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Vážené kolegyně a kolegové, vážení senioři, 
protože náš časopis vydáváme čtvrtletně, což v tomto případě je měsíc březen, i přesto Vám 
přejeme v roce 2018 zdraví, pohodu, štěstí, vzájemnou úctu a toleranci. 
Většina z nás si dává do nového roku nějaká předsevzetí nebo máme tajná přání, která si 
přejeme splnit. Kromě svého soukromého předsevzetí a  tajného snu, který si chci letos splnit, 
jsem si dala i předsevzetí pracovní. Pracovní předsevzetí bude pro mnohé z Vás asi nepopulární, 
ale musíme nastavit naší ZO nějaký řad a pravidla. Tím bych určitě nechtěla říct, že jsme řád 
neměli, ale unikala nám spousta věcí nebo ba naopak jsme si neuměli najít systém, ať vše 
zvládáme v pohodě a ne ve spěchu, který nás s kolegyní Lovásovou pěkně vyčerpával. 
V prvé řadě jsme si jako  ZV rozdělili práci, kterou každý z členů bude vykonávat a ručit za ni. 
Většina administrativní práce zůstala na mně a p. Lovásové, protože v budově OŘ Ostrava  
máme nejbližší kontakt se všemi. 
p. Lovásová jako hospodářka vede účetnictví naší ZO, připravuje a vyplácí příspěvky určené dle 
zásad. Posílá přání nebo osobně přeje členům naší ZO, kteří mají životní jubilea nebo jsou věrni 
našemu zaměstnavateli a mají odpracováno 10, 20, 30 a 40 let. 
Taktéž přeje našim seniorům k jejich životnímu jubileu a vyplácí příspěvek určený dle zásad. 
V  časopise vytváří grafiku k danému textu. 
Vzhledem k tomu, že má své hlavní zaměstnání na správě SEE, navštěvujte ji prosím  
mimořádně v její pracovní době a to pouze po telefonické domluvě. 
Využívejte pracovní dobu pro členy ZO: 
 

 
Pondělí: 7:00 - 8:30 

 
Středa: 13:30 -15:30 

 
 
 
 
   

p. Vatterová jako předsedkyně ZO, kromě povinností vyplývajících z  funkce předsedkyně 
zajišťuje akce a zájezdy konané naší ZO, dělá garanta akcí a nově bude vše zakládat do 
programu STKR na portálu SŽDC. Vede veškerou agendu členů a seniorů, přijímá nové členy, 
stará se o pojištění odpovědnosti členů a zajišťuje členům úhradu náhrady škody z pojišťovny. 
Vymýšlí témata a píše Odborový časák. Navštěvuje pracoviště. Navíc v loňském roce byla 
poradcem kolektivních vyjednávačů, což bylo časově náročné. 
Vzhledem k výše uvedeným činnostem, je někdy těžké dodržet úřední hodiny.  
 

 
Pořádání akcí 

 
Od letošního roku budete všechny akce projednávat a vyúčtovávat s p. Vatterovou. Termín 
vyúčtování akce si domluvíte telefonicky.  
 
 
 
 
 
Od 1. 1. 2018 se bude přes portál SŽDC program STKR zakládat jak rekreace, docházku, KOP, tak 
i akce sportovní, kulturní a veškeré vstupenky a permanentky. 
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Zakládání akcí do programu: 
Tuto činnost bude provádět p. Vatterová případně určený garant 
akce. Garanti budou řádně proškoleni. Vkládání akcí se bude týkat 
i úsekových důvěrníků, kteří budou pořádat akce. Nelekejte se, vše 
společně zvládneme. Vzhledem k tomu, že mám veškeré akce na 
starosti já, musím mít o nich řádný přehled. Nelze, abych našla 
obálku s doklady a paragony z akce v přihrádce u podatelny. Proto 
se telefonicky domluvíme a v případě, že budu nepřítomna, 
zajistím osobu, která doklady přebere. 
 
Přihlašování na akce: 
Na výše uvedený portál můžete nahlížet od dubna 2018 i z domova na adrese: 
http://www.extranet.szdc.cz/ 
Přes tento portál se hlásíte na akce. V případě, že nejste kamarádi s počítačem, můžete se 
přihlásit telefonicky u organizátora (garanta) akce. 
Je však nutné uvést své osobní číslo, jméno a datum narození rodinného příslušníka, který se 
akce zúčastní s Vámi. Přehled akcí je zveřejňován i na stránkách ZO OSŽ SŽDC Ostrava v sekci 
FKSP. 
 

Pojištění odpovědnosti 
 
Pojištění všem členům hlídá p. Vatterová a v dostatečném předstihu pojistky zasílá. Telefonicky 
si domluvíte předání peněz. V případě její nepřítomnosti, budete informováni, komu doklady 
s penězi předáte. 
 
 

Rubrika senioři 
 
2. 1. 2018 p. Vatterová  vytvořila v počítači skupinu seniorů a začala komunikace. Jako první byl 
zaslán seniorům plán akcí a poslední číslo časáku. Sklidili jsme ohlas, senioři se hlásí na akce a 
jsme v kontaktu. 
Jeden ze seniorů požádal, abychom napsali, na co mají senioři nárok, co se týká finančních 
prostředků. Začneme tedy od začátku. 
 
Senioři se dělí na seniory SŽDC, s.o. a seniory ČD. 
Senioři SŽDC, s.o. jsou ti, kteří odešli do důchodu do konce roku 2002 a od roku 2009.  
Senioři ČD jsou ti, kteří odešli od 1. 1. 2003 do konce roku 2008. 
 
Příspěvky pro seniory. 
Příspěvek z C FKSP (centrální FKSP) je pro seniory SŽDC, s.o. a to ve výši 300,- Kč na rok. 
Příspěvek ze sociálního fondu je pro seniory ČD a to ve výši 200,- na rok. 
Každoročně ve spolupráci s vedením OŘ Ostrava pořádáme Aktiv ke Dni železničářů. Vzhledem k 
historii tohoto setkání plánujeme finanční prostředky a těšíme se na společné setkání. 
 
Příspěvky pro seniory ze ZO. 
Nově uvolníme finanční prostředky z odborové organizace a to 70,- Kč pro každého seniora, 
které použijeme pouze na akce. Zbývajících 50,- zůstane odborové organizaci, která z nich bude 
financovat životní jubilea seniorů.Prostředky povedeme zvlášť, v případě, že nebudou v daném 
roce vyčerpány, budou převedeny do dalšího roku. 
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Platba udržovacího příspěvků seniorů. 
Každý, kdo se rozhodne mít členství v nějaké organizaci, musí řádně platit příspěvky. Bohužel 
toto v naší organizaci nefungovalo. Někteří senioři zaplatili pouze na aktivu, pokud se jej 
zúčastnili. Pokud nepřijeli, nezaplatili třeba 2 roky. 
Tímto zdvořile žádáme všechny seniory, aby zaplatili svůj příspěvek nejpozději do dubna daného 
roku. Ti, kteří mají internetové bankovnictví uhradí udržovací poplatek 120,- Kč  na účet 
1643719339/0800, do poznámky napíši své příjmení, variabilní symbol bude datum Vašeho 
narození. Např. narození 3. 9. 1942 bude napsáno jako variabilní symbol 03091942. 
Ten, kdo nemůže takovou formou platit, tomu zašleme vyplněnou složenku, kterou uhradí na 
kterékoliv poště. 
 
Plán akcí pro seniory pro rok 2018 
V letošním roce poprvé senioři dostali plán akcí. Těm, kteří nemají počítač, pošleme plán akcí 
poštou. V případě nějakého nápadu nebo změny akcí mi volejte. 

 
DUBEN 2018 
Návštěva ZOO Ostrava  Datum: bude upřesněný 
Vstupné: po dotaci 40/osoba  
 
KVĚTEN 2018 – AKCE ZRUŠENÁ 
Duo Adamis -  známá dvojice Adéla a Milan, kteří se proslavili na televizním kanálu Šlágr TV 
Datum: 9.5.2018  v 18:00 hod 
Kde: Sál kina K3 Bohumín 
Vstupné: po dotaci 60/osoba (možnost objednání 2 vstupenek) 

 
ČERVEN 2018 
Exkurze do České národní banky v Praze  
Datum: 29. 6. 2018 
 
ZÁŘÍ 2018 
Zájezd na hrad Karlštejn    
Datum: bude upřesněný 
 
ŘÍJEN 2018 
Aktív ke Dni železničářů     
Datum: 11. 10. 2018 
 
PROSINEC 2018 
Posezení u vánočního stromečku    
Datum: bude upřesněný 
 
Akce jsou připravovány předsedkyní ZO OSŽ SŽDC Ostrava, která je bude připravovat a zároveň 
bude garantem. 
Některé akce mohou být přesouvány z jednoho měsíce do druhého, z důvodu počasí, atd. 
Na každou akci Vám bude zaslán letáček včetně přihlášky. 
V případě, že požadujete doplnění nějaké akce nebo změny některých akcí, prosím volejte. 
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Kolektivní vyjednáváni 
 
Kolektivního vyjednávání se loni i letos zúčastnila 
naše předsedkyně p. Vatterová. Vyjednávat se začalo 
v měsíci říjnu a skončilo 11. ledna 2018. Jen pro 
zajímavost vyjednávači strávili kolektivním 
vyjednáváním a studováním materiálů potřebným 
k oponentuře neuvěřitelných 200 hodin bez 
cestování. Kolektivního vyjednávání se zúčastnilo 9 
odborových centrál. Pro některé to byla dobrá 
zkušenost.  
 
Kolektivní smlouvu najdete na našich webových stránkách. 
Stejně tak i Zásady základní organizace pro rok 2018 najdete na www.oszszdcostrava.cz  a 
budou Vám zaslány na soukromé e-mailové adresy, které má ZO k dispozici. 
 
 

Šachisté OŘ Ostrava opět úřadovali na Oblastním přeboru 
 
Dne 16.3.2018 proběhl v Olomouci Oblastní přebor železničářů v šachu za účasti 3 našich 
reprezentantů: 
Ing. Martin Mužík – úsek ekonomického náměstka 
Václav Mitura – správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
Bohdan Novák – úsek náměstka pro řízení provozu 
 
Výtah z konečného pořadí: 
1. Martin Mužík OŘ Ostrava  6,5 bodu/7partií 
2. Václav Mitura OŘ Ostrava  5 bodů 
3. Lubomír Vičar  OŘ Brno  4,5 bodu (druhé pomocné hodnocení 26,5) 
4. Bohdan Novák OŘ Ostrava  4,5 bodu (druhé pomocné hodnocení 25,0) 
Celkem 23 hráčů (prvních deset postup na Mistrovství ČR) 
Všem našim hráčům se mimořádně dařilo a mnoho nechybělo, abychom obsadili všechny 
medailové pozice. Několikanásobný přeborník republiky Ing. Martin Mužík svým soupeřům 
povolil v sedmi partiích pouhou jednu remízu a vyhrál Oblast s obrovským náskokem 1,5 bodu. 
Václav Mitura měl vynikající start do turnaje, kdy získal 3,5 bodu ze čtyř partií a jako jediný 
dokázal uhrát remízu s pozdějším vítězem turnaje. Poté už mu ke konci zřejmě došel střelný 
prach. Nicméně si i tak po třech remízách v posledních kolech dokázal naprosto bezpečně uhájit 
svou průběžnou druhou pozici. 
Nepříliš povedený začátek měl Bohdan Novák, kdy po pěti kolech měl na svém bodovém kontě 
pouhých 50 % bodů a vypadalo to, že se nedostane ani do první desítky, která si zajistí postup 
na Mistrovství ČR. Pak se však v něm probudila síla bojovníka (možná si vzal k srdci radu 
pozdějšího vítěze turnaje, který ho nabádal k bojovnosti až do posledního pěšce) a výhrami 
v posledních dvou kolech velmi výrazně promluvil do konečného pořadí. Dokonce mu 
k medailové pozici chybělo jen pár bodíků druhého pomocného hodnocení. 
Jako zajímavost uvedu, že už podruhé se Oblastního přeboru zúčastnila i zástupkyně něžného 
pohlaví - Ing. Šeráková, ke které se však přítomni muži moc gentlemansky nezachovali a 
přenechali ji poslední místo. 
Více o turnaji můžete nalézt na této internetové adrese: 
http://chess-results.com/tnr339902.aspx?lan=5&art=1 

http://www.oszszdcostrava.cz/
http://chess-results.com/tnr339902.aspx?lan=5&art=1
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Horoskop 2018. Co nám přinese rok Psa? 

V roce Psa se můžeme těšit na lásku, romantiku, ale i nečekané výdaje.                                       

BŘEZEN - „Bavte se, ale kontrolujte své emoce.“ 

Třetí kalendářní měsíc můžete mít stále pocit, že musíte dokázat víc. I na svého vyvoleného kladete 
vysoké nároky. Budete se smát i plakat zároveň vlivem silných citových prožitků, můžete mít podivné 
nálady i choutky.        

Období zvýšené podrážděnosti: 1. - 3. + 30. - 31.3.       

RACI, ŠTÍŘI, RYBY sotva jste si to doma vylepšili, zřejmě se nyní nevyhnete touze po nových prožitcích. 
Dobře si vše rozmyslete, važte slova i činy. V tomto období byste měli přehodnotit své cíle a značnou 
intenzitu věnovat posilování imunity, zdravé výživě a obnovení harmonie doma i na pracovišti. Události 
budou nepředvídané a zvýší psychické napětí.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI vytrvalost, píle a zodpovědnost to jsou vaše atributy, ale neměli byste se stále 
přetěžovat a hazardovat se zdravím. Opatrní buďte na spěch, kritiku, poučování a ve věci půjčování 
peněz. Máte-li stálého partnera, pokuste se vnést do ložnice trochu invence a zábavy. Citové prožitky 
přinesou veskrze příjemné pocity.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI březen prověří vaše emoce i trpělivost, přestože se vám bude dařit, střídají se 
tu období podrážděnosti s veselostí. Mějte na paměti, že všechny zkoušky, které se vám stavějí do cesty, 
nepostrádají nějaký konkrétní smysl. Přinejmenším si vyjasníte vztahy a pracovní otázky. Pozor si dejte 
na zažívací potíže, oblasti páteře a kloubů. Nezapomeňte na pitný režim a masáže.  

BERANI, LVI, STŘELCI po celý měsíc projevíte více pružnosti, vtipu a humoru, udivujete všechny svou 
bezprostředností, a pokud někde něco drhlo, začne se vše obracet k lepšímu. Změníte image, možná 
zaměstnání a budete cestovat. Vaše úspěchy budou tou nejlepší motivací, ale musíte je stále korigovat, 
aby vaše horkokrevnost vám nebyla spíše na škodu než k užitku.                                   

DUBEN - „Řešte všechno mírovou cestou.“ 

Dynamický, dobrodružný a energií nabitý duben vás požene do různých avantýr a experimentů.  Sršíte 
nápady, elánem, horlivostí, holdujete požitkům. Buďte obezřetní, ne všechny vaše kroky mohou vést 
k vysněnému cíli. Braňte se riskantním akcím, neničte sny druhých. 

Pozor na dny: 28. - 30. 4. 

BERANI, LVI, STŘELCI, štěstí vám přeje, díky houževnatosti se posunete o stupínek dál a můžete si i 
finančně polepšit, ale zřejmě se to neobejde bez střetů. Zajetí nekontrolovatelné vášně, milostný 
románek rozdmýchá plamen konfliktů a naruší vztahy s blízkými. Máte-li rodinu, rozmyslete si, co dáváte 
v sázku. Vyhněte se jakýmkoli zbytečným napětím, energii vybijte na hřišti či v posilovně.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI vaše aktivita a pracovní nasazení budou na vrcholu a podaří se vám uskutečnit 
většinu plánů. Naleznete opět ztracený šarm a odhodlání a přenesete se přes všechny překážky. Šance, 
že potkáte toho pravého, jsou sice mizivé, ale bavit se budete a prožijete i nejedno dobrodružství.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI na začátku dubna raději zůstaňte nohama na zemi, nedoporučují se žádné 
změny, hýčkejte si to, co máte. Vztah k vašemu partnerovi se posune na zcela jinou úroveň, budete-li se 
o to jen trochu snažit. Rozlišujte potencionálního spojence a naopak ty, od nichž by bylo lepší držet se 
dál. Konec dubna slibuje nečekaný obrat, probudíte v sobě tu veselejší stránku.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY rodinný život projde menší bouřkou a zároveň s city se rozkolísá nálada. Neklesejte na 
mysli, snažte se nevnímat bouchání dveřmi a raději se vrhněte do práce. Máte-li nějaký zajímavý nápad 
či podnikatelský záměr, využijte svou intuici a představivost a vnitřní pochybnosti nechte stranou, 
Planety i přátelé jsou připraveni vám pomoc. 



7/16 

 

KVĚTEN - „Hvězdy ukazují jak výhru, tak i ztrátu.“   

Pátý kalendářní měsíc se ponese v duchu milých prožitků, lásky a romantiky.  Budete se pohybovat 
v jakési vznosné náladě. Ten, kdo ještě nenašel druhou polovičku má velkou naději, že jí právě nyní 
potká. Je důležité, abyste byli ve formě, šaramantní a usměvaví a účastnili se všeho, kde se něco děje. 

Ve dnech: 1. - 3. + 28. - 29. 5. štěstí vám přeje. 

BÝCI, PANNY, KOZOROZI, budete v nebývalé kondici. Skvělé vyhlídky na perspektivní seznámení čekají na 
mnohé z vás a přiblíží vás k realizaci vytouženého snu. Vaše trumfy jsou bystrost, humor a nadhled. 
Energii máte výbornou a můžete hodně dokázat. Bavte, ale zásadně se nepitvejte v detailech. Umění 
správně se rozhodovat by vám nemělo chybět.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY váš život bude naplněn novými událostmi a přinese řadu zajímavých setkání a prožitků. 
Muži budou velmi starostliví, něžní a pozorní. Svobodné ženy mají velkou šanci stát se snoubenkami a 
manželky znovu prožijí líbánky. Jste-li dosud nezadaní, vyjděte do ulic, do kaváren, na koncert a 
seznamujte se.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI hlavní zkoušku budou především činnosti, které jsou pro vás důležité. Objeví 
se řada nových známých a vždy najdete příjemné téma pro rozhovor i důvod k společnému veselí. Ani 
láska nezůstane v pozadí, smyslná Venuše obloudí vaše city a přihraje vám nejednu příležitost.  

BERANI, LVI, STŘELCI jste-li zadaní, stále se mějte na pozoru, květnové události mohou dramaticky 
změnit váš život. Kritické období trvá, raději žádný adrenalin. Z druhé strany vás čeká mnoho úspěšných 
jednání. Základní kámen vašeho úspěchu je v energii, pohotovosti a pružnosti, ale žádná ostrá slova, 
dohadovat se je zbytečné. Diplomacie je nutná. Opatrní buďte na silnicích za volantem!    

ČERVEN -   „Připravenost vám zaručí úspěch.“ 

Šestý kalendářní měsíc vám dává životní šanci leccos změnit k lepšímu, budete-li postupovat rozumně. 
Vládce Merkur má rád pohyb a změny. Hlavním zdrojem vaší vnitřní síly je komunikace, bystrá mysl, 
demonstrovat svůj intelekt a životní moudrost.  

Pozor na dny: 27. - 29. 6.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI ačkoli budete zavaleni úkoly, budete v plné síle, což vám zaručí slibný růst. 
Díky své iniciativě a nevšednímu důvtipu získáte zajímavé kontakty, které vám otevřou zcela nové 
obzory. Zvláště pracujete-li v manažerské či umělecké profesi. Láska vám přeje.  

BERANI, LVI, STŘELCI bude načase ukázat se ve správném světle a změníte vaše zvyky, zvláště ty, které se 
týkají různých potěšení. Probudíte opět v sobě tvůrčího ducha a začnou se pozvolna vyjasňovat osobní i 
pracovní vztahy. Přesvědčíte se o kouzelné síle dobrého slova a problémy vyřešíte jednáním. Odměnou 
vám bude klidná mysl a zájezd na exotickou dovolenou.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI, začíná období hodnocení a posuzování týkající se financí vaší profese. Odhalíte 
v sobě ekonoma, všechno si důkladně spočítáte a zvážíte a budete aktivněji pracovat na svém zařazení. 
Vytrvalé úsilí a pozitivní změny přinesou ovoce podnikatelům, obchodníkům a drobným živnostníkům. 
Jen ve vztazích se budete muset více snažit, hrozí citové ochlazení.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY, konečně budete mít pocit, že se něco děje. Dlouhodobé partnerské vztahy se mohou 
stát zásadními. Vylepšíte si svou image a začnete na život a svět kolem sebe hledět jiným úhlem. Nelze 
vyloučit vyzvánění svatebních zvonů. Pouze váš jemnocit a dobrá vůle vám pomůže dosáhnout to, o čem 
sníte. Neuchylujte se k taktizování a k žárlivosti, snažte se přeměňovat své nedostatky na přednosti.    
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Rekreační zařízení: 

 

Apartmány Podhajská 
 

Apartmánový dům Podhajská 
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.apartmanypodhajska.sk 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vatterova@szdc.cz
http://www.apartmanypodhajska.sk/
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Těšíme se na Vaší návštěvu. 
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Akce 

 

V letošním roce jsme uspořádali 2. reprezentační ples moravskoslezských železničářů. Plesu se 
zúčastnilo 255 železničářů. Nálada byla úžasná, tombola bohatá a kapela LORD nás opět 
přesvědčila o svých kvalitách. Děkujeme sponzorům za bohatou tombolu. Tímto všechny zveme 
na 3. ročník plesu, který se bude konat 8. 3. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reprezentace 
 

Karel Ligocki, zaměstnanec SŽDC s.o. OŘ Ostrava  

Jak se dostal k bruslení? „Sport miluji odjakživa. V šedesátých letech, kdy začínala televize, bylo velice 

populární krasobruslení. S kluky jsem chodil hrát 

hokej v krasobruslařských bruslích a kluci se mi 

smáli,“ vzpomíná Karel Ligocki. „Odjakživa dělám 

atletiku, běhám maratony, ale brusle jsou kouzelné 

v tom, že se rozběhnete a ono vás to chvíli veze.“ 

Maraton na dlouhých nožích by rád někdy viděl i na 

olympiádě. „Sedmnáct let, co se pokouším o rekordy, 

o tom sním a věřím, že se toho jednou dožiju,“ doufá 

sportovec. 

Jak se udržuje v dobré fyzické i psychické kondici? 

„Především prací. Jako dělník na trati nosím těžké 

věci, jsem venku za každého počasí. Jezdím také na 

kolečkových bruslích a hlavně denně cvičím, pokud je 

optimální počasí, naboso na trávě. 

 
Karel Ligocki na Olympijském festivalu v OstravěFoto: Deník / Kaboň Lukáš 

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/osobity-bruslar-olympijskeho-festivalu-v-ostrave-se-jmenuje-karel-ligocki-20180217.html 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=5592271&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

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

 

 

DUBEN KVĚTEN ČERVEN 

BOROVÝ Jaroslav BARGEL Petr ČECHÁČEK Radim 

DANYSOVÁ Ivana BARTOŠEK Petr ČERNOCH Martin 

DEMBOWSKI Rudolf CELÁRKOVÁ Vladimíra ČERVENEC Viktor 

FRIEDEL Milan CIBULKA Radek DRONG Pavel 

HEYDUK Ivo CIMERÁK Alois FEČÁK Jindřich 

KILIANY Julius ČABALA Ivan GLET František, Bc. 

KOUŘIL Lubomír CHOVANCOVÁ Anna HRBAČEK Jaroslav 

KOŽINA Daniel LOVÁSOVÁ Jiřina IWASZEK Michal 

KUBELKA Libor MANTUANELLI Jana Ing. KAWULOK Zbigniev Ing. 

MARTINEK Lukáš MATĚJOVSKÝ Jiří KUBJAT Roman 

MUŽÍK Martin Ing. MOLIN Petr KYPÚS Jaroslav, Ing. 

NESRSTA Karel PODESZVA Tomáš MATUŠEK Lukáš 

PAVLICOVÁ Jana SIKORA Ivan MOTYKA Vlastimil 

PISKOŘ David ŠTRUMFA Vlastimil NEUWIRTH Aleš 

PŘIBYLSKÝ Evžen VAŠKŮJ Radim NOVÁKOVÁ Zdeňka 

STACHURA René VÁVRA Stanislav PUSTOVKA Jiří 

ŠABLATUROVÁ Ludmila Bc. VÁVRA Zdeněk SIUDA Tomáš 

ŽITNÍK Radovan VLČEK Jaroslav ŠIMÍČEK Jiří 

  

ŠIMÍČEK Jakub 

  
ŠOUSTAL Karel 

  
TOMALA Josef 

  

UČNÍK Lukáš 

  

VALÁŠEK Lubomír 

  

VYROUBAL Petr 

  
ZAREMBA Jiří 

  
ZELENKA Tomáš 
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Členská základna   

VSTŮPIL  

BAHR Ondřej   URBÁNEK Radomír 

OBRUSNÍK Petr    MÍK Pavel 

SVRČINA Petr    KUBEČKOVÁ Zuzana 

HLINKA Roman    ROVENSKÝ Jakub 

FIŠER Jan    HOLÝ Jaoslav 

PETREK Martin    KUBÍN Petr 

MOLNÁR Patrik   CIBULEC Petr 

CEKOTA Pavel, Bc.  CHRAPEK Tomáš   

BARTÍK Radim   PUSTKA Jan  

    

VYSTŮPIL    
NIKDO      celkem 401členů 

 

 

Jubilanti 04-06/2018 
Duben 

CELECKÝ Bohumil, ČERNOCH Petr, GELNAR František, KUKOL Vladimír, 

MIRGA Miroslav, SMEJA Karel,  

 

Květen 

LIŠKA Zdeněk, OPÁLKA Ivo, STOLAŘ Vlastimil,  

 

Květen 

KANIOVÁ Olga, Poděbradský Josef        

             Blahopřejeme 

Jubilanti senioři 01-03/2018 
Leden:   Farkašová Miluše, Macháč Vojtěch, Marcalík Jiří, Pchálek Milan, 

     Pavlíček Milan, Wilscher Miroslav 

Únor:     Žák Miroslav    

Březen:  Kyjonková Jana, Lasák Josef, Slavík František, Červeň Josef 

 

Narodily se nám děti 
       

Antonín FOLTA 

Jakub KUBÁT 
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Před šejkovým palácem zastavil autobus plně obsazený staršími ženami. „Zase turistky?“ ptá se 

šejk. „Nikoliv, tentokrát přijely …tajenka má 9 písmen." 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLEDEJ 10 rozdílů 
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Zákazník koupí v hračkářském obchodě elektrický vláček. „Uvidíte," říká obchodník, když vláček 

balí, „že si s ním váš synek vyhraje!" „Hrome, to je fakt," zarazil se zákazník. „…Tajenka!" 

 V o d o r o v n é  l e g e n d y  

A PROGRES, CIKÁNKA, MIMOTO 

B NAPODOBENINA, PRANÍM OČISTIT,  

ČÁST ELEKTRICKÉHO STROJE 

C TAJENKA 1.DÍL 

D PARAFINICKÝ UHLOVODÍK, ŽENY 

SEDLÁKŮ, BEGONIE /ZAHR./ 

E SLABÝ, PRUDKÝ BĚH, PROTKAT 

F RYCHLOST (LID.), OPATŘENO OBUVÍ, ZN. 

OSMIA, SETNINA 

G TAJENKA 2.DÍL, STÁT V USA 

H ŽENSKÉ JMÉNO (16.3.), OPELICHAT, 

ODHADEM 

I OTEC, ZAHRADNICKÁ POTŘEBA, UŽÍVAT 

"CO" MÍSTO " JAKO" 

S v i s l é  l e g e n d y  

1 HAMAT, DĚD 2 CYNICKY, RODINNÝ DOMEK 3 JEDNOTKA CHŮZE, AUTEM NARAZIT 4 PLEMENO, NADÁVÁNÍ 

5 OPIČÍ, TESKNIT, OVŠEM 6 KAMKOLIV, STOVKA, KOCOUR Z KRESLENÉHO SERIÁLU 

7 ČLEN SKAUTSKÉ ORGANIZACE, BĚLOST /BÁSN.ZAST./ 8 POLODRAHOKAMY, URAZIT CHŮZÍ 

9 ŠVIH, ZASTÉNÁNÍ 10 VADY, ZNAČKA ELEKTRONIKY 11 ZNAČKA ČISTÍCÍHO PRÁŠKU, SLEPIČÍ SLABIKA, 

BASKICKY A 12 DRUH KAMEN, ANGLICKÁ ROCKOVÁ KAPELA Z BIRMIGHAMU, OPAK DNE 

13 TOPINKA, RUDÁ BARVA 14 OTLAČENINA, OPUCHLINA 15 NÁŠ FOTOGRAF, ZÁCHVAT 16 MOČOVINA, 

POSUNOVAT         Pomůcka ALKAN, MOTL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prodám všeobecnou encyklopedii, 45 dílů. 
Již ji nepotřebuji, před dvěma měsíci jsem se vdala. 
Moje tchyně ví naprosto všechno! 

 
"Babi, jak jsi přijela?" - "Vlakem, jako vždycky." - "Vidíš, 
tati, a ty jsi říkal, že ji přinesli všichni čerti!" 
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Sedí muž u stolu v kuchyni a čte noviny.  

Vejde jeho žena a říká: ,,Neměl bys číst potmě, zkazíš si oči!"  

Muž odsekne:,,Když už mám zkažený …tajenka." 
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