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Vážení čtenáři,  
 Toto číslo vychází v době vrcholící krize. Všichni nás už dlouho před 
krizí varovali, před ekonomickou krizí… To, že by ale přišla 
prostřednictvím světové pandemie, to nikdo nečekal. Nikdo na světě. 
Těžko mohl někdo znát rozsah a účinnost nákazy. Nemůžeme proto 
vládě, ani podniku nic vyčítat. Řeči o nezajištění dostatku roušek, jsou 
jen žvásty. Nikdo nikomu nezakazoval, aby jich měl tisíc doma. 

Většina z nás, ale neměla doma ani jednu. Deset, dvacet milionu roušek, pro celou 
republiku, prostě na skladu mít nikdo nebude. Velkou chválu si zdravotnictví zaslouží 
za to, že oběti u nás jsou jen, v porovnání s okolními státy, opravdu minimální. Jedna 
věc je být zavřený doma, marodit a strádat na nižším přijmu, ale druhou věcí je 
„exnout“. 
Opustím nyní realitu nákazy a budu se věnovat následkům ekonomickým. 
Pokud se někdo domnívá, že až úplně skončí nákaza, vše bude jako dřív, pak se velice 
plete. Celá řada firem a soukromníků to neustojí a skončí, vznikne opak nedostatku lidí, 
který byl na trhu s pracovními silami ještě nedávno. Konec náborových příspěvků a 
přetahování se o zaměstnance. My, kteří pamatujeme popřevratové roky, kdy padaly 
firmy a byla velká nezaměstnanost, vysoká inflace a hospodářství kolabovalo, si umíme 
představit dosah toho, co ještě může nastat. Neříkám, že se spokojíme se stagnací, ale 
jisté je, že to, co jsme chtěli vyjednat, už nyní vyjednat prostě nepůjde. Podniky 
dramaticky finančně odsály náklady na ochranu zaměstnanců, snížené příjmy, tržby, 
výroba…  Bude se v podnicích muset hledat zbytné, co seškrtat a co zrušit, abychom 
zajistili spokojenost lidí, které zastupujeme.  
Na začátku roku vše vypadalo normální. Stihli jsme tradiční Konferenci Odborové rady, 
navolili si nové Vedení odborové rady, schválili si priority a mantinely našeho rozpočtu 
a ještě jsme stihli i první letošní akci, hokej Kladno versus Sparta.  
A nemoc, někde daleko v Asii, nás jaksi moc netrápila. Jako rána z čistého nebe pak 
přišla spolu s vracejícími se rekreanty ze zimních středisek v Itálii, po jarních 
prázdninách. A pak přišlo to, co nikdo nepamatuje a co si nedokázal ani představit. 
Strach, panika, prázdné regály v obchodech, liduprázdné ulice, zavřené obchody, 
prázdninový provoz MHD a všudy přítomné roušky… Začali jsme s vedením podniků 
řešit jak rychle zásobovat zaměstnance ochrannými prostředky a ochrannými gely, řešit 
technikálie s uzavřením předních dveří u busů a posléze u starých typů tramvají, či 
přijímat Usnesení o sociální výpomoci při úmrtí člena na koronavirus... 
Odbory, více kdy než jindy, nyní s plnou vervou hájili a hájí zdraví a životy zaměstnanců. 
Měli by si to uvědomit i ti, co nám spílají a kteří v odborech nebyli či z nich odešli. Síla 
odborů se odvíjí od počtu členů a kvality funkcionářů. To první ovlivníte hromadných 
vstupem, to druhé pak je možné vylepšit různými školeními i výběrem vhodných 
kandidátů.  
Chápeme, že řada z vás, díky dnešní době je v různých potížích a budeme se snažit, 
abychom vám pomohli. Řešíme vaše záležitosti a jednáme na všech úrovních řízení ve 
všech společnostech, kde působíme. A společně, prosadíme více…. JZ 



   Na AKTUÁLNÍ TÉMA: 

Nákaza u zam ěstnanc ů v první linii je pracovní úraz.  

A nemusejí to dokazovat. 
Zdravotníci a další pracovníci, 
kteří v době karantény chodí do 
zaměstnání, mají v případě 
nákazy koronavirem nárok na 
odškodnění. Postupovat by se 
mělo jako u b ěžného 

pracovního úrazu . Zaměstnanci přitom nemají povinnost dokazovat, že 
se nakazili přímo v práci. Uvedl to právní tým společnosti Vindicia. I v 
nouzovém stavu chodí tisíce lidí do práce, protože je třeba zajistit 
fungování nemocnic, dopravy či zásobování. Často jsou přitom v kontaktu 
s jinými osobami a mohou se tak sami nakazit. Zásadní je, že své 
zaměstnávání vykonávají i v dob ě karantény, kdy je další část 
spole čnost chrán ěna částečnou izolací ,“ řekl expert na odškodnění 
Vindicie Tomáš Beck. 
Aby člověk získal odškodnění, nemusí prokazovat, že se nakazil v práci při 
výkonu zaměstnání. Postupuje se zde podle existujícího judikátu, kdy se 
Ústavní soud zastal zahradníka, kterého klíště nakazilo boreliózou. 
Odškodnění za pracovní úraz získal. Pojišťovna původně argumentovala, 
že nešlo prokázat, že k infikování došlo v zaměstnání, a ne například při 
procházce v parku. „To znamená, že by se ani u zdravotních sestřiček či 
prodavaček v obchodě vůbec nemělo zkoumat, zda se nakazily přímo na 
pracovišti, nebo doma od členů rodiny,“ vysvětlil Beck. 
Pacienti, kterým byla nemoc uznána jako pracovní úr az, mají nárok 
na bolestné, ale i na ošet řovné, cestovné a p ředevším na kompenzaci 
ztíženého spole čenského uplatn ění. Pokud po nemoci vzniknou 
přetrvávající obtíže, může dojít až k nemoci z povolání, čímž má 
poškozený právo na doživotní rentu. Vše by záleželo na znaleckých 
posudcích. Všichni zaměstnavatelé jsou ze zákona pojištěni u Kooperativy, 
výdaje na odškodnění za pracovní úraz tak nejdou z jejich kapsy. 
Při úmrtí třeba zdravotní sestry na koronavirus, mají na odškodnění v 
řádech stovek tisíc nárok i její nejbližší. 
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pracovni-uraz-nakaza-koronavirus-
odskodneni.A200404_202338_domaci_remy 
 

PS:   V době uzávěrky byli již nakaženi 4 zaměstnanci DPP a 27 bylo na karanténě.  
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Doba koronavirová.  
Vážení kolegové, zaměstnanci DP hl.města Prahy. Zdravím vás v době, která je pro 
některé z nás psychicky náročnější. Jak moc je psychicky náročnější záleží mnohdy i 
na tom, jak kdo z nás vnímá ohrožení koronavirem. Vězte, že v porovnání s letošní 
celosvětovou úmrtností (a nejen letošní) z jiných příčin (rakovina, chřipka, AIDS, 
porodní úmrtnost v rozvojových zemích, jiná onemocnění, dopravní nehody, 
sebevraždy…….) je koronavir na chvostu (konci) „soutěžního pole“. Tak hlavu vzhůru 
a nepropadejme pesimismu. Dodržujme doporučená opatření, která mají bránit 
masivnímu šíření a nepropadejme panice a strachu. Nalaďme se pozitivně a radujme 
se z toho, že jsme a že jsou okolo nás lidé, které máme rádi a kteří mají rádi nás. A 
pokud onemocníte čímkoliv, věřte, že se uzdravíte i díky tomu, že jste na světě rádi. 
Až pominou omezující opatření, rád opět uvítám bez roušky na „školním“ kolegy, 
řidiče tramvají, na pravidelných školeních a přezkoušeních. Do té doby na „školním“ 
dobíhá kurz ŘT 2/2020, 3/2020 a kurz revizorů PK. 
Přeji vám klidné a pohodové dny.                          PhDr. Jiří Hejný – člen Vedení OR 
 

 

Vážení kolegové,    
v novém čísle našeho Motoláčku jsem přemýšlel, o čem bych Vám napsal, ale díky 
nelehké koronavirové době, kterou celá Česká republika a vůbec celý svět prožívá, 
se hodí zejména popřát Vám a Vašim blízkým hlavně 
hodně zdraví a pohody, a ať přes veškerá nevyhnutelná 
vládní opatření a nařízení, která jsou v této situaci více či 
méně nutná, to všichni bez újmy na zdraví přežijem.  
A k blížícím se velikonoční svátkům, které klepou na dveře, 
Vám přeji, ať jsou to svátky příjemné, ať žádný problém 
Vás nedoběhne a kompletně si vyčistíte hlavu a všechny 
malicherné starosti hodíte za hlavu, tak Veselé Velikonoce.     
Za sekci TRAM – funkcionář OR - Jiří Pakosta 
 

Práci hospodářky musím dělat pečlivě a poctivě, všechna čísla musím hlídat, proto 
je dobré, že prezident OR evidenci bonusů po mně kontroluje. Také jsem ráda, že s 
podáváním příkazů, hotovostí, či distribucí peněžních darů mezi členy, mi prezident 
pomáhá, jelikož jsem s dětmi doma a žádný jiný funkcionář se k tomu nemá. Naštěstí 
z domova můžu alespoň provádět transakce přes internet, vést pokladní deník a 
evidovat zmíněné bonusy, aby všechna práce nezůstala na jednom 
člověku.                     Lucie Cibulková – členka Vedení Odborové rady 

04 



 

Snažíme se zlepšovat pracovní prostředí v depu Vozovny Žižkov. Pevně věříme, …. 

že nouzový stav brzy skončí a budeme moci učinit další kroky týkající se problematiky 

zátěže teplem na halách, aby v létě byly na depu podmínky pro práci příznivější. 

                                    Funkcionář OR Tomáš Pohlner a člen Vedení OR  Vlastimil Válek 

 

NOVINKY Z VRCHNÍHO VEDENÍ 

 V nelehké době, kdy na celém světě řádí 

pandemie nemoci COVIC 19, byly pracovní 

síly provozu Vrchní vedení přesunuty na 

nově rekonstruovanou Sokolovskou ulici. 

Bylo potřeba, jakmile Vrchní stavba 

vyměnila kolejový svršek, začít s instalací trolejového vedení. Vyměňovaly se 

některé sloupy, včetně napájecích bodů a zároveň došlo k úpravě předvoleb 

signalizace. Všechny tyto práce se vykonávaly bez ohledu na počasí a v této těžké 

době i za použití doma ušitých roušek. Přestože se DP rozhodl pro své zaměstnance 

nechat ušít roušky, mluví se především jen o řidičích MHD a na ostatní provozní 

personál se jaksi pozapomnělo. Souhlasím s tím, že řidičům se ve voze vystřídá 

mnoho potenciálních přenašečů viru, ale jak jsem si všiml, spousta řidičů již jezdí bez 

roušek, protože jsou odděleni sklem a zároveň byl cestujícím zakázán vstup do 

přední části vozu. To není nic proti řidičům, jen my takovou ochranu nemáme, proto 

si myslím, že jsme měli roušky dostat také mezi prvními. V montážním voze jezdí 

posádka minimálně o třech lidech, kteří spolu musí komunikovat a spolupracovat. 

Při takto náročné rekonstrukci se samozřejmě setkáváme i s ostatními pracovníky 

napříč podnikem a přesto jsme si roušky museli obstarat sami. A to najednou jde, 

používat neschválené a doma ručně ušité OOPP. Jediné opatření, které bylo učiněno, 

je částečné oddělení pracovníků denních čet od pracovníků pohotovostí a to pouze 

změnou pracovní doby. Ale abych DP pouze nekřivdil, dostali jsme desinfekční gel 

na ruce a na WC přibylo antibakteriální mýdlo. Doufejme, že tato zákeřná nemoc 

brzo pomine a budeme se moci zase všichni naplno věnovat nejen svým koníčkům a 

zábavě, ale i bezpečně vykonávané práci.  Článek vyjadřuje názory a postřehy 

autora!  

                                                                   Tomáš Kudrna – funkcionář Odborové rady 

Po uzávěrce: Tak nakonec jsme roušky dostali, rozdával je vedoucí od 27.3.. 
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 Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.   Je až neuvěřitelné, jak ten     ..…. 

čas příšerně rychle letí. Ještě před pár dny jsme finišovali 

s přípravou vánočních svátků a oslavou Nového roku a už tu 

máme půlku Února (tj. čas kdy píši příspěvek do Motoláčku, který 

vyjde cca v březnu nebo dubnu). Vše jsme v pohodě a zdraví 

všichni přežili a nyní nás čekají další úkoly, které také nebudou 

jednoduché. 14. 2. jsme měli konferenci a příprava dala také dost 

práce. Díky Jirkovi Zabloudilovi, který má vždy perfektně 

připravené, tak přece jen potřebuje pomoc funkcionářů. Člověk 

by až zaplakal, že z tolika funkcionářů se najde jen hodně málo jedinců, kteří ochotně 

pomohou. I ta nejlépe připravená akce se na místě musí připravit s časovým 

předstihem, než se začnou scházet účastníci. Bylo potřeba upravit stoly a židle, 

označit cestu, připravit a dát na stoly pohoštění. Já s Jirkou jsme byli na místě už před 

12tou hodinou, pak dorazil ještě Venda Skuhrovec. Na úklid zasedačky a uvedení do 

původního stavu jsme zbyli zase jen my tři. Děkuji všem přítomným za hlasy a 

příkladný způsob volby navržených kandidátů do VOR a pak i následnou volbu 

prezidenta a nemusely se konat druhá kola. I tak bylo jednání konference ukončeno 

ve večerních hodinách. Byla jsem velmi mile překvapena, když mi pánové Zabloudil 

a Douša poblahopřáli k 70. narozeninám, které mám 27. 2. a předali mi krásné 

blahopřání a dárky. Mám z toho velikou radost. Já vím, že o konferenci napíše ve 

svém článku i náš prezident, ale cítila jsem potřebu se o svůj názor a postřeh podělit 

s našimi členy. V březnu začne pro nás velmi nepříjemná a časově dlouhá výluka 

Nádražní ulice od Smíchovského nádraží až po smyčku Barrandov. Má být rozdělena 

asi na dvě části. Budeme se muset obrnit trpělivostí, co do reakce cestujících, tak i 

na směnách a linkách, které budeme provozovat po dobu této výluky. Zřejmě v roce 

2020 bude výluk více, ale i tramvajová trať má svou životnost a údržba a oprava jsou 

velmi důležité aspekty pro kvalitní a bezpečný provoz tramvají. Když už jsem zmínila 

bezpečný provoz, prosím všechny kolegyně a kolegy o zapisování každé závady na 

přidělené tramvaji do vozové knihy. Velmi důležité je zapisování špinavých oken 

kabiny řidiče a venkovních zpětných zrcátek. V depu se zdá být všechno OK, ale běda, 

když jste na trati a svítí sluníčko. Pak ve zpětném zrcátku není vidět téměř nic. Vy si 

tak více namáháte oči, může rozbolet i hlava. Služba je pak nepříjemná a více 

namáhavá. Všichni určitě chceme dokončit službu v pohodě a bez nehody. Pokud 

špinavá okna a zpětná zrcátka nebudeme důsledně zapisovat do vozových knih, tak 

se nápravy nikdy nedočkáme. „Není zápis – není co řešit!“ Není mi ani lhostejné, 

s jak špinavými tramvajemi jezdíme. Apeluje se na reprezentaci podniku, aby řidičky 
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a řidiči chodili do služby v čisté, nažehlené uniformě a jaksi o vnější 

čistotu tramvaje, která je také součástí reprezentace podniku se 

nikdo moc nestará. Obnova mycího rámu v naší vozovně nejde 

moc rychle ke zdárnému dokončení, aby i my jsme mohli 

vykonávat služku na čistých tramvajích. Věřte mi, že naši cestující 

jsou velmi vnímaví a kritikou nad vnější čistotu tramvají nešetří. 

Měla jsem na střídacím bodě možnost vyslechnout kritiku 

cestujících, že jízdné je drahé a štítí se, když si mají zmáčknout 

tlačítko na otevření dveří. V duchu jsem jim musela dát za pravdu. Teď ještě něco 

k volbám funkcionářů, které proběhnou za dva roky. Naše členská základna a tím i 

dosavadní funkcionáři stárne a mladých máme velmi málo. Velmi by jsme 

potřebovali omladit naši organizaci novými mladými členy. Práce funkcionáře je 

práce navíc, udělat něco pro lidi. Každý je zahleděn sám do sebe a svého pohodlí 

doma po mnohdy náročné službě. Práce funkcionáře je dost náročná, hlavně 

vymýšlet co by naše členy mohlo zaujmout a nebo akcemi, které pořádáme, získat 

do členské základny nové kolegyně a kolegy. Když už se kdokoli z členů rozhodne pro 

kandidaturu na funkcionáře, měly by případné negativní postoje vůči jednotlivým 

kandidátům jít stranou. Vždyť velmi staré a pravdivé přísloví zní:  Není na světě 

člověk ten, kdo by se zachoval lidem všem. Proto když už někdo chce něco ze svého 

času obětovat pro druhé, tak by zase ti druzí měli být vděční, že to vůbec někdo chce 

a také dělá a měli by takového kandidáta zvolit. Uvítali bychom mladé lidi a hlavně 

ženy. Rádi by jsme chtěli znát názory členů, jaké aktivity by chtěli, co by je zajímalo. 

Více lidí více ví a každý nápad je vítaný. No, rozepsala jsem se o trochu více, než jsem 

původně chtěla. Přeji všem pevné zdraví, dobrou náladu a úspěch při plnění našich 

pracovních úkolů.          

Chtěla bych tímto článkem poděkovat Jirkovi Zabloudilovi za zorganizování 

hokejového zápasu Rytíři Kladno – Sparta Praha, který se konal 27.2 za symbolickou 

cenu 50,- Kč. Ten den jsem slavila 70. narozeniny a byla jsem poprvé v životě na 

hokejovém zápase. Byla, to krásná podívaná oba týmy předvedly výborný boj o 

vítezství, které se nakonec přiklonilo na stranu rytířů, a zápas skončil 4:2. Zápas se 

mi zpestřil o 2 třetinu, kdy maskotem byl vhozen nafukovací míč od společnosti Invia. 

Kdo míč chytl, soutěžil o libovolný zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Míč se mi podařil 

chytit a vzhledem k potížím s kolenem šla za mě soutěžit dcera. O pauzu mezi 2. a 3. 

třetinou se jí podařilo trefit na první ránu od středové čáry do branky s otvorem 

velikosti puku. Byl, to veliký úspěch za 25. domácích…  . zápasů se to nikomu 
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nepovedlo.  Moc se mi to líbilo, byly to nejkrásnější narozeniny v mém životě, ….. 

nikdy na ně nezapomenu.   Dále jsem byla na dalších dvou zápasech.  

Ten poslední byl s Litvínovem, tento zápas byl promítán na 

stadionu na kostku nad ledem. Fandili jsme, jakoby rytíři hráli 

doma. Bohužel se k nám štěstí otočilo zády a utkání skončilo 

stavem 2:6 pro Litvínov. Fandím rytířům i nadále a věřím, že 

se jim podaří vrátit zpět do Extraligy. Ještě jednou děkuji za 

neopakovatelný zážitek.                             Věra Suchá – členka Vedení odborové rady 

 

Na jednotce Metro se během poslední doby změnilo hodně věcí v důsledku nemoci 

COVID-19. Zrušila se plánovaná velikonoční výměna pražců, která se uskuteční až v 

listopadovém termínu. Po vypuknutí epidemie covid - 19. Se na Metru objevili jako 

prevence pouze nálepky s návody jak si umývat ruce, bohužel 

dávkovače na tekuté mýdlo ani jednorázové ručníky ani po 

třech týdnech nebyly dodány. Dezinfekční gely zaměstnanci na 

Metru obdrželi cca po 14 dnech od vyhlášení epidemie a to 

ještě v nevhodném balení  v lahvích od nápojů ve velikostech 

0,5l a 1,5l. Tyto obaly jsou nevhodné pro používání ke 

každodenní hygieně. Po nařízení Dpp používat roušky ani ty 

cca po týdnu od nařízení nebyli k dispozici pro zaměstnance. S 

přáním pevných nervů a sil za všem členům a zaměstnancům DPP a zaměstnancům 

ČAD Blansko      Václav Rychtář – funkcionář Odborové rady.   

 

Zdravím čtenáře jarního Motoláčku. 
Motoláček vychází v době která je velmi složitá. I já jsem byl na služební cestě v Itálii, 
po návratu následovala nařízená 14 denní karanténa. Zájezdová doprava se zastavila 
ze dne na den a já jsem byl ze dne na den bez práce. Nechci spoléhat na dávky, které 
mě dá úřad práce, nebo stát prostřednictvím zaměstnavatele. Většina firem má stop 
stav, protože nikdo neví, co bude dál a jak se bude vyvíjet situace.  
Snad se epidemie Covit-19 brzy vyřeší a  naše společnost se vrátí do normálního 
chodu. Dávejte na sebe pozor, dodržujte hygienické a bezpečnostní opatření. 
Doufám, že se potkáme v lepších časech. Petr Sychra – funkcionář Odborové rady  

08



       ODBOROVÁ ORGANIZACE  

      Rada odborových hnutí 

  Věc:   Využití kanceláře v Hostivaři 

Odborová organizace ROH má k dispozici pronajatou kancelář  č 303  (22,23 M2) 
včetně  základního vybavení. 

Kancelář je umístěna v 3 NP administrativní budovy v areálu OZM Hostivař na adrese  
Sazečská 3206/3, Praha 10. 

Za kancelář  plně zodpovídá  předseda OO ROH  Ing. Douša Jaroslav  tel.   603 480 215  
a  jím pověřený zástupce  Peter Holler, tel. 728 635 690 

Uvedená kancelář kromě základního kancelářského zařízení je vybavena:   
kvalitním  PC  a  barevnou tiskárnou zn. BIZHUB  C220 

Nabízíme veškeré tiskové služby pro naše členy za výhodných podmínek. 

Ing. Douša Jaroslav předseda OO ROH, funkcionář Odborové rady 

 

Ve škodě v Praze v OZM nyní 

probíhá rekonstrukce 

podstavců a 

sedaček,  přičemž  se některé 

sedačky otáčejí tak, aby to 

vyhovovalo cestujícím. V 

dnešní době je nutné 

dodržovat nařízení vlády o 

různých zákazech ohledně 

koronaviru. Naší zaměstnanci 

to dodržují a nosí rousky 

všude, i když je to náročný v tom pracovat. V OZM se vir u nikoho zatím nezjistil, za 

což jsou všichni rádi. Doufáme, že to dlouho nebude a bude zase vše ve starých 

kolejích. Na závěr všem přeji pevné zdraví a klid v této blbě době. 

 Petr Holler  - funkcionář OR a předseda sekce Odborové rady- Škodovka 
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Zpráva z Konference Odborové rady a všech sdružených subjektů, konané dne 
14. února 2020. 

• Členské schůze se letos zúčastnilo 42 členů a 4 hosté. (zúčastnit Konference se 

může každý náš člen, který o to projeví zájem. Na rozdíl od jiných OO jde o 

nejdemokratičtější proces a nespornou členskou výhodu) 

• Konference zvolila volební komisi ve složení p. Reich Zdeněk (DPP), p. 
Pliska Petr (ČAD) a pí Cibulková Lucie (indiv.) 

• Úvodem prezident Odborové rady přednesl projev, ve kterém shrnul 
podstatné záležitosti minulého období, včetně hospodaření organizace i 
plánovaného rozpočtu pro rok 2020. 

• Poté dostali slovo pozvaní hosté. Ředitel pro Lidské zdroje ze Škodovky – p. 
Tesař a zástupce pers. ředitele v DPP p. Pařízek. 

• Od přítomných členů zaznělo na hosty několik dotazů, zvláště na téma 
lázeňské pobyty. ( Prezident pozval p. Pařízka na veřejnou schůzi –FOR dne 
1.4:2020 ve voz. Motol. Zúčastnit se můžete i vy… nahlaste se ale předem). 

• Přítomní aklamací schválili uzávěrku hospodaření 2019 i navržený rozpočet 
pro rok 2020, ve znění, které bylo Konferenci předloženo. 

• Následně prezident Odborové rady představil navržené kandidáty do Vedení 
Odborové rady (Statutární orgán odborového sdružení) pro následující 
sezonu a zdůvodnil svou volbu. 

• Právo volit VOR využilo přítomných 41 členů, kteří v tajné volbě většinou 
hlasů podpořili návrh předložený prezidentem OR. 
Statutárními zástupci pro rok 2020 se tak stali: 
p. Zabloudil, p. Válek, p. Hejný, p. Zewel, pí Zabloudilová, pí Suchá a pí 
Cibulková. (někteří členové ze Škodovky, kritizovali neúčast p. Hollera ve Vedení 
OR a ne zcela chápou, že volba vedení OR nemá vliv na pozice a mandát 
funkcionářů, kterých je aktivních celkem 22. Zřejmě jim nebylo organizační 
uspořádání sdružení dostatečně vysvětleno či jej nechápou. Statutární pozice 
přeci nesouvisí s výkonem mandátu funkcionáře a volby byly v souladu se 
Stanovami, proběhly demokraticky, tajnou volbou a jsou platné.) 

• Proběhlo Vylosování hlavních cen z otočného bubnu: 

5.cena -   navýšení svého členského bonusu o 500,-Kč získal pan Němec Martin 
- bus DPP. 

4.cena -   navýšení svého členského bonusu o 1.000,-Kč získal pan Doležal Petr 
- bus ČAD Blansko  

3.cena –   luxusní večeře v termínu a v místě dle vlastního výběru v hodnotě 
2.000,-Kč vyhrává p. Sychra Petr (indiv.- zájezdový autobus). 
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2.cena –  zájezd v termínu v místě a od zprostředkovatele dle vlastního ……. 
výběru v hodnotě 5.000,-Kč vyhrává p. Křikava Roman – tram DPP. 

1. cena -   zájezd k moři v termínu v místě a od zprostředkovatele dle vlastního 
výběru v hodnotě 10.000,-Kč vyhrává p. Červinka Filip – metro DPP. 

 

• Proběhla volba Prezidenta Odborové rady. Jediným kandidátem byl p. 
Zabloudil. Právo volit VOR využilo přítomných 35 členů, kteří jej v tajné 
volbě, většinou hlasů (69%), zvolili do funkce na následující rok. 

• Předseda ROH předal cenu jubilantce pí Věře Suché. 

• Zástupce revizní komise p. Reich předal cenu nejlepšímu náboráři za rok 
2019 p. Vl. Válkovi ze Žižkova (balík bezlepkových produktů). 

• V bezplatné tombole byly vylosovány různé ceny pro příchozí na 

Konferenci v celkové hodnotě 10.000,-Kč. Mezi nejcennější předměty patřil 

nový set top box, meteostanice, uherák, karton Plzně, různé obrázky, celá řada 

polévek,  koření a jídel z Vitany, předměty do kuchyně, atp. Bezplatné tomboly se 

tradičně účastní každý náš člen, který na Konferenci přijde. 

• Závěrem Konference schválila tyto Usnesení:  Usnesení číslo 1: Konference 

schválila závěrečnou zprávu o hospodaření Odborové rady za rok 2019 a o provedené 

Revizi. Usnesení číslo 2:  Konference schválila návrh rozpočtu OR pro rok 2020. 

Usnesení číslo 3: Konference schválila výsledky voleb do Vedení Odborové rady na 

období od Konference 2020 do Konference 2021.  

Usnesení číslo 4: Konference schválila výsledky voleb do funkce prezidenta 

Odborové rady na období od Konference 2020 do Konference 2021.  

Usnesení číslo 5: Konference ukládá Vedení Odborové rady pokračovat v dosavadní 

činnosti, zvyšovat členské výhody, připravovat atraktivní volnočasový program, dbát 

na dodržování zákonů a práv našich členů, prosazovat navyšování mezd a benefitů, i 

zlepšování pracovního zázemí, na 

pracovištích, u všech zaměstnavatelů, 

kde Odborová rada působí.  Usnesení 

číslo 6: Konference bere na vědomí 

výsledky losování výher hlavních cen 

z losovacího bubnu (viz seznam výše). 

Usnesení číslo 7: Konference bere na 

vědomí, že přítomným členům na 

Konferenci, byly vylosovány v bezplatné 

tombole různé dárkové předměty s nižší 

i vyšší hodnotou v celkovém objemu 10 

tisíc Kč a z otočného bubnu byly 

vylosovány ceny za 18.500,- Kč.        –JZ- 
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 Dne 27. 2. 2020 proběhla kulturně-sportovní akce Odborové….. 

rady, návštěva hokejového utkání Kladno-Sparta. (ještě před virem) 

Umožnili jsme každému zájemci z řad 

našich členů návštěvu za pouhou 

padesátikorunu (doprovod byl za 200). A 

kdo to využil a šel, nelitoval. Celkem si u 

nás lístek objednalo 31 zájemců a to je 

hezký zájem o akci mimo Prahu.  Stadion 

byl vyprodaný a více jak 5.000 diváků 

vidělo moc hezký zápas. 

Duel byl 

opravdu napínavý, vedení se přelévalo na 

obě strany a nechyběla ani krásná branka 

od Jaromíra Jágra, po objetí branky, díky níž 

Kladno nakonec udolalo Spartu, která sice 

byla občas technicky vyspělejší, nicméně 

štěstí měli více tentokrát kladenští. Kdo ale 

ví, jak by to bývalo dopadlo, kdyby platil gól 

Sparty na 3:2, který videorozhodčí neuznal… Každopádně to byl moc 

hezký hokej…! A co příště 

třeba Brno- Sparta…? Měli 

byste zájem o tento duel? 

Napište nám: 

info@zoosdmotol.cz  
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Koronavirus, který dnes ohrožuje celý svět, může pocházet z meteoritu..  
Profesor Wickramasinghe z Buckinghamského centra pro astrobiologii tvrdí, že 
meteorit, který v říjnu explodoval nad Čínou, uvolnil virové částice koronaviru. Meteorit 
byl viděn jako jasná ohnivá koule letící po obloze na severovýchodě Číny 11. října 2019 
v 11:16 hodin a Zářil tak jasně, že noční obloha vypadala jako ve dne. Jakmile se prý 
virus z meteoritu dostal do horní vrstvy zemské stratosféry, vzdušné proudy obíhající 
kolem Země ho roznesly dál. Od té doby se podle Wickramasingha rozšířil po globálním 
pásmu mezi 40–60 stupněm severní šířky a všechna ohniska nákazy se prý objevila 
přesně v tomto rozmezí. Astrobiolog Wickramasinghe je zastáncem „panspermie“, 
teorie, že život je rozšiřován vesmírným cestováním pomocí meteoritů, komet a 
kosmického prachu.  Ohnisko nákazy koronavirem se nachází ve stejné oblasti Číny, kde 
byla vidět ohnivá koule. Dodal, že si myslí, že meteorit „obsahoval zabudovanou 
monokulturu infekčních částic viru 2019-nCoV, které přežily uvnitř žhavého jádra.  
Vědecká obec Wickramasinghovo tvrzení o spojení koronaviru s meteoritem zatím 
odmítá. Podle specialisty na infekční choroby Dominika Sparkse z londýnské University 
College je jednoznačným důkazem spojení s již známými koronaviry.  COVID-19 je úzce 
spojen s virem SARS (těžký akutní respirační syndrom), který propukl v roce 2002, a 
virem MERS (respirační syndrom Středního východu), dosud způsobujícím onemocnění. 
SARS je výsledkem přenosu z netopýrů na kočky a dále na člověka, zatímco MERS se 
přenáší na lidi z velbloudů. Sekvence wuchanského viru je velmi blízká sekvencím již 
dříve pozorovaným u netopýrů. Odborníci také poznamenali, že koronavirus se 
nerozšiřuje větrem. Dobrou zprávou je, že virus COVID-19 přežije na povrchu pouze 72 
hodin. Americké středisko pro kontrolu nemocí také uvádí, že cca 1,8 metru je bezpečná 
vzdálenost, aby se zabránilo šíření této infekce mezi lidmi.  Zdroj:  

https://techfocus.cz/1917-koronavirus-ktery-dnes-ohrozuje-cely-

svet-muze-pochazet-z-meteoritu.html 
 

Objevená bílkovina pocházející z vesmíru naznačuje 
mimozemský původ života.  Život má možná základy jinde 

než na naší planetě. Důkazem může být meteorit Acfer 086, 
který byl objeven v roce 1990 v Alžírsku. Díky aktuální analýze vědci 
předpokládají, že nalezli bílkovinu, která pochází z vesmíru. To, že byla nalezena 
mimozemská bílkovina, ještě neznamená, že jsme konečně objevili nějaký vyspělý 
mimozemský život. Bílkoviny jsou ale pro život základ. Je v tom ale háček, vědci totiž 
tak úplně neobjevili protein. Pomocí hmotnostní spektometrie vědci identifikovali dva 
řetězce polyglycinu. Polyglycin je mnohem jednodušíí než proteiny a kromě toho je to 
jen jednoduchá molekula. Práce vědců určitě není chybná. Polyglycin je pořád složitější 
molekula. Může naznačovat, že z části proteinů, i když nejspíše ne ze všech, se Země 
mohla ve svém počátku “nakrmit” z dopadajících asteroidů. A tak mohl vzniknout život. 
Zdroj:   https://techfocus.cz/1927-objevena-bilkovina-pochaz ejici-z-vesmiru-
naznacuje-mimozemsky-puvod-zivota.html   
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Ve Velké Británii testují pojízdné bubliny pro veřejnou dopravu... 

Vláda ve Velké Británii chce mít 
alespoň částečně autonomně 
řízenou silniční veřejnou dopravu 
v provozu už příští rok, v Bristolu se 
tak už testují samořídící vozidla 
připomínající prosklené bubliny. V 
Bristolu se prohání autonomní 
miniautobusy od společnosti 
AECOM. Podle agentury AP se 
jedná o první testy, při kterých není 
přítomen supervizor uvnitř vozidla. 
Na bezpečnost se proto dbá jen 
dálkovým ovládáním, vozidla by ale 
měla danou trasu zvládnout 

samostatně.  Během plánovaného provozu by měl systém fungovat díky 
mobilní aplikaci. K jízdě se mají uživatelé přihlásit pomocí mobilní aplikace. 
„V budoucnu bude pravděpodobně čím dál méně lidí vlastnit automobil, 
populárnější bude pronajímání a další alternativy,” tvrdí George Lunt z 
AECOM.  Pojízdné bubliny mají senzory, radary a kamery, aby se vypořádaly 
s provozem v rušných městech, počítají s auty, chodci i bicykly. K testování 
byla pozvána veřejnost, aby tvůrci nasbírali dojmy. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/auto/clanek/ve-velke-britanii-testuji-pojizdne-bubliny-pro-
verejnou-dopravu-40311097  

Otevřen byl první kruhový objezd ve 

tvaru arašídu. 
 Ve Francii ale přišli s inovací.. Má usnadnit 
konstrukci i zvýšit bezpečnost. První kruhové 
křižovatky se objevily už na sklonku 18. století. 
Od 60. let minulého století jsou ale kruhové křižovatky či kruhové objezdy 
zejména v Evropě v módě. Místní radnice nechala kousek od Nozay vystavět 
kruhový objezd ve tvaru arašídu a nápad si pochvaluje - podle ní výrazně 
navýšil bezpečnost provozu. Pomocí neobvyklého tvaru se povedlo propojit 
hned několik komunikací, které na sebe přímo nenavazovaly, bez nutnosti 
překládat samotné silnice. S obvyklým kruhovým tvarem by to šlo vzhledem 
k pozici jednotlivých komunikací těžko, proto byl zvolen oválný tvar. A ony 
výkusy po delších stranách? Ty jsou tu proto, aby řidiči nezrychlovali na příliš 
vysokou rychlost. Město přišla stavba na 720 tisíc Eur.   
https://www.autoforum.cz/zajimavosti/otevren-byl-prvni-kruhac-ve-tvaru-arasidu-resi-
hned-dva-problemy-najednou/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu  
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Japonci vymýšlejí pneumatiku, která bude za jízdy vyrábět 

elektřinu 

Pneumatiky jsou jednou z nejdůležitějších součástí automobilu a i když se zdají být stále 
stejné, neustále se vyvíjejí a je tu japonský nápad s pneumatikou, která vyrábí elektřinu. 
Konstrukce pneumatiky přímo ovlivňuje spotřebu auta. Vývojáři se snaží snížit spotřebu 
paliva (a tedy valivý odpor pneumatiky), aniž to negativně ovlivnilo jízdní vlastnosti. Že 
by ovšem pneumatika pomáhala energii i generovat, je vcelku nová myšlenka. 
Intenzivně se jí teď zabývají v japonském koncernu Sumitomo Rubber Industries. Tam 
ve spolupráci s Kansai University z japonské Ósaky vyvíjí pneumatiku, která bude při 
svém odvalování vyrábět elektrickou energii. 
Princip je jednoduchý. Pneumatika se při 
odvalování deformuje, což má za následek 
mimo jiné její zahřívání a také při 
deformacích vzniká statická elektřina. 
Inženýři se tentokrát rozhodli, že tyto jevy 
se pokusí využít ve svůj prospěch a část 
energie, která se těmito ději v pneumatice 
ztratí (a podílí se tedy na valivém odporu), 
zkusí získat zpět. Vymysleli zařízení, 
kterému říkají Energy Harvester (tedy 
sběrač energie) a které nainstalovali 
dovnitř do pneumatiky. V podstatě jednoduchá plochá konstrukce s dvojicí elektrod 
potažených filmem s opačným nábojem při pohybu vyrábí elektrickou energii. 
Sumitomo teď představilo koncept pneumatiky takovým zařízením osazené, říká jí 
Smart Tyre Concept. Více detailů ovšem zatím o vynálezu k dispozici není, což ukazuje, 
že se technologie zatím nachází na počátku vývoje (ostatně, tisková zpráva zmiňuje, že 
se na vynálezu bude dále pracovat za podpory Japonské vědecké a technologické 
agentury). Jedno malé zařízení uvnitř pneumatiky asi nemusí být ideální pro vyvážení 
celého kola, cílem vývojářů nejspíš bude zabudovat zařízení do samotného těla 
pneumatiky – a to možná co nejvíc po celém obvodu.  
Cesta bude trnitá. Vzpomeňme nápad české firmy Coda Development, která již před 
více než deseti lety představila koncept samodofukovací pneumatiky a i když už drží na 
tuto technologii řadu patentů, na záplavu černých obručí, které se umí samy nahustit 
na ideální tlak, to zatím nevypadá. Navíc s podobným nápadem přišel o pár let později 
Goodyear, firmy se kvůli tomu soudí. Jen pomalu se do praxe dostává třeba revoluční 
pneumatika Michelin Tweel, používá se zatím jen ke specifickým účelům (třeba v 
těžkém terénu). Ticho je kolem obdobného nápadu Bridgestonu nazvaného Innovative 
Tire Structure.  
Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/sumitomo-energy-harvester-smart-tyre-concept-
pneumatika-co-vyrabi-elektrinu.A190730_174245_automoto_vok   
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Paříž zkouší speciální noční toalety, které se vynořují ze země 
Paříž začala testovat nový typ veřejných toalet, které se objevují na ulici jen 
večer a nad ránem zmizí. Informoval o tom francouzský server CNEWS. 
Zařízení zvané zvané Urilift, které vyrábí firma Pop-up toilets z Nizozemska, 
se nachází už v několika městech, např. v nizozemském Amsterdamu či 
dánském Esbjergu. Toalety z podzemí vyjíždí každý den v sedm hodin večer. 
Tlačítko, kterými se ovládají, má na starosti jeden z místních obchodníků. 
Nad ránem pak záchody spustí pod zem zaměstnanec města, který je před tím 
důkladně vyčistí. 
Zařízení se skládá z uzavřené kabinky, která je v principu vyhrazena ženám, a 
dvou otevřených míst s pisoáry pro pány. Z vnější strany je k dispozici také 
kohoutek s vodou. 
 

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/toalety-pariz-nizozemsko-
urilift.A200212_103338_zahranicni_jhr 
 

 

 

Příběh retro vozidel v Dopravním podniku města Brna 

 

Výročí 150 let od zahájení provozu městské hromadné dopravy v Brně je 
nejvýznamnějším milníkem, který většina z nás zažije. Nyní je ve vozovém 
parku historických a retro vozů 8 tramvají, 3 autobusy a 1 trolejbus. Prvním 
novým přírůstkem se stala tramvaj T3 (ev. č. 1525) z roku 1967, která byla 
poslední tramvaj T3 s původní odporovou elektrickou výzbrojí (zrychlovač)….. 
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doslova za pět minut dvanáct zachráněna před rekonstrukcí. Následována 
byla kloubovou tramvají K2 (ev. č. 1123) v roce 2016, která šla do renovace 
přímo z provozu. Vybrána byla jako technicky nejzachovalejší vůz. „Ká 
dvojka“ je renovována do stavu po vyrobení v roce 1983, typickým 
nezaměnitelným znakem je vlnité boční oplechování. Další retro tramvají, 
která přibyla do vozového parku retro, byla tramvaj Tatra T2, tzv. „Sputnik“ ( 
ev. č. 1435) z roku 1959. Ta sloužila v provozu s cestujícími do roku 1990 
(poslední T2 dojezdily v roce 1998). Skutečnými mistrovskými díly 
pracovníků ústředních dílen DPMB, kteří jsou často naprostými špičkami ve 
svých oborech, jsou renovace dvounápravových tramvají. Konkrétně vlečného 
vozu č. 215 „Kolíňák“ a také soupravy 4MT č. 134 + 313. Nejedná se o nový 
přírůstek, ale o vůz, který dopravní podnik získal v roce 1989 od TMB. 
Původní na voze zůstal jen rám a části mezistěn mezi plošinami a salónem. 
Vše ostatní znovu vyrobili pracovníci dílen, zejména pak stolaři. Soupravu 
4MT (motorový + vlečný vůz) koupil dopravní podnik jako zcela zchátralé 
nepotřebné vraky od TMB, díky jejich stavu se pro ně vžila přezdívka „včelín“. 
I přes to, že vozy vypadaly hrozivě, se povedlo zachránit a repasovat podvozky 
i karoserie a také části elektrické výzbroje (motory, odporníky atd.). Zbývající 
díly musely být nejprve zkonstruovány a potom vyrobeny. I zde se opět 
ukázala mistrnost pracovníků dílen, díky které bylo možné tuto pro Brno 
typickou soupravu z roku 1950 závěrem letních prázdnin vidět kompletní a 
pojízdnou. Mimo tramvaje byl renovován také jeden trolejbus, a to kloubový 
Škoda 15Tr (ev. č. 3502) z roku 1990 do stavu po vyrobení. Na této opravě se 
podíleli neméně zruční pracovníci těžké údržby trolejbusů v Komíně. 
Autobusy se stihly opravit tři. Konkrétně dvě sedmistovky – B732 (ev. č. 7273) 
z roku 1989 a kloubový B741 (ev. č. 2315) z roku 1995 – a jedna devítistovka 
– B951E z roku 2006. Autobusy byly opravovány ve svých domovských 
vozovnách. Po oslavách 150 let MHD však aktivity retro programu nekončí. 
Kromě plánovaných větších oprav stávajících vozů - připravuje se oprava 
salónní tramvaje 4MT (č. 4058) nebo „dřeváku“ (č. 107) – dojde i k rozšíření 
vozového parku retro. V plánu je například renovace trolejbusu Škoda 9Tr 
původního ev. č. 3136, který se letos po 23 letech provozu v ukrajinském 
Rovně podařilo získat zpět. 

Zdroj časopis Šalina   
-HanZa- 
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Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v Brně……  

byla zahájena  14. října 2019 byla zahájena stavba tramvajové trati k 

Univerzitnímu kampusu. Poklepání základního kamene se uskutečnilo za 
přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy ČR, primátorky města Brna 
Markéty Vaňkové, představitelů Dopravního podniku města Brna, zhotovitele 
a dalších významných hostů. „Stavba má obrovský přínos pro oblast Starého 
Lískovce a Bohunic, kam denně cestují například studenti Masarykovy 
univerzity a zaměstnanci i pacienti Fakultní nemocnice Brno. Veškeré 
smluvní vztahy v rámci projektu jsou založeny na mezinárodních smluvních 
podmínkách FIDIC (tzv. „Bílá a Žlutá kniha FIDIC“). Jedná se také o jedinou 
intravilánovou stavbu tunelu pro tramvajovou dopravu na území ČR v 
posledním desetiletí. Mimořádná je i výše finanční dotace z evropských 
zdrojů. Při celkových nákladech 1,4 mld. Kč činí 1,157 mld. Kč a pokryje tak 
85 procent nákladů. Tramvajová trať bude zprovozněna na konci roku 2022. 
„Jedná se o stavbu, která z pohledu MHD nemá v novodobých dějinách Brna 
obdoby. Projekt je unikátní nejen z hlediska rozsahu a charakteru, ale i 
objemem finančních prostředků získaných z dotačních titulů. Právě proto 
jsem rád, že v nás město Brno vložilo důvěru a pověřilo DPMB úkolem stavbu 
zajistit,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s.. 
Nová trať se od stávající odpojí v uzlu Osová, dále bude vedená hloubeným 
tunelem pod Mikuláškovým náměstím a vyústí v ulici Netroufalky. Tunel 
dlouhý 619 metrů povede v hloubce až 9 metrů. Projekt počítá se zřízením 
dvou nových zastávek Nová Jihlavská (pod zemí) a Nemocnice Bohunice. 
Nejdříve musí pracovníci firmy FIRESTA– FIŠER, rekonstrukce, stavby, a.s., 
v oblasti ulic Jihlavská a Netroufalky provést sondy na přeložkách 
jednotlivých sítí pro zjištění jejich skutečné polohy. Mezi nejkomplikovanější 
patří přeložka kabelů společnosti E.ON, která musí být provedena bez 
přerušení napájení FN Brno Bohunice Viditelnější práce většího rozsahu 
budou následovat na jaře 2020, kdy zhotovitel začne s hrubými terénními 
pracemi a hloubením samotného tunelu. V roce 2021 budou tyto práce 
pokračovat a přidá se výstavba zastávek, tramvajové trati a trolejového 
vedení. Rok 2022 pak bude rokem dokončování stavby a technických 
náležitostí, úpravy okolního terénu, oživování technologií a zkušebního 

provozu.   Zdroj 
časopis Šalina 

-HanZa- 
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Plzeňští studenti vymysleli tramvaj 

budoucnosti. Bude bez řidiče.   

Jak by mohla vypadat tramvaj, která bude v roce 
2050 brázdit ulice měst? Téma zadala společnost 
Škoda Transportation. Svoji vizi budoucnosti 
městské kolejové dopravy zpracovali v rámci mezifakultního výukového 
projektu DESING+. Navrhli dvě autonomní tramvaje, které v únoru 
představili komisi. „Mezi hlavní témata patřilo rozčlenění interiéru, například 
odstranění tyčí, aby se u dveří nehromadili cestující a zrychlil se jejich nástup 
a výstup. První tým navrhl autonomní tramvaj na vodíkový pohon, která by 
pomocí čističky ovzduší rovněž zlepšovala kvalitu vzduchu ve městě. 
Konstrukce počítá pro případ krizové situace se skrytým místem pro řidiče.  
Cílem bylo podle ZČU vytvořit tramvaj jako přátelského robota, který lidem 
nabídne pohodlné cestování v klimatizovaném prostoru a s řadou služeb a 
který navíc díky automatizovaným externím defibrilátorům či SOS 
komunikátorům může fungovat i jako „pojízdný záchranář“.  Druhý tým zvolil 
pro svoji tramvaj bez řidiče bateriový pohon. Designéři Tomáš Cibulka a 
Tereza Machů navrhli tramvaj celkové délky 12 metrů, opatřenou měchy, 
které slouží jako deformační zóny a umějí pohltit energii případného čelního 
nárazu. Požadovanou variabilitu interiéru zajistili vysunovacími sedačkami, 
které po větším koncertě či fotbalovém zápase budou zatažené, aby tramvaje 
byly schopné pojmout co nejvíce pasažérů. S 3D modely tramvají studenti 
dále pracují. Na 2. dubna, kdy proběhne mezinárodní workshop DESING+, 
připravují prezentaci ve virtuální realitě. Pomocí speciálních brýlí bude 

možné prohlédnout si exteriér tramvaje a projít se 
jejím interiérem. Na instagramovém profilu 
Fduls_plzen_design si pomocí aplikace půjde 
prohlédnout tramvaj též ve smíšené realitě. V 
chytrém telefonu lidé uvidí, jak by třeba vypadala na 
zastávce, odkud každý den vyrážejí do práce. Zdroj: 
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/plzensti-studenti-

vymysleli-tramvaj-budoucnosti-bude-bez-ridice-40314761  

 

Ulicemi Brna se budou prohánět 

Draci. Lidé vybrali jméno a podobu 

nových tramvají 
Jméno a design jednačtyřiceti nových 
tramvají brněnského dopravního podniku 
vybrali lidé v projektu Tramvaj pro Brno. 

První bílo-červené soupravy vyjely do ulic na konci roku 2019. „Naše nové 
tramvaje bude využívat veřejnost, proto jsme jí dali možnost zapojit se do 
výběru vizuální podoby i jména vozů. ….. 
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Z finálního výsledku jsem nadšený a potvrdilo se mi, že dát lidem důvěru byl 
dobrý nápad,“ uvedl v pondělí generální ředitel podniku města Brna. Soutěž 
dopravní podnik zahájil začátkem února 2019. Přes 260 lidí zaslalo své 
grafické návrhy na design nových tramvají, zapojili se dospělí, děti, laici 
i profesionálové. Z těch, které splňovaly podmínky, vybralo vedení podniku 
tři finalisty, mezi kterými rozhodla v hlasování veřejnost. Z celkového počtu 
1070 hlasů vítězný návrh obdržel 648.  Pro vítězný grafický návrh se ve 
druhém kole stejným systémem vybíralo jméno. Sešlo se pětapadesát 
návrhů. „Návrhy vycházely z historie města Brna a jeho symbolů, 
brněnského hantecu, nebo z vítězného grafického návrhu na podobu nových 
tramvají,“ dodal ředitel DPMB. Veřejnost ve finále vybírala mezi jmény 
Evička, Ester, Sisi a Drak, poslední název soutěž přesvědčivě vyhrál. 
Z necelých dvou a půl tisíců hlasů získal téměř polovinu. Na druhém místě 
skončila Evička, dále Sisi a poslední Ester. Mezi návrhy, které do užšího 
výběru nepostoupily, byly například Dr. Šalinberg, Štatlařka, Grandšalina, 
Housenka a další. Autorem vítězného grafického návrhu je Miroslav 
Rajnoha, autorem návrhu jména Anton Somov. Oba autory dopravní podnik 
ocenil v květnu na Dni otevřených dveří v Medlánkách. –HanZa- Zdroj: 
https://brnensky.denik.cz/ 

Bydlet bychom v budoucnu mohli v obřích 

živých houbách, myslí si vědci 

Představte si, že se ráno skutálíte z postele a nijak se 
nepraštíte, protože se svalíte na živou houbovou 
podlahu. A nepůjde jen o podlahu - stěny, strop, 
vodovodní i elektrické vedení, celá stavba, to všechno 

bude vyrobeno z houby. A právě takovou vizi teď představila nová studie. Celé 
město, od škol přes obchody až po nemocnice, vyrobené z živé houby. 
Neustále roste, umírá a znovu se rodí. Tak vypadá představa prezentovaná 
v novém provokativním textu, o němž tým evropských akademiků prohlašuje, 
že jde o "první průzkum potenciálu živých hub jako suroviny pro futuristické 
a ekologicky šetrné monolitické struktury", jež by podle jejich názoru mohly 
znamenat revoluci v zástavbě i v ekonomice. Jejich idea podle nich reaguje na 
vyhlížení katastrofických klimatických změn, protože vytváření stavebních 
materiálů z biologických zdrojů by snížilo závislost výstavby na fosilních 
palivech a na těžbě, která ničí životní prostředí. Plísňové materiály mohou mít 
celou řadu mechanických vlastností. Dokážou se chovat jako pěna, dřevo, ale 
třeba i jako polymer nebo elastomer," uvedl pro časopis Futurism spoluautor 
dané studie Han Wösten, mikrobiolog na nizozemské Utrechtské univerzitě. 
A můžeme-li vyrábět materiály podobné dřevu, můžeme je použít pro 
stavebnictví.   Zdroj: https://www.denik.cz/veda-a-technika/veda-bydleni-houby-
mykologie-univerzita.html  
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Znečištěný vzduch snižuje inteligenci.  

         Je mu vystaveno 91 procent populace 
Čínští vědci zjistili, že znečištěné ovzduší snižuje lidskou 
inteligenci a poznávací funkce. V rámci čtyřletého 
výzkumu přišli na to, že dlouhodobé vystavení 
znečištěnému vzduchu ohrožuje nejen orgány, ale snižuje 
i jazykové a početní schopnosti. Výsledky studie pak podle 
The Independent prokázaly, že dlouhodobým vystavením znečištěnému ovzduší lidé 
ztratili zhruba rok vzdělání. Dýchání znečištěného vzduchu způsobuje zhoršení 
paměti, zvyšuje pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby nebo demence. 
Podle výsledků studie měl znečištěný vzduch největší dopad na starší muže s nižším 
vzděláním. Negativní vliv má znečištění zejména na slovní projevy - to je podle vědců 
způsobeno tím, že následky znečištění mají vliv na části mozku zodpovědné za 
mluvení.  Nekvalitní vzduch každý rok zabije zhruba 7 milionů lidí. Většinou se projeví 
ve formě mrtvice, srdeční choroby, rakoviny plic, astmatu nebo chronické obstrukční 
plicní nemoci.  Podle serveru The Independent ve Velké Británii každý rok kvůli 
nekvalitnímu vzduchu zemře zhruba 50 tisíc lidí. Evropská komise v květnu letošního 
roku proto Spojené království předvolala k Evropskému soudu kvůli zhoršování 
kvality vzduchu v Evropské unii. Výzkum probíhal v Číně, vzhledem k tomu, že 91 % 
populace žije v oblastech s toxickým vzduchem, není důvod pochybovat o jeho 
průkaznosti. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištěný vzduch čtvrtou 
nejčastější příčinou úmrtí. Studie byla publikována v časopise Národní akademie věd 
Spojených států amerických. Při testech výzkumníci porovnávali výsledky testů 
dvaceti tisíc různě starých lidí.   Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/znecisteny-

vzduch-snizuje-inteligenci-je-mu-vystaveno-91-procent-populace-54789  
 

Vznášející se přechod má zabránit 

smrtelným nehodám, řidiče nutí zastavit 

S originálním nápadem na prevenci dopravních 
nehod přišli thajští dobrovolníci. Na silnici v okolí 
školy namalovali 3D přechod, který opticky klame 
řidiče a přiměje je k pomalejší jízdě. Během 
posledních čtyř let se na silnicích v Thajsku stalo víc 
než deset tisíc dopravních nehod, při kterých zemřelo 900 lidí.  Děti i přechod jsou 
na silnici nakreslené tak, aby ze vzdálenosti několika metrů vytvářely iluzi a přiměly 
řidiče k pomalejší jízdě. Nápad dobrovolníků se zalíbil vládě a národní bance, která 
celý projekt financuje.  
Zdroj: https://magazin.aktualne.cz/pozor-deti-na-silnici-opticky-klam-ma-ridice-primet-k-
pomale/r~dcb2434c11bb11eab259ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbo
x&utm_content=default&utm_term=position-1&utm_campaign=Aktualne   

21



Německé novinky pro řidiče chrání cyklisty. Zavádí se značka sdílení aut 
 

Od nového roku na nás v Německu čekají nové předpisy v rámci 
silničního provozu. Mění se pokuta za nevytvoření záchranné uličky 
pro vozidla IZS, nebudete moci stát ve druhé řadě nebo na 
cyklotrase či pěší zóně a mnoho dalšího.  

 

• -Pro lepší výhled řidičů do křižovatky budete muset nově parkovat dále od hrany 

křižovatky. Toto pravidlo platí jen v případě, pokud je označena cyklostezka dopravní 

značkou. 

• Ti, kteří nevytvoří záchrannou uličku, obdrží pokutu 200 eur a získají dva trestné body 
do karty řidiče. V budoucnu se uvažuje o zákazu řízení na jeden měsíc. Pokud však 
pojedete vytvořenou záchrannou uličkou, hrozí vám pokuta nejméně 240 eur, dva 
trestné body a zákaz řízení na jeden měsíc. 

• Pokud zaparkujete nebo budete stát v druhé řadě, například pro nakládku nebo 
vykládku nákladu či na někoho budete čekat, hrozí vám od nového roku pokuta 55 eur 
a v případě blokování dopravy dokonce 70 eur a jeden trestný bod. Problém odborníci 
vidí u doručovacích služeb nebo vozidel taxi služby. 

• Na stejné úrovni jako stání v druhé řadě je parkování na pěší zóně, na cyklotrase nebo 
v cyklopruhu. Za tento přestupek vám tedy bude hrozit sankce 55 eur. 

• Vyhrazené autobusové pruhy budou moci po instalaci speciální značky využívat osobní 
vozidla vezoucí minimálně tři lidi ve svém voze.  

• Nové pravidlo pro odbočování vpravo bude platit pro cyklisty. Budou mít k dispozici 
speciální plechovou zelenou šipku pro odbočování, tak jak ji v Německu známe u 
motorových vozidel. Samozřejmě i zde platí odbočování, až když nikoho neohrozíme. 

• Obec bude moci speciálně pro cyklisty zřídit zóny. Tyto zóny budou platit jen pro 
cyklisty. Ostatním účastníkům sem bude vjezd zakázán, nebo bude doplněn ostatním 
dopravním značením. 

• Motorová vozidla budou muset udržovat minimální boční odstup od jedoucího cyklisty 
nebo řidiče e-skútru či jdoucího chodce po komunikaci ve městě v minimální boční 
vzdálenosti 1,5m a mimo město se boční vzdálenost zvětšuje na minimálně 2m 

• Správci komunikace budou moci instalovat novou zákazovou značku: zákaz předjíždění 
cyklistů a motocyklů. Sankce bude stejná jako porušení klasického zákazu předjíždění. 

• Nákladní auta, kvůli zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, budou muset od nového 
roku odbočovat v centrech měst pouze rychlostí chůze (7 až 11 km/h). Porušení tohoto 
předpisu bude pokutováno sankcí 70 eur. 

• Pomocí nové dopravní značky bude usnadněno parkování sdílených vozidel. Tato 
značka bude umožňovat vyhrazené parkování sdílených vozidel profesionálních 
poskytovatelů. 

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/novinky-v-pravidlech-silnicniho-
provozu-v-nemecku-pro-rok-2020.A191217_121149_automoto_mom    
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Velmi zajímavý vynález, který přijde vhod především lidem bojujícím  …..  
s nekvalitním pokrytím WiFi signálu, ukázali světu 
výzkumníci z Massachussettského technologického 
institutu (MIT). Jde o chytrou tapetu, která dovede 
bezdrátový signál počítačových sítí až zdesetinásobit.  
Pokrýt celý byt či dům bezdrátovým signálem nemusí 
být především u rozlehlých staveb vůbec jednoduché. 
Již brzy by to ale mělo být díky chytrým tapetám daleko 
jednodušší. Věří v to alespoň výzkumníci z MIT, kteří 
stojí za speciálním chytrým povrchem RFocus. Ten 

funguje jako zrcadlo, zjednodušeně řečeno. Místo toho, aby sloužilo k líčení a česání, 
však speciální povrch odráží radiové signály. Praktické je, že to zvládá na obě strany. 
V praxi tedy dovede signál bezdrátového internetu nejen přijmout, ale zároveň jej 
poslat i dál na opačnou stranu, než ze které přijde. V praxi by tak mělo stačit umístit 
chytrou tapetu v místě, kde je ještě dostatečný WiFi signál, a nechat jej šířit dále do 
hluchých míst. To je pochopitelně možné nejen horizontálně, ale také vertikálně. 
Signál tedy může být tímto způsobem posílen i mezi jednotlivými patry. Tvůrci si od 
tohoto vynálezu slibují, že zcela odpadne potřeba více aktivních síťových prvků 
v domácnosti. Situace, kdy byt musely pokrývat například dva WiFi přístupové body 
nebo sofistikované mesh systémy skládající se z několika jednotek, by tak měla patřit 
minulosti. V porovnání s takovými řešeními by navíc řešení od MIT mělo být daleko 
levnější. Ceny kvalitních přístupových bodů totiž zpravidla neklesají pod 1000 Kč. 
Proti tomu by však chytré tapety měly stát maximálně pár dolarů za kus. Tvůrci ale 
budou muset vychytat různé mouchy. V současnosti například pracují na tom, aby 
jejich vynález mohl vedle WiFi signálu šířit také sítě 5G. 5G změní úplně všechno 
– a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem 
bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení 
počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje, které se 
postupně zabydlují v tuzemských domácnostech. Nová generace mobilního 
internetu najde uplatnění například v dopravě, virtuální realitě, sportu, ale také 
v oblasti zdraví. Stejně tak se k 5G sítím budou připojovat chytré pračky a ledničky, 
ale například také autonomní automobily – pro jejich rozvoj je rychlé a stabilní 
připojení k internetu na cestách klíčové. I když se tak 5G může zdát pouze jako další 
mobilní standard, ve skutečnosti budou jeho přínosy daleko větší. Pátá generace 
mobilních sítí zpřístupní podle studií Ericssonu vysokorychlostní internet až pro 
miliardu lidí a zařízení. A co víc, umožní rozmach moderních technologií. Zdroj: 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/spatny-wifi-signal-pomuze-chytra-tapeta-
40312573?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=292342&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&ut
m_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null  
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Užitečné rady:   Vhodné potraviny pro jednotlivé části těla  

 

Játra -  česnek, cibule, listová zelenina, avokádo, mrkev, červená řepa, jablka, olivový 
olej, brokolice, květák, zelí, vlašské ořechy, kurkuma, zelený čaj.  Žlučník -   libové 
maso, tvaroh, mrkev, celer, petržel, listová zelenina, banány, čerstvé bylinky. Oči - 
bio karotka, vejce, treska, losos, cibule, česnek, kapary, listová zelenina, sója, 
borůvky, hroznové víno, ořechy, semena olivový olej   Mozek - vlašské ořechy, 
borůvky, banány, brokolice, avokádo, špenát, mořské ryby, zelený čaj. Páteř - sója, 
tofu, listová zelenina, luštěniny, ovoce, ořechy, omega 3 mastné kyseliny, melasa, 
celozrnné potraviny. Srdce - cizrna, čekanka, avokádo, brokolice, fenykl, libové 
hovězí maso, chřest, kakao, kurkuma, čerstvý špenát, dýňová semínka, rajčata, 
pohanka, česnek, olivový olej, zelený čaj. Štítná žláza - brokolice, růžičková kapusta, 
sója, tuřín, zelí, mléko, vejce, jódovaná sůl, minerální vody, mořské plody a řasy. 
Dvanáctník - libové maso, kefír, podmáslí, citrusy, banány, ananas, celer, petržel, 
špenát, rajčata, červená řepa, kmín, bobkový list, majoránka. Tenké střevo - 
čekanka, mrkev, okurka, červená řepa, pažitka, obilné kaše, kysané mléčné výrobky, 
puškvorec, jitrocel, pampeliška, ovocné kompoty, kysaná zelenina. Tlusté střevo - 
kysané zelí, špenát, mrkev, červená řepa, kysané mléčné výrobky, hruška, jablko, 
kiwi, mango, sušené fíky a švestky, rýže, jáhly, pohanka, krůtí maso, celozrnné 
pečivo, luštěniny, ořechy, ovesné vločky. Slinivka - kysané mléčné výrobky, tvaroh, 
libové maso, banány, pomeranč, mrkev, celer, petržel, těstoviny, rýže, saláty, batáty, 
bylinkové čaje.  Žaludek - dýně, brambory, banány, rýže, jáhly, pohanka, jablko, 
pelyněk, puškvorec, jedlá soda, hlávkové zelí, lecitin, zázvor. Slezina - dušené bílé 
maso, masové vývary, mrkev, dýně, cuketa, luštěniny, obiloviny. Mandle (horní 
lymfatický systém) - čerstvé i dušené ovoce a zelenina,jáhly, pohanka, luštěniny, 
česnek, cibule, zázvor, bylinkové čaje. Plíce - hroznové víno, zázvor, česnek, cibule, 
jablka, kurkuma, mrkev, dýně,chilli papričky. Průdušky - zázvor, rakytník, polévky, 
česnek, cibule, vitamín C a E, hlíva ústřičná. Ledviny - fazole, jahody, brusinky, 
borůvky. Močový měchýř - česnek, cibule, brusinky, borůvky, křen, mrkev, brokolice, 
fazole, jablečný ocet, skořice, růžičková kapusta, meloun. Pohlavní orgány - humr, 
oříšky, hořká čokoláda, borůvky, avokádo, lilek,  hruška, řapíkatý celer, jahody, 
brokolice, sója, rajčata,dýně, batáty, grep. Prsa - celozrnné potraviny, olivový olej, 
mrkev, brokolice, paprika, citrusy, broskve, rozinky, vejce, okurka, cuketa, ředkev, 
červená řepa, špenát, rajčata, meruňky, ostružiny, maliny, jahody, borůvky. Uši - 
banány, špenát, ostružiny, shitake, žampiony. Krev- kvalitní červené víno, rajčata, 
rozinky, hovězí maso, kapusta, vlašské ořechy, červená řepa.  
Kořen ženšenu je považován za všelék a silný antioxidant. Jeho konzumací určitě nic 

nezkazíte.  A dodržování pitného režimu, 2 litry vody, čajů a ředěných džusů je pro dobré 

zdraví všeobecně známé.   Zdroj: časopis Záhady života                         -LuCi- 
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Něco dobrého na zub?     
 
Dort  mraveniště 
Ingredience  
-  těsto: 150 g másla, 2 vejce, 150 ml mléka, 2 lžičky kypřícího 
prášku, mouka polohrubá  450 až 500 g 
 - krém:  380 g vařeného kondenzovaného mléka, 150 g másla 
Příprava těsta:  Smíchejte máslo a vejce. Přidejte mléko. Vše zamíchejte, přidejte prášek 
do pečiva a mouku. Připravte ne moc tuhé těsto. Přidejte kypřící prášek  a mouku. Vše 
zamíchejte.   Vytvořte bochánek a dejte do ledničky na 1 hodinu. 
Vymažete plech olejem nebo dáte pečící papír. Chlazené těsto roztrhněte na malé 
kousky, a dáte na plech. Plech vložte do předehřáté trouby na 180 stupňů. Pečete, 
dokud  těsto nezhnědne (asi 15-20 minut). 
Vaření krému: Vyšleháte máslo do bíla. Přidáte kondenzované mléko.  Vytvořte hladký 
krém.   Pečené těsto smíchejte s krémem.  Na talíři vytvořte mraveniště, které můžete 
posypat mákem nebo nastrouhanou čokoládou. Dáte odležet dort na 1 hod do ledničky.                                                                                                              
-ŠuVi- 
 

Nepečené sladké kuličky 
     Ingredience:    Strouhanka ( nejlépe  z chleba) ….. 300g,   
zakysaná smetana …. 2/3 pl, kakao ...3 pl, cukr … podle chuti.    
Mleté ořechy na ozdobu. 
  Postup:  Veškeré ingredience smíchejte ve velké misce, těsto 
rozmačkejte rukama, aby strouhanka nevyčnívala z celkové 
hmotnosti. Rozdělte těsto na 8-10 dílů,  vytvořte  kuličky. Hotové kuličky ponoříme do 
kakaa a mletých ořechů, dáme na 10 min do ledničky.      
       -ŠuVi- 
 

Smažený lilek s rajčaty a česnekem 
 Ingredience:  lilek - 2 ks, čerstvá rajčata střední velikosti - 4-5 ks, 
česnek - 2-3 ks, čerstvá petržel - pár větviček, zakysaná smetana- 
podle chuti; rostlinný olej  - asi 30 ml; sůl, pepř - podle chuti.     
 Postup:  Opláchněte lilek ve vodě, nakrájejte na tenké plátky, osolíme. Do rozehřáté 
pánve vložíme plátky lilků a smažte na mírném ohni asi 2-3 minuty z každé strany (do 
zhnědnutí). Vzhledem k tomu, že lilky absorbují velké množství oleje, je vhodné je ihned 
po smažení položit na papírové ubrousky / ručníky, aby se odstranil přebytečný tuk. 
Mezitím nakrájíme na tenké platky rajčata. Oloupaný a prolisovaný česnek smicháme 
se zakysanou smetanou. Smažený lilek potřeme zakysanou smetanou a česnekem, 
položíme  na něj plátek rajčete a zase potřeme zakysanou smetanou a česnekem, 
položíme poslední plátek smaženého lilků a ozdobíme čerstvou petrželkou 
Doba přípravy cca 50 min.                                                                                          -ŠuVi- 
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Dětská dvojstrana   spojovačka, omalovánka a bludiště 
26
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LUCI- 
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Z vašich dovolených                 KORSIKA 2018 
Ostrov Korsika je opravdová ,,hora v moři“, čtvrtý… 
největší ostrov Středomoří. Má tvar zaťaté pěsti se 
zdviženým palcem, směřujícím k italskému pobřeží. 
Soustavné osidlování zde probíhalo už od dob 
starých Řeků, vystřídali se zde Etruskové, Kartáginci i 
Římané. Korsika leží na výhodném místě pro obchod. 
Město Calvi je považováno za jedno z možných rodišť 
Kryštofa Kolumba. I přes mnohé snahy o nezávislost 
byl ostrov v průběhu své historie neustále pod cizí 
nadvládou, což je příčinou neuvěřitelné národní 

hrdosti Korsičanů. Pokud chcete, aby na vás místní lidé pohlíželi přátelsky, naučte se 
pozdrav v korsičtině a nakupujte tu výrobky s logem, ve kterém nechybí symbol Korsiky – 
uťatá hlava Maura s uvázaným bílým šátkem. Symbol - Černá tvář Maura se šátkem kolem 
hlavy na bílém podkladu – vznikl již ve 13. století a vlajka s tímto emblémem zdobí většinu 
korsických objektů. Stala se symbolem velkolepého vítězství křesťanů nad muslimy. 
Současnou podobu znaku dal v roce 1755 „otec korsického národa“ Pascal Paoli, který 
přesunul bílý šátek původně umístěný přes oči Maura na jeho čelo. Ve středověku se také 
na ostrově začaly pěstovat jedlé kaštany a olivy. Zážitkem může být i ovčí sýr, kaštanová 
zmrzlina nebo čerstvé ryby a mořské plody. Dalším symbolem Korsiky je město Corte a 
nejvýznamnější postava korsických dějin Pascal Paoli. Stal se velitelem místních vlastenců 
bojujících za nezávislost ostrova. Jeho boj proti Janovanům byl úspěšný a po dobu své 
čtrnáctileté vlády dal Korsice nezávislost. V Corte byla v době krátkého osamostatnění z 
područí Francie sepsána první korsická ústava. Později zde byla ustanovena posádka 
francouzské Cizinecké legie. Corte je jediné větší vnitrozemské město s korsickým hradem. 
Hrad, který v Corte na vysoké skále stojí, je menší a ne moc zajímavý, je v něm mimo jiné 
moderně dostavěné muzeum. Hezké jsou pohledy z hradu dolů do přehlubokých údolí na 
lesknoucí se řeky vytékající z blízkých hor. Nedílnou součástí korsické historie, o níž se tu 
však příliš nemluví, je vendeta. Krevní msta mezi rodinnými klany byla na Korsice ještě na 
začátku 20. století běžným způsobem odčinění vraždy či jiné křivdy na rodině. Snad z 
neúcty k zákonům těch, kteří zrovna ostrovu vládli, brali Korsičané právo do vlastních 
rukou, což dosáhlo až stadia, kdy zabít či být zabit při vendetě se stávalo hrdinstvím. 
Vendeta se prováděla buď nožem, nebo pistolí a smyta mohla být opět pouze krví. Závazek 
pomsty se dokonce přenášel z generace na generaci, nebylo tedy zvláštností, že byl někdo 
zastřelen za prohřešek svého děda. Ve výjimečných situacích mohla být krevní msta i 
odvolána, k tomu však příliš často nedocházelo. Město Sartène je nazýváno nejkorsičtějším 
korsickým městem. Název je výstižný nejen pro okázalou architekturu a stavbu města, ale 
také pro povahu místních lidí. Krom toho, že jsou zarputilými vlastenci, oplývají 
nekonečným korsickým klidem. Městu Sartène se též přezdívá město mafiánů. Sartène je 
také známé svou tradicí průvodu spoutaných. Na Velký pátek večer, anonymní kajícník, 
celý zahalený do rudého roucha a kápě, vyráží naboso s těžkým křížem na ramenou a s 
okovy na nohou na pouť městem. Společnost mu dělají ještě další hříšníci, celkem tak jde 
deset lidí. Kajícník pod křížem není žádným hercem, je skutečným hříšníkem, který touží 
po Boží milosti a kterého ze seznamu čekatelů vybral místní farář. . Seznam je dlouhý a 
hříšníci na kajícnou cestu čekají třeba čtyřicet i více let. Někteří se jí nikdy nedočkají…  
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Přístav Bonifacio stojí za to vidět nejen z pevniny, ale také z lodi, příroda zde vytvořila 
úžasné osmdesátimetrové bílé křídové útesy, na nichž město stojí od roku 833. Útesy se 

začínají postupně hroutit a bydlení se tu tak stává 
adrenalinovým sportem. Bonifacio je úžasným městem 
pod křídly UNESCO. Patří mezi skvosty a pro své útesy 
bývá nazýváno "korsickým Gibraltarem". Místo bylo 
osídleno již před 8 500 lety, ale město založil až v roce 
825 markýz Bonifacio Toskánský. Ve své historii se 
muselo bránit dvěma obléháním. Při prvém, kdy je 
v 15. století dobýval aragonský (španělský) král Alfons 
V., vytesali podle legendy vojáci do skály za jedinou noc 
dodnes přístupné Schody krále Aragonského 

(převýšení 60 m). Ve 20. století zde až do roku 1963 sídlila francouzská cizinecká legie. 
Město se dělí na moderní přístav a staré městské jádro (pevnost). Nás zaujala i místní 
nekropole. Hrobky vypadají jako malé domečky a rodiny na ně šetří celý život. Mnoho 
zdejších věřících má luxusnější hrobku než byt či dům, v němž žili. Za zhlédnutí určitě stojí 
hřbitov námořníků na východní straně pevnosti. Ajaccio, hlavní město ostrova a rodiště 
Napoleona Bonaparta. Právě on byl totiž k tomuto ostrovu připoutaný celým svým srdcem. 
Prohlašoval, že i kdyby přišel o oči, tak svůj rodný ostrov pozná podle vůně keřů makchie. 
Najdete tu několik soch, přičemž nejstarší je na Place Foch, kde je vyobrazen jako Caesar 
obklopený čtyřmi lvy. Z nedalekého mysu La Parata jsou vidět Krvavé ostrovy, což je 
skupina čtyř skal čnících z moře. Bastia je největší korsické město. Má letiště a velký přístav 
(odjíždí odsud většina trajektů do Itálie), který přepraví ročně téměř dva miliony lidí. Bastia 
byla založena v roce 1372. V roce 1794 dobyl Bastii britský admirál Nelson a město se na 
dva roky stalo sídlem britského místokrále. Napoleon přesunul v roce 1811 hlavní město 
do Ajaccia. V roce 1943 tu Američané začali bombardovat město ve chvíli, kdy už byli 
všichni italští a němečtí vojáci pryč a lidé už na ulicích oslavovali své osvobození. 
A k tragédii došlo také v roce 1992, kdy se zřítila tribuna fotbalového stadionu při 
pohárovém utkání proti Olympique Marseille. Místní klub, Sporting Club de Bastia, je 
špičkovým mužstvem. FC Bastia jeden čas hrála francouzskou fotbalovou ligu, což pro 
místní hodně znamená. Zajímavostí je pevnost a silniční tunely pod ní. Calvi je už menší 
městečko, zajímavé svým přístavem a městskou architekturou. Calvi tvrdí, že je rodištěm 
Kryštofa Kolumba (Korsika dlouho spadala pod Janov). Připlouvají sem trajekty z Nice. 
Porto - přímořské letovisko na západním pobřeží s oblázkovou pláží a pěkným přístavem. 
Je výchozím bodem pro túry soutěskou Spelunca a pro výlet ke skalním útvarům Calanche. 
Dominantou nad zálivem "Golfe du Porto" je strážní věž, postavená Janovany na obranu 
proti nájezdům Saracénů. Calanche - unikátní oblast skalních útvarů z oranžové a růžové 
žuly a útesů, spadajících přímo do moře. Skály z načervenalé žuly leží asi 400 m nad 
hladinou moře přímo na pobřeží, zdá se, že svítí červeně, když svítí slunce. Silnice prochází 
2 km napříč skalami vysoko nad mořem. Oblast Calanches patří k největším divům přírody 
v celé Evropě. Podivuhodně zvětralé červené skály působí, jako by byly z jiného světa. 
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Oblast je chráněná organizací UNESCO. 
Korsická města a vesnice jsou roztroušena 
po úbočích hor nebo výstupcích hřebenů. 
Typické korsické městečko na úbočí hory 
sestává z mnoha středověkých domů 
nalepených na sebe a propojovaných 
křivolakými uličkami. Kostelík bývá v 
místě, kde hřeben kopce nebo návrší tvoří 
malé sedlo. Chodíte mezi domky po 
dlážděných uličkách metrové šířky, 
některé domy jsou rozbořené, ale jiné pečlivě udržované. Hodně Francouzů zde má dům 
jenom jako letní sídlo. Korsičané stavěli městečka v horách, aby byli trochu dál od moře 
sužovaného nájezdy pirátů a otrokářů. Jestliže je město na pobřeží, vždy ho chrání větší či 
menší pevnost - jsou to spíše menší věže nebo velké opevněné statky. Velká města a 
přístavy v sobě nezapřou francouzský vliv. Všechno je uklizené, zeleň pečlivě zastřižená, 
ulice k domům široké. Korsické silnice jsou příšerně uzoučké. Představte si českou okresku 
mezi vesnicemi, zužte si ji v duchu na polovinu a jste na Korsice! Při vyhýbání dvou aut se 
často jede pravými koly po trávě. Stoupání do hor a propasti pod krajnicí jsou na Korsice 
příšerné. Opravdu bych se nechtěla vybourat v nějakém z těch častých míst, kdy je na jedné 
straně skála a na straně druhé propast, kde jde o život. Casabianca přezdívaná "Le Casa" 
byla ponorka francouzkého námořnictva. Při spuštění na vodu v roce 1935 byla 
pojmenovaná na počest Josepha Casabiancy který padl 1.8.1798 na palubě lodi L´Orient 
během bitvy u Abukiru. Po osvobození Korsiky Casablanca přešla ke standardní hlídkové 
službě, ale byla omylem napadena britským letadlem a tak musela do Philadelphie na 
opravy, které trvaly až do března 1945. Dnes je právě na počest této akce nedaleko Bastie 
na Korsice umístěna věž z této ponorky kde byla přemístěna po jejím vyřazení ze služby 
v roce 1952.  Korsika je nazývána ostrovem krásy a oprávněně! Korsika je zatím 
neposkvrněným koutem světa, který máme na dosah, a přála bych si, aby ještě dlouho 
taková zůstala.                                                                 -HanZa- 
 
 

Autokina v Německu zažívají nebývalý 

zájem kvůli koronaviru.   Autokina tak reagovala 

na celoněmecké nařízení, že se na veřejných místech 
nesmí shromažďovat více než dva lidé, kteří nežijí ve 
stejné domácnosti. Uzavřena jsou samozřejmě všechna 
běžná kina, divadla nebo muzea. Aby se omezil počet 
kontaktů na minimum, nesmí se nově v autokinech používat žádná hotovost, což 
znamená mimo jiné to, že si lidé nemohou půjčit do auta rádio nebo topení. „Prodej 
jídla a pití je také zavřený,“ popisuje Desch. Změny se dotkly i takové oblasti, jako jsou 
toalety, na které nyní mohou maximálně dva lidé najednou a dokola se dezinfikují. Na 
dodržování pravidel v každém autokině dohlíží na deset pořadatelů. Zdroj: 

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/koronavirus-autokino-nemecko.A200408_082906_automoto_fdv 
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Potřebujete právní radu či pomoc?            Kontaktujte nás.  

Organizace vám ZCELA 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 TAKÉ 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 

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 letos každý 

pátek-mimo svátek, v čase 9´30 až 15´30hod (a mimo dovolenou).  

Během korona karantény pak 9-13 + do 18hod home office (na telefonu). 

Časopis Odborové rady  - registrace:  MK ČR  E 17 551    

 tisk a distribuce svépomocí,  cena zdarma, náklad cca 500 ks. Uzávěrka: 10.4. Vydáno: 04-2020 

Redakce: VOR, šéfredaktor: prezident Odborové rady   Kontakt na redakci:   casopis@zoosdmotol.cz  

(a též M42@zoosdmotol.cz)  Motoláček, časopis Odborové rady, Plzeňská 217/101, 150 00  Praha 5 
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pravidelně vždy v únoru, Výbory organizace nahradilo otevřené setkání funkcionářů, 
hostů a včas registrovaných zájemců z řad členů „Fórum“, vždy v sudém měsíci. Řádné 
volby všech funkcionářů všech sekcí a odb.org. v OR proběhnou již v prosinci a 
v lednu. 

 
 
 
 

 

 

 

To bylo keců, že to 

v Evropě nosit nebudete…! 


