
  
 
 

Rozhovor s Lenkou Gillichovou, členkou ZV Vršovice, 
1.místopředsedkyní naší organizace  

 
 

 
 
Lenko, řekni nám něco o sobě.  
 
   Ačkoliv nepocházím z nádražácké rodiny (nepočítám-li dědečka - 
strojvedoucího), rozhodla jsem se pro práci výpravčí. Po absolvování dopravní 
průmyslovky v Praze, v Masné ul., jsem tedy nastoupila na železnici hned jako 
výpravčí. Vystřídala jsem stanice Středokluky, Noutonice, Praha Hlubočepy a 
stanice na trati Praha - Vrané nad Vltavou: Praha Zbraslav, Praha Modřany, 
Praha Braník, Praha Krč a Praha Vršovice osobní nádraží, kde pracuji 
doposud.  
   Jsem vdaná, mám dvě dcery. Mám ráda cyklistiku, lyžování a stolní tenis. 
Ale dá se říci, že mám ke sportu kladný vztah obecně, zkusila jsem snad 
všechny druhy sportů. A sportovní dění sleduji, což oceňují moji mužští 
kolegové v práci :-).  
 
Ve které stanici se ti nejvíce líbilo ?  
 
   V každé stanici jsem byla spokojená, každá stanice byla něčím zajímavá. 
Zvláštní význam v mém životě měla stanice Noutonice, kde jsem se seznámila 
se svým budoucím manželem.  
 
Co tě přivedlo k práci v odborech?  
 
   Nebyla jsem spokojená s prací tehdejší základní organizace, vadilo mi, že 
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nás naši zástupci moc neinformovali. Proto jsem začala navštěvovat schůze 
ZO, abych se tedy něco dozvěděla. Až to nakonec dopadlo tak, že mne 
zařadili na kandidátku a já se stala členkou závodního výboru.  
 
Co obnáší tvoje práce v základní organizaci?  
 
   Mám na starost personální agendu, přípravu schůzí, zápisy ze schůzí a 
spoustu další práce, kterou mi zadává naše předsedkyně. Nejlépe by se pro 
pojmenování mojí funkce hodil název "sekretářka paní předsedkyně" :-).  
 
Myslíš si, že je práce v odborech užitečná?  
 
   Mám dobrý pocit vždy, když se nám podaří dotáhnout věci do úspěšného 
konce. Malý příklad - řešíme některé věci v Depu kolejových vozidel, kde také 
máme své členy. Já jsem je tam doteď zastupovala, ale chtěli jsme zapojit 
právě lidi z depa, kteří znají dobře místní problematiku. Nyní už máme 
zástupce z jejich středu, který mne při jednáních se zaměstnavatelem nahradí. 
 
 
Máš nějaké další plány v odborech?  
 
   Ráda bych viděla více členů naší organizce na našich akcích. Je škoda, 
když se něco organizuje a oni toho nevyužívají. Zkusíme nyní s členy 
komunikovat navíc pomocí mailu, bude to určitě rychlejší a efektivnější, než 
když je obvoláváme telefonem. Sestavujeme právě seznam e-mailových adres 
naší organizace. Naopak, členové si např. o lístky do divadla, o permanentky 
apod. můžou psát mailem zase nám, členům závodního výboru.  
   A moje další působení - to je v rukách členů, na jaře máme volby, uvidíme 
jak jsou se mnou spokojeni.  
 
Je konec července, už jsi byla na dovolené?  
 
   Ano, byla jsem s manželem v červnu na kolech na Šumavě a na Kokořínsku. 
Moc se nám tam líbilo.  
 
Dekuji ti za rozhovor.  
 
 
 
Ptal se Dvořák Pavel  
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