
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Srpen 2017 (č.8)

Číslo bylo umístěno na web dne 31.8.2017 v 18.00 hod 

   Slovo na začátek    

Zdravím všechny, 
vychází nové číslo Zpravodaje. Přispěvovatelé čerpali zasloužený odpočinek a nekonaly se ani akce pořádané naší

organizací. Ani neprobíhaly žádné schůze. Srpnové číslo je tedy hubené. Upozorňuji ale, kdo se bude účastnit zářijové
schůze závodního výboru, tak pozor - je změna místa konání - nekoná se na Smíchově, jak bylo původně plánováno, ale
ve Vršovicích. Je pozván přednosta PO Praha Hl.n. (SŽDC), aby se vyjádřil k organizačním změnám v žst.Praha Hl.n. Tak

to jistě bude zajímavé. 
Mějte se, příjemné počtení přeje Pavel Dvořák, redaktor.

   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00

hod 

Datum: Místo schůze:

7.9.2017 Smíchov
! pozor změna: Vršovice !

5.10.2017 Vršovice

2.11.2017 Smíchov

7.12.2017 Vršovice



   Klub důchodců    

     Příští schůze se bude konat až po prázdninách dne 19.9.2017. Na této schůzi
bude upřesněno datum návštěvy vysílacího střediska ,, TV ŠLÁGR " v Dubném u

Českých Budějovic.



 Akce chystané : 

12.-15.září 2017 cyklovýlet - Moravský kras 

má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 



2.-4.října 2017 pěší túra - Král Šumavy 

má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail:
Formanstepan@seznam.cz 



13.října 2017 sklípek Zaječí 

má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 



 Akce trvalé : 

 

Permanentky na domácí utkání hokejistů HC Sparta Praha 

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice
"Hokej", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/ 

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta Praha 

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice
"Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/ 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/
http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/




! pozor plavenky do Barrandova rozebrány ! 

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 



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

   Knihy    
Čtenářský koutek Pavla Čermocha 





   Převzato    

Praha plánuje propojení železnice v metropoli. 

         Hlavní město chce zadat změnu územního plánu nutnou pro plán posílení kapacit a propojení železnice v metropoli.
Takzvaný projekt Nové spojení 2 zahrnuje i dva tunely a novou podzemní stanici umístěnou mezi Hlavním nádražím a
Muzeem. Změnu územního plánu doporučili radní, musí ji ještě schválit zastupitelé. Projekt je zatím pouze ve fázi studie. 

         Dopravně-urbanistická a technická studie Nového spojení 2 byla zpracována v roce 2007. Aby bylo možné začít
stavět, musí město změnit územní plán. Výstavbu by měla na starosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). S ohledem
na to, že existuje teprve prvotní studie a plán zahrnuje velké tunely, se začátek stavby dá jen odhadovat. Samotná změna
územního plánu, pokud ji zastupitelé schválí, zabere asi tři roky. 

         "Díky projektu Nové spojení 2 dojde k propojení příměstských vlaků, které dosud končí na Masarykově nádraží, s
ostatními vlaky tak, aby nekončily v centru, ale centrem projely. Půjde tak například dojet jedním vlakem z Kladna do
Vršovic, nebo z Milovic na Karlovo náměstí," uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská
(Zelení/Trojkoalice). 

         Doplnila, že nová stanice Opera má zjednodušit cestujícím příměstských vlaků přestup na dálkové a na metro a
projekt také zvýší kapacitu příměstských spojů, což usnadní dojíždění veřejnou dopravou z okolí Prahy. 

         Ambiciózní projekt počítá se dvěma tunely, které mají oba začínat u Florence a pokračovat do nové zastávky Opera.
Jeden z tunelů má dále pokračovat přes zastávku Karlovo náměstí na Smíchovské nádraží a druhý přes zastávku Náměstí
Bratří Synků do Edenu. 

         Podle pražské dopravní ročenky bylo loni na území metropole v pracovních dnech vypraveno v rámci Pražské
integrované dopravy celkem zhruba 900 vlakových spojů, které na území hlavního města za den přepravily asi 120 800
cestujících. Pražské železnice jsou už nyní na hraně kapacity.

 

zdroj: 

článek: web e15.cz / Praha plánuje propojení železnice v metropoli. Projekt "Nové spojení 2" počítá i s tunely 
(zdroj ČTK, uveřejněno 22.8.2017) 
http://praha.e15.cz/praha/novinky/praha-planuje-propojeni-zeleznice-v-metropoli-projekt-nove-spojeni-2-pocita-i-s-tunely-
1336494 

plánek: web novinky.cz / Praha plánuje tunel pod Muzeem i vlakovou zastávku na Karlově náměstí 
(autor jas, uveřejněno 22.8.2017) 
https://www.novinky.cz/domaci/446971-praha-planuje-tunel-pod-muzeem-i-vlakovou-zastavku-na-karlove-namesti.html

http://praha.e15.cz/praha/novinky/praha-planuje-propojeni-zeleznice-v-metropoli-projekt-nove-spojeni-2-pocita-i-s-tunely-1336494
https://www.novinky.cz/domaci/446971-praha-planuje-tunel-pod-muzeem-i-vlakovou-zastavku-na-karlove-namesti.html


CHAPSu končí monopol, České dráhy na jeho koupi dají 400
milionů 

         Firma, která dlouhé roky držela státem posvěcený monopol na sběr a zpracovávání dat o jízdních řádech a ostatním
zájemců přístup k těmto údajům všemožně komplikovala, se s blížícím se koncem monopolu vypořádala po svém. 

         Její majitel Tomáš Chlebničan celou společnost nabídl ke koupi Českým drahám (ČD) a státní podnik chce nabídku
využít. O plánovaném obchodu minulý týden informovaly Hospodářské noviny. 

         CHAPS nebudou kupovat přímo České dráhy, ale jejich dceřiná firma ČD – informační systémy. A podle informací
serveru Zdopravy.cz na to od mateřské společnosti dostane štědrou půjčku: 400 milionů Kč. Podle serveru ale není jasné,
zda má jít celá částka na koupi CHAPSu. Transakci má dnes schvalovat dozorčí rada ČD. 

         Je přitom dost těžké vyčíslit, jakou hodnotu CHAPS skutečně má, píše server. Firma v posledních letech nezveřejnila
své hospodářské výsledky a dráhy se jen odvolávají na to, že pro ně má CHAPS strategický význam a že cenu určil
znalecký posudek. 

         Podle loňského nařízení vlády jsou data o jízdních řádech jedním z datasetů, který úřady musí zveřejňovat ve
formátu tzv. otevřených dat. Ministerstvo dopravy, které má celostátní informační systém o jízdních řádech v
kompetenci, dostalo na splnění nařízení čas do 1. července 2018.

zdroj: 

článek: CHAPSu končí monopol, České dráhy na jeho koupi dají 400 milionů 
z webu lupa.cz 
(autor David Slížek, uveřejněno 30.8.2017) 
https://www.lupa.cz/aktuality/chapsu-konci-monopol-ceske-drahy-na-jeho-koupi-daji-400-milionu/ 

   Narozeniny    

 

Srpnoví oslavenci: 

Čuchalová Emílie, Hanzlová Marie, Hospodka Jindřich, Dusíková Jitka, Ledvinková Helena, 
Gajdoš Ladislav, Charvátová Anna, Kubena Roman, Mikysek Martin, Vaněčková Oldřiška, 

Stichová Marie a Dvořák Pavel. 

V září slaví: 

Gaubeová Anna, Ing.Kempfová Hana, Lieblová Ludmila, Maštalíková Emilie, Šebková Jiřina, 
Janíková Dana, Hartmann Tomáš, Novotný Jiří, Petřík Bohumil, Brdlíková Eva, 

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

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) zrcadlí webovou verzi ke dni 5.9.2017

https://www.lupa.cz/aktuality/chapsu-konci-monopol-ceske-drahy-na-jeho-koupi-daji-400-milionu/

