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Slovo na začátekSlovo na začátek

Zdravím čtenáře,

v novém čísle Zpravodaje najdete mj.pozvánku na první pocovidovou schůzi klubu důchodců, trvalé
nabídky pro členy i pozvánky na akce aktuálně chystané. Komu bude končit platnost režijky, tak níže najde návod,
jak postupovat při výměně. Dále je zde zmínka o tom, že Středočeský kraj chce někde nahradit osobní vlaky
autobusy. Tomáš Bezouška Vám přináší článek o tom, jak hudebního skladatele Antonína Dvořáka fascinovaly
vlaky a Pavel Čermoch dodal pravidelné kulturní tipy. A co zde není - pokud situace bude příznivá, uspořádá se
pro členy tradiční konference, ale o tom se bude jednat na příští schůzi Závodního výboru, takže více informací
bude příště. Žhavá novinka je, že Petr Skrečka byl zvolen předsedou PV OSŽ u ČD Cargo v PJ Praha a Láďa
Kácovský prvním místopředsedou v tomto podnikovém výboru. A podívejte se na naše webové stránky,
webmaster Lukáš Sekyra vytvořil jejich novou verzi na nové adrese.

Mějte se, Pavel Dvořák, člen ZV OSŽ Praha Vršovice, redaktor Zpravodaje.

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2021Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2021

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

Říjen - 1.10.2021 změna na 4.10.2021 Vršovice

Listopad - 5.11.2021 Smíchov

Prosinec - 3.12.2021 Vršovice
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První setkání klubu důchodcůPrvní setkání klubu důchodců

Od září 2021 se opět setkává klub důchodců při ZO OSŽ Praha Vršovice. Termín nejbližšího setkání je 21. 9. 2021 od 14 hod
v restauraci „U Kozla“.

Trvalé nabídky :Trvalé nabídky :

Poukazy do Cinema CityPoukazy do Cinema City
Máte možnost si zakoupit poukazy, které pak vyměníte za vstupenky na jakékoliv představení u pokladny multikina. 

V každém čtvrtletí si můžete koupit dva poukazy u těchto kontaktních osob: 

a) Paní Dvorská na Hlavním nádraží - výběrčí tržeb 972 241 200 
b) Pan Vaněk ve Vršovicích - osobní pokladna 972 228 144 
c) Paní Kosinová na Smíchově - výběrčí tržeb 972 226 114 

d) Pan Jareš ve Vraném - výpravčí 972 228 625 

Cena jednoho poukazu je 10,- Kč a jeho platnost je do začátku prosince tohoto roku.

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:

 

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

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




Plavenky s datem 2020 platí po celý tento rok, nyní sleva, prodej za 25,-Kč.Plavenky s datem 2020 platí po celý tento rok, nyní sleva, prodej za 25,-Kč. 



Plavenky s datem 2020 platí po celý tento rok, nyní sleva, prodej za 25 Kč.Plavenky s datem 2020 platí po celý tento rok, nyní sleva, prodej za 25 Kč. 



Pojištění škody způsobené zaměstnavateliPojištění škody způsobené zaměstnavateli





Aktuálně chystané akce:Aktuálně chystané akce:

21.-24.září 202121.-24.září 2021

Cyklovýlet do Českého rájeCyklovýlet do Českého ráje

 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2021/kveten-material/raj.pdf


8.října 20218.října 2021

Společenský večer HustopečeSpolečenský večer Hustopeče

 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2021/cerven-material/hustopece.pdf


Výměna režijek s končící planostíVýměna režijek s končící plaností





Ohrožené lokálky ve Středočeském krajiOhrožené lokálky ve Středočeském kraji
(Například trať 210 v úseku Čísovice - Dobříš)(Například trať 210 v úseku Čísovice - Dobříš)

informace Středočeského kraje z 29.června 2021:

Provoz na málo využívaných lokálních tratích nahradí kraj autobusyProvoz na málo využívaných lokálních tratích nahradí kraj autobusy



S analýzou provozu na málo využívaných lokálních tratích na území Středočeského kraje se dnes seznámili středočeští radní.
Odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu.

Celková předpokládaná �nanční úspora by měla dosáhnout cca 52 milionů korun. Rada kraje uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy
Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí.

„Železniční tratě vznikly na přelomu 19. a 20. století, dnes je ale doba jiná. Autobus vyjde objednatele veřejné přepravy levněji, na rozdíl
od vlaku sveze lidi rychleji a může zajet až do centra obce,“ říká radní pro veřejnou mobilitu Petr Borecký (STAN), který analýzu málo

využívaných lokálních tratí radním předložil. Pro porovnání: náklady na jeden vlakokilometr provozování lokálky vychází na 95-135
korun, naproti tomu kilometr autobusové dopravy vychází na 40-50 korun.

Do budoucna, jak dále Petr Borecký upozornil, by se rozdíly v nákladech na jeden kilometr měly zvyšovat i díky povinnému zavádění
zabezpečovacího systému ETCS a nezbytné obměně vozového parku. To by navýšilo cenu jednoho kilometru lokálky o další desítky korun.
„Takže autobus bude dvakrát levnější a někde by bylo dokonce levnější cestování vozit cestující taxíkem,“ upozornil. Podle něho rozhodli o

způsobu dopravy cestující svým nezájmem o tento druh dopravy.

Přehled tratí, u nichž se předpokládá omezení rozsahu dopravy :Přehled tratí, u nichž se předpokládá omezení rozsahu dopravy :

TraťTrať Redukce v úsekuRedukce v úseku Nový rozsah objednávkyNový rozsah objednávky Úspora celkem [Kč]Úspora celkem [Kč]

012 Plaňany zast. - Kouřim bez objednávky 2 100 000

062 Křinec - Městec Králové provoz v 6 a + v období SELČ 3 300 000

063 Bakov nad Jizerou - Dolní
Bousov bez objednávky 1 000 000

064 Mšeno - Mladá Boleslav int. 4 hodiny v PD celorok +
provoz v 6 a + v období SELČ

13 600 000

076 Mělník - Mšeno int. 4 hodiny v PD celorok +
provoz v 6 a + v období SELČ

094 (Kralupy nad Vltavou) -
Vraňany - Lužec nad Vltavou bez objednávky 2 200 000

095 Straškov - Zlonice - (Slaný) bez objednávky 800 000

162 Rakovník - Kralovice omezený sezónní provoz v 6
a + v období platnosti SELČ 8 200 000

204 Březnice - Rožmitál pod
Třemšínem bez objednávky 4 500 000

210 Čisovice - Mníšek - Dobříš sezónní provoz v 6 a + v
období platnosti SELČ 11 500 000

222 Vlašim - Trhový Štěpánov bez objednávky 5 000 000

233 Čelákovice - Mochov bez objednávky (převod
výkonů na jinou trať) -

Celkem     52 200 000

 

Pozn.: např. plán pro trať 210 v úseku z Čísovic do Dobříše počítal s provozem pouze v době takzvaného letního času (od konce března do
konce října) a to ještě výhradně v sobotu, neděli a státem uznaných svátcích. 



informace radnice Mníšku pod Brdy z 9.září 2021:

Mníšecká radnice prosadila zachování celoročního provozu osobních vlakůMníšecká radnice prosadila zachování celoročního provozu osobních vlaků
Mníšecká radnice ve spolupráci s představiteli dalších pěti dotčených obcí (Čisovice, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší a

Stará Huť) uspěla ve svých požadavcích vůči Středočeskému kraji na zachování některých osobních vlakových spojů.

Původní záměr radního Petra Boreckého na razantní omezení provozu na trati 210 Středočeský kraj přehodnotil a vyhověl požadavkům
ze strany představitelů dotčených obcí na zachování několika klíčových osobních vlakových spojů jedoucích z Čisovic do Dobříše a zpět.

Dalším splněným požadavkem obcí je zachování celoročního víkendového provozu.

Výsledná podoba utlumení provozu na trati Čisovice – Mníšek pod Brdy – Dobříš bude od 12. 12. 2021 vypadat takto:Výsledná podoba utlumení provozu na trati Čisovice – Mníšek pod Brdy – Dobříš bude od 12. 12. 2021 vypadat takto:

Zachován bude celoroční víkendový provoz (plán radního Boreckého ze začátku srpna počítal s víkendovým provozem pouze v období
takzvaného letního času od dubna do října).

Zachovány budou 3 páry spojů v pracovní dny (plán radního Boreckého počítal s úplným zastavením osobní vlakové dopravy v pracovních
dnech).

Do vybudování zázemí pro vlakové čety na nádraží v Čisovicích (možná v 1. polovině roku 2022) bude v pracovní dny jezdit 5 párů spojů.

Ve směru z Dobříše do Prahy budou zachovány následující spoje v pracovních dnech:Ve směru z Dobříše do Prahy budou zachovány následující spoje v pracovních dnech:

2000 (vyjíždí z Dobříše v 3:36), 2002 (4:36), 2004 (6:06), 2006 (7:06), 2018 (16:06). 

Ve směru z Prahy do Dobříše budou zachovány následující spoje v pracovních dnech:Ve směru z Prahy do Dobříše budou zachovány následující spoje v pracovních dnech:

2001 (vyjíždí z Prahy v 0:30), 2003 (5:25), 2015 (14:25), 2019 (16:25) a 2027 (21:55). 

Na schůzce, která proběhla na mníšecké radnici ve středu 25. srpna 2021, se zástupci dotčených obcí (Mníšek pod Brdy, Čisovice, Malá
Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší a Stará Huť) dohodli na společném �nancování dvou klíčových párů spojů jedoucích v pracovních

dnech (dva ranní a dva odpolední).

Na jejich provoz budou společně provozovateli, kterým jsou České dráhy a.s., platit nově částku ve výši 2 319 737 Kč ročně (z toho
město Mníšek pod Brdy přispěje ze svého rozpočtu zhruba 50 %).

Ostatní spoje bude i nadále ze svého rozpočtu hradit Středočeský kraj.



Příspěvek z historie od Tomáše BezouškyPříspěvek z historie od Tomáše Bezoušky





Kulturní tipy Pavla Čermocha na záříKulturní tipy Pavla Čermocha na září

A budeme pokračovat v TV seriálu HomelandHomeland, který s ani dalšími sériemi neztrácí nic na akčnosti.
Pátá série (82%) nás zavede do Německa, kde Carrie po odchodu od CIA pracuje v jedné nadaci, jako bezpečnostní
poradce. Její minulost ji neustále dohání a tak se musí bát nejen o svůj život, ale i o bezpečí své malé dcery.
(Zajímavost: agenti CIA při tajném monitoringu používají pro splynutí s prostředím vůz značky ŠKODA). Šestá
série (80%) se odehrává ve Spojených státech. Připravuje se předání moci mezi dosluhujícím prezidentem a nově
zvolenou prezidentkou. Ta už ve volební kampani naznačuje, že v otázkách zahraniční politiky bude postupovat
jinou cestou než její předchůdce. Jednou z jejích tajných poradkyní je i Carrie. Především smířlivým přístupem k
Íránu prezidentka popudí některé špičky CIA. Ti se pak nezastaví před jakoukoli špinavostí, která by prezidentku
i veřejnost přesvědčila o nutnosti tvrdého postupu vůči Íránu. Sedmá série (76%) se odehrává opět ve spojených
státech. Nová prezidentka se snaží upevnit svou moc, ale stojí proti ní nejen opozice, ale i ruská GRU, která se
snaží rozvrátit politický systém v zemi. V roce 2020 byla uvedena poslední série (88%). Odehrává se opět v
Afghánistánu. Armáda Spojených států se chystá opustit Afghánistán a po složitých vyjednáváních s Talibanem
dochází k dohodě. Ovšem jak na straně místní vlády, tak v řadách Talibanu jsou lidé, kteří míru vůbec nefandí. Při
návštěvě Afghánistánu zahynou ve vrtulníku společně americký i afghánský prezident. Proč k nehodě došlo
může odhalit jedině černá skříňka.

Za knihu Úžasná dobrodružství Kavaliera a ClayeÚžasná dobrodružství Kavaliera a Claye (90%) dostal v roce 2001 americký
spisovatel Michael Chabon oprávněně Pulitzerovu cenu. Děj se začne odehrávat roku 1939 po obsazení zbytku
Československa nacistickým vojskem. Je brzy jasné, že Židé to nebudou mít jednoduché. Rodina Kavalierova se
složí na úplatky úřadům, aby se jejich nejstarší syn dostal do Ameriky. Josef se tam po značných problémech
skutečně dostane a vyhledá tam svoje příbuzné. Společně se svým americkým bratrancem Sammem začnou
vymýšlet a kreslit komiksy. Josef chce tak vydělat na to aby dostal do Ameriky i svého mladšího bratra Tomáše.
Vynikající a čtivá kniha, která nás zavede i do zlatého věku komiksu v USA kolem druhé světové války.

Poslední část trilogie z budoucnosti, kde se neumírá a počet obyvatel musí korigovat Smrtky, což
jsou speciálně vybraní a vycvičení lidé, se jmenuje ZvonZvon (87%). Tento díl vyšel letos a Neal Shusterman v něm
zakončil příběhy hrdinů z předcházejících dílů dost překvapivě. Děj dvou předchozích dílů spěje k rozkolu mezi
Smrtkami. Nové Smrtky získávají čím dál větší moc a kontrolu nad světem. Lidé však před staletími zanechali
někde na Zemi ukrytou pomoc. Tu se snaží najít Smrtka Faraday. Celá trilogie je velice čtivá a rozhodně stojí za
přečtení.

Kniha amerického spisovatele W. Bruce Camerona Psí posláníPsí poslání (93%) pohladí po duši každého
pejskaře. Podle Camerona mají někteří psi na světě jasné poslání, starat se o nějakého konkrétního člověka.
Protože je ale psí život kratší než ten člověčí, musí se psí dušička několikrát převtělit. Pejsek se stará o svého
dvounohého přítele Ethana, kterého provází v dobách zlých i dobrých. Kniha byla i úspěšně z�lmována.

Psí cestaPsí cesta (92%) amerického spisovatele W. Bruce Camerona je pokračováním úspěšné knihy Psí
poslání. Po smrti Ethana si myslí pejsek, že už se nemusí dál starat o nějakého člověka. Jakého je jeho
překvapení, když zjistí, že jeho dnům na Zemi ještě není konec. Čeká ho ještě obtížnější úkol. Musí se postarat o
Ethanovu vnučku Clarity. Opět pěkný příběh a pro pejskaře povinnost.



Komunisté po převzetí moci vymazali z historie prakticky celý nekomunistický odboj proti
německým okupantům. Až po roce 1989 se daří opět na světlo vynést ze zapomnění hrdiny Obrany národa a
především tzv. Tří králů. S důstojníky, kteří se nesmířili s okupací, se seznámíme v knize Tajemství tří králůTajemství tří králů
(90%) od Petra Kettnara a I. M. Jedličky. Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek zamotávali hlavu nejen
pražskému gestapu. Jejich odvážné činy byly málem díky komunistům zapomenuty. Na tyto vojáky, kteří položili
život za naši republiku, můžeme být právem hrdi.

Zajímavým seriálem, který najdete na Net�ixu je Love, death & robotsLove, death & robots (82%). Jde o 18
animovaných minipříběhů o robotech. Každý příběh je samostatný krátký �lm a příběhy jsou to různorodé. Od
komedií po horory. V květnu vyšla druhá řada. Tentokrát je příběhů 8. Laťku nasadila první řada hodně vysoko,
takže se zdá, že druhá řada je slabší. Pokud máte vždy jen pár minut (7 – 18) času, určitě se podívejte.

Dalším seriálem Net�ixu je izraelský FaudaFauda (89%). Seriál pojednává o speciální jednotce izraelské
armády, která je složená především z Izraelců arabského původu. Ti se mnohem lépe pohybují mezi Palestinci
především z hnutí Hamas. Seriál dost realisticky popisuje problematiku soužití Židů a Arabů. Navíc soupeření
různých arabských hnutí, které mají mnohdy protichůdné cíle. První série byla uvedena roku 2015.Celkem byly
natočeny tři série a je jen obdivuhodné, že se už tak skvělá podívaná dále zlepšuje. Velkým plus je, že na
natáčení se podílejí bývalí členové speciálních jednotek.

Verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) : odpovídá webové verzi ke dni 19.9.2021, ale je menšího rozsahu.


