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Vážené kolegyně a kolegové, 

 

Čas dovolených je tady. Pro naprostou většinu z nás je dovolená tím vytouženým obdobím, které 

si hodláme skutečně užít, vypnout, vyčistit si hlavu a načerpat energii. Psychologové doporučují, 

že by dovolená měla trvat alespoň 14 dní, protože naše tělo i mysl potřebuje dostatečný čas na 

aklimatizaci.  

Ne vždy se nám ale tento sen skutečně splní a důvodů je více. Na co bychom tedy měli myslet, 

abychom na dovolené skutečně načerpali energii? Poradíme vám, jak z ní vytěžit maximum. 

1. Vypněte si telefon a buďte offline 

Možná vám připadá, že se bez svého telefonu neobejdete. Opak je pravdou, bez něj vám bude 

lépe. Mobil má značný vliv na vaši náladu. Prohlížením negativních zpráv, sledováním celebrit 

nebo vašich kamarádů na Facebooku jí nijak nepřidáte. Naučte se dovolenou trávit maximálně 

s fotoaparátem v ruce, který zachytí ty nejkrásnější vzpomínky, a telefony zapněte až při odjezdu. 

Uvidíte, že tato malá „pauza” vám pomůže se lépe odreagovat a nebudete ve stresu. 

2. Odpočiňte si 

Ať už upřednostňujete pasivní nebo aktivní odpočinek, ujistěte se, že tvoří hlavní náplň vaší 

dovolené. Vaše tělo i mysl potřebují na pár dní vypnout, proto zapomeňte, že strávíte dovolenou 

„pulírováním” vašeho domova anebo činnostmi, které děláte celý rok.  

3. Přečtěte alespoň jednu knížku 

Tenká, tlustá, naučná nebo brak, je to jedno. Přečtěte si alespoň jednu knížku, která vás spolehlivě 

vytrhne z reality. Uvidíte, že zatímco budete sledovat osudy hlavních postav, váš mozek bude 

třídit myšlenky a starosti, které vás třeba i v koutku duše trápí. Tím se vám utřídí mysl, vyčistí 

hlava a řešení problémů bude o to jednodušší. 

4. Zažijte něco nového 

Je jedno, jestli plánujete podniknout velkou cestu napříč několika časovými pásmy, nebo se 

chystáte strávit týden dovolené na Šumavě. Důležité je každou svou cestu obohatit novým 

zážitkem. Vyzkoušet můžete například soukromou lekci jógy v džungli, navštívit malé muzeum 

v okolí vaší chaty, na které nikdy nezbyl čas. Nápadům se meze nekladou. 

5. Okuste místní kulturu 

Pokud se chystáte do země, kde jste ještě nebyli, nezůstaňte jen u ležení na pláži a popíjení drinků 

alkoholu. Zjistěte si o dané destinaci co nejvíce a okuste místní kulturu alespoň ve směru, který je 

vám blízký. 

Příkladem může být místní gastronomie, masáž, návštěva historických památek, výšlap na horu 

s výhledem na celou krajinu, kulturní zážitek nebo třeba objevování podvodního světa. 

Přejeme Vám krásné prožití pracovního volna a vraťte se nám 
v pořádku a odpočatí. 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=164610/156502_0_
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Rekreace a odpočinek 

Potřebujete odpočinek a relax ve slané vodě? Toužíte po skvělém ubytování za dobrou cenu?  

 
Slovensko má moře. Sice se nevlní, ale zato léčí. Jeho voda je totiž unikátem srovnatelným s 

vodou Mrtvého moře. Termální voda je slaná, léčivě působí na lidi, kteří trpí průduškovými 

nemocemi, nemocemi dýchacích cest, stimulují štítnou žlázu, působící na pohybové ústrojí, léčí 

revma, cévní a kloubní nemoci, lupenku a  atopický ekzém. 

 
 
Apartmánový dům Podhájska – partnerské ubytovací zařízení ZO OSŽ SŽDC Ostrava. 

 

Možnost celoročního  ubytování v blízkosti termálních lázní v Podhajské  na Jižním Slovensku. 

 

Ceny ubytování jsou pro členy  ZO OSŽ SŽDC Ostrava a ostatní železničáře   zvýhodněny. 

 

Rezervace pobytu:  Lýdie Vatterová , mobil:  734 168 043 e-mail:  vatterova@szdc.cz 

 

Bližší informace najdete: www.oszszdcostrava.cz v sekci Rekreační zařízení  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vatterova@szdc.cz
http://www.oszszdcostrava.cz/
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Z pracovního prostředí 

Škodní událost v Hostašovicích. 

Naše další číslo časáku nemůžeme začít ničím jiným než poděkováním našim „ elektrikářům“ a 

hasičům JPO Ostrava. V  sobotu 17. března v Hostašovicích spadly stromy na vedení a poškodily 

trafostanici, která napájí výpravní budovu,  restauraci a obytný dům stojící kousek od nádraží. 

V neděli hasiči SŽDC provedli likvidaci trafostanice, odvoz transformátoru a začal hodně 

hektický týden. Eletrikáři z Frýdku - Místku za částečné pomoci i ostravských přivezli náhradní 

proudový zdroj „diesel agregát“, a tím  zajistili standartní pracovní podmínky pro obsluhu stanice. 

V pondělí se podařilo zajistit dodávku energie bez diesel agregátu a ten zůstal jako rezervní 

napájení. Během dalších dnů se rozvinula obrovská mašinerie, která směřovala k tomu, že do 

pátku za pomocí pracovníků Správy elektro SŽDC a HZS SŽDC byla na místo převezena a 

postavena  kiosková trafostanice. Z důvodů úspory času byly pomocí firem  zajištěné výkopové 

práce a připojení přívodu Vn. Proč o tom všem vlastně píšu? Protože práce zaměstnanců 

infrastruktury je důležitá, tak jako všechny jiné profese na železnici, takže pro některé neználky 

malá ukázka náročností této profese. Samozřejmě pojměte tento článek hlavně jako poděkování 

za perfektní práci zaměstnanců SŽDC. Jménem odborové organizace ZO OSŽ SŽDC Ostrava 

děkujeme hlavně zaměstnancům OE Frýdek-Místek, dále zaměstnancům OE Ostrava, NS 

Ostrava, OTV Studénka a hasičům SŽDC JPO Ostrava. Chtěl bych poděkovat i našim  

nadřízeným, kteří se taktéž svým rozhodováním podíleli na této škodní události. V sobotu,  po 

týdnu intenzivních prací, byla trafostanice zapojena a vše se vrátilo do původního stavu. 

Jsem rád, že jsem mohl i já přispět ke zdárnému průběhu odstraňování následků škodní události. 

Velice si vážím všech mých kolegů, kteří byli ochotní ve svém volném čase pomoci při 

odstraňování škodní události. Odvedli špičkový výkon při likvidaci  škody a děkuji za skvělý 

profesionální přístup. 

Pavel Halfar 
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Benefit zaměstnavatele 

 
Děkuji za KOP – osobní zkušenost našeho zaměstnance 

 
Jsem pracovník Správy SEE a po odpracovaných více než 20 letech mě zaměstnavatel poslal na 

tzv. KOP - kondiční ozdravný pobyt.    

Během těchto  11 dnů strávených koupelemi,  masážemi, rekreačním a relaxačním programem má 

člověk dost času na přemyšlení.  

Setkáváme se občas s názory, copak ti naší kolektivní vyjednávači pro nás takového vyjednali. 

Vážení, vyjednali jeden z nádherných benefitů a řekl bych ne zrovna levných. Jen pro zajímavost,   

týdenní placený pobyt se dvěmi procedurami denně stojí přes 10 000,- Kč. Účastnici KOP mají 11 

dnů většinou po čtyřech procedurách. Tím bych chtěl apelovat na zaměstnance, kteří o KOP 

nemají zájem, aby si jednou toto lenošení vyzkoušeli. Zrelaxujete se, uděláte něco pro své 

zdraví a hlavně zaměstnavatel vidí zájem a třeba pomůžete kolektivním vyjednávačům 

prosadit tento pobyt i pro jiné profese.  

 

 Pavel Halfar 
 

 

činnost našeho „ Závodního výboru“ 

 Jednání se zaměstnavatelem, předkládání návrhů a připomínek 

 sepisování pojistek odpovědnosti se zaměstnanci 

 návštěva pracovišť mimo jiné i v rámci BOZP prověrek 

 zadávání akcí do STKR a jejich proúčtování 

 zajištění akcí pro seniory 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0j8a60s7bAhVqAZoKHRmeAvMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F105872046%2Fstock-photo-roman-rests-steam-baths-cartoon.html&psig=AOvVaw1meTlN5UKlPuP2IOIN6mQa&ust=1528910715604017
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Rubrika senioři 
 

 
Dne 5. 6. 2018 v 10:00 hod. se konala první akce naplánována pro seniory a to komentovaná 

prohlídka ZOO Ostrava. Akci zorganizovala p. Vatterová, která má dočasně na starosti naše 

seniory. Celkem se prohlídky zúčastnilo 15 seniorů s manželkami a za ZO p. Vatterová. Průvodce 

p. Adámek byl velice šikovný, milý a vtipný. Ponořil nás do života zvířat a předal nám informace, 

které se běžně nedovíme. Celou komentovanou prohlídku jsme ukončili u výběhu slonů a po 2,5 

hodinách jsme měli osobní volno. Všichni jsme poděkovali p. Adámkovi za podrobný výklad a 

senioři poděkovali i p. Vatterové za uspořádanou akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Další akce, exkurze do České národní banky v Praze, se 

uskutečnila 29. 6. 2018. 

 
 
 
 

 
Informace pro seniory 
Jak jsme Vám již sdělili, seniorský poplatek ve výši 120,- Kč má být uhrazený do dubna 2018. 

Z poplatku 120,- Kč bude oddělena částka 80,- Kč, která bude použita na akce pro seniory. 

Seniorům, kteří nemají e-mail byla zaslána vyplněná složenka, taktéž jsme ji zaslali seniorům, 

kteří nemají internetové bankovnictví. 

 

Paní předsedkyně seniorům zasílá veškeré informace a s některými je i v telefonickém kontaktu. 

V případě dotazů, názorů a nápadů prosím volejte p. Vatterová   tel. 734 168 043. 

 
 
Životní jubilea seniorů 
LAPIŠ Otto, ZLÁMAL Josef, BONDÁROVÁ Růžena  

Blahopřejeme 

 

 

Náš ZV byl nápomocný s předáváním informací seniorům, kterých se týkala prolongace v květnu 

2018.  

Bylo zasláno přes 100 dopisů a 130 e-mailů s letáčky a informacemi seniorům. 
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Rubrika „Naše zdraví“ 
 
Klíšťová encefalitida a borelióza 
 

  
 
Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci pracují venku a já již několik let bojuji s boreliózou, 

rozhodla jsem se napsat pár informací. Nebezpečí v podobě klíšťové encefalitidy a boreliózy na 

nás ale číhá všude. Máme  se očkovat, nebo ne a když, tak v jakém ročním období? Česká 

republika si drží prvenství v počtech nakažených napříč celou Evropou. Nejprve si vysvětlíme 

rozdíly mezi klíšťová encefalitida a  borelióza. 

Nákaza virem klíšťové encefalitidy se v první fázi projevuje jako běžná chřipka, která ustoupí  i 

bez léčby. Po intervalu bez příznaků nastupují u některých postižených příznaky zánětu 

centrálního nervového systému, např. ve formě obrny jedné nebo více končetin, obrny lícního 

nervu, poruch rovnováhy, bolesti hlavy, třes končetin. Objevit se může porucha koncentrace, 

spánku, paměti nebo dezorientace. Uvedené příznaky postiženým osobám mohou způsobit i trvalé 

následky. 

Nákazu lymskou boreliózou poznáme typickým zarudnutím kůže. Pokud toto zarudnutí 

nevznikne a máme nějaké podezření, zjistíme první stádia nemoci obvykle  až z laboratorních 

testů. Toto onemocnění postihující více systémů především kůži, nervovou soustavu, klouby a 

srdce.  

Kdy se máme nechat očkovat. 

Očkování můžeme zahájit kdykoli v průběhu roku, nejlepší je však období před začátkem aktivity 

klíšťat. Nejvyšší aktivita klíšťat bývá na přelomu května a června, poté se klíšťata stahují 

z důvodu vysokých teplot a vrací se opět v plné síle na podzim kolem září a října. 

Jak očkování probíhá 

Očkování nás chrání po dobu 3-5 let. Záleží, v jakém věku se necháváme očkovat a jestli jde 

o naši první vakcínu. Při prvním očkování přicházíme znovu za 3 roky, lidé starší 60 let mají 

interval pořád stejný, mladším stačí další dávka až za pět let. 

Celé očkování se skládá ze tří dávek. Druhou dávku je nutné aplikovat za 1-3 měsíce po první a 

třetí za dalších 5–12 měsíců. Tím je ukončena základní  vakcinace. Spolehlivá imunita nastupuje 

už dva týdny po druhé dávce. 

Proč nestačí repetent a podobné přípravky? 

Sami sebe často chráníme pouze, když jdeme do lesa. Přitom klíšťata se dnes vyskytují prakticky 

všude – v trávnících, na stromech, nalezneme je již v městském parku nebo na horách. Repelent a 

krém má zabránit tomu, aby se klíště přisálo, pokud se ale infikované klíště dostane do naší kůže, 

virem klíšťové encefalitidy nás může nakazit už za dvě hodiny. Spolehlivou ochranou je  pouze 

očkování. 

V případě, že se Vám klíště přisaje u výkonu pracovní činnosti, nezapomeňte tuto skutečnost 

nahlásit svému nadřízenému. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV0Kfo2M7aAhUCaVAKHUabBoUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fcs.medicine-worlds.com%2Fstovr0_ukus-klesha.htm&psig=AOvVaw1hdET8uWyH_Jap1ru20rDk&ust=1524514328582227
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Horoskop 2018. Co nám přinese rok Psa? 

 

ČERVENEC- „Čerpejte sílu z přírody.“ 

Sedmý kalendářní měsíc vám připraví více radosti než starostí. Zasloužená dovolená se blíží, a 

přestože budete protáčet oči nad drahotou a vaše peněženka bude stále v permanenci, užijete si 

příjemné dny. A vůbec nebude záležet na tom, zda strávíte dovolenou v tuzemsku nebo někde 

v zahraničí.  

Pozor na dny: 26. – 28. 7.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY zcela jistě se nebudete nudit, téměř po celý červenec štístko a obdiv 

opačného pohlaví vám přeje. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, užijete si nejen prosluněné dny, 

cachtání ve vodě a různé hry, ale také spoustu legrace, které prosvětlí vaší duši. Pozlobit vás 

může jen přehřátý organismus, bolest hlavy a alergie.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI téměř každou chvíli se budete těšit na dobré zprávy. Červencové 

dny se skvěle hodí pro posilování rodinných pout, hraní si s dětmi, cestování, výletům, opalování 

i koupání. Nezadaní, klidně se pusťte do dobrodružství, vaše šance na lásku se zdají být nadějné, 

ale nepodléhejte přehnané důvěřivosti a lehkomyslnosti.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI zřejmě budete ponořeny do své práce natolik, že budete stále 

dovolenou odsouvat. Nehoníte se až příliš bezohledně za úspěchem? Peníze opravdu nejsou tím 

jediným životním štěstím. K sebrání sil potřebujete oddych pobyt v přírodě, jen tak si lehnout do 

trávy, zkrátka vypnout. Ač je to k nevíře, v této době budete mít všechny šance upoutat k sobě 

pozornost.  

BERANI, LVI, STŘELCI konečně se vám začíná blýskat na lepší čas. Napětí pominulo, s 

partnerem jste opět jedno tělo a duše. Společná dovolená vás sblíží. Změny se budou odehrávat 

zcela hladce jakoby samy od sebe. Nepokazte to! Nové lásky mají naději na sestěhování a 

společné soužití.  Pozor si dejte na alkohol, skoky do vody a ztráty věcí. 

 

SRPEN - „Vaší iniciativě se meze nekladou.“                                          

Osmý kalendářní měsíc vaše snivá romantická nálada z dovolené ještě doznívá, zatímco jíní se na 

ni připravují.  Jedni se vrací do reality i přesto, že se vám příliš nechce. Do formy se dostanete o 

něco později a tak nelze počítat s nějakými výjimečnými výkony. Zatímco druzí jásají, jsou plní 

očekávání a balí kufry.  

Pozor na dny:  25. – 31. 8.  

BERANI, LVI, STŘELCI, abyste se dostali do správné kondice, potřebujte cítit vzrušení, esprit, 

vymyslet zcela jiný program, než je nyní běžný. Nepodléhejte lákavým pokušením, číhají na vás 

ze všech stran. Srpnové dny prověří vaší citovou stabilitu i provětrají vaší peněženku. Těšit se 

můžete na kulturní akce a různá překvapení.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI, pro vás nic nebude problém, můžete plýtvat důvtipem, jak je 

libo, a pořád vám ho ještě hodně zbude. Vše by mělo jít podle plánu, blýsknete se ve společnosti i 

na kurtu s raketou v ruce. Pozor si jen dejte na přemíru alkoholu a neskromné ambice o hodně 

vysokém mínění. 

BÝCI, PANNY, KOZOROZI programově se udržujete v kondici a prohřešky vůči životosprávě 

vůbec neřešíte. V milostném životě vám může trochu zamotat hlavu nečekané setkání s minulostí. 

Zachovejte klid, brzy se vše vrátí do normálních kolejí. Moc dobře víte, že domov je vaše 

výsostné území a rodina k němu neodmyslitelně patří.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY srpnové dny vnesou soulad mezi chvíle aktivit a klidu. Umíte působit na 

lidi a dokážete bojovat za správnou věc, ale také nastal čas myslet na sebe. Zadaní muži a ženy, 

nežijte jen podle osvědčených předloh a zkuste něco nového, co partnerovi rozproudí krev 

v žilách. Nebojte se trochu odvázat, využijte nevázané fantazie. Přinejmenším se uvolníte a vaše 

nálada stoupne.      
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ZÁŘÍ - „Do věcí, které jsou důležité, vneste řád.“                                                                    

Devátý kalendářní měsíc bude přímo nabitý pracovními záležitostmi a školními přípravami. 

Připravte se na to, že budete vystavěni abnormální zátěži, nehledě na finanční výlohy. Nákupy a 

různé pochůzky vám dají zabrat. Zaobírat se budete neodbytnými myšlenkami, co všechno byste 

ještě mohli udělat navíc. 

Pozor na dny: 24. - 26. 9. 

BÝCI, PANNY, KOZOROZI máte úžasnou vlastnost, a to je akceschopnost, s předstihem se 

umíte na vše potřebné připravit. Díky tomu nebudete vyšilovat a v klidu budete reagovat na další 

výzvy, různé kurzy a záliby Ve svém protějšku najdete dobrého rádce i přítele.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY, i když zářijový start bude náročný a nezbude vám jediná volná minuta 

oddechu, zátěž zvládnete. V polovině měsíce budete moci trochu ubrat na tempu a dopřejete si 

více zábavy: podebatujte s přáteli, vyrazte na bowling či na muzikál. Hodit se bude i finanční 

výpomoc od rodičů.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI lehké podráždění visí ve vzduchu. Přemíra úkolů a vyřizování 

může vyvolávat ve vaši duši mírný chaos. Na chvíli vás to rozhodí, a proto bude dobré přejít na 

jiné pole činnosti, abyste se cítili šťastnější. Pozor na hádky, těm se snažte spíše vyhnout. Jedno 

milé slůvko dokáže víc, než sáhodlouhé debaty. Otužujte se, cvičte jógu a zkontrolujte si všechny 

pojistky. 

BERANI, LVI, STŘELCI ve stěžejných věcech máte jasno, pochopíte, že silou nic nezískáte. 

Faktem je, že bez vaší iniciativy se věci nepohnou. I když se s druhem na lecčems neshodnete, 

nemusí to být důvod k panice. Možná bude dobré přehodit výhybku na příjemnější téma, 

například: vzpomínku na školní léta, první rande, polibek. Prospěje vám cyklistika, rybaření a 

houbaření. Inhalujte lesní vůni, vyhněte se škodlivým návykům a nezapomeňte na smích.     

 

Rubrika „SPORT“ 
 

Dne 24. - 25. 5. 2018 se v Olomouci uskutečnilo mistrovství ČR železničářů v nohejbalu, kterého 

se zúčastnily pouze nejlepší týmy z Oblastních ředitelství. Soutěžilo se v trojicích a také 

dvojicích. Za OŘ Ostrava se zúčastnil tým složený z hráčů David Maršálek - T.O. Frýdek, 

Miroslav Zedník - T.O. Havířov a Martin Černoch - T.O Frenštát. V oblastním kole vyhráli v 

kategorii trojic první místo a ve dvojicích získali druhé místo. Mistrovství ČR se zúčastnilo 8 

týmů ve trojicích a 10 týmů ve dvojicích. Náš tým se umístil, po napínavém a velmi vyrovnaném 

zápase, na krásném třetím místem ve dvojicích a ještě hezčím druhým místem ve skupině trojic. 

Děkujeme za reprezentaci  a doufáme, že nás příští rok budete opět reprezentovat.  

 

 

 

 
Rekreační zařízení: 

 

Apartmány Podhajská 
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Mistrovství republiky v šachu 

 
Dvě druhá místa pro OŘ Ostrava na mistrovství republiky v šachu!!! 

Ve dnech 11. - 13.5.2018 proběhlo v krásných prostorách hotelu Zámek ve Velké Bystřici 

mistrovství ČR železničářů v šachu. Turnaj se konal jako nominační na tzv. malý USIC v Anglii 

(termín konání ještě není znám, pravděpodobně někdy na podzim), kdy prvních šest hráčů si 

zajistí přímou účast a dva hráči na sedmém a osmém místě budou náhradníci. 

Naše OŘ Ostrava reprezentovali tito hráči: 

Ing. Martin Mužík – úsek ekonomického náměstka 

Václav Mitura – správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

Bohdan Novák – úsek náměstka pro řízení provozu 

Obrovským favoritem celého mistrovství byl Michal Horák z OŘ Ústí nad Labem, který je na 

šachovém žebříčku s velkým náskokem nejvýše postavený železničář (FIDE mistr, ELO 2321). 

Svou roli se mu nakonec podařilo vyplnit téměř dokonale a zaslouženě si odnesl první místo. Na 

záda mu však celou dobu dýchali právě dva naši reprezentanti – Martin Mužík a Václav Mitura. 

Nakonec to nevyšlo jen o malinkatý kousek jednoho pomocného hodnocení. Zajímavostí určitě je, 

že oba dva naši hráči získali na vlas stejný počet bodů a ani jedno z dalších pomocných 

hodnocení nebylo schopno dát odpověď na otázku, kdo z nich vlastně hrál v turnaji lépe. 

Pořadatelé to nakonec museli rozhodnout tak, že udělili dva diplomy za druhé místo (důkaz – viz 

příloha). 

Bohdan Novák sice jako vždy bojoval, co to šlo. Tentokrát mu toho však jeho soupeři příliš 

nedovolili a vždy velice přísně trestali jeho chyby. Nakonec však může být velice spokojený – 

zaznamenal zisk tří bodů a umístil se na konečném 17. místě (to je o čtyři místa lepší umístění 

než jeho nasazení). 

Výtah z výsledkové listiny: 

1. Michal Horák   5 bodů/7 partií (pomocné hodnocení 31) 

2. Martin Mužík a Václav Mitura    5 bodů/7 partií (pomocné hodnocení 30,5) 

17. Bohdan Novák   3 body/7 partií (jedna výhra, 4 remízy, dvě prohry) 

Pro případné zájemce je na průběh turnaje a výsledky možno se podívat i na tomto odkazu: 

http://chess-results.com/tnr353579.aspx?lan=5&art=4&fed=CZE 

Oběma našim hráčům přejeme úspěch i na mezinárodní úrovni! 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr353579.aspx?lan=5&art=4&fed=CZE
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Akce 

 
Co připravujeme po prázdninách 
 
Zájezd na Karlštejn 
 jednodenní zájezd v září pro zaměstnance, RP a 

seniory. 

Termín a cena bude upřesněná v letáčku. 

 

 

 
 
 
Turnaj v bowlingu OŘ Ostrava ke Dni železničářů 
Šest nejlepších hráčů a hráček postupuje na turnaj Ústředí OSŽ 

v Pardubicích v měsíci listopadu 2018.  Účastnit se mohou 

pouze zaměstnanci OŘ Ostrava. 

 

 
2. ročník  „S mapou v říjnu“. 
Jedná se o orientační pochod pro zaměstnance, RP a seniory. 

Jednoduché 3 okruhy zvládnete hravě a zvládnou ho i senioři.  

 
 

       

 

 
Zveme Vás na českou premiéru divadelní komedie  „ NA OSTRO “ 
 

Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou 

do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují 

peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman 

Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při 

náhodném setkání s neúspěšnou, leč krásnou, herečkou 

se zrodí nápad: natočit film pro dospělé… 

 

Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav 

Sypal,  Eva Hráská, Petr Vojnar  

 

 

 

Termín: 20.10. 2018  v 19:00 hod.               Místo konání: Divadlo u Hasičů, Praha                                          

Cena vstupenky: 420,- Kč / osoba 

Cena vstupenky po dotaci: 210,- Kč / osoba  pro zaměstnance  a jednoho RP 

Vstupenky je možno objednat:  přes STKR nebo e-mail:  vatterova@szdc.cz   
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Podzimní relaxační  zájezd do termálů v Podhájské s exkurzi ve vinohradu a degustací 

Termín: říjen 2018 

  

 

 
 

 

 
 

POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

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

 

            ČERVENEC    SRPEN          ZÁŘÍ 

BENČÍK Anton 

BYRTUS Jan 

BYRTUS Marek 

ČERNOCH Martin 

FABIÁN Tomáš 

FEČÁK Jindřich 

FRANCEK Antonín 

HENRYCH David 

HRUBÝ Martin 

KANTOR Oldřich 

KIMPL Aleš 

KONEČNÝ Lukáš 

KUBJAT Roman 

KUKOL Vladimír 

MENŠÍK David 

RAMBOUSEK Kamil 

STOLAŘ Vlastimil 

ŠTEKR Jan 

TOPORČÁK Viktor 

URBANSKÝ Michal 

VYROUBAL Petr 
WENHARDT Mikuláš 

 

BOJKO Pavel 

DURAJ Stanislav 

MAŠEK Lukáš 

NÁVRAT Stanislav Bc. 

OTTNER Ernest 

PALONCI Pavel 

PLHOŇOVÁ Jana 

POLAKOVIČ Andrej 

POTIOREK Milan 

SUCHÁNEK Lukáš 

SZUKALSKI Petr 

ŠLECHTA Petr 

VALERIÁN David 

ZGAŽAR Zdeněk 
 

BLAHA Peter 

BURDKOVÁ Pavla 

HRTOŇ Kamil 

CHLEBUS Stanislav 

KRCHO Marián 

KŘEMÍNSKÝ Petr Ing. 

MICHL Jaroslav 

MIKSA Rostislav Ing. 

ZEDNÍK Miroslav 
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Členská základna 

VSTŮPIL  

KOCYAN Přemysl   KONVIČKOVÁ Edita 

SCHNEIDER Martin   HŮLEK David 

SUCHÁNEK Matouš   FRYŠ Pavel 

SIKORA Pavel    STRYK Luboš 

KOMAROVÁ Renáta  TYLEČEK Petr 

KUBÍNOVÁ Eva    JANOVSKÝ Petr 

TOMÁŠOVÁ Lenka  SLIVKOVÁ Barbora 

FAJOVÁ Naděžda   TOPORČÁK Vít  

KARPF Jan    ČABLOVÁ Kristina  

PIERNIK Daniel   BIJOK Jan 

ZÁVĚŠICKÝ František  ŠIMČÍKOVÁ Jana 

    

VYSTŮPIL    
NIKDO       

 

 

Jubilanti 07-09/2018 
MECA Zdeněk, KRAJČOVÁ Marcela, KAJÁNEK Štefan, 

NEUWIRTHOVÁ Jana, OPLETAL Zdeněk, 

REMIÁŠ Zdeněk, BRANTOL Jaroslav, ČMIELOVÁ Alena 

 

 

        Blahopřejeme 

 

šťastným tatínkem se stal 
       

Kamil RAMBOUSEK 
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Baví se dva zaměstnanci firmy: "Hele, já už vážně 

potřebuju volno!" "No jo, ale jak to chceš udělat?" 

"třeba takhle...." řekne muž kolegovi, vyleze na stůl, 

pak se vyhoupne na trám a pověsí se hlavou dolů. 

Přijde šéf, uvidí to a ptá se: "Co to, proboha, děláte?" 

"Jsem lustr!" odvětí zaměstnanec. "Asi byste 

potřeboval dovolenou, do pátku se tu neukazujte." 

Muž se zatetelí a odchází a za ním jde i jeho kolega. 

"A kam jdete vy?" vybafne šéf. "No, přece tady 

nebudu sedět potmě!" 

 

 

 

 
 

Všichni zaměstnanci jsou svým způsobem Robinsoni, také se nejvíc těší, až přijde konečně pátek. 

 

Babička říká své vnučce: „Já, když jsem byla v tvých letech, tak už jsem pracovala.“ „Babi, až já 

budu v tvých letech, tak ještě pracovat budu.“ 

 

„Franto, a co ty vlastně teď děláš za práci?“ „No co ti budu povídat, makám no, tři sta lidí pod 

sebou, kolikrát se dost zapotím!“ „Ty jo, ty šéfuješ v nějaký továrně?“ „Ne sekám trávník na 

hřbitově.“ 

 

„Pane doktore, když si sáhnu sem, bolí to, když si sáhnu sem, sem, sem, sem a sem, tak to bolí. 

Co mi je?“ ptá se vyděšený pacient. „Vy troubo, to nevidíte, že máte zlomený prst?“ 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSxsnsy87bAhUjJJoKHVG6CJIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpobavime.com%2Fkreslene-vtipy-urban%2F&psig=AOvVaw29DVrI0SuyYOzKJ4QcBLCG&ust=1528908811603768
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