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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Ve ŠKODA AUTO začalo
kolektivní vyjednávání o mzdách,
pokračuje právě dnes

4. února odstartovalo v Pentagonu 1. kolem kolektivní vyjednávání o mzdách mezi Odbor y KOVO a ﬁrmou ŠKODA.
Vyjednávání bude pokračovat
dnes, tedy ve čtvrtek 11. února
druhým kolem v zasedací místnosti Odborů KOVO MB. Firma
i odboráři si v úvodu prvního kola
vzájemně představili vyjednávací
týmy a následně schválili termíny
a místa dalších kol vyjednávání.
Vyjednávací tým Odborů KOVO
MB předal ﬁrmě dne 1. února 2016
svůj mzdový návrh, který vychází
z požadavků členské základny,
mandátu konference, workshopu
odborových organizací a mandátu
Podnikové rady. Vyjednávací tým
bude o každé změně či postupu
informovat Podnikovou radu, která
je připravena se scházet v mimořádných termínech. Výhradně Podniková rada může případně přijmout
výsledek vyjednávání.

Kromě toho se bude vyjednávat
7. dodatek k Dohodě o rámcových
pravidlech pro přeřazování zaměstnanců v období snižování výroby.
Odbory KOVO MB také deklarovaly,
že nebudou vyjednávat o jiných
tématech, dokud nebude uzavřena
mzdová dohoda. Ta současná vyprší
31. března.
„Na prvním kole vyjednávání
jsem sdělil, že nebudeme brát ohled
na situaci v koncernu Volkswagen
ohledně dieselových motorů. Důvodem je, že zaměstnanci ﬁrmy
ŠKODA odvádí dobrou a velmi
náročnou práci a tuto situaci nezavinili. Jakékoli dopady na ně by byly
nespravedlivé,“ uvedl předseda PR
Jaroslav Povšík, který je zároveň
hlavním vyjednavačem Odborů
KOVO MB. Více k prvnímu vyjednávacímu kolu doplňuje v rozhovoru:
Můžete, pane předsedo, nastínit, jak budete vyjednávání
pokračovat?

Je důležité, že jsme připravili
jinou strategii spolu s Podnikovou
radou a některé strategie také proti
minulým rokům obnovíme. Za prvé,
budeme provádět všechny akce
na základě zákoníku práce a ostatních platných pracovněprávních
předpisů. Tedy nepůjdeme do nezákonných akcí. Za druhé, při tvorbě
strategie jsme se zaměřili na to
nejzákladnější, a to mít silnou členskou základnu. Zejména v oblasti
dělnických profesí, montáží apod.,
je momentálně vysoká odborová
organizovanost. Například v pondělí
DO 31 svařovna hlásila 98 procent
zaměstnanců v Odborech KOVO
MB. Další strategií je, že jsme
vypustili technickou komisi, která
by v tomto případě vyjednávání
zdržovala.
Budete informovat o průběhu
vyjednávání členskou základnu?
Připravujeme velké množství
informačních interních mítinků, kde

budeme k zaměstnancům zcela
otevřeně hovořit o číslech, strategii
a rizicích. Přímo na místě také uvidíme vůli vyjednávání podporovat
a jít za výsledkem. V minulosti jsme
dělali až 60 informačních mítinků.
Na vyjednávání jste tedy již
plně připraveni?
Základní parametry jsou známy,
inﬂace je dlouhodobě nízká, analyzovali jsme koncernovou tabulku
mzdových a personálních nákladů,
produktivitu, ﬂexibilitu, stav výroby,
odbytu i hospodářský výsledek. To
vše známé z Dozorčí rady ŠKODA
a jiných grémií. Zajímavá bude konstelace pod novým předsedou představenstva a po dalších změnách
v představenstvu. Důležité bude
také, jaký vítr bude foukat z koncernu Volkswagen. Momentálně
již máme podporu Podnikové rady
koncernu VW a také máme několik
klíčových momentů, které hodláme
uplatnit pouze při slušném výsledku.

Vedení OS KOVO poprvé navštívilo Odbory KOVO MB
Předloni zvolený předseda OS
KOVO Jaroslav Souček a spolu
s ním první místopředseda Jiří
Marek navštívili minulý týden
Odbor y KOVO MB ve ŠKODA
AUTO. Coby zástupci vedení OS
KOVO navštívili zdejší odbory
a automobilku poprvé. Setkali se
na interním pracovním rozhovoru
s předsedou PR Jaroslavem Povšíkem a také na diskuzi s částí
členů Podnikové rady a profesními pracovníky.
Cílem setkání bylo přiblížit další
spolupráci odborové organizace
a svazu, výměna aktuálních informací i podpora kolektivního vyjednávání. Zástupci OS KOVO si rovněž
prohlédli prostory Odborů KOVO
MB, poskytované služby i některé
výrobní haly automobilky, například
výrobu modelu Octavia a Motorárnu.
Navštívili rovněž modernizované
Střední odborné učiliště strojírenské.
Při diskuzi s odboráři upozornil
předseda Souček, že situace v mnoha jiných ﬁrmách v Česku je velmi
náročná a odbory to tam nemají jednoduché. „Lidé se někdy bojí vůbec
jen pracovat ve výboru. Jsou bohužel stále ještě ﬁrmy, které po nich
jdou a špehují je jako za časů StB,“
říká Souček a popisoval případ, kdy
neuvolnění zaměstnanci odboráři
předložili ﬁrmě návrh k vyjednávání
a ta jim v reakci poslala souřadnice
GPS s místem k prvnímu kolu vyjednávání 300 kilometrů daleko od ﬁrmy
a termín o půlnoci na Silvestra. Vše
proto, aby jim vyjednávání co nejvíce

znepříjemnila, případně jim způsobila další potíže.
„Ve svazu je kolem 600 odborových organizací, které mají třeba i jen
několik málo členů v malých ﬁrmách.
Snažíme se pomoci i jim, dělat pro ně
například školení,“ říká Souček. Připouští, že Svaz má ještě nedostatky
ve výchově budoucích funkcionářů.
Vyzdvihl naopak, že se výrazně zlepšila součinnost s ČMKOS, s kterou
OS KOVO detailně spolupracuje.
„Máme úkoly v kolektivním vyjednávání – od Šumavy k Beskydům.
Největší jsou Třinecké železárny,
kde máme přes pět tisíc členů, ale
máme i organizace s pěti členy,“ říká
Souček a připomněl úspěchy v řadě
ﬁrem, kde se podařilo zvýšit mzdy,
nebo zlepšit podmínky takzvaných
časových kont pracovní doby.

Předseda PR Jaroslav Povšík
představil své kolegy a také některé
předsedy Dílenských organizací.
Zmínil, že ﬂexikonta jsou velké téma
také ve ŠKODA AUTO, za jejich
současné nadstandardní podmínky museli odboráři bojovat. „V tak
velké ﬁrmě s 25 tisíci zaměstnanců
s různými potřebami a množstvím
agenturního personálu je to však
jiné a je velmi složité takto hromadně
protestovat,“ upozorňuje předseda
Povšík.
Zástupce OS KOVO také informoval o zahájení kolektivního vyjednávání ve ŠKODA AUTO a celé
řadě událostí v odborech. Připomněl také, že dochází k mohutné
výměně členských průkazů, které
dostaly nové funkce a podobu, což
je v tomto množství členů velmi ná-

Vedení OS KOVO diskutovalo se zástupci Odborů KOVO MB ve ŠKODA AUTO.

ročné. Diskutovalo se samozřejmě
také o spolupráci mezi OS KOVO
a Odbory KOVO MB a obě strany
se ujistily, že chtějí výrazně více
spolupracovat na celé řadě témat.
Hovořilo se rovněž o stavu členské základny. Jaroslav Souček
zdůraznil, že členství v odborech
je vždy zcela dobrovolné. Vloni
do OS KOVO přistoupilo v celé ČR
kolem 6 tisíc nových zaměstnanců
ve ﬁrmách zastupovaných svazem.
Na druhou stranu, bohužel, stále
dost zaměstnanců odborářů odchází
do důchodu. Svaz nyní připravuje
způsob, jak členům nabídnout některé centrální beneﬁty. Zkouší také
besedy s učni, kteří jsou na prahu
pracovního života.
Diskutovalo se také o nabídce
Odbor ů KOVO M B pro kolegy
z ﬁrmy Poldi Kladno získat zaměstnání ve ﬁrmě ŠKODA. Firma Poldi
dlouhodobě v různých obdobích
nevyplácí zaměstnancům výplatu,
dostávají ji pozdě, přestože vykonávají těžkou práci. Diskutovalo se
rovněž o stavu české ekonomiky,
o rostoucím vlivu Číny, která pro
Škodovku představuje obrovský
trh a zároveň i potenciální hrozbu
velké konkurence. Řešila se rovněž
otázka migrační vlny v Evropě.
„Chtěl bych popřát odborář ům
ve Škodě mnoho úspěchů, ať se
daří rozšiřovat členskou základnu
a vyjednávat kvalitní kolektivní
smlouvu a další dohody,“ dodal
předseda OS KOVO.
Čtěte také rozhovor na straně 2.

Vyjednávací tým navštívil DO ve svařovně Octavie

Předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík a další č lenové
v yjednávacího t ýmu navštívili
minulý týden zasedání Dílenské
organizace 39 ve svařovně mo-

delu Octavia. Setkání se neslo
v pozitivní náladě, důvěrníci byli
informováni o všem, co je zajímalo.
„Kvituji, že kolegové mohli dostat
informace od kompetentních lidí,

a to zejména na téma kolektivní
vyjednávání o mzdách,“ podotýká
předseda DO 39 Martin Daněk.
Diskutovalo se ale také o dalších
tématech, například o cenách

stravování v Eurestu a podobně.
Vyjednávací tým takto navštíví
i další dílenské organizace, aby
infor moval č lenskou základnu
a zodpověděl dotazy.

Ročník XXIII
číslo 5
11. 2. 2016

EXPRES
Minulý týden se
uskutečnilo zasedání
volebního obvodu
V pátek se v Řepově u Mladé Boleslavi konalo zasedání
volebního obvodu OS KOVO
Mladá Boleslav a Mělník, kterého se za Odbory KOVO MB
ve ŠKODA AUTO zúčastnil
předseda PR Jaroslav Povšík.
Společně s odboráři z dalších
ﬁrem v regionu si vyměnili informace o stavu kolektivního
vyjednávání o mzdách, o stavu
jednotlivých ﬁrem i vývoji v odborech KOVO. Řešena byla
otázka stavu členské základny,
zaměstnanosti, přístupu ﬁrem
k odborům a řada dalších témat.
V sobotu se koná ples
Odborů KOVO MB
Již tuto sobotu zamíří stovky
odborářů na taneční parket.
Vyprodaný ples Odborů KOVO
MB bude opět patřit k vrcholům
taneční sezony na Mladoboleslavsku. 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. Ples začíná
ve 20 hodin, 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.
Poslední termíny
na lyžařskou školu,
tentokrát do areálu
Šachty – Vysoké nad
Jizerou
Zbývají poslední dva plánované termíny, kdy můžete vyslat
své děti na lyžařskou školu
pořádanou Odbory KOVO MB
ve spolupráci se společností
Snowhill 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. Pro děti je zajištěn
celodenní program s výukou lyžování, stravování i pitný režim
a samozřejmě doprava. Další
zájezd se uskuteční 27. února do areálu Šachty – Vysoké nad Jizerou a naposledy
pak 5. března do Herlíkovic.
I na tento termín již můžete začít
kupovat poukazy. Podrobnosti
o cenách a termínech naleznete na www.odborykovomb.cz
a také na oddělení rekreací.

Šéf OS KOVO Souček:

Přeji vyjednavačům, aby dosáhli
co nejlepšího výsledku
Odborový svaz KOVO a Odbory
KOVO MB chtějí do budoucna ještě
více spolupracovat. V rozhovoru pro
Škodovácký odborář to řekl předseda OS KOVO Jaroslav Souček, který
spolu s prvním místopředsedou Jiřím Markem navštívil Odbory KOVO
MB ve ŠKODA AUTO.
Jak vidíte do budoucna spolupráci s Odbory KOVO MB, které
vyjadřují snahu o spolupráci
na bázi solidarity a podpory,
stejně jako výměny informací,
know-how a podobně?
Z mého pohledu bych přivítal,
kdyby se tato spolupráce rozvíjela.
Můžeme mít na některé jednotlivosti
odlišný názor, ale pokud se týče
základních a zásadních odborových
stanovisek vůči zaměstnavatelům či
politikům a výkonné, či zákonodárné
moci, pak je nanejvýš potřebné, aby
zazníval z odborové strany co nejsilnější hlas. Názory zaměstnanců
ŠKODA AUTO jsou velmi důležité.
Budu podporovat vzájemnou výměnu důležitých odborových informací.
Pokusím se spolu se svými kolegy
hledat vhodné aktivity se zapojením
Odborů KOVO MB.
Plánujete častější setkávání se
zástupci Odborů KOVO MB?
Ano. Na setkání jsme mimo
jiné hovořili o příštím setkání v co
nejbližším termínu, tentokrát organizované Odborovým svazem KOVO.
V této chvíli jde hlavně o možnost
sladění termínů představitelů obou

organizací. Odborové problémy
nečekají a je třeba diskutovat o možnosti jejich řešení.
Firmu ŠKODA a zdejší Odbory KOVO jste tímto způsobem
navštívil poprvé, jak byste tuto
návštěvu zhodnotil a co vás zaujalo nejvíce?
Ve funkci předsedy OS KOVO
to skutečně byla pr vní návštěva, nicméně před tím, ve funkci
místopředsedy OS KOVO, jsem
měl možnost navštívit odborovou
organizaci ve ŠKODA AUTO již několikrát. Tato návštěva byla vedena
ve velmi pozitivním duchu, díky
přístupu předsedy Jaroslava Povšíka i jeho spolupracovníků, to bylo
velmi příjemné setkání. Od mých
předchozích návštěv se opět posunula technická a organizační úroveň
zastupování zaměstnanců ze strany
Odborů KOVO. Měl jsem možnost
spolu s kolegou místopředsedou
Ing. Jiřím Markem shlédnout pokrok
na montáži Octavií a motorů a velmi
mne zaujala příprava nových odborníků v SOUs. I v tom je vidět, že ﬁrma ŠKODA ve spolupráci s odbory
KOVO dbá na udržení své technické
vyspělosti i do budoucna.
Co říkáte na diskuzi se zástupci zaměstnanců?
Diskuze se členy Podnikové rady
byla pochopitelně velmi zajímavá,
protože jak je mezi odboráři zvykem,
hovořilo se zcela otevřeně a jen dialogem a vzájemným předáním argumentů je možno dospět k vyjasnění

někdy odlišných stanovisek obou
stran. Jsem velmi rád, že předseda
Jaroslav Povšík zahrnul tuto diskuzi
do programu naší návštěvy.
Ve Škodovce začíná kolektivní
vyjednávání. Ačkoli nejsou již Odbory KOVO MB součástí Svazu,
budete vyjednávání sledovat? Co
byste zástupcům zaměstnanců
v tomto směru popřál?
Kolektivní vyjednávání mne bude
pochopitelně zajímat jako vždy,
protože jde o pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců, kteří
pracují ve ﬁrmě z automobilového
průmyslu. Navíc jde o největší ﬁrmu
v tomto odvětví v ČR. Firmy po sobě
vždy pokukují, co poskytují svým
zaměstnancům, takže nesledovat
vývoj v kolektivním vyjednávání
ve ŠKODA AUTO by bylo bláhové.
Zaměstnancům bych chtěl hlavně
popřát, aby si byli schopni uvědomit,
že kolektivní vyjednávání, především o mzdách, je velmi těžká práce
kolektivních vyjednavačů, kteří
dostanou k vyjednávání mandát.
I když situace koncernu není díky
kauze dieselgate jednoduchá, přeji
zaměstnancům, aby se Odborům
KOVO podařilo dosáhnout nárůstu
mezd, který budou sami zaměstnanci považovat za relativně dostatečný. Vím, že nikdy nikdo nebude
úplně spokojen s výší své mzdy, ale
věřím, že se podaří vyjednavačům
dosáhnout dobrého výsledku, který
bude znamenat dostatečné zvýšení
reálné mzdy zaměstnanců.

Přecházejte pouze
po vyznačených přechodech!
SIMPLY CLEVER

STOP ÚRAZŮM

Přecházejte pouze po vyznačených přechodech

Patnáctým tématem nové série vtipných obrázků, v rámci pokračování
kampaně ﬁrmy ŠKODA ve spolupráci s Odbory KOVO, kterou chceme
upozornit na dodržování bezpečnostních předpisů, je „přecházejte pouze
po vyznačených přechodech“.
Dopravně provozní řád společnosti ŠKODA AUTO vymezuje základní
povinnosti nejen řidičů, ale i chodců na venkovních a vnitřních komunikacích. V případě přecházení komunikace nebo vozovky jsou chodci povinni
používat vyznačené přechody, které jsou v areálech závodů dostatečně
rozmístěny. Důležité je vždy se řádně rozhlédnout a nevstupovat do prostoru
komunikace bezprostředně před blížícím se vozidlem.
V žádném případě není dovoleno přecházet komunikace šikmo přes
křižovatku a nesmí se chodit v místech, kde je pohyb chodců zakázán
dopravní značkou. V těchto místech řidič chodce nemusí očekávat a o to
vážnější zranění neukázněný riskuje. Navíc svým nezodpovědným chováním způsobí komplikace i řidiči, který v těchto situacích nemá šanci včas
zareagovat a stává se spoluviníkem nehody. Samozřejmě pro všechny
řidiče platí, aby jezdili s maximální ohleduplností zejména při hromadném
odchodu na konci jednotlivých pracovních směn.

Zelená ŠKODA jen papírově. Skutečnost je jiná?
Mladoboleslavská automobilka je
chtě nechtě průmyslovou továrnou.
Aby se v ní zaměstnanci alespoň
trochu cítili jako že se nachází v lidském prostředí, aby v areálu bylo
i v létě snesitelně a dalo se dýchat
s ohledem na mnohdy i prašnější
prostředí, je zcela nezbytný dostatek
zeleně. Tedy travnatých ploch, keřů
a především i vzrostlých stromů.
Bohužel, místo aby jich přibývalo,
je to spíše naopak.
Nejčerstvější zkušenost s tím mají
zaměstnanci ve svařovně. „1. února
jsem přišel ráno před svařovnu M-14,
kde jsem zjistil, že za odpočinkovým
koutkem pro zaměstnance svařovny jsou pokáceny vzrostlé stromy.
Pro zdejší zaměstnance je to velká
ztráta. Zejména v létě poskytovaly
stromy mezi rozžhavenými halami
příjemný stín,“ říká předseda zdejší

Dílenské organizace 31 Petr Knotek.
Tyto ovocné stromy tam podle něho
rostly déle než 15 let. „Zejména v létě
se pod nimi zaměstnanci při pauze
rádi schovali v příjemném stínu,“
shodují se zaměstnanci, kteří teď
prakticky denně při cestě na oběd
do jídelny Octavie míjí jen smutně
vyhlížející pařezy.
S ohledem na „vykolíkování“
trasy se pravděpodobně na trávníku u haly plánují nějaké stavební
práce. „Na dotaz proč byly stromy
pokáceny, mi nikdo nedokázal odpovědět. Ani vedení svařovny ani
DO 31 nikdo neinformoval o tomto
záměru. Všude čteme, že ŠKODA
musí být zelená a prosazuje se
program GreenFuture, ale realita je
jiná,“ dodává Knotek.
V nedávné době byly například
zřejmě záměrně o víkendu vykáceny

krásné vzrostlé topoly ve starém
závodě nedaleko polikliniky, které
tam rostly mnoho let. I to je poměrně
nepochopitelný krok.
Odbory KOVO MB uvítají, když
ﬁrma v rámci svého programu vysazování stromů za prodané auto,
vysadí některé také v areálu ﬁrmy
místo jejich postupného odstraňování. Například na Václaváku ubyla
zeleň v létě kvůli přidanému betonovému průchodu a zároveň trpěla
suchem kvůli zjevnému nedostatečnému zavlažování v horkých dnech.
„Nezbývalo nám, než stromy před
odbory zalévat pomocí kbelíků, aby
zcela neuschly,“ doplňuje předseda
PR Jaroslav Povšík.
Areál ﬁrmy se postupně zlepšuje,
rekonstruuje, stává se bezpečnějším. Na zelené plochy by se však
zapomínat nemělo.

SERIÁL

Jaké výhody mají zaměstnanci navíc díky kolektivnímu vyjednávání
Nejen mzdy, které rostou kontinuálně každý rok, ale také řada
dalších výhod vychází z kolektivního
vyjednávání Odborů KOVO, které
by ve ﬁrmě, jakou je ta naše, bez
každoročního tlaku odborářů neexistovaly. Řadu z těchto věcí se Odborům KOVO v průběhu dlouholetého
vyjednávání podařilo sjednat nad
rámec platných právních předpisů
a zakotvit nejen v kolektivní smlouvě
(KS), ale i v souvisejících dohodách
se zaměstnavatelem.
Ve Škodováckém odboráři jsme
pro vás připravili seriál o hodnotách, sjednaných odbory KOVO nad
rámec zákona v kolektivní smlouvě
ŠKODA AUTO a v dalších dohodách. První část se týká obecných
ustanovení a pracovněprávních
vztahů. Nad zákon vyjednané záležitosti jsou níže uvedeny heslovitě
tak, jak jsou podrobně zakotveny
v KS.
Kapitola A
– Všeobecná ustanovení
Vyřizování stížností zaměstnanců – jsou řešeny v souladu s plat-

ným pracovním řádem. Pokud se
zaměstnanec obrátí na odbory,
řeší se stížnost bez zbytečného
odkladu. V mimořádných případech může být stížnost řešena
v komisi, kterou tvoří předseda
PR odborů KOVO a člen představenstva za oblast Řízení lidských
zdrojů.
Kapitola B
– Pracovněprávní vztahy
• pro zaměstnance příznivější
deﬁnice uzavírání pracovního
poměru na dobu určitou, než
stanoví zákoník práce
• možnost volby pracovního místa, interní přestup, lhůta k přestupu na nové pracoviště, přestup zaměstnance z rušených
pracovišť
• ztráta pracovních míst – nutnost
projednání s odbory KOVO 4
měsíce předem s uvedením
důvodů, seznamem náhradních
pracovních míst a s nabídkou
rekvaliﬁkace, stanovení kritérií
výpovědi u zaměstnanců v produktivním věku, možnost odejít

•

•
•
•
•
•
•

před dosažením důchodového
věku s ﬁnančním vyrovnáním
ochrana před výpovědí – nástup
do prvního pracovního poměru,
nástup učňů, zdravotně postižení
nebo osamělí zaměstnanci s dítětem do 15 let věku
odstupné navýšené až na 12násobek průměrné mzdy v závislosti na délce trvání zaměstnání
zaveden personální pool, zdravotní pool, převisový pool
zvyšování kvaliﬁkace, prohlubování kvaliﬁkace, rekvaliﬁkace,
zajištění vzdělávacích aktivit
uvolňování zaměstnanců v obecném zájmu – dětské tábory
zajištění pracovních míst pro
absolventy odborného učiliště
p ř e c h o d p r áv a p ov i n n o s tí
z pracovněprávních vztahů,
zajištění práv z KS u nového
zaměstnavatele na minimálně
18 měsíců, 4 měsíce předem
projednání s odbor y vč etně
zdůvodnění, opatření k dotčeným z amě stnanc ům vč etně
právních, ekonomických a sociálních důsledků

Dárci, kteří podpořili psí útulek a byli vylosováni, převzali ceny od vedení
Odborů KOVO MB.

Byly předány ceny
dárcům pro psí útulek

Předseda PR Jaroslav Povšík
za přítomnosti některých profesních
pracovníků Odborů KOVO MB předal
minulý týden ceny výhercům soutěže
pořádané v rámci každoroční sbírky
pro psí útulek v Lysé nad Labem.
V rámci poděkování za ochotu podělit se a ﬁnančně či materiálně
podpořit němé tváře, které jejich
majitelé opustili a odložili, vylosují
vždy zástupci Odborů KOVO MB
výherce ze seznamu dárců.
Čtveřice výherců se pro ceny
dostavila do zasedací místnosti Odborů KOVO MB, kde jim ceny předal
předseda Povšík. Za dva výherce,
kteří se v daném termínu nemohli
dostavit, převzali cenu předsedové
Dílenských organizací a výhercům
je osobně předali později.
1. cenu – týdenní pobyt v tuzemsku pro 2 osoby – převzal
Václav Hodovník z DO 31, druhou
výhru v pořadí, tedy víkendový
pobyt v tuzemsku pro 2 osoby, si
převzala Jana Bahníková z DO 1.
Dále sportovní soupravu NIKE si
odnesla Hana Červinková z DO 5
a hodnotné knižní publikace vyhrál
Petr Žemlička z DO 29. Další ceny,
tedy dárkovou tašku a lopatu na sníh
z kolekce ŠKODA převzali za výherce předsedové DO Lukáš Jindra
a Petr Knotek.
„Psí útulek v Lysé nad Labem
podporujeme dlouhodobě a budeme
to dělat i nadále. Chtěl bych poděkovat všem dárcům, včetně ﬁrmy
ŠKODA, která se také zapojuje.
Dopracovali jsme se tak daleko, že

jsme na podporu opuštěných zvířat
vybrali sto tisíc korun,“ říká předseda
PR Jaroslav Povšík. Výhercům poděkoval nejen za účast, ale i za to,
že budou tuto myšlenku solidarity
šířit dál.
„Je zajímavé, že v minulosti jsme
vybírali hlavně materiální dary.
Například, když se hromadně kvůli
zákonu měnily lékárničky, tak se objevilo více zdravotnického materiálu
na ošetření psů. Nyní se vybírá více
peněz, i to je zejména potřebné,
protože útulek potřebuje peníze
na veterináře, investice, nákup krmiva a dalších věcí,“ říká předseda
Povšík. „Mnoho lidí tam pravidelně
nosí různé maličkosti, ale peníze
tam přinese málokdo, děkuji proto
znovu všem, kteří se zapojili,“ uvedl.
Připomněl, že Odbory KOVO MB
v minulosti pořádaly do útulku také
výlet pro děti, které mohly opuštěné
pejsky nakrmit pamlsky a měly z toho
velký zážitek stejně jako ponaučení
o tom, jak se lidé k některým zvířatům dokáží zachovat a jak vlastně
takový útulek funguje. „Zvažujeme,
že podobný výlet znovu zorganizujeme,“ podotkl předseda Povšík.
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