
      
 

Motoláček číslo 41 

Tradiční info ze sekcí, zajímavosti, kuriozity, zábava, vaše články, reklama zdarma, atp… 

včetně pozvánky na konferenci 



    Vážení čtenáři.  Snažíme se udržet velmi kvalitní obsah 
časopisu, ale je třeba si připomenout, že jej vytváříme my sami, svépomocí… 
Chcete-li zlepšit obsah, informovat o zákulisí provozů a nešvarech co zde jsou, 
pak nám posílejte kvalitní vlastní tvorbu. Bohužel lidi často jen bokem kritizují, 
ale sami nám nic nedodají. A jsou tací i někteří naši funkcionáři. Tolik urgencí, 
co jsem poslal, aby něco laskavě dodali a svou celoroční práci zde prezentovali, 
jsem dosud nerozesílal… Ještě se urazí, cože je furt otravuji…. Pak se ptají, kdy 
už bude nové číslo hotovo. Je to nešvar dnešních dnů obecně. Každý něco chce, 
ale sám není ochoten něco pro ostatní udělat zdarma či za symbolickou platbu. 
Je-li to dobou, nebo tím, že stárnu a vnímám svět jako horší než byl, bůh ví… 
Naše myšlení, politické zaměření i vnímavost vůči okolí je různé. Je naivní se 
domnívat, že se obsahem můžeme zavděčit všem. Nikdy nenajdeme obsah, který 
by ocenil každý. Buďte proto, prosím, shovívaví vůči tématům, které zrovna vás 
netrápí či na které máte úplně jiný názor. Buďme nad věcí… Sami nám přeci 
můžete pomoci tvořit Motoláček tak, aby se líbil i vám. Zašlete váš příspěvek na 
známou adresu casopis@zoosdmotol.cz a nebojte se. Budete-li chtít, můžeme 
použít i autorskou zkratku, ve které vás nikdo nepozná. Články, kde se pranýřuje 
to, o čem váš nadřízený třeba ani nechce slyšet, mají vděčné čtenáře jinde a 
mnohdy se díky tomu pomůže dobré věci. Média jsou mocná zbraň a politici to 
vědí. Ne nadarmo dávají miliony na kampaně, aby nás přesvědčili, jak už to teď 
bude fajn.  I my, odboráři, se naučme zacházet s touto zbraní, která nám může 
pomoci hájit zájmy těch, které zastupujeme, tedy našich členů, našich 
sympatizantů a to v souladu se ZP, KS i dalšími právními normami, které jen 
odbory mohu využít a kde jedinec nemá šanci uspět. I proto jsou odbory orgán 
kolektivní ochrany a mají svou váhu ve všech strukturách společnosti. Bohužel 
zákon umožnil, že své odbory dnes může založit každý ňouma a podle toho to pak 
vypadá… Podniky se plní dalšími a dalšími „takyodbory“, jejíž představitelé sice 
nic neznají a neumí, ale cítí se důležitě a podbízejí se okolí, aby přetáhli členy. 
Můžete být tisíckrát génius a machr, když se pak musíte nakonec dohodnout 
s vlezřiťkou na společném stanovisku odborů... I proto jsou konečné dohody tak 
špatným kompromisem. A bude hůře. Kvalitní lidé jsou znechuceni tím, že jim 
lají lidé, kteří sami nic nedokáží a ničemu nerozumí. Zato umí kritizovat, 
roznášet pomluvy a drby. Závidět… Pak to potencionálně dobré funkcionáře 
přestává bavit. Nemají to zapotřebí to dělat….  Můžu tu lidem donekonečna 
opakovat, že nejsou odbory, jako odbory, ale je to marné. Lidé stále budou 
podporovat ťulpasy, a když se ptáte proč, tak řeknou…že on je levný a padesátka 
je nepoloží… a přitom jsme pro takové, co chtějí ušetřit a neplatit moc peněz, 
založili jen korunové odbory, které jsou součástí našeho celku Odborové rady...a 
nebo že má laciný telefon či lístky do divadel… O tom jsou odbory?  Přistoupili 
jsme tedy na tuto hru také a nabízíme to samé… pomůže to..? 
Chtěl bych požádat ty, kteří nám fandí a nejsou našimi členy, zda by nezvážili 
možnost vstupu do naší organizace Dnešní doba není jednoduchá a 
nepomůžeme-li si navzájem, bude jen hůř. A samozřejmě hezké vánoce všem! JZ 
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 Novoroční přání 
Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, kamarádi, řidiči. 
Vstupujeme společně do roku 2020. Vzhledem k počtu 
řidičů na trhu práce a v našem podniku vím, že tento 
rok bude velice náročný a složitý. 
V letošním roce 2019 jsme zahájili několik aktivit a 
jednání, které by měly této situaci ulehčit. V Novém 
roce 2020 proběhne nové kolo výběrového řízení, pro 
zajištění dopravní obslužnosti našeho kraje. Výsledek 
tohoto výběrového řízení rozhodne o tom, jak se nám 
bude v následujících letech žít, jak v profesním, tak 
soukromém životě. 
Všem zaměstnancům našeho podniku přeji, především 
zdraví, štěstí a osobní pohodu.  Řidičkám a řidičům 
mnoho šťastných kilometrů, pevné zdraví, pevné nervy, 
velkou dávku štěstí a mnoho spokojených pasažérů. 
Vedení podniku zejména šťastnou volbu při zpracování 
a podání návrhu do výběrového řízení. Zároveň všem 
zaměstnancům ČADu Blansko a členům Odborové 
Rady, přeju šťastné a veselé svátky vánoční, v kruhu 
svých nejbližších. A na závěr chci vyslovit naději, že se 
zde, za rok, ve zdraví, všichni setkáme.   Zdeněk Franc 
 
I přes všechno to napětí, co se musí stihnout do Vánoc, 
reklamy a tlak ze všech stran, přeji všem našim členům 
krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků, jen to 
nejlepší, zdraví, štěstí a dobrou náladu v novém roce. Ať 
se každému splní jeho přání. 
   Lucie Cibulková – hospodářka všech subjektů v OR. 



Vážené řidičky a řidiči tramvají, 
zdravím vás v souvislosti s vánočními svátky a novým 
rokem 2020. Přeji vám všem příjemné prožití svátků a 
úspěšný rok 2020. Ať se vám daří v osobním i 
pracovním životě a naplňují se vám vaše osobní životní 
cíle.  
Přeji nám všem, aby se dařilo i díky vlivu odborů 
zlepšovat pracovní podmínky nás, řidičů a řidiček 
MHD. Myslím tím výši platu ve vztahu k délce 
pracovní doby a pracovní zátěži. Konkrétně aby došlo 
k výraznějšímu zvýšení základního platu (to znamená 
platu před započtením přirážek, bonusů a podobně), 
který by zohlednil náročnost práce řidiče - řidičky 
v městském provozu. Takový základ vidím v současné 
době minimálně ve výši 200,-Kč/hod (návrh OR pozn. redakce).  
Náročnost naší práce je nadprůměrně vysoká a výrazně 
převyšuje nároky většiny jiných profesí. (Například i 
„práce“ poslance tak, jak je vidět v televizních 
přenosech z parlamentu ....…). Náročnost naší práce je 
nadprůměrně vysoká díky mnoha faktorům, vlivům. 
Například díky každodenní stresové zátěži spojené 
s řízením tramvaje v pražském provozu a díky riziku 
spojeného s touto prací. Dále vzhledem k vysokým 
nárokům na zvládání fyziologické, psychické i sociální 
zátěže vyplývající z nepravidelné turnusové práce. Být 
plně stoprocentně soustředěný dnes a denně 8 hodin a 
více času jen na čtení provozu a bez emocí správně 
reagovat, odvracet dopravní nehody, střety s chodci a 
zachraňovat tak lidské zdraví a životy je vysoce 
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náročné a výrazně omezuje počet lidí, kteří     …… 
jsou schopni tuto práci provádět. Toto tvrzení dokládá 
tento fakt: přes povinné psychologické testy před 
přijetím do kurzu na řidiče tramvaje neprochází 50% a 
více uchazečů o tento kurz.  Co je na tomto faktu 
vysoce znepokojivé a alarmující je, že všichni, co 
neuspějí v tomto psychologickém vyšetření, jsou 
držiteli řidičského oprávnění pro řízení osobního auta a 
jsou účastníky silničního provozu. Nepravidelnost 
pracovní doby, včetně dvou pracovních víkendů 
v každém měsíci, snižuje atraktivitu vydělávání peněz 
touto prací, zatěžuje rytmus rodinného života řidiče-
řidičky tramvaje, ztěžuje setkávání se a sdílení 
společného času se svými blízkými, s rodinou. 
Proto takové skokové zvýšení platu je na místě a je i 
v zájmu zaměstnavatele z hlediska stabilizace řidičů 
tramvají a zamezení budoucímu zvyšujícímu se 
nedostatku řidičů a řidiček tramvají. Vzhledem 
k dostatku pracovních míst v Praze se srovnatelnou 
výší příjmu, ale s daleko menší náročností a omezeními 
vyplývajícími, souvisejícími s prací řidiče-řidičky 
tramvaje lze takový vývoj předpokládat. Kolegyně a 
kolegové, ozvěte se proto přes odbory, přes své 
funkcionáře, podpořte požadavky odborů v této 
sociální oblasti, buďte aktivní, buďte slyšet a pomozte 
tak zlepšovat atraktivitu naší práce pro nás, pro řidiče a 
řidičky tramvají a zároveň udržet vysokou kvalitu 
MHD v JPT.                                 PhDr. Jiří Hejný 
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Sekce DPP -  L.D.         Chtěl bych alespoň   ……….. 
tímto způsobem poděkovat všem členům i 
podporovatelům naší sekce, kteří u nás zůstali věrni 
naší odborové organizaci za jejich podporu a 
vytrvalost. 

Bohužel se našlo i určité množství lidí, kteří z naší  
organizace odešli, ať už z osobních důvodů, či strachu 
nebo z  osobních výhod z toho plynoucích. 
No, hlavně když dostali přidáno, že? (doufám, že 
alespoň těch 30 stříbrných?) Ale i tak zůstáváme, 
budeme fungovat bez omezení a hájit zájmy všech 
členu (i nečlenu – není-li to v rozporu se zájmy členů) 
naší sekce. 
Všem bez rozdílu, přeji klidné prožití Vánočních 
svátku v kruhu rodiny a blízkých lidí a ať je ten příští 
rok po všech stránkách lepší než tento, který právě teď 
už pomalu končí. 
                                                                        Jiří Hanuš 
 

Jménem sekce DPP - vrchní vedení - přeji, všem 
zaměstnancům 
našeho provozu 
hodně štěstí, zdraví a 
hlavně hodně 
jedniček v novém 
roce 2020!! 
 

Možná si říkáte, že 
jsem se zbláznil!! 
Přát do nového roku 
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hodně jedniček, ale ne já sem se rozhodně  …. 
nezbláznil. Nově máme povinnost jako vedoucí 
pracovních čet, každý týden známkovat pracovníky 
přidělené do pracovní čety. Prý je to již v celém DP 
běžná věc. Já jsem samozřejmě proti takovému 
způsobu hodnocení a pokusím se prosadit jinou 
důstojnou formu hodnocení výkonu práce! Článek 
vyjadřuje názory a postřehy autora!!                
Tomáš Kudrna 
 

 
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.            
Nedávno jsme prožívali předvánoční mumraj a chaos s 
přípravami na oslavu Vánočních svátků, Silvestra a 
přivítání Nového roku. Čas velmi rychle kvapí. Prožili 
jsme velikonoce, také radosti a starosti s našimi dětmi ve 
škole. Pak přišlo vysvědčení, pro někoho radost, pro 
jiného důvod k zamyšlení, proč to dopadlo zrovna takto. 
Děti si užily dva měsíce vysněných prázdnin a my větší 
část dovolené. Bylo i dost výluk a pražské tramvajové 
dopravě, které se mnohdy nesetkali s příznivým přijetím 
od našich cestujících. Opravy tramvajových tratí jsou 
bohužel nutností bezpečného provozu. Nebylo to vždy 
jednoduché. Byl narušen navyklý standart cesty lidí do 
práce a za nákupy. Tak jako my řidiči, tak i cestující jsme 
jen lidi. Ne každý den máme vždy výbornou náladu. 
Najdou se i dny, kdy nám není dobře, máme špatnou 
náladu, nebo nás něco bolí. Na rozdíl od ostatních jsme 
řidiči profesionálové a na chmury a bolest musíme za 
panelem tramvaje zapomenout a plně se soustředit a 
vnímat provoz v silničním provozu a také nevyzpytatelný 
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pohyb chodců. Ti jsou nejzranitelnějšími a také asi  …. 
dost častými účastníky kolizí s tramvají. Lze pochopit, že 
starším spoluobčanům slábne sluch a zrak, pohybují se 
třeba i o holích a jsou mnohem pomalejší než mladý 
člověk. Tito lidé neodhadnou bezpečnou vzdálenost 
tramvaje a její rychlost, a když potřebují přejít, tak prostě 
jdou. Na druhou stranu jen těžko chápu naší mládež, 
která si nasadí na uši sluchátka se řvoucí hudbou, na 
hlavu kapuci, čučí do mobilu nebo tabletu co drží v 
rukách a bez zájmu o provoz aut a tramvají kolem sebe 
klidně bez rozhlédnutí přechází. Já vím, řeknete si, to je 
úděl této doby, ale zdraví a život máme jen jednou. Věřte 
mi, že stojí zato  žít a trochu se věnovat dění v místě, kde 
se právě každý z nás v danou dobu nachází. Každého 
života, který na tomto světě předčasně skončí je škoda. 
Tím více mně bolí, když zbytečně vyhasne mladý život. 
V tomto roce nás z důvodu závažných nemocí opustilo i 
několik kolegů a kolegyň, na které tímto vzpomínám. 
Byli dobrými kamarády a kamarádkami. Čas se znovu 
přiblížil k náročnému ročnímu období - přípravě 
Vánočních svátků, oslavu Silvestra a uvítání Nového 
roku 2020. Velmi náročné to bude jak pro cestující, kteří 
budou obtěžkáni někdy i několika taškami plných 
nákupů, tak hlavně pro nás řidiče a řidičky tramvají a 
autobusů. Dopravní spoje budou přeplněny spěchajícími 
lidmi. Pro nás ženy bude tento čas ještě mnohem 
náročnější než pro muže. Zase kromě svého zaměstnání 
budeme muset absolvovat ten nekonečný kolotoč s 
nákupem surovin na vánoční cukroví, pečení, vymýšlení 
vánočních dárků aby našim blízkým udělaly radost a aby 
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obdarovaní nebyli zklamáni, že opět dostali ponožky     . 
a bačkory. Snad se nám všem povede zvládnout jak 
náročné předvánoční služby, tak i nákup dárků, které 
nám mají udělat radost a ne zklamání. Ráda bych se také 
v krátkosti zmínila ještě o víkendovou rekreaci do Plzně 
konané v říjnu, kterou pořádal pan Zdeněk Franc z ČSD 
Blansko. Jestli pak víte, jak se správně otevírá láhev 
šampusu? Všichni jsme ji otevírali vytlačováním 
korkového špuntu z hrdla láhve. To je ale špatně. Špunt 
držíme a druhou rukou otáčíme láhví šampusu a špunt 
tak vyndáme. Na závěr bych ráda popřála všem 
kolegyním a kolegům krásné prožití Vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v Novém roce jak 
v soukromém, tak i v pracovním životě.      Věra Suchá 

 
Vážení kolegové, 
rok se s rokem sešel, a za dveřmi již netrpělivě čekají 
vánoční svátky a oslavy Nového roku. A tak se přímo 
nabízí malé ohlédnutí za celým letošním rokem. Byl to 
rok, který řidičům tramvají připravil nemálo překážek. 
Zejména stojí za připomenutí prázdninová výluka 
v pražských Hlubočepích a nebo letní rozmístění řidičů 
tramvají do všech možných vozoven v Praze, při 
výluce Anděl-Bertramka. I přes všechny tyto problémy 
jsme to nakonec bez úhony zvládli.  
A tak Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, 
plných klidu, pohody a rodinného štěstí a hodně 
úspěchů a málo hlupáků v novém roce 2020.  
Jiří Pakosta 
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Odborová organizace RADA ODBOROVÝCH HNUTÍ v roce 2019 
Rada odborových hnutí byla založena v roce 2015. 
Jedná se o samostatný právnický subjekt. Sdružuje 
aktivity z DPP a ŠKODA TRANSPORTATION za 1 
Kč měsíčně. 
V roce 2017 došlo ke vzniku jednotného odborového 
sdružení. Společná práva a společné hospodaření se 
v roce 2019 ukázalo jako úsporný model. Jedná se o 
společnou režii a díky spolehlivému jednání OO se daří 
prosadit i lepší platové a pracovní podmínky. Peníze, 
které dostáváme z ROH rozdělujeme do společných 
akcí, jako bowling a podobně. Současně jako dárek 
nabízíme stokorunu zaměstnancům, kteří nejsou členy 
jiné odborové organizace, než ROH. Za zaplacených 
12 Kč ročně lze tedy získat 100 korun na osobu.  
ROH v roce 2019. Proběhl další bowlingový turnaj i 
tentokrát za účasti hráčů z ČADU a Moravy.  Členové 
ROH se zůčastnili i zájezdu na Orlí hnízdo a solných 
dolů. Neméně úspěšný byl i říjnový zájezd do Plzně, 
spojený s exkurzí ve Škodě Transportation (viz 
samostatný článek).  Sluší se říci, že všechny tyto 
aktivity spolufinancujeme ze společných peněz a 
současně vzato nabízíme vždy takovou cenu za zájezd, 
aktivity nebo exkursi, kterou by si jedinec sám o sobě 
těžko mohl dovolit. Jak se ukazuje, zájem o cestování 
po ČR i mimo ČR, spojené s exkursemi, 
volnočasovými aktivitami a utužováním vztahů členů 
jednotlivých sekcí naší organizace má rostoucí 
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význam. Stále ve skupině zařídíme více a levněji,   ,,, 
než by si při dnešních cenách, které neustále rostou, 
každý mohl dovolit. Je vidět, že lidé si toto začínají 
uvědomovat. Což znamená, že bez vzájemné 
spolupráce se neobejdeme.  Co nás nyní čeká?... 
V říjnu a listopadu začalo kolektivní vyjednávání nejen 
v DP, ale i ŠKODĚ TR a také ČADU Blansko a to 
povětšinou předáním požadavku zaměstnanců o 
představě budoucí KS (její podobě pro rok 2020) 
managementu společnosti. Ale abych nepsal jen o 
jednotlivých, již řečených bodech. Nemáte na rekreaci, 
nevadí s námi si ji dovolíte. Nemáte na telefon skrz 
operátora, nevadí s námi ušetříte. A takto mohu 
pokračovat. Vyjednáme vám lepší podmínky a to každý 
rok. Nejen o například společných víkendech si totiž 
řekneme, o vše je problematické a na co se dále 
zaměřit. Slýcháváme, jak bude postupně přicházet 
krize…., jedni říkají přijde, druzí říkají nesmyl.  Těžko 
v naší branži nastane stav, kdy se budou omezovat 
výkony, tudíž krize z našeho úhlu pohledu se spíše jeví 
jako nesmyslná. Může nastat například stav, kdy bude 
o něco méně financí na investice, jenomže to není náš 
problém, neb uvedené se týká zcela jiných pater…. 
Těžko si představit majitele nebo provozovatele firmy, 
který sám o sobě a dobrovolně se vzdá počtu zakázek 
na úkor ztráty finančních prostředků. A je jedno, jestli 
se jedná o dotaci anebo fakturaci. Je logické, že tam, 
kde jsou výkony, budou za ně i příjmy. Myslím, že 
zaměstnanci ses hodují na tom, že výkony odvádí. My 
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se staráme o to, aby cena za tento výkon (obyčejná ….. 
lidská práce) neměla číslo s klesající tendencí. 
Zdražuje se. Takže i za naší práci budeme chtít víc a od 
toho je právě kolektivní vyjednávání. Vždyť každá 
výroba nebo údržba musí reflektovat na čísla 
v odvedených výkonech. Každý zápasí s penězi pro 
volný čas, do zahraničí moc nikdo necestuje (čas, 
peníze). Jak jsem již probral – jezdíme rádi na exkurse 
po ČR i mimo. A kolik členů je za to rádo !!!.  O tom, 
kolik peněz je dost si můžeme pohovořit při další 
exkursi a u příjemně laděné večeře či posezení.  
Závěrem Vám chci popřát hodně zdraví a štěstí do roku 
2020.          Předseda ROH: Ing. Jaroslav Douša, CSc. 
 

Ve škodovce bylo zahájeno vyjednávání o nové 
kolektivní smlouvě na rok 2020-2022.   V této smlouvě 
je zakotven mzdový předpis i různé benefity pro 
zaměstnance podniku. Chtěli bychom domluvit hlavně 
mzdový nárůst a to plošně o 10% pro každého 
zaměstnance, dále zvýšení stravenek na 100 kč, 
penzijní připojištění na 1300 Kč a placeného 
zdravotního volna na 5 dní v roce. Možné je i zavedení 
takzv. letového myslím že by to mohla motivace pro  
 zaměstnance a nedocházelo by k takové migraci  
zaměstnanců na pracovištích.  Zvýšení mzdy je určitě 
na místě neboť se vše výrazně zdražuje a životní 
úroveň klesá.  Doufejme že se vše podaří vyjednat tak 
aby to všem vyhovovalo.  Naše organizace pořádala na 
konci října 3 denní akci do Plzně, který byl spojen s 
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exkurzemi  plzeňské škodovky i plzeňského pivovaru  . 
a ve Starém Plzenci kde se nachází výroba sektu 
Bohemia.  Účast byla opravdu velká a to 40 lidí, 
kterým se akce moc líbila a hezky si to užily.  Doufám 
že na příští akce se opět přihlásí velký počet zájemců.  
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát hodně zdraví a 
pohody veselé vánoce a šťastný nový rok.                                          

Petr Holler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekce DPP -  „Žižkováci“ 
Tak se nám opět sešel rok s rokem a je čas bilancovat 
co se povedlo a co nikoliv. 
Na jaře začala rekonstrukce 1. lodi naší vozovny 
Žižkov rekonstrukce měla trvat 2. měsíce nakonec se 
protáhla na cca měsíců 6. Poté vedení společnosti 
vyjádřilo z touto firmou nespokojenost a byla sní 
ukončena smlouva. Co bude dál ví snad jen Pán Bůh a 
možná ani ten ne. Podle toho co se říká by pokračování 
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rekonstrukce nemělo být dříve jak v roce 2022, neboť.. 
to prý ovlivnila demolice voz Hloubětín. Nejhorší je že 
už máme dlouhodobě uzavřenou 9. kolej, která se 
začala sesouvat do kanálu tato kolej nám chybí, takže 
spousta vozů je parkována na dvoře vozovny, vím, že 
tento problém řeší i jiné vozovny, naše nevýhoda je to 
že jsme obklopeni bytovými domy. Myslím si že 3. 
roky je stále dost dlouhá doba a že by se měl někdo 
zamyslet nad tím, jestli by tato kolej nešla provizorně 
opravit, každé místo pod střechou je dobré. A teď 
trochu z jiného soudku:  
V dopravním podniku je nedostatek pracovních sil, jak 
u řidičů tak zaměstnanců údržby. Na tento problém 
jsem osobně upozornil personálního ředitele na naší 
konferenci, která se konala v únoru. Bylo mi řečeno že 
se pracuje na finančním srovnání mezi zaměstnanci v 
depech, je prosinec a veškerý výsledek je 0 prostě sliby 
chyby. Nejhorší je to co vedení společnosti vymyslelo: 
pro pro nové příchozí zaměstnance vyhradili 6. TS 
přesto že jsou to lidé bez zkušeností a praxe. 
Zaměstnancům, kteří jsou tu již několik let a mají ….  
5 TS třídy nezvedli. Výsledek je ten, že tito zaměst-
nanci jsou po právu naštvaní a uvažují o odchodu. 
Přijde mi to tak že vedení jednotky SVT tento problém 
neřeší  ani řešit nechce. Sám jsem u DP zaměstnán 35 
let a nerad bych se dočkal toho, že ve výpravně budou 
sedět řidiči, kteří nebudou mít s čím vyjet na trať, 
protože v depech nebudou údržbáři, kteří by vozy 
opravili. Pokud nedojde k radikálnímu zvýšení mezd v 
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údržbě tak se situace bude stále zhoršovat.  
Staří zaměstnanci budou odcházet do důchodu a 
nebude za ně náhrada. Současné finanční ohodnocení 
není pro mladé zaměstnance motivační, pokud se tento 
přístup nezmění tak nám depa tzv. vymřou. Mám a 
nejenom já druhý pracovní poměr jako řidič tramvaje, 
takže mohu bilancovat, co se změnilo v této oblasti. 
Bohužel musím konstatovat, že situace se spíš zhoršila. 
DP udělal akci neskákej mi pod kola podle mého úplně 
zbytečně vyhozené peníze, akce se úplně minula 
účinkem. Cestující jsou slušně řečeno horší den ze dne. 
Nevím proč se po dohodě z městskou policii neudělá 
bezpečnostní akce a každý kdo půjde na červenou nebo 
mimo přechod dostane pokutu, to by se městská kasa 
pěkně zaplnila penězi. Pokud si touto represivní akcí 
cestující nevychovame, tak tuto práci nebude chtít 
nikdo dělat, protože každý není stavěný na to že bude 
pořád ve stresu a psychickém vypětí.     Vlasta  Válek 
                              

Dle došlé SMS od kolegy Skuhrovce, přejeme, 
citujeme: „všem těm, kdo nás znají, do dalšího roku, 
jenom to pevné zdraví“. 

Jménem kolegy Zdeňka Zewela, ve dnech uzávěrky 
v nemocnici ležícího, přeji všem našim členům pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost i v dalším roce.    -JZ/ZZ- 
 
Pozn. JZ:  I přes mou urgenci, někteří další kolegové prostě 
nebyli a asi ani nejsou sami schopni napsat ani jednu větu. 
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Proběhla akce - zájezd do Plzně 25.-27.10.2019 
Odjezd byl v pátek 25.10. 
z nádraží Blansko 9.15 
hod. Přestup Praha hlavní 
nádraží, odjezd 12.15. 
směr Plzeň. Příjezd do 
Plzně 13.40 hod 

Ubytování bylo v Domově mládeže Plzeň Slovany.  V 
pátek po ubytování odjíždíme MHD směr Starý 
Plzenec. Čekala nás tam od 16.00 hodin prohlídka 
Bohemia Sekt, kde pro nás připravili téměř 
dvouhodinový program, během kterého nám poodhalili 
tajemství výroby nejznámějších českých sektů. 
Dozvěděli jsme se například, jaký je rozdíl mezi 
klasickou a charmatovou metodou výroby, jakým 
způsobem se setřásají kvasinky či jak se sekty odkalují. 
Dostali jsme se přímo do středu dění, kde jsme na 
vlastní oči mohli sledovat jak „Bohemka“ vzniká. 
Prohlídka výrobních prostor, sklepů se zrajícím sektem 
a nakonec i malá degustace některých výrobků. 
Naprosto perfektní 2 hodinky strávené s přáteli při 
prohlídce továrny na výrobu nejznámějšího sektu u 
nás.  
Sobota 26.10.2019 v 9.00 exkurze 
Škoda Plzeň cca do 12.00hod. Poznali 
jsme zákulisí strojírenské firmy, 
místa, kde vznikají nová vozidla pro 

veřejnou dopravu, kde se rodí unikátní 

projekty pro světový trh.  
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Přestože výrobní program firmy je 
nabitý, otevřela se nám šance podívat 
se do zázemí strojíren. V doprovodu 
kvalifikovaných specialistů jsme si 
mohli prohlédnout místa, odkud do 

světa míří moderní vlaky, 
lokomotivy a tramvaje se 
znakem okřídleného šípu.   
Po chutném obědě jsme někteří 
ještě využili volný čas a na 
náměstí jsme vystoupali po 299 
schodech na věž katedrály 
Svatého Bartoloměje, abychom 
se mohli pokochat krásným 

výhledem na 
celou Plzeň.    
V 15*15 Pivovar 
Plzeňský 
Prazdroj. Je 
nejen moderním 
pivovarem, ale patří zároveň mezi unikátní památky 
evropského významu. Během pro nás připravené VIP 
prohlídky pivovaru jsme prošli všemi klíčovými místy, 

včetně samotného srdce pivovaru –
historické a současné varny nebo 
moderní stáčírny s kapacitou 120 000 
lahví za hodinu. Ve smyslové 
expozici jsme ochutnali suroviny, ze 
kterých se slavný ležák vyrábí. 
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Součástí prohlídky 
bylo i panoramatické 
kino, kde nám pustili 
pozoruhodný příběh 
úspěchu piva Pilsner 
Urquell. V 
expozici Lidé Pilsner 
Urquell nám přiblížili 
jeho nedílnou součást, zdejší zaměstnance. Prohlídka 
byla nabitá zajímavostmi, potěšila i velmi náročné 
návštěvníky. Milovníky historie zaujal model pivovaru 
z konce 19. století nebo sklepy, kde se dodnes vyrábí 
pivo tradiční metodou. Postup vaření piva Pilsner 
Urquell, který je stále identický, jak jej v roce 1842 
zavedl Josef Groll. A na závěr samozřejmě nesměla 
chybět ochutnávka piva. K vítanému osvěžení nás 
dovedl labyrint ručně hloubených historických sklepů, 
které se rozšiřovaly spolu s pivovarem a měří 
neuvěřitelných 9 kilometrů. Nachází se zde dubové 
kádě a sudy, z nichž jsme ochutnali nefiltrované a 
nepasterizované pivo Pilsner Urquell.  Po návštěvě a 
prohlídce pivovaru jsme zašli do restaurace na Spilce, 
která je přímo v areálu pivovaru. Poté volný program. 
Mnozí jsme využili nabídky našeho pořadatele zájezdu 
Zdeňka France a šli si společně zazpívat, zatančit a 
pobavit se při večeru s harmonikou.  Neděle 27. 10. 
2019 Individuální program. Sraz na nádraží 12.00. hod. 
Odjezd Plzeň hlavní nádraží 12.20hod směr Praha hl. 
nádraží, odkud se skupinka pražských přátel rozešla do 
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svých domovů. Bohužel pro nás, účastníky zájezdu … 
z Moravy, spoj na Brno jsme kvůli zpoždění na trati 
nestihli a jeli vlakem až 16.00 hod. Do Blanska, ale 
všichni dorazili v pořádku, s úsměvem na tváři, s 
uspokojením z povedené akce.   -HanZa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLOBÁLNÍ 
OTEPLOVÁNÍ 
VE VOZOVNĚ 
Člověk vypouští 
skleníkové plyny, 
aerosoly a mění 
krajinný ráz změnou 
využití krajiny - 
půdy, což způsobuje 
a způsobovat bude 
dále extrémní jevy 

počasí, extrémní teploty, sucha, záplavy, silné větry a 
bouře http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1473684528 

Skleníkový efekt je přirozenou součástí zemského 
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systému. Nejdůležitější skleníkové plyny v atmosféře .. 
jsou vodní pára, oxid uhličitý a metan. Větší množství 
skleníkových plynů zadržuje více tepla a způsobuje 
změnu klimatu, odchylku od přirozenosti. Globální 
oteplování mnohočetně ovlivňuje oceány tak, že stoupá 
mořská hladina z důvodu tání ledovců a že se hladina 
oceánů otepluje, což přímo vede ke zvýšení teplot. V 
osobním životě každý zvažujeme svou trvale 
udržitelnou strategii. V profesním životě, kde 
rozhodujeme v rámci kolektivu, bychom také neměli 
situace týkající se podmínek na pracovišti, kde trávíme 
své směny, přehlížet, ale naopak bychom se měli k 
situacím postavit aktivně a konstruktivně. V rámci 
možností a odborové funkce, jsem se začátkem června 
letošního roku rozhodl věnovat se situaci tepelné 
zátěže na pracovištích. Tepelná zátěž pocitová i 
přístroji naměřená je z pohledu neoficiálně měřících 
zaměstnanců mimo únosné meze. Povinností 
zaměstnavatele je, aby v případě velké tepelné zátěže 
na pracovišti zajistil co největší snížení teploty a 
umožnil tak zaměstnancům kvalitní a příznivé 
mikroklimatické podmínky. O riziku tepelné zátěže 
depa Vozovny Žižkov jsem informoval vedoucí 
pracovníky. Byli informováni o teplotách v hale, pod 
střechou, v letě za různých denních časů, s odkazy na 
legislativu a byla jim navrhnuta konkrétní představa 
řešení situace pro depo Vozovny Žižkov. Záležitost 
byla zkoumána vedoucím depa, technickou správou 
objektu a úsekem BOZP, který provedl měření teplot 
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na halách, ze kterých vyplynulo, že teploty zde … 
přesahují 31°C, a pod neodvětrávanou střechou jsou i 
vyšší. Situace by se měla vyřešit do příštího léta. 
Osobně řešení vidím v montáži odtahového ventilátoru. 
Horký vzduch bude odváděn zpod střechy a bude 
vytvářet průvan, který halu bude ochlazovat. Naše 
Vozovna nedisponuje zadními dveřmi, ani okny o 
velikosti vhodné k zajištění průvanu. Střecha depa má 
okénka z luxfer, je ze dřeva, které teplo samo kumuluje 
a vzduch ohřívá. Situace je horší při večerním zatažení, 
kdy se Vozovna zaplní tramvajemi. Řešení bylo 
navrhnuto kvůli efektivitě a nízké finanční náročnosti v 
porovnání s klimatizací. Úsek TSO nemůže nyní 
zasáhnout a aktuálně je již dlouho očekáváno vyjádření 
úseku BOZP. Zdraví si všichni musíme chránit. 
Zároveň jsme i méně produktivní, pokud kvalita 
podmínek pracoviště není standardní, zákonná v 
jakémkoliv směru. Závěrem chci apelovat, na vůli 

jednat a vyzývám všechny, 
kteří by se chtěli vyjádřit, aby 
kontaktovali naši odborovou 
organizaci, která má prostor 
se jednotlivce v záležitostech 
kolektivu zastat.        -ToP-  
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Vozovna Střešovice slaví  
110 let, jako jediná si 
zachovala svou původní tvář  
Historie vozovny sahá k počátkům 
zavedení pražského tramvajového 

provozu. Důvodem ke stavbě byl v první dekádě 20. století 
velmi rychlý rozvoj tramvajové sítě. Stavba byla zahájena 
26. října 1908 a dokončena během necelého roku, 24. října 
1909 pak zahájila provoz. Vozovna Střešovice je unikátní 
ukázkou dopravní architektury a technického zázemí. Její 
hala, na které jsou díky postupnému rozšiřování patrné tři 
různé stavební postupy a typy střešních konstrukcí, se 
dochovala prakticky v původní podobě. V současnosti se 
v ní nachází Muzeum MHD. Během více než sta let se ve 
střešovické vozovně vystřídalo mnoho tramvajových 
vozidel a byly odtud vypravovány různé linky. Na počátku 
vypravovala vozovna 12 vlaků V polovině roku 1915 již 
vypravovala 21 motorových a 10 vlečných vozů, celkem 
31 vozů. Rozšíření bylo dokončeno 15. února 1931 a její 
kapacita se rozšířila na 129 vozů. Ve třetí lodi byla zřízena 
kovářská výheň s vysokým komínem. Vozovna Střešovice 
se dokonce stala v druhé polovině třicátých let 20. století 
prvním objektem, který poskytoval deponační a technické 
zázemí pro pražské trolejbusy. Pro tehdy nový dopravní 
prostředek byla vyhrazena část 1. lodě v rozmezí prvních 
dvou kolejí, které nebyly podsklepeny. Trolejbusový 
provoz ve vozovně byl ukončen 1. září 1959. Trolejové 
vedení bylo následně zdemolováno.   
Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo 
12.prosince 1991 celý areál za kulturní památku.  
                                                  Zdroj: tisková zpráva DPP. 
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Z velmi důležitého jednání na Moravě: 
 

Ve dnech 4-5.10. jsme se s Petrem Pliskou a Hankou 
Zabloudilovou zúčastnili územního setkání předsedů pro 
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina. Do 
Bezměrova nás na základě naší předchozí schůzky v Brně, 
pozval předseda ZO OSD DPB Libor Waldštein. 
Našim hlavním úkolem, bylo seznámit všechny přítomné s 
našim návrhem a současně výzvou ohledně navýšení našich 
mezd. Náš návrh, se setkal ve většině případů s plnou 
podporou, u některých byl důvodem k zajímavé debatě. V 
každém případě byl územní radou přijat a bude projednán na 
vedení OSD. Jelikož jsme se všichni shodli, že taková akce 
musí mít celostátní rozměr. 12.12. letošního roku bude další 
jednání URP, kam jsme opět pozvaní a určitě vás budeme 
informovat, o dalším vývoji naší iniciativy. V každém 
případě bylo velice přínosné setkání kolegů, z většiny 
dopravních podniků našeho kraje, které tíží podobné 
problémy a není od věci si vyměnit názory a vyslechnout 
názory, z druhé strany regionu. Na setkání byli přítomni 
hosté, Luboš Pomajblík Předseda OSD, Alfonz Kokoška 
místopředseda OSD, JUDr.  Martina Roučková Svazová 
Právnička. Této konference se také zúčastnil svazový 
inspektor BOZP pan Jiří Šípek který nám předal velice 
důležité informace. S panem Šípkem velice úzce 
spolupracujme a je vždy připraven ochotně a fundovaně 
odpovědět naše dotazy.  Závěrem chci říct, že naše účast byla 
úspěšná, ale také velice poučná. Získané informace a 
kontakty budem využívat při další odborové činnosti. 
V dalším bodě mého příspěvku vás chci informovat návrhu, 
který vypracoval prezident naší OR Jirka Zabloudil. Tento 
návrh navrhuje odměňování zaměstnanců ČADu podle 
odpracovaných roků tento návrh podle vzoru D.P. Brno už 
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jsme měli na stole při vyjednávání o KS, ale vedení podniku . 
navrhovalo prémie nebo tzv. osobní ohodnocení. Po složitých 
jednáních jsme prosadili pouze prémie. Vzhledem k 
nepříznivému personálnímu stavu jsme připraveni ihned 
zahájit jednání s vedením podniku o tomto příplatku věřím, 
že toto je jeden z bodů, který zaujme všechny řidiče hlavně ty 
nové, protože budou mít před sebou vidinu nárůstu mezd a ne 
osobní ohodnocení jako v minulosti které se přidělovalo 
nespravedlivě .(tzv podle ks.........) Při pravidelné čtvrtletní 
poradě jsme  našemu panu řediteli tento návrh předali. Tato 
aktivita, kterou vyvíjíme, se snad setká s podporou všech 
našich členů a kolegů. Všichni víme, jaký je stav řidičů na 
trhu práce a vzhledem k tomu, že nás čeká další kolo 
výběrového řízení je o této problematice velice nutné mluvit 
nahlas, protože za současnou hodinovou sazbu v poměru 
rozsahu naší práce, se nových kolegů moc neobjeví. Podnik 
se sice snaží všemi, opravdu všemi způsoby přilákat nové 
kolegy, ale částka na výplatní pásce v poměru času 
stráveného v zaměstnání, je ta nejdůležitější informace. Pro 
objektivitu musím říct, že ředitel ČADu ing Jiří Šebela 
zahájil pravidelné měsíční porady, na kterých budeme 
společně projednávat danou situaci v O.D. 
Mnoho pracovních úspěchů a pevné zdraví vám přeje 
                                                   Zdeněk Franc ČAD Blansko 
  

Návrh na nárůst mezd – v tarifní části u řidičů 
autobusů v ČAD Blansko a.s. 
 

Návrh Odborové rady:  Ustanovení nové KS ČAD 
Blansko a.s. zakotví ustanovení, které bude odrážet 
hodinovou výši prvního stupně tarifní mzdy v DP Brno 
a.s. jako hodinovou tarifní mzdu řidiče autobusu v ČAD 
Blansko a.s. 
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Zajímavosti a kuriozity ze světa i z vědy. 
 

Nizozemsko kvůli emisím sníží 
rychlostní limit na 100 km/h.   

Nizozemsko celostátně sníží maximální 
rychlostní limit na 100 kilometrů 
v hodině v rámci opatření, jejichž cílem 
je snížit emise. Oznámil to nizozemský premiér Mark 
Rutte. Dosud byla maximální rychlost 130 kilometrů 
v hodině. Podle Rutteho je omezení rychlosti nepříjemný 
krok. "Nikomu se to nelíbí, ale slouží to vyššímu zájmu," 
poznamenal předseda vlády s tím, že opatření má zajistit, 
aby se Nizozemsko nezastavilo ve vývoji a aby země 
bezdůvodně nepřicházela o pracovní místa. Maximální 
rychlost 100 kilometrů v hodině bude platit přes den, 
zatímco v noci bude maximální rychlost 130 kilometrů v 
hodině jako dříve. Emise dusíku na obyvatele jsou v 
malém, hustě obydleném Nizozemsku čtyřikrát vyšší než 
průměr EU. Přibližně 61 procent emisí podle Reuters 
přitom pochází ze zemědělství. Rutte ve středu také 
oznámil, že v nadcházejících měsících budou oznámena 
další opatření, jejichž cílem je pomoci emise snížit. 
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nizozemsko-kvuli-emisim-snizi-rychlostni-limit-
na-100-km-h-40303460?seq-no=2&dop-ab-variant=5&source=clanky-home 

Do srdce hlavního 
kazašského města Nur-
Sultan (bývalá Astana), 
navrhli Architekti 
z rotterdamského studia 
Fundamental Architects, 
121 metrů vysoké řešení 
domu a zároveň mostu. 
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Projekt s obrovským kruhovým otvorem nazvali poeticky- . 
Tower of the Sun, tedy Věž slunce. Dům-most má 
překlenovat řeku Išim. Vzhled je inspirován myšlenkami a 
symbolikou kazašské kultury a tradic. Nejlépe je to 
samozřejmě zřetelné na centrálním kruhovém otvoru, jenž 
symbolizuje slunce, mír a jednotu. V interiéru je možné 
objevit četné prvky trojúhelníkového tvaru, kterých si 
všimne návštěvník poměrně brzy na místních špercích a 
také na vzorech látek oděvů. Přejezd je v nejnižším 
podlaží. Hned nad úrovní mostu je dvoupodlažní obchodní 
centrum, dvě monumentální trojúhelníková lobby po 
stranách kruhového otvoru jsou dva hlavní vstupní prostory 
pro luxusní rezidenční a multifunkční strany věže. Stavbu 
pak uzavírá střecha, jako veřejně přístupná terasa se 
spoustou zeleně a která nabídne doslova úchvatné výhledy 
na celé město. Budova využívá energii vodního toku v řece 
pod sebou. Díky tomu je energeticky zcela soběstačná. 
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/clanek/vez-slunce-je-
ve-skutecnosti-most-ktery-navstevnikum-vyrazi-dech-
40287218?seq-no=2&dop-ab-variant=11&source=clanky-home 
 

Pokud má vesmír další dimenze, musí být podle 
vědců velmi, velmi malé.  Žijeme v trojrozměrném 

světě a objekty  mají 
výšku, šířku a hloubku. 
Alespoň tak se nám svět 
jeví. Podle teorie strun, 
často nazývané „teorie 
všeho“, však existuje více 
prostorových dimenzí, 
jenže k nim nemáme 
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přístup. Pokud se člověk dostane do vyšších dimenzí,… 
veškeré minulé, přítomné i budoucí události se mu před 
jeho zraky zjeví současně. Schopnost přístupu k vyšším 
dimenzím by lidem umožnila cestovat časem. Před 
několika lety astronomové zjistili, že náš vesmír se 
neustále rozšiřuje, což znamená, že prostor není prázdný, 
ale místo toho je naplněn temnou energií, která vytlačuje 
hmotu pryč. Vědci se snaží zjistit, jaká tajemná síla je za 
tímto procesem. Nové výsledky měření nabízejí další 
důkazy o obecné relativitě Alberta Einsteina. Je tu ovšem 
jedna věc, kterou tato teorie nedokáže vysvětlit: proč se 
zrychluje expanze našeho vesmíru. Některé teorie ve snaze 
tuto expanzi vysvětlit navrhují, že gravitace funguje jinak v 
širších měřítcích. Mnohé z myšlenek předpokládají 
existenci jiných dimenzí, které by se daly zkoumat pomocí 
gravitačních vln. Nicméně, nová zjištění skutečně 
dokládají, že v rozsahu od zhruba 1,6 km až do nejméně 80 
milionů světelných let je vesmír trojrozměrný. 

 

Ponocování je nebezpečnější, než se 
myslelo. V těle nadělá velkou paseku   
Pokud chodíte brzy spát a brzy 
vstáváte, patříte mezi skřivany. Jestliže 
se ke spánku ukládáte až pozdě v noci a 
ráno si raději přispíte, jste typická sova. 
Biologický rytmus je individuální 

záležitost a jen těžko se dá předělat. Střídání spánku a 
bdění patří mezi cirkadiánní rytmy. Bojovat proti vnitřnímu 
času je marné a škodlivé. Noční ptáci jsou na tom hůře než 
ostatní. Více kouří, pijí alkohol, kávu a využívají podpůrné 
prostředky. Také tráví více času u počítače a mnohem méně 
sportují. Ranní ptáčata se snaží alkohol nepít, sportují často 
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i každý den, vyhýbají se kávě. Časté ponocování má na … 
zdraví člověka negativní vliv. Během noci se v těle tvoří 
hormon melatonin, který ovlivňuje spánkové cykly, krevní 
oběh, metabolismus živin, produkci pohlavních hormonů, 
imunitní reakce, psychiku či dokonce stárnutí. Důsledkem 
nevyspání bývá únava i podrážděnost či sklony k depresím. 
Spánkový dluh se hromadí a o víkendu se moc smazat 
nedá. Sovy najdete často mezi lidmi, kteří dělají umělecká 
povolání. Pro skřivany je charakteristické, že se probouzejí 
v časných hodinách, vrchol aktivity pohybuje mezi devátou 
a dvanáctou hod. dop. a mezi 21. a 23. hod. už spí. Ke 
změnám dochází kolem padesáti let věku a více skřivanů je 
mezi ženami. V souvislosti s chronobiologickými výzkumy 
se také stále častěji mluví o zrušení letního času. Odborníci 
ho považují za škodlivý, protože neodpovídá přirozeným 
rytmům člověka. Dobrá zpráva je, že Evropská unie 
uvažuje o jeho zrušení už v roce 2021. 
4 Chronotypy podle psychologa Michaelaa Breuse: 
 

První vstává lev, který se budí brzy a hned je schopen 
efektivně pracovat. Odpoledne už bývá unavený, na kutě 
jde už okolo desáté. Lvů je 15–20 procent. Delfín vstává 
brzy ráno a aktivní je až do noci. Mívá problémy 
s usínáním. V populaci je kolem 10 procent. Medvěd se 
budí se svítáním a uléhá při setmění. Aktivní jsou 
dopoledne a brzy odpoledne. Během dne pociťují potřebu 
si zdřímnout nebo odpočinout. Medvědů je skoro 
50 procent.  Vlci  málokdy vstanou před devátou, hned se 
shánějí po kávě. Ráno jim to „vůbec nemyslí“, zato večer 
jsou na koni. Ani o půlnoci se necítí unaveni. Usínají ze 
všech nejpozději. V populaci jich je zhruba 15–20 procent. 
Zdroj: https://www.denik.cz/zdravi/jste-skrivan-nebo-sova-20201031.html  
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Záhada Galilejského jezera:.,, 
Na dně je možná mimozemská 
hrobka. Galilejské jezero ležící 
na okraji izraelských Golanských 
výšin je cennou historickou 
lokalitou, kterou zmiňuje i Bible. 
V současnosti badatele zajímá 

hlavně obrovské těleso, které sonary zachytily na jeho dně. 
Jde o kamennou stavbu dávné civilizace? Existenci tělesa 
zhruba 10 metrů pod hladinou jezera potvrzují renomovaní 
archeologové v odborných časopisech i potápěči. Ti se do 
černé hlubiny vypravili už několikrát a skutečně narazili na 
podivný kuželovitý útvar z velkých neopracovaných 
čedičových bloků. Tým výzkumníků z izraelské Ben 
Gurionovy univerzity také již upřesnil rozměry tělesa. Jeho 
průměr je asi 70 metrů, výška pak něco přes deset. Jeho 
váhu vědci odhadují na 60 000 tun, což je více, než kolik 
vážil slavný Titanic!  Tvar a složení této potopené struktury 
se nepodobá ničemu přirozenému. I její stáří se zatím jen 
odhaduje. Podle Izraelského archeologa Izchaka Paze 
vznikla nejspíš už před 5000 lety! Jiné odhady říkají, že 
jeho stáří může být i více než 12 000 let. V takovém 
případě by se pod kameny mohlo nacházet prakticky 
cokoliv. Americký záhadolog David Meyer naznačuje, že 
jde o podvodní pyramidu, a ufologové spekulují, že by 
tento výtvor vůbec nemuseli mít na svědomí lidé. Pod 
kameny se prý ukrývá létající talíř, který před mnoha tisíci 
lety havaroval. Aby nedošlo k jeho nalezení, nechaly ho 
mimozemské bytosti zastavět kamennými bloky a celé 
místo zaplavily vodou z nedalekého Jordánu. 
https://enigmaplus.cz/zahada-galilejskeho-jezera-na-dne-je-mozna-mimozemska-
hrobka/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu  
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Zdravotní výhody pravidelného sexu u starších osob 
Sex si užívá i mnoho starších osob. Samozřejmě vždy to 
souvisí s jejich celkovým zdravím a fyzičkou. Čím jsme 
starší, tím více si uvědomujeme, že život máme jenom 
jeden a letí jako bláznivý. A dokonce i sex má své výhody. 
Lékařský výzkum a psychologické studie prokázaly, že sex 
a intimita mají jednoznačný, prokázaný pozitivní účinek na 
vaši fyzickou a emoční pohodu. 

• Zmír ňuje stres – sex uvolňuje celé tělo 
• Lepší spánek – sex může zajistit více kvalitního spánku 

a můžete se probudit svěží a připravení do nového dne v 
dobré náladě.  

• Aerobní cvičení – sex zlepšuje krevní oběh, ale také 
spaluje téměř 200 kalorií za průměrný pohlavní styk. 
Chodíte raději hodinu na běžícím pásu nebo máte sex? 

• Snižuje chronickou bolest – pravidelný sex snižuje 
probíhající chronickou bolest. K tomu dochází 
prostřednictvím trvalého uvolňování endorfinů.  

• Emoční výhody – lidé s pravidelným sexem mají menší 
depresi, méně sebevražedných tendencí a sníženou 
úzkost. Sex – zvláště pokud je skvělý – může na tváři 
vyvolat úsměv. 

Sex je samozřejmě důležitý v každém věku. 
Sexuální touha může hrát kauzálně významnou 
roli v rozvoji vztahů. Je to mechanismus, který 
drží partnery pospolu a formuje jejich 
propojení. Je proto logické, že frustrace 
z nedostatku sexu způsobuje, že dotyčný(-á) 
začne pátrat v okolí po jiném vhodném 

protějšku a současný vztah se naruší. -Ivan Kaktus- 
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Z vašich dovolených – Srílanka – 2.část (první část v čísle 39) 
Královská města. Anurádhapura byla královským městem po 

více než tisíc let, od 4. 
století př. n. l. do 11. století 
n. l. Králové tu vystavěli 
paláce, až 9-tipatrové, 
komplexy pro 3000 mnichů 
a nádrže na vodu. Odolávala 
stovky let nájezdníkům z 
jižní Indie. Dnes jsou k 

vidění ruiny paláců staré přes 2000 let. Je tu i posvátná 
smokvoň, neboli fíkovník, nejstarší strom na světě, starý více 
než 2 tisíce let, který pamatuje založení města. Strom je 
uprostřed starých staveb klášterů a chrámů pod nepřetržitým 
dohledem svých strážců. Polonnaruva - druhé královské město 
vznikla v 10. století a památky jsou zachovalejší. Dochovaly se 
i obvodové zdi paláců s vytesanými reliéfy. Sinharaja - na 
západní straně ostrova se rozprostírá jedinečný deštný prales, 
Národní park Sinharaja. Jedná se o rezervaci, která je od roku 
1989 památka UNESCO. Je nutné povolení nebo místní 
průvodce. Název znamená v překladu Lví král. Deštný prales se 
rozkládá na širokém horském hřebenu a nejvyšší hora zde 
dosahuje  1.171m. V pralese je několik řek, potoků a vodopádů. 
Stromy dosahují výšky 45 metrů a téměř všechny jsou vzácné. 
150 druhů stromů a popínavých rostlin můžete vidět v přírodě 
jen na Srí Lance. Žije zde množství zvěře, 45 druhů plazů a 147 
druhů ptáků, z nichž 18 druhů můžete spatřit pouze zde. Díky 
klimatu se nad pralesem neustále vytváří mraky a mrholení 
nebo déšť. Želví ráj - Široké písečné pláže Srí Lanky jsou 
ideálním místem pro kladení vajec mořských želv. Nejčastěji 
zde kladou svá vejce karety obrovské a kožatky velké. Lov želv 
je zde zakázán. Líhně shromažďují vajíčka, které želvy 
nakladly na plážích a po vylíhnutí malé želvy vypouští do 
oceánu. Domorodci rádi želví hnízda vybírají a vajíčka 
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prodávají na černém trhu nebo si je prostě usmaží na pánvi. .. 
Turisticky oblíbená je stanice v  Hikkaduwě. Jezero Koggala - 
klidná laguna se táhne v délce několika kilometrů, je poseto 
skalnatými ostrovy a lemováno mangrovovými háji. Jezero je 
domovem celé řady druhů ptáků a žijí zde také krevety. Můžete 
se vydat na plavbu motorovým člunem a navštívit některý ze 
zdejších ostrovů. Jeden disponuje plantážemi skořice, na dalším 
je postaven Buddhistický chrám. Národní park Yala - Safari v 
tomto parku je srovnatelné s nejlepšími safari v Africe. 
Koncentrace leopardů je zde vyšší než v Africe. Žijí zde stáda 
slonů, sambaři, medvědi pyskatí, levharti skvrnití cejlonští, 
jeleni indičtí, divocí kanci, promyky, buvoli, krokodýli, šakali, 
opice a další druhy zvěře a velké množství ptáků. Nelepší 
dobou pro safari v národním parku Yala je období sucha, tj. 
prosinec - duben. Vstup je možný jen v terénním autě s řidičem 
a stopařem. Sloní útulek Pinnewala - Sloní útulek pečuje o 80 
slonů různého stáří, od úplně malinkých až po slony vysokého 
věku. Dva slony darovala v říjnu 2012 srílanská vláda ZOO v 
Praze. Jsou tu restaurace a obchody se suvenýry ze sloního 
trusu. V 9 hodin začíná krmení slonů. Slůňata jsou krmena 
mlékem z lahve. V 10 hodin přechází všichni sloni k řece, kde 
se dvě hodiny koupou a dovádí. Ve 13 začíná další krmení slonů 
a po hodině opět schází k řece a koupou se. Pak se zase vrací 
zpět na kopec, kde se volně pohybují po areálu útulku. 
Adamova hora (Srí Pada) je poutním místem. Je vysoká 2 243 
metrů. Na vrcholu je ve skále otisk velkého chodidla. 
Křesťané věří, že chodidlo patřilo Adamovi a hora byla prvním 
místem, kam došlápl, když byl s Evou vyhnán z ráje. Buddhisté 
věří, že své chodidlo zde otiskl Buddha, hinduisté Šiva a 
muslimové Alláh. Mnohem větším lákadlem pro výstup na 
Adamovu horu je východ slunce. Paprsky slunce ozařují na 
jedné straně zvedající se vysočinu a na druhé rovinatou nížinu. 
Za jasných dnů je vidět až k oceánu. Hora má navíc relativně 
symetrický tvar a při východu slunce vrhá dlouhý 
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trojúhelníkovitý stín  daleko do nížin. Při výstupu je třeba ,, 
zdolat asi 5 200 schodů. Zajímavé jsou Hortonské pláně, které 
se nachází ve vnitrozemí ostrovu v nadmořské výšce přes 2 000 
metrů! Tato náhorní plošina je ohraničena prudkým srázem, 
kterému se přezdívá Konec světa. Lidé na ostrově jsou velmi 
přátelští, usměvaví a pohodoví. Srílanská mentalita je velmi 
odlišná od evropské- na všechno je dost času, vše se řeší v 
poklidu a zdá se, že slovo stres zde neznají. Žijí skromně a 
problémy si nepřipouští. Původními obyvateli Srí Lanky byli 
lovci. Dnes se k skupině hlásí malý počet lidí, kteří dodržují 
zvyky a tradice této kultury. Nejpočetnější skupinu obyvatelstva 
na Srí Lance tvoří Sinhálci. Jejich předci sem přišli ze severní 
Indie. Pokud se vás na Srí Lance někdo zeptá, jaké máte 
náboženství, a vy řeknete, že žádné, bude to pro něj 
nepochopitelné. Na Srí Lance je nejrozšířenější buddhismus. 
Buddhisté věří v reinkarnaci a oslavují každý úplněk - 
nepracují, neměli by pít alkohol, navštěvují chrámy, přináší do 
chrámů obětiny v podobě květů, meditují, modlí se. Na ostrově 
Srí Lanka je stále co slavit. Svátkem je i neděle a každý úplněk 
v měsíci, přičemž 
nejvýznamnější je úplněk 
v květnu, na nějž připadá 
Buddhovo narození a 
osvícení. V každém městě se 
jednou za rok koná festival a 
průvod desítek skupin 
tanečníků v krojích 
doprovázených hudbou. 
Někdy jsou i nazdobení sloni. Nejznámější je festival v Kandy. 
Show bývá zakončena chůzí po žhavém uhlí. Srí Lanka je zemí 
čaje, a nejčastějším suvenýrem z této země krabička čaje. 
Dalšími jsou dřevěné masky, koření, výrobky z kůže a ze 
sloního trusu, batikované oblečení a obrázky. Staré město Galle 
je plné obchůdků se šperky s drahokamy, které se tu těží. -HanZa- 
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Dnes vaří muž. Hlíva ústřičná má , 
lahodnou chuť s jemným houbovým 
aroma můžete ji najít nejen v lese, ale 
i na špalících dřeva, které venku 
sušíte na otop. Dokonce ji lze 
pěstovat, případně ji koupíte v 
supermarketu. A máte čerstvý zdroj 

vlákniny i imunoglukanů. Hlíva je bohatou zásobárnou celé 
řady živin, je zdrojem vitaminů B, C, D i vitaminu K, 
nezbytného pro dobrou krevní srážlivost. Obsahuje 
nenasycené mastné kyseliny i stopové prvky: selen, sodík, 
jód, měď, chrom a zinek. Je vynikajícím zdrojem vlákniny, 
které máme většinou nedostatek. Všechny látky jsou u ní 
zastoupeny v ideálním poměru. Nejcennější složkou jsou 
glukany, látky podporující odolnost a schopnost čelit 
nežádoucím mikroorganismům. Jsou vhodné pro lidi s 
oslabenou imunitou i jako účinná prevence, blahodárně 
působí při srdečních a plicních potížích, astmatu, alergiích, 
různých chronických problémech, dokonce i při 
nádorových chorobách. Napomáhají tvorbě červených 
krvinek, působí jako silné antioxidanty a snižují škodlivý 
cholesterol.  Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/domov/hliva-ustricna-glukany-
recepty-posileni-imunity.A191107_182236_hobby-domov_mce  

Guláš: Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme hlívu 
nakrájenou na kostky, osolíme a chvilku restujeme. Potom 
přilijeme trochu vody, přikryjeme a za občasného míchání 
dusíme. Pak přidáme gulášové koření, nakrájené brambory 
a zalijeme vodou tak, aby byly brambory ponořené ve 
vodě. Přikryté vaříme do změknutí brambor. V trošce vody 
rozmícháme mouku a guláš zahustíme. Přidáme nakrájenou 
klobásu, případně ještě dochutíme.                    Mňam… 
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                                                               AXA ASSISTANCE a 
ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY pro Vás připravil produkt  

Pojištění právní asistence řidiče 
PRÁVNÍ ASISTENCE ŘIDI ČE + PRACOVNÍ PRÁVO  - ROZSAH 
POJISTNÉHO PLNĚNÍ  

Limit pojistného plnění na PU 500 000 Kč 

Územní účinnost ČR Zahraničí 

Pojistné nebezpečí 

Správní řízení po dopravní nehodě ANO ANO 

Trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO 

Správní řízení související s provozem vozidla ANO ANO 

Spor o náhradu škody vzniklé řidiči ANO ANO 

Spor z jiného pojištění řidiče  ANO ANO 

Odebrání řidičského průkazu ANO ANO 

Pracovně právní spory ANO NE 
 

právní pomoc v oblasti        
 situace spojené s řízením motorových vozidel služebních i vlastních  v České 

republice i celé Evropě 
 situace související s pracovně-právními spory 

 

zastupování klienta z tohoto produktu je rozděleno do tři základní oblastí 
 telefonická informace při řešení vzniklé situace nebo v případě, kdy je možné 

očekávat, že dojde k porušení práv klienta  
 zhodnocení škodního případu právníkem a navržení dalšího 

 postupu k řešení dané pojistné události 
 zastupování klienta v případném sporu pověřeným  
dodavatelem služby, např. právníka, překladatele, znalce apod.,  

 

náklady hrazené za klienta 
 náklady za odměny advokátů 
 náklady za odměny soudních znalců a jiných poskytovatelů 

 služeb např. tlumočníka, překladatele, znalce apod.,  
 soudní poplatky  
 náklady protistrany v případě rozhodnutí soudu 

 

výhody 
 vlastní právník 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 pomoc při řešení jakékoli události formou porady a  

doporučení prověřeného poskytovatele služeb - vždy se o klienta postaráme  
 

co není kryto pojištěním právní asistence  
 návykové látky a alkohol za volantem 
 úmyslné trestné činy 
 spory, které vznikly před datem počátku pojištění 

 
 

Pro bližší 
informace 
k produktu  
kontaktujte: 

 

Štěpán Severin: 
Mobil : 731101257 
severin@pbbox.cz 
 

     Marcela 
Suplinčáková 
Mobil: 731622973                   
suplincakova.marcel

a@cmkos.cz  

cena 400,-Kč ročně 
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 Potřebujete právní radu či pomoc? Kontaktujte nás.  
Organizace vám hradí ze své režie vaše spory v přímé 
souvislosti s vaší prací - např. výdaje na advokáta (za jeho 
práci, za jeho dopravu k zastupování, za platby za jeho poštu, 
datovou schránku, atp.). Vaše kolky, poplatky, parkovné či 
benzín na cestu k soudu, nebo za svačinu… vám neplatíme a 
každý si musí toto uhradit sám.  Je to logické…. V případě 
odvolání se právní pomoc znovu posuzuje a člen znovu musí o 
PP zažádat.  Soukromé spory JE MOŽNÉ NAŠIMI 
PRÁVNÍKY ŘEŠIT , ty si ale hradí každý sám, nicméně u 
našich smluvních advokátů mají naši členové lacinější 
sazbu (spolupracujeme s nimi a zohledňují to). V případě 
hodného zřetele (sociální důvod), může také člen zažádat 
Vedení Odborové rady o příspěvek na poplatky u soudu. Dávka 
není nárokovatelná a výši pak určuje VOR dle dané situace. I 
proto je vhodné předložit ke schválení všechny podklady. 

 
Naše kontakty na právníky, které pravidelně využíváme:  

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

• Advokátní kancelář (Law Firm) Robert Plicka 
Národní 58/32 , CZ-110 00 Praha 1 , tel.:   +420 212 344 
444   mob.: +420 723 664 006  ,   info@ak-rp.cz 
web: www.ak-rp.cz  

• a prostřednictvím ZO OSD Motol též právníci Odborového 
svazu dopravy a ČMKOS viz   www.osdopravy.cz a www.cmkos.cz 
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Řadu záležitostí s vámi vyřídíme a poradíme vám i 
my sami, v klidu a u kávy. Nabízíme vám posezení u 
dobré kávy zdarma, v našem sídle – kanceláři – na adrese 
Plzeňská 217/101, praha 5, 150 00 a to každý pátek 
v čase 9´30 až 15´30hod (mimo dovolenou a svátky).  
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Nabízíme Vám nejvýhodnější podmínky členství a vybrat si   … 
můžete z více možností, dle toho, jaké příspěvky chcete platit a jaké 
výhody chcete.  Při členství s platbou 1% Vám garantujeme: 
• Dárek k vánocům a finanční bonus z odložené části vašich 

příspěvků (i více než 2.000,-Kč) před vánoci a hotově. 
• Právní pomoc v pracovněprávním vztahu ZDARMA. \možnost 

využití smluvních právníků i pro soukromou potřebu člena (sleva)  
• Levný Internet. Výhodný TLF tarif    Tarif je pro naše členy 

mnohem výhodnější než na trhu. 
•  Finanční výpomoci při živelních událostech,  Finanční výpomoc 

pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti  
•  Stávkový fond pro případ stávky (1000,- Kč / den / člen) 
• Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
• Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč  
• Finanční podporu a dar při vlastní svatbě (na oddací list) 
• Každoroční slosování v tombole na Konferenci o hotovost a 

dary přičemž první cena je zájezd k moři….atp. 
• Oblíbené akce bowling, víkendový zájezd, sklípek, pétanque, 

zlevněné lístky do divadel, na hokej atp…. 
• Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti  
• finanční a věcné dary u jubileí 50., 60., 70 let, atp. (500,-Kč), dary 

u konečného odchodu   do důchodu. 
• příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši cca 500,-  
• Náš vlastní časopis ZDARMA , zajistíme levný tisk 
• Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených 

partnery a podnikateli k rekreaci, u smluvních cestovních  
• U větších skupin, kde v podnicích fungují sekce a sdružené OO, 

vyjednáváme KS -a růst mzdy..!  
• SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři 

s kávou pro vás zdarma. 
Člen OO ROH má členství jen za 1,-Kč/měs.  Má pravidelné páteční 
SMSinfo z jednání a Zdarma též akce ROH. Navíc těm, co nejsou 
v žádné jiné OO, a jsou jen evidovaní v ROH, každý leden vyplatíme 
100,-Kč.  Člen OO Metro neplatí žádné příspěvky- jen se zaeviduje. 
Nemá z členství ale žádný profit.   Více viz:  www.odborovarada.cz 
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Trochu humoru závěrem 

Ptá se muž papeže: "Jak se díváte na svět plný pedofilie, 
pornografie a homosexuality?" Papež: "Jedině ve full HD." 

Jednou pozdě v noci 
se opilec chlubí 

kamarádovi s novým 
bytem. Kamarád si 
okamžitě všimne 
velkého gongu v 
obýváku, a tak se 

zeptá:  
"Na co máš ten 

gong?"  
"To není gong ale 
mluvící hodiny!"  

"Mluvící hodiny?! A jak 
fungujou?"  

"Sleduj!", odvětí, vší 
silou udeří do gongu a 
z vedlejšího bytu se 

ozve:  
"Ses zbláznil 

magore?! Jsou tři 
hodiny ráno!" 
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Nové dopravní značky… 



 
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

Dovolujeme si všechny ∏leny,  
všech organizací sdružených v Odborové radě,   

pozvat na spole∏nou Konferenci (∏lenskou 

schůzi), která se koná  14. února 2020 od 16 
hod ve velké zaseda∏ce DPP ve Vyso∏anech – 

vchod naproti metru Vyso∏anská. 
Tradi čně budeme projednávat a schvalovat: 

• rozpočet odborového sdružení na rok 2020 

• volit sedmičlenné vedení odborové rady 

• volit prezidenta Odborové rady 

• vyslechneme zprávu o stavu a vývoji OR 

• v rámci diskuze společně stanovíme závazná 
kritéria a priority, mantinely pro další práci ve V edení OR 

•  pozveme hosty z vedení z podniků, kde působíme a 
na ně i na funkcionáře můžete vznést vaše dotazy… 

Sou∏ástí Konference je tradi∏ní  
LOSOVÁNÍ HLAVNÍCH VÝHER ZE STAVU ČLENŮ: 
1. cena ZÁJEZD K MOŘI DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 

MÍSTA A TERMÍNU V HODNOTĚ DO 10.000,- Kč 

2. cena DOMÁCÍ REKREACE DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 

MÍSTA A TERMÍNU V HODNOTĚ DO 5.000,- Kč 

3. cena LUXUSNÍ VEČEŘE DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 

PODNIKU A TERMÍNU V HODNOTĚ DO 2.000,- Kč 
       A DALŠÍCH 50 HODNOTNÝCH CEN  (v rozmezí 50-1.000 Kč). 

Máte-li zájem o účast, registrujte se na tel.: 774746800  
či na info@zoosdmotol.cz  Registrovaným zajistíme místo,  

pohoštění i materiály. 
 



 
hez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pomozte i Vy 
rozšířit sílu odborů. 
Upozorněte na nás 

vaše kolegy, 
upozorněte je na 

výhody i důležitost 
společného členství 

v silné a hrdé 
odborové organizaci. 
Přihlášku i veškeré 
informace naleznete 

na naší webové 
stránce 

www.odborovarada
.cznebo se pro 

materiály stavte 
v naší kanceláři, 

v pátek  9´30-15´30 
hod, Plzeňská 

217/101 , Praha 5, 
150 00   

Děkujeme Vám za 
vaši podporu!  

 

Vedení OR Fórum OR + Konference 

F OR+ VOR V OR 

V OR 

V OR 

školení a VOR 

V OR 

F OR + VOR 

F OR + VOR F OR + VOR 

V OR 


