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Slovo na začátek

Milé kolegyně, milí kolegové,
máme za sebou náročný rok 2021, co nás čeká v tom letošním?
Naše ZO pro Vás i letos připravila tradiční akce, doufejme, že nám je virus dovolí
uskutečnit, první bude v dubnu exkurze do pivovaru ve Varnsdorfu. I nadále trvá
bezkonkurenční pojistná smlouva na způsobenou škodu ( pojistka na blbost) mezi OSŽ a
pojišťovnou Kooperativa, kterou Vám plně hradíme. V restauraci U Kozla na Žižkově se
každý měsíc potkávají naši senioři. A i letos v druhé polovině února bude příspěvek na
prolongaci režijek.
Za sebe i celý závodní výbor Vám i Vašim blízkým přeji krásný rok 2022 bez
všemožných omezení a budu se těšit, že se na nějaké společné akci potkáme.
Ondřej Kubart, výpravčí žst.Praha-Uhříněves

Termíny schůzí Závodního výboru v roce 2022

Většinou první nebo druhé úterý v měsíci, začátek vždy v 8 hod.
Únor - 8.2.2022 Vršovice
Březen - 8.3.2022 Vršovice
Duben - 5.4.2022 Smíchov
Květen - 10.5 2022 Vršovice
Červen - 7.6.2022 Smíchov
Červenec- Srpen jen v případě nutnosti
Září - 6.9.2022 Vršovice
Říjen - 11.10.2022 Smíchov
Listopad - 15.11.2022 Vršovice
Prosinec - 10.12.2022

změna na 6.12.2022 Vršovice

Klub seniorů naší ZO

Nejbližší setkání se uskuteční tradičně třetí úterý v měsíci - tedy 18.1., tradičně U Kozla.

Členské příspěvky si odečtěte z daní

Trvalé nabídky :

Poukazy do Cinema City

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

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

Jaké akce pro Vás plánujeme v roce 2022?

březen - bowling
8. dubna - Pivovar Kocour ve Varnsdorfu
konec května - nohejbal Vrané
červen - parní vlak - dětský den
7. - 10. června - Písecko na kole
červen - bowling
20. - 23. září - Jižní Morava na kole
14. října - Vinný sklípek v Zaječí
říjen - bowling
listopad - tradiční setkání zaměstnanců z"210" v Čísovicích
prosinec - mikulášský parní vlak

Jaké jsou plány nové vlády na železnici?
Dne 6.1.2022 schválila vláda Programové prohlášení. Jaké má plány se železniční
dopravou? Vybíráme příslušnou část:
Doprava - Železnice
Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.
Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle
hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst. Půjde konkrétně o spojení
Praha – Plzeň – SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno –
Slovensko, Brno – Přerov a odbočku z drážďanské VRT na Most.

Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí
z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.
Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu
železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování
úzkých hrdel navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha.
Výrazně též pokročí práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu
Brno.
Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště
Václava Havla Praha.
Zvyšování kapacity železniční infrastruktury umožní postupný přesun části nákladní
dopravy z přetížených silnic na koleje.
Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí realizujeme v logických úsecích
na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami.
Nevyužívaná nádraží budou opravována, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo
budou nabízena krajům, městům a obcím k dalšímu využití. Podpoříme programy pro
výstavbu multimodálních překladišť, obnovu provozu a elektrizaci železničních vleček s
napojením na průmyslové zóny (včetně modernizace seřaďovacích nádraží a podpory
systému přepravy jednotlivých zásilek).
Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektri kaci českých železnic včetně
sjednocení napájecí soustavy a připravíme i legislativní oporu.
vláda ČR, 6.1.2022 (výběr z Programového prohlášení)
Celé Programové prohlášení naleznete zde:
z webových stránek vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/

Kulturní tipy Pavla Čermocha na leden
J. D. Barker představil ve svých knihách detektiva Sama Portera. První kniha se
jmenuje Čtvrtá opice (90%). Sam zde pronásleduje vraha, který v balíčcích nechává
některou z částí těla svých obětí. Vrah si je vybírá podle zajímavého vzorce. Pátrá kdo v
minulosti udělal nějaký nepotrestaný trestný čin a pak zabíjí jejich děti. Jde samozřejmě o
drsnou, ale skvěle napsanou detektivku.
Druhá část série se jmenuje Pátá oběť (91%). Kniha je ještě drsnější než předešlá
část. Sam se snaží rozplést zmizení mladých dívek, které se pak najdou utopené. Nato je
vždy zabit jeden z jejich rodičů. Vše ukazuje na vraha z prvního dílu. Sérii zakončuje třetí
díl, ale ten už jsem nedal. Vyšetřování a provázání obětí s vrahem jsou už trochu moc
složité a všeho moc škodí. Porter se také až moc zaplétá do případu a některé okolnosti jsou
na mě až trochu moc přitažené za vlasy.
Už roku 1999 vyšla první ze série detektivek amerického spisovatele Michaela
Conne yho, kde ústřední postavou je vyšetřovatel Harry Bosh. Harry je veteránem z
vietnamské války, kde patřil do zvláštní jednotky, která měla za úkol likvidovat podzemní
tunely. A právě jednoho dne je přivolán k vraždě, kde obětí je jeho spolubojovník. Harry se
musí potýkat i s nedůvěrou svých nadřízených. Černá ozvěna (86%) je skvělá detektivka.
A tak se hned pustím do druhého dílu, který se jmenuje Černý led (85%). Zde
Harry vyšetřuje smrt neznámého muže, který je nalezen nedaleko jedné z restaurací, kam
chodí často na jídlo policisté z protidrogového oddělení. Zároveň je nalezen v nedalekém
motelu mrtvý policista z tohoto oddělení. Vše nasvědčuje tomu, že si tento policista vzal
život sám, ale Harry tomu nevěří a je přesvědčen, že tyto události mají spojitost.

