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lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:
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Žádost ke strhávání příspěvků ze mzdy:
http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
Zpravodaj:
Redakce, kontakt: zpravodaj@railian.com 
Archiv vydaných čísel: http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html 
Frekventované zkratky: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html 
Webové stránky odborů:
OSŽ - ústředí: http://www.osz.org/ 
některých dalších organizací OSŽ: http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html 
odborů působících na železnici: http://www.railian.com/odkazy/odbory.html

   Slovo na začátek    

       Vážení čtenáři, 

                     A utekl další měsíc a je tu nový, zářijový zpravodaj. Přináší Vám opět pár
drobných informací. 

                               Mějte se, přeje Vám Pavel Dvořák, redaktor 
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http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html
http://railian.com/mail.html
http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc
http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prispevky.pdf
http://www.railian.com/Zpravodaj_archiv.html
http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/zkratky.html
http://www.osz.org/
http://www.railian.com/odkazy/zoosz.html
http://www.railian.com/odkazy/odbory.html


   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za rok 2013:

2013

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html 

Termíny v roce 2014:
vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v měsíci,

nebude-li stanoveno jinak
Datum: Poznámka:

9.1.2014 Smíchov

13.2.2014 Vršovice

13.3.2014 Smíchov

27.3.2014 konference 
kulturní sál Smíchov

10.4.2014  Vršovice

15.5.2014  Smíchov

12.6.2014  Vršovice

11.9.2014  Smíchov

9.10.2014 Vršovice

12.11.2014 konference 
kulturní sál Smíchov

13.11.2014 Smíchov

11.12.2014 Vršovice

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

OŘ Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Vondrák
Zdeněk

(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek

Tomáš
(náměstek ředitele

pro provoz)

Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš 30.6.2014

o
prázdninách 
se nekoná

29.9.-
1.10.2014

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán
Grimová Jana

5.6.2014 2.7.2014 3.9.2014

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 26.6.2014 22.9.2014 20.10.2014

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 4.6.2014 3.9.2014 8.10.2014



KCOD Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Goliáš Jakub 
(manažer - zástupce

ředitele)
Duroň Tomáš 
(vedoucí přídělu

služby)
případně další

Charvátová Anna
Dvorská Věra 16.-18.6.2014

o
prázdninách 
se nekoná

mimoř.
28.8.2014

DKV Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Sosna Václav
(Vrchní přednosta

DKV Praha)
Ing.Trojánek Milan

(Manažer oddělení
DKV Praha)

Marie Stichová
nezúčastnili 

jsme se
neúčastníme

se ?

PJ Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo
setkání

Aktuální
termín

Příští
setkání

Ing.Krátký Miloš 
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin

(vedoucí
specializovaného

střediska)

Kácovský
Ladislav

Skrečka Petr
25.6.2014

o
prázdninách 
se nekoná

26.9.2014



   Klub důchodců    

Posedmé v salonku žižkovské restaurace "U Kozla" 

       Dne 16.září se důchodci poprvé po prázdninách sešli v příjemném prostředí salonku
žižkovské restaurace. Setkání klubu důchodců tradičně zahájil a vedl předseda klubu Petr
Polák. Za ZV se dostavil Pavel Dvořák. Byly zhodnoceny proběhlé akce klubu - výlet na
Ukrajinu a na Lipno. Předseda také vyzval přítomné aby si promysleli a navrhli akce na
příští rok. Salonek je vybaven velkoplošnou obrazovkou, díky tomu se mohly přehrát

videa z výletu na Ukrajinu.

      

další akce klubu důchodců do konce roku 2014

zaznamenal Pavel Dvořák



   Akce pro členy ZO    

 Akce chystané : 

1.-3.října - Jeseníky
má na starost: Štěpán Forman - mail: Formanstepan@seznam.cz

http://railian.com/Zpravodaj_2014/material_srpen/jeseniky.pdf


22.října - Bowling
má na starost: Jaroslav Kučera - mail: jaroslavkucera@email.cz

tel.: 602 60 60 94 (jen SMS)

další předběžný návrh akcí do konce roku 2014: 

listopad: konference, zábava 
prosinec: setkání zaměstnanců v Čísovicích

http://railian.com/Zpravodaj_2014/material_zari/bowling.pdf


 Akce trvalé : 

Hokej - HC Sparta Praha

Permanentky na utkání 
jsou uloženy u p.Sekyry. 
mail: sekyral@seznam.cz 

tel: 736524661 

přehled volných permanentek on-line na webových stránkách: 
http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/ 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/


Botanická zahrada v Praze Troji



Zoologická zahrada v Praze Troji

Plavání v bazénu v Praze Podolí 

plavenky momentálně nejsou, nové budou zhruba od konce října 

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 

bohužel plavenky již nejsou, budou opět v příštím roce 



Kultura 

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55

mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz

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

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši
pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu

zaměstnání. 
Informace k pojistkám: pan Hahn Josef

mobil: 606 655 831
email: hahn@kcod.cd.cz

 Akce již proběhlé : 

9.září 2014 Lipno 
(přehrada a stezka korunami stromů) 



                      Dne 9.září byl naplánován výlet do Lipna.V 5.33hod.jsme odjíždeli z Praha
hl.nadraží do Rybníka.Cestou ješte přistoupili další, takže nás bylo 22. Z Rybníka jsme
pokračovali vlakem do Vyššiho Brodu a dále pak náhradní autobusovou dopravou do
žst.Lipno.

                      Pan Jarda Tětiva nám zařídil exkurzi do elektrárny s odborným výkladem.
Dostali jsme helmy a prošli s průvodcem podzemí elektrárny a byli jsme seznámeni s funkcí

elektrárny (prohlídka jednoduchých technických částí a zařízení-turbíny, generátory,
odpadní štola a síťové rozvody). Všem se prohlídka moc líbila. 



                      Pak jsme čekali na autobus,který nás odvezl do Lipna, dále jsme pokračovali
pěšky k lanovce, kterou jsme vyjeli na Kramolín. Jízdu lanovkou nám opět zařídil pan
Tětiva.



                      Navštívili jsme Stezku korunami stromů. Cestou byla různá zastavení s
výkladem o lese, rostlinach a zvěři v oklolí. Stezka končí vysokou věží s nádherným
výhledem na Lipenskou přehradu a okolí. Během cesty zpět začalo pršet, někteří učastníci
proto použili pro rychlejší sestup adrenalinovou jízdu tobogánem. Většina se vracela
pěšky.



                      Zpět do Lipna jsme jeli raději autobusem než lanovkou,protože pršelo. Poté
jsme se občerstvili v Chatě pod lanovkou - výborné jídlo. Do odjezdu vlaku jsme měli ješte



jsme se občerstvili v Chatě pod lanovkou - výborné jídlo. Do odjezdu vlaku jsme měli ješte
čas, tak část nás šla na nádraží pěšky (cestou jsme hledali a našli houby) a část čekala na
autobus. Cesta zpět vlakem proběhla hladce a do Prahy jsme dojeli dobře a plni dojmů.
Závěrem děkujeme panu J.Tětivovi za organizaci uvedených akcí na Lipně. Byl to nevšední
zážitek.

text Vlasta Šulcová 
fotografie Vlasta Šulcová a Jana Grimová

   Od 1.10.2014 u ČD a.s. reorganizace    

Nová organizační jednotka Českých drah - ZAP
Praha 

                      0d 1.10. bude reorganizace u ČD: skončí KCOD (Krajská centra osobní
dopravy), VDOD (Vlakový doprovod osobní dopravy); nově vzniknou ROC (Regionální
obchodní centra) a ZAP (Zákaznický personál). 

                      Předmětem činnosti ZAP je zajišťovat osobní dopravu a přepravu, odbavení
a informování cestujících, provozování doplňkových služeb a servisu pro zákazníky a
zabezpečování dalších činností souvisejících s předmětem podnikání ČD. V rámci
předmětu činnosti jsou ZAP zajišťovány činnosti související se: 

- zajištěním železniční osobní dopravy; 
- zajištěním odbavení a informování cestujících; 
- péčí o cestující v železničních stanicích a vlacích; 
- nabídkou příslušného servisu služeb; 
- kontrolou standardů a kvality zajišťovaných služeb; 
- sledováním ekonomických vztahů u provozovaných a zajišťovaných činností a
naplňováním zásad daných řídícími dokumenty společnosti; 
- realizací dalších aktivit souvisejících s předmětem podnikání ČD. 



Rozdělení ZAP Praha na obvody osobních stanic (Praha hl.n., Praha Smíchv, Kolín a
Kladno) 

Organizační schéma ZAP Praha



Kteří lidé povedou ZAP Praha: 

Manažer ZAP Praha: Ing.Jakub Goliáš

Přednosta osobní stanice Praha hl.n.: Bc.František Šmejkal 
- Dozorčí osobní přepravy Praha hl.n.: Iva Bachorová, Zdeněk Gilar, Jiří Procházka 
- Dozorčí os.př.-veducí směny P.hl.n.: Dana Bendová, Magdaléna Filsaková, Michal
Chadima, Pavol Oplt 

Přednosta osobní stanice Praha Smíchov: Petr Pavlík 
- Dozorčí osobní přepravy Benešov: Alena Stařečková 
- Dozorčí osobní přepravy Praha Masarykovo n.: Pavel Novák 

Přednosta osobní stanice Kladno: Tomáš Šimon Jurik 
- Dozorčí osobní přepravy Beroun: Zdeňka Sládková 
- Dozorčí osobní přepravy Kralupy: Ivana Míšková 

Přednosta osobní stanice Kolín: Roman Bareš 
- Dozorčí osobní přepravy Kolín: Jitka Černá 
- Dozorčí osobní přepravy Mladá Boleslav: Alena Vokounová 
- Dozorčí osobní přepravy Nymburk: Monika Palkechová 

a pro doplnění pokrytí ČR jednotlivými ZAP

zdroj: ČD,a.s. 



   Zajímavé knihy    

Britské železnice v době války 

Dostala se mi do ruky zajímavá útlá knížečka "Railways in wartime" od Tima Bryana, kde je
spousta obrázků dokumentujících roli britských železnic v průběhu první a druhé světové

války. Na ukázku přináším pár obrázků z období 2.světové války. 

obal knihy

 
W.Churchil čekající na vlak v St.Andrews ve
Skotsku,
kde byl na inspekci vojenských jednotek, r.1940

vybombardované nádraží
Newton Abbot, 
r.1940

vojenské vlaky měly přednost
poničené nádraží Battersea, 
r.1944



na stavědle s plynovou maskou
zamaskovaný vojenský vlak, r.1942

odjezd na frontu, r.1944
konec války, návrat domů, r.1945

knihu doporučuje Pavel Dvořák

   Z médií    

Jak dlouho bude Českem obcházet strašidlo
exekucí? 

(vybráno z www.e-sondy.cz) 

Českou republikou stále obchází strašidlo exekucí. Politici slibují, že s problémem, který
dostává plno občanů do neřešitelných situací, pohnou. Problém se totiž dotýká více než
milionu lidí. Poslanecká sněmovna v květnu jednu novelu zákona o soudních exekutorech

a exekuční činnosti, tedy exekučního řádu, vrátila k dopracování navrhovatelům. Politici by
se měli zabývat dalšími dvěma novelami. 

Poslanecká sněmovna v květnu vrátila navrhovatelům k dopracování návrh novely zákona
o exekutorech. Předložili jej poslanci Úsvitu přímé demokracie. Podle nich se jedná o

změnu relativně jednoduchou, ale zásadní. „Přináší konec byznysu s dluhy pro exekutory.
Navrhujeme, aby exekuční případy byly rovnoměrně přidělované exekutorům podle místní

příslušnosti,“ řekl předseda hnutí Tomio Okamura... 



                      Součástí současného problému s exekutory podle Úsvitu je, že některé
exekutorské úřady skupují ve velkém balíky exekucí z celé republiky a v praxi to pak

funguje tak, že exekutor dává prodejcům pohledávek určitá procenta, mnohdy až třetinu z
vymožených částek. „Samozřejmě je tím pádem v současnosti velký tlak, aby se exekuce
prodražila na maximum – tedy aby exekutor sedral z dlužníka co nejvíc peněz, protože z
vymožené částky jde část tomu, kdo mu exekuci zajistil, a samozřejmě tyto velké úřady

mají také velký aparát, který je nutné živit. 

                      Zavedení takzvané regionality je nejčistší systémové řešení jak byznys s
dluhy skončit,“ dodal Okamura. Podle Úsvitu se jedná i o logický návrh. „Exekutor je v

podstatě součást soudní moci a samozřejmě ani soudci si nemohou své kauzy skupovat
nebo vybírat a soudí podle místní příslušnosti. Jsme si vědomi toho, že exekuční řád

potřebuje komplexní změny. Akutní problémy s exekucemi je však nutné řešit co
nejrychleji, protože dnes a denně tím trpí velké množství lidí v celé ČR,“ uvedli

předkladatelé s tím, že výhledově připravují i návrh na zlevnění a zjednodušení procesu
vymáhání bagatelních pohledávek tak, aby se, stejně jako v sousedních zemích, náklady
na vymožení pohybovaly v řádu tisícikoruny. A studují také německý, rakouský či polský

model, kde exekutor není podnikatel, ale státní zaměstnanec soudu. 

                      Poslanec Marek Černoch (Úsvit) dodal, že problém se týká milionu lidí. „Když
mluvím s jinými poslanci, říkají, je to super, ale jde o politické body. To je špatně. Nejde o

politické body, jde o milion fyzických osob. Když člověk čte a poslouchá jejich příběhy, je to
děsivé,“ řekl. Ve Sněmovně počty upřesnil: „V době konání posledních voleb do

Poslanecké sněmovny se exekuce týkala 1 100 289 fyzických osob a 147 018 právnických
osob. Počet osob, které mají víc než deset exekucí, byl 47 122.“ 

                      S návrhem vyslovila nesouhlas vláda, která chce exekuce řešit komplexní
úpravou. Podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by novela z dílny Úsvitu
postavení lidí zhoršila. „Může se vést debata o tom, jestli má být zavedena krajská, nebo
okresní teritorialita. Bude-li krajská, která je širší, musí následovat cosi jako rozvrh, aby si

jenom jeden z účastníků řízení nevybíral svého exekutora, ale aby tam byla objektivní
pravidla, na základě kterých bude exekutor určen, a aby se rovnoměrně rozvrhovaly

exekuce mezi jednotlivé exekutory a nebyly tady takzvané exekutorské fabriky, s jejichž
působením je spojena největší část problémů,“ řekl. Sněmovna také odmítla návrh na
zřízení expertní skupiny pro řešení exekucí. Pro její vznik hlasovali jen poslanci Úsvitu,

KSČM a jednotlivci z jiných klubů. 

Vláda chce snížit náklady vymáhání pohledávek a exekucí 

                      Řešit problematiku spojenou s exekucemi chce i ministryně spravedlnosti
Helena Válková (ANO). Navrhuje proto snížit náklady vymáhání pohledávek a exekucí.

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo na konci dubna do komisí Legislativní rady vlády návrh
novely advokátního tarifu, který má v souladu s koaliční smlouvou podstatně snížit

náklady vymáhání pohledávek a exekucí. Jedná se o výrazné omezení nákladů právního
zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek. Spolu s tím ministerstvo předložilo

vládě k projednání návrh novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu, která
umožní, aby měl nezastoupený účastník sporu právo na přiznání náhrady hotových

výdajů a ušlého výdělku v paušální výši, která bude stanovena vyhláškou. Oba legislativní
návrhy by měly přispět k regulaci obchodů s pohledávkami na úkor sociálně slabých

občanů. ... 

                      Poslanci ČSSD a Úsvitu předložili návrh na změnu občanského soudního
řádu, který rozšiřuje a zpřesňuje seznam věcí, které by exekutor nemohl dlužníkovi doma

zabavit. Byly by to běžné oděvní součásti včetně prádla a obuvi, dále obvyklé vybavení
domácnosti (postel, stůl, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák,

vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo), studijní a náboženská
literatura, dětské hračky, snubní prsten, písemnosti a obrazové snímky osobní povahy,

zdravotnické potřeby, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního
minima, zvířata, která slouží jako společník, či věci, jejichž hodnota nepřesahuje 1000
korun. Dále věci, které člověk potřebuje k uspokojování hmotných potřeb a ty, jejichž

prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. O vyloučení takových věcí by rozhodl soud.
Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, zabývat se jím bude Poslanecká sněmovna.

autorka: Andrea Cerqueirová 
zdroj: www.e-sondy.cz; 9.7.2014, zkráceno

celý text: "http://www.e-sondy.cz/aktualne/4055-3/jak-dlouho-bude-ceskem-obchazet-
strasidlo-exekuci"

poznámka: e-sondy slouží jako webový portál ČMKOS (Českomoravské konfederace
odborových svazů) 



odborových svazů) 

   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V září se narodili: 

Gaubeová Anna, Kempfová Hana, Lieblová Ludmila, Pánek Karel,Maštalíková Emilie, 
Šebková Jiřina, Hámová Stanislava, Janíková Dana, Kamaryt Petr, Krištof Filip, 

Novotný Jiří, Petřík Bohumil, Suková Štěpánka, Grundzová Růžena, Hahn Josef, 
Kubrová Jaroslava, Parma Miloš, Halouzka Lubomír a Marášková Ilona 

V říjnu se narodili: 

Čekan Michal, Holý Karel, Klečák Jiří, Štech Josef, Tichánková Jana, 
Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Dvořáková Eliška, Forejt Josef, Gráfová Marcela, 

Šimánek Pavel, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Čepelová Zdeňka, 
Filek Jiří, Hinčicová Blanka, Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Lacko Petr, 

Kučerová Michaela, Marčanová Lenka, Roubínek Martin, Stainer Jan, Stůj Jaroslav, 
Šedivý Vilém, Vitásek Jaromír, Beneš Vojtěch, Černá Hana, Javůrková Jana, 

Smetanová Jana, Kácovský Ladislav a Kolářová Antonie. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) je aktuání ke dni 5.10.2014 


