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Úvod našeho „Odborového časáku“ nemůžeme začít ničím jiným než dobrou
zprávou a kvalitně odvedenou prací odborových centrál.

Boj o jízdní výhody se vyplatil
Již od července letošního roku probíhala jednání o zachování zaměstnaneckých jízdních výhod
po roce 2017 mezi odborovými centrálami, MD, ČD Carga, SŽDC, s.o. a ČD a.s. Podpisem
připraveného memoranda o zajištění sociálního smíru na železnici budou jízdní výhody všem
držitelům zachovány. Cena prolongace „režijky“ bude podle memoranda v letech 2018 a 2019
činit 1100 Kč za rok pro zaměstnance, 600 Kč pro děti a důchodce a 1250 Kč pro dospělé
rodinné příslušníky.
Režijka v základním stavu nebude platit pro železničáře, jejich rodinné příslušníky i důchodce v
komerčních vlacích, na lanovce ČD (Horní Hanychov – Ještěd) a dále na vlaky v závazku veřejné
služby, které budou v budoucnu vysoutěženy v rámci nabídkového řízení.
Režijka s tzv. časovým příplatkem bude platit na komerční vlaky, lanovku a vysoutěžené vlaky v
závazku veřejné služby. Příplatek poskytne zaměstnavatel ve formě zaměstnackých benefitů pro
všechny zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a důchodce.

CO JE BENEFIT
Dnešní doba a nálada mezi lidmi mě donutila se zamyslet nad tématem benefitů. Již dávno
neplatí, že zaměstnance motivuje pouze výše mzdy. Firemní benefity jsou často používaným
nástrojem při náboru nových zaměstnanců, firmy je také bohatě využívají pro zajištění loajality
a motivace svých stávajících zaměstnanců.
Nabídka firemních benefitů je široká – od papírových stravenek přes občerstvení na pracovišti či
dovolené navíc až po firemní automobil. Dále jazykové kurzy, nákup v lékárně, permanentka do
aquaparku či fitness centra, lístky na koncert atd.
Obecně lze říci, že volnočasové benefity slouží ke spokojenějšímu životu zaměstnance, jeho
osobnímu rozvoji, podporují jeho zdraví a vitalitu. Nepřehlédnutelným faktem je i to, že
poskytování volnočasových benefitů má příznivý dopad na zaměstnavatele. Nejenže jsou
užitečným nástrojem odměňování a motivace zaměstnanců, ale především jsou pro obě strany
ekonomicky výhodné.
I mezi našimi zaměstnanci jsem zaslechla, co vlastně dostáváme. Je pravda, že nás hlavně zajímá
mzda a ani nám nedochází, co navíc dostáváme. Proto malé připomenutí.
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Benefity firem v ČR
Nabídka zaměstnaneckých benefitů obecně
Zaměstnanecký benefit

2010

Příspěvek na životní pojištění
Příspěvek na penz. připojištění
13. plat
Vzdělávání
Kultura
Zdraví (vitamíny, rehabilitace atd.)
Pitný režim
Příspěvek na dovolenou
Flexi – poukázky
Věcné dary/ jednorázové odměny
Mobilní telefon
Očkování proti chřipce
Sport
Příspěvek cestování do zaměstnání
Služební automobil
Stravenky

39 %
60 %
32 %
70 %
29 %
24 %
71 %
20 %
14 %
57 %
80 %
24 %
33 %
14 %
75 %
75 %

2014
49 %

60 %

21 %

77 %
47 %
83 %
42 %
36 %
81 %
30 %
24 %
66 %
88 %
31 %

17 %
15 %
13 %
13 %
12 %
10 %
10 %
10 %
9%
8%
7%

42 %

35 %

2%

20 %
74 %
74 %

14 %
73 %
72 %

0%
-2 %
3%

BENEFITY U SŽDC

příspěvek na penzijní pojištění
příspěvek na životní pojištění
stravenky
režijní výhody
sportovní a kulturní akce z FKSP – dle zájmu
permanentky z FKSP – dle zájmu
příspěvek z FKSP na dovolenou – dle zájmu
dovolená z ČD Travel
týden dovolené navíc

Pro určité profese
KOP – pro určité profese
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Změna
2010 / 2015

68 %
39 %
81 %
35 %
39 %
75 %
27 %
26 %
71 %
89 %
27 %

Zdroj: NN pojišťovna a penzijní společnost (průzkum mezi 110 firmami v České republice)

Pro všechny zaměstnance

2015

VII. sjezd OSŽ
V ostravském hotelu Clarion se ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 konal VII. sjezd OSŽ, kde mimo
jiné probíhala volba předsedy OSŽ, místopředsedy, předsedy revizní komise atd. Úvodního slova
se ujali pozvaní hosté. Po krátké přestávce byla zahájena volba nového předsedy OSŽ. Jednotliví
kandidáti (Mgr. Martin Malý, Bc. Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun) se představili delegátům a
přednesli své představy o dalším směřování OSŽ. V následujícím hlasování postoupili do
druhého kola Vladislav Vokoun a Martin Malý, v němž Vladislav Vokoun získal 103 hlasů (48,13
%) a Martin Malý 111 hlasů (51,87 %). Předsedou OSŽ na další funkční období se tak stal Mgr.
Martin Malý. Po volbě předsedy byly projednány změny ve Stanovách OSŽ, byly provedeny
volby I. místopředsedy OSŽ (Vladislav Vokoun), předsedkyně Revizní komise OSŽ (Barunka
Balážová) a místopředsedy OSŽ pro správu majetku (Martin Vavrečka). Potvrzeno bylo rovněž
21 členů Ústředí OSŽ.

Kolektivní vyjednávání
Zaměstnavatel navrhl zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a
disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,4 %, a dále navrhl navýšení
nominálních hodnot poukázek na jídlo (stravenky). Odborové centrály souhlasily s návrhem na
navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních
tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %,
vyplývá to ze zveřejněné 10. společné informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC –
stav k 19. 12. 2017, s tím, že další jednání proběhne až 27. prosince 2017 v sídle
zaměstnavatele. Jelikož nedošlo ke shodě, zahájil zaměstnavatel projednání Opatření
generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy
po období 31. 12. 2017. Návrh opatření obsahuje všechny ostatní doposud dojednané oblasti
v odměňování, v kondičních pobytech a v pravidlech poskytování náborového příspěvku. Pro
odměňování bude použita nově konstruovaná stupnice tarifu, kterým bude nahrazena současná
stupnice sazeb A a B a při jeho použití bude dosaženo stejného objemu nákladů na tarifní mzdy
jako v roce 2017. Základní text PKS a příloha č. 1 PKS na období 2016 – 2017 zůstává v platnosti.
Smluvní strany jsou si vědomy, že nedojde-li k podpisu nové PKS, bude nutno formou změny
stávající PKS upravit vyrovnávací období po 31. 1. 2018.
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Pořádali jsme sportovní akce
Dne 13. 10. 2017 se uskutečnila akce „V ŘÍJNU S MAPOU“, což byl pro některé orientační běh a
pro některé orientační pochod. My, co jsme se ho zúčastnili, jsme poznali krásy Bělského lesa.
Přihlásit jsme se mohli do 3 kategorii trati:
Kategorie A (1,3 km, 11 K, 0 m převýšení)
Kategorie B (2,4 km, 18 K, 5 m převýšení)
Kategorie C (5,2 km, 11 K, 45 m převýšení)

Vítězi kategorie A
1. Niklová Veronika
2. Hrbáček Jan
3. neobsazeno

dosažený čas
42:05 spolu s rodinou
45:33 spolu s rodinou

Vítězi kategorie B
1. Kokotek Roman
2. Týnovi Eva a Josef
3. Plačková Martina

dosažený čas
28:28
32:33
59:18

Vítězi kategorie C
1. Týn Tomáš
2. Macho Jiří
3. Kotásek Dalibor

dosažený čas
62:03
72:08
82:14

Účastníci závodu podávali snaživé až zarputilé výkony.
Zvláštně oceňujeme výkon Andrey Dluhošové v kategorii C, která opakovaným nabíháním na
kontroly naběhala dle GPS-ky 16,3 km (!!).
Andrea Dluhošová
dosažený čas 126:54
Podobně oceňuji výkon Tomáše Urbana s rodinou a dvěma dětmi, z nichž jedno bylo v golfových
holích.
Tomáš Urban s rodinou
dosažený čas 140:20
U všech účastníků si ceníme toho, že i bez kompasů nebo buzol se všichni zorientovali v mapě a
došli nebo doběhli do cíle.
Poděkování posíláme panu Ing. Juřeníkovi, který zajistil prostory a připravil celou trasu a
technické zajíštění. Poděkování se dostalo i mně za přípravu akce po organizační a
gastronomické stránce. Všichni jsme odcházeli spokojení, někteří uběhaní, ale slíbili jsme si, že
akci zopakujeme v roce 2018. Ta by se měla uskutečnit v Oblasti Dolních Vítkovic jako noční
pochod s čelovkami. Už se těšíme.
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Pořádali jsme zájezdy
Zájezd Vizovice

Budapěšť
Ve dnech 11. a 12. 11. 2017 jsme pořádali zájezd do Budapešti. Vyjížděli jsme ve 4 hod. ráno
z Ostravy a v Budapešti jsme byli asi kolem 11. hodiny. Nejprve jsme navštívili největší tržnici
Vásárcsarnok, kde najdete vše, co je základem maďarské kuchyně: různé druhy mleté papriky,
celé věnce sušených paprikových lusků, různě připravené uzené klobásy, salámy, různé druhy
pálenek, čerstvé ovoce a zeleninu a mnoho dalšího. Poté jsme své nákupy uložili v autobuse a
čekala nás procházka historickými částmi měst Budína a Pešti, kde jsme zhlédli ta nejkrásnější
místa metropole i úžasných termálů. Procházeli jsme kolem Královského paláce, korunovačního
Matyášova chrámu a dominanty Budapešti Rybářské bašty. Z dálky jsme viděli „Parlament“.
Prošli jsme „Řetězovým mostem a nejkrásnější „pešťskou“ ulicí Vaci až k náměstí, kde se již
konaly adventní trhy. Večer jsme se ubytovali v moderním hotelu a společně jsme někteří
zasedli v baru.

Na nedělní ráno jsme se těšili. Autobusem jsme vyjeli k „Soše svobody“, kde jsme si užili
krásného pohledu na celou Budapešť a vyrazili jsme do termálních lázní Széchenyi.
Venku 12°C a my jsme chodili v plavkách z jednoho bazénu do druhého. Užili jsme si další
úžasný den a v 16 hod. jsme se s Budapeští rozloučili a jeli domů.
Za příjemnou atmosféru musíme poděkovat naší průvodkyni Martině Kolníkové, která nás
zahrnula spoustou informací.
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Pravá moravská zabíjačka s cimbálovou
Úžasný zájezd do Lednice pro milovníky práce
s masem, harmoniky a cimbálovou muzikou.
Dobrá nálada již začala ve vlaku, kde jsme se pomalu
začali scházet. Po příjezdu do Lednice, jsme se
ubytovali v krásných pokojích penzionu Onyx a ti, co
měli zájem pracovat se převlékli a pomáhali u
zabíjačky. Já krájela a škvařila sádlo, Danek krájel
suroviny na tlačenku, Julie a Aleš špilkovali střeva
na jelita a jitrnice, Rostík mlel suroviny na jelítka a
jitrnice. Zkrátka ti co chtěli - pracovali a ostatní
seděli a zpívali s harmonikářem. Pan majitel nás přivítal štamprlí slivovice. V 18 hod jsme měli
vše připravené na zabijačkový raut, hodili jsme se „do gala“ a šli jsme do vinného sklípku, který
je v areálu penzionu. Zde jsme jedli, pili, zpívali a někteří i tancovali.
Ráno jsme posnídali a vyrazili všichni do svých domovů.

Adventní zájezd do Wroclawi
Wroclaw neboli Vratislav je kouzelné město plné památek a krásných zákoutí. Je známá i tím, že
leží na více než 12 ostrovech na řece Odře, které jsou spojeny 30 mosty
Dne 9.12. 2017 jsme toto město navštívili. Vyjížděli jsme v 6:00 hod. z Ostravy a v 6:20 hod.
z Bohumína. Všichni jsme byli pozitivně naladěni a těšili jsme se na adventní trhy, památky a
punč. Bohužel jsme měli smůlu na průvodkyní. V autobuse přečetla 3 listy o památkách ve
Wroclawi, které ji poslala cestovní kancelář. Společně jsme navštívili Katedrálu svatého Jana
Křtitele neboli Vratislavský dóm, poté jsme prošli Wroclawským mostem lásky, pokračovali jsme
na velkou tržnici a rynek. Wroclawský rynek je jedním z nejkrásnějších a nejhonosnějších náměstí
v celé Evropě. Zde jsme došli bez naší průvodkyně, protože městem bloudila byla neznalá, a tak
jsme se postupně z její blízkosti vytráceli, až zůstala sama. Adventní trhy jsou ve Wroclawi velice

rozsáhlé a opravdu jsou jedny z nejkrásnějších adventních trhů z evropských států. Punč byl
výborný, mají několik druhů - sváteční, malinový, jahodový, švestkový atd.
V 17:00 hod. jsme se sešli s nákupy a dobrou náladou u autobusu, a poté odjížděli zpět do ČR.
Ráda bych sdělila na základě svých zkušeností jeden poznatek. Možná se některým
zaměstnancům zdají některé zájezdy, které pořádám, dražší. Snažím se pořádat zájezdy po
Evropě a hlavně do států, kde je ještě prozatím bezpečno. Do budoucna budeme třeba už
jezdit jen po ČR. Dbám však na to, aby zájezd, který si zaplatíme, měl nějakou úroveň. Úroveň
zájezdu dělá především ubytování a průvodce.
V letošním roce jsem jela soukromě s kamarádkama přes jednu cestovní kancelář do Francie
na 5 dnů za 6500,- Kč. V ceně jsme měli dopravu, průvodce, ubytování a snídaně. Na snídani
jsme dostali pouze máslo a marmeládu, ubytováni bylo zajištěno v tzv formuli (po příjezdu
domů jsme prováděli dezinfekci kufru) a průvodkyně byla totálně neschopná a neznalá.
Hezké ubytování, rautová snídaně a dobrá průvodkyně dělají kouzlo celého zájezdu. Dále si
musíme uvědomit, že autobus nás vozí po celém městě, takže neutrácíme za veřejnou
dopravu. Průvodkyně je nonstop 24 hod. k dispozici.
Nemá ceny utrácet peníze za nekvalitní služby. V případě, že mi někdo poradí jak to dělat
lépe, kvalitněji a levněji budu moc ráda.
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Aktiv ke Dni železničářů
Jako každý rok pořádala naše ZO s vedením OŘ Ostrava „Aktiv ke Dni železničářů“. V letošním
roce se uskutečnil v Domě kultury města Ostravy, kde byli pozváni jak zaměstnanci OŘ Ostrava,
tak i senioři. Celkem se aktivu zúčastnilo 275 zaměstnanců a seniorů.
Senioři byli rádi, že se sešli se zaměstnanci a zaměstnanci naopak se seniory. Předali si své
poznatky, zavzpomínali na nedávnou dobu a hlavně na pořádané akce. Nálada byla úžasná a
všichni se těšíme na příští rok na toto setkání. Spousta seniorů byla ráda, že akce byla pro ně na
dostupném místě.
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Mikuláš pro děti
Stejně jako loni se i letos konala mikulášská nadílka pro naše děti. Dostavili se za námi čerti,
mikuláš a také anděl. Děti ať velké tak malé bedlivě sledovaly celý program a tešily se na
nadílku. Pro rodiče, ale i pro děti bylo připravené občerstvení a něco na zahřátí.
Děkujeme tímto všem, kteří se na této akci podíleli.
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Rubrika „Koníček našich členů“
Šachisté OŘ Ostrava součástí historického úspěchu na malém USICu v Kořenově
Ve dnech 10. – 13. října proběhl na Lesní chatě v Kořenově malý USIC šachistů-železničářů za
účasti šesti zemí. Naši reprezentaci se podařilo opět po delší době dosáhnout historického
úspěchu. Po mnoha letech příkoří, kdy jsme povětšinou trpěli za „nedostižnou německou
mašinou“, na druhém (případně někdy dokonce i na třetím) místě, jsme konečně na domácí
půdě stanuli na pomyslném nejvyšším stupínku a slavně zvítězili!!! Je zajímavé, že nikdo
z pamětníků si nedokázal přesně vzpomenout, ve kterém roce jsme vlastně naposledy tuto
soutěž vyhráli. Víme jen, že se to stalo kupodivu v Německu a to ještě v době, kdy byl ve funkci
spolkového kancléře Gerhard Schrőder (1998-2005). Proč si to vlastně takto pamatujeme? No
to je jednoduché! Tenkrát se pořadatelům podařil přímo husarský kousek - jako cenu pro vítěze
získali pěkný stylový talíř s osobním věnováním přímo od kancléře! Samozřejmě, že ten už byl
„předem“ připraven na to, aby se blýskal někde ve vitríně sportovních úspěchů Deutsche Bahn.
Jenže ouha! Nakonec bylo všechno jinak a talíř jsme si odvezli domů my... Letos jsme
samozřejmě nechtěli připustit obdobnou situaci u nás. A ačkoliv jsme sice neměli od pana Mgr.
Bohuslava Sobotky jako první cenu přislíbeno vůbec nic, tak jsme přesto nechtěli, aby si od nás
vítězný pohár a pěkné skleněné mašinky odváželi zase na oplátku Němci! Bojovali jsme jako
praví čeští lvi a bez ztráty kytičky opanovali první místo.
Naše OŘ Ostrava mělo ve vítězném týmu hned dva zástupce:
Ing. Martin Mužík – aparát, úsek ekonomického náměstka
Václav Mitura – správa zabezpečovací a sdělovací techniky

Michal Běloušek z OŘ Brno
Co se týče samotného průběhu, tak los k nám nebyl příliš přívětivý a nejtěžšího soupeře nám
nalosoval hned v úterý odpoledne do prvního kola. Nebylo to nic moc příjemného, neboť jsme
se jako hráči různě sjížděli z celé republiky během dopoledne s tím, že někteří museli vstávat
hodně brzy ráno. Na nějakou speciální přípravu na zápas tedy nebyl vůbec čas. Navíc Němci
nechtěli nic ponechat náhodě a jako jediní dorazili do místa konání už o den dříve, aby se stihli
aklimatizovat a dobře připravit. Okolnosti nám tedy zrovna moc nepřály, ale nedalo se už nic
dělat – nezbývalo než jít odhodlaně a nebojácně do toho! Nakonec to byl moc hezký zápas a my
po velmi tuhém a dlouhém boji vyhráli celkem přesvědčivě 4:2! Vítězstvím na své druhé
šachovnici jsem se na tomto výborném výsledku podílel i já, když jsem se s černými figurami
raději rozhodl nepouštět do žádných velkých akcí. Můj soupeř na tom byl však jinak a i
vzhledem k vývoji zápasu se rozhodl, že celkem vyrovnanou partii zkusí nějak silou zlomit ve
svůj prospěch. Ale jak už to tak někdy bývá, tak svou snahu trochu přepískl a postupem času se

10/24

ocitl v teoreticky prohraném postavení. Nebylo to však ještě nic jednoduchého, protože dávat
mat samotným jezdcem a střelcem jsem se učil naposledy jako žák a vzpomenout si na to, jak se
to vlastně dělá v omezeném čase a při únavě ve čtvrté hodině hry, nebylo zrovna snadné.
Naštěstí se mi to po menších peripetiích nějak podařilo (kdyby ne, tak nevím, jak bych tuto svou
šachovou nevzdělanost a tak trochu i ostudu vysvětloval na tréninku svým žákům, případně
tady na turnaji spoluhráčům) a mohlo se jít slavit. Tedy vlastně nemohlo (to by nám trenér
nepovolil), protože nás čekaly ještě další 4 zápasy, ve kterých bychom ještě mohli tento
vynikající, avšak zatím jen částečný úspěch, úplně zahodit…
Ostatní zápasy už podrobně komentovat nebudu, snad jen, že nejtěžší z nich byl souboj s Velkou
Británií, která se tady ukázala ve velmi dobrém světle a po zápasové remíze s Německem,
muselo o druhém místě rozhodnout až pomocné hodnocení…

Naše výsledky:
ČR - Německo 4:2
ČR – Rakousko 5:1
ČR – Velká Británie 4,5:1,5
ČR – Belgie 5:1
ČR – Švýcarsko 4,5:1,5

Konečné pořadí:
1. ČR 10 zápasových bodů/23 bodů na šachovnicích
2. Německo
7/21
3. Velká Británie
7/18,5
4. Rakousko
4/11
5. Belgie
2/9,5
6. Švýcarsko
0/7

Výsledky našich hráčů:
Bo.
Name
1 FM Horak Michal
2 FM Muzik Martin
3
Mitura Vaclav
4
Belousek Michal
5
Ruzicka Zdenek
6
Bartos Alois

IRtg
2324
2158
2169
1986
2191
1872

1
1
1
½
½
1
0

2
½
1
1
½
1
1

3
1
½
½
½
1
1

4
½
1
½
1
1
1

5
½
1
1
½
1
½

Pts
3½
4½
3½
3
5
3½

%
70.0
90.0
70.0
60.0
100.0
70.0

Za zmínku stojí určitě dvě skutečnosti – z 30 odehraných partií jsme prohráli pouze jedinou!!
Výborný výsledek pana Zdeňka Růžičky – ve svých 70 letech dokázal vyhrát všechny své partie!!
Martin Mužík
Gratulujeme a děkujeme za příspěvek.
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Konference ZO OSŽ SŽDC Ostrava
Dne 16. listopadu 2017 proběhla plánovaná konference naší základní organizace. Byl
zhodnocen dosavadní rok, v čem jsme uspěli, v čem bychom se chtěli ještě posunout dál. Byly
předloženy výsledky hospodaření a porovnány s plánem, který jsme si dali, když jsme organizaci
přebírali od bývalého vedení.
Odsouhlasily se nové zásady pro následující rok s menšími změnami, které najdete na
internetových stránkách www.oszszdcostrava.cz.

Rubrika „ Pomoc členům v naší ZO“
Ať si to připustíme nebo ne, vyřčení jakékoliv diagnózy je prakticky vždy šokem a následně
těžkou životní zkouškou, jak pro samotného nemocného, tak i pro jeho okolí. Zejména chvíle
těsně po vyslechnutí diagnózy závažného onemocnění bývají velmi těžké a právě v tento
okamžik mnozí potřebují oporu, pomoc a naději. Proto jsem se rozhodla být těmto lidem
nápomocná i já s naší ZO.
Bohužel vážnou nemocí onemocněli v roce 2017 i dva naší členové ZO. Léčba je náročná jak po
psychické stránce, tak i po finanční. Proto jsme využili všechny dostupné prostředky a pomohli
jsme našim členům alespoň peněžitým příspěvkem.
Nemocné kolegyni jsme dle zásad zaslali příspěvek 3000,- Kč. Požádala jsem vedení OŘ Ostrava
o příspěvek ve výši 10 000,- Kč ze sociálního fondu. Poslala jsem také žádost na Ústředí OSŽ v
Praze, aby byl z Podpůrného fondu vyplacen příspěvek ve výši 20 000,- Kč.
Celkem jsem naší kolegyni zajistila příspěvek ve výši 33 000,- Kč.
Nemocnému kolegovi jsme dle zásad zaslali 3000,- Kč, opět jsem požádala vedení OŘ Ostrava o
příspěvek ve výši 10 000,- Kč ze sociálního fondu a taktéž jsem požádala Ústředí OSŽ v Praze,
aby z Podpůrného fondu byl vyplacen příspěvek ve výši 20 000,- Kč.
Myslíme na Vás, držíme palce a přejeme:
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Měsíc prosinec je jeden z krásných měsíců celého roku
V práci sice mají některé profese napilno, ale pak si všichni užíváme krásné rodinné pohody,
vůně cukroví a radosti u stromečku.

Co jsou Vánoce a proč se slaví
Co to jsou Vánoce? Stromeček, ozdobená okna, nebo dárky? Tyto všechny náležitosti k
Vánocům patří, ale začněme od začátku. Slovo Vánoce pochází z německého Weihnachten,
což se dá volně přeložit jako svaté noci. Nebo lépe - světit noc.
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si připomínáme vlastně jeho
narozeniny. V dějinách lidstva to byla tak zásadní událost, že od Kristova narození počítáme
náš letopočet.
Slavení vánočních svátků je spojeno s mnoha tradicemi a zvyky. Ty navazují na předkřesťanské
svátky zimního slunovratu. Oslavě narození předchází čtyřtýdenní období očekávání a půstu
zvaným advent. Poslední den adventu se nazývá Štědrý den (24. prosince).
Na štědrý den se tradičně strojí vánoční stromek a lidé usedají k tradiční štědrovečerní večeři.
Večeře ještě spadá do období adventu, proto jídla předkládaná jsou postního charakteru. Rybí
polévka, smažený kapr a bramborový salát (jídlo z ryb proto, že to bylo jídlo chudých a
apoštolů).

Po večeři se nadělují dárky. Den vrcholí nocí narození
Páně, kdy se při půlnoční bohoslužbě předčítá evangelia
oddíl z Bible o narození Ježíše a zpívají se koledy o
narození Božího syna. Nejznámější koledou u nás je
Narodil se Kristus Pán, je až neuvěřitelné, že text pochází
z roku 1505 a od té doby je nezměněn. Protože žijeme na
území, kam křesťanství přinesli bratři Cyril a Metoděj
před více než tisíci lety, tak i v občanském kalendáři jsou
dny 24., 25., 26. 12. státním svátkem Po Štědrém dnu
následuje Boží hod vánoční (25. 12.) a druhý svátek
vánoční (26. 12.), což je svátek sv. Štěpána, kdy bylo
tradicí chodit po koledě a navštěvovat příbuzné a známé.
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
u pojišťovny Kooperativa, a.s. končí těmto členům:
LEDEN

BALDÍK Jiří
BÁRTA Tomáš
BAZGIER Jan DiS.
BECHNÝ Tomáš
CELECKÝ Bohumil
CIOMPOVÁ Barbora
ČERVENEC Antonín
FOLTA Martin
GAWLÍK Jiří
HAVLÍK Radim Ing.
HOLINKA Vít
CHLOPČÍK Jiří
JUST Martin
KLANICA Dalibor
KOMORÁŠ Kamil
KONEČNÝ Boris, Dis.
KOSTURA Tomáš
KRCHO Martin
LUKŠÍK Pavel
MACURA Vladimír
MALCHAR Petr
MODLITBA Lukáš

ÚNOR

NAWRATHOVÁ Zdeňka
ORŠULÍK Libor
PAVLÍČEK Petr
PETR Marek
PÍTR Jaroslav
PLAČEK Jaroslav
PODĚBRADSKÝ Josef
POKORNÁ Andrea
POKORNÝ Marek
PRAŽANOVÁ Jana
REMIÁŠ Zdeněk
RUČKA Milan
SIKORA Josef
SNĚHOTA Petr
STANĚK Josef
ŠÍMA Pavel
ŠIMKOVÁ Šárka
TKOČ Pavel
VÁGNER Jiří
VANĚK Libor
ZAGOL Aleš
ZAPLETAL Milan

BARAN Michal
BLAŽEK Libor
BOBČIAK Ondřej
BRZICA Pavel
BRZICA Vladimír
ČADIL Petr
ČEGAN Rostislav
ČERVEŇ Jan
DAMEK Roman
DOSTÁL Pavel
DOSTÁLOVÁ Anna
DUDEK Adolf
FOJTÍK Stanislav
FUKALA Bogdan Ing.
GAJDOŠ Petr
GELNAR František
GLOGOVSKÝ Rostislav
GRABOVSKÝ Zdeněk
GREŠÁK Vladislav
HÁBL Dalibor
HALFAR Pavel
HAMPEL Jiří

HOPA Daniel
HOTÁREK Ivo
HÝL Vlastimil
KADLEC Pavel
KALINA Pavel
KAPLARCZYK Petr
KLEČKA Jakub
KOLIMÁR Pavel
KOPECKÝ Jiří
KÖRNYEI Jiří
KOTASEK Dalibor
KŘÍŽEK Libor
KUBÁT Roman
KUBEČKA Petr
KUPKA Pavel
KUŚ Roman
KYSELÝ Roman
LESKOVJAN Zdeněk
LIŠKA Zdeněk
LOŠÁK Jaroslav
LUKNÁR Dušan
LUKŠÍK Jiří

LUKŠÍK Petr
MECA Zdeněk
MELNAR Radek
MITURA Václav
MUCZKA Daniel
NEKVASIL Ondrej
PALETA Mojmír
PELKA Karel
PERŠALOVÁ Eva
PUPÁK Petr
SMEJA Karel
STOLAŘ Vlastimil
ŠAJTAR Petr
VÁGNER Jan
VAŠUT Jaroslav
VAVŘÍČEK Rostislav
VRŤO Miroslav
VRZÁK Bohumil
WALIGÓRA Filip
WOREK Jaroslav
ZÁTOPEK Mojmír

BŘEZEN

BALOG Zdeněk
BARTOŠ Pavel
BENEŠ Lukáš
CURYLO Jan
ČIKL Zdeněk
GÁBOR Robin
GOBAN Ján

HÁJEK Roman
HAMMERSCHIK Jiří
HECZKO Vladislav
CHVOJKA Pavel
CHYTÍLEK Miroslav
JANOŠ Richard
JURAŠÍK Michal

KAJÁNEK Štefan
KANTOR Jiří
KOLKA Jozef
KRAJČOVÁ Marcela
KUDLÁČ Richard
KURIC Stanislav
LAZAR Marek
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MRKVA Ivan
OPLETAL Zdeněk
PETREK Libor
PISKA Jiří
SCHMUTZOVÁ Jana
SLANÝ Martin
SNĚHOTA Pavel

SOSNA Petr
SUCHÁNEK Petr
ŠEBEK David
ŠEBEK Martin
ŠUSTEK Radim
ZAJÍČEK Václav

Členská základna

VSTŮPIL
PTOŠKOVÁ Pavlína
ŠLECHTA Petr
ŽIŽKA Vladislav
STANKUŠ Tomáš
VALEČKO René
NIERYCHEL Roman
FIGALLA Luděk
POLAKOVIČOVÁ Lýdie
BYRTUS Daniel

ONDRUŠ Vojtěch
SKŘÍŽALA Jakub, Bc.
GERYCH Ondřej
MATUŠEK Radek
HANUSKOVÁ Eugenie
SATINA Tomáš
JIŘÍK Petr
KOVAŘÍK Radim
HABART Rostislav

VYSTŮPIL
NIKDO 

SVRČINA Miroslav

50 let
BALDÍK Jiří, KONEČNÝ Boris, PÍTR Jaroslav
60 let
MACURA Vladimír, VALÁŠEK Lubomír
Blahopřejeme

šťastným tatínkem se stal
Martin KAŠNÝ
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Na co se těšit v roce 2018?
Ples moravskoslezských železničářů
V příštím roce dne 23. 2. 2018 pořádáme druhý ročník našeho plesu v Domě kultury města
Ostravy.
Ples bude uvádět známý herec Jaroslav Sypal
Čeká nás zpěv a tanec Elvise Presslyho, občerstvení, krásná tombola, skupina LORD a hlavně
super nálada.

To nejlepší z HOLANDSKA + KVĚTINOVÉ KORZO
Termín: 18. 4. 2018 až 22. 4. 2018

Poznávací zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější ze země tulipánů.
Projedete se po amsterdamských kanálech, prohlédnete si větrné mlýny v Zaanse Schans,
ochutnáte holandské sýry v Alkmaaru, budete obdivovat zahradu Evropy Keukenhof i květinový
průvod a zaskočíte si do Rotterdamu.
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Program:
Odjezd z Ostravy ve středu 18. dubna v odpoledních hodinách. Ráno 19. 4. 2018 příjezd do
hlavního města Amsterdamu. Zde zhlédneme skvosty architektury mezi něž bezpochyby patří hlavní
nádraží, královský palác, kostel sv. Mikuláše. Součástí bude taktéž projížďka lodí. V pátek 20. 4. 2018
začneme prohlídkou skanzenu v Zaanse Schans.
Poté se přesuneme do městečka Alkmaar, odkud naše cesta povede na farmu, kde nám vysvětlí
proces výroby a zrání sýru. Čerstvé ryby můžeme ochutnat ve vesničce Volendam, rozkládající se na
břehu jezera Ijsmelmeer, které bývalo dříve mořem.
V podvečer se projdeme uličkami Naardenu, městečka
s opevněním ve tvaru hvězdy. Dojdeme až ke kostelu, kde je
pohřben Jan Amos Komenský. Celou sobotu budeme
věnovat neuvěřitelné přehlídce květin. Právě v tento den
odpoledne zde projíždí průvod květinami nazdobených
alegorických vozů, zvaný Květinové korzo.

Ve večerních hodinách se vydáme do Rotterdamu. Tam speciálním skleněným výtahem vyjedeme
na vrchol 185 m vysoké věže Euromast, abychom se s Holandskem rozloučili pohledem na noční
Rotterdam.
Cena 5-ti denního zájezdu: 7150,Kč/osobu v případě kapacity
autobusu 40 osob.

Cena pro zaměstnance SŽDC, a
jednoho RP po dotaci :
5950,- Kč/osoba
Cena pro zaměstnance ČD Cargo,
a.s. a jednoho RP po dotaci :
Bude upřesněno
Cena zahrnuje: cestu autobusem po celou dobu zájezdu, 2x ubytování ve 2 nebo 3 lůžkových
pokojích, 2 x snídaně, průvodce po celou dobu zájezdu.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy do navštívených objektů.
Přihlášky zasílejte: Lýdie Vatterová e-mail: vatterova @szdc.cz tel.: 734 168 043
Termín odevzdání přihlášek: 30.1.2018
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To nejlepší ze SALZBURGU ORLÍ HNÍZDO + KÖNIGSSEE
Termín: 29. 6. 2018 až 1. 7. 2018

Nevšední poznávací zájezd s průvodcem za krásami v oblasti rakousko-německých hranic.
Projdete se historickým centrem Salzburgu a zhlédnete Mozartův rodný dům. Užijete si vyhlídku
Rossfeld, projížďku vláčkem do hlubin země i plavbu po jezeře Königssee. Navštívíte proslulé
Orlí hnízdo a město Linz.

Program:
V pátek 29. 6. 2018 odjezd v brzkých ranních hodinách (kolem 4. hodiny) z Ostravy.
V odpoledních hodinách příjezd do Salzburgu. Prohlídku nádherného barokního města Salzburg
začneme v pevnosti Hohensalzburg, na kterou se dostaneme více než sto let starou lanovkou.
Poté navštívíme kouzelné zahrady zámku Mirabell Ve večerních hodinách přejezd do místa
ubytování.

Sobota 30. 6. 2018: Po snídani se společně vydáme na Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo. Toto sídlo
dostal Adolf Hitler darem k 50. narozeninám. Cestou z Orlího hnízda navštívíme muzeum
Dokumentation Obersalzberg, které nám příblíží dějiny Obersalzbergu, ale i to nejdůležitější z
období 2. světové války. Odpoledne se vydáme do solného dolu v Berchtesgadenu, kde se již od
roku 1517 těží sůl. Oblečeme si tradiční kombinézy a vláčkem se svezeme do hlubin země. Na
závěr dne společně autobusem projedeme Rossfeld Panoramastrasse, více než 15 kilometrů
dlouhou cestu, během které se nám naskytnou nezapomenutelné výhledy na celou oblast
Berchtesgadenu.
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Neděle 1. 7. 2018:
Ráno se přesuneme k jezeru Königssee, které leží na samém dně hlubokého údolí, je obklopeno
vysokými horami a nádhernou přírodou a zároveň je nejčistším jezerem v Německu. Vydáme se
společně na plavbu lodí po jezeře, během které budeme moci obdivovat krásy okolní přírody a
uvidíme několik vodopádů. Na jedné ze zastávek společně vystoupíme a uděláme si krátkou
procházku k jezeru Obersee a nejvyššímu vodopádu v Německu, Röthbachfall V odpoledních
hodinách se zastavíme ve městě Linz, kde si společně projdeme historické centrum a mimo jiné
navštívíme i největší kostel v Rakousku, Mariendom. Návrat do ČR v pozdních večerních
Cena 3 denního zájezdu:
4725,- Kč/osoba v případě
kapacity autobusu 40 osob.
Cena pro zaměstnance SŽDC, a
jednoho RP po dotaci : 3825,Kč/osoba
Cena pro zaměstnance ČD
Cargo a jednoho RP po dotaci :
Bude upřesněno
Cena zahrnuje: cestu autobusem po celou dobu zájezdu, 2x ubytování ve 2 nebo 3 lůžkových
pokojích, 2 x snídaně, průvodce po celou dobu zájezdu.
Cena zájezdu nezahrnuje: cestovní pojištění a vstupy do navštívených objektů.
Přihlášky zasílejte: Lýdie Vatterová e-mail: vatterova@szdc.cz tel.: 734 168 043
Termín odevzdání přihlášek: 10.3.2018

Zámek Slavkov u Brna + návštěva vinného sklípku s degustací a přednáškou
Termín květen/2018, Čejkovice
Pro milovníky vína budu pořádat exkurzi po výrobně vína včetně večerní degustace spojené
s profesionálním výkladem pana Bízy a posezením u kytary. Následující den bude možno vína
zakoupit přímo ve sklípku. Po cestě do sklípku navštívíme také zámek Slavkov. Ubytování bude
zajištěno přímo v Čejkovicích. Bližší Informace budou vydány v průběhu února 2018.

Organizuje : Jiřina Lovásová e-mail: lovasova@szdc.cz tel.: 734 168 042
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Pravidla pro čerpání finančních prostředků z FKSP přidělených odborové
organizaci
Vzhledem k tomu, že neustále dochází k nejasnostem ohledně čerpání finančních prostředků
FKSP na akce, které pořádá odborová organizace, předkládáme jasná pravidla.
Vstupenky a permanentky
Budete-li si chtít zakoupit jakékoliv vstupenky do kina, divadla nebo permanentku na bazén,
saunu, hokej, vždy hradí:
50% zaměstnanec
50% zaměstnavatel
Zájezdy
Příspěvek z FKSP na zájezd pořádaný ZV nebo odborovým úsekem pro rok 2018 :
zájezd 1 den:
300,- Kč
zájezd 2 dny:
600,- Kč
zájezd 3 dny:
900,- Kč
zájezd 4 a více dnů:
1200,- Kč
Zbytek ceny zájezdu si hradí zaměstnanec.
Akce sportovní a kulturní
Příspěvek na sportovní a kulturní akce bude vždy uhrazen k určitému datu, nikoliv až na dané
akci. Za toto odpovídá garant akce.
Příspěvek 50,- Kč: bowling, tenis, badminton, mikulášská nadílka, dětský den,Mariáš, orientační
běh, atd.
Příspěvek 100,- Kč: střelnice
Upozornění: garant akce tento příspěvek platit nebude. Do prezenční listiny do kolonky
organizační složka napíše své pracoviště a slovo pořadatel.
Příklad: OTV Bohumín - pořadatel nebo TO Ostrava - pořadatel
Garant akce je ten zaměstnanec, který celou akci zajišťuje, vyúčtuje ji a dohlíží na to, aby všichni
přihlášení byli ze SŽDC.

Budeme se snažit, aby byli všichni spokojeni a těšit se na Vás při akcích v roce
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Trochu humoru pro Vás
Pomáhá vám manžel s předvánočním úklidem?”
„Ani ne... on se nejdříve uklidí sám...”
„Paní sousedko, nešla byste nám zabít kapra?”
„Proč zrovna já, Mirečku?”
„Tatínek říkal, že máte strašnou ránu.”
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Novák. „Manželka chce, abych jí
pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” razantně to odmítne šéf.
„Děkuji” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že se na Vás můžu spolehnout.”
Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu,
dvě, tři… Pak se ozve: „Terezo, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”
„Proč chodíš na Štědrý den po bytě nahá?” ptá se manžel manželky.
„Aby sis uvědomil, že se jmenuji Eva a mám dnes taky svátek!”
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Vážené kolegyně a kolegové.
Děkujeme Vám za celoroční spolupráci a důvěru.
Šťastné a veselé Vánoce mějte,
pohody s blízkými si užívejte,
a až pak nakonec nový rok přijde,
přejeme, ať vám v něm všechno vyjde.
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