutí mozku zachováním synapsí zvaných nervosvalových destiček, které 
přenášejí signály o pohybu z mozku ke svalům. Červené víno obsahuje více 
resveratrolu než víno bílé, protože je tato látka fermentovaná ze slupek hroznů. 
Oblíbený alkoholický nápoj ale neobsahuje dost látky na to, aby mohla zažehnat 
stáří. Ve víně je resveratrol v tak malém množství, že byste ho nemohli ve svém 
životě vypít dost, abyste pocítili výhody, které se objevili u myší.  Dr. Valdez a jeho 
tým také testovali lék na diabetes, metformin, a zjistili, že zpomaluje stárnutí 
svalové hmoty. Ale ani on nepomohl zpomalit degeneraci synapsí v mozku tak, 
jako to dělá pravidelné cvičení a zdravá výživa. Zdroj: http://moneymag.cz/magazin/7808-

latka-v-cervenem-vine-muze-udrzet-mozek-mlady-zjistili-vedci-v-cem-je-tedy-problem-a-lide-starnou 
 
 
 
 

Péče o pleť v zimě 
Kůže, jako největší náš orgán, má několik funkcí. Jednou z nich je funkce 
ochranná a aby kůže tuto funkci mohla dobře plnit, musí být zdravá a v 
kondici. Pokud je suchá a rozpraskaná, mohou do ní vniknout bakterie, viry, 
těžké kovy a další látky, s nimiž se pak organismus, již oslabený zimním 
obdobím, musí potýkat, vznikají ekzémy, záněty apod. Kožní buňky potřebují 
kromě výživy i vlhkost a tuk. Kromě kvalitní stravy s vitamíny a pitného režimu 
bychom měli i zvnějšku kůži hýčkat. Mimo teplého oblečení, nejlépe z přírodních 
vláken, je třeba hlavně nekryté části kůže mazat. Na trhu je spousta značek. Prvním 
vodítkem je péče s minimem parfemace. Dalším vodítkem je přítomnost ceramidů, 
močoviny a glycerolu, tyto látky drží v pleti potřebnou vlhkost. Dále je nutná 
přítomnost přírodních tuků a je lepší spolehnout se na tuky bez ropného základu, 
tedy živočišné a rostlinné, jako jsou různé oleje, rostlinná másla, lanolin, sádlo atp. 
Důležitá je i péče o rty. Pocit suchých rtů známe a každý z nás si je podvědomě 
olízne. A to je velká chyba hlavně venku. Je třeba používat balzámy na bázi včelího 
vosku, rostlinných olejů a vosků nebo opět živočišného tuku, který je nám, jako 
živočichům, blízký. Nesmíme zapomínat na vlasy a nehty. Nehtům, rukám i nohám 
stačí denní promazání jakýmkoliv mastným krémem. Vlasy bychom měli mýt 
hydratačním šamponem a ošetřovat kondicionerem nebo, u sušších vlasů, maskou, 
toto ošetření obalí vlasy vrstvou, která zabrání jejich vysušování a následnému 
lámání a krepatění.                                                                           -P.D.- 
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Dnes vaří Růri:                         ČESNEKOVÉ KLÍ ČKY  

Pokud vyhazujete naklíčený česnek, děláte chybu. V klíčícím česneku se 
nacházejí živiny, jaké nikdy nenajdete. Jde o soubor důležitých 
antioxidantů. Slyšeli jste někdy o allicinu, alliine a diallyl disulfidu? 
Během procesu klíčení česneku vznikají nové enzymy, které dokáží silně 
působit na mnohé těžké nemoci. Česneková tinktura, která obsahuje i výtažek z 
klíčků, kompletně a stoprocentně vyčistí cévy a normalizuje činnost srdce. Pokud 
se Vám nechce připravovat domácí tinktura, stačí, když budete česnekové klíčky 
jíst. Tradiční medicína doporučuje naklíčený česnek zejména při prevenci cévní 
mozkové příhody a tvorby trombózy. Rovněž je vynikající stopkou při průjmech 
nebo břišních virózách. Zabraňuje vzniku maligních buněk a čistí tělo od 
karcinogenů. Antioxidanty v česnekovém klíčku jsou schopny pozastavit 
předčasné stárnutí buněk a brání tak brzkému vzniku vrásek.  
Při dietách se často doporučuje konzumovat vyklíčené produkty. Zrna, hrášek, 
fenykl, či vojtěšku. Tyto produkty obsahují obrovské množství rostlinných 
bílkovin, vitamínů a antioxidantů. Nezavrhujte proto klíčky, jako výmysl zdravé 
výživy. Pokud se jich nepřejíte, mohou být pro Vás opravdu užitečné. 

 

Sedmikrásky v oleji   Tento recept patří do kategorie předkrmů s 
italským nádechem. Jemná vůně sedmikrásek se elegantně propojí s ořechovým 
aroma olivového oleje. Využití této antipasty je neomezené, můžete je použít 
jako ovoněný olej na těstoviny nebo rýži, ale hodí se skvěle také večer ke chlebu a 
vínu. Recept můžete připravit pouze ze sedmikrásek nebo z uvedeného mixu. 
Suroviny:   10 g květy sedmikrásky , 5 stroužků česneku, 3 sušená rajčata, 1 
kousek chilli papričky, 20 g semenné lusky ředkviček, sůl a olivový olej.    Postup:   
• Všechny ingredience kromě olivového oleje dáme do hrnce a 5 minut povaříme 

ve slané vodě. 
• Stáhneme z ohně a necháme dalších 5 minut louhovat. 
• Vodu slijeme a necháme zchladnout. 
Směsí naplníme uzavíratelnou sklenici a zalijeme olivovým olejem. 

Kuřecí znojemská m ňamka    K přípravě potřebujeme: 100 g 
kuřecích prsou, 150g libových párků, 2-4 kyselé okurky, 1 cibuli, 2 vejce natvrdo, 1 
kostku kuřecího bujónu, 2 lžíce plnotučné hořčice, sůl, pepř, 1 lžíci hladké mouky, 
olej.   Na rozpáleném oleji necháme zesklovatět pokrájenou cibuli a na ní 
opečeme na kousky nakrájené maso. Zalijeme asi 1/21 vody, osolíme, opepříme, 
přidáme na kousky pokrájené párky, nadrobno pokrájené okurky, hořčici, bujón a 
pod pokličkou dusíme asi 15 minut. V půl hrnku vody rozkvedláme mouku a 
vlijeme do hrnce. Dodusíme do změknutí masa. Podle potřeby dochutíme solí a 
pepřem. 
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  Nikdy neříkej nikdy… informace, co se vám může hodit.  
Náš člen upozorňuje ty, co nemají moc peněz a dostanou se do neřešitelné 

 situace a finanční tísně na možnost využití PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI.  

Poradí zcela zdarma a připraví návrh na oddlužení. Bude vás to stát pouze 

 kolek (pošta a soudní cca 300,-).  Poradna sídlí v Praze i jinde v ČR, viz adresy na:  

www.financnitisen.cz   Zelená linka pomoci: 800 722 722  od 8.30-do 12hod a 

od 13.00-do 17.00 hod. 

  Sháníte rychle ubytování v Praze?  Nabízíme ubytovny:  
 

Ubytovna Kačerov – p.Vodička - 608981033 , pí Pechová – 602338612 
 

Ubytovna Hostivař – pí Elgrová – 602216500 , pí Čiperová – 272702741 
 

Ceny:  jednolůžkový cca 4.000,- , dvojlůžkový 3.500,- , třílůžkový 2.850,- 
  

Reklama našich členů ZDARMA.  V našem časopisu můžou 

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

Nejste členem, přesto chcete u nás inzerci? Jde-li o zajímavý produkt, či službu, z něhož 

budou mít naši členové užitek, pak vám rádi vyhovíme. Zdarma či za symbolickou platbu. 

 
 Bezplatné poradenství pro členy organizací sdružených v Odborové rad ě.  
 KONSORCIUM FINANČNÍCH KONZULTANT Ů   -  Pracujeme pod certifikací České národní banky  

• Bezplatná  kontrola pojistných a úvěrových smluv a vyhotovení finančního plánu 
           S dlouhodobým partnerstvím v servisu smluv a likvidací pojistných událostí  

• Příprava a vy řízení hypote čního úv ěru  a úvěru ze stavebního spoření  
• Programy na zajištění ochrany zdraví, života, majetku a příjmů  
• Státní dotace, daňové úlevy  
• Konsolidace úv ěru  
• Refinancování hypote čních úv ěru  až 3 roky dopředu  
• Konzultace p ři předluženosti – insolvence  

 
 

Hana Svobodová  
+420 723 873 023  
Email: wood@thei.cz   

 Nikola Poláková  +420 732 162 234  
   Email: n.polakova@seznam.cz   

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

Máte zájem  

o kravatové spony  
s motivy různých typů tramvají, 

autobusů, metra, vlaků atp. ?  

Volejte 602 737 452  p. Michal Chrást  

cena 160,-/ks  

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

Zajímá Vás, jakou vodu pijete?  

Chcete mít jistotu, že je kvalitní? 
Vodní filtr e-Spring Vám ji zajistí.  
Volejte 724 303 685, 774 746 823 

Michal Hrušovský   
www.amway.cz/nase-znacky/espring-cs 
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+420 724 515 752 

Kvalitní domácí 

med si můžete 

objednat v naší 

kanceláři v Motole 

(v pátek 9-15):  

klasický 1kg za 

140,-Kč  a 0,5kg 

med s vlašskými 

ořechy za 155,-Kč 

Nárazově máme  

i medovinu za 110. 

Levné německé prací prášky a 

tablety do myčky – p.Švejdar 

731 150 679. Možnost 

vyzvednutí v naší kanceláři. 

    Prakopuška:  je určená     

       pro zábavnou střelbu na terč. 

 Lze střílet speciálními šipkami, 

nebo oblázky o velikosti 5-10mm. 

Zaměřování pomocí muška hledí, 

po domluvě lze instalovat laserové 

ukazovátko, nebo puškohled.   

V případě zájmu lze objednat na: 

731 150 679  Zaváděcí cena 

v základním provedení 1.600,-Kč. 

199,-Kč/30ks 

Ondřej Cempírek 

rekonstrukce a výroba 

elektroinstalací 

včetně revize, přípojky 

mobil: 732 85 65 65 

           Dana Pokorná 

         Kosmetika  výhodně 

přímo od firem: FARMASI,  

TIANDE, SIRAEL, ORIFLAME 

a AVON      Telefon: 

608 868 245 

danuli.ja@seznam.cz 
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Reich Zdeněk  
malování, lakování 

mobil:  603 152 634, 

nabízíme našim členům finanční úsporu 
v oblasti HYPOTÉK 
DÍKY členství v Odborové radě, můžete mít: 

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

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

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

Mobil: 724 304 363 , e-mail:     

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

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

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

pomozme nešťastným  
kočkám 

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

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

www.azyl-kocourkov.cz 

Prodej čtyřlístků pro 
štěstí,  kus za dvacku: 

608 868 245 
„kdo se trápí, okrádá sám sebe“  Žádáte o pomoc, o radu ?  Snažím 
se pomáhat, aby Vy jste mohli pomoci sobě i druhým. Nejste sami! 

Elena   tel.: 728 193 229, 281 864 249 
výklad karet, magická energie svící, poradenská činnost v oblasti zdraví 

Chcete-li za řadit do informa čního systému SMS zpráv od naší 
organizace zdarma?    Téměř každý pátek vám zasíláme informace o jednání,  
                         o nabídce akcí a dalších důležité informace. 
 
 

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

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

a zašlete na adresu naší kanceláře  v Motole,   

nebo zašlete své jméno a číslo přímo na telefon:   774746800.     

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

37 



A pár fórků závěrem:  
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Přijde Čech do banky v Curychu. 
„Kolik chcete uložit?“ ptá se 

pokladník. „T ři miliony,“ zašeptá 
klient. „Nemusíte šeptat, tady ve 
Švýcarsku není bída hanbou.“  

Proč jsou muži siln ější než ženy??? 
Protože celý život nosí s sebou 

kládu. 
 

Povídá pan Vodi čka u léka ře: "Pane doktore, mám ploché nohy."  
"A od kdy to víte?"     "Od té doby, kdy se mi dost aly do lisu." 

 

Novomanželé na svatební cest ě, 
on v hotelu objednává pokoj na 

týden. Recep ční se nakloní k 
novomanželce a povídá: „Vy se 

mu musíte po řádně líbit. Oby čejně 
u nás objednává pokoj jen na 

jednu noc. ” 

Sedí děda v hospodě, už dost opilý, kouká na hodinky a zjistí, že už měl být dávno 

doma. Tak se zkouší zvednout ze židle, ale nějak mu to nejde. Tak si dá kafe a zase se 

zkusí zvednout. Zase mu to ale nejde. Tuto proceduru opakuje asi desetkrát, až si 

řekne: „No nic, babka bude bláznit, musím se domů nějak doplazit.”A tak se připlazí 

domů, potichu se převleče a vleze do postele. Ráno mu bába říká: Teda dědku, tys 

musel být včera pěkně navalenej. Děda se diví:„A jak to víš, vždyť jsem se snažil být 

tak potichu.” Bába mu na to odpoví: „To jsi teda byl, já jsem tě neslyšela, ale ráno 

volal hospodský, že sis tam zapomněl invalidní vozík!” 

„Vám prý v čera manželka rozbila vaše 
Porsche. Nestalo se jí nic?“ „Zatím ne, 
pořád ješt ě sedí zam čená v koupeln ě.“  

 

Jdou dva policisté na obch ůzku, když 
tu jeden povídá: "Koukej, chcíplej 
pták!"   Druhý si zacloní rukou o či, 
vzhlédne k nebi a povídá: "Kde?" 

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

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

Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a člověk se každý den dozví něco nového ... 


