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Vážené kolegyně a kolegové, 
období dovolených máme někteří za sebou, někteří ještě před sebou, ale každopádně všechny 
vítáme odpočaté, v plném zdraví a připravené na pracovní proces. Prázdninové měsíce jsou 
považovány jako sezóna „okurková“, kdy se nic moc neděje, proto  neplánujeme v naší ZO moc 
akcí a snažíme se  zregenerovat síly do dalších měsíců. Čeká nás spousta kulturních a 
sportovních akcí a zábavy. 
 
Začínáme již v září a to: 
23. 9. 2017  Zájezd Osvětim a Krakov 
5. 10. 2017  Aktiv ke Dni železničářů 
13. 10. 2017  V  říjnu s mapou 
27. 10. 2017  Turnaj v mariáši „O putovní pohár“ aneb vzpomínka na zakladatele 
11. - 12. 11. 2017 Zájezd Budapešť 
17. 11. 2017  Divadelní komedie KŠANDA 
22. - 23. 11.2017 Zájezd do Lednice na pravou moravskou zabíjačku 
9. 12. 2017  Zájezd - Adventní Wroclav 
Tyto akce pořádá předsedkyně ZO OSŽ SŽDC Ostrava za náš ZV. Těšíme se na Vaši účast a máme 
velikou radost, pokud vnímáte změnu. 
 
Akce organizované odborovými úseky 
Další akce, které nás čekají do konce roku pořádají odborové úseky. 
26.11.2017  Vánoční trhy v Linci pořádá OÚ č.3, dále různé bowlingy, kuželky. 
 
Moc děkujeme kolegům, kteří za odborové úseky akce organizují, sama totiž vím, co obnáší  akci 
zorganizovat. Bohužel máme i odborové úseky, které si akce naplánovaly a žádnou k dnešnímu 
dni nezorganizovaly. 
 
Protože se nám blíží opět konec roku a budeme muset připravovat soupis akcí pro rok 2018, 
žádáme všechny odborové úseky, aby si naplánovaly akce na rok 2018 a do 30. 11. 2017 odeslali 
na email vatterova@szdc.cz  seznam 3 akcí. 
Zároveň Vás žádáme o typy na zájezdy a akce, které jsou pořádané ZV. 
 

Rubrika „jak pracuje ZV a co se mu podařilo“ 
1. zpracovali jsme kompletní databázi aktivních členů včetně jejich dětí 
2. částečně máme zpracovanou databázi seniorů – bohužel někteří senioři do dnešního dne 

neodevzdali vyplněný osobní list seniora 
3. změna názvu naší ZO – nový název zní ZO OSŽ SŽDC Ostrava 
4. úpravy v peněžním ústavu - účet ZO jsme ponechali v České spořitelně, neboť nám nabídla 

poplatek 149,- Kč za vedení účtu, včetně 30 transakcí a platební karty zdarma. Navštívila 
jsem ČSOB, Komerční banku a ERU, kde vedení účtu stojí v průměru 139,-Kč, neobsahuje 
transakce a kartu zdarma. Dle počtu transakcí, což je 50 během měsíce je Česká spořitelna 
nejlevnější. U právnických firem neexistují účty zdarma, bohužel ani pro neziskové 
organizace 

5. předsedkyně navštívila několik pracovišť, kde se setkala se zaměstnanci. Rozhovory se 
týkaly ochranných pomůcek, práce odborové organizace, akcí atd. V návštěvě pracovišť 
budu i nadále pokračovat 

6. byla vypočítána náhrada škody bývalému předsedovi ZO a předána dne 16.8.2017 
právníkovi OSŽ. O výši škody byli informováni úsekoví důvěrnici e-mailem a na rozšířeném 
ZV v měsíci září  

7. pořádáme akce jak sportovní, tak i kulturní včetně zájezdů 

mailto:vatterova@szdc.cz
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Konference ZO OSŽ SŽDC Ostrava 
Opět nás čeká příprava listopadové konference, na které bude předložen plán rozpočtu pro rok 
2018, čerpání rozpočtu za rok 2017 a úprava Zásad hospodaření pro rok 2018.  
Konference se bude konat 16. listopadu 2017. 

Bližší informace budou zaslány e-mailem úsekovým důvěrníkům na jednotlivá pracoviště. 

 
 
Ochranné pomůcky 
V měsíci lednu jsme jednali, na základě Vašich stížností, s vedením OŘ Ostrava a Ing. Kreprlíkem 
ohledně pracovní obuvi. Před tímto jednáním navštívil pan inženýr s paní Bechnou pracoviště a 
nyní Vám ukážeme výsledek kontrolovaných pracovišť a skříněk zaměstnanců. 
 

         
Povšimněte si prošívaného kabátu se znakem ČD. 
 

Na jazyku boty jednoho zaměstnance vidíte 
rok výroby 7/2010. 
Další fotografie pracovní obuvi nebudeme 
zveřejňovat, neboť jsou umístěny na 
skříňkách, které jsou nevhodně polepené. 
Nevím, zda si  zaměstnanci uvědomují, že 
v případě pracovního úrazu budou kráceni 
na odškodnění, a to z důvodu starých 
ochranných pomůcek, které nevyhovují 
dnešním normám. Svému nadřízenému 
přiděláte problém, protože povinností 
vedoucího je kontrolovat v čem jeho 
zaměstnanci pracují.  
 

 
 



5/18 

 
Pracovní oděv 
Většina si stěžuje na pracovní oděvy, nesají pot, jsou tvrdé, nevhodný materiál atd. 
Triko s límečkem je vyrobeno z materiálu, který obsahuje 100% polyesteru. Přednesla jsem 
stížnosti a předložila tričko na Podnikovém výboře v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 
Zimní: bunda a kalhoty s náprsenkou;  Letní: blůza, kalhoty s náprsenkou a kalhoty 
Nepromokavé: plášť a kalhoty do pasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesta výstražná  Triko výstražné (s reflexními pruhy) 
 
Problematiku triček byla také projednána na Výboru OŘ Ostrava dne 22. 9. 2017 a bude 
zajištěno jednání s vedením OŘ Ostrava a BOZP p. Hammerschikem. 

 
Pracovní obuv 
Co se týká pracovní obuvi, byla dohoda, že někteří zaměstnanci, kteří měli zájem a končí jim 
vynášecí doba, testují kanady po dobu půl roku a poté provedeme vyhodnocení. 
Víte, jak testování u některých zaměstnanců probíhá? Boty jsou schované v krabici ve skříňce. 

 
Podnikový výbor konaný v Rakovníku 

Na základě stížností členů z PV z celé republiky byl přizván Ing. Kleprlík na jednání PV, kde 
předložil poslední modely montérek, prošívaného kabátu a nepromokavého pláště, které jsou 
vyrobeny z lepšího materiálu s menším podílem polyesteru. 
Stojím před otázkou, zda oděvy, které mi byly předloženy zaměstnanci na pracovištích, nemají 
ještě ukončenou vynášecí dobu, a proto musí pracovat ve starším modelu  pracovního oděvu a 
nebo sáhnou do spodních pater skříňky viz obrázky, a pak pracují v již neplatných (starých), v té 
době vyrobených oděvů z materiálu s vyšším podílem polyesteru. 
Problematika pracovních oděvů a obuvi bude nadále sledována. 
Závěrem bych doporučila zaměstnancům provést generální úklid ve svých skříňkách a starší 
typy pracovních oděvu vyklidit. Uvědomte si, že hlavně chráníte sami sebe. 
Nadále jako inspektor BOZP budu provádět kontroly na pracovištích a taktéž skříněk. 
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Rubrika „Koníček našich členů“ 

 

Spisovatel Břetislav Buchta – pracoviště TO Bohumín 
 
Psaní mne baví od malička, třeba slohové práce ve škole byly pro mne zábavou. Tvořit jsem ale 
začal až koncem devítiletky, kdy jsme s bratrancem na prázdninách u babičky v Čechách napsali 
několik povídek. Potom následovala delší pauza a psát jsem znovu začal, až když jsme kvůli 
studujícím dětem koupili PC. Bylo to několik povídek v ostravském nářečí, ale objektivně jsem 
usoudil, že jejich kvalita není hodna zveřejnění. Teprve v roce 2014 jsem začal vážně uvažovat o 
napsání knihy, pro kterou jsem měl několik námětů pro příběhy. V zimě 2014 potom došlo k 
realizaci mého snu a během zhruba 5 měsíců byla hotová první kniha „Nečekané rozuzlení honu 
na krtka“. Ta, po menších peripetiích s hledáním ilustrátora a vydavatele, spatřila světlo světa 
počátkem léta 2015. Druhá kniha „Železniční pohádky“ vznikla rychleji. Již jsem měl připravenu 
většinu námětů, takže za 3 měsíce byla kniha napsaná a vyšla v prosinci 2015. S ní jsem zvítězil v 
soutěži "Talent SŽDC" v roce 2016. Kromě toho jsem spoluautorem antologií Literáti na trati II, 
III a IV (tento díl vyjde v říjnu letošního roku). Literáti vznikají pod záštitou Mezinárodního 
sdružení FISAIC (což jsou, laicky řečeno, umělecky založení železničáři, fotografové, malíři, 
modeláři, literáti, filatelisté atd.), kde mi byla svěřena funkce místopředsedy české literární 
sekce této organizace. V této chvíli vzniká moje třetí kniha, která bude obsahovat železniční 
povídky a příběhy. 
V případě zájmu si můžete knížku Železničních pohádek pro děti objednat v naší základní 
organizaci u p. Vatterové.   
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Sportovec a rekordman Karel Ligocký 
 

O panu Karlu Ligockém víme, že je zaměstnanec TO Suchdol nad Odrou a již spoustu let se 
věnuje sportu. I já jsem ho osobně potkala při sportovní aktivitě  v parku v Bohumíně. 
Dne 10. 8. 2017 jsem obdržela krásný dopis a přehled rekordů, o které se s Vámi podělím. 
Přejeme panu Ligockému spoustu ujetých km ve zdraví a těšíme se na další rekordy. Zároveň 
Vám děkujeme za dopis, který nás pohladil na duši a nabil do další práce. 

 

 
Zdroj: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-ultramaratonec-ligocki-ma-dalsi-rekord-20170330.html 

 

 
 
Přehled rekordů: 
12  dvanáctihodinovek  2  čtyřiadvacetihodinovky 
2  50sátky    2  100vky 
1  Ultratriatlon   1  Pětiboj 
CELKEM  17  rekordů 

 

Pokud jsou mezi námi kolegové, kteří dělají radost druhým, podělte se s námi a neváhejte mě 
kontaktovat. 

http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-ultramaratonec-ligocki-ma-dalsi-rekord-20170330.html
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Rubrika „ Klub seniorů“ 

Zatím jsme se v našem Odborovém časáku nezmínili a našich seniorech. Klub seniorů OSŽ (dále 
jen KS OSŽ) je zájmovou skupinou členů ZO OSŽ a je ustaven u mateřské ZO OSŽ. Název 
mateřské organizace má ve svém názvu. Základním posláním KS OSŽ je sdružovat členy OSŽ, 
bývalé zaměstnance podniků působících na železnici, kteří jsou ve starobním nebo invalidním 
důchodu, ale kteří jsou nadále členy OSŽ. (dle Stanov). 
U naší ZO vznikl Klub seniorů v roce 2009 a vzešel tak z iniciativy současných a bývalých 
pracovníků Elektroúseku Ostrava.  
Fungujeme tak, že s každým členem, který odchází do důchodu, se rozloučíme a současně ho 
informujeme jako seniora o dalších možnostech při aktivitách v OSŽ. KS spolupracuje se ZV ZO 
OSŽ, organizujeme společné setkání seniorů a zaměstnanců, jsme a budeme nápomocní při 
konání akcí. Taktéž, dle zásad, vyplácíme nově seniorům příspěvky při životních jubileích. To se 
někdy jeví jako problém, protože ze strany samotných seniorů není dostatečný zájem o aktivní 
práci v klubu, je to práce navíc a dobrovolná. Momentálně upravujeme a doplňujeme databázi 
KS, kde je přibližně 200 členů. Klub seniorů u ZO OSŽ SŽDC bude rozdělený na KS 1 a KS 2. 
Klub senioru 1 je ten stávající, který vzešel se zaměstnanců elektroúseku, má asi 120 členů a 
zvolený svůj výbor. 
Klub seniorů 2 bude složený z 80 členů, vedený bude momentálně ZV ZO OSŽ SŽDC, do doby než 
najdeme dobrovolníky z řad seniorů, kteří klub povedou. 
KS si bude vzájemně pomáhat, větší akce budou pořádat společně za pomoci ZV. 
Zajímají nás i názory seniorů na využití jejich volného času. Pro starší lidi je důležité, aby 
neztratili kontakt se svým bývalým pracovištěm, čím častěji se setkávají na různých akcích, tím 
lépe. 
Jednou z akcí byla komentovaná prohlídka Opavy. 
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Vznik železnice a Den železničářů slavíme 27. září a víte proč? 

George Stephenson narozený 9. června 1781 byl inženýr, 
který zlepšoval v dolech parní stroje a čerpadla. Zřídil tam i 
několik šikmých ploch pro přepravu uhlí a nakonec 12 km 
dlouhou důlní dráhu. V roce 1814 předvedl úspěšně parní 
lokomotivu, která na kolejích postavených do svahu utáhla 
osm vozů s nákladem 30 tun. O rok později si ji nechal 
patentovat. V roce 1823 projektoval první veřejnou 
železniční trať pro dopravu osob na světě mezi britskými 
městy Stockton-on-Tees a Darlington (osazena strojem 
Locomotion). 27. září 1825 ji uvedl do provozu a od tohoto 
data se traduje Den železničářů.  

Jeho lokomotiva tehdy byla schopna utáhnout až 30 vozů   
s nákladem o 90 tunách rychlostí 19 km/h. V roce 1823 
založil továrnu na výrobu lokomotiv. Lokomotivy vyvážel 
do celé Evropy. V říjnu 1829 se synem Robertem a 
lokomotivou nazvanou Raketa (Rocket) vyhrál závod 

lokomotiv. Rocket se stala předobrazem lokomotiv na více než jedno století, jezdila „závratnou“ 
rychlostí – 19, 2 km/h. Dosahovala maximální rychlosti 46 km/h. 

Stephenson se podílel i na jiných významných železnicích světa (např. Londýn – Birmingham 
nebo Liverpool - Manchester). Převzal a prosazoval rozchod kolejí 1422 mm, který byl po 
zvýšení na 1435 mm uzákoněn v Anglii jako jednotný a je dnes celosvětově nejrozšířenějším 
rozchodem. 

Ve 30. letech začaly být železnice podle Stephensonova vzoru stavěny v USA, Francii, Belgii a 
také v Německu. První železnice v Rakouském císařství zahájila provoz 7. června 1839 mezi Vídní 
a Brnem.                                                                                     

  (zdroj Wikipedie) 

Na železnici pracuje železničář. Kdo to je? 

Železničář, slangově ajznboňák je označení pro zaměstnance železniční společnosti či občas 
příznivce a fanouška železnice. Železniční profese existují již od počátku 19. století a představují 
široké spektrum profesí. 
Od roku 1949 do roku 1989 v našich kalendářích připadal tento významný den na 27. září. Po 
roce 1989 se vytratil z našich kalendářů, ale my stále tuto tradici ctíme. Významný den 
železničáři slaví a rozšiřují podvědomí železnice mezi veřejnost pořádáním dnů otevřených dveří 
v prostorách železničních objektů. 
 
 
 
Blahopřejeme všem zaměstnancům ke Dni železničářů, přejeme zdraví, pevné nervy, pohodu na 
pracovišti a naším členům ZO OSŽ SŽDC Ostrava posíláme obálku s přáním a finanční odměnou 
dle schválených Zásad hospodaření.  
 
 
 
 

V případě, že máte zájem přispět nějakým příspěvkem do časáku, obraťte se na zpracovatele. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/9._červen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1781
https://cs.wikipedia.org/wiki/Důl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlí
https://cs.wikipedia.org/wiki/1814
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parní_lokomotiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parní_lokomotiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
https://cs.wikipedia.org/wiki/1823
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stockton-on-Tees&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darlington
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._září
https://cs.wikipedia.org/wiki/1825
https://cs.wikipedia.org/wiki/1823
https://cs.wikipedia.org/wiki/Továrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/1829
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva_Rocket
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Londýn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Birmingham
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchod_kolejí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Německo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakouské_císařství
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._červen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1839
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vídeň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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 „Kolektivní vyjednávání“ 

 
Co to je? 
 

O kolektivním vyjednávání často slyšíme. Jak může kolektivní vyjednávání probíhat, co vše může 
zaměstnavatel a odbory během vyjednávání udělat? 
Kolektivní vyjednávání znamená jednání o výši mezd a dalších pracovních podmínkách 
zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a odbory. Bez odborové organizace tedy nejde kolektivní 
vyjednávání vést. Výsledkem úspěšného jednání je kolektivní smlouva, která se vztahuje i  na 
zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. 
Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní 
smlouvy jednou ze smluvních stran. 
 

Bude probíhat u SŽDC ?  Už probíhá. 
 

Zaměstnavatel předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele 
SŽDC návrh PKS pro rok 2018. 
Členové odborových centrál si zvolí nebo už zvolili  tým vyjednávačů a poradců.  
Členové Podnikového výboru OSŽ SŽDC si dne 27.9.2017 zvolili tým 7 vyjednávačů a 3 poradců. 
 

Jeden z vyjednávačů je člen ZO OSŽ Ostrava p. Roman POLOK 
Jeden z poradců je předsedkyně ZO OSŽ SŽDC Ostrava p. Lýdie VATTEROVÁ 
 

Týdenní kolektivní vyjednávání začne 16. října v Berouně a zúčastní se jej zástupci všech devíti 
odborových centrál působících u SŽDC. 
 
V pátek 27.9.2017 jsem všem úsekovým důvěrníkům a ZV posílala e-mail s informací, že do 
 termínu  5.10.2017 máte posílat připomínky nebo náměty na doplnění stávající PKS. 
Neváhejte a napište na e-mail vatterova@szdc.cz 
 

Držíme palce vyjednávačům a poradcům, snad se i na nás štěstí usměje 
v podobě úspěšné kolektivní smlouvy. 

 

 
 

mailto:vatterova@szdc.cz
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQldv3yNLWAhWIL8AKHWeUBs4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pokertip.cz%2Fstesti-hraje-v-pokeru-vyznamnou-roli%2F&psig=AOvVaw2xat9PLURvWomt5E393RSd&ust=1507055052423581
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQldv3yNLWAhWIL8AKHWeUBs4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pokertip.cz%2Fstesti-hraje-v-pokeru-vyznamnou-roli%2F&psig=AOvVaw2xat9PLURvWomt5E393RSd&ust=1507055052423581
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

u pojišťovny Kooperativa, a.s. končí těmto členům: 

 

  ŘÍJEN    

DIHEL Jiří 

KAŠNÝ Martin 

PEŠL Vladan Ing. 

ROBENKOVÁ Marta 
 

 

 

   

LISTOPAD 

CIOMPOVÁ Hana Ing. 
ČERNOCH Petr 
HAJDA Marek 
JANOŠEC Libor 
KOKOTEK Roman 
KRIŠTOF Robin 
MARŠÁLEK David 
MÍSAŘ Petr 
PODŽORNÝ Petr 
RADIŇÁK Roman 
ŠNEJDRLA Vít 
VÁVRA Kamil 
VEČEREK Ladislav 
 
PROSINEC 

BUGA Dušan 

BUCHTA Břetislav 
HERTEL Stanislav 
HOLIŠ Jiří 
JEDLIČKOVÁ Vlasta 
KRAMOLIŠOVÁ Irena 
MAJER Jan 
MARAMAROSSY Petr 
MELIŠ Slavomír 
MOKÁŇ Vladimír 
RAŠÍN Petr 
SEDLACZEK Vladimír 
SLOWIAK Zdeněk 
ŠLOSAR Bedřich 
VAŠEK Richard 
VÍCH Vladimír 
VÍTEK Karel 
ŽÁK Kamil 
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Členská základna 

VSTŮPIL  

NIKLOVÁ Veronika   BYRTUS Jan 

BLÁHA Peter    ANDOČ Rudolf 

SUCHÁNEK LUKÁŠ   BENČÍK Anton 

PAPÁK Ladislav    BYRTUS Marek 

JANECKÝ Pavel   KANTOR Oldřich 

BOROVÝ Jaroslav   PUSTOVKA Jiří 

WERNHARDT Mikuláš    

FIALA David   KRCHO Marián přestup z OSŽ Ostrava 

HENRYCH David    KRCHO Martin přestup z OSŽ Ostrava 

OLEJNÍK Robert    POLAKOVIČ Andrej přestup z OSŽ Ostrava 

MENŠÍK David    OPÁLKA Ivo přestup z OSŽ Ostrava 

 

VYSTŮPIL    
NIKDO       

 

 

 

 

Jubilanti 09-12/2017 
50 let  

ŠUSTEK Radim, BÁRTA Tomáš 

60 let 

MĚRKA Jiří, BALOG Zdeněk, HEYDUK Ivo, DOSTÁLOVÁ Anna 

 
Blahopřejeme 

 

 

Narodily se nám děti  
  

Stela LAZAROVÁ     Filip Stanislav NÁVRAT    
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Připravované akce 
 

Cestování v roce 2018 
 

Karneval v Benátkách 
Poznávací zájezd s průvodcem ve víru karnevalového dění. Uvidíte to nejkrásnější z Benátek a 
zažijete světově proslulý karneval na jednom z nejromantičtějších míst na světě. Zhlédnete 
baziliku sv. Marka, slavný most Nářků i Canal Grande. A pak už si vychutnáte bujaré veselí, 
hudbu a originální masky. Poznejte s námi Benátky v netradiční karnevalové atmosféře! 

Odjezd: 2. 2. 2018 okolo 18 hod. autobusem z Ostravy          Příjezd: 4. 2. 2018 dopoledne 

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce 

Cena pro zaměstnance a 1 rod. příslušníka: 1050,- Kč/osoba 

Cena pro cizí: 1490,- Kč/osoba 

V případě zájmu se hlaste do konce listopadu 2017. 
Vatterova@szdc.cz  nebo volejte 734 168 043  

 

 

To nejlepší ze Salzburgu + ORLÍ HNÍZDO + KÖNIGSSEE 
Termín 3 denního zájezdu konec června, odjezd z Ostravy autobusem. 
Cena zahrnuje: dopravu, 2x ubytování ve 3* hotelu, 2 x snídaně, průvodce. 
Cena pro zaměstnance a 1 rod. příslušníka: 3 890,- Kč/osoba 
Cena pro cizí: 4490,- Kč/osoba 
 
 
 Na co se můžete těšit 

 Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo  
 Kouzelná jezera Königssee a Obersee  
 Panoramatická vyhlídka Rossfeld  
 Mozartův rodný dům v Salzburgu  
 Největší rakouská katedrála ve městě Linz 

 

Víkendová výprava za zážitky z rakousko-německého pohraničí. Se zkušeným průvodcem 
odhalíte poklady barokního Salzburgu, užijete si vyhlídku Rossfeld a navštívíte proslulé Orlí 
hnízdo. Čeká vás plavba po jezeře Königssee, projížďka vláčkem do hlubin země a historické 
město Linz. Připravte se na krajinu silných příběhů, historických skvostů i úchvatné přírody a 
prožijte Mozartovo rodiště jako nikdo jiný! 

V případě zájmu se hlaste do konce prosince 2017. 
Vatterova@szdc.cz  nebo volejte 734 168 043  
 

 

mailto:Vatterova@szdc.cz
mailto:Vatterova@szdc.cz
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HUMOR  

 
Z důvodu stoupajícího alkoholismu v České republice rozhodla vláda, že od 1. března budou v 
naší vlasti jen tři hospody. Jedna v Praze, jedna v Plzni a nad Moravou se postaví střecha! 
 

Proč bývají nástupiště železničních stanic z betonu? Aby cestující při čekání na zpožděné vlaky 
nezapustili kořeny. 

 
Rozčilený cestující nadává kontrolorovi: „Tak vy chcete vidět mou jízdenku?! A na co vám to 
bude? Vždyť podle jízdního řádu jsem už tři hodiny doma!" 
 
Paní učitelka se ptá v deváté třídě žáka Ptáčka: „Kam půjdeš, Alane, po škole?" 
„Jako vždycky, paní učitelko, na vlak a domů..." 

 
Kdo je to úspěšný železničář? To je ten, který dovede vydělat více, než je jeho žena stačí utratit. 
A kdo je úspěšná žena? To je ta, která takového železničáře najde 
 
„Pane doktore, mám takový problém. Pravidelný klapot vlaku mne uspává."„Ale to přeci není 
problém, vždyť to může být i příjemné."„No, jak pro koho, já jsem strojvedoucí." 
 
Můj přítel zase skončil v nemocnici po tom, co snědl čokoládu. 
Moji čokoládu! 
 

 
Manželka pořád chtěla žaluzie,  
tak už se to nedalo poslouchat. 
 

Blondýnka jde do elektra a říká: "Můžu dostat tuto televizi?" "Ne, blondýnkám ji neprodáváme." 
Druhý den se blondýnka naštve a nabarví si vlasy na černo. Takto se vydá znovu do toho 
samého elektra. Zase uslyší od prodavače stejnou  odpověď:" Blondýnkám neprodáváme." 
"Jak víte, že jsem blondýnka?" "Protože to není televize ale mikrovlnná trouba." 

 
"Dědo, co to znamená, že "jí naštěkal do boudy"?" -   
"Jak bych ti to...To je taková paralela." "Paralela nosí 
děti?" 
Syn železničáře přijde poprvé ze školy, hodí tašku do 
kouta a povídá: „Pěkný podfuk! Prý první třída a mají 
tam tvrdý a dřevěný lavice!“ 
 
Prochází muž kolem plotu blázince a slyší radostné: 
„Třináct, třináct, třináct.“ Zvědavě strčí hlavu mezi plaňky 
plotu a blázen mu vypíchne oko. „Čtrnáct, čtrnáct…“ 
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Dva opilci opouštějí ráno záchytku a 
jeden říká druhému: „Abys věděl, že 
jsem kamarád, tak nikomu neprozradím, 
kde všude jsme včera byli a co jsme 
vyváděli. „Kdybys byl . . . (viz tajenku). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Pár důchodců se vrací z procházky domu, 
když se dědeček najednou otočí, shýbne se, sebere 
ze země šneka a vztekle s ním mrští do křoví. 
Babička se poleká: „Co to, proboha, děláš, přeskočilo 
ti? Děda naštvaně ucedí: „Ten hajzlík . . . 
(dokončení je v tajence) 
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