
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Leden 2015 (č.1)

Číslo bylo umístěno na web dne 1.2.2015 v 18.00 hod 

Vršovická organizace: 
ZO OSŽ Praha Vršovice, Ukrajinská 304, 101 04, Praha 10

Webové stránky: http://www.zovrsovice.estranky.cz/ 

Závodní výbor: http://www.railian.com/Vrsovice/Texty/Zv.html

Email pro komunikaci se Závodním výborem: 
zovrsovice@seznam.cz

lze psát přímo z webového Zpravodaje klepnutím myší na tuto obálku:

Přihláška do vršovické organizace:
http://railian.com/Vrsovice/Soubory/prihlaska.doc 
pro zaměstnance SŽDC navíc: 
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
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   Slovo na začátek    

       Vážené dámy a pánové, 

             vítám Vás u dalšího čísla Vršovického Zpravodaje! Začal nám nový rok 2015,
kolektivní smlouvy u všech našich zaměstnavatelů jsou podepsány, školení proběhla, tak
uvidíme, co dál nám tento rok přinese. V měsíci únoru nás čeká výjezdní zasedání
závodního výboru, na konci měsíce pak tradiční „téměř jarní“ turnaj v bowlingu – kapacita
drah ještě není zcela vyčerpána, tak se hlaste :-) V tomto čísle se mimo jiné dočtete menší
úvahu Pavla Čermocha na téma FKSP u SŽDC, nicméně zdá se, že je pro nás vše na
dobré cestě, tak snad to nezakřiknu… Pokud by totiž prošel návrh ADP, znamenalo by to
prakticky konec jakýchkoliv akcí pro zaměstnance SŽDC, ale více řekne samotný článek.
Tentokráte bude moje úvodní slovo oproti minulým měsícům poněkud strohé, takže už se
zmíním jen o tom, že počínaje tímto rokem se bude Konference naší základní organizace
konat pouze jednou ročně, a sice na podzim. V březnu tedy již konference nebude. 

             Přeji Vám příjemné počtení, 

                               Předseda ZV, Jaroslav Kučera

   Jednání závodního výboru    

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

2014: 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html 
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/zv.html 

Termíny v roce 2015:
Termíny v roce 2014: vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v

měsíci, nebude-li stanoveno jinak 
Datum: Poznámka:

9.1.2015
(pátek)

Smíchov

(čtvrtek, pátek)
12.-13.2.2015 výjezdní

12.3.2015 Vršovice
9.4.2015 Smíchov

14.5.2015 Vršovice
11.6.2015 Smíchov
10.9.2015 Vršovice
8.10.2015 Smíchov
12.11.2015 Vršovice
10.12.2015 Smíchov

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/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 16.12.2014 28.1.2015 25.2.2015

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán
Grimová Jana

17.12.2014 7.1.2015 4.2.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 26.11.2014 21.1.2015 až 

23.2.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 2.12.2014 7.1.2015 4.2.2015



ZAP 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 5.11.2014 11.12.2014 15.1.2015

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
28.11.2014 11.12.2014 28.1.2015



   Klub důchodců    

Klub důchodců - letos poprvé 

       První schůze důchodců v letošním roce se konala 20.ledna 2015 v oblíbené
restauraci U kozla na Žižkově. Tentokrát jsme se sešli v hojném počtu.Pan Polák nás
seznámil s akcemi plánovanými na tento rok,každý měsíc by měla být alespoň jedna

akce.Je toho opravdu dost a všechny akce jsou velmi zajímavé.Mezi plánovanými akcemi
jsou i dva pobytové zájezdy,na které se všichni těšíme.Poté proběhla diskuse k

jednotlivým plánovaným akcím.Pak následovalo občerstvení pro všechny přítomné. 
       Paní Marta Zvonařová složila za nás za všechny přání do Nového roku pro našeho

organizátora a předsedu pana Poláka,které mu přednesla,a které se všem moc líbilo.Poté
proběhla všeobecná diskuse a v odpoledních hodinách jsme se rozešli. Příští schůze bude

17.2.2015. 

text a fotografie Vlasta Šulcová

http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d1.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d2.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d3.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d4.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d5.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d6.JPG
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/d7.JPG


Plán akcí klubu důchodců ZO Praha-Vršovice na rok 2015 
TENTO PLÁN JE INFORMATIVNÍ - změny vyhrazeny 

24.únor – Muzeum Policie, sraz 10.00 hod zastávka I.P.Pavlova, před hotelem Kriváň
(!!místo exkurze do věznice Praha-Pankrác!!) 

23.-27.březen – týdenní pobyt Rajecké Teplice (v hotelu SKALKA) - odjezd z Prahy hl.n.
23.3. v 9.19 EC Radhošť 

6.duben - (pondělí velikonoční) Návštěva pražské ZOO s prohlídkou zázemí lanové
dráhy v ZOO. 

13.květen - Rozhledna Špulka, ptačí stezka (Divišov) + Český Šternberk + pivovar
Kácov 

25.-29.květen - rekreační pobyt v Líchovech u Sedlčan. (pondělí – pátek) 

24.červen - Liberec a jeho nejen kolejové provozy – Z Rychnova busem po trase
bývalé tramvaje do Jablonce, odtud zvláštní tramvajovou soupravou po úzkorozchodné
meziměstské trati do Liberce – prohlídka vozovny – odvoz do Hanychova – projížďka
poslední lanovkou ČD na Ještěd, včetně prohlídky zázemí. 

4.červenec - Parním vláčkem do posázaví 

17.-25.srpen - UKRAJINA – bude upřesněno. 

10.září - Návštěva DP Ústí nad Labem + prohlídka zázemí lanové dráhy na Větruši, pěší
vycházka na hrad Střekov 

8.říjen - Česká Třebová – návštěva seřaďovacího nádraží 

4.listopad - Pardubice - trolejbusová vozovna + pivovar 

6.prosinec - Mikulášská jízda Prahou parním vláčkem s muzikou a čertem. Odjezd z
Braníka bude ještě upřesněn. 

Na všechny akce jsou zvaní samozřejmě i ostatní členové ZO Praha-Vršovice. 
Je však NUTNÉ se telefonicky přihlásit na tel. 732 827 385 (i SMSkou) p. Polák. 

   Akce pro členy ZO   

Předběžný plán akcí na rok 2015: 
změny vyhrazeny 

25.únor Bowlingový turnaj 

konec března Lasergame 

27. března Výlet do pivovaru Svijany 

duben Přechod Pálavy – 4 dny 

květen Nohejbal – turnaj ve Vraném 

19.-22. května Německem na kolech - Cheb 

červen Ohře – voda – 3 dny 

červen Uhelné Safari 

září Fotbalový turnaj v Záběhlicích - Astra 



září Bobová dráha v Kutné Hoře 

září Výlet na kolech - Jižní Morava 

říjen Přechod Krkonoš 

říjen Bowlingový turnaj 

listopad Výlet na jižní Moravu - vinný sklípek 

listopad Motokáry

25.února - Bowling 
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 773 452 596 (jen SMS), mail:
jaroslavkucera@email.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/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/ 

Plavání v bazénu v Praze Podolí 
!!! Plavenky do Podolí jsou rozebrány, nové budou

během března 2015 !!! 

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 

Plavenky začnou v průběhu února, za stejných
podmínek jako v roce 2014; 75,-Kč za ks, max 2 na

čtvrtletí, 
k výdeji v mezinárodní pokladně žst.Praha Smíchov 

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


Botanická zahrada v Praze Troji 

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 



Zoologická zahrada v Praze Troji 

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



Ostatní : 

   Názor    

Příspěvek na stravu ano či ne?

           Nejdříve se vrátím do nedávné minulosti, kdy se před několika lety debatovalo o
tom jak budou vypadat Zásady s hospodařením s FKSP (Fond kulturních a sociálních
potřeb) po převedení tzv. Živé dopravní cesty od ČD k SŽDC. Výsledkem obrovské
polemiky bylo a je (pokud se během let něco nezměnilo),že zaměstnanci SŽDC dodnes mají
rozdílné Zásady podle toho, zda pracují u infrastruktury nebo u řízení provozu. Provoz má
obrovské možnosti co se týče kulturního a sportovního vyžití s příspěvkem od
zaměstnavatele. Infrastruktura naopak má minimum akcí a většinu prostředků z FKSP
rozdělí do příspěvku na stravu. 

           Na konci minulého roku se začalo mezi členy ADP mluvit o změně. Nejdřív jsem
tomu nevěnoval pozornost, protože sami zástupci ADP mluvili o pouhém zamyšlení se nad
zbytkem na některých podúčtech FKSP. Oponoval jsem, že o zbytek peněz se určitě
nepřichází, protože se převádí do dalšího roku a zvyšuje se tak možnost příspěvku na
akce, které jednotlivé ZO společně se zaměstnavatelem pořádají. A navíc po případném
rozdělení zbytků vyjde na jednu stravenku tak odhadem 2 koruny, takže nikdo ani
nepozná, že něco dostal. 

           Jaké bylo moje překvapení, když mě kolegové upozornili, že problematika se už
rozjela úplně někam jinam. V některých OŘ se odsouhlasil příplatek na stravenku 10 až 14
korun. A jestli mohu z webu ADP vyčíst správně, právě tato odborová centrála tlačí všude
na maximální příspěvek na stravné, který by prakticky zredukoval část FKSP určenou na
kulturní a sportovní akce na (odhadem) 40%. Překvapení je o to větší, že kolegové z naší
ZO, kteří pak založili ADP, byli kdysi zásadně proti převedení většiny prostředků ve FKSP
na příspěvek na stravování. Prostě byli proti projedení Fondu kulturních a sociálních
potřeb. 

           Vím, že nic není černobílé. I příspěvek na stravné má svoje klady. Peněz z FKSP se
tak dočkají i zaměstnanci, kteří se nezúčastňují sportovních a kulturních akcí pořádaných
zaměstnavatelem nebo spolupořádaných odbory. V tomto případě ovšem opět nezvítězí
zaměstnanci, kteří pracují na směny (výpravčí, signalisté). Příspěvek totiž dostanou podle
počtu směn v měsíci. Nejvytíženější pracoviště dostanou tento příspěvek 12x a ostatní
15x. Zaměstnanci, kteří nepracují v nepřetržitém provozu naopak minimálně 20x. 

           Co se stane určitě? Se snížením akcí dotovaných z FKSP už zaměstnanci nebudou
chodit do divadel, nebudou jezdit na finančně výhodné výlety, nesetkají se na
společenských akcí a při sportovních aktivitách. 

           V OŘ Praha je zatím patová situace, protože o hospodaření s FKSP spolurozhodují
odbory a tak ADP vesele blokuje podpis pod tímto dokumentem. Jestli se odbory na
čerpání z FKSP nedohodnou (nebo přistoupí na požadavky ADP), tak bude muset naše ZO
odvolat už rozjeté akce, na kterých se podílíme. Jsou zaplaceny zálohy, objednané
ubytování a termíny. A storno poplatky nejsou zrovna nejmenší. Nejhorší ale je, že
ztratíme důvěru obchodních partnerů, kterou pak těžko budeme získávat zpět. 

           To je můj názor na tento problém (za který asi dostanu za uši). 

           A jaký je váš názor?

Pavel Čermoch



   Komerční předpisy ČD,a.s. na webu    

Na předpisy ČD se dostanou zaměstnanci 
nyní i z internetu (tedy i z domova) 

           Komerční zaměstnanci ČD (a smluvní prodejci SŽDC) se nyní mohou dostat na 
procesní listy, předpisy, novinky a dotazy po kliknutí na stránky 

https://pl.cd.cz/. 

Po zadání hesla, který máte k přístupu na UNIPOK, 
se vám stránky zpřístupní. 

Pavel Dvořák

   Pracovní místa - ubyla/přibyla    

Ve webové verzi Zpravodaje je zde bilancování nejvýznamnějších změn v provozu s
dopadem na pracovní místa v železničním provozu v naší oblasti. Přístupné přes heslo. 

https://pl.cd.cz/
https://pl.cd.cz/


Obálka knihy

   Zajímavé knihy    

David Ross 

British steam railways - the legacy
of the steam locomotive 

(Britské parní železnice - dědictví
parní lokomotivy) 

       Dostala se mi do ruky anglicky psaná kniha mapující historii
parního provozu v Británii, kolébce železnice. Zahrnuje období
od roku 1804 až 1968, se stovkami fotografií a ilustrací. Je to

velice krásná kniha, umožňující nám pohlédnout na parní
provoz, který se vyvíjel trošku odlišně od našeho (jiné parní

lokomotivy, jiná architektura nádraží, jiná mechanická
návěstidla, atd.). Výtisk knihy je z roku 2013, nakladatelství

Parragon Books Ltd, Velká Británie, autorem je David Ross. Ukáži zde alespoň pár
fotografií z knihy. 

železniční síť v roce 1842 železniční síť v roce 1852
železniční síť 
čtyř dominantních železničních
společností 
v době největšího rozsahu

http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/big_four.jpg


Praktické stavědlo, odkud mohou 
zaměstnaci dobře sledovat kolejiště

Nádraží Wellingborough, 
zrušeno v polovině 60.let

Rušné Waverly Station 
v Edinburghu, hlavním městě
Skotska 
(50.léta)

Kdysi hezké, dnes chátrající 
venkovské nádražíčko Chathill

Velké přestupní nádraží 
Wemyss Bay (1903)

Konstruktér lokomotiv sir Nigel
Gresley 
u lokomotivy nesoucí jeho jméno
(1937)

"Cornwallský Riviera Express" jedoucí 
podél pobřeží nedaleko 
přístavního města Plymouth

"Kde je ten vlak?" 
Cestující čekající na zpožděný vlak 
ve stanici Challow (konec 50.let)

Noční vlak stojící u perónu 
na venkovském nádraží

vybral Pavel Dvořák



   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V lednu se narodili: 

Markvartová Jana, Nickmann Petr, Poláčková Jana, Schächter Ivan, Volšička Zdeněk, 
Vosecká Věra, Černoušková Helena, Hejnová Danuše, Nováková Emilie, Štěpán Václav, 

Cichá Irena, Černý Karel, Honsa Jaromír, Kodýtek Jiří, König Zdeněk, 
Sládková Anna, Záň Dušan, Jaroš Marek, Vorlová Růžena, Hálová Ivana, 

Rotrekl Oldřich, Šindelář Pavel, Baxantová Danuta, Čermák Roman, Nedvěd René, 
Pacholík Zdeněk a Procházka Petr. 

 

V únoru se narodili: 

Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, 
Steklý Vojtěch, Srogončík Milan, Střížová Zdeňka, Šperka Jan, Vybíralová Veronika, 

Zámostná Monika, Loučan Jan, Najmonová Jitka, Pazderová-Melicharová Věra, 
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal, Kučera Jaroslav, Kropíková Jana, 

Irová Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Daněk Zdeněk, Davidová Jiřina, 
Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi Zpravodaje ke dni
3.2.2015, nejsou zde ovšem části, které jsou přístupné přes heslo a je zde také menší
množství fotografií. 




