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Zdravím všechny čtenáře Vršovického zpravodajeZdravím všechny čtenáře Vršovického zpravodaje

V těchto dnech je bohužel aktualitou Koronavirus a s tím spojené opatřeníV těchto dnech je bohužel aktualitou Koronavirus a s tím spojené opatření
proti šíření tohoto viru a ochrany před nákazou.proti šíření tohoto viru a ochrany před nákazou.

Chtěla bych Vás informovat o opatřeních v žst.Praha hl. především oChtěla bych Vás informovat o opatřeních v žst.Praha hl. především o
nainstalování ochranných skel na všech přepážkách ČD centra, distribucenainstalování ochranných skel na všech přepážkách ČD centra, distribuce
dezinfekčních prostředků a vybavení toalet dávkovači dezinfekce. Pro cestujícídezinfekčních prostředků a vybavení toalet dávkovači dezinfekce. Pro cestující
veřejnost byly umístěny v podchodech a v odbavovací hale boxy s dezinfekcí,veřejnost byly umístěny v podchodech a v odbavovací hale boxy s dezinfekcí,
informační stojany a letáky ve vlacích. Další opatření můžeme do budoucna čekat.informační stojany a letáky ve vlacích. Další opatření můžeme do budoucna čekat.

Od dnešního dne je opět zakoupena permanentka do ZOO k vyzvednutí u mneOd dnešního dne je opět zakoupena permanentka do ZOO k vyzvednutí u mne
na Hlavním nádraží a upozorním na mé nové telefonní číslo 702246039.na Hlavním nádraží a upozorním na mé nové telefonní číslo 702246039.

S pozdravem S pozdravem Věra Dvorská žst.Praha hl n.Věra Dvorská žst.Praha hl n.
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Schůze závodního výboru dne 6.3.2020Schůze závodního výboru dne 6.3.2020

Schůze se konala v žst.Praha Vršovice (mimořádně byla přeložena ze žst.Praha Smíchov z důvodu stavebních prací).Schůze se konala v žst.Praha Vršovice (mimořádně byla přeložena ze žst.Praha Smíchov z důvodu stavebních prací).

1) Správa železnic 1) Správa železnic 
- přestavba Radotína - bude zapotřebí další výpravčí do směny, - přestavba Radotína - bude zapotřebí další výpravčí do směny, rušení hradel - zaměstnanci se umístí na jiná pracoviště rušení hradel - zaměstnanci se umístí na jiná pracoviště 
- od 1.července bude nová D1 - budou následovat přezkoušky - od 1.července bude nová D1 - budou následovat přezkoušky 

2) Cargo 2) Cargo 
- úspory - budou se rušit tabulková místa, která nejsou obsazována - úspory - budou se rušit tabulková místa, která nejsou obsazována 
- 1.3.zveřejněn nový katalog zaměstnání - platí od 1.4. - skoro všichni si - 1.3.zveřejněn nový katalog zaměstnání - platí od 1.4. - skoro všichni si polepší, ti co ne, dostanou kompenzační příspěvek 1000,-polepší, ti co ne, dostanou kompenzační příspěvek 1000,-
Kč Kč 
- příští týden se bude konat PV - zúčastní se Petr Skrečka - příští týden se bude konat PV - zúčastní se Petr Skrečka 

3) Organizační a různé 3) Organizační a různé 
- BOZP - domluveno obsazení kontrol našimi členy - BOZP - domluveno obsazení kontrol našimi členy 
- Kulturní sál na Smíchově - uzavřen kvůli rakonstrukci - Kulturní sál na Smíchově - uzavřen kvůli rakonstrukci 
- host Michal Mareš - redaktor Obzoru - host Michal Mareš - redaktor Obzoru 

ze zápisu vybral ze zápisu vybral Dvořák PavelDvořák Pavel

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2020

Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod. Vždy první pátek v měsíci, začátek vždy v 8 hod. 

Duben - Duben - 3.4.2020 3.4.2020 VršoviceVršovice

Květen - Květen - 7.5 2020 7.5 2020 Smíchov (změna svátky)Smíchov (změna svátky)

Červen - Červen - 5.6.2020 5.6.2020 VršoviceVršovice

Červenec- Srpen Červenec- Srpen jen v případě nutnostijen v případě nutnosti

Září - Září - 4.9.2020 4.9.2020 SmíchovSmíchov

Říjen - Říjen - 2.10.2020 2.10.2020 VršoviceVršovice

Listopad - Listopad - Konference Konference Smíchov Smíchov (termín bude upřesněn)(termín bude upřesněn)

Prosinec - Prosinec - 4.12.2020 4.12.2020 VršoviceVršovice



Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)Plán akcí ZO na rok 2020 (změna vyhrazena)

Celoročně:Celoročně:Celoročně:Celoročně:  

Permanentky do ZOO PrahaPermanentky do ZOO Praha
Permanentky na HC Sparta PrahaPermanentky na HC Sparta Praha
Permanentky na AC Sparta PrahaPermanentky na AC Sparta Praha

Permanentka do Botanické zahrady PrahaPermanentka do Botanické zahrady Praha
Plavenky do Aquaparku na BarrandověPlavenky do Aquaparku na Barrandově

Plavenky do bazénu v PodolíPlavenky do bazénu v Podolí
Vstupenky do Cinema CityVstupenky do Cinema City

3.dubna3.dubna3.dubna3.dubna - Společenský večer s ubytováním - pivovar Kocour Varnsdorf - Společenský večer s ubytováním - pivovar Kocour Varnsdorf
II.čtvrtletíII.čtvrtletíII.čtvrtletíII.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze - Návštěva divadelních představení v Praze

konec květnakonec květnakonec květnakonec května - VI.ročník memoriálu Josefa Kotta Vrané nad Vltavou (s - VI.ročník memoriálu Josefa Kotta Vrané nad Vltavou (s
ADP)ADP)

2.-5.června2.-5.června2.-5.června2.-5.června - Výlet na kolech Cheb - 4 dny - Výlet na kolech Cheb - 4 dny
červenčervenčervenčerven - Bowling - Bowling

červenčervenčervenčerven - Parní vlak - dětský den - Parní vlak - dětský den
IV.čtvrtletíIV.čtvrtletíIV.čtvrtletíIV.čtvrtletí - Návštěva divadelních představení v Praze - Návštěva divadelních představení v Praze

22.-25.září22.-25.září22.-25.září22.-25.září - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny - Výlet na kolech Jižní Čechy - 4 dny
říjenříjenříjenříjen - Bowling - Bowling

9.října9.října9.října9.října - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice - Společenský večer s ubytováním - vinný sklípek Bořetice
listopadlistopadlistopadlistopad - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích - Tradiční setkání zaměstnanců trati "210" v Čísovicích

prosinecprosinecprosinecprosinec - Mikulášský parní vlak - Mikulášský parní vlak
I.čtvtletí 2021I.čtvtletí 2021I.čtvtletí 2021I.čtvtletí 2021 - Návštěva divadelních představení v Praze - Návštěva divadelních představení v Praze

Schůze klubu důchodců dne 18.2.2020Schůze klubu důchodců dne 18.2.2020

Dne 18.2.2020 se konala schůze klubu důchodců tradičně v restauraci „U Kozla“ na Žižkově.Dne 18.2.2020 se konala schůze klubu důchodců tradičně v restauraci „U Kozla“ na Žižkově.

Jelikož se předseda pan Polák ze zdravotních důvodů nedostavil, schůzi zahájila pokladní paníJelikož se předseda pan Polák ze zdravotních důvodů nedostavil, schůzi zahájila pokladní paní
Šulcová. Poté předala slovo panu Tetivovi, který členy seznámil s tím, že akce plánovaná na 26.3.2020 -Šulcová. Poté předala slovo panu Tetivovi, který členy seznámil s tím, že akce plánovaná na 26.3.2020 -
návštěva Afrického muzea v Holicích, se neuskuteční, vzhledem k tomu, že muzeum se otevírá pronávštěva Afrického muzea v Holicích, se neuskuteční, vzhledem k tomu, že muzeum se otevírá pro
veřejnost až v sezoně. Nyní je zavřené. Místo této akce se dohodneme na schůzi konané dne 17.3.2020 naveřejnost až v sezoně. Nyní je zavřené. Místo této akce se dohodneme na schůzi konané dne 17.3.2020 na
náhradním programu.náhradním programu.

Přivítali jsme rovněž pana Kácovského,který nás informoval o aktuálním dění na dráze.Přivítali jsme rovněž pana Kácovského,který nás informoval o aktuálním dění na dráze.

Pokladní paní Šulcová vybrala dodatečně od některých opozdilců příspěvky na rok 2020. NaPokladní paní Šulcová vybrala dodatečně od některých opozdilců příspěvky na rok 2020. Na
dalších akcích se domluvíme na příštích schůzích našeho klubu.Po diskuzích jsme se rozešli.dalších akcích se domluvíme na příštích schůzích našeho klubu.Po diskuzích jsme se rozešli.



zapsala a fotila zapsala a fotila Vlasta ŠulcováVlasta Šulcová

Trvalé nabídky :Trvalé nabídky :

Upozornění !Upozornění !

V případě nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské budeV případě nemoci pí.Charvátové, případně pí.Dvorské bude

lístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádražílístky a permanentky, které jsou k dispozici na Hlavním nádraží
vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145 vydávat p.Šťovíček, tel. 972 241 200, 972 241 145 

(8.00 - 14.30)(8.00 - 14.30)

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/brezen_material/k1_maxi.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/brezen_material/k2_maxi.jpg


Předplatné vstupenky do Cinema CityPředplatné vstupenky do Cinema City

(omezené množství) (omezené množství) 
Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici Předplatné vstupenky do Cinema City budou k dispozici 

u paní Charvátové na Smíchově u paní Charvátové na Smíchově 
po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114 po-pá 8.00-14.00 tel.972 226 114 

a paní Dvorské na Hlavním nádraží a paní Dvorské na Hlavním nádraží 
po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200 po-pá 8.00-14.00 tel.972 241 200 

Cena je za 2 kusy 200,- Kč. Cena je za 2 kusy 200,- Kč. 
Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).Nárok je 2 vstupenky na čtvrtletí (do vyčerpání zásob).

Permanentky na fotbalPermanentky na fotbal

na domácí utkání klubu AC Sparta na domácí utkání klubu AC Sparta 
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz 

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

  

  

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


Permanentky na hokejPermanentky na hokej

na domácí utkání klubu HC Sparta na domácí utkání klubu HC Sparta 
rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz rezervace: Petr Skrečka, tel.: 604 238 770, email: skrecka.petr@seznam.cz 

rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:rozpisy utkání můžete vyhledat na webu základní odborové organizace OSŽ Vršovice:

  

  

Pojištění škody způsobené zaměstnavateliPojištění škody způsobené zaměstnavateli

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

Informace k pojistkám: pan Hahn JosefInformace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831mobil: 606 655 831

email: zovrsovice@seznam.czemail: zovrsovice@seznam.cz

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

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

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






Aktuálně chystané akce:Aktuálně chystané akce:

24.března 202024.března 2020

Bowling VšenoryBowling Všenory

  

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/unor_material/bowling.pdf


  

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/unor_material/kocour.pdf
http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/unor_material/kola.pdf


 Ohlédnutí za proběhlými akcemi : Ohlédnutí za proběhlými akcemi :

20.února -20.února - Pražský Semmering-projížďka vlakem do Hostivice Pražský Semmering-projížďka vlakem do Hostivice
Dne 20.2.2020 se uskutečnil výlet-projížďka Pražským Semmeringem a návštěva Hostivice.Dne 20.2.2020 se uskutečnil výlet-projížďka Pražským Semmeringem a návštěva Hostivice.

Odjezd byl ze žst.Praha hl.n. přes Praha-Smíchov severní nástupiště (kde přistoupilo několik členů ) doOdjezd byl ze žst.Praha hl.n. přes Praha-Smíchov severní nástupiště (kde přistoupilo několik členů ) do
žst.Hostivice. Celkem se nás zúčastnilo 20 členů a 3 nečlenové našeho klubu.žst.Hostivice. Celkem se nás zúčastnilo 20 členů a 3 nečlenové našeho klubu.

Úsek železniční trati z Prahy-Smíchova nad Hlubočepy, přes Prahu-Žvahov do Prahy-Jinonic, jeÚsek železniční trati z Prahy-Smíchova nad Hlubočepy, přes Prahu-Žvahov do Prahy-Jinonic, je
označován jako Pražský Semmering, označován jako Pražský Semmering, podle horské dráhy Semmering v Rakousku, pro svůj horskýpodle horské dráhy Semmering v Rakousku, pro svůj horský
charakter, vysoké stoupání a pokračování trati smyčkou vracející se o více než 180° charakter, vysoké stoupání a pokračování trati smyčkou vracející se o více než 180° přes dvojicipřes dvojici
Hlubočepských viaduktů do Prahy-Jinonic.Hlubočepských viaduktů do Prahy-Jinonic.

Trať byla vystavěna mezi lety 1868-1872, coby součást bývalé Buštěhradské dráhy. ZpočátkuTrať byla vystavěna mezi lety 1868-1872, coby součást bývalé Buštěhradské dráhy. Zpočátku
byla využívána jen pro nákladní dopravu (přeprava uhlí a dřeva), později i pro osobní dopravu. Tato částbyla využívána jen pro nákladní dopravu (přeprava uhlí a dřeva), později i pro osobní dopravu. Tato část
trati je dlouhá 8 km a překonává výškový rozdíl 93 m. K největším historickým památkám této tratě patřítrati je dlouhá 8 km a překonává výškový rozdíl 93 m. K největším historickým památkám této tratě patří
dva kamenné viadukty, klenoucí se nad údolím Dalejského potoka-dolní viadukt je vysoký 20 m a hornídva kamenné viadukty, klenoucí se nad údolím Dalejského potoka-dolní viadukt je vysoký 20 m a horní
viadukt je vysoký 23 m. K nezapomenutelným zážitkům patří i nádherný výhled viadukt je vysoký 23 m. K nezapomenutelným zážitkům patří i nádherný výhled ze zast.Praha-Žvahov naze zast.Praha-Žvahov na
Prahu, zejména při nočním osvětlení.Prahu, zejména při nočním osvětlení.

Po příjezdu do žst.Hostivice nás očekával pan Stuchlý, který nás provedl po Hostivici. Došli jsmePo příjezdu do žst.Hostivice nás očekával pan Stuchlý, který nás provedl po Hostivici. Došli jsme
do centra Hostivice, kde se nachází bývalý zámek (dějiny zámku pochází až z let 1689-1697 kdy byldo centra Hostivice, kde se nachází bývalý zámek (dějiny zámku pochází až z let 1689-1697 kdy byl
postaven, v letech 1732 až 1734 byl přestavován, od roku 1806 začal chátrat. Po změně majitele vpostaven, v letech 1732 až 1734 byl přestavován, od roku 1806 začal chátrat. Po změně majitele v
19.století přestal sloužit svému účelu a byl pronajímán na byty. V letech 1977-1983 proběhla19.století přestal sloužit svému účelu a byl pronajímán na byty. V letech 1977-1983 proběhla
rekonstrukce a nyní je sídlem městského úřadu).rekonstrukce a nyní je sídlem městského úřadu).

Před bývalým zámkem jsme se dozvěděli z informačních panelů něco o historii zámku,HostivicePřed bývalým zámkem jsme se dozvěděli z informačních panelů něco o historii zámku,Hostivice
i přilehlých vsí. Po prohlídce centra jsme měli v plánu posezení v restauraci Tankovna Lokálka nedalekoi přilehlých vsí. Po prohlídce centra jsme měli v plánu posezení v restauraci Tankovna Lokálka nedaleko
nádraží, bohužel tento den nevařili, tak jsme se rozešli po Hostivici - někteří šli do jiné restaurace nebonádraží, bohužel tento den nevařili, tak jsme se rozešli po Hostivici - někteří šli do jiné restaurace nebo
cukrárny, jiní se šli podívat do nákupního střediska Lidl.cukrárny, jiní se šli podívat do nákupního střediska Lidl.

Odjezd zpět do Prahy si zvolil každý dle svého času.Odjezd zpět do Prahy si zvolil každý dle svého času.

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/brezen_material/j1_maxi.jpg


zapsala a fotila zapsala a fotila Vlasta ŠulcováVlasta Šulcová
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Čtenářský koutek Pavla ČermochaČtenářský koutek Pavla Čermocha

"březnový""březnový"

Český autor Český autor Jan HartmanJan Hartman se ve své knize  se ve své knize Krev ve stopáchKrev ve stopáchKrev ve stopáchKrev ve stopách (85%) zabývá myšlenkou co by se (85%) zabývá myšlenkou co by se
mohlo stát, mohlo stát, kdyby masakr carské rodiny Romanovců roku 1918 v Rusku někdo přežil. Třeba jedna zkdyby masakr carské rodiny Romanovců roku 1918 v Rusku někdo přežil. Třeba jedna z
princezen a nevědomky ji zachránil jeden z českých legionářů. princezen a nevědomky ji zachránil jeden z českých legionářů. Mladá švýcarská novinářka Julie je najednouMladá švýcarská novinářka Julie je najednou
vržena do mocenských hrátek ruské vlády a KGB. Netuší, že je pravnučkou zachráněné princezny vržena do mocenských hrátek ruské vlády a KGB. Netuší, že je pravnučkou zachráněné princezny aa
prakticky by měla nárok na carský trůn. Zajímavě napsaná kniha, která rozhodně neobsahuje zbytečnouprakticky by měla nárok na carský trůn. Zajímavě napsaná kniha, která rozhodně neobsahuje zbytečnou
„vatu“, tak jak je dnes mnohdy běžné. „vatu“, tak jak je dnes mnohdy běžné. Přečtete ji za pár hodin.Přečtete ji za pár hodin.

Šestý zánikŠestý zánikŠestý zánikŠestý zánik (90%) je už desátým pokračováním příběhů americké speciální jednotky Sigma. (90%) je už desátým pokračováním příběhů americké speciální jednotky Sigma.
Tentokrát se spisovatel zaměřil na ekologický problém současnosti, hromadné vymírání druhů vTentokrát se spisovatel zaměřil na ekologický problém současnosti, hromadné vymírání druhů v
souvislosti s činností člověka. Různí vědci se snaží souvislosti s činností člověka. Různí vědci se snaží i kontroverzními metodami tento stav zvrátit. Vi kontroverzními metodami tento stav zvrátit. V
Kalifornii je utajená vojenská výzkumná stanice, která pracuje na biologických pokusech. Kalifornii je utajená vojenská výzkumná stanice, která pracuje na biologických pokusech. Je přepadena.Je přepadena.
Jako první se na místo dostane strážkyně místního národního parku. Bohužel se stane lovnou zvěříJako první se na místo dostane strážkyně místního národního parku. Bohužel se stane lovnou zvěří
neznámých ozbrojenců. neznámých ozbrojenců. Okolí zničené stanice je pak kontaminováno neznámými viry. Vše musí vyřešit jakOkolí zničené stanice je pak kontaminováno neznámými viry. Vše musí vyřešit jak
na místě, tak v jižní Americe a Antarktidě nepřemožitelná na místě, tak v jižní Americe a Antarktidě nepřemožitelná a neohrožená Sigma, v čele s velitelem Grayema neohrožená Sigma, v čele s velitelem Grayem
Piercem. V nejlepším je třeba přestat, takže tento díl je pro mě posledním. Piercem. V nejlepším je třeba přestat, takže tento díl je pro mě posledním. Spisovatel vydává každý rokSpisovatel vydává každý rok
nový díl této úspěšné série a v současnosti čítá už čtrnáct dílů.nový díl této úspěšné série a v současnosti čítá už čtrnáct dílů.



Jsou knihy, které nedáte z ruky, dokud je nepřečtete. A kniha Američana Jsou knihy, které nedáte z ruky, dokud je nepřečtete. A kniha Američana Anthonyho DoerraAnthonyho Doerra
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme (87%) k nim rozhodně patří. Kniha po zásluze získala Pulitzerovu cenu v (87%) k nim rozhodně patří. Kniha po zásluze získala Pulitzerovu cenu v
roce 2015. Je to příběh dvou mladých lidí během druhé světové války. roce 2015. Je to příběh dvou mladých lidí během druhé světové války. Marie-Laura je Francouzka, žijící seMarie-Laura je Francouzka, žijící se
svým otcem v Paříži. Je slepá a její otec, pracující v muzeu, se snaží, aby byla co nejvíce samostatná.svým otcem v Paříži. Je slepá a její otec, pracující v muzeu, se snaží, aby byla co nejvíce samostatná.
Werner je sirotek a se svou sestrou vyrůstá v Porůří v dětském domově. Jeho velkou zálibou je sestavováníWerner je sirotek a se svou sestrou vyrůstá v Porůří v dětském domově. Jeho velkou zálibou je sestavování
a opravování rádií. a opravování rádií. Když vypukne druhá světová válka Marie-Laura utíká se svým otcem do městečkaKdyž vypukne druhá světová válka Marie-Laura utíká se svým otcem do městečka
Saint-Malo na pobřeží Atlantiku. Saint-Malo na pobřeží Atlantiku. Werner je díky svým schopnostem přijat do německé elitní vojenskéWerner je díky svým schopnostem přijat do německé elitní vojenské
školy. Příběh je skvěle napsán a hodnocení by mohlo klidně být ještě o pár procent vyšší. školy. Příběh je skvěle napsán a hodnocení by mohlo klidně být ještě o pár procent vyšší. Určitě patří kUrčitě patří k
tomu nejlepšímu, co jsem kdy četl.tomu nejlepšímu, co jsem kdy četl.

Nostradamova závěťNostradamova závěťNostradamova závěťNostradamova závěť (81%) je čtvrtým  (81%) je čtvrtým pokračováním příběhů o norském archeologovipokračováním příběhů o norském archeologovi
Bjornu Beltovi. Rozhodně není tak akční jako předcházející díly, ale o to víc se autor ponořil do historie.Bjornu Beltovi. Rozhodně není tak akční jako předcházející díly, ale o to víc se autor ponořil do historie.
Historie vzniku a konce různých náboženství a vlivu víry v bohy (nebo Boha) na civilizace v minulosti iHistorie vzniku a konce různých náboženství a vlivu víry v bohy (nebo Boha) na civilizace v minulosti i
dnes. Autor je dost protinábožensky vyhraněný, dnes. Autor je dost protinábožensky vyhraněný, takže věřící čtenáři asi těžko skousnou jeho názory. No atakže věřící čtenáři asi těžko skousnou jeho názory. No a
my ostatní si určitě užijeme pěkný a napínavý dobrodružný příběh. my ostatní si určitě užijeme pěkný a napínavý dobrodružný příběh. Specialista na kódy je po zveřejněníSpecialista na kódy je po zveřejnění
nálezu Nostradamova dopisu unesen spolu se svým malým synem tajnou náboženskou organizací. nálezu Nostradamova dopisu unesen spolu se svým malým synem tajnou náboženskou organizací. Šifry vŠifry v
tomto dopise totiž mají podle legendy zavést úspěšného řešitele ke ztracené náboženské relikvii. Takétomto dopise totiž mají podle legendy zavést úspěšného řešitele ke ztracené náboženské relikvii. Také
tato kniha je poslední ze série, kterou vám představuji. Prozatím u nás vyšlo celkem šest dílů.tato kniha je poslední ze série, kterou vám představuji. Prozatím u nás vyšlo celkem šest dílů.



Okamžiky štěstíOkamžiky štěstíOkamžiky štěstíOkamžiky štěstí  (78%) od našeho v současnosti nejúspěšnějšího autora se mi dostali do mp3(78%) od našeho v současnosti nejúspěšnějšího autora se mi dostali do mp3
jako audiokniha. jako audiokniha. Jde o příběh Veroniky a také jejího mladšího bratra Jáchyma, kterým zahynou rodiče přiJde o příběh Veroniky a také jejího mladšího bratra Jáchyma, kterým zahynou rodiče při
autonehodě. Musí se pak o sebe postarat sami. autonehodě. Musí se pak o sebe postarat sami. Prožíváme s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Jsou to jakProžíváme s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Jsou to jak
vidíte na obrázku vlastně dvě knihy nebo audioknihy. Jedna vypravuje příběh vidíte na obrázku vlastně dvě knihy nebo audioknihy. Jedna vypravuje příběh z pozice Veroniky a druház pozice Veroniky a druhá
popisuje příběh z pohledu Jáchyma. Musím říct, že vyprávění je hodně dobré a audioknihu hodnotím 85% apopisuje příběh z pohledu Jáchyma. Musím říct, že vyprávění je hodně dobré a audioknihu hodnotím 85% a
doporučuji.doporučuji.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi, ale je menšího rozsahuverze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi, ale je menšího rozsahu
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