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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Odbory KOVO MB vyjednaly růst
mezd v Johnson Controls

Stovkám kolegů na pracovištích ﬁrmy ŠKODA zaměstnaných
v integrované ﬁrmě Johnson
Controls a také jejich kolegům
v závodě v Bezděčíně se zlepší
mzdové podmínky. Růst mezd
vyjednaly Odbor y KOVO MB.
Výsledku se podařilo dosáhnout
přesto, že jde o integrovanou
ﬁrmu, jejíž činnost je limitována
zakázkou od společnosti ŠKODA,
a to jak z ﬁnančního tak i termínového rámce. „Přesto jsme
dosáhli dobrého výsledku pro
zaměstnance a zároveň kompromisu vůči hospodaření společnosti Johnson Controls a s tím
související zaměstnaností,“ říká
předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.
Důležitou pomocí k dosažení
dohody byla aktivita členské základny, která vyjednávacímu týmu
vyjádřila podporu a zároveň za-

městnanci začali hromadně vstupovat do Odborů KOVO. Výrazně
tak pomohli k dosažení výsledku,
ﬁrma totiž od začátku prosazovala
svoje, z pohledu odborů nedostatečné, návrhy. Kompromisu
se podařilo dosáhnout až po 7
vyjednávacích kolech. „Celkem
k nám během vyjednávání přistoupily čtyři desítky zaměstnanců,
je to nejzásadnější prostředek
k dosažení výsledku,“ upozorňuje
i do budoucna pracovník oblasti
integrací a agenturního personálu
Karel Jahoda.
Vyjednávání začalo nízkou nabídkou ﬁrmy a naopak jednoznačnými požadavky Odborů KOVO
MB. Během sedmi vyjednávacích
kol došlo k různým variantám nabídek ze strany ﬁrmy. Odbory KOVO
MB ovšem kladly důraz na to, aby
se zvýšily zejména ty složky, které
znamenají růst mezd pro všechny

zaměstnance a zároveň, aby došlo
k celkovému posílení sociálního
systému a podpoře rodin zaměstnanců v těžkých životních situacích. I na ty je totiž nutné myslet.
Růst mezd je ve společnosti
vyjednáván každý rok. Letos ﬁnální podoba dohody znamená růst
mezd o 400 korun do každé pracovní kategorie. Dále byl navýšen
vánoční bonus pro zaměstnance
až do výše 100 procent mzdy podle
dané tabulky o počtu odpracovaných let. Vyplacen bude v prosincové výplatě. Finální dohoda
obsahuje navíc možnost jednání
o mimořádné platbě za pracovní
výkon v roce 2016, o které bude
jednáno na podzim, podobně jako
loni a předloni ve ﬁrmě ŠKODA.
Dále byla dohodnuta prémie za odpracování směny JC konta, a to
na 450 korun za noční směnu
a 550 korun za ranní směnu. Dále

bylo dohodnuto navýšení doplňkového penzijního spoření o 50 korun
od 1. ledna 2016 a o dalších 50
korun od 1. ledna 2017 (podobné
rozložení jako ve ŠKODA AUTO).
Byla vyjednána jednorázová
podpora pro zaměstnance při narození jeho dítěte, a to 2000 korun
a dále také podpora v případě úmrtí
zaměstnance, a to 40 000 korun pro
jeho pozůstalou rodinu.
Ve vztahu k nízké inﬂaci, která
nebude ukrajovat z dohodnutého
výsledku hodnot, je pro zaměstnance dohodnuté navýšení mzdy
kompromisní a rozumné, vzhledem
k jejich dobře vykonávané práci.
Děkujeme všem zaměstnancům
a zejména členům Odborů KOVO
za jejich podporu v průběhu vyjednávání a současně děkujeme
za solidaritu mateřských organizací
Odbory KOVO Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí.

PŘÍPRAVA NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
POKRAČOVALA WORKSHOPEM

Možnosti, taktika, ekonomická
fakta. Podniková rada spolu s výbory závodů Kvasiny a Vrchlabí
se na workshopu v Kvasinách
připravovala na nadcházející
kolektivní vyjednávání. Během
pracovního setkání byli odboráři seznámeni s fakty o stavu
mezd ve ŠKODA AUTO i v dalších
podnicích v České republice,
v regionech, kde působí ŠKODA a v zahraničních podnicích.
Diskutovalo se o možnostech
ﬁrmy i aktuální situaci v koncernu Volkswagen včetně otázky
zaměstnanosti či vývoje ﬁnanční
situace ﬁrmy. To vše bude mít
vliv na rozhodování Podnikové
rady, která udělí mandát vyjednávacímu týmu – zejména nejnižší možnou hodnotu výsledku
vyjednávání.
„První přípravy jsme zahájili již
před podnikovou konferencí, abychom mohli odpovídat delegátům.
Prověřujeme dopady hendikepu
v podobě dieselgate ve Volkswagenu. Zjišťovali jsme ekonomické
aspekty, stav inﬂace, výsledky
kolektivního vyjednávání v různých
ﬁrmách,“ říká předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík. Šéf VW
Mathias Müller uvedl v německém
tisku, že v případě nutnosti dojde
také na utažení opasků a snížení
odměn v představenstvu i u tarifních zaměstnanců. „Upozornili jsme
v této souvislosti, aby ﬁrma nezkoušela pokusy o snižování u mezd
tarifních zaměstnanců a bonusu,“

uvedl předseda Povšík. Kromě toho
je nutné myslet na udržení zaměstnanosti a také mít v patrnosti nezbytné budoucí investice, například
do rozšíření kapacity lakovny.
„V minulosti jsme si vytyčili Růstovou strategii do roku 2018, která
vycházela ze strategie ŠKODA
AUTO vyrobit 1,5 milionu vozů ročně. Dnes víme, že je tato strategie
ﬁrmy nereálná, navíc by to znamenalo neustálé přesčasy, či směnné systémy,“ říká předseda Povšík. Doba
se mění, ﬁrma strategii přehodnocuje a stejně tak Odbory KOVO. Jak by
se nyní strategie mohla změnit, bylo
jedním z hlavních bodů workshopu
a pochopitelně bude i předmětem
dalšího rozhodování.
Odbory KOVO se zasazují o růst
mezd každý rok, a to vždy po rozumných krocích – podstatný je ale
souhrn za několik let. Které jiné ﬁrmy
přidávaly zaměstnancům peníze
každý rok tak jako ŠKODA AUTO
na základě tlaku Odborů KOVO?
V mnoha ﬁrmách se na mzdy nesáhlo řadu let a teď přidávají například
několik procent. Je nutné si ale uvědomit, že to jsou procenta z výrazně
nižší mzdy, než máme u nás a tedy
i v souhrnu výrazně nižší reálné
peníze.
Firma ŠKODA téměř vždy přicházela s nulovým návrhem na zvýšení
platů, až po tlaku Odborů KOVO se
podařilo každý rok dosáhnout růstu
mezd – a to jak tarifů, tak i dalších
složek, které v souhrnu činí takový
růst mezd, že zaměstnanci prakticky

všech českých průmyslových ﬁrem
si o tom mohou nechat jen zdát.
Ne náhodou byla naše automobilka
minulý týden opětovně vyhlášena
nejatraktivnějším zaměstnavatelem
v anketě mezi studenty.
Zástupci zaměstnanců se
na workshopu podrobně zabývali
rovněž jednotlivými návrhy, které
navrhli členové v rámci Dílenských
organizací.
Ekonom Jan Miller podrobně informoval o dosavadním vývoji kolektivního vyjednávání v automobilce,
důkladně analyzoval mzdu ve ŠKODA AUTO včetně všech součástí,
příplatků, osobního ohodnocení, bo-

nusů a plateb. Vysvětlil důvody, proč
je celý systém takto postaven a jaké
výhody z toho zaměstnanci mají.
Přehledně uvedl, jak se v uplynulých
letech měnila mzda zaměstnanců,
a to i v různých třídách.
Kolektivní vyjednávání začne
4. února a to na straně ﬁrmy pod
novým předsedou představenstva
i jeho dalšími novými členy. Podniková rada bude o průběhu vyjednávání
průběžně informována a v případě
potřeby se bude scházet v mimořádných termínech. O průběhu vyjednávání vás budeme informovat.
Současná mzdová dohoda platí
do konce března.

Podniková rada a výbory Odborů KOVO Kvasiny a Vrchlabí na workshopu
ke kolektivnímu vyjednávání o mzdách.

Zimní sezóna je v plném proudu, vyrazte výhodně na lyže s Odbory KOVO MB
Ačkoli se tento týden mírně oteplilo, na horách zůstává dostatek
kvalitního sněhu. Odbory KOVO
MB nadále nabízejí pro své členy,
zaměstnance ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav, Vrchlabí, jejich děti

a bývalé zaměstnance ve spolupráci
s organizací Snowhill a.s. atraktivní
lyžování v areálu Herlíkovice, Kamenec a Šachty. Prodej permanentek
probíhá na oddělení rekreací Odborů KOVO MB a v závodě Vrchlabí

u pí. Zachové (sekretariát) po předložení MFA karty nebo průkazky Odborů KOVO MB/VR. 1 zaměstnanec
(odborář) může zakoupit týdně: 2 permanentky pro dospělé osoby a 2 pro
děti. Více podrobností včetně kom-

pletního přehledu naleznete na našem webu odborykovomb.cz a přímo
na oddělení rekreací 174 40-42,
191 73 v Mladé Boleslavi a u paní
Zachové (tel.: 65 855) ve Vrchlabí.
Nabídka platí do vyprodání.
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EXPRES
Ve Vrchlabí otevřou
opravenou jídelnu i díky
Odborům KOVO
V pondělí 1. února bude
za účasti předsedy PR Jaroslava Povšíka a předsedy Odborů
KOVO Vrchlabí J. Kobrleho
otevřena zrekonstruovaná restaurace pro zaměstnance
závodu Vrchlabí. Celé prostory
se proměnily do moderního škodováckého standardu. Investice
již byla nutná například kvůli
opotřebované podlaze. Realizována byla s podporou Odborů
KOVO Vrchlabí v rámci akce
milion eur, jež pro loňský rok
opětovně poskytl bývalý předseda představenstva Winfried
Vahland na zlepšování sociálního zázemí, stravování i pracovišť zaměstnanců. V rámci
toho byla realizována celá řada
akcí, která zvýšila komfort pro
zaměstnance.
ŠKODA vyrobila již
osmnáctimiliontý vůz
ve své historii
Zaměstnanci naší automobilky vyrobili osmnáctimiliontý vůz
od počátku výroby automobilů
v roce 1905. Jubilejní vůz ŠKODA Superb Combi v barvě bílá
Candy sjel z linky výrobního
závodu v Kvasinách za přítomnosti předsedy PR Jaroslava
Povšíka i předsedy představenstva Bernharda Maiera. „18 milionů vyrobených automobilů je
mimořádně vysoké číslo,“ říká
předseda Povšík. „Toto jubileum
působivě ukazuje kompetenci
kolegyň a kolegů ve výrobě
vozů ŠKODA a také jejich velké
nasazení, s jakým se již více
než 120 let zasazují o úspěch
značky,“ dodává J. Povšík.
„Dnes máme 18 milionů důvodů k tomu, abychom byli hrdí
na výkony našich zaměstnanců.
Bez nich by byl úspěch značky
ŠKODA nemyslitelný,“ dodal šéf
ﬁrmy B. Maier.
Pošlete děti do lyžařské
školy výhodně s Odbory
KOVO a Snowhill
Odbory KOVO MB ve spolupráci se společností Snowhill
připravily pro děti zaměstnanců Škoda Auto a.s. MB – odborářů KOVO MB a pro děti
zaměstnanců Škoda Auto a.s.
Mladá Boleslav, děti zaměstnanců integrovaných ﬁrem (přispívajících do sociálního fondu
na rekreace) a děti agenturních
zaměstnanců systémů Master Vendor, lyžařskou školu
pro začátečníky a pokročilejší lyžaře (snowboardisty)
ve věku od 6 – 15 let v areálech
Šachty – Vysoké nad Jizerou. Další zájezd se uskuteční
v sobotu. Zájemci se mohou
přihlásit do pátečních 10 hodin
na oddělení rekreací. V dalším týdnu se škola uskuteční
v Herlíkovicích. Podrobnosti
o cenách a termínech naleznete na www.odborykovomb.cz
a také na oddělení rekreací.

Slabé místo? Lakovna bude
potřebovat vysokou investici

Životně důležité místo je pro
automobilku ŠKODA v současnosti lakovna. Už nyní je její
vytížení enormní a v případě
plánovaného zvyšování výroby
a především nových modelů,
nebude v budoucnu její kapacita
stačit. Pocítit to ﬁrma může už
poměrně brzy, protože v závodě
Kvasiny bude zaváděna v druhé
polovině roku výroba nového velkého SUV a už nyní tam postupně
startuje výroba SUV pro Seat.
Ruku v ruce s tím trvá obrovský
zájem o nový model Superb,
jehož výrobní kapacity jsou dlouhodobě vyprodané.
Už teď přitom lakovna v Kvasinách pomáhá s lakováním karoserií

pro Mladou Boleslav a se zaváděním nových modelů bude vytížena
ještě více.
Firma sice počítá v Mladé Boleslavi s investicí do zvýšení kapacity,
ale rozhodně to nebude ze dne
na den. Už nyní proto mezi zaměstnanci kolují zvěsti, že by část
lakovny pracovala v 17směnném
systému.
O této variantě se uvažuje jako
o nejlepším možném řešení i s ohledem na menší zatížení zaměstnanců, než v případě jiných systémů.
Jeho případné zavedení dosud ale
není schválené a v každém případě
by se o tom vedly diskuze a taková
změna by musela být dohodnuta
s Odbory KOVO MB.

„Máme zde v těsné blízkosti dvě
linky – na jedné zaměstnanci pracují
pravidelně ve ﬂexikontech, na druhé
ne. To samozřejmě mezi zaměstnanci nevzbuzuje zrovna dobré vztahy.
Změna směnného systému v části
lakovny by to mohla ještě prohlubovat,“ říká předseda DO v lakovně
Lukáš Jindra. Podobné situace s rozdílným zatížením zaměstnanců jsou
ovšem v mnoha případech po celé
ﬁrmě i v řadě jiných ﬁrem, institucí
i pracovišť. Těžko se s tím dá něco
dělat. Pozitivní zprávou je, že podobné opatření by bylo jen na nejnutnější
dobu a v obou závodech se počítá
v budoucnu s navýšením kapacity
lakoven. Vše bude pochopitelně
otázkou ﬁnancí.

Zatížení zaměstnanců je enormní,
upozorňují Odbory KOVO

Zaměstnanci ﬁrmy ŠKODA
pracují dlouhodobě ve vysokém
tempu i pod tlakem. Zejména
ve výrobě modelu Octavia, kde
se už velmi dlouho pracuje ve ﬂexikontech. Zatížení je však znát
prakticky na všech pracovištích
– technický v ý voj v Česaně,
administrativu a další provozy
nevyjímaje. Za vším je modelová
expanze a tlak na růst výroby.
„Přetížení zaměstnanců nás trápí
především, mnozí lidé na linkách
už nemohou, bojí se o svoji budoucnost, o svoji důstojnost,“ říká
předseda Podnikové rady Jaroslav
Povšík. V této souvislosti podotkl, že
se připravuje prověření pracovních
pozic na linkách, aby bylo jasné, jak

zatížení zaměstnanců reálně vypadá. Odbory KOVO kritizují ergonomii
na některých pracovištích, například
dlouhodobou práci se zvednutýma
rukama nad hlavou ve výšce, kam
zaměstnanec sotva dosáhne. V praxi by se však stále, i přes dlouhodobě se zlepšující situaci, našly i další
nedostatky.
„Na zlepšování ergonomie práce
s ﬁrmou ŠKODA dlouhodobě spolupracujeme a v minulých letech došlo
k výraznému posunu. Vždy je ale co
zlepšovat,“ upozorňuje specialista
Odborů KOVO MB pro oblast výroby
a BOZP Miloš Kovář.
Předseda Dílenské organizace
ve výrobě modelů Octavia Michal Řídký podotýká, že mnozí

zaměstnanci v této oblasti pracují
na hranici svých fyzických možností. „Výroba modelu Octavia
už nyní jede zcela naplno, my už
v podstatě ani nemáme možnost
dále přidat, ani samotné stroje už
to rychleji nedokážou, natož lidé.
Zatížení je velké a dlouhodobé,“
říká Michal Řídký. „Zaměstnanci odvádějí obdivuhodný výkon,
za který si zaslouží odpovídající
ocenění a přístup nadřízených,“
dodává. „I přes dodržování normy
obsluhy je hlavně práce v taktu pro
zaměstnance náročná. Každá nevyhovující ergonomie zaměstnance
proto pochopitelně silně zatěžuje,“
dodává předseda DO ve výrobě
vozu Fabia Jiří Berný.

Ples
Kvasiny čeká zásadní
Odborů
úkol: Kde sehnat
KOVO MB
zaměstnance?
se koná
13. února

Bude to tradiční vrchol plesové
sezóny v Mladé Boleslavi. Prostor
dostane zejména tanec, hudba a vše
co k tradičnímu plesu patří. Odbory
KOVO MB už v sobotu 13. 2. 2016
pořádají v Domě kultury Mladá
Boleslav od 20.00 hodin v pořadí
22. ples odborů KOVO a zároveň
3. ples Odborů KOVO MB.
Prodej vstupenek probíhá zhruba týden a kapacita sálu začíná
bý t téměř v yprodána. Zájemci
mají ještě šanci zakoupit několik
vstupenek ve videopůjčovně Odborů KOVO MB, a to ve všední
dny od 9 do 18 hodin v budově M5.
Cena vstupenky je 220,- Kč pro
člena Odborů KOVO MB po předložení průkazu, pro ostatní 520,- Kč.
Zakoupit lze max. 2 vstupenky
na osobu.
Ples moderují Vojtěch Sklenář
a Markéta Prusková. Hudbu k tanci
zajišťuje TOP BAND Jana Smolíka.
Těšit se můžete také na vystoupení
zpěvačky Báry Basikové, o předtančení se postará Jan Havíř a spol.
V průběhu plesu budou slosovány
vstupenky o hodnotné ceny, věnované sponzory. Dále si mohou účastníci
zakoupit na místě tombolenky s možnou okamžitou výhrou. Cena tombolenky je 5,- Kč a na každou vstupenku
je možné koupit maximálně 5 kusů.
Prodej tombolenek v den konání plesu začíná již od 19.00 hodin v I. patře
DK. Výdej výher v tombole bude
od 21.00 do 23.00 hodin tamtéž.

Masivní rozvoj v závodě Kvasiny pokračuje. Minulý týden tam
byla otevřena nová pilotní hala,
což je důležité pracoviště pro
ﬁnální ladění modelů a propojení
mnoha útvarů a oborů ve ﬁrmě
při přípravě výroby vozu. A není
se čemu divit, po excelentním
nástupu nového modelu Superb
a Superb Combi, přichází další
nové modely SUV. S novinkami
se mohla minulý týden seznámit
také Podniková rada. „Nové modely jsou opravdu krásné, SUV
se povedlo, věřím, že zákazníci
budou nadšení,“ hodnotí předseda Dílenské organizace v Česaně
Karel Matějka.
Nové vozy se líbí také předsedovi Odborů KOVO Kvasiny Martinu
Lustykovi. „Těší nás, jaká nás čeká
budoucnost, ale nyní a v příštích
měsících to ještě více představuje
značnou zátěž pro naše zaměstnance,“ říká Lustyk. Poukazuje přitom
na stavbu nových hal za plného
provozu či nedostačující kapacitu
parkoviště a jídelny. Podniková
rada se však mohla přesvědčit, že
rozšiřování kapacit jídelny Eurestu
již začalo, stavební práce běží.
V květnu by také mělo dojít na základě četných požadavků Odborů
KOVO Kvasiny k rozšíření kapacit
parkoviště, což potvrdil ředitel závodu Kvasiny Jiří Černý na setkání
s Podnikovou radou.
Připomněl, že závod bude potřebovat stovky nových zaměstnanců.
„Už nyní přitom náš okres patří k těm
s nejnižší nezaměstnaností v zemi.
Je dokonce nižší než v Mladé Boleslavi,“ říká ředitel závodu. Mezi muži
se dokonce jedná o nezaměstna-

Díky odborům KOVO a společnosti
Snowhill se děti učily lyžovat

nost pouhé 2 %. Kdo by si ještě před
několika lety jen dovolil pomyslet
na tak nízké číslo? Podle předsedy
Martina Lustyka ovšem stačí, aby
poblíž hranic otevřel provoz nějaký
cizí zaměstnavatel, a ihned získá
zbytek volné pracovní síly.
Ředitel Jiří Černý však dodává,
že zatím se vždy zaměstnance
získat podařilo, přestože skepse
panovala již před nabíráním lidí
do výroby modelu Superb. Jeho
výrobní kapacita se totiž postupně
zvyšuje a brzy bude navýšena
na maximum toho, co je montážní
linka schopná zvládnout z technologického hlediska. Zájem o Superb je
ale tak veliký, že se s jeho výrobou
počítá také na nové montážní lince,
která se staví pro výrobu nového
SUV. Superb by se tak měl díky
velké přízní zákazníků vyrábět brzy
na dvou linkách.
Celkově závod v Kvasinách,
do kterého ŠKODA AUTO investuje
přibližně 7 miliard korun, v současné
době prochází největší modernizací
a rozvojem ve své historii. V příštích
letech vzroste výrobní kapacita
tohoto východočeského závodu až
na 280 000 vozů ročně. Společnost
ŠKODA AUTO plánuje vytvoření až
1 300 nových pracovních míst.
„ Za posledních pět let jsme
na celém světě výrazně zvýšili
počet vyrobených vozů při podstatně zvýšených kvalitativních nárocích,“ říká Michael Oeljeklaus, člen
představenstva za oblast výroby.
„Od roku 1991 jsme do modernizace a rozšiřování výrobních kapacit
v České republice investovali více
než 300 miliard korun,“ dodává
Oeljeklaus.

Třicet pět dětí si užívalo sněhu a lyžování minulý víkend ve středisku
Šachty ve Vysokém nad Jizerou. Odbory KOVO MB se společností Snowhill
pro děti připravilo zájezd do tamního areálu, kde na ně čekala škola lyžování.
Dětem se celá akce velmi líbila, a to i díky trpělivému a profesionálnímu
přístupu instruktora. Zajištěny byly samozřejmě i všechny další služby včetně stravování a pitného režimu. Další zájezd je naplánován díky dobrým
sněhovým podmínkám na tuto sobotu.

Milionové investice
do učiliště jsou završeny
Ve středu 27. ledna se za přítomnosti členů představenstva a také
zástupců zaměstnanců – předsedy
Podnikové rady Jaroslava Povšíka
i předsedy DO v učilišti Josefa
Jangla otevřely zrekonstruované
prostor y Středního odborného
učiliště strojírenského. Do učiliště
se v letošním i předchozím roce
investovalo více než 130 milionů
korun, a to za výrazné podpory Odborů KOVO MB, které tuto investici
vyjednávaly s ﬁrmou. Předseda PR
Jaroslav Povšík k tomu před třemi
roky podepsal memorandum s tehdejším předsedou představenstva
Winfriedem Vahlandem. Práce
budou 3. etapou pokračovat i letos.
Střední odborné učiliště strojírenské je pro ﬁrmu zcela zásadní,
protože připravuje studenty stále
více moderním systémem duálního
vzdělávání s důrazem na praxi. Jsou
tak mnohem lépe připraveni na reálnou práci na různých pozicích nejen
v automobilce.
Modernizace budovy již byla potřebná nejen s ohledem na výuku,
ale rovněž z hlediska standardů
výuky a zázemí pro studenty, učitele a také pracovníky odborného
výcviku.
Od roku 2014 prošla rekonstrukcí
významná část budovy například
technické zázemí, šatní prostory
školy a další. Speciálně pro nový

učební obor Mechatronik IT byla
vytvořena učebna mechatroniky.
Proměnou prošly i některé učebny
teorie. Loni pak prošlo zásadní obnovou CNC centrum, které slouží
nejen běžným studentům, ale také
ke vzdělávání dospělých v oborech
obráběč kovů a mechanik seřizovač.
Podstatnou úpravou prošla i zdejší „školní“ jídelna. V nových prostorách byla vybudována restaurace,
nabízející široký sortiment jídel
v průběhu dne. Zvýšena byla i její
kapacita a celkově se zmodernizovalo prostředí.
„Velmi nás těší, že se tato investice podařila. Je to především
investice do budoucnosti, protože na kompetentních zaměstnancích stojí budoucnost ﬁrmy. Kromě
kvalitnější a modernější výuky se
zvýšil i komfort pro zaměstnance
a studenty, což také velmi vítáme,“
dodává předseda zdejší Dílenské
organizace Josef Jangl.
Odbory KOVO MB učiliště dlouhodobě podporují a to nejen pomocí
investic, ale také podporou a kolektivním vyjednáváním za zaměstnance a rovněž za studenty, pro
které byla v minulosti vyjednána
také rozsáhlá a v českých, dokonce
i evropských, poměrech nevídaná
nabídka beneﬁtů. Ty je možné čerpat
v rámci bezplatného členství studentů v Odborech KOVO MB.

Známe výherce cen
pro účastníky sbírky
Pod dohledem losovací komise byly 26. ledna 2016 vyl o sová ny c e ny p ro ú č a st ní k y sbírk y Odborů KOVO MB
na podporu psího útulku v Lysé
nad Labem. Všem vylosovaným
gratulujeme a všem ostatním
účastníkům děkujeme za účast
ve sbírce, která pomohla zajistit chod psího útulku na několik
měsíců.
VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ:
1. cena – týdenní pobyt v tuzemsku pro 2 osoby – Václav Hodovník,
DO 31
2. cena – víkendový pobyt v tuzemsku pro 2 osoby – Jana Bahníková, DO 1
3. cena – sportovní souprava
NIKE (taška, míč, ručník) – Hana
Červinková, DO 5

4. cena – dárková taška – Milena
Říhová, DO 32
5. cena – knižní publikace 2 000
nejlepších receptů a Blízká setkání
– Petr Žemlička, DO 29
6. cena – lopatka na sníh z kolekce ŠKODA – Ireneusz Galus, os.
č. 27987
O termínu a místě předání výher
budou vylosovaní účastníci informováni prostřednictvím sekretariátu
Odborů KOVO MB.
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