
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Listopad 2015 (č.11)

Číslo bylo umístěno na web dne 30.11.2015 ve 20.00 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 

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

Aktualizace: 

1.12.2015 byla nahrazena informace z kolektivního vyjednávání na SŽDC ze dne 27.11.
novější ze dne 30.11. 

3.12.2015 vyměněna info. z kolektivního vyjednávání na Cargu z 19.11. za aktuální info. z
2.12. o podepsání PKS 

3.12.2015 byla přidána informace o dalším setkání ke kolektivnímu vyjednávání na ČD dne
30.11. 
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   Slovo na začátek    

       Vážené čtenářky, Vážení členové, 

             Vítám Vás u listopadového čísla Vršovického Zpravodaje. 

             Jak jistě všichni víte, probíhá u všech třech hlavních zaměstnavatelů v plném
proudu kolektivní vyjednávání, o jejichž průběhu jste průběžně informováni nejen na
našich webových stránkách. 

             Počátkem listopadu proběhla opět konference naší Základní Organizace, většina
pozvaných hostů z řad zaměstnavatelů se zúčastnila, za což jim patří dík, čas si pro nás
udělal i sám předseda OSŽ pan Jaroslav Pejša. Co mě však (opět) mrzelo, byla účast Vás –
aktivních zaměstnanců. Přitom byly možné dotazy na zástupce zaměstnavatelů, leccos
nám osvětlili, informovali o chystaných novinkách v nastávajícím GVD 15/16… Jen pro
úplnost dodám, že za RP ZAP Praha se zúčastnil manažer pan Jakub Goliáš společně s
přednostou OS Praha Smíchov panem Pavlíkem, za ČD Cargo ředitel provozní jednotky
Praha pan Krátký s vedoucím PP Praha Libeň panem Kašparem, za SŽDC dozorčí provozu
pánové Mynařík a Holoubek… Víte, my tu konferenci neděláme kvůli sobě, neděláme to
proto, abychom si dali řízek z odborářských peněz. Děláme to pro Vás, stejně tak jako
celou práci v odborech. A mě mrzí to, že z takřka dvěstětřiceti členů nepřišla ani čtvrtina. 

             Ale dost už o konferenci, rozpočet na příští rok je schválen a Vy se můžete těšit
na další kulturní, sportovní a jiné akce, které pro Vás dál budeme s odhodláním
zajišťovat… 

             Závěrem se chci omluvit za svou krátkou přítomnost, která byla vyvolána zájmy
rodinně-realitními, které se nedaly posunout, avšak Pavel Dvořák za mě konferenci dovedl
do zdárného konce velmi spolehlivě. 

             Přeji příjemné počtení a doufám, že Vám je náš Zpravodaj stále dobrým
periodikem. 

                                                              Jaroslav Kučera, Předseda ZV OSŽ žst. Praha
Vršovice

   Jednání závodního výboru    

Poslední schůze ZV OSŽ Praha Vršovice 
v roce 2015

Datum: Poznámka:

10.12.2015 kancelář ZO Smíchov od 8.00 hod 



   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

20.-
21.10.2015

výjezdní
25.11.2015 16.12.2015

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 7.10.2015 4.11.2015 2.12.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 26.10.2015 30.11.2015 až

25.1.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 14.10.2015 11.11.2015 2.12.2015



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

13.-
15.10.2015

výjezdní
19.11.2015 17.12.2015

DKV Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Kupec Miroslav
(Vrchní přednosta

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
27.10.2015 26.11.2015 17.12.2015



   Klub důchodců    

17.11. Schůze klubu : 

       Přestože byl 17.11. svátek, sešli jsme se jako každý měsíc v restauraci ,,U Kozla " na
Žižkově v hojném počtu. Pan Polák nám rozdal velmi dobře zpracované povídání i s
fotografiemi z výletu do Pardubic, které pro nás vypracoval pan Pepa Hahn, tímto mu
moc děkujeme za perfektní zpracování. Výlet do Pardubic se povedl, účast byla velká a
počasí nám rovněž přálo, všichni byli spokojeni. Zároveň děkujeme za organizaci tohoto
výletu panu Tetivovi a panu Polákovi. 

       Pan Polák pak mezi námi přivítal novou členku, paní Černou,z Roudnice nad
Labem,která se k nám přihlásila, aby se zapojila do naší činnosti. 

       Dále jsme probírali různé nabídky výletů na příští rok. 

       Tradiční Mikulášský vlak letos odjíždí mimořádně ze žst.Praha-Smíchov dne 6.12.2015
ve 14.41 hod. Zveme všechny členy k hojné účasti. Poslední schůze v letošním roce se
koná dne 15.12.2015, opět v naší oblíbené restauraci ,,U Kozla " na Žižkově. 

sepsala a foto dodala Vlasta Šulcová



Mikulášský vlak jede ze Smíchova (neděle 6.12.
ve 14.41 hod) ! 

V žst. Praha-Braník probíhá rekonstrukce. Z tohoto důvodu budou vlaky na Mikulášské
jízdy vyjíždět ze stanice Praha Smíchov. 

V čele parního vlaku vyjede parní lokomotiva řady 475.179 (Šlechtična). 
Členové jsou zváni, vůz rezervován, hlaste se u vlaku u Petra Poláka. 

Šlechtična na loňské mikulášské jízdě (foto Zpravodaj prosinec 2014)

   Pro členy ZO   

Plánovací kalendář 2016 
našim aktivním členům vydává: Anna Charvátová, 
žst.Praha Smíchov, kancelář ČD na 1.nástupišti (za nocležnami) 
v pracovní dny zhruba od 8.00 do 15.00, 
drážní telefon 261 14 (odjinud 9722 261 14) 



 Akce trvalé : 



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 



Výprodej plavenek !!! 

0d 25.11. je snížena cena plavenek do Podolí a na Barrandov na 20,-Kč/kus. 
Aby nepropadly, platí jen do konce roku 2015. 

Je to do vyprodání, takže kdo dřív příjde, ten dřív mele... 



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: zovrsovice@seznam.cz



   Konference    

5.listopadu se konala konference naší
organizace 

           Na úvod konference měl předseda Jaroslav Kučera připraven proslov: 

           Vážené členky, Vážení členové, 

           rád bych Vás přivítal na podzimní konferenci základní organizace žst.
Praha Vršovice. 

           Rovněž bych rád přivítal naše hosty – jimiž jsou předseda OSŽ pan
Jaroslav Pejša, za ČD manažer RP ZAP Praha pan Jakub Goliáš a přednostu OS
Praha Smíchov pana Petra Pavlíka, za SŽDC dozorčí provozu pánové Vratislav
Mynařík a Petr Holoubek z PO Praha hlavní nádraží, za ČD Cargo pak ředitel PJ
Praha pan Miloš Krátký a vedoucí provoz. prac. Pha Libeň pan Martin Kašpar. 

           Jak jste si již mohli všimnout na programu konference, dnes toho na
projednání a schválení nemáme mnoho. Hospodář Pavel Čermoch nám předloží
návrh rozpočtu na příští rok, oproti létům minulým rovněž účetní uzávěrku za
rok 2014, jelikož jsme přešli na model jedné konference ročně. Dále - a to nám
doufám zabere nejvíce času; nás čeká vystoupení hostů a následná diskuze. 

           Ale na začátek bych rád řekl něco o naší organizaci: V současné době
naše organizace má 228 členů-zaměstnanců (ČD 74, SŽDC 129, CARGO 25) a
cca 90 důchodců. 

           Nadále pro Vás zajišťujeme různorodé akce pro vás - Pavel Čermoch s
vypjetím všech sil zajišťuje velmi oblíbené lístky do divadel, já dělám
bowlingové turnaje několikrát ročně, letos poprvé se můžeme zúčastnit např.
závodů na bobové dráze v Kutné Hoře, závodů motokár, velmi oblíbené jsou
cyklovýlety, návštěvy pivovarů s kulturním programem a letos poprvé
pojedeme do vinného sklípku… Ovšem nejen zábavou je člověk živ, a proto
pravidelně se také zúčastňujeme prověrek BOZP na jednotlivých pracovištích,
spolupracujeme s jednotlivými výbory při OŘ SŽDC/ RP ZAP ČD apod., jejichž
informace Vám následně zprostředkováváme. 

           O kolektivním vyjednávání si můžete přečíst jak ve Vršovickém
Zpravodaji, tak jistě i zde pan předseda OSŽ nám sdělí mnoho zajímavých
informací. 

           Přeji vám všem, abyste zde strávili příjemné odpoledne, nebojte se
našich hostů na cokoliv zeptat, a zároveň vás všechny zvu na následnou
volnou zábavu, která bude od 17 hodin zde s hudbou DJ Petra Pavlíka. 



           Po následujících projevech hostů hned přišly dotazy od členů, zde jsme
zaznamenali některé zajímavé informace: 

           První host - předseda OSŽ p.Pejša; konstatoval, že OSŽ má 11 tisíc členů ze
SŽDC, 8 tisíc z ČD a 7 tisíc z ostatních firem včetně ČD Carga. Dále hovořil o aktuálním
problému - ministr dopravy by rád omezil režijní průkazy. My vycházíme z dohody z roku
2012 s ministrem dopravy, kde se hovoří o tom, že do konce roku 2017 se na režijních
výhodách nic měnit nebude. Jednání o změně režijních výhod tedy čekáme až po
1.1.2018. Určitě je zajímavé, že v této souvislosti pan ministr při rušnějším jednání o
režijních výhodách naznačil, že by mohl obměnit management ČD, a.s. za jemu vstřícnější
lidi - tady je výhodou tří zástupců z OSŽ v dozorčí radě ČD, že nejsou pod politickým
tlakem ministra. 

           ...a další hosté: p.Krátký, ředitel PJ Praha (ČD Cargo); každým rokem na Cargu
probíhají restrukturalizace, letos je to již na hraně, je obtížné splnit zvýšené požadavky od
zákazníků. Vezmeme-li si pro srovnání soukromé přepravce - tak ti mají nižší fixní náklady,
okamžitě zákazníkovi řeknou cenu, přičemž znají naše ceny, neboť u nich pracují naši
bývalí zaměstnanci. Dále - přepravce kontejnerů, firma Intrans se má k 1.1.2016 stěhovat
ze Žižkova do Mělníka (i když zřejmě i po tomto datu budou na Žižkově částečně
setrvávat), zaměstnanci Carga, projeví-li zájem, přejdou pracovat do Mělníka. 

           p.Goliáš,manažer RP ZAP Praha (ČD); osobní dopravu ČD v pražském regionu
trápí obrovské množství výluk, které je způsobenou zvýšeným čerpáním evropských
peněz správcem kolejí - SŽDC. Na druhou stranu pro dopravce je dobrá zpráva to, že na
obnovu vozidel v regionální i dálkové dopravě přijdou peníze z programu OPD. Na
kolejovou dopravu by mohlo být čerpáno až 30 miliard korun. 

           p.Pavlík - přednosta osobní stanice Praha Smíchov (ČD); vznikla nová pozice -
dozorčí přepravy, pomáhají informovat cestující při výlukách. Do Dobrovíze by měl jezdit
osobní vlak pro Amazon. Ve stanici Smíchov došlo ke zlepšení pracovních podmínek v
pokladnách - byla vybudována kuchyňka. Na "modřance" probíhá velká přestavba pěti
stanic - vznikají nové perony. 

           p.Kašpar - vedoucí prov.prac.Praha Libeň (Cargo); na dotaz na hluk z ranžíru
žst.Libeň: policie na základě oznámení obyvatele blízkého domu se pokusila zastavit noční
provoz v ranžíru tak, že vyzvala vedoucího posunu, aby přestal rušit noční klid :-).
Problém je v tom, že na místě bývalých administrativních budov ČKD v okolí vznikly byty.
Bude probíhat rekonstrukce seřaďovacího nádraží, budou nové kolejové brzdy, nový
svršek, protihlukové stěny, pak by se neměly překračovat limity hluku. 

           p.Minařík - dozorčí provozu PO Praha hl.n. - žst.Smíchov (SŽDC); ve stanici
Smíchov dojde příští rok k výměně informačního zařízení. Od Hlubočep přes Rudnou je
trať ovládána dálkově z Berouna, od 1.8.2015. Braník bude dálkově ovládán z Vraného od
července 2016. 

           p.Holoubek - dozorčí provozu PO Praha hl.n.- žst.Vršovice (SŽDC); snížení platové
třídy St.1 Vršovice - dle součtu vlaků podle katalogu prací v rámci hledání rezerv. Do 5 let
by měla být řízena trať Hostivař - Vršovice - vinohradské tunely z CDP Praha. 

           Poté došlo k hlasování o předložených dokumentech - ke schválení účetní
uzávěrky za rok 2014, schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 a schválení zásad
hospodaření na rok 2016. Zazněla zpráva mandátové komise, která konstatovala splnění
všech stanovených podmínek konference. Následně probíhalo neformální posezení s
občerstvením a s hudebním doprovodem DJ Pavlíka.

sestavil + foto Pavel Dvořák



   15.října    
Seřaďovací nádraží v České Třebové 

       Dne 15.10.2015 proběhl plánovaný výlet Klubu důchodců do České Třebové. Odjížděli
jsme v 7,42 hod z Prahy hl.n. a u přeplněného vlaku v Třebové nás očekával organizátor
celodenní akce, náš člen Stanislav Fišar. 

       V hale proběhla prezentace a rozdělení na 2 skupiny, několik jedinců se vydalo na
prohlídku města, a většina byla odvezena Regionovou z nástupiště na exkurzi do
lokodepa. Tam nás očekával a přivítal přednosta DKV ing. Jiří Slezák s průvodcem, který
nás nejprve provedl od točny vnějšími prostory depa a poté vnitřkem všech hal. Všude
podrobně vysvětlil činnosti na jednotlivých pracovištích prováděné, a tak jsme mohli
sledovat prohlídky, opravy, kontroly brzdičů, LVZ atd. Asi po hodině a půl se s námi přišel
rozloučit opět přednosta DKV a Regionovou jsme byli dopraveni do stanice k peronu. 

       Poté jsme zvenku podešli podchodem koleje nádraží a vstoupili do ŽOS, kde po
registraci nás průvodce asi 2 hodiny provázel s odborným výkladem po areálu. Dozvěděli
jsme se a viděli mnoho zajímavého, o výrobě a předělání lokomotiv a MUV. Od totálního
rozebrání do posledního šroubku až po renovaci jednotlivých dílů a agregátů až po
opětovné složení, kdy výsledkem je neskutečně zmodernizovaný stroj dle jejich vlastní
projekční kanceláře. A tyto výrobky se poté odesílají na východní trhy od Maďarska,
Rumunska, Bulharska přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko až po severské státy, kde v
každé zemi je trvale podnikový tým servismanů. Jedná se o vysoce odborné práce a proto
ŽOS zápolí s nedostatkem pracovníků. 

       Po ukončení exkurze jsme se přesunuli do pivovaru Faltus, kde se obě skupiny sešli,
občerstvili, ochutnali pivo Kohout a poděkovali organizátorovi Standovi Fišarovi za zařízení
krásných zážitků z výletu. Poté se postupně po skupinách odjíždělo domů. 



    

Text: Petr Polák 
Foto: Karel Aubrecht, Jiřina Davidová, Josef Štěch
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   4.listopadu    
Dopravní podnik v Pardubicích 





prezentaci z výletu vytvořil: Josef Hahn 



   20.listopadu    
Sklípek v Bořeticích 

zápis z výletu vytvořil: Pavel Čermoch 

      



Poslední (ověřené) informace z kolektivního
vyjednávání : 

SŽDC 30.11.  
       Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové
kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31.
12. 2015. 

       Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele,
který obsahoval: 

- mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC, 
- zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání, 
- zvýšené odstupné v principech PKS 2015, 
- zachování profesní odměny, 
- definici dělené směny dle PKS 2015, 
- definici vícesměnného pracovního režimu, 
- rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury, 
- stanovení výkonové odměny, 
- zvýšení tarifních mezd, 
- změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více, 
- akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil. 

       Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou
společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd,
výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou. 

Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal. 

       Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro
případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016. 

       Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015,
jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu
– další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace. 

ČD Cargo - dne 2.12. kolektivní smlouva
podepsána  

       Dne 2.12.2015 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána Podniková kolektivní
smlouva pro rok 2016. 

       Sociální partneři se dohodli na nárůstu mezd o 1% a udržení stávajících benefitů,
které byly poskytovány v letošním roce. 



ČD 23.11. 
       Dne 23. 11. 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců všech OC a zaměstnavatele
první čtení základního textu návrhu nové kolektivní smlouvy a přílohy číslo 1 (pracovní
doba). Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele sdělili svá stanoviska k těm ustanovením
kolektivní smlouvy, kde existují odlišné názory. 

       Pozitivní zprávou je fakt, že s výjimkou jedné (nově vzniklé) profese „Dozorčí provozu
– vedoucí směny“, panuje shoda nad rozsahem týdenního fondu pracovní doby. Shoda je
rovněž u výměry dovolené, vyrovnávacích období, atd. 

       Poměrně rozsáhlá debata se rozpoutala nad stanovením minimální délky denní i noční
směny. Zástupci zaměstnanců oprávněně poukazovali na skutečnost, že vlivem
„krátkých“ směn mají zaměstnanci v mnoha případech minimum volných dnů pro
odpočinek. Zaměstnavatel poukazoval, že skladba směn podléhá GVD a potřebám
provozu a je velmi složité vyhovět všem požadavkům. Zástupci OSŽ sdělili, že naše
stanovisko se bude odvíjet dle míry shody nad řešením celého komplexu problematiky
pracovní doby ( dělené směny, „špatné“ nástupy a konce směn, atd.). Prozatím tedy
panuje v této problematice rozpor. Další velká polemika nastala kolem přiměřených dob na
oddech a jídlo. Po rozsáhlé debatě zaměstnavatel navrhl, že předloží na příští jednání text
metodického pokynu, který by upřesnil možnosti čerpání těchto dob tak, aby se zamezilo
možným represím vůči zaměstnancům ze strany zaměstnavatele. Posledním sporným
bodem byla oblast stanovení délky přípravných dob, zejména s ohledem na stávající
rozsáhlou výlukovou činnost a rozsáhlé změny v procesních listech. Po krátké rozpravě
došlo k dohodě, že OC předloží nový upřesněný návrh, o kterém se bude jednat. Poté
bylo kolektivní vyjednávání ukončeno. 

       Další kolo se uskuteční dne 30. 11. 2015 v jedenáct hodin dopoledne. Předmětem
jednání bude řešení sporných bodů z minulého jednání a ostatní přílohy PKS, zejména
mzdová oblast. 

ČD 30.11.  
       Dne 30. 11. 2015 další kolo kolektivního vyjednávání. Po rekapitulaci sporných a
nedořešených bodů z předchozích jednání došlo k dokončení projednání celého návrhu
PKS. 

zdroj: 
informace čerpány z webu OSŽ: 

http://www.osz.org/ 

http://www.osz.org/


   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

Listopadoví oslavenci: 

Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie, 
Bohanusová Renata, Čejka Martin, Chýla Karel, Jelínek Petr, Sárazová Jitka, 

Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav, Květ Petr, Lehota Ivan, Mařík Karel, 
Novák František, Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf, 

Kubinová Ivana, Piskáčová Jitka, Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří, 
Popelář Jan, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše. 

 

Prosincoví oslavenci: 

Bradová Jana, Gaubeová Marie, Horná Annna, Janko Jindřich, Pištělák Miloslav, 
Gebel Miloslav, Rohlíčková Jaroslava, Rozboudová Marie, Budiš Pavel, Foltynová Šárka, 

Kubart Ondřej, Mattis Jiří, Novotný Lubomír, Pavlišta Radek, Racek Jaroslav, 
Smiatková Marie, Tináková Marcela, Jablonovský Peter, Klenovcová Kateřina, Ruth Martina,

Holakovská Věra, Míchková Iveta, Zeman Lubomír, Kačírek Jan a Ratajová Silvie. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi ke dni 3.12.2015, ovšem s
menším počtem fotografií. 




