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Milí kolegové a kolegyně, 

 

vítáme Vás z dovolené, věříme, že jste si dostatečně odpočinuli a hurá do práce.  

Máme pro Vás připraveno několik novinek a akcí. 

 

 

 

Rozšíření naší základní organizace 

 
V měsíci červnu jsem byla oslovena kolegy 

ze ZO OSŽ HZS SŽDC Ostrava, zda by 

mohli přejít do naší odborové organizace. 

Pravdou je, že naše spolupráce trvá již 

několik let. V době, kdy jsem dělala 

zaměstnance pro škody na OOE, bylo dáno 

Směrnicí č. 47, že zaměstnanec OŘ Ostrava 

eviduje a vymáhá škody za HZS JPO 

Ostrava. Společně s kolegy z HZS a PČR  

jsme jezdili na místa častých trestných činů 

a instalovali jsme fotopasti. V několika 

případech jsme s odhalením trestné činnosti 

byli úspěšní. Protože byla naše spolupráce 

na velice dobré úrovni, pokračujeme s ní i v době, kdy už se škodami nezabývám. 

Spolupracujeme a informujeme se o pořádaných akcích našich ZO. 

Přednesla jsem požadavek HZS na mimořádném zasedání ZV, kde byl pozván i předseda ZO 

OSŽ HZS SŽDC Ostrava p. Miroslav Kulina. Se sloučením jsme souhlasili. Dne 9. 7. 2018 jsem 

byla pozvána na členskou schůzi ZO OSŽ HZS SŽDC Ostrava, kde jsem informovala kolegy o 

zásadách hospodaření a o tom, co vše jsme schopni nabídnout. Doporučila jsem, z důvodů směn 

hasičů, aby v případě sloučení byli navrženi dva členové do ZV ZO OSŽ SŽDC Ostrava a jeden 

do RK. 

Členská schůze rozhodla, že ukončí činnost své ZO ke 31. 8. 2018 a sloučí se s námi k 1. 9. 2018. 

Sloučením se rozšíří naše ZO o 39 členů a 2 seniory. 

Přestože se jedná o členy s jinou profesí, věříme, že budeme jeden tým a společně prosadíme 

zájmy jak členů infrastruktury, řízení provozu, tak i hasičů. 

Děkujeme kolegům z HZS za důvěru. Abychom  se blíže seznámili s jednotlivými profesemi 

v naší základní organizaci, začneme kolegy hasiči, kteří právě k nám přicházejí.  
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Hasiči SŽDC 

Kdo jsou a co dělají?  

Jsou to zaměstnanci podniku SŽDC a jejich primárním úkolem je provádění záchranných a 

likvidačních prací uvnitř podniku i mimo něj. Vedle toho zajišťují provozuschopnost železniční 

dopravní cesty a poskytují technikou i odbornou pomoc ostatním složkám SŽDC. 

Pracovní den hasiče?  

Začátek pracovní směny je v 7:00, kdy proběhne předávka směny. Končící a začínající směna si 

předá informace o tom, co proběhlo, co je v plánu a co je potřeba následující den zařídit. 

Následuje dopolední pracovní blok, který zahrnuje hospodářské práce, údržbu techniky a 

agregátů, úklid stanice, sekání trávy nebo drobné stavební práce s cílem zlepšit pracovní prostředí 

pro hasiče. Dopolední pracovní blok je zaměřen na odbornou přípravu jednotky (školení, výcvik, 

orientace v zásahovém obvodu, znalost technologií). Při výcviku je dbáno jak na individuální 

dovednosti hasiče, tak na schopnosti spolupracovat s ostatními členy jednotky. Každý hasič musí 

znát legislativu, obsluhu zásahové techniky, první pomoc, postupy vyprošťování a mnoho dalších 

věcí. Neodmyslitelnou částí pracovního dne je fyzická příprava. Přímo na stanici je zřízena 

posilovna a nohejbalové hřiště. 

„Klidový režim“ začíná až v 23:00, kdy hasiči drží pracovní pohotovost. Limit pro výjezd 

jednotky po nahlášení mimořádné události zůstává stále stejný, tedy 2 minuty. 

Hasiči pracují ve 24 hodinových směnách a následuje dvoudenní volno. Na každé stanici HZS 

SŽDC jsou 3 pracovní směny, které nesou označení A, B, C. 

V jakém prostředí pracují? 

Činnost hasičů se dělí na organizační a operační řízení. Organizační řízení probíhá uvnitř hasičské 

stanice – doba, kdy není výjezd. Operační řízení probíhá po vyhlášení poplachu a trvá až do 

příjezdu jednotky zpět na základnu. Je vykonáváno především na železniční dopravní cestě a 

v budovách drážních subjektů. Nejčastějšími zásahy jsou požáry, dopravní nehody, technické 

pomoci, úniky nebezpečných látek či technologické pomoci. Při každém zásahu hrozí riziko 

úrazu vyplývající především z těžko odhadnutelné situace (stupeň poškození, přítomnost 

nebezpečných látek, riziko výbuchu).  

S čím pracuje? 

Pracovními prostředky jsou např. hasicí 

přístroje, stříkačky, žebříky, jeřáby, požární 

cisterny, motorové pily, rozbrušovačky, 

dýchací technika, vysokotlaké vaky, 

protichemické obleky, technické prostředky 

pro práci na vodě, lezecká technika, 

dvoucestné vozidlo, palicí sada, hydraulické 

vyprošťovací zařízení, nakolejovací sada atd. 

Jaký by měl být a co by měl znát?  

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je 

hasičský výcvik, fyzická zdatnost, velmi dobrý 

zdravotní stav, schopnost improvizovat a 

reagovat na vzniklé situace, spolehlivost, ukázněnost, řidičský průkaz a hlavně chuť na sobě 

pracovat. Na HZS Ostrava pracují i 4 ženy. Tři ženy pracují na operačním středisku, jedna je 

požárním technikem. 
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Ukázky ze zásahů našich hasičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příštím čísle poznáme profese SEE. 
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Rubrika senioři 

Naši senioři si zaslouží, abychom pro ně něco udělali, sešli se s nimi, předali si zkušenosti a 

zavzpomínali na dobu, kterou jsme s nimi v práci prožili. Pracuji na dráze 34 let a musím říct, že 

mám na co vzpomínat. V té době, byli naši senioři v tom nejlepším věku, vážili jsme si jeden 

druhého a rádi jsme se scházeli. Vždy jsme našli důvod k oslavě, zábavě nebo jsme pořádali i 

prodloužené víkendy. 

V té době jsem byla mladá a utkvělo mi v hlavě, jak se kolegové středního věku stýkali 

s důchodci, pořádali akce a uměli se bavit. 

Vím, že je doba jiná, lidé nemají zájem o zábavu, vládne závist, ale zkusme si vzít příklad 

částečně z tehdejší doby. Začala jsem pořádat akce pro seniory. Bohužel, vím, že nebyli na akce 

zvyklí, a tak se jich moc nehlásí. 

Přestože máme seniory z různých míst, zjistila jsem, že se občas scházejí, a proto Vám nabízím 

na tyto akce příspěvek. 

Vytvoříme plán pro rok 2019, do kterého Vaši akci zařadíme. Víte, že z Vašeho udržovacího 

poplatku 120,- Kč jsme odčlenili částku 70,- Kč na akce pro Vás? Upozorňuji, že seniorský 

poplatek vybíráme do dubna daného kalendářního roku. 

Na Aktívu ke Dni železničářů nechceme tento poplatek vybírat. Akci jsme pojali jako slavnostní 

akt a myslíme si, že vybírání peněz není vhodné. 

Těšíme se  na letošní Aktiv ke Dni železničářů. 

 

Životní jubilea seniorů 

 

BARČUKOVÁ Jana, KUBEJKO Petr, KURBELOVÁ Dana, MOTYKA Vítězslav 

WROBEL Jiří  

Blahopřejeme 

 

 

B  L  A  H  O  P  Ř  Á  N  Í  

Všem železničářům děkujeme za odvedenou práci, přejeme pevné zdraví a našim členům ZO 

OSŽ SŽDC Ostrava předáme finanční dar v hodnotě: 
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Rubrika akce 

11. 10. 2018  Aktiv ke Dni železničářů   

Zveme Vás srdečně na přátelské posezení 

zaměstnanců, vedení OŘ Ostrava a seniorů. Čeká 

nás zajímavý program taneční skupiny, vystoupení 

hostů, drobný dáreček pro seniory a oběd 

s občerstvením. 

 
 
 
 
 

listopad 2018     Turnaj v ping pongu 
 
Turnaj bude uspořádán v Bohumíně, zúčastnit se mohou 

zaměstnanci, RP a senioři. Čeká na Vás občerstvení a zajímavé 

ceny. 

 

 

 

30. 11. 2018 Mikulášská nadílka  

Již třetí rok pořádáme pro naše dětičky     „ Mikuláškou nadílku“ . 

Můžete se těšit na soutěžení, tancování, mikulášskou nadílku, bohaté 

občerstvení a teplý vánoční punč. 

 

 

1. 12. 2018 Adventní zájezd na zámek HOF a nákupy v PRIMARKU 

 

Poznávací zájezd s průvodcem pro 

všechny, kdo milují nakupování, a 

nejen pro ně. Zajeďte si s námi 

nakoupit vánoční dárky do Primarku 

u Vídně a navíc si vychutnat punč 

na adventních trzích na zámku Hof! 

Primark  je vyhlášen svými 

neuvěřitelně nízkými cenami.  

 

 

 

5. 12. 2018 Předvánoční posezení u stromečku pro seniory 

Připravujeme pro seniory předvánoční posezení s kytarou. Zazpíváme si vánoční 

koledy a zahřejeme se vánočním punčem. Další akce najdete v STKR nebo budou 

zaslány e-mailem všem odborářům a seniorům.  
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Horoskop 2018. Co nám přinese rok Psa? 

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

ŘÍJEN -  „Buďte veskrz pozitivní.“ 

V desátém měsíci kalendářního roku, prozkoumáte mnoho nejrůznějších oblastí, nadšeně skočíte 

po informacích a budete velmi aktivní. Intenzivně budete vnímat vše, co se týká lásky, času a 

financí.  

Pozor na dny: 23. - 25. 10.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI celý říjen bude plný vášně a bouřlivých zážitků. Vaše 

přitažlivost poroste, všude kolem uvidíte skvělé příležitosti a rozviklané vztahy se největší 

pravděpodobností rozpadnou. Správný impulz a přeladění na nové láskyplné období čeká na 

nezadané ženy. Vrhněte se do akce. Kouzlo pro vás budou mít odvážní muži. Bavte se, ale 

nestanovte si přehnané vysoké plány, nechte věci volně plynout.  

BERANI, LVI, STŘELCI, rychlé chápání, jiskřivé pohledy, sex a erotika, je přesně to, co z vás 

bude vyzařovat. Muži se budou cítit jako páni tvorstva, vaše ohnivá rozvernost okouzlí nejednu 

ženu. Můžete se i nečekaně zamilovat. Láska vás na jednu stranu povznáší, na stranu druhou jí 

můžete vnímat jako určitou brzdu v kariéře. Otázkou je, zda vůbec víte, co chcete?  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI ve spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi se budete zabývat 

činností, která přinese hmatatelné výsledky a otevře vám nové možnosti. Pozor, konstelace 

vypovídají o nebezpečí úskoků a jak se zdá, zdaleka ne všichni vám opravdu přejí. Vaše víra 

v lepší budoucnost je působivá, a nenecháte se nikým a ničím odradit. 

RACI, ŠTÍŘI, RYBY zajímavé nabídky a významné události nejspíš vás natolik nadchnou, že 

budete chtít pohnout světem. Prosazovat nové věci je jistě v pořádku, ale chtějí to i ostatní?  

Vyjasňujícím rozhovorům se nebraňte. Říjen si žádá moudrost v pracovních vztazích a dohodách. 

Dobrá komunikace vám může přinést nové postřehy i spoluautory pro nové záměry. Láska vás  

 

LISTOPAD -  „Problémy se snažte řešit bez odkládání.“ 

V jedenáctém kalendářním měsíci „čas dušiček“ skleslost, citlivost a nedocenění v mezilidských 

vztazích negativně může působit na poněkud labilní jedince. Druhá polovina měsíce a touha po 

pohodlí vás dovede ke koupi věcí do bytu a domácnosti. Vaše nálada se rázem zlepší a budete mít 

k sobě zase blíž.  

Nezapomenutelné dny: 22. – 24. 11.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY patříte mezi nejcitlivější znamení zvěrokruhu. Svoji svůdnost a smyslnost 

si plně uvědomujete, a když je potřeba, tak ji použijete. Nyní můžete nejen oživit svůj vztah, ale 

také vyřešit, co vám ve vztahu nedělá dobře. Možná dozrál čas na početí potomka, nebo aspoň 

koupi psa. Potřebujete se o něco živého starat. Pozor však na ukvapená rozhodnutí. Obrňte se 

armádou poradců.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI jako vždy jste v předstihu a už myslíte na Vánoce a koupi dárků. 

Kromě toho, můžete uvažovat o založení vlastní živnosti. Dozrál totiž čas dělat to, co vás baví. 

Rok 2019 je vám nakloněn, a proto realizaci neodkládejte. Neobávejte se předvést své schopnosti 

a projevit svou individualitu.  
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BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI patříte mezi intelektuální znamení, snažte se tedy svou mysl 

zapojit do sledování nových technologií a rozšiřování vzdělání. Žádná prázdná slova, ale mužovy 

činy přesvědčí nejednu ženu, že je ten pravý. V láce potřebujete cítit důvěru a naprosté splynutí 

duší.  

BERANI, LVI, STŘELCI štěstí máte na své straně, ve společnosti budete sbírat jeden úspěch za 

druhým. Pozor na houpačkové tendence ve finanční sféře. Zdá se, že víc utrácíte, než vyděláte. 

Občas je třeba vás zastavit. Nejednu osobu koncem roku čeká povýšení nebo nová pracovní 

lukrativní nabídka. Neuštvěte se, relaxujte, dopřejte si pobyt na horách či ozdravné Wellness 

víkendy.       

PROSINEC - „Rozdávejte lásku a osud vám bude přát.“ 

Dvanáct měsíc kalendářního roku bývá nejkouzelnější a nejštědřejší, ale také nenáročnější. 

Pocítíte potřebu daleko více se věnovat rodině.  Pustíte se do zásadních oprav, úklidu a velkých 

nákupů.  

Pozor na dny: 21. -23.12.  

Nic nehroťte, naučte se i odpočívat. Nezapomeňte u dětí pěstovat vztah k vánočním tradicím, 

lásku a rodinnou pospolitost.  

BERANI, LVI, STŘELCI, začíná pro vás velmi příznivá doba a štěstěna vám bude obzvlášť 

nakloněna. Odsunete ego do pozadí a budete se vědomě věnovat domácnosti a rodině. Hlavní 

zkouškou pro vás bude rozdávat lásku a umění nacházet kompromisy ve vztazích k druhým. 

Hlavně pěstujte klid, přílišný spěch a chaos jsou nežádoucí.  

BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘI soustředíte se na vše, co je důležité a uděláte správná rozhodnutí. 

Vaše vnitřní síla a optimizmus přinese uvolnění v náročných chvílích a rozptýlí každou chmuru.  

Zahraniční cesty pokud možno odložte na pozdější dobu. Myslete na své zdraví dřív, než se začne 

ozývat, teple se oblékejte a nadopujte se vitamíny.  

BÝCI, PANNY, KOZOROZI v průběhu celého měsíce budete mimořádně pozorní, vánoční 

události vám otevřou oči a uvidíte věci, které jste dřív neviděli. Vaše snaha, aby dobře vše 

probíhalo, bude obdivuhodná. Po přívalu energie obvykle přichází útlum, po Štědrém večeru 

budete jen odpočívat, radovat se z dárků a plnit si svá bříška.  

RACI, ŠTÍŘI, RYBY vaše psychika, zbystřené vnímání bude citlivě reagovat na přicházející 

události. Láska a tvůrčí úspěchy půjdou ruku v ruce. Umění představivosti vám nechybí a docela 

rychle a vkusně se zorientujete v koupi vánočních dárků. Nezapomeňte na své rodiče. S láskou 

přijímejte vše, co dostanete a nezapomeňte za všechno pěkně poděkovat.  
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO 
 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli  

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

 

            ŘÍJEN                  LISTOPAD   PROSINEC 

 

ČABLOVÁ Kristína 
DIHEL Jiří 
FIALA Adam 
FIGALLA Luděk 
KOVAŘÍK Radim 
NIERYCHEL Roman 
PEŠL Vladan Ing. 
POLAKOVIČOVÁ Lýdie 
ROBENKOVÁ Marta 

 

     
 

               
 

 

BOCEK Petr 
CIOMPOVÁ Hana Ing. 
ČERNOCH Petr 
HAJDA Marek 
JANECKÝ Pavel 
JANOŠEC Libor 
KAŠNÝ Martin 
KOKOTEK Roman 
MARŠÁLEK David 
MATUŠEK Radek 
MÍSAŘ Petr 
ONDRUŠ Vojtěch 
PODŽORNÝ Petr 
STRYK Luboš 
ŠNEJDRLA Vít 
VÁVRA Kamil 
VEČEREK Ladislav 

 

             
 

 

BUGA Dušan 
BUCHTA Břetislav 
FIALA David 
HABART Rostislav 
HERTEL Stanislav 
HOLIŠ Jiří 
KRAMOLIŠOVÁ Irena 
MAJER Jan 
MARAMAROSSY Petr 
MELIŠ Slavomír 
MOKÁŇ Vladimír 
PTOŠKOVÁ Pavlína 
RAŠÍN Petr 
SEDLACZEK Vladimír 
SKŘIŽALA Jakub 
SLOWIAK Zdeněk 
ŠLOSAR Bedřich 
VAŠEK Richard 
VÍCH Vladimír 
ŽÁK Kamil 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

               JSEM TVOJE                                                                JSEM TVÉ 

                   POJISTKA                                                                    ŘEŠENÍ 
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Členská základna 
 

VSTŮPIL     VYSTŮPIL 

    NIKDO   

OLŠÁK Rostislav     

ZEMANOVÁ Lucie     

TKÁČOVÁ Věra   UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  

ORÁLEK Tomáš    HOLÍNKA Vít   

ŠRUBAŘ David       

MAMICA Jakub     

WITOSZ Daniel     

NĚMČÍK Ondřej      

TOMÁŠ Martin     

GAZDA Martin     

           

Přestup z HZS 

ADAMUS Jaromír   KANALAŠ Jan  RYBKA Jan   

BEREGIOVÁ Markéta  KLUZ Antonín  SCHLOSSAREK Tomáš 

BEREGIOVÁ Šárka  KNAPOVSKÝ František SMOLÍK Zbyněk  

BYRTUS Antonín   KRISTEK Filip  TOMICA Martin 

BYRTUS Přemysl   KRŮPOVÁ Jarmila TROUP Štěpán 

CINDLER Milan   KŘÍŽEK Čestmír  VATTER Vladislav 

ČAJAN Josef   KULINA Miroslav  VILÁŠEK Jan 

HANZEL Martin   KUKELKA Radim  VYTISK Václav 

HAUK Petr    MORAV Michal  VŠETEČKA Jaroslav 

HOFRICHTER Adam  OHRZAL Martin  ZUZAŇÁK Ondřej 

HREHUŠ Karel   POPELKA Bohumil ŽÁK Radovan 

HREHUŠ Martin   RAJSKI Eduard   ŽÁK Roman 

JARECKÝ Jiří   ROHEL Libor 

 
         CELKEM 460 členů 
      

 

Jubilanti 10-12/2018 
ČERVENEC Antonín, NEUWIRTH Aleš 

FRANCEK Antonín, KOUŘIL Lubomír 

 

 

        Blahopřejeme 

 

       

 

 



11/14 

 

Vtípky: 

 

 

 
 
Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy:          Chováš se jako milionář!" vyčítá manželka  

"To je zase z plechovky?"           svému muži. 

"Ano, zlatíčko. Na plechovce byl tak         „Copak vyhazuji za nepotřebné věci?“ brání se  

roztomilý pejsek a navíc na ní stálo:                    muž. „Ano! Například vloni jsi koupil 

»Pro vašeho miláčka«, tak jsem neodolala."        hasicí přístroj a do dneška u nás nehořelo!“ 

 

 

Zmlácená žena u doktora: "Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale jednou za čtrnáct dní 

vyrazí s kamarády na pivo a pokaždé, když se vrátí opilej, tak mně šíleně zmlátí." Doktor: 

"Opravdu pokaždé vás zbije?" Žena: "Opravdu...pokaždé." Doktor: "Fajn, předepíšu Vám 

heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel za kliku, začněte ho kloktat." Po čtrnácti dnech: "Pane 

doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala jsem a manžel si mně ani nevšimnul." Doktor na 

to: "Já tušil, že bude stačit držet hubu." 

 

Proč se hasiči v zimě při ohlašování neznámé bílé látky ptají ohlašovatelek na barvu vlasu?  

Je-li to blondýna, tak jde určitě o sníh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://electropiknik.cz/zabava/vtipne-obrazky/pondeli/2015/07/
https://electropiknik.cz/zabava/vtipne-obrazky/pondeli/2015/07/
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Příjde chlápek do hospody:„3 Rumy!“, barman na to: „Proč 3?“ „Tak víte, mám dva bratry a 

každý žije v jiném koutě světa a nemáme čas chodit spolu do hospody, tak každý, když jde pít, 

pije za každého.“ Takto chodí pravidelně, až jednoho dne příjde a říká:„2 Rumy!“ „Co? Jste se 

pohádali s bratrem?“ „Nene, ja …tajenka má 14 písmen!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V o d o r o v n é  l e g e n d y  

A UŽOVKA, ODCHOD, SEKTA, ODBORNÍK V CHEMII 
B JAKO (SLOV.), CITOSL. ŤUKNUTÍ ZOBÁKEM, PUPÍNEK NA 
KŮŽI, STUPEŇ CITLIVOSTI FILMU, KARETNÍ VÝRAZ 
C TAJENKA 1.DÍL, SPZ OLOMOUCE 
D BAREVNÝ KOV, ČELENKA, SÍDLO V OKR.PLZEŇ-SEVER 
E OMYVAT. NÁTEŘOVÁ HMOTA, TLAK Z VNĚJŠKU 
DOVNITŘ, ČÁSTI OBLIČEJE, SPOJKA (KNIŽNĚ) 
F OPOJENI, SLADIDLA, PANÍ (ANGL. ZKR.), JMÉNO 
PROZAIKA PAVLA 
G TAJENKA 2.DÍL 
H ELEKTRODA S KLADNÝM POTENCIÁLEM, ZMĚNA 
POLOHY NA NÁŘADÍ, OPAK ÚZKÉ 
I ŘÍČNÍ RYBA, MRAVNÍ ZÁKLADY, TAJNÝ VYSLANEC 

S v i s l é  l e g e n d y  

1 ŠPATNÝ ČLOVĚK (VULG.), JINAK  2 KIPLINGŮV VLK, SLOVEN.PĚNA  3 U RODINY, MUŽSKÉ JMÉNO (13.11.)  4 HOVĚZÍ DOBYTEK, 
CVIČNÁ SKLADBA  5 MĚKKÝŠ, ANORG.SLOUČENINA KYSLÍKU S JINÝM PRVKEM, ASI  6 DOMÁCKY RONALD, SAMICE BERANA, 
NÁZEV HLÁSKY V  7 TVOJE MN. Č., ZKR.NAŠÍ TELEVIZE, OČISTIT VODOU  8 KÓNUS (MAT.), ŠIKMO  9 NEDOKONALE SPÁLENÉ 
DŘEVO, OBLOUKOVITÉ PROHNUTÍ (ANAT)  10 NEŠIKOVNÍ, KVĚTINY  11 ODZNAK KRÁLOVSKÉ MOCI, OKRESNÍ MUZEUM (ZKR.), 
CÍRKEVNÍ OBŘAD  12 SLABÝ, ČESKÁ REPUBLIKA, MATEMATICKÁ ZKRATKA  13 ODPŮRCI BOLŠEVIKŮ, ALPAKA,TYP  14 TLUSTÝ 
ČLOVĚK, OBILNINA SLOVENSKY  15 ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA SKLO, TEORIE MORÁLKY  16 ŽVÁSTY, KRYTÝ CESTOVNÍ VŮZ  
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