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Milé kolegyně, milí kolegové, vážení čtenáři.

V říjnu nás čekají volby do parlamentu, ale ještě předtím, v

prvním čtvrtletí roku, budou neméně důležité volby do závodního výboru

ZO OSŽ žst. Praha-Vršovice. Pokud jste stáli o práci v ZV, mohli jste se

přihlásit o místo na kandidátní listině do konce minulého roku. Nakonec

to dopadlo dobře. Přihlášených kandidátů do ZV je přesně tolik, že

nahradí končící členy a do revizní komise budou pravděpodobně čtyři

kandidáti na tři místa. Noví členové budou hodnotnou náhradou za

končící stávající členy závodního výboru i revizní komise. Ti buď už odešli

nebo v krátké době odejdou do starobního důchodu. Tímto chci tedy

poděkovat paní Charvátové a Grimové a panu Palkoskovi za jejich

dlouholeté působení v naší organizaci a nemalou práci, kterou pro naše

členy vykonali.

Volby se budou muset uskutečnit i navzdory koronaviru a jakou

podobu budou mít, záleží v první řadě na bezpečnostních opatřeních,

které v únoru nebo březnu budou platit. O formě voleb a termínu budete

samozřejmě podrobně informováni.

Ačkoli jsem (jak jsem v minulosti psal) chtěl práci v ZV už ukončit,

nakonec jsem kývl na ještě jedno volební období. Hlavním důvodem je, že

si musím nejdříve najít a vychovat nástupce, který po mě hospodaření

převezme. Neméně důležitým faktorem je také to, že „díky“ koronaviru,

jde dnes uskutečnit naprostou většinu komunikace v účetnictví mezi

zaměstnavatelem a ZO elektronicky. To samozřejmě ušetří spoustu času a

také papírování.

Ale proč vlastně já kandiduji? Velice mě zaujal záznam z volebního

mýtinku KSČM, který se konal loni před krajskými volbami. Na tu samou

otázku soudružka nejdříve otázku zopakovala. Po chvilce znovu. Nevěděla

a tak radši předala mikrofon staršímu zasloužilému straníkovi. Ten to řekl

naprosto jasně - aby napravil to co se stalo po roce 1989. Aby jsme si

zase mohli žít krásně jako prasata v žitě. Dnešní mladí si prý už

nedokážou ani představit co to znamená si žít jako prasata v žitě.

Nevěřícně jsem zíral na obrazovku. Naštěstí KSČM ve volbách neuspěla a

soudruh si může dál vzpomínat někde doma na gauči.



No to jsem trochu odbočil. Před časem mi manželka (je vedoucí

pobočky jedné soukromé firmy, která poskytuje poštovním služby pro

firmy) řekla jak bych se zachoval jako odborář. Jedna velká nadnárodní

společnost si totiž písemně stěžovala na jejich zaměstnance. Ten se při

přebírání pošty choval arogantně a drze a také přes výzvu aby ve

vnitřních prostorách společnosti používal roušku, tak neučinil. Odpověděl

jsem bez zaváhání: „Vyhodil bych ho.“ Nevěřícný pohled samozřejmě

následoval. A tak jsem se musel nad sebou zamyslet. Jsem já vůbec ještě

odborář? Jako výpravčí musím především myslet na to, aby vše ve stanici

„šlapalo“ bez větších problémů. To vyžaduje lidi, kteří své práci rozumí a

dle pokynů ji odvedou v co nejlepší kvalitě. Zaměstnanec, který soustavně

(i když každý má někdy den blbec) dělá nepříjemnosti je problémem. Na

otázku, jak to tedy řešila jejich firma jsem se dozvěděl: „Víš jak je těžké

dneska najít řidiče? Dostal poučení jak se má chovat ve styku se

zákazníky.“ Proč já tedy vůbec kandiduji? (Začínám si připadat jak ta

mladá soudružka z KSČM.) Asi nejsem zrovna typický odborář. Ale snažím

se podílet na práci v závodním výboru a především službách pro naše

členy, protože nejen prací živ je člověk. Zajišťuji pro vás plavenky,

permice do ZOO, Botanické zahrady i na hokej a kopanou. Organizuji

dvakrát ročně cyklovýlety do zajímavých koutů republiky. Doufám, že na

jaře se už konečně setkáme v Pivovaru Kocour a samozřejmě na podzim ve

sklípku. I tyto akce pro vás (i pro sebe) organizuji. A co je mojí

nejdůležitější prací? Aby vše bylo včas a správně zaplaceno a zaúčtováno.

Aby se hospodařilo s přijatelnými schodky rozpočtu. Na rozdíl od státní

kasy si to můžeme dovolit.

Jsem rád, že do závodního výboru přijdou zase noví lidé, kteří se

budou na problematiku zaměstnanec - zaměstnavatel dívat z jiného úhlu

a přinesou nové nápady.

Takže ještě jednou děkuji za spolupráci dosluhujícímu závodnímu

výboru. Věřím, že se ZV v novém složení a hlavně jeho prací pro vás,

budete spokojeni. I díky vašim podnětům a připomínkám.

Pavel ČermochPavel Čermoch

Volby do Závodního výboru:Volby do Závodního výboru:

Volby do Závodního výboru proběhnou vzhledem k omezením kvůli koronaviru
pravděpodobně korespondenčně - termín a organizace voleb budou rozhodnuty na

únorové schůzi ZV a poté zveřejněny. 



Potvrzení k daním:Potvrzení k daním:

 

 



 

Kalendáře, propisky a příspěvek:Kalendáře, propisky a příspěvek:

Plánovací kalendář 2021 a propiska s logem ZO - někteří z vás již obdrželi jak plánovací kalendář
na příští rok, tak i propisku od některých členů ZV, kteří s vámi pracují ve stanici. Pro ostatní jsou tyto věci

připraveny k vyzvednutí na Smíchově u výběrčí tržeb. 

Příspěvek na režijní výhody - Příspěvek bude stejný jako loňský rok a k vyzvednutí bude kolem 15.
února. Na začátku února budou bližší informace. 



Aplikace Moje OSŽ:Aplikace Moje OSŽ:

Vznikla nová bezplatná aplikace pro chytré mobilní telefony - MOJE OSŽ, kterou si
můžete zdarma stáhnout do Vašich mobilních telefonů. Aplikace by měla výrazně zlepšit informovanost našich

členů o činnosti a členských výhodách OSŽ a napomáhat tak jejich maximálnímu využívání. 

 



Termíny schůzí Závodního výboruTermíny schůzí Závodního výboru

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

Únor - 5.2.2020 Vršovice 
VOLBY DO ZV OSŽ PRAHA VRŠOVICE proběhnou korespondenčně - termín a organizace voleb budou

zveřejněny.

Březen - 5.3.2020 Smíchov

Duben - 2.4.2020 Vršovice

Květen - 7.5 2020 Smíchov

Červen - 4.6.2020 Vršovice

Červenec- Srpen jen v případě nutnosti

Září - 3.9.2020 Smíchov

Říjen - 1.10.2020 Vršovice

Listopad - 5.11.2020 Smíchov

Prosinec - 3.12.2020 Vršovice



Trvalé nabídky :Trvalé nabídky :

Permanentky na fotbalPermanentky na fotbal

na domácí utkání klubu AC Sparta 
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/""http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/"

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


Permanentky na hokejPermanentky na hokej

na domácí utkání klubu HC Sparta 
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/hokej/""http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/""http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/hokej/"

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




Z důvodu uzavření bazénu v Podolí budou vstupenky na rok 2020Z důvodu uzavření bazénu v Podolí budou vstupenky na rok 2020
adekvátně prodlouženy. adekvátně prodlouženy. Bližší podrobnosti budou zveřejněny ihned poBližší podrobnosti budou zveřejněny ihned po

zrušení nouzového stavu.zrušení nouzového stavu.



Na základě odpovědi z Aquaparku Barrandov bude platnost stávajícíchNa základě odpovědi z Aquaparku Barrandov bude platnost stávajících
permanentek prodloužena do 30.6.2021.permanentek prodloužena do 30.6.2021.

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. 

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

email: zovrsovice@seznam.cz



Koronavirus v Česku:Koronavirus v Česku:

Jak se mění křivky nárustu nemocných ke dni vydání Zpravodaje? 
(Aktivní případy.)

do 23.1.2021

Vývoj počtu aktivních případů covidu-19 naleznete zde:

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

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

http://www.railian.com/Zpravodaj_2020/duben_material/koronavirus_maxi.png
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


Koronavirus - Dopis lidstvuKoronavirus - Dopis lidstvu
Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli… 

Země mluvila, ale vy jste neposlouchali… 
Země křičela, ale vy jste byli hluší… 

A tak jsem se narodil… 

Nenarodil jsem se, abych vás potrestal… 
Narodil jsem se, abych vás probudil 

i když byla ještě noc… 
Protože matka vaše, Země, 

mocným výkřikem žádala o pomoc… 

Masivní záplavy. Neslyšeli jste… 
Hořely ohně. Neslyšeli jste… 

Silné hurikány. Neslyšeli jste… 
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste… 
A stále Zemi neposloucháte!!! 

Živočichové v oceánu 
kvůli jedům ve vodách hynou... 

Ledovce alarmujícím tempem se rozpouštějí... 
Těžké sucho decimuje Zemi… 

Kolik negativity z vašeho počínání 
Země přijímat musí jste neviděli… 
Pro stop válek nic jste neudělali… 

Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali…. 

Prostě jen svého pohodlného života 
užívali jste si stále dokola … 

Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti bylo… 
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně… 

Důležitějším bylo získat ten nejnovější iPhone 
než se starat o to, co se vám snažila říci Země… 

A tak jsem přišel… 
A tak jsem už tady!!! 

Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích… 
A konečně donutil všechny 
volání Země poslouchat… 

Abych vyburcoval k činům, které Zemi pomohou … 
A donutil vás nemyslet jen 

na získávání mamonu… 

Tak teď konečně jako Země jste… 
O přežití pouhé se velice bojíte… 

No jaký je to pocit? 

Dávám vám horečku, abyste poznali 
jak hoří ohně na Zemi… 

Dávám vám problematické dýchání… 
Abyste poznali jak Zemi 



velice sužuje vzduchu znečistění… 
Dávám vám slabost malátnou… 

To abyste věděli 
jak síly Země den ze dne slábnou… 

Vzal jsem vám pohodlí… 
Omezil vaše výlety… 

A vzal všechny možnosti, 
pro které tak snadno 

bylo zapomínati 
na matku Zemi, 
na její bolesti... 

Zastavil jsem svět!!! 

Ale co teď??? 

Musíte si udělat prostor i čas, 
abyste mohli přemýšlet zas 

co k žití na této Zemi důležité je… 
A bez čeho lidstvo nepřežije… 

Nejsem tu proto 
abych vás trestal… 

Jsem tu proto 
abych vás probudil!!!. 

Všechno jednou skončí… 
I já jednou zmizím… 

Možná ale, že ne na věky!!! 
Proto nezapomínejte, prosím, 

na tyto okamžiky!!! 

Poslouchejte bedlivě volání Země!!! 

Rozumu zdravého užívejte 
a konečně se začněte o tu vaši 
matku, Zemi, starat pečlivě … 
O její živou i neživou přírodu… 
Přestaňte konečně znečišťovat 

půdu, vzduch i vodu… 
Ukončete všechny války žabomyší… 

Přestaňte starat se o hromadění 
majetku pouze… 

Stop vyhlaste této hamižné touze!!! 
A prostor i vaši duši dejte …. 
V souladu, pokojně a v míru 

se sousedy všemi žijte… 

Protože jestli volání Země neuposlechnete 
tak příště… 

Příště se vrátím možná!!! 
A síla moje zajisté 

bude údernější 
a mocná!!! 
Podpis v. r. 
Koronavirus 

Napsala: Vivienne R Reich



Kulturní tipy Pavla ČermochaKulturní tipy Pavla Čermocha

na ledenna leden
Tento rok vám chci nově představit nejen knihy, ale třeba i �lmy, seriály atd. Po

vánocích jste asi televizí unaveni a přemýšlíte co dělat, než bude venku lepší počasí. Při
vánočním úklidu najdete třeba zpola zapomenutý gramofon. Zvednete víko a přečtete
značku výrobce TESLA (je z 80. let, takže s Elonem Muskem ta nemá nic společného). Ještě
najdete gramodesky. Zapojíte repráky a hurá tady jsou i sluchátka z 80. let (taky Tesla, jiné
se neprodávaly). Bude to vůbec všechno fungovat? Vida, funguje. Prohlížím LP, EP i SP.
Jako první mi padne zrak na desku Jany Robbové. Tak na tu už jsem úplně zapomněl, ale
hned si vzpomenu na její hlas. A další – Kern, Piri�o, Betula Pendula. No a samozřejmě LP
Pražského výběru, Stromboli, ale i Mariky Gombitové. Dám na talíř gramofonu první Lp a
nasadím si sluchátka, posuvník na hlasitosti posunu hodně nahoru a nostalgie je tady. Kapela
Citron mi pořádně pročistí zvukovody a já dál prohlížím desky. Párkrát některou vytáhnu na
světlo a prohlížím vložený text u desek. Občas vypadne schovaná vytržená stránka
některého časopisu. Třeba mě zaujal článek, který odsuzuje členy Beatles. Na Západě hrají
kapely jen pro peníze a pak nevědí co s nimi. Ach jo. A co je tohle? Týdenní jízdenka na
autobus za 2,- Kčs. Ach jo.

Přesto mě napadá jeden seriál, který za podívání určitě stojí. Temný případTemný případ. Je z
roku 2014 a později se natočily ještě dvě série, které už tak úspěšné nebyly. Děj osmy dílů
se odehrává ve dvou časových rovinách. V roce 2012 specialisté státní policie vyšetřují
postup dvou policistů (Woody Harrelson a Matthew McConaughey) při mysteriozní vraždě
prostitutky z poloviny devadesátých let. Oba už u policie nepracují, ale jeden z nich se po
letech vrací do města s tím, že případ není vyřešen a snaží se pro tuto myšlenku získat i
svého bývalého parťáka. Skvělé herecké výkony a hlavně hloubka dialogů a příběhu, která je
u běžných amerických �lmů k vidění a slyšení málokdy.



A ještě jeden seriál. Tento je také z produkce HBO, ale český. Jeho první série je
také z roku 2014 (druhá z roku 2017). Vztahová komedie Až po ušiAž po uši od Jana Hřebejka vás
určitě chytne hned od začátku. Skvělí herci - Aňa Geislerová, Jiří Havelka, Jitka Čvančarová,
Hynek Čermák, Anna Polívková, Radek Holub, Jana Kolesárová, Jana Švandová, Lenka
Krobotová, Jaromír Hanzlík.

A na závěr přeci jen jedna kniha. James Clave� je u nás znám především skvělým
románem z prostředí japonského zajateckého tábora Král Krysa. Tento román patří do
Clave�ovi Asijské ságy, která začíná knihou ŠógunŠógun (95%). Děj se odehrává někdy kolem
roku 1600, kdy světovým mořím vládne Španělsko a Portugalsko. Jejich nadvládu se snaží
prolomit protestantská Anglie a Holandsko. U japonského pobřeží ztroskotá holandská loď
Erasmus s anglickým lodivodem Blackthornem. Námořníci jsou zajati a prakticky ihned se
seznámí s japonskou krutostí. Blackthorn je od ostatní posádky oddělen a jako cenný zdroj
informací o evropské politice, zvyklostech a především válečnictví se má naučit japonsky.
Záhy sezná, že zásadní vliv v Japonsku hrají jezuité, kteří zasahují nejen do obchodu, ale i do
válek mezi jednotlivými vládci knížectví. Blackthorn začne díky překladatelce Mariko
postupně nahlížet do japonských zvyklostí a sezná, že spousta věcí je mnohem lepších, než
v Evropě. Čeká však na příležitost jak z Japonska utéct. Skvělá kniha, která nás seznámí s
kulturou, která je na míle vzdálená naší. Děj knihy se stal předlohou skvělému
stejnojmennému seriálu.

Verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi k 23.1.2021, ale je menšího rozsahu.


