
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Srpen 2015 (č.8)

Číslo bylo umístěno na web dne 3.9.2015 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    

       Zdravím čtenáře u nového Zpravodaje, 

             toto číslo bylo opožděno více než obvykle z důvodu technických potíží, neboť mi
vypověděl službu modem. Používám připojení k internetu přes pevnou linku - na
odbočcce z telefonu mám modem. Zpravodaj se tvoří při on-line připojení. 

             Tedy malá příhoda pro pobavení, co se může stát: 

             Telefonní firma O2 mi slíbila poslat nový modem do dvou pracovních dnů, takže
to vypadalo dobře. Když mi po telefonu sdělili, že nový modem pošlou Českou Poštou,
orosil jsem se, neb do naší obce se doručuje ze dvou pošt do dvou oddělených částí, ale
řekl jsem si, snad to zvládnou. Za čtyři dny jsme totiž s rodinou plánovali vyrazit na tři dny
mimo civilizaci do kempu... Mimochodem mobilní připojení k internetu jsem před časem
zrušil jako zbytečný luxus. 
             Bohužel na adrese mi v poštovním depu opravili směrovací číslo na tu "druhou
poštu", takže balík putoval týden. Na poště (v kamenné budově) Vám nepomohou,
protože balíky se doručují z depa, což je jiná organizační jednotka. A tam mají frmol, takže
nemají čas zvedat telefony. 
             (Připomíná to situaci kdy je Váš vlak zpožděný a nevíte, zda za to mohou ČD či
SŽDC. Když totiž nadáváte na nádražáky obecně jako kdysi, dopouštíte se dnes hrubé
nekorektnosti). Druhý den poté, co jsem si balíček vyzvedl na poště (po telefonickém
ověření, kde se nachází) a přivezl si ho domů, mi vhodili do schránky oznámení o uložení
tohoto balíčku na poště... Ale což, modem dorazil, všechny ústrky od pošťáků jsou
zapomenuty, jsou horší věci. 

             Například dnes vidíme tragédii uprchlíků ze Sýrie, kdy díky neschopnosti
evropských politiků domluvit se na nějakém rozumném, efektivním a důstojném řešení,
tak to asi dopadne tak, že to nakonec budou musel řešit sami a nesystematicky železniční
podniky (omezováním provozu nádraží a odříkávání vlaků - viz Budapest Keleti a
Eurotunel, vysazováním z vlaku po cestě, zdržováním vlaků čekáním na příjezd policie
apod.). 

             No nic, nyní pozvolna končí "okurková sezóna" a rozbíhají se jednání se zástupci
zaměstnavatelů (u SŽDC se už dokonce začalo jednat o nové kolektivní smlouvě), takže
bude spousta nových informací. Ty, u kterých nebudeme vázáni mlčenlivostí, Vám
přineseme. 

                                                              Mějte se, Pavel Dvořák



   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

12.-13.2.2015
(čtvrtek, pátek)

výjezdní Železná Ruda

12.3.2015 Vršovice

9.4.2015 Smíchov

14.5.2015 Vršovice

11.6.2015 Smíchov
10.9.2015 Vršovice
8.10.2015 Smíchov

5.11.2015 konference 
kulturní sál žst.Praha 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 27.5.2015 24.6.2015

20.-
23.9.2015
výjezdní

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 6.5.2015 3.6.2015 2.9.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 26.5.2015 25.6.2015 23.9.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 6.5.2015 10.6.2015 9.9.2015



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 9.6.2015 25.8.2015

mimořádné 24.9.2015

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 25.6.2015 25.8.2015 23.9.2015



   Klub důchodců    

       První schůze klubu po prázdninách se bude konat 15.9.2015, tradičně v restauraci "
u Kozla" na Žižkově. 

Plán akcí klubu důchodců ZO Praha-Vršovice do konce roku 2015 
TENTO PLÁN JE INFORMATIVNÍ - změny vyhrazeny 



   Akce pro členy ZO   

Plán akcí do konce roku 2015: 
aktualizováno, neměl by se již měnit 

říjen Přechod Beskyd 

říjen Turnaj v nohejbale 

říjen Bowlingový turnaj 

listopad Výlet na jižní Moravu - vinný sklípek Bořetice 

listopad Bobová dráha v Kutné Hoře

30.září - Kulečník-otevřený turnaj 
má na starost: Jiří Vrážel, tel.: 739 011 597, mail: vraji@centrum.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_srpen/kulecnik.jpg


5.-7.října - Přechod Beskyd 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/beskydy.pdf


 Akce trvalé : 

Botanická zahrada v Praze Troji 



Zoologická 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 



Plavání v bazénu v Praze Podolí 



Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 



Hokej - permanentky HC Sparta 

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: zovrsovice@seznam.cz



   Různé    

Na SŽDC zahájeno kolektivní vyjednávání dne
14.srpna 

       Na jednání odborových centrál a vedení SŽDC dne 14. srpna 2015 zaměstnavatel
odborovým centrálám předal návrh textu kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 - 2018
a současně návrh textu dohody o kolektivním vyjednávání o tomto dokumentu. Tím bylo
zahájeno kolektivní vyjednávání. Na místě bylo dododnuto, že: 

- do 28.8.2015 jednotlivé odborové centrály předají zaměstnavateli návrhy složení svých
vyjednavacích týmů, 

- nejpozději do 11. září 2015 předají odborové centrály zaměstnavateli svoje společné
stanovisko k návrh textu PKS SŽDC předloženého dnes zaměstnavatelem. Za účelem
sjednání tohoto společného stanoviska se zástupci všech odborových centrál sejdou ke
společnému jednání v pondělí 7. září v sídle centrály OSŽ v Domě Bohemika v Praze
Vysočanech, 



- dne 17. září 2015 se uskuteční další společné kolektivní vyjednávání o textu PKS SŽDC
na příští období, kde zástupci zaměstnavatele a odborových centrál budou podrobně
prezentovat své návrhy a stanoviska, 

- byly také navrženy další termíny kolektivního vyjednávání, a to 9. října, 19. října a 23.
října 2015 a následně týdenní výjezdní jednání v termínu 2. - 6. listopadu 2015. 

zdroj: 

web OSŽ: Podnikový výbor na SŽDC 
vybráno ze článku: 
Dne 14. srpna 2015 zahájeno kolektivní vyjednávání o PKS SŽDC na období po
31.12.2015 
autor: Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC (14.8.2015) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o 

Čtení na podzimní večery 

       Podzim už klepe na dveře a nevlídné počasí a plískanice je dobré strávit doma u
pěkného filmu nebo s knihou a lahvinkou dobrého vína. Nabídnu vám pár knížek, které

vám tento čas doufám zpříjemní. 

       A začnu hned dvěma knihami, které k
sobě tak trochu patří. První je kniha

známého spisovatele Richarda Dawkinse.
Jistě znáte jeho knihu o evoluci Sobecký gen,

která vyšla na konci devadesátých let
minulého století. My se však budeme zabývat
jinou knihou. Boží blud je kniha výrazně

protináboženskou. Popisuje různé
nehoráznosti náboženství a pro nás (jako

nejateističtější zemi světa) je naprosto
nepochopitelné, kam může víra v Boha až

zajít. Jen pro příklad – téměř polovina
obyvatel USA věří, že zeměkoule je stará asi

5, max. 6 tisíc let. Na druhém pólu se nachází kniha W. P. Younga Chatrč. Je to příběh
muže středních let, který musí opět nalézt svoji ztracenou víru v Boha. Tato kniha je

označená jako americký bestseller. Pokud si přečtete první knihu, pochopíte proč. Hrdina
knihy jede se svou rodinou na pláž. Tam se stane neštěstí. Jeho malou dcerku unese a
poté brutálně zabije sériový vrah. Muž se poté uzavře do sebe. Pak dostane psaní od

Boha, ve kterém ho vybízí, aby ho navštívil na místě, kde byla jeho dcera zavražděna. Zde
se setká s celou Svatou trojicí. A pak už je to jen neskutečná slátanina, kdy na konci

odjíždí muž neskonale šťasten a vděčen, že jeho dcerka byla zavražděna a těší se, že se s
ní zase brzo setká. Bez komentáře. 

       Sci – fi Paola Bacigalupiho Dívka na
klíček je dost drsné čtení, které nás zavádí do

nedaleké budoucnosti. Lidem se „podařilo“
genovým inženýrstvím zničit takřka všechny

plodiny, které živily lidstvo. Následoval obrovský
hladomor, po kterém si státy začaly hlídat čistotu
plodin na svém území. Do této čistoty nezapadá

ani dívka na klíček – uměle vytvořená bytost.
Román dostal spoustu ocenění. Oprávněně. 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o


       Pokud máte rádi špionážní krimi, tak určitě sáhněte po knize Terryho Hayese Já,
poutník. Vyšetřovatel dostal případ zavražděné ženy v hotelovém pokoji. Uvědomí si,

že vražda se stala přesně podle příručky pro detektivy, která před nedávnem vyšla.
Rozhodne se nalézt skutečného autora, podle popisovaných případů. Děj knihy nás

provede takřka celým světem při honbě za teroristou, který, chce zničit celý svět. Mrazí
pří pomyšlení, jak je kniha realistická. Skvělé čtení! 

       Britského spisovatele Kena Folletta díky
knize Pilíře země zná asi každý. Tentokrát se

zaměřím na jiné jeho dílo. Román Kavky nás
zavede do okupované Francie za druhé
světové války. Blíží se den D, vylodění

spojenců v Normandii a skupina britských
výsadkářek dostane za úkol zničit telefonní

ústřednu. Opět skvělá kniha, které se
neutrhnete. 

       Ze série Labyrint jsem přečetl oba u nás
vyšlé díly: Útěk a Zkouška. James

Dashner nás zavede do světa, kde se parta kluků snaží dostat labyrintem ke svobodě. Je
to velice obtížné, protože na této cestě je čeká spousta nebezpečí. Nikdo neví, proč právě

oni se musí zúčastnit tohoto testu a jaký má vlastně význam. V druhé knize jsou
vystaveni dalšímu úkolu – přejít krajinu spalovanou sluncem. Knihy se dobře čtou a o

napětí a zvraty není nouze. 

       Ze série Měsíční kroniky jsem přečetl jedním dechem všechny úvodní tři díly.
Cinder, Scarlet a Cress. To jsou jména hrdinek, které bojují proti kruté měsíční

královně. Která se snaží vyvraždit obyvatelstvo Země záhadnou nemocí. Autorka Marissa
Meyerová napsala velice čtivou ságu o měsíční princezně Cinder, která byla před

královnou potají odvezena na Zemi. 

       Poslední dnes představovaná kniha je také sci-fi. Andy Weir napsal příběh o
kosmonautovi – Marťan. Realistický příběh o technikovi, kterého omylem zapomenou
na povrchu Marsu je opět čtení, od kterého se nelze utrhnout. Na začátku jsou problémy
se zajištěním dostatku potravy, energie, spojením se Zemí. Konečnou snahou spousty lidí
vymyslet, jak nedobrovolného obyvatele Marsu zachránit, je skvělým završením tohoto

románu. 

       Příště si připravím pár knih na dlouhé zimní večery.

Pavel Čermoch



Stokoruna v průběhu let 

1921 - 1999 











zdroje: 

statistické ročenky, dobové zprávy 
autoři Petr Orálek a Klára Drašnarová 
foto MAFA - Martin Pinkas 

vybral Josef Štěch



   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

V srpnu slavili: 

Čuchalová Emilie, Hanzlová Marie, Hospodka Jindřich, Dusíková Jitka, Dvořák Pavel, 
Hyklová Milena, Otmarová Helena, Gajdoš Ladislav, Charvátová Anna, Konyová Marta, 

Kubena Roman, Mikysek Martin, Vaněčková Oldřiška, Vandrová Zlata, Jindra Jiří, 
Lacmanová Hana, Stichová Marie a Vinický Luboš. 

 

V září slaví: 

Gaubeová Anna, Ing.Kempfová Hana, Lieblová Ludmila, Pánek Karel, Maštalíková Emilie, 
Šebková Jiřina, Janíková Dana, Krištof Filip, Novotný Jiří, Petřík Bohumil, 

Grundzová Růžena, Kubrová Jaroslava, Parma Miloš, Kruliš Zdeněk, Macháček Martin, 
Halouzka Lubomír, Hahn Josef, Schambergerová Gabriela a Marášková Ilona. 



...a protože čert nikdy nespí: v případě mimořádností máte k dispozici na telefonu
nepřetržitou službu OSŽ: 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá zhruba webové verzi ke dni 6.9.2015 


