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Poznatky předsedkyně z praxe 
OSŽ u SŽDC, státní organizace je rozděleno  na infrastrukturu a řízení provozu. 

Základní organizace OSŽ v celé republice jsou složeny z členů z řízení provozu, 

což jsou výpravčí, dozorčí provozu, signalisti atd. (zaměstnanci, kteří přešli od 

ČD), nebo ze členů infrastruktury, zaměstnanci ST, SSZT, SMT, SEE a SBBH, 

Aparátu OŘ. Mezi výjimky patří ZO OSŽ Ostrava, kde jsou členové jak z řízení 

provozu, tak i 72 členů z infrastruktury, kteří opustili naší ZO OSŽ SDC 

Ostrava z důvodů nespokojenosti s minulým vedením.  Na těchto 72 členů 

infrastruktury je vrcholově pohlíženo jako na členy organizace při řízení 

provozu. Tímto ztrácejí možnost volby  do vrcholných orgánů OSŽ (Ú – OSŽ, 

RR.) za infrastrukturu. ZO OSŽ Ostrava má zastoupení v RR pro řízení provozu, 

která řeší situaci související s provozem a nezasahuje do řízení infrastruktury. 

Myslím, že je to škoda. Jak jsem již několikrát informovala, s ZO OSŽ Ostrava 

spolupracujeme a vzájemně respektujeme své organizace a složení členské 

základny. Člen má právo zvolit si sám organizaci, ve které chce být členem, ale 

zároveň si obě organizace uvědomujeme možnosti pro zastupování. 

K napsání tohoto článku mě přivedlo zasedání RR infrastruktury, kterého jsem 

se osobně zúčastnila, viz článek níže Republiková rada. 
 

Volby  
Jak jsme Vás již informovali  rok 2017 je rok voleb. Volby zahájily ZO 

infrastruktury nebo řízení provozu, které si zvolily členy  ZV a RK. Následuje 

zřízení nových Výborů OSŽ při OŘ, které se skládají ze zvolených členů na ZV 

dle určeného klíče. Na prvním jednání Výboru se volí předseda a místopředse-

da. Výbor se skládá z členů jak infrastruktury, tak i řízení provozu. Dále 

probíhají na ZV (pro infrastrukturu) a na Výboru (pro řízení provozu) návrhy 

kandidátů do orgánů OSŽ, což je Podnikový výbor a Ústředí, kteří budou volení 

delegáty na konferenci 18. 5. 2017. I do těchto orgánů jsou volení kandidáti jak 

za infrastrukturu, tak za řízení provozu. 
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Volební konference a výsledky voleb ZO OSŽ SDC Ostrava 

Dne 24. 2. 2017 probíhaly řádné volby do ZV a RK naší ZO OSŽ SDC Ostrava 

s těmito výsledky: z 85 delegátů se voleb zúčastnilo 84 delegátů, což je 98,8% 

z toho: platných hlasů 84, neplatných hlasů 0 

Vatterová Lýdie   81 hlasů  96,4% 

Lovásová Jiřina   82 hlasů  97,6% 

Kypús Jaroslav   79 hlasů  94% 

Smeja Karel    69 hlasů  82% 

Vávra Kamil   66 hlasů  78,6% 

Schmutzová Jana   76 hlasů  90,5% 

Halfar Pavel    58 hlasů  69% 

Miksa Rostislav   21 hlasů  25% 

Holiš Jiří    20 hlasů  23,8% 

Goban Ján      6 hlasů  7,1% 

Dostál Pavel   21 hlasů  25% 

Neuwirth Aleš     9 hlasů  10,7% 

 

 
Revizní komise 

Pokorná Andrea   83 hlasů  98,8% 

Plačková Martina   84 hlasů  100% 

Kotásek Dalibor   84 hlasů  100% 

Hammerschik Jiří     1 hlas  1,2% 
 
Tímto chceme poděkovat volební komisi ve složení p. Kašný, p. Fečák a p. 
Celárková za bezproblémový průběh voleb a jejich řádnou přípravu. 

Dne 5. 3. 2017 předal Ing. Kypús rezignační dopis, ve kterém sdělil ukončení 

činnosti ve Výboru OSŽ při OŘ Ostrava a ZV. 

Komplikaci jsme však zvládli s přehledem. Předsedkyně oslovila Pavla Dostála 

s počtem 21 hlasů a Ing. Rostislava Miksu s počtem 21 hlasů, aby se dostavili 

dne 10. 3. 2017 na jednání ZV, kde proběhnou doplňující volby do ZV.  

Vzhledem k tomu, že se Pavel Dostál vzdal kandidovat do ZV, byl zvolený Ing. 

Rostislav Miksa. ZV a RK budou pracovat v následujícím složení: 

 

Lýdie Vatterová   předsedkyně ZV 

Karel Smeja    místopředseda ZV 

Jiřina Lovásová   hospodářka ZV  

Ing. Rostislav Miksa  člen ZV 

Jana Schmutzová   členka ZV 

Kamil Vávra   člen ZV 

Pavel Halfar    člen ZV 

 

Bc. Martina Plačková  předsedkyně RK 

Dalibor Kotásek   člen RK 

Andrea Pokorná   členka RK 
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Výbor OSŽ při OŘ Ostrava 
V měsíci dubnu zasedal nový Výbor OSŽ  při OŘ Ostrava, který jedná se 

zaměstnavatelem. Zástupci za ZO OSŽ SDC Ostrava byli zvoleni a schváleni na 

zasedání ZV dne 10. března 2017. Jejich jména Vám nyní nabízíme a budou 

zveřejněna na našich webových stránkách. Nový Výbor OSŽ  při OŘ Ostrava 

zahájil jednání poprvé dne 21. 4. 2017, kde proběhla volba předsedy a místo-

předsedy. 

Za předsedkyni Výboru OSŽ při OŘ Ostrava byla zvolena paní Lýdie Vatterová a 

za místopředsedu Jan Václavík.  

předseda Výboru OŘ Ostrava  - Lýdie Vatterová  

členové Výboru  OŘ Ostrava - Karel Smeja, Jiřina Lovásová, Jiří Holiš, Jana 

Schmutzová, Kamil Vávra, Dalibor Kotásek, Pavel Halfar, Ing. Rostilav Miksa, 

Andrea Pokorná 

 

Republiková rada infrastruktury 
Republiková rada je poradní orgán, rozdělený na infrastrukturu a řízení 

provozu. Dne 12. a 13. 4. 2017 probíhala v Přerově RR infrastruktury, kde se 

hlasovalo o navržených  kandidátech do Podnikového výboru a Ústředí OSŽ, 

kteří byli zvoleni na konferenci  dne 18. 5. 2017 v Praze. Problém nastal u 

navržených kandidátů do Ústředí, kde za infrastrukturu bylo navrženo 

kandidátů 6, ale počet za infrastrukturu je pouze 4. Dohodnuto bylo, že budou 

kandidovat 2 za Čechy a 2 za Moravu. 

Po různých peripetiích byla nakonec do Ústředí   za Ostravu navržená p. 

Lovásová. Nastal Moravský boj mezi Brnem, Olomoucí a Ostravou.  Jak myslíte, 

že boj dopadl? Pro nás bohužel špatně. Brno má v ZO nejvíce členů, mají místo 

jisté. Olomouc sdělila, že má o něco více členů v ZO než máme my, takže jim 

patří druhé místo a bylo rozhodnuto! Protože jsem s tím nesouhlasila, Morava 

hlasovala. Brno se spojilo s Olomoucí a výsledek znáte. Bohužel musím 

konstatovat, že naší ZO silně uškodil přestup 72 členů za minulého vedení, 

které bychom nutně potřebovali k prosazování kandidátů do vrcholových 

orgánů OSŽ, a vím, že by prosazovali zájmy našich členů  a nemají problém 

s komunikací a vyslovením názorů. 
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Konference OSŽ SŽDC 
Dne 18. 5. 2017 proběhla konference OSŽ SŽDC. Na tuto konferenci byli za 

naší ZO OSŽ SDC Ostrava delegováni 4 členové za infrastrukturu a to Lýdie 

Vatterová, Karel Smeja, Jiřina Lovásová a Ing. Rostislav Miksa. Na konferenci 

byla zvolená Lýdie Vatterová do  podnikového výboru konajícího se každý měsíc 

v Praze. 
 

Proč být v odborech 
 

1. Způsobíte mimořádnou nebo škodní událost, OSŽ  poskytuje krizovou 

linku svým členům. Bezproblémový provoz krizové linky zabezpečuje 

ekonomicko-sociální oddělení (ESO) OSŽ – ústředí a BOZP OSŽ – ústředí. 

Zaměstnanci těchto oddělení jsou při zavolání na krizovou linku 

(602 262 544) připraveni, v každou denní i noční dobu, účinně pomoci a 

zpravidla zabezpečit členovi OSŽ pomoc smluvního advokáta. Současně 

mu připomenou nejdůležitější zásady, kterými se má při vzniku 

mimořádné události řídit: nechat se vystřídat ve směně, nevypovídat a nic 

nepodepisovat. 

2. Potřebujete právní pomoc – OSŽ Vám ji poskytne zadarmo. 

3. Vyskytl se Vám problém s OOPP – OSŽ Vám pomůže v řešení. 

4. Vznikly problémy s BOZP – inspektoři BOZP OSŽ budou nápomocní při 

jejich řešení. 

5. Bojíte se konfrontace se zaměstnavatelem – funkcionáři OSŽ to za Vás 

odkonzultují. 

6. Pojištění odpovědnosti – OSŽ nabízí výhodný produkt oproti jiným 

pojišťovnám 

 odškodnění z pojištění se vztahuje i na třetí osobu  

 pojištění se Vám vztahuje na x pracovních smluv nebo i dohod o 

provedení práce u  jiných firem. Pojištěný by měl taktéž  uhradit 

1% členských příspěvků  ze smlouvy nebo dohody. 

 pojištění se vztahuje na jakoukoliv pracovní smlouvu nebo dohodu 

kdekoliv v zahraničí 

 roční platba uvedená na www.oszszdcostrava.cz 

7. Daňové zvýhodnění – každý člen OSŽ si odečítá z daňového základu 

příspěvky uhrazené odborové organizaci. 

8. Dle zásad Vám bude poskytnutý finanční příspěvek na prolongaci ve výši 

200,- Kč  a příspěvek ke Dni železničářů ve výši 500,- Kč. 

9. Jakýkoliv pracovní úraz je povinen neprodleně nahlásit zaměstnavatel 

odborové organizaci. Nezapomeňte, že v případě odškodnění, které není 

100% za Vás bojují odbory. V případě pracovního úrazu zaměstnance, 

který není v odborech, jedná se zaměstnavatelem největší odborová 

organizace u OŘ Ostrava, což je ZO OSŽ Ostrava. 

10. Sociální výpomoc – Vám  bude poskytnutá z Podpůrného fondu. 
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Změna úředních hodin ZO OSŽ SDC Ostrava 
Na ZV 19. 5. 2017 byla projednána změna úředních hodin s platností od 22. 5. 

2017, z důvodů absolvováni povinných školení, BOZP, kontroly pracovišť a 

absence vyplývající z funkce předsedkyně. Informace o uzavření kanceláře 

najdete na www.oszszdcostrava.cz. 
 

 

Úřední hodiny 

    Lýdie Vatterová   Jiřina Lovásová 

 

PONDĚLÍ     7:00 – 14:00      6:30 – 8:30 

ÚTERÝ     dle domluvy  

STŘEDA     7:00 – 14:00     13:30 – 15:30 

ČTVRTEK     dle domluvy 

PÁTEK     7:00 – 13:30 

 

V případě potřeby vyřešit cokoliv mimo úřední hodiny se objednejte telefonicky. 

V době nepřítomnosti p. Vatterové zastupuje p. Lovásová pouze ve svých úředních 

hodinách. 

 

 

 

Novinka pro členy v insolvenci 
Všichni členové v insolvenci budou hradit udržovací příspěvek ve výši 120,- Kč 

pro daný rok vždy v měsíci lednu. V případě, že tak neučiní, členství zaniká a s 

ním i pojištění a veškeré výhody dle Zásad hospodaření ZO OSŽ SDC Ostrava. 

Členy v exekuci máme podchycené a platí řádně. 

 

 
Informace ke KOP pro rok 2017 
Využít můžete Jeseník, Rajecké Teplice, Lúčky a Luhačovice. Taktéž najdete 

nabídku pro rodinné příslušníky KOP SŽDC pro rok 2017 na stránkách OSŽ: 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o 
 
 
 
 

Upozornění 
Všechny informace projednávané na jednání ZV Vám byly a budou zasílány 

v zápisech, prostřednictvím úsekových důvěrníků. Musíme však uvést jednu 

důležitou informaci, aby nedocházelo k dezinformacím. 

Předsedkyně po dohodě se ZV navrhla zrušení funkce jednatele zkušebně do 

konce roku 2017 s tím, že nevyplacená odměna od měsíce 3/2017 až 12/2017 

bude vyplacená členům ZV, RK a úsekovým důvěrníkům podle jejich aktivity. 

Upozorňuji, že odměna se nevztahuje na předsedkyni p. Vatterovou  a 

hospodářku p. Lovásovou, i přestože práci jednatele vykonávají společně. 

 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o
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Vzdělávací činnost 
Člověk se musí celý život vzdělávat, a protože chceme profesionálně poradit a 

být nápomocní v jakýchkoliv situacích našim členům odborové organizace, 

jezdíme na různá školení. 

Dne 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017 se zúčastnila p. Vatterová, p. Halfar a p. 

Kokotek týdenního školení BOZP, kde po závěrečném testu obdrželi průkaz 

inspektora BOZP. Tím získali oprávnění provádět za  ZO kontroly BOZP, 

zúčastňovat se BOZP prověrek atd. 

Po předání průkazu inspektora probíhalo vyhlášení 5 nejlepších a nejaktiv-

nějších účastníků školení, neboť během týdne všichni zúčastnění psali několik 

testů a body se sčítaly. Překvapením pro nás bylo: 

1. místo   PAVLA HALFARA 

2. místo   LÝDIE VATTEROVÉ ( a další 3 muži ze stejným počtem bodů z jiných   

ZO). Informace o školení najdete v Obzoru č.8 

Celkem se školení zúčastnilo asi 25 osob, z toho 6 žen. Naší ZO jsme ostudu 

neudělali. 

 

Dne 3. do 5. 5. 2017 jsme se zúčastnili v Prudké s p. Lovásovou školení pro 

předsedy ZO, hospodáře a členy ZO.  
 

 

 

Sportovní a kulturní akce pro naše členy  
 
Badminton 
Velký zájem byl o turnaj  v badmintonu  konaný dne 31. 3. 2017 v Bohumíně,  

který byl objednaný pro menší počet zaměstnanců, a tak  byl  okamžitě 

obsazený.  

  

Bowlingy 
Naší oblíbenou společenskou hrou je bowling. Pořádali jsme turnaje v Třinci, 

Bocanovicích, Krnově, Opavě. Děkujeme odborovým úsekům a odborářům, 

kteří nám jsou nápomocní při organizaci těchto turnajů. 
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Ples 2017 
Vážení, máme ples za sebou a těšíme na příští rok. Ples byl úžasný, všichni 

jsme se bavili, někteří z nás byli obohacení výhrou z připravené tomboly. Ti, co 

nevyhráli nic, jako například já, jsme si odnášeli balonkovou výzdobu pro děti, 

vnučky a vnuky. Každopádně jsme všichni odcházeli s pocitem dobré nálady, 

s bolestí nohou, kterou nám přivodila skupina LORD. My, co jsme ples 

organizovali, jsme si radostí oddechli.  Jak ale vše začalo? Navázáním 

spolupráce odborové organizace ZO OSŽ SDC Ostrava a ZO OSŽ  Ostrava jsme 

vymysleli první společnou akci - ples. Předpokládali jsme, že se plesy již dlouho 

nekonaly, takže bude velký zájem. Měsíc před plesem bylo prodáno necelých 

200 lístků, což v nás organizátorech vyvolalo nervozitu. Hurá nakonec se plesu 

zúčastnilo 259 zaměstnanců s rodinnými příslušníky. Abychom Vás nalákali 

plesat s námi i v dalších letech, krátce Vás nyní celou plesovou atmosférou 

provedeme.  

 

PROGRAM PLESU 

19:30 – ples zahájila a moderovala p. Nikola Birklenová (moderátorka, divadelní 

a televizní herečka) 

19:45 – vystoupení orientální tanečnice Latifah 

21:00 – vystoupení Latifah tentokrát SAMBA 

23:30 – losování o ceny 

20:00 – 22:00 se podávala večeře v divadelní restauraci 

K tanci a poslechu hrála skupina LORD 

V předsálí byl pro Vás otevřený BAR 
 
Děkujeme sponzorům:  

ČD Cargo SOKV Ostrava, SŽDC OŘ Ostrava, ČD Cargo PJ Ostrava, ČD ZAP 

Ostrava, ČD DKV Olomouc, OSŽ – ústředí., SIGNALBAU, a.s., MŽT Stavitelství, 

a.s., Řeznictví Mário Dluhoš, Vinotéka&Pivotéka Bohumín, Mléčné lahůdky 

Bohumín 

Děkujeme pořadatelkám: p. Vatterové, Bc. Lomnančíkové, p. Strbačkové, p. 

Turkové a naší grafičce a fotografce p. Lovásové.  

Potěšilo nás veřejné poděkování p. ředitele OŘ Ostrava Ing. Jiřího Macha.  

Poděkování jsme dostali i z Domu kultury za vzorné chování všech účastníku 

plesu. 

Fotografie naleznete na www.oszszdcostrava.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oszszdcostrava.cz/
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Dětský den 20. 5. 2017 
V měsíci květnu proběhla druhá společná akce se ZO OSŽ Ostrava a to Dětský 

den na Dole Michal v Ostravě Michálkovicích. Přihlášeno bylo 160  dětí a 

rodičů.  Připravily jsme pestrý program pro děti včetně občerstvení, dárečků a 

vstupenky na exkurzi dolu. Zdejší atmosféru najdete ve fotogalérii na webových 

stránkách. Touto cestou bych chtěla poděkovat hasičům SŽDC, s.o., kteří  měli 

připravené soutěže pro naše děti. Velké poděkování posíláme pani Aničce, která 

upekla 110 krásných perníkových medailí pro děti a firmě TRAMO RAIL, a.s. za 

sponzorský dar. Počasí nám moc nevyšlo, ale všichni jsme si dne užili a byli 

jsme moc spokojení. Zamrzelo nás, že bohužel jsou mezi námi i rodiče, kteří se 

na akci přihlásí a nepovažují za důležité se z akce odhlásit a nepřijdou. Kdyby 

věděli co příprava takové akce obnáší asi by změnili svůj přístup. 
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Exkurze Dlouhé stráně 
V měsíci únoru jsem dostala podnět objednat exkurzi na Dlouhé stráně. 

Zaplatila jsem 45 míst a objednala 45 obědů. Rázem mě přepadla  myšlenka, co 

když neseženu 45 účastníků,  už se vidím, jak se krmím několika  obědy a večer 

jsem měla po spánku. Během několika dnů jsem dostala takové množství 

přihlášek, že jsem nevěřila vlastním očím. Kdybych objednala zájezd ještě 

v jednom termínu, opět by byl plně obsazený. 

Všem, pro které již místo nezbylo slibuji, že v roce 2018 zájezd zopakuji. Děkuji 

Vám za velký zájem a těším se 4.6.2017. 

 

Laserová střelnice 
Krásně strávené odpoledne jsme zažili na laserové střelnici. Měli jsme několik 

soutěží a pěkně jsme si to užili. Všichni jsme obdrželi diplomy. Opět se přihlásili 

zaměstnanci a omluvu, že nepřijdou, nepovažují za důležitou.  
 

Sportovní akce celorepublikové  
Naší kolegové a kolegyně se účastní sportovních akcí, z kterých postupují na 

mistrovství republiky. Nyní Vám je představíme. 
 

Šachy 
Šachisté OŘ Ostrava uspěli na oblastním přeboru 

V pátek 17.3. proběhl ve Velké Bystřici v hotelu Zámek oblastní přebor 

železničářů v šachu pro rok 2017. Turnaj byl organizován jako postupový a 

prvních 8 hráčů si mohlo vybojovat právo účasti na mistrovství České 

republiky, které se bude konat 12. – 14. 5. v Plzni. Za OŘ Ostrava se zúčastnili 

tři šachisté - Martin Mužík (úsek ekonomického náměstka), Bohdan Novák 

(úsek náměstka pro řízení provozu) a Václav Mitura (správa zabezpečovací a 

sdělovací techniky). Všichni byli úspěšní a umístili se v první osmičce. Z toho 

dokonce Martin Mužík a Václav Mitura na prvních dvou místech. 

Pořadí našich borců: 

1. Mužík Martin 5,5 bodů ze 7 

2. Mitura Václav 5 bodů 

5. Novák Bohdan 4,5 bodů 

Startovalo celkem 17 hráčů. Poprvé hrála i jedna žena, která se však mezi muži 

nakonec neztratila a obsadila krásné 12. místo. 

Více o turnaji se můžete dozvědět na této internetové adrese: 
http://chess-results.com/tnr269911.aspx?lan=5&art=1&wi=821 
 

http://chess-results.com/tnr269911.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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Šachisté OŘ Ostrava opět úspěšní, tentokrát na mistrovství ČR v Plzni 
 

Ve dnech 12. – 14. 5. proběhlo v Plzni v hotelu Slovan mistrovství ČR 

železničářů v šachu. OŘ Ostrava reprezentovali tři šachisté, kterým se podařilo 

projít kvalifikačním sítem oblastního přeboru. Martin Mužík (úsek 

ekonomického náměstka), Václav Mitura (správa zabezpečovací a sdělovací 

techniky) a Bohdan Novák (úsek náměstka pro řízení provozu). 

V turnaji se bojovalo kromě titulu přeborníka (mimochodem ho z loňska 

obhajoval Martin Mužík) i o právo nosit reprezentační dres (pro prvních šest 

hráčů) na regionálním mistrovství USIC, které bude letos pořádat Česká 

republika, v Kořenově (lesní chata) v termínu 10.-13.10.2017. Celkem 

startovalo 26 hráčů (dle oblastí: 8x Olomouc, 11x Praha, 7x Plzeň)    

Pořadí našich hráčů: 

1. Mužík Martin 5,5 bodů ze 7 

3. Mitura Václav 5 bodů 

24. Novák Bohdan 1,5 bodu 

 

Napsal: Ing. Martin Mužík 

 

 

Obvodní turnaj železničářů ve futsale – Přerov 7.4.2017 
 

Dne 7.4.2017 se naše futsalová reprezentace zúčastnila obvodního kola o 

postup do kola oblastního. 

Propozicemi turnaje bylo dáno, že do oblastního kola postoupí první tři týmy 

tabulky ze šesti zúčastněných.  

OŘ Ostrava reprezentovali tito hráči: Jaroslav Kypús, Roman Damek, Mikuláš 

Komara, Martin Černoch, Ondřej Bobčiak, Tomáš Urban, Andrej Polakovič, 

Martin Procházka, Petr Janovský. 
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Výsledky: 
OŘ Ostrava – RSM     3:1 (branky M. Černoch, O. Bobčiak, M. Procházka) 

První zápas nás čekal proti nám neznámému týmu RSM a vzhledem 

k pozdějšímu vývoji turnaje se výsledek utkání ukázal jako velmi cenný, soupeř 

poté již další zápasy neprohrál. 

Zápas se hrál ve svižném tempu za větší převahy našeho týmu, který se povedlo 

zužitkovat ve vstřelení tří branek, soupeř stačil v závěru utkání už pouze snížit. 
OŘ Ostrava – ČD Cargo Ostrava     2:0 (branky M. Komara, M. Černoch) 

V tomto utkání jsme měli drtivou většinu času míč na našich kopačkách a i 

přes množství vyložených šancí, které jsme měli, skončil zápas pouze 2:0. 
OŘ Ostrava – OŘ Olomouc „A“_____0:3        

Soupeř vzhledem ke svým předchozím výsledkům potřeboval nutně bodovat a 

podle toho k utkání také přistoupil. Od začátku hrál naplno a k vidění byl 

svižný zápas, ve kterém po našich téměř identických nedůslednostech v obraně 

padly branky do naší sítě. Naše šance zůstaly nevyužity a tak výsledek zápasu 

s tímto tradičně silným soupeřem skončil 0:3 v náš neprospěch. 
OŘ Ostrava – Staré Město_____2:0 (branky M. Procházka, M. Černoch) 

Další utkání jsme hráli proti našemu neoblíbenému soupeři ze Starého Města a 

průběh zápasu odpovídal těm předešlým. Zápas se hrál za trvalé výrazné 

převahy našeho týmu, ale spousta našich vyložených šancí zůstala 

neproměněna a hned poté přišlo několik našich zbytečných chyb, které naštěstí  

neskončily gólem v naší síti. Dvě branky se nám však podařilo vsítit a zápas tak 

skončil 2:0 v náš prospěch. 
OŘ Ostrava – OŘ Olomouc „B“_____0:0 

Před posledním utkáním již bylo jasné, že postupujeme, ve hře však bylo 

v případě našeho vítězství první místo v turnaji. I přes několik šancí na obou 

stranách však zápas skončil bez branek. 

 

Po sečtení všech výsledků jsme skončili druzí se ziskem deseti bodů za prvním 

týmem Olomouc „A“, který v konečné tabulce získal o jeden bod více. 

Druhé místo nás kvalifikovalo do oblastního kola, které se konalo 5.5.2017 opět 

v Přerově a zde už šlo o postup na mistrovství republiky železničářů ve futsale, 

na které jsme opět po roce  postoupili. Proto nám držte palce, budeme to 

potřebovat  

 

Jaroslav Kypús  

vedoucí týmu OŘ Ostrava 
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Mistrovství republiky železničářů ve futsale 
Dne 5. a 6. 6. 2017 probíhalo v Brně Mistrovství republiky železničářů ve 

futsale. Jedno z družstev, které se probojovalo na MRŽ  bylo i OŘ Ostrava.  

Vedoucí týmu : Lýdie Vatterová 

Brankář : Ing. Jaroslav Kypús 

Hráči : Andrej Polakovič, Tomaš Urban, Miki Komara, Mirek Zedník, Ondřej 

Bobčiak, Roman Kubjat, Jakub Klečka a René Frolich, který musel v pondělí 

večer odjet. 

První zápas vylosovala naše vedoucí tradičně z OŘ Olomouc. Zápas byl pěkně 

napínavý a náročný. Bohužel jsme prohráli těsně 1 : 2. V  tomto zápase  

zabojoval  před  brankou soupeře Miki Komara a byl gól na světě. 

Ten den jsme hráli ještě proti Klatovám. Vážení to byly pěkné nervy. Na začátku 

hry jsme inkasovali od soupeře gól. Pěkně nás to rozhodilo. Přihrávky nebyly 

najednou přesné, hráli jsme svázaně a bylo nám jasné, že s takovou hrou na 

„bedně“ nebudeme. Asi necelé tři minuty před koncem jsme si vyžádali team, 

změnili jsme strategii a rázem jsme dali 2 góly a soupeři nevěřili vlastním očím. 

Hurááá vítězství. Děkujeme Mikimu Komarovi a Tomovi Urbanovi. Samozřejmě i 

hochům, kteří hru rozehráli a nahráli na gól. 

Do šatny jsme odcházeli s dobrým pocitem. Druhý den nás čekal těžký soupeř a 

tak jsme strategii plánovali v hospůdce. Protože jsme zodpovědní a měli jsme 

hlídačku, (naší vedoucí), dali jsme si pár piveček, někteří jen ovocné a hurá na 

kutě. 

V úterý ráno jsme v 9:00 hod  začínali  hrát  zápas s Českou  Třebovou. 

S prohrou jsme tak trochu počítali. Gólu jsme dostali 7, Tomáš Urban jim 

nedopřál 0, naštval se a dal gól. Naše prohra 1:7. Poslední zápas jsme hráli 

s Děčínem. Hned na začátku jsme dali gól, pak hned druhý, za chvíli třetí a tak 

to šlo až do konce zápasu. Vyhráli jsme 10:0 a pěkně jsme si hru užili. Gólovou 

smršť předvedli: Tomáš 4x, Ondra 3x, Kuba 1x, Miro 1x a desátý gól proměnil 

Andrej, zvaný brankopalič. „Hurááááá“, vyhráli jsme 3. místo, máme pohár a 

pořadatelé nás nazvali skokany roku, neboť v roce 2016 jsme skončili na 8. 

místě. Poděkování si zaslouží i Roman Damek, Martin Černoch, Petr Janovský a 

Martin Procházka, kteří měli povinnosti, hráli v obvodním a oblastním kole a 

MRŽ se nemohli zúčastnit. 

Moc děkuji hochům za krásný výsledek,  lidský přístup, který projevili vzájemně  

mezi sebou, zodpovědnost a reprezentaci našeho OŘ Ostrava. 
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Obvodní turnaj železničářů v tenise 
Obvodní turnaj v tenise se konal dne 13.5.2017 v Bohumíně na kurtech TJ 

Sokol. Turnaj organizuje Lýdie Vatterová již 4 rokem. Letos se zúčastnilo 37 

tenistů jak ze SŽDC, s.o. tak i ČD a.s. a ČD Cargo. Turnaj je rozdělený na 2 

skupiny. Jedna skupina tenistu hraje za takzvané mladé a postupují na 

oblastní kolo do Břeclavi, druhá skupina jsou veteráni (hráči a hráčky nad 45 

let) a ti hráli předkolo na prázdninové turnaje veteránů. 

Na oblastní kolo do Břeclavi  postoupili za muže  ze SŽDC,s.o. 3 tenisti z OŘ 

Ostrava. 

1. místo Roman Damek 

2. místo Ing. Pavel Mareček 

3. místo Martin Stacho 

Za ženy postoupily děvčata z ČD a.s.  

Jako vedoucí týmu tenistu odjíždíme 26.5.2017 na oblastní kolo do Břeclavi. 

Všem gratuluji k vítězství a všichni Vám držíme palce, ať postoupíte na 

Mistrovství republiky. 

 

Vstupenky 
Máte možnost zakoupení zvýhodněných vstupenek do Železničního muzea 

moravskoslezského o. p. s., které najdete na vlakovém nádraží Ostrava – střed. 
 

 
Cena zvýhodněného vstupného v měsíci červenci, srpnu a září: 

60,- Kč / osoba 

40,- Kč / dítě, student, senior         

Děti do 10 let zdarma. 

V případě zájmu volejte: 734 168 043 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTu8qJ2orUAhWQJhoKHbM5BOIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ostravaci.cz%2F%3Fs%3Dostravaci-doporucuji%26id%3D70&psig=AFQjCNH3Iew9g8-hkYZbrrc8exyvgnLGDQ&ust=1495789659586291
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18. ročník mezinárodního veletrhu drážní techniky, 
výrobků a služeb. 

 

 

Nový montážní vůz MTW 100.013/7 pro trakční vedení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostem letošního veletrhu byl i Jan Čenský 
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

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

 

ČERVEN   ČERVENEC 

ČERNOCH Martin FRANCEK Antonín  

ČERVENEC Viktor HRUBÝ Martin  

DRONG Pavel KIMPL Aleš  

FEČÁK Jindřich KONEČNÝ Lukáš  

FRENŠTACKÝ Jan KUKOL Vladimír  

KAWULOK Zbigniev Ing. RAMBOUSEK Kamil  

MARSZAŁEK Josef ŠTEKR Jan  

MATUŠEK Lukáš TOPORČÁK Viktor  

MOTYKA Vlastimil URBANSKÝ Michal  

NEUWIRTH Aleš   

NOVÁKOVÁ Zdeňka   

SIUDA Tomáš   

ŠOUSTAL Karel   

TOMALA Josef   

ZELENKA Tomáš 
 

  

SRPEN ZÁŘÍ  

DURAJ Stanislav HRTOŇ Kamil 

MAŠEK Lukáš KŘEMÍNSKÝ Petr Ing. 

NÁVRAT Stanislav Bc. MICHL Jaroslav 

OTTNER Ernest ZEDNÍK Miroslav 

PALONCI Pavel 

POTIOREK Milan 

SZUKALSKI Petr 

VALERIÁN David 

ZGAŽAR Zdeněk 
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Členská základna 

VSTŮPIL  

GAJDOŠ Petr    BAUER Michal 

VYROUBALOVÁ Lenka   KUBJÁT Roman 

SZWARC Radek    ŽÍDEK Pavel 

STACHURA René    HRUŠKA Jan 

GREJTÁK Daniel    ČECHÁČEK Radim 

BOROVÝ Jaroslav   UČNÍK Lukáš 

KŘIŽÁK Zdeněk    GLEC František, Bc 

ČEČKA Václav   ŠIMÍČEK Jakub 

SNĚHOTA Karel    ŠIMÍČEK Jiří 

DLUHOŠ Tomáš    HRBÁČEK Jaroslav 

URBAN Tomáš    POLAKOVIČ Andrej 

 

VYSTŮPIL   ODCHOD DO DŮCHODU 
PAVLOREK Patrik   SCHURGEROVÁ Pavla 

     ŠTEFKA Miroslav 

     BYRTUS Adam Inv.důch 

     PAVLÍČEK Milan Inv.důch 

 
 
Jubilanti 03-08/2017 

50 let  

KOLIMÁR Pavel, TOPORČÁK Viktor, ŽITNÍK Radovan, KAWULOK Zbigniev, 

RUČKA Milan, HERTEL Stanislav, MIKSA Rostislav, KAPLARCZYK Petr, VAŠUT 

Jaroslav, 

60 let 

DEMBOWSKI Rudolf, VESELKA Pavel, KOPECKÝ Jiří, ZDRÁLKOVÁ Libuše, 

JEDLIČKOVÁ Vlasta 
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Naivní dívka říká svému tatínkovi: 
"Tati, jeden kluk ve škole mi říkal 
něco, co moc nechápu. Říkal totiž, že 
mám bezva čelní sklo, božský kufr, 
hodně dobrou karoserii a bezchybné 
nárazníky." Tatík při těch slovech 
zbrunátní a odpoví:"Vyřiď mu, že jsi 
ještě v záruce, a jestli se opováží 
otevřít kapotu, aby zkontroloval olej, 
urvu mu výfuk holýma rukama!" 

 
 

Kdybych měl auto, předělal bych ho na rum, 
ten bude brzy levnější než benzín. 

 

 
Opatrný muž zaparkuje auto v Praze na rušné silnici, ale před tím, než 
odejde do restaurace, nechá za okýnkem cedulku: „Autorádio nemám, 
motor je zadřený, nádrž prázdná a kufr vybraný.“ Když se vrátí k autu za 
dvě hodiny, je na cedulce připsáno: „Tak to by ti ty kola byly vlastně taky 
na hovno!“ 
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Vážené kolegyně a kolegové přejeme Vám příjemné  prožití Vaší dovolené, plné 

odpočinku, sluníčka a šťastnou cestu. 

V září se na Vás v dalším čísle našeho Odborového časáku, těšíme. 

Moc se omlouváme za chyby, které najdete v časáku. 
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Připravované akce 
 

 

A B R A H Á M    A   S Á R A 
 

Muzikál Abraham je taneční a 
hudební ztvárnění skutečného 
biblického příběhu o 
Abrahamovi a Sáře. 

Termín: 24.6.2017 v 19:00 hod.              
Místo konání: Kulturní dům 
TRISIA, a.s. Třinec                                          

 

Cena vstupenky: 200,- Kč /osoba  pro zaměstnance, seniory a jednoho RP 
Cena vstupenky po dotaci: 100,- Kč /osoba  pro zaměstnance, seniory a jednoho RP 
Vstupenky si objednejte telefonicky: do pátku 23.6.2017  u  pani  Zdeňky Novákové    
tel.: 732 132 896  
 

 

FAJNE LÉTO V PIVOVARU RADEGAST 

 
Termín: 1.7.2017  
Cena pro zaměstnance a jednoho rodinného příslušníka: 60,- Kč/osoba 
Přihlášky zasílejte: do 25.6.2017 
Kontakt: Lýdie Vatterová  e-mail:  vatterova @szdc.cz  tel.:734 168 043 
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50.VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 

 
  

Cena  ubytováni, snídaně a vstupného 
po dotaci pro zaměstnance a jednoho RP:  500,- Kč / osoba 
 

Termín zájezdu: 19.8..2017  do 20.8..2017 Termín přihlášek: 15.7.2017  

 
Termín přihlášek zasílejte : do 30.6.2017 Kapacita ubytování :  25 osob 
Lýdie Vatterová        e-mail:  vatterova@szdc.cz          tel.:734 168 043 
 

 

PRAVÁ MORAVSKÁ ZABÍJAČKA 
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 

   

 

Zabíjačka vždy byla a je významnou událostí v hospodářství. Poskytuje krom jitrnic, jelit 
nebo ovaru také zásobu dobrého sádla na celý rok a při účelné konzervaci masa nejen 
uzením, ale i sterilizací další zásobu až do žní. 

Termín zájezdu: 25.11.2017  do 26.11.2017 Termín přihlášek: 15.7.2017  

Cena zájezdu po dotaci pro zaměstnance a jednoho RP: 1000,- Kč/osoba 

Cena zahrnuje: ubytování včetně snídaně, konzumaci zabijačkových specialit po celý 

den a turistickou taxu. 

Přihlášky zasílejte:  

Lýdie Vatterová        e-mail:  vatterova @szdc.cz          tel.:734 168 043 

 

 
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5r626mrPUAhXM7xQKHRMbDE0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vizovicketrnkobrani.cz%2Fcs%2Fvstupenky-cz%2F&psig=AFQjCNFvZcfQiTr9iGiE_At-27tOHiJQNA&ust=1497181641268513
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