
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Září 2016 (č.9)

Číslo bylo umístěno na web dne 30.9.2016 ve 14.00 hod 

   Slovo na začátek    

Vážené čtenářky, Vážení členové, 

         Opět se nám měsíc nachýlil ke svému konci, a je tady další číslo Vršovického Zpravodaje, u kterého Vás srdečně
vítám. 

         Dovolím si upozornit, že Vám nabízíme oblíbené permanentky na hokejová utkání HC Sparta Praha, jejichž rozpis
uvádíme v tomto Zpravodaji. Pavel Čermoch pokračuje v zajišťování vstupenek na divadelních představení, jejichž rozpis

Vám rozesílá separátně e-mailem; chystáme setkání bowlingových nadšenců – a propos, ještě máme volná místa,
neváhejte a přihlaste se mi telefonicky nebo e-mailem co nejdříve – ideálně do pondělí 3. října! Na začátku listopadu

některé z nás – z Vás čeká Společenský večer ve Vinném sklípku v Bořeticích. Nechybí ani články o akcích proběhlých,
fotoreportáž z železničního veletrhu Innotrans v Berlíně, čtenářský koutek Pavla Čermocha a další zajímavé čtení, snad si

tedy každý z Vás vybere dle svého gusta. 

         Jak bývá každoročním zvykem, v podzimních měsících začínají veletoče a vyjednávání nových kolektivních smluv u
všech našich zaměstnavatelů, byť u SŽDC je platnost základního textu PKS na dva roky, letos se tedy bude vyjednávat

„jen“ o odměňování, stravování a KOPkách. 

         Dnes je ještě brzo, kolektivní vyjednávání ještě nezačala, ale už teď víme, a myslím, že je to dobrý příslib pro
zaměstnance ČD Carga, že zaměstnavatel půjde do kolektivního vyjednávání s návrhem smlouvy stejným, jako je ta

letošní, tedy se mi chce vyslovit myšlenka, že se snad dostáváme do lepší situace, kdy nehrozí snižování platů,
omezování KOPek a podobně. Doufejme tedy, že nám kolektivní vyjednavači vyjednají maximum možného. 

         Závěrem Vám všem přeji klidné prožití podzimu, na některé z Vás se těším na Bowling, na ostatní pak na
listopadovou konferenci, jejíž termín byl stanoven na 8. Listopadu 2016. Jak již asi většina z Vás ví, tato konference bude

volební, budete tedy moci ovlivnit složení Závodního Výboru na další čtyři roky. 

                                                      S pozdravem, J. Kučera, Předseda ZV OSŽ žst. Praha Vršovice

   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
vždy od 8.00 hod, vždy první čtvrtek v měsíci, nebude-li

stanoveno jinak 
zbývající termíny v roce 2016: 

Datum: Poznámka:

1.9.2016 Vršovice

6.10.2016 Smíchov

3.11.2016 
8.11.2016

Smíchov
poznámka: koná se před konferencí

8.11.2016 
konference 

kulturní sál Smíchov

1.12.2016 Vršovice



   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Ing.Vondrák Zdeněk

(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro

provoz)

Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš 7.6.2016

20.-
22.9.2016
výjezdní

4.10.2016

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Cibulka František

(přednosta PO)
Čermoch Pavel
Forman Štěpán 1.6.2016 7.9.2016 5.10.2016

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Ing.Tuma Vladimír, MBA

(přednosta PO) Sekyra Lukáš 25.6.2016 26.9.2016 doplníme

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 11.7.2016 14.9.2016 5.10.2016

ZAP Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Ing.Goliáš Jakub 

(manažer - zástupce
ředitele)

Duroň Tomáš 
(vedoucí přídělu služby)

případně další

Charvátová Anna
Dvorská Věra 9.6.2016 22.9.2016 20.10.2016

DKV Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání
Ing.Kupec Miroslav

(Vrchní přednosta DKV
Praha) Marie Stichová

nezúčastnili 
jsme se

neúčastníme 
se ?



PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo

setkání
Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Krátký Miloš 
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin

(vedoucí specializovaného
střediska)

Kácovský Ladislav
Skrečka Petr

16.-
17.6.2016 22.9.2016 20.10.2016

   Klub důchodců    

Schůze klubu dne 20.9.2016 
     Tak jsme se sešli po dvou měsících prázdnin dne 20.9.2016 na Žižkově v tradiční restauraci ,,U kozla". 

     Úvodem jsme uctili jednou minutou ticha památku na zesnulého kolegu Pepu Kotta. 

     Hlavním programem schůze byl třídenní zájezd do Jeseníků na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně,který se
uskuteční ve dnech 25.-27.10.2016. Zároveň jsme upřesňovali program zájezdu a návštěvu dalších zajímavých míst v
této oblasti. Kdo má vážný zájem o tento zajímavý zájezd,musí do 30.9.2016 poukázat finanční částku na účet pana

Nickmanna, který tento zájezd organizuje a zajišťuje. Za ubytování v pensionu se musí dopředu zaplatit, zároveň se musí
zajistit dopředu i autobus na přesuny z pensionu. K programu tohoto zájezdu proběhla diskuse, poté jsme se rozešli.

Příští schůze se koná dne 18.10.2016. 

     zapsala Šulcová Vlasta + foto Davidová Jiřina ↓ 

...doplňuje Petr Polák, předseda klubu: 

     Ve dnech 1. až 4.9. jsem se zúčastnil v hotelu Skalka na Slovensku, spolu sdalšími předsedy Klubů seniorů OSŽ z celé
republiky společného jednání s členy Republikové rady seniorů OSŽ. Přítomni byli i předseda OSŽ Bc.Jaroslav Pejša a

výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka. Všechny účastníky přivítal předseda Republikové rady seniorů OSŽ Kurt Mužík. 

Bohužel nyní jsem indisponován, neboť momentálně ležím ve Vinohradské nemocnici s bolavou nohou. 

Akce klubu důchodců do konce roku 2016: 

 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/d4max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/d5max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/d6max.jpg


 Akce trvalé : 

Kultura 

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55

mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz

zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail 



nyní lze vyzvedout i na Hlavním nádraží 





Permanentky na hokej - HC Sparta 

Rozpis utkání: 

 pá 16.9.2016   HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 18:30

 pá 30.9.2016  HC Sparta Praha  PSG Zlín 18:30  

 pá 7.10.2016  HC Sparta Praha  BK Mladá Boleslav 18:30  

 út 18.10.2016  HC Sparta Praha  HC Energie Karlovy Vary 18:30  

 ne 23.10.2016  HC Sparta Praha  HC Dynamo Pardubice 15:00  

 út 25.10.2016  HC Sparta Praha  Bílí Tygři Liberec 18:30  

 st 9.11.2016  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  

 ne 13.11.2016  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 15:00  

 pá 25.11.2016  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 18:30  

 út 29.11.2016  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 18:30  

 pá 2.12.2016  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  

 ne 4.12.2016  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 17:00  

 po 26.12.2016  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 pá 30.12.2016  HC Sparta Praha  PSG Zlín 18:30  

 pá 6.1.2017  HC Sparta Praha  BK Mladá Boleslav 18:30  

 pá 13.1.2017  HC Sparta Praha  HC Energie Karlovy Vary 18:30  

 pá 20.1.2017  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 18:30  

 ne 22.1.2017  HC Sparta Praha  HC Dynamo Pardubice 17:00  

 pá 27.1.2017  HC Sparta Praha  Bílí Tygři Liberec 18:30  

 ne 29.1.2017  HC Sparta Praha  HC Oceláři Třinec 17:00  

 pá 3.2.2017  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  

 ne 5.2.2017  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 st 15.2.2017  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 18:30  

 ne 19.2.2017  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 17:00  

 ne 26.2.2017  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 15:00  

 pá 3.3.2017  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  



ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody
způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. 

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831

email: zovrsovice@seznam.cz

 Akce chystané : 

Akce do konce roku 2016: 



1.-3.října 2016 - Toulky po Karpatech 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz

 

12.října 2016 - Bowling Radotín 
má na starost: Jaroslav Kučera, tel.: 602 60 60 94 - pouze SMS, mail: jaroslavkucera@email.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/karpaty.pdf
http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_srpen/bowling.pdf


4.listopadu 2016 - Sklípek Bořetice 
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz

 

   společná sportovní akce OSŽ, ČD, ČD Cargo a SŽDC    

5.října 2016 - Petanque (Česká Třebová) 
má na starost: Jiří Vrážel, tel.: 739 011 597, mail: vraji@centrum.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/sklipek.pdf
http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_cervenec/petanque.doc


   společná sportovní akce výboru OSŽ při OŘ Praha, a OŘ Praha (SŽDC)    

20.října 2016 - Bowling (Praha Zličín) 
má na starost: Bohuslav Srnec, (SEE Praha), tel.: 972 245 409, 606 271 786, mail: srnes@szdc.cz

 

 Ohlédnutí za proběhlými akcemi : 

14.9.2016 Mladějovská průmyslová dráha 

         Dne 14.9.2016 se uskutečnila návštěva Mladějovské průmyslové dráhy a prohlídka muzea. 

         Odjeli jsme společně v 7,24 hod. z Prahy-hl.n. do České Třebové,kde jsme si dali občerstvení a pak pokračovali
motoráčkem směr Moravská Třebová do Mladějova na Moravě. 

         Po příjezdu do Mladějova jsme šli kousek pěšky k areálu Mladějovské průmyslové dráhy.Zde nás uvítala průvodkyně
paní Eva Kopřivová,která nás nejdříve seznámila s dějinami této úzkokolejné dráhy-Mladějovská úzkokolejka o rozchodu

600 mm byla vybudována na konci první světové války pro dopravu lupku (lupek-jíl,vhodný k výrobě žáruvzdorných
materiálů),šamotu a uhlí.Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991.Po celou dobu sloužily
na této trati převážně parní lokomotivy,později dieselové.Po zrušení provozu se přesto parta nadšenců snaží o zachování

ukázky historie z provozu této dráhy. 

         Dále nás průvodkyně provedla jednotlivými expozicemi muzea s odborným výkladem o exponátech.V muzejních
prostorách jsme se seznámili s expozicí lokomotiv,které se zde používaly,některé se používají dodnes-dnes už jen k

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/or_bowling.pdf


prostorách jsme se seznámili s expozicí lokomotiv,které se zde používaly,některé se používají dodnes-dnes už jen k
přepravě návštěvníků po prohlídkovém okruhu dráhy.Dále zde byla k vidění expozice historických motocyklů,traktorů a

další zemědělské techniky.Seznámila nás k čemu jednotlivé stroje sloužily a jak fungovaly.Většinou jsme všichni tyto stroje
znali z dětství,zejména z návštěv u našich babiček a dědečků na vesnicích.Ve venkovní expozici jsme se seznámili s

historickými nákladními auty,která se zde používala pro přepravu lupku,dále s bagry a buldozery,které se zde
používaly.Poté jsme navštívili i dílnu,kde se historické lokomotivy,vozy,ale i jiné stroje opravují a kde se snaží milovníci

historie tyto exponáty opět zprovoznit.Nyní zde byl připraven k rekonstrukci historický autobus. 

         Po prohlídce všech exponátů v muzejních prostorách jsme si odpočinuli a občerstvili v místním občerstvení ,,U
parního stroje",kde jsme nabyli nových sil k projížďce vláčkem.Poté jsme se přemístili do improvizované nádražní budovy

Mladějov (vše v areálu dráhy),kde jsme nastoupili k projížďce vláčkem po tělese původní mladějovské dráhy.Dnes nás
táhla dieselová lokomotiva,která s námi (dva otevřené vagónky )supěla do vrcholů okolních kopců-místy až 32 promile
stoupání-k původním těžebním šachtám.Cestou jsme se zastavili v místě zvaném ,,Veksl"-nádherný výhled do celého

okolí,a pokračovali do Nové Vsi až k těžební štole ,,Hugo Karel".Zde nás seznámil průvodce s těžbou a přepravou lupku a
uhlí z dolů až do Mladějova.Po objetí lokomotivy jsme pokračovali zpět do Mladějova. 

         Po příjezdu do improvizovaného nádraží paní Eva otevřela prodejnu se suvenýry,kde si každý něco zakoupil na
památku na tuto akci.Poté jsme se vrátili na občerstvení a v 15,22 hod.většina z nás odjela motoráčkem do Č.Třebové a

domů.Této akce se zúčastnilo 17 členů a přesto,že bylo dosti teplo,všichni byli spokojeni a akce se líbila.Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí.Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Fišarovi,který tuto akci zajišťoval. 

↑ text a fotografie dodala Vlasta Šulcová

↓ Mladějov objektivem Karla Aubrechta: 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s1max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s2max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s3max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s4max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s5max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/s6max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k7max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k8max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k9max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k10max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k11max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/k12max.jpg


13.-16.9.2016 Lipno - cyklovýlet 

         Tak nám nadešlo září a jako každý rok, i letos to znamenalo, že jsme se dočkali další plánované cyklistické akce.
Tentokrát byla na programu především projížďka okolo Lipna, návštěva Stezky korunami stromů, jízda podél

Schwarzenberského kanálu a prohlídka hrádku Vítkův kámen. Někteří se odvážili dokonce i na nejvyšší vrchol Šumavy,
Plechý a Plešné jezero. 

         Vše začalo setkáním v Praze na hlavním nádraží a odjezdem v 7.34 rychlíkem do Českých Budějovic (ve kterých by
chtěl žít každý… kromě mě samozřejmě! :-D). Postupně se k nám pak přidávali ostatní členové výpravy. Cesta byla

zpestřená hned v úvodu, 'spřátelením' se jednoho z nás, s jednou ježibabou, vehementně se dobývající do vozu, deroucí
se přes nás i naše kola, jako by neměla k dispozici zbytek vlaku. Nic nedbaje na to, že přišla až po nás, čekajíce až
postupně nalodíme kola do „inteligentně“ řešeného vozu, typickým stylem holemi rozrážejícími davy lidí, se začala

hystericky prodírat dopředu, majíce komentáře, že se snad do toho toho vlaku nedostane… Musím říct, že i mě vytočila
do běla, ale mé poznámky bohužel, nebo bohudík, neslyšela. Druhé zpestření bylo již klidnější. Výluka mezi Veselým nad
Lužnicí a Budějovicemi, se díky bohatým zkušenostem zaměstnanců, potýkajícími se zde s výlukami, proběhla klidně a

organizovaně. Pak už jen zbývalo přestoupit do osobáčku, směřujícího do Nového údolí a vystoupit v Horní Plané. 
         Ubytovali jsme se v penzionu U Kohoutů a šli jsme na oběd. Po něm jsme se jeli projet okolo bližší části Lipna, v
rámci rozježdění se. Dalo to nějakých 60 km a výškové převýšení kolem 550 m. Což byla předzvěst, že zdejší ježdění

nebude pro slabší povahy :) Svezli jsme se i přívozem z protější Bližší Lhoty k nám, do Horní Plané. Pro informaci, cena za
osobu je 15 Kč, kolo stojí rovněž tak. 

         Druhý den jsme započali snídaní, po které se jelo nejprve podél pravé části přehrady. V Přední Výtoni jsme se najedli
a pokračovali do Lipna. Tam jsme lanovkou vyjeli na začátek Stezky korunami stromů. Cestou bylo několik úkolů, na
kterých jsme se mohli vyzkoušet naší šikovnost, např. chůze po zavěšených prkénkách či rovnou po laně.. Na konci
stezky stojí 40 m vysoká rozhledna, ze které ale kvůli oparu nebyl až tak dobrý výhled. Středem rozhledny vede dolů

tubus s několika zákrutami, který jsem si nemohla nechat ujít. Dolů do Lipna jsme si to sjeli na kolech a pokračovali dál po
břehu, tentokrát už levém. Ve Frymburku si nás pár sedlo na kafe a na chvilku jsme se i vykoupali. Pak už jsme šlapali do

Černé v Pošumaví a do našeho penzionu. 
         Následující den byla na programu jízda podél železniční tratě do Nového údolí, kde jsme se kromě oběda podívali i na

nejkratší železnici, měřící 105 m, která ale působila dost pofidérním dojmem. Odtud jsme vystoupali k začátku
Schwarzenberského kanálu a pak už jen po rovince či lehce z kopce, sjížděli do Zadní Zvonkové, kde stojí kostel se
hřbitovem a muzeum, což jsou asi jediné dodnes stojící pozůstatky bývalé vesnice. Pak jsme pokračovali dál přes

rakouskou část kanálu a dojeli zas k Lipnu. Zbýval už jen kousek do Bližší Lhoty,opět na přívoz. Nutno podotknout, že v
závěru cesty se 2 účastníkům podařilo píchnout, ale hravě si s tím poradili a vše se stihlo, jak bylo naplánované. Celkem

to dalo skoro 100 km, což vzhledem k závěrečného náročnějšímu terénu, byl docela dobrý výkon. 
         V pátek jsme opět společně posnídali, zhodnotili, poděkovali si a jelo se domů. Jen ještě pár z nás, kteří nebyli první

den na Vítkově kameni, se tam jelo podívat, někdo na kole, ti zmoženější autem. Hrádek je nejvýše položenou zříceninou u
nás, leží ve výšce 1035 m/m a pro zajímavost, byl zde vězněn český král, Václav IV. 

         Celé 3 dny, které jsme jezdili, jsme měli obrovské štěstí na krásné slunečné počasí, což bylo asi poprvé za historii
našich výletů. Díky všem, kteří akci připravovali. 

↑ napsala Marie Stichová

↓ fotografie od Pavla Čermocha: 

Frymburk 
- jezerní víla 

Frymburk 
- kostel 

Horní Planá 
- pohled z přívozu 

Jelení jezírko Jelení jezírko Jelení jezírko 
- keška 
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Jenišov - hotel Lipno 
- stezka korunami stromů 

Lipno 
- stezka korunami stromů 

Lipno 
- přístaviště 

Lipno 
- pohled z mostu 

přes zátoku (nedaleko Rakouska)

Lipno 
- pohled z přehrady 

Nové Údolí Nové Údolí Nové Údolí 

Plešné jezero Račín 
- kaplička 

Račín - Lipno 
- Štičí zátoka 
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Schwarzenberský kanál 
- dolní brána 

Schwarzenberský kanál 
- horní brána 

Schwarzenberský kanál 
- křižovatka kanálů 

Schwarzenberský kanál 
- obnovená studánka u Jelení 

Schwarzenberský kanál 
- přechod Ježová 

Schwarzenberský kanál 

Vítkův kámen v mlze Vítkův kámen 
- rozhled z věže 

Vítkův kámen 
- nádvoří 

Vítkův kámen 
- nápis ve věži Zadní Zvonková 

- obnovený kostel 
Zadní Zvonková 

- obnovený hřbitov 
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   Knihy    
Čtenářský koutek Pavla Čermocha 





   Různé    
InnoTrans 20.-23.září Berlín 

InnoTrans je největší světový veletrh zaměřený na železnici. Koná se vždy v září v Berlíně. Letošního veletrhu se zúčastnil
i náš člen Honza Kronk, který se s námi podělil o své fotografie z této akce: 
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   Převzato    

Trať Praha - Vrané se bude v oblasti Komořan posouvat blíže k
Vltavě 

      Praha začne projektovat propojení Komořan se silničním okruhem. Měla by vzniknout nová křižovatka, stavba si
vyžádá i přeložení železnice. Radní 10.května 2016 schválili vypsání veřejné zakázky na projekt za 42 milionů korun. 

      Silnice by měla vést ve stopě současné Komořanské ulice, která má být rozšířena. Pro její pokračování pak má být
zčásti využita dnešní železniční trať ve směru na Vrané nad Vltavou. Železnici čeká přeložení západním směrem. 

jeden z návrhů silničního napojení Komořan na Pražský okruh

zdroje: 

článek: web Pražský patriot: Nová křižovatka propojí Komořany se silničním okruhem, Praha dá na projekt 42 milionů
(zkráceno) 
(autor: ČTK, uveřejněno 10.5.2016) 
http://www.prazskypatriot.cz/nova-krizovatka-propoji-komorany-se-silnicnim-okruhem-praha-da-na-projekt-42-milionu/ 

obrázek: web Prahy 12: anketa: Jste pro vybudování přivaděče na Pražský okruh v Komořanech? 
(autor: -, uveřejněno 27.2.2015) 
https://www.praha12.cz/anketa-jste-pro-vybudovani-privadece-na-prazsky-okruh-v-komoranech/d-39411/
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   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V září slaví: 

Gaubeová Anna, Ing.Kempfová Hana, Lieblová Ludmila, Maštalíková Emilie, Šebková Jiřina, 
Janíková Dana, Hartmann Tomáš, Novotný Jiří, Petřík Bohumil, Brdlíková Eva, 

Kubrová Jaroslava, Parma Miloš, Grundzová Růžena, Marášková Ilona, Kruliš Zdeněk, 
Macháček Martin, Halouzka Lubomír, Hahn Josef a Schambergerová Gabriela. 

V říjnu slaví: 

Čekan Michal, Holý Karel, Klecák Jiří, Štěch Josef, Tichánková Jana, 
Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Dvořáková Eliška, Forejt Josef, Gráfová Marcela, 

Šimánek Pavel, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Filek Jiří, 
Hinčicová Blanka, Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Kolářová Antonie, Marčanová Lenka, 

Stainer Jan, Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, Vitásek Jaromír, 
Beneš Vojtěch, Černá Hana, Halmová Jana, Smetanová Jana a Kácovský Ladislav.

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): odpovídá webové verzi ke dni 7.10.2016 (ale s menším množstvím vyobrazení a
bez webových aplikací)


