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  Výsledky XVI. ročníku turnaje v bowlingu našich  
  odborových úseků konaný 22.4.2022 

KRÁTCE  
 

• 10.-12.5. jednalo Předsednictvo a Rada OS KOVO  

• 23.-25.6. se bude konat sjezd OS KOVO  

• Na jednání Dozorčí rady nám do konce května byla slíbena 
účetní závěrka za předchozí období a zveřejnění firmy, která 
postaví novou ocelárnu. 

Konference ZO OS KOVO Liberty Česká 
republika 
Marta Polášková 
 

5. 5. 2022 se v hotelovém domě Kovák konala Konfe-
rence ZO OS KOVO Liberty Česká republika. 
Konference se zúčastnilo 88 % nominovaných delegátů. 
Z pozvaných hostů mezi nás zavítali ředitelé závodů – 10, 
14, 16, 3 a zástupce klubu důchodců Válcoven. Vzhledem 
k tomu, že na podzim bude konference volební, byly konfe-
renci předloženy návrhy změn. Konference schválila změ-
nu Volebního řádu ZO, změnu Statutu ZO i změnu organi-
zační struktury ZO a  vzala na vědomí vystoupení předse-
dy Ing. Petra Slaniny, který shrnul události od minulé kon-
ference až po současnost a představil věci, které nás čeka-
jí do budoucna. Spolu s pozvanými hosty ze strany odborů 

Alenou Sobolovou, Davidem Vernerem a Pavlem Fichnou, 
vedli plodnou diskusi s delegáty konference a odpovídali 
na jejich dotazy. Jedno z mnoha diskutovaných témat byla i 
nová ocelárna. Hospodář ZO Vítězslav Prak přednesl zprá-
vu o hospodaření ZO za rok 2021 a následně i návrh roz-
počtu pro rok 2022, který konference odsouhlasila. Podě-
kování patří všem zúčastněným delegátům, hostům a ob-
zvlášť řídícímu konference kolegovi Ivanovi Pěknicovi, kte-
rý nás celou konfe-
rencí provedl 
v příjemném, pohodo-
vém, a hlavně diskus-
ním duchu. Jedinou 
vadou na kráse byla 
již několik let nefun-
gující klimatizace. 

Mediální gramotnost,  
proč mi někdo nabízí něco zdarma  
Ing. Petr Slanina  
 

V předešlých číslech jsem psal o tom, že bychom si měli ověřovat informace i toho, kdo nám je poskytuje. 
Řekněme, že ho budu nazývat informátorem.  
Informátor se hodně podobá „šmejdům“, které známe díky tomu, že mají pro nás neodolatelnou nabídku, která je nad-
míru výhodná a už se nebude opakovat. Informátor nám vesměs dává spoustu informací, které nemají nic společného 
s nabízeným produktem, ale to množství nás zahltí. 
Nejlépe je to kořeněno ještě tím, že nám nabídne něco zdarma, třeba poukázku. Tady by se měl každý zamyslet: Kdo 
zaplatí, co dostanu zdarma? 

Nejhodnotnější 
výkon 

J. Hrazdílek                 220 

1.místo Soustružna                1254 

2.misto HCC úpravny             1206 

3.místo Koksovna B               1168 

4.místo RÚD č.9                    1117 

5.místo RÚD č.8                    1024 

6.místo RÚD č.12                    834 

7.místo SJV A                          989 

8.místo Koksovna A                 964 

9.místo Drátovka                     944 

10.místo HCC trať                     932 

11.místo Koksovna C                918 

12.místo RÚD č. 4                     866 

13.místo SJV B                         797 

1. místo jednotlivci J. Hrazdílek 363 

2. místo jednotlivci M. Kyrych 335 

3.místo jednotlivci M. Pastýrik 331 
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                                              ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

PREZENCE: 28. května 2022 – Fotbalové hřiště TJ Ostravice 
  POCHODY (10, 11, 20, 30, 50 km)             
                           JÍZDA NA HORSKÝCH KOLECH (16, 50 km) 

START:       7,00 – 10,00 hod.  -  průběžný start všech pochodů a jízdy horských kol 
 
CÍL:             Fotbalové hřiště TJ Ostravice 
 
DOSAŽITELNOST STARTU:     Vlakem ČD, trať č. 323 do Frýdlantu n/O, 

zde přestoupit na vlak směr Ostravice. Vystoupit na zastávce 
Ostravice – zastávka a dál pěšky po vlastním značení V50 k prezenci  
pochodu na fotbalovém hřišti TJ Ostravice. 
Autem, parkování u příjezdové cesty k hřišti TJ Ostravice. 

 
STARTOVNÉ:   Dospělí = 70,- Kč, děti od 6-15 let = 30,-kč.                                      
 Ceny platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky Liberty  
                         Ostrava a dceřiných společností, v ceně malý dárek pro účastníky.  
 Cizí účastníci dospělí = 100,- Kč, děti = 50,- Kč. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI:  Nejnižší věková hranice pro 50 km pochod je 15 let.   
         Na ostatní trasy doporučujeme doprovod dospělé osoby.  
          Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí. 

OBČERSTVENÍ:  Ze startovného je v cíli pochodu hrazeno malé občerstvení       
                          (uzenina, Valcířský ležák nebo nealko), další občerstvení je ve            
                             vlastní režii účastníků pochodu. 

Na trase pochodu pouze pitný režim na kontrolních stanovištích.   
  
UBYTOVÁNÍ:   NENÍ MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ!!!  
                                                                                                                                                           
ORGANIZAČNÍ:  Šlape se za každého počasí.  

Pochod prochází z větší části po turisticky značených cestách a      
trasy vedou i po silničních komunikacích, proto dbejte své osobní    
bezpečnosti. Některé úseky jsou značeny vlastními značkami   

     pochodu. Během pochodu si nezkracujte trasy!                                                                                 
  
 

   !!!! POCHODUJETE  A  JEDETE  CHRÁNĚNOU  OBLASTÍ   BESKYD !!!! 
  

                        www.odboryam.cz                                                                                    
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         T R A S Y – pěší: 
 

10 km:   HŘIŠTĚ – HUSITSKÁ KAPLE – PODÉL LOUKY A DOMKŮ – ŘEKA SATINA  – 
                 SKI MALENOVICE a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ (pro rodiny s dětmi) 
 

11 km:   HŘIŠTĚ – HOSTINEC U ŘEKY – OSTRAVICE OBEC. ÚŘAD – HORKA –   
                HOREČKY – LIŠČÍ STEZKA – SKALKA – a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ 
   (12. ročník - Po kopečcích kolem Lysé hory)  

           20 km:   HŘIŠTĚ – TRAFAČKA – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –  
                           SEPETNÁ – ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ 
 

        30 km:  HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –    
                           ŠANCE – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ – ROZCESTÍ –   
                           BEZRUČŮV SRUB - OSTRAVICE 
 

          50 km:   HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –    
                 ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY – ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA –  
                 BÍLÝ KŘÍŽ – JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –  
                 ROZCESTÍ  BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ   

T R A S Y– cyklo : 
16 km cyklo: HŘIŠTĚ – HOSTINEC U ŘEKY – ROZCESTNÍK SEPETNÁ – KORÝTKO –   
                           CHATA  POD LYSOU – MALENOVICE – BOROVÁ – OSTRAVICE HŘIŠTĚ 
 

          50 km cyklo: HŘIŠTĚ – TRANSFORMÁTOR (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK – 
ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY– ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA – BÍLÝ KŘÍŽ –  

                        JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – ZIMNÝ – IVANČENA – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –  
                        SEPETNÁ – OSTRAVICE (HOSTINEC U ŘEKY) – HŘIŠTĚ     

TĚŠÍME SE NA VÁS 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika  

Víra 
 

Věřil jsem své mamince, že se o mě postará, 
nepůjde to ale věčně, protože je dost stará. 

Věřil jsem i učitelce, že mě všechno naučí, 
a když se to nepodaří, budu makat na noční. 

Věřím, zřejmě dost naivně, svojí drahé manželce, 
říkala, že nelze splnit všechny sliby manželské. 

Věřím mému vedoucímu, když rozdává úkoly, 
ale přesto nevím jistě, zda nás nemá za voly.  

Věřím panu prezidentu i našemu parlamentu, 
po volbách však lituji, že jsem vůbec šel za plentu. 

Věřím také Sanjeeovi, že má pro nás skvělé plány, 
jenže těchto krásných plánů byly tu už celé lány. 

Věřím pevně, nemám pochyb, už se otvírají vrátka,  
tak jako vždy, koncem května, je Valcířská padesátka! 

(Mnoha věcem věříme, máloco je zcela jisté, 
tato akce turistická, byla, je, a bude příště!) 

Napínavý rybářský závod 
Emily Žurková  
 

Dne 7.5.2022 se 
konal na Třebo-
vickém rybníku 
rybářský závod.  
Spolu s mým tátou a jeho kolegy jsme si vybrali místo tak, aby-
chom seděli všichni vedle sebe a na dosah. Shodou okolností jsme 
byli nejblíže výčepnímu baru, kde se točilo pivo. Přesně v 7 hodin 
začaly padat nástrahy do vody. Další dvě hodiny nebyly nijak akč-
ní. Rybáři, kteří zkušeně seděli u požeráku (výpusti) měli už několik 
ryb. Ostatní maximálně po jedné. O půl desáté se vyhlásila pře-
stávka na občerstvení. Každý rybář si dal klobásku i pití. Poté se 
přemístili zpátky ke své udici a začala druhá polovina. To už byla 
nervy drásající podívaná. Chytali se hlavně bodovaní kapři a byl to 
souboj o každý centimetr. Atmosféra byla vynikající a bylo úžasné 
pozorovat, jak to každý rybář přeje tomu druhému. Největší bodo-
vaný kapr byl do posledních desíti minut o velikosti 53 cm. Koukala 
jsem na svůj prut, když v tom mi zabrala ryba a špice se ohnula. 
Sekla jsem a začal souboj s kapříkem. Po zdolání a změření měl 
54 cm! Po vypuštění kapra zpět do vody došlo k ukončení závodu. 
Vyhlásili se vítězové. Obsadila jsem první místo a kolegové rybáři 
od požeráku druhé a třetí. Tento závod byl skvělý a napínavý do 
poslední chvíle. Děkuji odborové organizaci za takový zážitek a 
těším se zase za rok u vody!  
Petrův Zdar!  

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 3.6.2022 u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051 
Jitka.javurkova@libertysteelgroup.com 

pořádá 18.června 2022 
turistický výlet  

na Paprsek a Dalimilovu rozhlednu 

Cena pro členy a rodinné příslušníky 
ZO OS KOVO LČR -150,- Kč 
Cena pro ostatní - 500,- Kč 

 

-Odjezd v 6:00 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 
                 6:30 z Ostravy parkoviště Domu kultury 
 
-Hřebenová túra přes horu Smrk na chatu na Paprsku   
  a Dalimilovu rozhlednu 
 
-Předpokládaný odjezd zpět v 17 hodin z parkoviště  
  ve Velkém Vrbně 

1.místo Žurková Emily kapr obecný - 54 cm 

2.místo Čapek Jaroslav součet délek - 229 cm 

3.místo Kuna Zdeněk součet délek - 152 cm 


