
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

Únor 2016 (č.2)

Číslo bylo umístěno na web dne 29.2.2016 ve 20.00 hod 

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
zbývající termíny v roce 2016: 

Datum: Poznámka:

3.3.2016 Vršovice

7.4.2016 Smíchov

5.5.2016 Vršovice

2.6.2016 Smíchov

1.9.2016 Vršovice

6.10.2016 Smíchov

3.11.2016 Smíchov

1.12.2016 Vršovice



   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 5.1.2016 2.2.2016 1.3.2016

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 6.1.2016 3.2.2016 2.3.2016

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 25.1.2016 25.2.2016 30.3.2016

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 6.1.2016 3.2.2016 2.3.2016

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
14.1.2016 18.2.2016 16.3.2016

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
22.1.2016 18.2.2016 17.3.2016

   Klub důchodců    

16.2. Schůze klubu :
       Dne 16.2.2016 jsme se sešli jako každý měsíc v restauraci ,,U Kozla" na
Žižkově. Byla opět velká účast. 

       Schůzi zahájil předseda pan Polák. Seznámil nás s organizací výletu do
Rájeckých Teplic, odjezd je 3.3.2016 v 7,24 hod.z Prahy hl.n. Někteří si raději
zakoupili již místenku na uvedený vlak,jiní se spoléhají na volná místa ve vlaku. Není
to přeci jen tak blízko, abychom celou cestu případně stáli. Připomněl nám, abychom
nezapomněli peníze na zaplacení pobytu (eura), plavky a průkazku OSŽ. 

       V únoru,25.2.2016,je ještě naplánována návštěva Muzea Policie ČR, sraz je
stanoven na 11.00 hod na zastávce autobusu č.291 na nám.I.P.Pavlova. 

       Dále jsme ještě probírali nějaké organizační věci. Pan Polák zajistil mimo plán akcí
klubu důchodců ještě na 14.4.2016 exkurzi do plynárny Michle. 

schůzi zaznamenala a fotografie dodala Vlasta Šulcová



Akce klubu do konce roku 2016: 

! ještě přibyla exkurze 14.dubna do plynárny Michle ! 

25.2. Návštěva Muzea Policie ČR 

           Dne 25.2.2016 jsme dle plánu výletů navštívili muzeum Policie ČR v počtu 13-
ti členů. Sraz jsme měli v 11.00 hod na stanici autobusů MHD č.291 na I.P.Pavlova.
Někteří nedočkavci však šli napřed a čekali již před Muzeem na Karlově. 

           Poté jsme si zakoupili vstupenky do Muzea. Celou dobu nás provázela
průvodkyně Muzea, která nás seznámila velmi poutavým vyprávěním o historii a
expozicích v Muzeu. Seznámila nás s historickým vývojem bezpečnostních sborů a
složek na našem území od dob Rakouska-Uherska až po současné trendy v činnosti
Policie ČR. Rovněž jsme se dozvěděli mnoho věcí z historie dopravní služby,
kriminalistiky a speciálních policejních složek. Seznámili jsme se i s autentickými
předměty a příklady, které řešil obor kriminalistiky, a podle kterých bylo natočeno i
několik filmů. Samostatnou expozici tvořila i část o historii a činnosti bývalé
pohraniční stráže. 

           Dále jsme se seznámili i se samostatnou expozicí o ochraně obyvatelstva
(bývalá civilní obrana), na kterou si mnoho z nás pamatuje. Další expozici tvořila
náplň a práce Hasičského záchranného sboru a jeho speciálních složek
(např.likvidace chemických látek,atd.). V prvním patře Muzea,kde jsme se již
pohybovali bez průvodkyně, byla samostatná expozice oblečení a uniforem
příslušníků policie z dob Rakouska- Uherska až do dnešní doby. Rovněž zde byla
expozice věnovaná protidrogovému útvaru policie. 

           V Muzeu jsme strávili přes tři hodiny, ale vzhledem k poutavému vyprávění
průvodkyně a množství exponátů to uběhlo tak rychle, že jsme ani nevnímali dobu
strávenou v Muzeu. 

           Návštěva Muzea byla velmi poutavá a zajímavá, dozvěděli jsme se plno
nových věcí. Tato návštěva Muzea opravdu stála za to a všem vřele doporučujeme.



sepsala a fotografie dodala Vlasta Šulcová

   Pro členy ZO   

Příspěvek na prolongaci režijek pro aktivní členy ve výši 600,- Kč 
bude distribuován zhruba po 20.lednu 2016. 

(Nově příchozí členové, přihlášení po 1.lednu 2016 dostanou 500,- Kč) 
Místem vyplácení je hlavní pokladna žst. Praha-

Smíchov (paní Charvátová). 
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) 
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 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 



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

zaměstnání. 





 Akce chystané : 

Akce do konce roku 2016: 



 

 

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_unor/k.pdf
http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_unor/d.pdf


 

 Ostatní :

   Petr Skrečka - rozhovor se členem závodního
výboru    

           Tímto rozhovorem představujeme člena závodního výboru Petra Skrečku
(Petr je zároveň i předsedou výboru OSŽ PJ Praha ČD Cargo a členem podnikového

výboru OSŽ ČD Cargo.).

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_unor/bowle.pdf


- Ahoj Petře, jaká je tvoje kariéra na dráze? 

           Od vyučení v SOUŽ Jimramově, od roku 1980, jsem začal jezdit jako průvodčí
a vlakvedoucí na lokálce Vizovice - Otrokovice. Také jsem pracoval jako dozorce
výhybek v Gottwaldově - Středu a jako signalista v Gottwaldově Malenovicích. Při
zaměstnání jsem si dodělal maturitu na střední odborné škole v Moravských
Budějovicích. Po maturitě jsem strávil dva roky na vojně. 

           Po vojně, v roce 1988, jsem přišel do Prahy. Pod stanicí Praha Vršovice (pak
od roku 1996 pod stanicí Praha Smíchov) jsem jezdil jako vlakvedoucí nákladních
vlaků na lokálce Smíchov - Beroun přes Rudnou - na "Hrbaté". 

           Po vzniku Carga (2007) jsem začal pracovat jako dispečer (původně
nazýváno dozorčí provozu). Po sloučení PJ Praha s PJ Nymburk a odstoupení
stávajícího předsedy Zdeňka Görnera, jsem byl zvolen předsedou výboru PJ Praha
OSŽ Cargo. 

Od 1.10.2015 jsem plně uvolněn pro výkon této funkce předsedy. 

- Odkdy jsi členem odborů? 

           Od 1.9.1980 - od nástupu na dráhu. 

- Dnes jsi předsedou výboru PJ Praha OSŽ Cargo a členem podnikového
výboru OSŽ Cargo. Jaký mají význam odbory v dnešní době? 

           Obrovský pro všechny naše zaměstnance aniž by si to pracující
uvědomovali. Obecně odbory hájí zájmy a práva zaměstnanců vůči zaměstnavateli.
Ve firmě, kde nejsou odbory - není co řešit. S čím příjde zaměstnavatel - tak to je.
Pouze se snaží dodržovat Zákonník Práce a někdy ani to ne a najít skulinku jak ho
obejít. 

           Vezmu příklad - propouštění pro nadbytečnost - podle zákoníku práce náleží
zaměstnanci, podle doby zaměstnání odstupné max. trojnásobek mzdy. Odbory
vyjednaly v kolektivní smlouvě další násobky tohoto odstupného. 

Dále PKS, která nám zaručuje další benefity: 

- 36.hod.týdenní pracovní doba 

- Týden dovolené navíc 

- Stravenky 

- Příspěvek na životní pojištění 

- Příspěvek na penzijní spoření 

- Komplexní ozdravné pobyty 

- Pojištění odpovědnosti za škodu. 

To vše by nebylo kdyby nebyly Odbory. 

           Např. na Cargu v roce 2015 jsme dokázali zaměstnanci propuštěnému pro
nadbytečnost navýšit toto odstupné až na dvanáctinásobek. Myslím si, že při
odchodu ze zaměstnání, je to v dnešní době určitě dobrá pomoc pro zaměstnance
aby byl pro začátek finančně zajištěn. Samozřejmě jsme nápomocni při hledání
nového zaměstnání. Případné propouštění se snažíme řešit přirozenou cestou -
odchod do starobního důchodu. Vše ve spolupráci se zaměstnavatelem. 

           Chci také zdůraznit, že jakákoliv změna v podniku se musí projednávat s
odboráři ! Vždy na odpovídajícím stupni řízení. 

- Jak vidíš práci základní organizace OSŽ Praha Vršovice? 

           Jeho práce je dána strukturou našeho výboru. Máme velké pokrytí dráhy -
máme zástupce ze SŽDC, ČD i Carga. Myslím, že jsme dost velká organizace,
abychom bránili jednostrannému diktátu zaměstnavatele. 

           Dnes mají lidé hlavně strach o zaměstnání, nejsme sice všemohoucí, ale
dokážeme pomoci, viz.např.zvýšené odstupné, popř. hledání nového zaměstnání. 

Nedokážeme mít vliv na zaměstnanost - nové technologie a moderní technika 

- A jak bys hodnotil situaci ve firmě ČD Cargo? 



           Jsme svědci každoročního úbytku zaměstnanců. Od roku 2007, kdy vzniklo
Cargo až po rok 2015, kdy jsme se dostali na cca 7000 zaměstnanců. Myslím, že
dnes už pod tuto hranici není možné jít v rámci upracovatelnosti k objemu přepravy.

           Dále se musí firma starat o příliv nových mladých zaměstnanců, protože
věkový průměr je žalostný. Nedostatek strojvedoucích, vozmistrů, vedoucích
posunu, posunovačů... 

           Konkurence v železniční nákladní dopravě je silná a tvrdá. Musíme se umět na
tomto trhu dobře orientovat a snažit se zákazníkovi nabídnout kvalitní servis a
přijatelnou cenu. Bohužel, na to máme obchodníky a vidíme jak se jim daří... 

Cokoliv, Kdykoliv, Kamkoliv - Můžete si vybrat Po ,St, Pá a nebo Út, Čt. 

Závěrem bych dodal, že stát musí nastavit lepší dopravní politiku. 

Mé přání je aby přeprava šla na železnici a ne na silnici !!! 

- Děkuji za rozhovor.

foto a otázky Pavel Dvořák

   19.2. Akce Vyšší Brod    

           Rok se s rokem sešel a opět vás mohu seznámit s průběhem dalšího
odborového výletu. Celkem se ho zúčastnilo 28 lidí. Většina z nás se sešla v Praze
na hlavním nádraží, odkud jsme jeli nejprve do Českých Budějovic. Dále nás ještě

čekal přestup v Rybníku. Už před výstupem z námi našlapaného motoráčku, se nám
otevřel úžasný pohled na vyšebrodský cisterciácký klášter, který městečku

dominuje. Pro zajímavost, Vyšší Brod je nejjižněji položenou obcí v ČR a začínají zde
vodácká putování po Vltavě. Historické centrum města je památkově chráněno. V
okolí jsou pěkné cyklo-turistické trasy, které snad brzy na našich cykloakcích také

navštívíme. Ale teď už k našemu programu. 

           Nejprve jsme se šli ubytovat do velmi krásného hotelu Šumava. Tam jsme si
mohli dát i oběd. Ceny sice odpovídaly pohraničí, ale je fakt, že co vím, tak jsme si
pochutnali. Poté byl sraz u kláštera, kde jsme absolvovali domluvenou prohlídku. 



           Klášter je u nás jediný fungující mužský cisterciácký klášter, založený roku
1259 Vokem I. z Rožmberka. Fungoval bez přestání až do 2. světové války. V roce

1990 se do něj začali opět vracet mniši. Od 13. století až do dnes, je v klášteře
uchováván Závišův kříž, darovaný Závišem z Falkenštejna. Jedná se o jednu z

nejcennějších památek na českém území. Po prohlídce kostela nás průvodce vzal do
několika zpřístupněných prostor. Šlo se přes kůr, kde nám dokonce i krátce zahrál
na varhany. Mohli jsme např. vidět obrazovou galerii, knihovní chodbu a filozofický a

teologický knižní sál. 

           Slušně vymrzlí jsme se po prohlídce přesunuli do Poštovního muzea, které je
také v areálu kláštera. Jedná se o pobočku Poštovního muzea v Praze a bylo k vidění

plno krásných exponátů. 

           Příjemný den byl zakončen v místním mini pivovaru Jakub, kde byla
zamluvená i večeře. Pivečko bylo dobré a ještě lépe se po něm spalo :) 

           Ráno jsme se sešli u snídaně, kde jsme si mohli na plnit břicha samými
dobrotami. Pak už zbývala jen cesta na vlak. 

           Chtěla bych poděkovat Pavlu Čermochovi, který všechno zařídil a dal si práci
s domluvou prohlídky kláštera. Celá akce byla povedená, poznali jsme krásný kout

republiky a snad v něm všichni prožili příjemné chvíle.

sepsala Marie Stichová a fotografie dodala Ivana Nováková



   Ukázky z davelských nástěnných novin
(pokračování)    

Půjdete-li po starém davelském ("remangenském") mostě přes řeku Vltavu, 
na místopisné tabuli můžete najít zmínku o železničních nástěnných novinách. 

A zde jsou - in natura - na nádražní budově.

           S davelským výpravčím Miroslavem Skořepou jsem se domluvil na zveřejnění
jeho dalších archivních materiálů. 

           Takže pokračujeme - níže naleznete témata: Legiovlak, Nostalgie na trati 210
a Cestování a cestující. 

za poskytnutý materiál děkuje Pavel Dvořák



















nafoceno z archívu Miroslava Skořepy



   Knihy    
Čtenářský koutek Pavla Čermocha 



   Převzato z médií   

Od 1.3.2016 platí pro režisty povinnost chodit
si pro evidenční lístky na vyjmenované vlaky

       Seznam nepovinně místenkových komerčních vlaků ČD, na které si budou
muset od úterý 1. 3. 2016 držitelé železničních průkazek ČD i ZSSK nechat před
jízdou vystavit evidenční lístek, čítá celkem 30 pravidelných celoročních vlaků plus 4
vlaky (dva páry) posilové na DNY NATO. Od 1. března 2016 budou mít držitelé
jízdních výhod za povinnost si před jízdou na tyto vyjmenované komerční vlaky ČD
opatřit tzv. „evidenční lístek“. Vystavení přes internet nebo na pokladní přepážce ČD
či v přípojném vlaku bude zdarma, při vystavení vlakovým personálem ale držitel
železniční průkazky zaplatí v komerčním vlaku doplatek 20 Kč. 

       Pro někoho je to částka zanedbatelná, pro jiného velká suma. Mnozí železničáři
však toto opatření vnímají jako zbytečné. Možná i proto se téma „evidenčních lístků“
dostalo v pondělí 22. 2. 2016 až na jednání Ústředí OSŽ. „Za týden to má fungovat
a dnes ještě nikdo neví, jak přesně!“, zazněla jedna z výhrad. 

       Podle tiskového mluvčího ČD Petra Šťáhlavského je ale systém na vydávání
evidenčních lístků připraven a odzkoušen. A stejná situace je prý také u eShopu.
„Vše by tedy mělo proběhnout k termínu spuštění přepravy s evidenčními lístky v
komerčních vlacích bez komplikací. Během března plánujeme rozšířit možnost
pořízení evidenčních lístků nejen na pokladnách, u průvodčích a na eShopu, ale také
v aplikaci pro chytré mobilní telefony Můj vlak,“ uvedl.



zdroj: 
informace čerpány z webu OSŽ: článek autora Michala Mareše: ČD: Systém vydávání evidenčních
lístků je připraven a odzkoušen (z 26.2.2016) 
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3322-cd-system-vydavani-
evidencnich-listku-je-pripraven-a-odzkousen 
obrázek: pomůcka vydávaná na pokladnách ČD 

   Změny termínů zapojování CDP Praha   

       Došlo ke změně termínů zapojování tratí do dálkového řízení v CDP Praha;
především došlo k posunutí zapojení tratě Olbramovice - Praha Uhříněves na

červenec až srpen. Přinášíme aktualizovanou mapku. Očekávám, že termíny se
pochopitelně mohou dále měnit, budeme Vás informovat. 

http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/36-zol-informace/3322-cd-system-vydavani-evidencnich-listku-je-pripraven-a-odzkousen


zdroj: 
informace čerpány z webu SŽDC: článek CDP v Praze zahajuje činnost (z 29.1.2016) 
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/cdp-praha-zahajeni.html 
obrázek: Pavel Dvořák 

   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

Únoroví oslavenci: 

Šperka Jan, Irová Jana, Kropíková Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Davidová
Jiřina, 

Daněk Zdeněk, Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie, Čeněk Josef, 
Loučan Jan, Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Procházková-Zámostná

Monika, 
Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, Čermochová Adéla, Najmanová Jitka,

Pazderová-Melicharová Věra, 
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal a Kučera Jaroslav. 

Březnoví oslavenci: 

Bára Michal, Bešťák Jiří, Borská Petra, Čermoch Pavel, Gemperová Alena, 
Minařík Vratislav, Nováková Ivana, Petic Jaroslav, Svatoš Zdeněk, Vrážel Jiří, 
Michalíková Hana, Pařezová Pavlína, Štěrbová Bohunka, Absolónová Libuše,

Bodyová Daniela, 
Buldrová Daniela, Červený Jaroslav, Šafařík Jaromír, Macurovski Živko, Majevský

Václav, 
Jindra Miroslav, Kott Josef, Hromáčková Růžena, Neckářová Vlasta, Soukupová

Dagmar 
a Trojan Bohumil. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá stavu webové verze ke dni
2.3.2016, ovšem s menším rozsahem vyobrazení apod.

http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/cdp-praha-zahajeni.html

