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Členové závodního výboru ZO OSŽ Praha Vršovice 
Novobilská Alena  

předsedkyně  

zastřešuje všechny činnosti  

profese: komandující PO Libeň  

drážní tel.:972 241 932  

mobil: 773 452 596 

Gillichová Lenka  

1. místopředsedkyně, administrativa, pořádání akcí  

profese: výpravčí žst. Praha Vršovice  

tel: 972 228  122  

email: gillichoval@seznam.cz  

 

Charvátová Anna  

2. místopředsedkyně, zastupuje zaměstnance KCOD  

profese: výběrčí tržeb žst. Praha Smíchov  

tel: 972 228  144  

mob: 602 314 768  

email: phasmospoklvyb@kcod.cd.cz  

 

 

Čermoch Pavel  

hospodář, kultura  

profese: výpravčí žst. Praha Zbraslav  

tel.: 972 228 862  

tel.:737 332 290 tel.: 774 199 272  

e-mail: pavel.cermoch@centrum.cz  

 

 

Hahn Josef  

zástupce hospodáře  

profese: dozorčí osobní přepravy žst. Praha Smíchov  

tel: 606 655 831  

email:hahn@kcod.cd.cz  

 

Dvorská Věra  

zastupuje zaměstnance KCOD  

profese: výběrčí tržeb žst. Praha hl.n.  

tel: 412 00  

mob: 603 336 777  

 

Flandera Jan  

BOZP, kultura  

profese: výpravčí žst. Praha Masarykovo nádraží  

tel: 777 175 114  

 

Sekyra Lukáš  

webové stránky ZO, zastupuje zaměstnance PO Libeň  

profese: výpravčí v žst. Praha Holešovice  

tel.: 972 2 246 22  

mob: 736 524 661  

email: sekyral@seznam.cz  

 

Grimová Jana  

BOZP  

profese: signalista Praha Vyšehrad 

Kácovský Ladislav  

zastupuje zaměstnance ČD Cargo  

profese: dispečer ČDC 

tel.: 723 242 786  

 

Kubart Ondřej  

BOZP, zastupuje zaměstnance PO Benešov  

profese: výpravčí žst. Mníšek pod Brdy  

tel: 972 2 286 83  

mob: 607 779 982  

 

Skrečka Petr  

zastupuje zaměstnance ČD Cargo  

profese: dispečer ČDC 

 

 

Palkoska Jan  

profese: výpravčí žst. Vrané nad Vltavou  

 

Borák Karel  

profese: výpravčí žst. Praha Braník  

 

Polák Petr  

klub důchodců žst. Praha Vršovice  

 

 

Šilhavý Karel  

klub důchodců žst. Praha Smíchov  

 

Fučík Petr  

zastupuje zaměstnance žst. Praha Smíchov  

profese: výpravčí žst. Praha Smíchov  

tel: 603 971 907 

 

 

Bartoněk Tomáš  

pojištění odpovědnosti za škody, zastupuje zaměstnance žst. 

Praha Smíchov  

profese: výpravčí žst. Praha Smíchov  

tel.: 603 184 975  

email: email:medovo@tiscali.cz  

 

Kučera Jaroslav  

BOZP  

profese: pokladník v mezinárodní pokladně žst. Praha hl.n.  

tel.: 606 089 020  

email:jaroslavkucera@email.cz  

 

Dvořák Pavel  

redaktor Vršovického zpravodaje  

profese: výpravčí žst. Praha Holešovice  

tel.: 605 241 671  

email:zpravodaj@railian.com  
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Slovo předsedkyně 
Vážení členové naší organizace, zdravím Vás i ostatní kolegy a příznivce Zpravodaje u říjnového 

čísla. Je po dovolené a nastávají nám pošmurné, podzimní dny a to je ten správný čas na čtení. V 

říjnovém čísle, jsme pro vás připravili zajímavé rozhovory. Podíváme se po některých 

pracovištích, ukážeme Vám, jak se RSM stará o své objekty. Nabídneme Vám informace z prvního 

společného jednání s kolegy naší skupiny spolupracujících ZO OSŽ = (KSO). Nahlédneme do 

struktur nejvyšších orgánů státních firem a mnoho dalších zajímavých informací. 

 Hodně členů zajímají KOP – tady se hodně jedná a diskutuje. Je to, ale patová situace, kde není 

moc možností. Zaměstnavatel musel usposlechnout ÚOHS,…tak co dál? Jsou ve skutečnosti tři 

možnosti – podat trestní oznámení za porušení PKS - -> soudy se můžou táhnout léta. Druhá 

možnost - nátlaková akce-->je stávka reálná? Třetí možnost – doufat--> že se snad začne jezdit 

příští rok? 

Je vhodný čas, pozvat Vás (členy naší ZO), na konferenci naší organizace, která se koná dne 29. 

11. 2012 v kulturním sále na Smíchově. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu a budete mít 

spoustu připravených otázek!! Žádám členy naší ZO, kteří nemají sjednanou ´´pojistku na 

blbost´´, (hlavně provozní zaměstnanci) …kontaktujte mě, nebo T. Bartoňka.  

Ve Zpravodaji, již nebudeme řešit svátky a výpravčí ve výcviku, je to nuda, nic nového … změny 

mohou nastat pouze se změnami ve složení PV SŽDC a to je k zamyšlení! Sliby jsou nanic, tady 

naši odboroví předáci selhali a PKS dostala na frak. Že pár zaměstnanců přišlo o pár drobných 

(výpravčí ve výcviku), za měsíc přibližně 2000 až 3000,-Kč), koho to zajímá? 

Pěkné počtení všem přeje Alena Novobilská 
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Termíny jednání závodního výboru 
Datum Místo konání 

11. 10.2012  Vršovice  

  8. 11.2012  Smíchov  

29. 11.2012  konference Smíchov  

13. 12.2012  Vršovice  

 

Trvalé akce pro členy ZO OSŽ 
 Botanická zahrada v Praze Tróji K dispozici je rodinná permanentka. Informace: paní 

Gillichová drážní tel. 281 22 Informace: paní Charvátová drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 

(pozn. mezinárodní pokladna Praha Smíchov)  

 Zoologická zahrada v Praze Tróji Během léta je o ZOO v Praze tradičně velký zájem, proto 

byla na toto období zakoupena druhá rodinná permanentka, takže se snad dostane na každého, 

kdo o návštěvu zoologické zahrady projeví zájem. K dispozici jsou 3 rodinné permanentky. 

Informace: paní Gillichová drážní tel. 281 22 Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32 

Informace: paní Charvátová drážní tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn. mezinárodní pokladna 

Praha Smíchov)  

 Masáže fy FYZIOTERAPIE - REHABILITACE s.r.o., Sámova ul., v Praze 10 Vršovicích 

Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32  

 Plavání v bazénu v Praze Podolí „plavenky“ Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32  

 Plavání v AQUAPARKU v Praze Barrandově „plavenky“ (zvýhodněné pro členy naší ZO - 

75,- Kč za osobu) max. 2 „plavenky“ na člena za čtvrtletí Informace: paní Charvátová drážní 

tel. 261 14 nebo: 261 44 (pozn. mezinárodní pokladna Praha Smíchov)  

 Kultura vstupenky na představení Informace: pan Čermoch drážní tel. 288 62 mobil: 737 332 

290 zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail  

 Pojištění škody způsobené zaměstnavateli ZO Vršovice hradí svým členům ´´pojistku na 

blbost´´ Informace: paní Novobilská drážní tel. 419 32 mimo drážní síť: 972 2 419 32 mobil: 

773 452 596 Informace: Bartoněk Tomáš tel.: 603 184 975  
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Reportáž z jednání  

„Koalice spolupracujících organizací OSŽ“ 

 
Dne 19. 9. 2012 se uskutečnilo historicky první jednání spolupracujících organizací v rámci 

nového projektu. Místem setkání byla restaurace Sokolovna v Praze Radotíně, kde byl dostatek 

soukromí, ale i prostoru k diskusi k jednotlivým bodům jednání. Mezi pozvanými hosty byli 

představitelé základních organizací z Plzně, Kolína, Děčína a z Prahy Vršovic. V úvodu 

předsedkyně Alena Novobilská přednesla pozitivní informaci, kterou bylo, že velmi významná 

základní organizace v republice bude spolupracovat s námi v rámci koalice. Jednalo se o ZO OSŽ 

Ostrava hl. n. Tato informace vzbudila nadšení všech zúčastněných, neboť ostravská organizace 

je velikým vzorem jak by měla probíhat integrace v rámci regionů. Na některé z podzimních 

jednání ZV OSŽ Ostrava přijali zástupci z Koalice spolupracujících organizací (dále jen KSO) 

pozvání.  

 
Dalším bodem jednání bylo vyjasnění představ o tom, jakým směrem by se měla odborová práce 

ubírat a kde jsou slabiny současného systému. Největší vlně kritiky byl podroben PV OSŽ SŽDC, 

který dle slov některých hostů jedná velmi rozporuplně a mnohdy hájí zájmy především své. 
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Východiskem bude přinejmenším poměrné zastoupení členů PV proti současnému modelu 

paritního, dále redukce počtu vrcholných funkcionářů (tajemníků), a také větší propojenost a 

angažovanost v rámci problematických a sporných opatření v rámci podniku. Není přijatelné, 

aby byli zaměstnanci pouze těmi vlečenými bez možnosti dovolání v nejvyšších patrech vedení 

svazu. Diskutovaným bodem byla situace ohledně Kondičních ozdravných pobytů (KOP), kde se 

KSO naprosto distancuje od některých návrhů členů PV (směny KOP za úplatu). Tento návrh je 

naprosto nepřijatelný a situace by měla být řešena s větší rozvahou. Cílem by měl být opak, tzn. 

nárokovost dříve než po dvaceti letech odpracovaných u podniku a periodicita kratší. Zrušení 

KOP nebo směna za finanční kompenzaci je cestou nešťastnou. Diskuse, která probíhala ohledně 

vzniku nové OJ Centra sdílených služeb (CSS) vyvolala také vlnu negativních reakcí. Dalším 

bodem bylo jednání o Centrálním dispečerském pracovišti (CDP) Praha, kde je na stole řada 

otazníků, která se týká například vzájemných vztahů (kompetencí a odpovědnosti) mezi 

dispečery provozními a traťovými, kteří budou do OJ CDP Praha zahrnuti až po ukončení 

výstavby budovy s dispečerskými sály a technologiemi. V současné době jsou provozní dispečeři 

zaměstnanci OOŘP a vznikem a začleněním do OJ CDP Praha budou ve struktuře společnosti na 

jiném stupni hierarchie než dosud. Velmi intenzivně se diskutovala problematika voleb a sjezdu 

OSŽ, který bude v příštím roce v Nymburce v říjnovém termínu. Výsledkem debaty byl návrh, že 

se bude KSO intenzivně zabývat možnostmi jak prosadit své personální návrhy na jednotlivé 

pozice ve struktuře svazu. Bylo dohodnuto, že v nadcházejícím období se zvýší frekvence 

výměny informací mezi jednotlivými organizacemi v rámci KSO, aby byl zajištěn dostatečný tok 

relevantních informací z jednotlivých regionů, kde skupina působí a nedošlo ke zpožďování 

nebo informačním šumům, které nepřispívají k objektivnímu hodnocení jednotlivých kroků, 

které jsou učiněny. Závěrem bylo dohodnuto, že setkání budou pravidelná a reporty 

zveřejňovány na stránkách Zpravodaje. 

(JZ)  
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Reportáž: Ohlédnutí za akcí: Cyklovýlet Jižní Čechy  

(10. až 13. 9. 2012) 

 
Pondělní ráno, 10. září, nadešel jistě netrpělivě očekávaný den, kdy jsme opět mohli společně 

vyrazit na kola. Čekalo nás projíždění jižních Čech v okolí Suchdola nad Lužnicí a pohraničím 

Rakouska. Ubytovaný jsme byli v Suchdole, kousek od nádraží, v moc příjemném penzionku 

Podolský. Po příjezdu jsme si dojeli na oběd a po něm hurá využít krásné počasí. Hlavní atrakcí 

dne byla národní přírodní rezervace Červené blato. Od roku 1774 se zde těžila rašelina pro 

blízkou sklářskou huť. V roce 1953 byla těžba ukončena a prostor využíván k ochraně 

přirozeného krajinného pokryvu. Rozlohu má 331 ha. Vede tudy naučná stezka, tvořená 

podvalovým chodníčkem, který dotváří unikátní atmosféru severské tundry. Je i velmi praktický, 

když je po dešti. Jen tedy nesmíte mít kluzké boty:) 

 
V úterý jsme vyjeli do Rakouska. Naplánovaná trasa vedla přes Nové hrady, kde stojí státní hrad 

ze 13 století. Pokračovali jsme až do rakouské Weitry, kde je už z dálky viditelný zámek. Bohužel 

měli rakušané zrovna tento den zavíračku. Po ujetých 85 km jsme si večer rádi odpočinuli u 

opékání buřtů.  
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Ve středu se pokazilo počasí, tak část účastníků jela do blízké Třeboně. Podívali jsme se do 

zámku a na úžasnou výstavu vodníků a podobných příšerek. Výhled z radniční věže sice za moc 

nestál, ale při troše úsilí se podařilo objevit i obzvlášť dobře schovanou kešku. Prošli jsme se i 

kolem Zlaté stoky, vodního kanálu, který napájí 

tamnější rybniční soustavu. Nakonec jsme došli k 

Schwarzenberské hrobce, kde jsme si mohli 

prohlédnout 26 rakví. Večer jsme opět poseděli, 

ovšem raději ve společenské místnosti.  

A ve čtvrtek ráno už se zas odjíždělo domů. Opět díky 

skvělé organizaci, fajn lidem a povětšinou 

příjemnému počasí, jsme si to myslím užili a máme na 

co vzpomínat.  

Marie Stichová  
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Reportáž: Prodloužený víkend u Máchova jezera  

(28. až 30. 9. 2012)  
(Kulturní akce ve dnech 28. – 30. 9. 2012) 

S trochou nadsázky lze napsat, že šlo spíše o turisticko – vzdělávací akci. 

 

 

Den první – 28. 9. 2012  

Zahájení bylo jako vždy tradiční, ve vlaku z Prahy hlavního nádraží. Vlak odjel včas, na nikoho 

nečekal, ani na lidi, kteří se chtěli zúčastnit, ale nakonec to vzdali. Několik lidí (většinou 

zaměstnaných) ohlásilo příjezd později a také skutečně 

dorazilo! Ihned po příjezdu do Doks nás velitel akce P. Č. odvedl 

k ubytovacímu zařízení. Ubytování bylo vskutku netradiční. 

Rodiny s dětmi v „mobilhomech“ (což jsou podle mě přerostlé 

karavany bez možnosti častého pohybu). Ostatní vzali za vděk 

za obestavěný a upravený starý vůz z 50 - tých let. Nicméně 

ubytování bylo skvělé, překvapivě pohodlné a vybavené všemi 

vymoženostmi co si rozmazlený člověk ve 21. století přát. 

Všichni se ubytovali a došlo na nejhorší. Rozhodnout se co s načatým odpolednem. Po krátké 

domluvě se turističtí nadšenci odhodlali k túře na Bezděz. Zbylé rodiny, s malými dětmi se 

potulovali po okolí Doks, u Máchova rybníku (pardon vlastně jezera!) 

Před odchodem na túru bylo striktně rozhodnuto občerstvit se v místním hotelu, kde shodou 

okolností probíhaly zvěřinové hody. Ukázalo se to jako vynikající nápad, snad jen nebylo nejlepší 

dát si tu Plzničku před výstupem na Bezděz. Cestou na Bezděz probíhalo mnohé školení. Např. 

samozvaný mykolog J. K. nás neustále nepřestal překvapovat svými znalostmi, jak v teoretické, 

tak v praktické podobě. Když už byly znalosti předány, přeorientoval se do oblasti lesní zvěře. 

Subjektivně nemohu posoudit jeho znalosti, protože sám nejsem myslivec. Jen na závěr došlo ke 

slovní přestřelce mezi velitelem akce P. Č. a mykologem - myslivcem J.K., zda rýhy na cestě jsou 

od kance nebo od motocyklů typu „Cross“. Jak vidno cesta utekla rychle a než jsme debatu 

dokončili, přivítalo nás Bezdězské podhradí. Výstupu na samotný hrad (603 m.n. m.) byl 

nezvykle rychlý a pak už zbývalo jen kochat se jedním z našich nejzajímavějších míst. Na některé 

padla romantika starého hradu, někteří zasněně hleděli z věže do dáli, někdo se těšil na večerní 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/dox/vagon.jpg
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buřty a pivo, zkrátka co člověk, to jiná libůstka. I na osvěžení v místním bufetu došlo. Po sestupu 

z hradu zpět do podhradí nás potkala malá Medovinová přeháňka (to na radost z konce 

prohibice) a následoval návrat do místa našeho přechodného obydlí. Druhá skupinka s dětmi se 

postarala o přinesení palivového dřeva a vůbec vypadala, že si den také pěkně užila. Nebyl by to 

J. K., aby zase něčím nepřekvapil. Po návratu zakoupil dvě lahvinky sektu, čím se potvrdilo, že je i 

pěkný mlsoun! Ovšem musíme dodat, že nikoliv držgrešle a kolenovrt. Rozdělil se s ostatními a 

tím byl částečně oslaven jeho vstup do řad penzionovaných nádražáků. Zbytek večera se nesl ve 

znamení piva, vína, buřtů ale zpěvu bohužel ne! Na ten prozatím nedošlo. (Ale nebylo to 

nedostatkem alkoholu!!!)  

Den druhý – 29. 9. 2012  

Budíček byl poměrně brzo, některým chyběla rozcvička, která byla nahrazena částečným 

poklusem na nádraží na vlak. Čas odjezdu byl nekompromisní – 

v 9.06. Opět obě zbylé rodinky s dětmi zvolily pro jistotu kratší 

trasu a prohlásily, že zkusí dojít na Bezděz. (Zkrátka byly o den 

pozadu). Naše neúnavná skupinka dojela do Oken a vydala se, 

směr Vrátenská hora. Cestou se dalo posbírat něco plodů 

jabloní. Ukázalo se, že co člověk, to odborník na jabloně. (Snad 

ještě horší než na houby!) Jen J. K., snad z trucu?, hledal vlašské 

ořechy. Kóta 507 m.n.m. (pro nezasvěcené Vrátenská hora) byla pokořena okolo poledního. Po 

krátké diskuzi, zda vylézt na rozhlednu nebo ne, se nakonec po malé svačince všichni zvedli a na 

rozhlednu vylezli. Rozhled byl znamenitý, co víc si přát. Následovalo něco fotografií a hurá na 

Housku. jak bylo předem zjištěno, hrad má být nejen otevřený, ale má zde být i slavnost. Ta 

rozhodně předčila očekávání. Naše první kroky na Housce směřovaly k pokladně a samozřejmě 

v těsném sledu k občerstvení (pivo a medovina se staly oblíbeným nápojem této skupinky). Kdo 

nezažil prohlídku na Housce s místním kastelánem neuvěří. Poutavý výklad člověka v dobovém 

oblečení s dobovým myšlením nelze než neocenit. Škoda jen, že jsme se dozvěděli nejen o hradu 

a okolí, ale i něco o hříchách kolegyně L. G. Ta má údajně ve 

sklepení hradu u čertů už svou kóji č. 638, hned vedle Doroty 

Máchalové. Budiž jí uklidněním, že má zatím na kontě jen černé 

puntíky, nikoliv skvrny. Tento závěr byl ještě umocněn hrátky 

s hady v předhradí. Zde na sebe opět upozornila L. G., která se 

snažila zkrotit nadrženého hada, který se zoufale snažil dostat 

ke své milé. Ostatní nekrotili, jen se s hady fotili. Úplný závěr 

patřil shlednutí exhibice střelců z palných zbraní ze středověku. 

Hákovnice, malé dělo a muškety jsou opravdu hlučné! Nedá se to poslouchat moc dlouho. Cesta 

zpět byla zpestřena návštěvou restaurace v obci s neobvyklým názvem Kruh. Přestávka na jídlo 

byla schválena jednohlasně. Nikomu se totiž nechtělo jíst klobásy na hradě, když budou k večeři 

buřty. Proto si někteří dali lečo s buřtem. Malým zpestřením bylo ještě hledání „kešky“ v obci 

Žďár. Zbylých několik kilometrů zpět do Oken na nádraží už proběhlo v poklidu. (Když 

nepočítám poslední 2 km, které byly doklusány rychlostí 6 km/h.) A jak dopadla skupina 

s malými dětmi? Tak zdolat Bezděz se jim nepodařilo neb jim nezbyl čas. Ale opět jako den před 

tím nevypadali zklamaně. Společný večer proběhl opět v dobré atmosféře. Pivo, víno, buřty a 

tentokrát i něco málo zpěvu. J. F. konečně vytáhl kytaru a zahrál z not. Ostatní „falešňáci“ se 

přidali a hudební produkce byla na světě. (Z J. F. vypadlo, že má s sebou i „basovku“. Škoda, že 

má jen dvě ruce.)  

Den třetí, poslední – 30. 9. 2012  

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/dox/rozhledna.jpg
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/dox/had.jpg
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Asi nikoho neurazím, když napíšu, že se nikomu nechtělo domů. Po snídani a zabalení se celá 

skupina rozloučila. Několik nadšenců se ještě vypravilo na procházku po okoli, zbytek se vydal 

k domovu, vstříc všedním starostem. Celá akce se vydařila. Počasí jsme měli objednané „tam 

nahoře“, takže nás déšť nepotkal. Ubytování parádní, společenské večery na úrovni. Kdo nejel, 

může jen litovat, že tam nebyl s námi.  

František Krása 

Ještě šest vět od Lenky Gillichové  

Jak to tak bývá, poslední den výletu každý pospíchá domů a parta se trhá. Ani nyní to nedopadlo 

jinak a tak na poslední výlet jsme šli jen tři. Díky Pavlovi, který má jako svoji doplňkovou činnost 

při výletech hledání kešek, jsme se vydali na procházku okolo Máchova jezera. Zde jsme narazili 

na kemp, kde se natáčel známý seriál - Vyprávěj“. Stezka dále vedla okolo přírodní rezervace 

Břehyně. Za krásného počasí jsme urazili okolo 15 km a po dobrém obědě jsme odjeli domů.
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Vztahy se zaměstnavateli 
Zapomnětlivý přednosta  

Přednosta PO Libeň přišel, i se svým náměstkem, dne 18. 9. na schůzi ZV Vršovické organizace. 

Ač návštěvu ohlásil a byl na schůzi uvítán, přesto zůstalo obestřeno tajemstvím, kdo ho na schůzi 

ZV vlastně pozval. Na dotaz předsedkyně ZO totiž odpověděl, že dostal pozvánku mailem, ale že 

si zaboha nemůže zrovna vzpomenout od koho.  

Ledy se hnuly 

Podstatné ale je, že bylo domluveno, že přednosta PO Libeň bude pravidelně docházet na schůze 

ZV, kde se bude moci vyjádřit k dění v jeho PO a přímo na schůzi si vyříkat případné nejasnosti. 

Určitě to prospěje lepší vzájemné komunikaci. Pro ZO Vršovice se tak zároveň rýsuje možnost 

organizačního zjednodušení, kdy by se během jedné schůze ZV sfoukli dva přednostové PO, 

rozumějte dvě jednání se zástupci zaměstnavatele, neboť přednosta PO Praha hlavní již na 

schůze ZV pravidelně dochází. 
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Co nám nelíbí! 
Jak se žije posunovačům ve Vršovicích  

Po krásných letních dnech nastal podzim a s tím také starosti s plískanicemi. Posunovači ve 

Vršovicích o tom mohou vyprávět, nejen že moknou venku, ale také na šatně. Po několika 

urgencích jak mojí osobou, tak pí. Hálové nikoho z RSM to nezajímá. Přijdou, podívají se a to je 

tak vše. A to mají kancelář hned vedle posunovačů a ve vedlejší, perfektně opravené budově má 

RSM sídlo. Tak nevím, jestli má cenu za něco platit nájem (což platí jak Cargo, tak ČD) a dále se 

koukat na liknavost některých úředníků. V těchto podmínkách oni nejsou, mají teplé kanceláře. 

Doufám, že tento článek povzbudí osoby, kteří zajistí nápravu a posunovači nebudou muset 

chytat vodu do lavorů a mít na stěnách plachty aby jim nepršelo do skříněk. Pro pořádek posílám 

pár fotek, jak se žije ve Vršovicích.  

Ladislav Kácovský 
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Navštívili jsme: Hradlo Železný most  
Na Železném mostě jsem sloužila před lety, ještě jako signalista, proto má první návštěva po 

pracovištích směřovala právě sem. Hradlo, leží na trati 220 z Prahy hlavního nádraží do Českých 

Budějovic, nedaleko nádraží Praha Vršovice.  

 

 
poloha bývalé odbočky, dnes hradla Železný most v pražském uzlu  

Hradlo Železný most pamatuje dobré i zlé časy, odolává ostrému zubu času a to již od roku 1919 

a pořád má na trati své místo. Původně to byla odbočka, která vznikla, aby mohly nákladní vlaky 

z Vršovic Odjezdu vyrážet směrem na trať na Budějovice, (odbočka současně plnila funkci hradla 

na trati Praha - Budějovice). To bylo v dobách, kdy ve Vršovicích bylo jedno z největších seřadišť, 

které žilo svým hlučným životem, hlasy z ampliónu a skřípání zarážek, bylo slyšet široko – 

daleko. Vršovice postupně ztrácely hlučnou kulisu, až ustala úplně. Náklad se přestěhoval na 

silnice, výhybky se zrušily a z odbočky je od roku 2006 jen hradlo. Ale konec nostalgie! Hradlo 

funguje dál, vybavené poloautomatickým blokem z roku 1934. Hradláři jsou tady v TS 4., to jsou 

poctivě vydělané peníze, žádné velké rozhazování, výhodou je, že ušetří na posilovně. 

Mechanické návěsti a předvěsti se totiž staví ručně, což hradlařům zajišťuje dobrou kondici… 

páky nejdou vždy lehce. Při mé návštěvě jsem trefila na Drážu Hanesovou,..což je dobře, protože 

jí znám celá léta. 

 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/zm/hradlo1.JPG
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/zm/hradlo2.JPG
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Ahoj Drážo, dovolíš mi pár otázek? Od kterého roku jsi na dráze a jak si začínala?  

Na dráze jsem od roku 1980. Nastoupila jsem hned, po železniční škole v Českých Budějovicích. 

Do Vršovic jsem přišla v roce1984 a prošla skoro celým ranžírem, jako signalista. Po zrušení 

odbočky, pokračuji ve funkci hradlaře.  

Kolik, tak projede vlaků za směnu?  

Kolem stovky za směnu, je to frekventovaná trať.  

To je dost, jak se to zvládá při poruše bloku, výluce, nebo vyloučené koleji?  

Jde to, důležité je nezmatkovat, soustředit se a hlídat odhlášky!  

Koukám, že máte novou kadibudku, novou podlahu, která vypadá fakt dobře, ale jinak nic 

moc, je něco, co byste chtěli zlepšit, či opravit?  

Podlaha je fakt pěkná, ještě by to chtělo opravit střechu, aby nezatýkalo a vymalovat, bouda je 

opravdu stará.  

Vím, že bydlíš na Moravě, jak zvládáš dojíždění?  

Dojíždění mě nevadí, nemám rodinu a jsem už zvyklá, když mám víc směn, často využívám 

ubytovnu, jen by neměla být tak drahá.  

Loňské léto, jsi měla podle mě, hodně pracovní? Jak to vypadalo letos?  

Určitě lepší, mám ráda svou práci a tak mě nějaká směna navíc nevadí, v době dovolených, to ani 

jinak nejde.  

Ráda jsem tě viděla a děkuji, že jsi mě věnovala trochu času.  

Hradlo Železný most navštívila Alena Novobilská 

 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/zm/hradlo3.JPG
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Interview s Harry Špirochem, členem ZV OSŽ Děčín 

 
Dobrý den Harry, lidé, kteří Tě znají, hovoří o tobě jako tvrdém funkcionáři, který už něco 

zažil a má jasné představy o tom co je možné změnit a co není. Můžeš mi na úvod tato slova 

potvrdit či vyvrátit? 

Tvrdý funkcionář může být jenom ten, který má za sebou masu lidí, bez kterých nelze nic 

prosadit. Když vidím, jak se dnes chovají zaměstnanci a občané této země tak mám pocit  že 

měknu i já, ale přesto mi to nedá a jsem schopný prorážet zeď i hlavou, i když to bolí více a více. 

Změnit lze vše, ale musí to lidé a zaměstnanci chtít a ne ze sebe nechat udělat stádo ovcí a bát se 

něčeho co ještě není. 

Pracuješ u železnice už léta, kde působíš v současné době a trochu se zkus představit našim 

čtenářům. 

U železnice pracuji 35 let. V současnosti pracuji v Děčíně jako signalista na spádovišti. Aktivně 

jsem působil v odborech od devadesátého roku v různých funkcích. Nikdy jsem nebyl v KSČ a 

v každé době jsem bojoval proti bezpráví, křivdám a za práva zaměstnanců. 

Situace u železničních podniků je rozdílná, ale v každém z nich jde především o pracovní 

místa a pracovní podmínky, kde máte své členy. Jak bys hodnotil situaci u ČDC a SŽDC? 

Můj názor je takový, že tyto společnosti vůbec neměly vzniknout. Pro provozní zaměstnance to 

nic dobrého nepřineslo ba naopak. 

Myslíš, že je ještě nějaký prostor, jak z té situace vyjít takříkajíc bez úhony? 

Tato situace by jistě byla řešitelná, za předpokladu, že představitelé odborů by se chovali , tak 

jak se chovají odboroví  předáci na západ od nás a nechovali se jako bývalé ROH. 

Nyní bych se rád zeptal, jak jsi vnímal rozkol v OSŽ za doby Ing. Duška v roce 2007 a 

následný násilný odchod děčínské organizace k OC SOSaD? 

Je jedno, jak to vnímám já, ale na rozkol mezi ústředím a p. Duškem doplatili nejvíce řadoví 

odboráři a zaměstnanci. Celé to provázejí nejasnosti a dodnes nebyli stanoveni viníci a celá 

causa míří do ztracena, tak jak je to u nás zvykem. Postupem času jsem pochopil, že zde 

nevznikají nové moderní odbory pro širší spektrum členů, ale zájmová skupina bývalých 

funkcionářů. To byl důvod, proč jsme ze SOSaD odešli a založili nové OSŽ Děčín. 

Jaké jsou vztahy mezi odboráři ze SOSaD a OSŽ ve vašem regionu? 

Mezi řadovými odboráři jsou vztahy korektní a je jedno v, které OC kdo je. 

V Ústí nad Labem byl zaznamenán příliv členů k OC SOSaD, myslíš si, že mohou nabídnout 

více než OSŽ? 
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Příčinu neznám, ale je důležité, že zůstali v odborech. 

Je nějaká souvislost nebo podobnost mezi událostmi v OSŽ v letech minulých a současném 

stavu? 

Souvislost a podobnost není žádná. V minulosti to byli neshody mezi vrcholovými funkcionáři 

OSŽ a závist vůči úspěchům a popularitě p. Duška a dnes jsou to neshody mezi členskou 

základnou - zaměstnanci a představiteli vedení OSŽ.   V některých případech mi připadá, že 

jednám se zástupci zaměstnavatele a ne odboráři. Ani se nedivím, když na spoustě případů lze 

poukázat, jaké krásné trafiky lze získat za udržení sociálního smíru se zaměstnavatelem a vládou 

(Falbr, Štěch, Zavadil, Ryvola a další)  

Informace o tom, jak se nelíbí členům OSŽ, především zaměstnancům SŽDC současný stav 

máš také. Jak bys hodnotil ten fakt, že mnoho zaměstnanců řízení provozu chtělo k SŽDC a 

dnes je situace opačná a naopak členové mají mnoho výhrad? 

Není mi známo, že by zaměstnanci ŘP chtěli k SŽDC ba naopak, totéž se odehrávalo i při vzniku 

CARGA. Železničáři jsou inteligentní lidé a moc dobře věděli, jaké tyto změny budou mít 

negativní dopady. Náš ZV písemně pověřil vedení OSŽ pokusit se zastavit přechod k SŽDC a 

poukazovali jsme na nelegitimnost memoranda, což se potvrdilo a na základě tohoto mají 

členové mnoho výhrad a nelze se divit, výhrady mám i já. 

Jak v současnosti vnímáš to co se děje v OSŽ? Myslíš si, že je to jev normální před blížícími se 

volbami nebo spíše výjimečný, který neměl vážnou příčinu? 

Nevnímám, že by se v OSŽ něco dělo. Představitelé se snaží o nekonfliktní politiku vůči 

zaměstnavateli. Tam kde to neublíží zaměstnavateli, pomůžou i řadovým členům. 

Vaše organizace je poslední dobou velmi aktivní v prosazování požadavků vůči 

zaměstnavateli. Mnoho úspěchů jste již zaznamenali a o dalších věcech se jedná. Myslíš si, že 

existuje nějaká bariéra, která brání zdárnému vyjednávání? 

Nechuť vrcholových představitelů  OSŽ zastupovat a hájit jejich práva u zaměstnavatele. 

Uběhlo již půl roku od nástupu do funkce tajemnice E. Kuchařové. Nastal mezičas hodnocení. 

Přesvědčila Tě svojí prací, jak bylo uvedeno v Obzoru po jejím zvolení? 

Pro mě je šokem již to, jak se může někdo stát tak bleskově tajemníkem a zrovna tak bleskově by 

měl být odvolán. Odbory mají zastupovat členy a zaměstnance, pokud se nemýlím. Paní Eva 

Kuchařová, viz. rozhovor v OBZORU č. 15/2012 se pomýlila a zachránila spoustu míst vedoucím 

pracovníkům zaměstnavatele, což mě udivuje. Kdyby takto uhájila, místa zaměstnanců v provozu 

smekl bych. 

Myslíš si, že je prostor a příležitost pro mladé členy, kterým není lhostejný směr, který 

udává OSŽ v současnosti? 

Prostor je pouze do funkce předsedy ZO. Nám se to povedlo, ale jsme spíše výjimka. 

Konference PV SŽDC, neproběhla z důvodu malého zájmu členské základny. Je možné vůbec 

nějaké změny prosadit, když většina delegátů sjezdu bude pravděpodobně spokojená se 

současným stavem? 

Mám spíš názor takový, že nebyla chuť svolat konferenci, aby někdo náhodou nepřišel o své 

místo. Na sjezdu budou ti, kteří jsou spokojeni se současným stavem a díky klíči ti co jsou 

nespokojeni se tam nedostanou nebo budou v menšině. Proč neudělat přímé volby? Bylo by 

dobré, kdyby se někteří funkcionáři nad sebou zamysleli, zda jejich další setrvání ve funkci je 

přínosem pro nás všechny a svým odstoupením by možná zabránili dalšímu rozštěpení odborů. 

Chtěl bys prostřednictvím Zpravodaje něco vzkázat čtenářům? 

Ať je režim jakýkoliv, platí věky věků, že v jednotě je síla, a když bude jednota, budou změny! 

Děkuji za rozhovor, Jan Zazvonil 
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Rozhovor s Annou Charvátovou, místopředsedkyní  

naší ZO OSŽ  

 
Dobrý den, co mi o sobě prozradíte ze svého soukromí?  

Dobrý den, jsem vdaná a to již 36 let. Mám dvě děti, vdanou dceru, té je 34 a syna, 32 letého, 

doposud svobodného. Dcera má dvě holčičky. Bydlím ve Všenorech.  

Kdy jste přišla na železnici?  

Bylo to v roce 1982, po mateřské dovolené jsem nastoupila jako samostatná komerční 

pracovnice (to byla funkce osobního a nákladního pokladníka dohromady) do žst. Karlštejn. 

Odbočím, kde jste pracovala před mateřskou dovolenou? Po maturitě na střední ekonomické 

škole v Praze jsem pracovala jeden a půl roku jako hospodářka na střední zdravotnické škole, 

taktéž v Praze.  

Zpátky do Karlštejna. 

V Karlštejně, jsem pracovala 10 let, v roce 1992 jsem přešla do stanice Praha Smíchov, kde jsem 

pracovala jako zástupce hlavní pokladní. Po jejím odchodu do důchodu jsem se stala hlavní 

pokladní já. Nyní pracuji jako výběrčí tržeb, neboť na ČD se v rámci reorganizace stali všichni 

hlavní pokladníci výběrčími tržeb. Pracuji stále na Smíchovském nádraží, ale poté co v rámci 

úspor zrušili výběrčí tržeb ve stanici Praha Vršovice, tak několikrát týdně zajíždím navíc do 

Vršovic.  

Nyní jste místopředsedkyní naší ZO, jaká byla vaše odborová angažovanost v průběhu let?  

Po příchodu na železnici, ve stanici Karlštejn jsem vstoupila do odborů a dělala jsem jednatelku. 

Protože ráda dělám s lidmi, pomáhala jsem s organizováním akcí a zájezdů místní organizace. V 

Karlštejně byla malá, dalo by se říci rodinná organizace, kde jsme se všichni dobře znali, 

spolupráce členů tam byla perfektní. V Praze Smíchově, kde byla větší organizace, jsem 

pracovala v různých funkcích, poslední tři funkční období před sloučením smíchovské a 

vršovické organizace jsem byla předsedkyní. Po sloučení jsem místopředsedkyní.  
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Jak žila smíchovská organizace před sloučením a jak žije po sloučení s vršovickou?  

Pomáhali jsme členům v jejich pracovních problémech, organizovali jsme zájezdy vlakové i 

autobusové, v zimě lyžování, minimálně třikrát za rok jsme měli taneční zábavy. Máme v 

organizaci aktivní důchodce, ti se zúčastňují našich akcí a pořádají i akce vlastní, například 

výlety vlakem za památkami. Aktuálně budou mít důchodci posezení 11. 10. v Kulturním sále na 

Smíchově, pan Šilhavý - mimochodem člen závodního výboru - bude hrát na harmoniku. Po 

sloučení mají členové větší možnosti ve výběru akcí. Tady na Smíchově máme pro členy, tak jako 

ve Vršovicích permanentky do ZOO, a do botanické zahrady. Navíc máme plavenky do bazénu na 

Barrandově. Dříve byly permanentky u mne, ale nyní jsou v mezinárodní pokladně žst.Smíchov, 

kde jsou prakticky neustále k dispozici. Permanentky a plavenky jsou samozřejmě k dispozici 

všem členům. Společně jsme měli možnost navštívit pivovary, jet na cyklovýlety, a nedávno byl 

společný víkendový pobyt u Máchova jezera. Pořádáme společně bowlingy a objednávání lístků 

do divadel. Ale dnes už nemá cenu dělit akce na smíchovské a vršovické, dnes se to prostě dělá 

společně.  

Jaké máte koníčky?  

Zpívám ve sboru, ráda cestuji. A asi jako každá babička, mám nyní největšího koníčka - vnoučata. 

Na závěr, byla jste na dovolené?  

Ano, nejprve v červnu ve Švýcarsku, pak v srpnu na Sicílii.  

Děkuji za rozhovor, Pavel Dvořák  



Rozhovor s Ondřejem Kubartem,  

členem ZV naší organizace 
 

 

 

 

 

Ahoj Ondro, tak nám něco o sobě prozraď? 

Ahoj. Je mi 34 let, žiji s přítelkyní v Mníšku pod Brdy, kde také sloužím jako výpravčí. Jsem 

absolventem Vyšší dopravní akademie v České Třebové. Na železnici pracuji od roku 2003. 

Nejprve jsem nastoupil do funkce staničního dozorce v žst. Praha Braník, pak jsem zde sloužil 

jako výpravčí. Vystřídal jsem všechny stanice na dobříšské lokálce, protože jsem dělal střídače 

na trati. Teď jsem již třetím rokem trvale v žst. Mníšek pod Brdy.  

Přijel jsem se za tebou podívat do stanice Mníšek, ta je dost vzdálena od města, které navíc 

leží na dálnici směřující do Prahy. Jezdí z Mníšku nějací cestující?  

Ano stanice je trochu stranou, leží asi dvacet minut pěší chůze od města, ale v okolí stanice 

vzniká nová výstavba. Také záleží, kam lidé do Prahy přesně jedou, jedou-li do oblasti Modřan, 

Vršovic či do centra, je vlak celkem přijatelná alternativa k autobusům a autům. A kdyby se 

otevřela v Praze na Kačerově železniční zastávka, o které se dlouhá léta mluví, to by určitě 

přibyli další cestující. Kdysi hodně lidí dojíždělo vlakem do velkých podniků podél trati, ale dnes 

tyto podniky už nefungují - např. rukavičkářské závody v Dobříši, papírny ve Vraném, cukrovar v 

Modřanech a i Kovohutě v samotném Mníšku jsou v útlumu. Nádraží ožije cestujícími hlavně o 

víkendech, v okolí je množství chat a hodně chatařů jezdí vlakem. V létě k nám jezdí také 

houbaři, kousek za městem začínají Brdské lesy a v zimě se dá v Brdech jezdit na běžkách, tak z 

Prahy přijíždějí běžkaři.  

Do Kovohutí vede vlečka, nakládá se tam něco?  

Kovohutě, tak to je dnes v podstatě areál, kde má pronajaté prostory několik menších firem, ty 

vlečku nepoužívají. Jedině kovošrot, ten ojediněle naloží vagón. A občas se naloží ve stanici 

vagón dřeva. Nákladní doprava upadá, před lety, když jsem na trať přišel, jezdily až tři páry 

nákladních vlaků denně. Jak šel čas, tak přestaly náklady jezdit o víkendech a dneska jezdí 

manipulák jen v pondělí, ve středu a v pátek. A je také škoda, že se zrušily spěšniny, těch se tady 
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podalo dost. Byla tu firma, která vyráběla antény, ta hodně posílala. A posílaly se i jiné věci, filmy 

do kina, živá zvířata - holubi, králíci, atd.  

A co ty a odbory?  

V odborech jsem od nástupu na dráhu, v závodním výboru jsem jen pár let, nahradil jsem 

kolegyni, která odešla do důchodu. Mám na starost BOZP na lokálce.  

Jak se ti daří v BOZP?  

Od 1.4.2012 jsme připadli pod PO Benešov, tady bych chtěl říci, že spolupráce s vedením tohoto 

PO je bezvadná. Některé závady se ovšem nedaří řešit, tady si musím postěžovat na RSM. S nimi 

je špatná spolupráce. Například tady ve stanici máme přístřešek nad studnou. Když spadlo pár 

tašek ze střechy, tak jsme je požádali o opravu, dlouho se přes moje urgence nic nedělo, takže 

dnes je střecha z poloviny prohnilá.  

A něco mimo práci a odbory, co tvoje koníčky?  

Sbírám poštovní známky a rád cestuji. A jako vedoucí se účastním letních dětských táborů. Už 

spoustu let. 

Takže v létě jsi byl na táboře?  

Ano, pořádali jsme dětský tábor na Vysočině. Jinak na dovolené jsem byl v Řecku, na ostrově 

Korfu.  

Děkuji ti za rozhovor, rád jsem si udělal výlet do vaší železniční stanice, působí na mě ve 

srovnání s pražskými stanicemi takovým klidným dojmem, i okolí je hezké.  

Ano, stanici si pro její malebnou polohu a klasický vzhled oblíbili i filmaři.  

ptal se Pavel Dvořák 

 

 
 



 

Rozhovor s Františkem Cibulkou, přednostou  

PO Praha hlavní nádraží 

 
Dobrý den pane přednosto, můžete nám říci něco málo o sobě?  

Přeji dobrý den, jsem ženatý, mám dvě dospělé dcery. Základní školu jsem absolvoval v Mladé 

Vožici (okres Tábor), následovalo studium střední průmyslové školy dopravní v Masné ulici v 

Praze.  

A vaše kariéra na železnici?  

Na železnici jsem nastoupil jako výpravčí v železniční stanici Sudoměřice u Tábora. Prezenční 

vojenskou službu jsem odsloužil u železničního vojska v Praze Vršovicích jako vnější výpravčí. 

Po absolvování vojenské služby jsem ve Vršovicích zůstal a prošel všechny posty, jak na 

seřaďovacím nádraží, tak v osobním nádraží. Od 1. 5. 2000 jsem přešel na post dozorčího 

provozu Praha Masarykovo nádraží, kde jsem měl na starost vyšetřování MU a komandování 

provozních zaměstnanců. Od 1. 1. 2003 jsem byl ustanoven do funkce dopravního náměstka žst 

Praha Masarykovo nádraží a od 1. 4. 2004, kdy vznikly Uzlové železniční stanice, jsem byl 

dopravním náměstkem UŽST Praha hlavní nádraží a od 1. 9. 2008 vykonávám funkci přednosty 

provozního obvodu Praha hlavní nádraží. 

Můžete představit PO Praha hl. n.?  

PO Praha hl. n. zahrnuje 24 dopraven a stanovišť s celkem 39 pracovišti, na nichž je 

systemizováno 295 zaměstnanců. V současné době má PO Praha hl. n. 277 zaměstnanců, z čehož 

je 10 zaměstnanců administrativních pozic (včetně komandujících). 

Jak se Vám spolupracuje s odbory?  

V obvodu PO jsou čtyři ZO OSŽ. Z dlouhodobého hlediska je spolupráce s odbory na dobré 

úrovni. V některých otázkách si vždy nemusíme rozumět, ale vždy jsem se snažil o řešení, aby 

vyhovovalo oběma stranám. Vždy musí jít o dialog a problém(věci, záležitosti..) řešit komplexně 

a z více úhlů pohledu. 
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Zohledňujete výpravčí s odbornou zkouškou O 05 (tedy prodávající jízdenky)? 

Jako vedoucí zaměstnanec nemohu privilegovat pouze zaměstnance s prodejem jízdenek. Toto 

kritérium by bylo diskriminační. Ve stanicích, kde prodej jízdenek není, je náplň práce 

zaměstnanců a výkon služby zase jinak zaměřen, ať už se jedná o daleko větší hustotu provozu, 

řízení více dopraven, složitější pracovní postupy nebo jiné činnosti vyplývající z mandátních 

smluv apod. 

Zohledňujete na uvolněná místa, stávající zaměstnance s praxí?  

Vaší otázce dost dobře nerozumím, ale zaměstnance, u kterých se jejich pracoviště ruší z důvodu 

zavádění nových technologií, se snažím umístit v obvodu nebo je jim nabídnuta práci v jiném PO. 

Při výběru zaměstnanců sleduji více kritérii. Praxe je pouze jedno kritérium, rozhoduji se i podle 

dalších kritérií, kterými jsou organizační schopnosti, lidské vlastnosti, důvěra apod. Velmi záleží 

na tom, o jakou pracovní pozici jde. A v neposlední řadě je umístění zaměstnanců kolektivním 

výsledkem diskuzí s ostatními kolegy. Konečné rozhodnutí v tomto případě má z řídících 

pravomocí organizace ředitel OŘ. 

Děkuji vám za rozhovor, Alena Novobilská 



Kdo řídí státní železniční firmy? 
Kdo sedí v řídících a kontrolních orgánech ČD, ČD Cargo a SŽDC?  

 

 
Kdo řídí státní železniční firmy?  

Kdysi unitární státní železniční podnik (ČSD) pokrývající Československou republiku se 

postupně rozdrobil - nejprve v roce 1993 v souvislosti s rozdělením státu na České dráhy s.o. na 

území Česka a na Železnice Slovenskej republiky š. p. na území Slovenska. Další vývoj na území 

Česka byl takový, že se v roce 2003 České dráhy státní organizace rozdělila na ČD a.s. - 

provozovatele dopravy a SŽDC s.o. - manažera infrastruktury. V roce 2007 se vyčlenila z ČD a.s. 

dceřinná firma zabývající se nákladní dopravou. V Česku jsou tedy tito tři nejvýznamnější 

potomci ČSD: dvě akciové společnosti (ČD a ČD Cargo) jedna státní organizace (SŽDC).  

Kdo v současnosti vede tyto firmy, kdo sedí v jejich nejvyšších orgánech?  

Podívejme se do oficiálních webových stránek těchto firem: na webu ČD a.s. 

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/-801/,  

na webu ČD Cargo a.s. - http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-

77/, na webu SŽDC s. o. - http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedeni-

organizace.html.  

Složení výborů pro audit u ČD a.s. a u SŽDC jsem našel ve výročních zprávách: na webu ČD a.s. - 

http://www.ceskedrahy.cz/pro-investory/financni-zpravy/vyrocni-zpravy/-5596/ (rok 2011, 

na straně 64), na webu SŽDC s.o. - http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html (rok 2011, na 

straně 9). 

Na webu jsem dohledal a v poznámkách jsem uvedl jejich politickou či odborovou angažovanost, 

případně i v letech minulých. Čtenáři webové verze Zpravodaje si po kliknutí na odkazy uvedené 

v poznámkách dostanou na podrobnější odkaz z webu. Angažovanost je uvedena zkratkami; 

například: (ODS) - člen politické strany ODS, (-) - bezpartijní, či členství v politických stranách 

nenalezeno, (člen OSŽ) - člen naší odborové organizace Odborový svaz železničářů.  

Orgány akciové společnosti - obecně  

Orgány akciové společnosti určuje Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb.). Je to valná 

hromada, představenstvo a dozorčí rada.  

Valná hromada (řídící orgán) - je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové 

společnosti. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak 

například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. 

Každý z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných akcií.  

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/vedenifirem.html
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/-801/
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-77/
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-77/
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedeni-organizace.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedeni-organizace.html
http://www.ceskedrahy.cz/pro-investory/financni-zpravy/vyrocni-zpravy/-5596/
http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/vedenifirem.html
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Představenstvo (řídící orgán) - je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi 

valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná 

hromada. Představenstvo akciové společnosti musí mít nejméně 3 členy. Výjimkou je situace, 

kdy má společnost jen jednoho akcionáře, pak může mít představenstvo i jednoho nebo dva 

členy. Je voleno na nejvýše 5 let.  

Dozorčí rada (kontrolní orgán) - je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, 

má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí valná 

hromada. Pokud má společností více než 50 zaměstnanců, pak 1/3 volí zaměstnanci a zbytek je 

ponechán k volbě valné hromadě. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy a počet členů musí být 

vždy dělitelný třemi. Je volena na nejvýše 5 let.  

Poznámka: Nový Zákon o auditorech (zákon č.93/2009 Sb.), který implementuje směrnici 

Evropského parlamentu a Rady zavádí od roku 2009 povinný výbor pro audit pro všechny 

společnosti veřejného zájmu, takže v našich společnostech máme i:  

Výbor pro audit (kontrolní orgán) - není-li stanoveno jinak má 3 členy. Především sleduje 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, doporučuje auditora, v akciové 

společnosti výbor volí valná hromada.  

Státní akciové společnosti na české železnici (ČD, ČD Cargo)  

 
České dráhy jsou akciová společnost, které vznikla dne 1. ledna 2003 podle zákona 77/2002 Sb. 

(zákon o a.s.ČD a s.o.SŽDC...).V tomto zákoně, v paragrafu 2 se hovoří : "Na založení, vznik, 

činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje 

obchodní zákoník, pokud tento zákon nestanoví jinak."  

Valná hromada (řídící orgán) - působnost Valné hromady vykonává Řídící výbor (řídící orgán), 

zastupuje stát, stoprocentního vlastníka. Řídící výbor tvoří dva vládou písemně pověření 

zaměstnanci Ministerstva dopravy a po jednom zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva 

školství, dětí a mládeže, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

pro místní rozvoj.  

Řídící výbor ČD a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Hampl Lukáš  
předseda Řídícího výboru, 1. náměstek ministra dopravy, 

(VV)  

Žák Jiří  náměstek ministra dopravy (ODS)  

Ing. Hala Miloslav  pověřený náměstek ministra dopravy ( - )  

Ing. Hrbata Michael  náměstek ministra obrany (ODS)  

Ing. Janeba Michal  náměstek ministra pro místní rozvoj ( - )  

Ing. Müller Miloslav  ředitel Kabinetu ministra financí (TOP 09)  

Mgr. Pelech Petr  tajemník ministra průmyslu a obchodu (ODS)  

Představenstvo (řídící orgán) - Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech akciové 

společnosti České dráhy, pokud nejsou stanovami nebo zákonem č. 77/ 2002 Sb. vyhrazeny do 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-93-2009-sb-o-auditorech-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-auditorech/cele-zneni/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53141&nr=77%7E2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53141&nr=77%7E2F2002&rpp=15#local-content
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/ridici-vybor/-834/
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/hampl.htm
http://zpravy.idnes.cz/hampl-vstoupil-pred-par-dny-do-vv-ted-chce-byt-ministrem-dopravy-p8z-/domaci.aspx?c=A110623_190706_domaci_abr
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/zak.htm
http://www.denikpolitika.cz/politik/jiri-zak/zivotopis
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/hala.htm
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide-struktura/namestek/namestek-ministra-obrany--44300/
http://www.hrbata.cz/aktuality.php?c=1
http://www.mmr.cz/Ministerstvo/Vedeni-uradu/CV---Ing--Michal-Janeba
http://www.top09.cz/regiony/ustecky-kraj/regionalni-organizace/chomutovsko/ing-miloslav-m-ller-998.html
http://www.top09.cz/regiony/ustecky-kraj/regionalni-organizace/chomutovsko/ing-miloslav-m-ller-998.html
http://www.odscb.cz/volby2010/?page=2
http://www.denikpolitika.cz/clen/petr-pelech
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/predstavenstvo/-800/
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působnosti dozorčí rady. Po projednání s odborovými organizacemi schvaluje volební řád, který 

stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a 

odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy. Po předchozím souhlasu dozorčí 

rady rozhoduje rovněž o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy (toto 

rozhodování je jinak v působnosti dozorčí rady).  

Představenstvo ČD a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Žaluda Petr  předseda představenstva, Generální ředitel ČD a.s., ( - )  

Ing. Nebeský Michal  
náměstek generálního ředitele pro ekonomiku  

( - )  

Bc. Nečas Ctirad  ( - )  

Dozorčí rada (kontrolní orgán)  

Dozorčí rada přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o 

stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů. Valné hromadě 

pak předkládá své vyjádření. Dále schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské 

strategie a rozpočty provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy. V neposlední 

řadě uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její 

působnosti stanovami.  

Dozorčí rada ČD a. s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Toman Ivo, MBA  předseda dozorčí rady (ODS)  

Bc. Drobný Miroslav  ( - )  

Ing. Hrbata Michael  náměstek ministra obrany, člen řídícího výboru, ( ODS)  

Leitgeb Antonín  (člen OSŽ)  

Ing. Nádvorník Miroslav  (TOP 09)  

Bc. Pejša Jaroslav  (člen OSŽ)  

Mgr. Riegl Martin, Ph.D  ( - )  

Smýkal Josef  (ČSSD)  

Vokoun Vladislav  (člen OSŽ)  

Výbor pro audit (kontrolní orgán)  

Výbor pro audit ČD a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Miroslav Zámečník  předseda výboru pro audit,člen dozorčí rady ČD Cargo  

Ing. Hrbata Michael  náměstek ministra obrany, člen řídícího výboru, (ODS)  

Prosek Zdeněk  (ODS)  

 

 

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/predstavenstvo/-814/
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/predstavenstvo/-2885/
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/predstavenstvo/-11932/
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/dozorci-rada/-833/
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/Ivo_Toman.htm
http://www.denikpolitika.cz/politik/ivo-toman/zivotopis
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/drobny.htm
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide-struktura/namestek/namestek-ministra-obrany--44300/
http://www.hrbata.cz/aktuality.php?c=1
http://www.cd.cz/old/TCD2008/8_44rada.htm
http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/tiskove-zpravy/ing-miroslav-nadvornik-delegat-celostatniho-snemu-7684.html
http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/tiskove-zpravy/ing-miroslav-nadvornik-delegat-celostatniho-snemu-7684.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/srpen2012_material/rozhovorpejsa.html
http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-110.html
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5311
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5311
http://www.cd.cz/old/TCD2008/8_44rada.htm
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/ing--miroslav-zamecnik-51440/
http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide-struktura/namestek/namestek-ministra-obrany--44300/
http://www.hrbata.cz/aktuality.php?c=1
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/vedenifirem.html
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/281-zdenek-prosek
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ČD Cargo je akciová společnost, která vznikla dne 1. 12. 2007 jako dceřinná společnost 

Českýchdrah a.s., a to na základě usnesení vlády ČR č.848 z 25.7.2007 (souhlas vlády s 

vyčleněním některých činností z ČD a.s. do dceřinných společností) a č.1195 z 22.10.2007 

(souhlas vlády se vznikem ČD Cargo a.s.) a na základě usnesení představenstva ČD č.884 z 

30.10.2007 (schválení založení společnosti ČD Cargo).  

Valná hromada (řídící orgán) - působnost Valné hromady vykonává společnost ČD a.s., 

stoprocentní vlastník (a to prostřednictvím představenstva ČD a.s.).  

Představenstvo (řídící orgán) -  

Představenstvo ČD Cargo a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Slamečka Gustáv, MBA  předseda představenstva, ( - )  

Roman Vallovič  ( - )  

PhDr. Jiří Špička  ( TOP 09 )  

Správní rada (kontrolní orgán) -  

Správní rada ČD Cargo a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Mgr. Veselý Vít  předseda správní rady, ( - )  

Ing. Novák Jaroslav  -  

Ing. Zdeněk Michal  -  

Dozorčí rada (kontrolní orgán) -  

Dozorčí rada ČD Cargo a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Žaluda Petr,  předseda dozorčí rady, též generální ředitel ČD a. s., ( - )  

Prosek Zdeněk  (ODS)  

Ing. Zámečník Miroslav  ( - ) 

Nekola Radek  (člen OSŽ)  

Nohal Jindřich  (člen OSŽ)  

Mudr. Špaček Milan  (KDU - ČSL)  

Výbor pro audit (kontrolní orgán) -  

Výbor pro audit ČD Cargo a.s. 

Jméno:  Poznámka:  

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D  předseda výboru pro audit (ODS)  

Ing. Libor Joukl  (ČSSD)  

http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/WebGovRes/5BF3223CF40AFACDC125731D00277D05?OpenDocument
http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/0/A0FB57918C682B66C12573800059381A/$FILE/1195%20uv071022.1195.doc.pdf
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-77/
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-11419/
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/predstavenstvo/-12027/
http://www.top09.cz/kdo-jsme/predsednictvo/jiri-spicka-555.html
http://www.top09.cz/kdo-jsme/predsednictvo/jiri-spicka-555.html
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/dozorci-a-spravni-rada/-78/
http://akdpp.cz/nas-tym/vit-vesely
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/dozorci-a-spravni-rada/-78/
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/organizacni-struktura/predstavenstvo/-814/
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/vedenifirem.html
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/281-zdenek-prosek
http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/ing--miroslav-zamecnik-51440/
http://www.osz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:obzor-2012-38-restrukturalizace-jednotlivych-vozovych-zasilek-se-zane-eit-nejdive-v-beznu-2013&catid=67:cl%C3%A1nky&Itemid=55
http://www.cd.cz/old/TCD2008/8_40volb.htm
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/436-milan-spacek
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/436-milan-spacek
http://www.cdcargo.cz/cd-cargo/vedeni-spolecnosti/audit-committee/-5523/
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/341-oldrich-vojir
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/341-oldrich-vojir
http://www.denikpolitika.cz/politik/libor-joukl/zivotopis
http://www.denikpolitika.cz/politik/libor-joukl/zivotopis
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Ing. Miroslav Zámečník  též člen dozorčí rady ČD Cargo s. o., ( - )  

Orgány státního podniku - obecně  

Orgány státního podniku určuje zákon o státním podniku. Je to zakladatel, ředitel a dozorčí rada. 

Zakladatel (řídící orgán) - je to stát nebo jeho organizační složka.  

Ředitel (řídící orgán) - je statutárním orgánem podniku, který řídí činnosti podniku a rozhoduje 

o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele.  

Dozorčí rada (kontrolní orgán) - je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, 

má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. 2/3 členů jmenuje 

zakladatel, pak 1/3 volí zaměstnanci. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy  

Poznámka: Nový zákon o auditorech, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a 

Rady zavádí od roku 2009 povinný výbor pro audit pro všechny společnosti veřejného zájmu, 

takže v našich společnostech máme i: Výbor pro audit (kontrolní orgán) - není-li stanoveno jinak 

má 3 členy. Především sleduje sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

doporučuje auditora.  

 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) je státní organizace (tedy zvláštní forma státního 

podniku), která vznikla dne 1. ledna 2003 podle zákona 77/2002 Sb.  

(zákon o ČD a s. a o.SŽDC s. o.).  

Zakladatel (řídící orgán) - Ministerstvo dopravy (jménem státu)  

Ministerstvo dopravy ČR 

Jméno:  Poznámka:  

Mgr. Dobeš Pavel  ministr (LIDEM)  

Ředitel (řídící orgán) - Generální ředitel  

Generální ředitel a náměstci SŽDC s. o. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Jiří Kolář, Ph.D.  generální ředitel ( - )  

JUDr. Blecha Jan  1. náměstek  

Ing. Krejčí Aleš  náměstek pro ekonomiku  

Ing. Šlegr Petr  náměstek pro modernizaci dráhy ( - )  

Ing. Navrátil Bohuslav  náměstek pro provozuschopnost dráhy ( - )  

PhDr. Špička Jiří  
náměstek pro řízení provozu, též v představenstvu ČD 

Cargo a.s., (TOP 09)  

Správní rada (kontrolní orgán) -  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/clenove/ing--miroslav-zamecnik-51440/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-77-1997-sb-o-statnim-podniku/
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-93-2009-sb-o-auditorech-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-auditorech/cele-zneni/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53141&nr=77%7E2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53141&nr=77%7E2F2002&rpp=15#local-content
http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Odbor_drah_zeleznicni_a_kombinovane_dopravy/Odbor_drah_a_zeleznicni_dopravy.htm
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Ministr+dopravy/default.htm
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2172-pavel-dobes
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedeni-organizace.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99_%28%C5%BEelezni%C4%8D%C3%A1%C5%99%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_%C5%A0legr
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/konference-a-seminare/zdc-2012/konference-zdc-2012/zdc20120327-30-ing-bohuslav-navratil-prednasi-p3278210.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/rijen2012_material/vedenifirem.html
http://www.top09.cz/kdo-jsme/predsednictvo/jiri-spicka-555.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/spravni-rada.html
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Správní rada SŽDC s. o. 

Jméno:  Poznámka:  

Ing. Jílek Adolf  předseda správní rady (TOP 09)  

Mgr. Adamec Ivan  (ODS)  

Ing. Hampl Lukáš  též předseda řídícího výboru ČD a. s., (VV)  

Mgr. Hodinář Jakub  (ODS)  

Joukl Libor  (ČSSD)  

Jurečko Roman  (ODS)  

Ing. Vysloužil Radim  (LIDEM)  

Výbor pro audit (kontrolní orgán) -  

Výbor pro audit SŽDC s. o. 

Jméno:  Poznámka:  

doc. Ing. Březinová Hana, CSc.  předsedkyně výboru pro audit ( - )  

Ing. Hampl Lukáš  též předseda řídícího výboru ČD a.s., (VV)  

Ing. Vysloužil Radim  (LIDEM)  

Personální změny v představenstvu ČD Cargo doposud neuvedené na stránkách firmy: 

Slamečka, Vallovič, Špička končí, nastupuje Žaluda, May.  

Slamečka (odchod 8. 10. 2012), Vallovič (odchod 2. 10. 2012), Špička (odchod 31. 8. 2012), 

Žaluda (nástup 8. 10. 2012), May (nástup 25. 9. 2012),  

Zpracoval Bc. Dvořák Pavel 

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/396-adolf-jilek
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/396-adolf-jilek
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/377-ivan-adamec
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/377-ivan-adamec
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/hampl.htm
http://zpravy.idnes.cz/hampl-vstoupil-pred-par-dny-do-vv-ted-chce-byt-ministrem-dopravy-p8z-/domaci.aspx?c=A110623_190706_domaci_abr
http://www.ods.cz/profil/jakub-hodinar
http://www.ods.cz/profil/jakub-hodinar
http://www.denikpolitika.cz/politik/libor-joukl/zivotopis
http://www.denikpolitika.cz/politik/libor-joukl/zivotopis
http://www.ods.cz/os.plzen-mesto/profil/roman-jurecko
http://www.ods.cz/os.plzen-mesto/profil/roman-jurecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Vyslou%C5%BEil
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/1158-radim-vyslouzil
http://www.bovapolygon.cz/bova/lektor.php?AU=138
http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/Management/hampl.htm
http://zpravy.idnes.cz/hampl-vstoupil-pred-par-dny-do-vv-ted-chce-byt-ministrem-dopravy-p8z-/domaci.aspx?c=A110623_190706_domaci_abr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Vyslou%C5%BEil
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/1158-radim-vyslouzil
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/doprava/zpravy/gustav-slamecka-rezignoval-na-post-sefa-cd-cargo/847482
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/doprava/zpravy/gustav-slamecka-rezignoval-na-post-sefa-cd-cargo/847482
http://ekonomika.idnes.cz/spicka-odchazi-z-cd-cargo-088-/eko-doprava.aspx?c=A120831_152833_eko-doprava_neh
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/doprava/zpravy/gustav-slamecka-rezignoval-na-post-sefa-cd-cargo/847482
http://ekonomika.idnes.cz/do-vedeni-cd-cargo-se-vraci-vyhozeny-financni-reditel-may-peg-/eko-doprava.aspx?c=A120925_134836_eko-doprava_fih


Závěr 
Veškerá čísla Zpravodaje jsou k dispozici na webu ZO OSŽ Vršovice nebo na Archiv Zpravodajů:  

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html  V případě námětů k diskusi či žádostí o tištěná 

čísla kontaktujte členy ZV OSŽ Praha Vršovice. 

 

Děkujeme, Vaše redakce 

http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj.html

