
Informační leták ZO OSŽ žst. Most !!! 
 
 

Rychlý šíp č.7/2012 
 
 

 

1. Nové vedení ČD a.s. Cargo 
 

Jak jiţ zřejmě všichni víte ze sdělovacích prostředků, předsedou představenstva se stal stávající 
předseda představenstva ČD a.s. a generální ředitel ČD a.s. pan Ing. Petr Žaluda. Dalšími členy 
představenstva se stali pan Chobot (bude mít zodpovědnost za obchod) a pan May (bývalý finanční 
ředitel) Petr Ţaluda přednesl na jednání PV ČD a.s. a PV ČD  a.s. Cargo, kterého se účastnil i náš 
předseda p. Šafránek v hotelu Oddech několik konstruktivních námětů, které měly jednoho 
společného jmenovatele, nebo chcete-li jedno společné téma – myšlenku propojit České dráhy a ČD 
Cargo a nastartovat jejich společný růst. Na rozdíl od svých předchůdců ale Petr Ţaluda nevyhroţoval 
propouštěním. „Prvně chceme tyto dvě firmy (ČD a ČD Cargo) maximálně propojit, hledat vzájemnou 
synergii, a teprve aţ potom se můţeme bavit o propouštění,“ řekl Petr Ţaluda a dodal. „Očekávám v 
tomto směru i podněty od vás.“ 

 

  
    2.   Kultura a sport 
 

          Zájemci o permanentní vstupenky do fitcentra Zimák se mohou hlásit na ZV, permannetky do fitcentra  
   Flora v Litvínově se mohou hlásit u p. Bringlerové (tel.:25637). Kaţdým dnem očekáváme permanentky 
          do bazénu v Postoloprtech, k dispozici jsou jiţ nabité permanentky do mosteckého Aquadromu, také  
          očekáváme permanentní vstupenky do bazénu v Teplicích. Bazén v Bílině je uzavřen ! Zájemci o  
          permanentní vstupenky na masáţe nebo univerzální permanentky na veškeré sluţby studia Team          
          Proměny (kadeřnictví, kosmetika, vizáţistika, nehtový design a jiné) si je mohou vyzvednout na ZV.     
          Zájemci  o představení divadla v Mostě hlašte své poţadavky na ZV. 
 
 

   3.   Jarní dětská rekreace 

    
 ZV OSŽ žst. Most připravil opět v termínu jarních prázdnin pro děti zaměstnanců týdenní pobyt s plnou  
        penzí v horské chatě KAMENICE v Josefově Dole. Termín rekreace je od 9.3. 2013 do 16.3. 2012. 
        Plná cena je 2940,- Kč, cena pro zaměstnance je 1500,- Kč a pro člena ZO OSŽ žst. Most je cena   
        1300,- Kč !!! 
 
 

   4. Kolektivní vyjednávání 
 
 U všech zaměstnavatelských subjektů začalo kolektivní vyjednávání, jednání nebudou zcela  
       určitě jednoduchá, ale snahou všech letošních kolektivních vyjednavačů je nesníţit úroveň 
       benefitů, které jsou obsaţeny v letošních kolektivních smlouvách. Opět budou širokou ţelezni- 
       čářskou veřejností kolovat zaručeně ty „pravé a nezkreslené“ informace o stavu jednotlivých 
       jednání. Ţádám Vás proto všechny o trpělivost, nešiřte zprávy typu „jedna paní povídala“ ale  
       vyčkejte na korektní a finální výsledky. Děkuji. Šafránek – předseda ZO 
 
  
 
 

 

Bliţší informace dostanete na ZV OSŽ ŽST MOST tel. 25585  nebo 972425585 či 732 900 009, 
na  www.zooszmost.cz a u svých zvolených zástupců v jednotlivých obvodech! 

 
 

 

 

 
V Mostě dne 18. 10. 2012                                                                      za ZO OSŽ ŽST Most:  

                                                                                                                      Bohumil Šafránek v.r.    

  
  

http://www.zooszmost.cz/

