
Základní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přinášíZákladní organizace Odborového sdružení železničářů stanice PRAHA VRŠOVICE Vám přináší

    

Květen 2020 (č.5), Květen 2020 (č.5), webová verze vydána webová verze vydána 30.5.202030.5.2020  

Slovo na začátekSlovo na začátek

Dobrý den,Dobrý den,

opět vychází zpravodaj a na mě je abych se vyjádřil k současnému stavu naopět vychází zpravodaj a na mě je abych se vyjádřil k současnému stavu na
železnici a v odborech.železnici a v odborech.

Každý z nás situaci s Koronavirem prožíval jinak. Někteří museli zůstat domaKaždý z nás situaci s Koronavirem prožíval jinak. Někteří museli zůstat doma
s dětmi, jelikož se nesmí do školy, jiní zase s rodiči atd. s dětmi, jelikož se nesmí do školy, jiní zase s rodiči atd. I na toto jsme v našemI na toto jsme v našem
zavodním výboru mysleli a nějakým způsobem zavodním výboru mysleli a nějakým způsobem některým pomohli finančně spolu sněkterým pomohli finančně spolu s
vedením OSŽ.vedením OSŽ.

Ale všichni jsme se snažili tuto nemilou překážku nějak překonat a dálAle všichni jsme se snažili tuto nemilou překážku nějak překonat a dál
pracovat a držet železnici v chodu. V novinách čtu o zdravotních sestřičkách opracovat a držet železnici v chodu. V novinách čtu o zdravotních sestřičkách o
hasičích (ano patří jim veliký dík), ale nikde hasičích (ano patří jim veliký dík), ale nikde není ani zmínka o lidech kteří není ani zmínka o lidech kteří drželi přidrželi při
životě naši dopravu. I oni měli veliké problémy s tím, jak se dostat do práce, jakživotě naši dopravu. I oni měli veliké problémy s tím, jak se dostat do práce, jak
reagovat na to co se děje a přitom se plně soustředit reagovat na to co se děje a přitom se plně soustředit na svou nelehkou práci.na svou nelehkou práci.

TAKŽE TÍMTO JIM DĚKUJI JÁ.TAKŽE TÍMTO JIM DĚKUJI JÁ.

Nyní se všichni pomalu vracíme do normálního života a s tím i naše odbory.Nyní se všichni pomalu vracíme do normálního života a s tím i naše odbory.
Začínáme opět bojovat se zaměstnavateli o to, aby se Začínáme opět bojovat se zaměstnavateli o to, aby se mohli naši pracovníci plněmohli naši pracovníci plně
soustředit na práci a ne soustředit na práci a ne aby se báli o svá místa. Nebude to jistě lehká cesta, jelikož užaby se báli o svá místa. Nebude to jistě lehká cesta, jelikož už
jsou dnes někde náznaky jak naši práci znehodnocovat a podceňovat. Někteříjsou dnes někde náznaky jak naši práci znehodnocovat a podceňovat. Někteří
vrcholoví pracovníci pracují z domova a je to vidět, že nemají vrcholoví pracovníci pracují z domova a je to vidět, že nemají přehled přehled co se v dopravěco se v dopravě
děje a jak to funguje. děje a jak to funguje. Hlavně ušetřit. No snad i s tímto se popereme a bude líp.Hlavně ušetřit. No snad i s tímto se popereme a bude líp.

Přeji Vám v dalších měsících hodně sluníčka i tu Přeji Vám v dalších měsících hodně sluníčka i tu trochu dovolený, i když jen vtrochu dovolený, i když jen v
Čechách, hodně úsměvů a držte se. Čechách, hodně úsměvů a držte se. 

Ladislav Kácovský, předseda ZV OSŽ Praha VršoviceLadislav Kácovský, předseda ZV OSŽ Praha Vršovice
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základní odborové organizace základní odborové organizace 

základní odborové organizace základní odborové organizace základní odborové organizace základní odborové organizace 

OSŽ Vršovice OSŽ Vršovice 

OSŽ Vršovice OSŽ Vršovice OSŽ Vršovice OSŽ Vršovice 

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

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

    

Diskuze v rámci ZODiskuze v rámci ZO

Diskuze v rámci ZODiskuze v rámci ZODiskuze v rámci ZODiskuze v rámci ZO

na facebookuna facebooku

na facebookuna facebookuna facebookuna facebooku

  

    

webu základní organizace webu základní organizace 

webu základní organizace webu základní organizace webu základní organizace webu základní organizace 

"https://www.facebook.com/ "https://www.facebook.com/ 

"https://www.facebook.com/ "https://www.facebook.com/ "https://www.facebook.com/ "https://www.facebook.com/ 

groups/1342497295932605/"groups/1342497295932605/"

groups/1342497295932605/"groups/1342497295932605/"groups/1342497295932605/"groups/1342497295932605/"
ArchivArchiv

ArchivArchivArchivArchiv

  

    

Zpravodaje Zpravodaje 

Zpravodaje Zpravodaje Zpravodaje Zpravodaje 

"http://railian.com/ "http://railian.com/ 

"http://railian.com/ "http://railian.com/ "http://railian.com/ "http://railian.com/ 
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! První schůze klubu důchodců po opatřeních !! První schůze klubu důchodců po opatřeních !

Schůze klubu důchodců bude dne 16.6.2020Schůze klubu důchodců bude dne 16.6.2020
Doufám že jste bacil přežili a tak svolávám schůzi našeho klubu důchodců na 16.června od 14 hodin uDoufám že jste bacil přežili a tak svolávám schůzi našeho klubu důchodců na 16.června od 14 hodin u

Kozla. Buďte vítáni. Kozla. Buďte vítáni. 
Petr Polák Petr Polák a Jaroslav Tetivaa Jaroslav Tetiva

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 SmíchovSmíchov

Červen - Červen - 12.6.2020 12.6.2020 Vršovice Vršovice 

! v červnu změna termínu - místo 5. až 12. !! v červnu změna termínu - místo 5. až 12. !

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



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)

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).

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



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:

  

  

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:
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Aktuálně chystané akce:Aktuálně chystané akce:

2.-5.června 20202.-5.června 2020

Cyklistické putování BavorskemCyklistické putování Bavorskem

  

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


24.června 202024.června 2020

Bowlingový turnaj VšenoryBowlingový turnaj Všenory

  

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


22.- 25.září 202022.- 25.září 2020

Cyklistický výlet do jižních ČechCyklistický výlet do jižních Čech

  

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/kveten_material/cyklovylet.pdf


Aktuální světová pandemie způsobená koronavirem:Aktuální světová pandemie způsobená koronavirem:

Pandemie virové choroby covid-19Pandemie virové choroby covid-19

Jak se od minulého vydání zpravodaje do vydání dnešního vyvinuly křivky nakažených? Jak se od minulého vydání zpravodaje do vydání dnešního vyvinuly křivky nakažených? 
(Aktivní případy.)(Aktivní případy.)

ČeskoČesko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

ČínaČína
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/duben_material/koronavirus_maxi.png


ItálieItálie
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

ŠpanělskoŠpanělsko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

NěmeckoNěmecko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020



RakouskoRakousko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

SlovenskoSlovensko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

PolskoPolsko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020



MaďarskoMaďarsko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

USAUSA
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

ŠvédskoŠvédsko
do 23.4.2020do 23.4.2020 do 30.5.2020do 30.5.2020

Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 v různých zemích naleznete zde:Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 v různých zemích naleznete zde:

tabulky jsou převzaty ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, tabulky jsou převzaty ze stránek https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrieshttps://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


Čtenářský koutek Pavla ČermochaČtenářský koutek Pavla Čermocha

"květnový""květnový"

Pokračování úspěšné knihy Pokračování úspěšné knihy Jana DrnkaJana Drnka Žáby v mlíku má název  Žáby v mlíku má název Žába a škorpionŽába a škorpionŽába a škorpionŽába a škorpion (80%).  (80%). KnihaKniha
začíná tam kde předešlá skončila, tedy po odražení německého náporu na Československo v říjnu 1938 azačíná tam kde předešlá skončila, tedy po odražení německého náporu na Československo v říjnu 1938 a
následném odstranění Adolfa Hitlera. následném odstranění Adolfa Hitlera. Němci se následně vypořádali s nacismem. Tato kniha nás provede ažNěmci se následně vypořádali s nacismem. Tato kniha nás provede až
do poloviny roku 1942. Západ si uvědomuje, že od začátku jde o promyšlené kroky Stalina. do poloviny roku 1942. Západ si uvědomuje, že od začátku jde o promyšlené kroky Stalina. NastoleníNastolení
nacismu v Německu, hra o Československo, boj ve Španělsku, vše mělo Evropu vyčerpat a následněnacismu v Německu, hra o Československo, boj ve Španělsku, vše mělo Evropu vyčerpat a následně
usnadnit Sovětskému Svazu vstup do války. usnadnit Sovětskému Svazu vstup do války. Ta by znamenala totální obsazení Evropy Rudou armádou. StátyTa by znamenala totální obsazení Evropy Rudou armádou. Státy
však začnou otevřeně i tajně spolupracovat. Jediný, kdo nevidí ve Stalinových však začnou otevřeně i tajně spolupracovat. Jediný, kdo nevidí ve Stalinových krocích k ovládnutí světakrocích k ovládnutí světa
nebezpečí, je bohužel prezident Beneš. Kniha je opět zajímavou studií „co by bylo kdyby“. nebezpečí, je bohužel prezident Beneš. Kniha je opět zajímavou studií „co by bylo kdyby“. Pohledy naPohledy na
založení Československa v roce 1918 jsou velice zajímavé a hodné k zamyšlení.založení Československa v roce 1918 jsou velice zajímavé a hodné k zamyšlení.

Třetí pokračování detektivních příběhů spisovatele podepisujícího své knihy jako Třetí pokračování detektivních příběhů spisovatele podepisujícího své knihy jako Samuel BjörkSamuel Björk
se jmenuje se jmenuje ClonaClonaClonaClona (78%).  (78%). Tentokrát musí vyřešit skupina kriminalistů vedená Holgerem Munchem a MiouTentokrát musí vyřešit skupina kriminalistů vedená Holgerem Munchem a Miou
Krügerovou případ sériového vraha. Krügerovou případ sériového vraha. Jako první je nalezena v jezeře mladá baletka ve svém kostýmu. OpětJako první je nalezena v jezeře mladá baletka ve svém kostýmu. Opět
napínavá a čtivá detektivka. Zatím jde o poslední knihu této série, která u nás byla vydána.napínavá a čtivá detektivka. Zatím jde o poslední knihu této série, která u nás byla vydána.

Kniha Kniha Dvacet tisíc zlodějůDvacet tisíc zlodějůDvacet tisíc zlodějůDvacet tisíc zlodějů  (83%) nás zavádí do druhé světové války. Konkrétně na Blízký(83%) nás zavádí do druhé světové války. Konkrétně na Blízký
východ, kde se připravují na boj australští vojáci, východ, kde se připravují na boj australští vojáci, kteří vstoupili do jednotky z různých důvodů. Někteří bylikteří vstoupili do jednotky z různých důvodů. Někteří byli
nezaměstnaní, někteří hledají dobrodružství, uznání. nezaměstnaní, někteří hledají dobrodružství, uznání. Jen málo z nich je na začátku antifašistů a předevšímJen málo z nich je na začátku antifašistů a především
důstojníci zpočátku nacisty obdivují. To vše se s postupem času a ostrém nasazení jednotky mění. důstojníci zpočátku nacisty obdivují. To vše se s postupem času a ostrém nasazení jednotky mění. CelýmCelým
románem prostupuje také antagonie prostých vojáků a důstojníků. Australský spisovatel románem prostupuje také antagonie prostých vojáků a důstojníků. Australský spisovatel Eric LambertEric Lambert
(1921 – 1966) se přímo bojů druhé světové války také zúčastnil. Bohužel Lambert velice inklinoval ke(1921 – 1966) se přímo bojů druhé světové války také zúčastnil. Bohužel Lambert velice inklinoval ke



komunismu a dost často v knize velebí Sovětský svaz a vyzývá ke studiu Marxe a Lenina. Také proto bylakomunismu a dost často v knize velebí Sovětský svaz a vyzývá ke studiu Marxe a Lenina. Také proto byla
tato kniha vydána v Československu už za spisovatelova života, tedy v roce 1960.tato kniha vydána v Československu už za spisovatelova života, tedy v roce 1960.

Kniha Kniha Absolutní strachAbsolutní strachAbsolutní strachAbsolutní strach  (86%) ze série (86%) ze série Lisy JacksonLisy Jackson o policistech z New Orleans se opět čte o policistech z New Orleans se opět čte
sama. Eve si vcelku spokojeně žije se svým přítelem Colem. sama. Eve si vcelku spokojeně žije se svým přítelem Colem. Jednou v noci ji ovšem požádá o setkání jejíJednou v noci ji ovšem požádá o setkání její
dávný kamarád. Eve na schůzku odjede a na místě najde kamaráda mrtvého. dávný kamarád. Eve na schůzku odjede a na místě najde kamaráda mrtvého. Ihned poté je sama napadena aIhned poté je sama napadena a
poslední co si pamatuje je jak na ni Cole vystřelil. Po třech měsících je Eve propuštěna z ošetřování poslední co si pamatuje je jak na ni Cole vystřelil. Po třech měsících je Eve propuštěna z ošetřování a Colea Cole
je pro nedostatek důkazů zproštěn obžaloby. Vraždění se rozběhne nanovo a Eve zjišťuje, že všechny obětije pro nedostatek důkazů zproštěn obžaloby. Vraždění se rozběhne nanovo a Eve zjišťuje, že všechny oběti
kdysi znala.kdysi znala.

Známý dánský spisovatel Známý dánský spisovatel Adler OlsenAdler Olsen píše skvělé detektivní příběhy. A tak není divu, že některé píše skvělé detektivní příběhy. A tak není divu, že některé
se u nás vydaly i jako audioknihy. se u nás vydaly i jako audioknihy. Jednou z nich je i příběh ze série Q4 nazvaný Jednou z nich je i příběh ze série Q4 nazvaný Složka 64Složka 64Složka 64Složka 64 (kniha 91%). (kniha 91%).
Detektivové Asad a Carl otevírají více Detektivové Asad a Carl otevírají více jak dvacet let starý případ zmizení několika lidí. Najednou se tentojak dvacet let starý případ zmizení několika lidí. Najednou se tento
starý pomníček propojí s aktuální politickou situací a vzmáhající se starý pomníček propojí s aktuální politickou situací a vzmáhající se neofašistickou ideologií v Dánsku. Čteneofašistickou ideologií v Dánsku. Čte
Igor Bareš.Igor Bareš.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi ke dni 31.5.2020verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi ke dni 31.5.2020
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