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Zaměstnanci dostanou rekordní bonus EXPRES
Milé kolegyně, milí kolegové,
při 4. kole letošního kolektivního
vyjednávání v pondělí 13. března, které se konalo po zasedání
Dozorčí rady ŠKODA AUTO
9. března, byl odbory KOVO
dohodnut variabilní bonus nad
rámec výpočtu, stanoveného
předchozí dohodou. Tento bo-

nus bude spojen s prémií ve výši
4 000 Kč a dosáhne tak částky
45 000 Kč brutto pro každého tarifního zaměstnance dle pravidel,
která jsou odbory KOVO vyjednána záměrně tak, aby byla zásadně
výhodná pro zaměstnance.
Podrobně se k těmto pravidlům
vrátíme v příštím čísle ŠO, již dnes

je ve stručné podobě najdete
na našich stránkách na portále.
Vyjednáním tohoto historicky
rekordního bonusu ve spojení se
zaručeným bonusem I a zaručeným bonusem II bylo dosaženo
absolutního rekordu. Je nám ctí,
že můžeme oznámit našim členům
Odborů KOVO MB, KV, VR, že

z takto vysoké dubnové výplaty,
vyplácené v květnu 2017, nebude
stržen žádný členský příspěvek.
Děkujeme vám za vaše úsilí
a za podporu našich 29 500
členů.
S úctou
Jaroslav Povšík,
předseda PR

Koncern VW potvrdil nové
kompetence pro vývoj aneb
Všecko co umím, je od taty
V minulém týdnu se za účasti
zástupců zaměstnanců Jaroslava
Povšíka a Miloše Kováře konalo
zasedání Dozorčí rady ŠKODA
AUTO. Zasedání nejvyššího orgánu společnosti bylo plné vzrušených rozhovorů – na jedné straně na téma úspěchu v loňském
roce, na straně druhé téma tlaku
od zejména německých závodů,
které se pravděpodobně obávají
přílišného úspěchu ﬁrmy ŠKODA
silnou ﬂexibilitou zaměstnanců
počínaje a špičkově vyráběnými
a dobře prodávanými modely
automobilů konče.
Velkým překvapením pro zaměstnance je začínající diskuze
v médiích, že se ŠKODA s někým
spojí. Nevíme přesně, jak to bude,
ale zkusíme se zeptat skupiny Buty,
jestli by nás nenaučila svoji populární písničku Tata: „Musíme zajet

na chatu, musím se podívat na tatu.
Všecko, co umím, je od taty… tata,
tata, tata...
Ale zcela vážně, předseda PR
J. Povšík položil přímý dotaz předsedovi představenstva Volkswagenu
panu Matthiasovi Müllerovi s tím, že
se mezi zaměstnanci šíří zpráva,
že firma ŠKODA bude prodána
společnosti Tata. Ten odpověděl:
„Nic takového neexistuje, firma
ŠKODA plně zůstane v portfoliu
společnosti Volkswagen.“ Faktem je,
že se připravuje kooperace tak, jak
již proběhlo v médiích, partnerem
může být například indická společnost Tata. Jedná se o novou ekologickou platformu – speciální auto,
které by mělo oslovit právě indické
zákazníky, jihoamerické zákazníky
a například některé asijské trhy.
Podpisem memoranda o porozumění mezi firmou ŠKODA, kon-

cernem Volkswagen a automobilkou
Tata Motors byly položeny základy
spolupráce těchto tří velkých automobilek. Již dříve jsme vás ve Škodováckém odboráři informovali,
že koncern VW chystá pro firmu
ŠKODA důležitý úkol na vývoji nové
platformy pro indický trh, na němž
má pracovat s tamním partnerem.
„Zamýšleným strategickým partnerstvím koncernu a jeho jednotlivých značek se společností Tata
Motors chceme položit základy
k tomu, abychom nabídli řešení
mobility, adekvátní i zákazníkům
na nových, rychle rostoucích automobilových trzích,“ uvedl Matthias
Müller. „Pomocí vhodných produktů
chceme růst trvale a se ziskem
v různých světových regionech.
Proto budeme systematicky pokračovat v regionální růstové strategii,“
dodal Müller.

Na bázi této dohody se prověří
možnosti dlouhodobé a strategické
spolupráce v jasně definovaných
oblastech. Cílem strategické aliance je provázání know-how obou
výrobců ve vývoji společných komponentů až po možné koncepty
celých vozů.
„Na společný projekt s Tata Motors se těšíme. Pověření společnosti
ŠKODA AUTO odpovědností za projekt potvrzuje důvěru koncernu
Volkswagen ve výkonnost značky
Škoda. Společně s firmou Tata budeme v příštích měsících specifikovat konkrétní možnosti spolupráce,“
uvedl předseda představenstva
ŠKODA AUTO Bernhard Maier.
Tata Motors je největší indickou
automobilkou. Její roční tržby se
pohybují kolem 42 miliard dolarů.
Vlastní tradiční britské značky Land
Rover a Jaguar.

Zdravotní péče o zaměstnance loni rostla
ve všech směrech

Péče o zdraví zaměstnanců
je ve ﬁrmě ŠKODA zcela zásadní. Personál je dlouhodobě
silně zatěžován, a to jak v přímé,
tak i nepřímé oblasti. Jedním
z cílů odborů KOVO je nadále
tlačit na snižování dopadů práce na zaměstnance, na další
podporu jejich zdraví. Odbory
KOVO tak podporují aktivity ﬁremního lékařství a sami iniciují
činnosti v oblastech zlepšování
ergonomie práce atd. S rostoucím
počtem zaměstnanců i dalších
faktorů loni silně rostla i činnost
pracovně lékařských služeb.
„Útvar zdravotních služeb a ergonomie úspěšně absolvoval akreditační audit v hodnocení kvality
a bezpečnosti služeb s platností
na tři roky,“ připomíná koordinátor
oblasti výroby a BOZP odborů KOVO
Miloš Kovář.
V oblasti pracovně lékařských
prohlídek a jejich závěrů bylo loni
vydáno celkem 26 875 lékařských
posudků, přičemž proti roku 2015
došlo k nárůstu o 34 procent. V drtivé většině lékaři došli k závěru, že
zaměstnanec je zdravotně způsobilý
k výkonu své práce, a to ve 23 720

případech. Zdravotně způsobilý
s podmínkou byl závěr posudku
u 2 366 zaměstnanců (rok před tím
2 141 případů). Výrok, že je zdravotně nezpůsobilý slyšelo 504 zaměstnanců (předloni 191) a dlouhodobě
nezpůsobilým bylo uznáno 285 lidí
(předloni 232). Mezi nejčastější
příčiny limitující plnou způsobilost
zaměstnance k výkonu práce byla
korekce zraku, omezení možnosti
manipulace s různě těžkými břemeny apod.
Významnou součástí pracovně
lékařských služeb v roce 2016
bylo zajištění vstupních prohlídek v závodě Kvasiny, kde došlo
v souvislosti s rozšiřováním výroby
k významnému nárůstu kmenového
personálu. Jen loni tam bylo provedeno rekordních 3 458 vstupních
prohlídek. Celkem 155 uchazečů
tam bylo uznáno zdravotně nezpůsobilými pro navrhovanou pracovní
pozici, a to jak z důvodu rizika
nezvládnutí lokální svalové zátěže
pro onemocnění ner vů horních
končetin, tak také z důvodu nezpůsobilosti práce v nočních směnách
pro obecná chronická nepříznivá
onemocnění.

Co se týče nemocí z povolání,
tedy chorob, kterými zaměstnanec
onemocněl kvůli své práci, z předloňských 10 onemocnění klesl jejich
počet loni na 3. Dvě byla z důvodu
jednostranné dlouhodobé zátěže
a jedna nemoc plic.
V roce 2016 dosáhlo roční průměrné procento pracovní neschopnosti ve ŠKODA AUTO hodnoty 3,1
procenta, což je hodnota shodná
s rokem předchozím. Došlo k mírnému nárůstu pracovní neschopnosti u přímého personálu a naopak
ke snížení u personálu nepřímého
v jednotlivých lokalitách.
V loňském roce bylo v ordinacích pracovně lékařských služeb
provedeno 908 lékařských prohlídek po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nejčastějším důvodem
dlouhodobé pracovní neschopnosti
zůstává onemocnění pohybového
aparátu, jehož léčba je časově
náročná. Jde především o onemocnění rukou, bolesti zad a kloubů.
Častou příčinou jsou také úrazy
způsobené sportem či při dopravní
nehodě.
Loni také útvar Zdravotní služby
a ergonomie připravil pro zaměst-

nance ergonomický portál, kde
zájemci naleznou ergonomické zásady a doporučení vyplývající z legislativy ČR. Určen je pro všechny
zaměstnance bez ohledu na to, zda
pracují v přímé či nepřímé oblasti.
Zřízen byl také helpdesk, kde jsou
zaměstnancům zodpovězeny všechny dotazy k této tématice. Startuje
také projekt ergodiagnostika, jehož
cílem je udržitelnost kvalifikované
pracovní síly prostřednictvím ověřeného systému posuzování pracovního potenciálu zaměstnanců.
Chce tak zamezit trendu rostoucího
počtu zaměstnanců zdravotně nezpůsobilých a obtížně zařaditelných
do pracovního procesu.
Součástí zdravotnického systému
ve firmě ŠKODA je také poskytování
služeb rehabilitací společností EUC
Premium na Poliklinice ŠKODA.
Loni došlo k nárůstu objemu služeb
poskytovaných v rámci nadstandardní léčebné péče a preventivních
zdravotních programů o zhruba
12 procent. Zajištěny byly nové lekce
cvičení Gravid pro těhotné, relaxační
a pilates cvičení, terapie pánevního
dna a další. Některé preventivní
programy ale nebyly plně obsazeny.

Ve středu se konalo
zasedání Podnikové rady
Ve středu 15. března zasedala Podniková rada, která se
mimo jiné zabývala pokračujícím
kolektivním vyjednáváním o humanizaci pracovní doby a dalších
dohodách, jejichž platnost vyprší
31. března 2017. Dále se rada
zabývala řadou událostí ve firmě, v odborech KOVO, v oblastech sociální i výrobní. Členové
PR měli možnost diskutovat
s členy představenstva Michaelem Oeljeklausem a Bohdanem
Wojnarem a také se zástupci
společnosti Aramark, která v létě
převezme stravovací služby.
V úterý proběhla
telekonference
globálního managementu
V úterý se naši zástupci zúčastnili audiovizuální konference globálního managementu
vedoucích pracovníků značek
koncernu Volkswagen a zástupců
zaměstnanců vedené z Wolfsburgu – centrálního sídla VW.
Management informoval zejména o aktuální situaci koncernu,
vývoji problematiky související
s dieselovými motory a s tím
souvisejícími úkoly. Řešena byla
i řada dalších témat.
Upozornění na uzavření
pracovišť ZPŠ
Upozorňujeme naše pojištěnce, že v pátek 17. 3. 2017
budou všechna pracoviště ZPŠ
z důvodu pravidelného školení
zaměstnanců uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Oddíly kopané a hokeje
ODBORŮ KOVO MB
přijímají nové členy
O d dí l y ko p a n é a h o ke j e
ODBORŮ KOVO MB přijímají
do svých řad nové členy. Zájemci se mohou hlásit u vedoucích
mužstev – kopaná p. Dušan
Salač tel. 605 293 939 do 20.
3. 2017 a hokej p. Jiří Svoboda
tel. 731 295 908 neomezeně.
Podrobnosti ohledně podmínek
přijetí budou vysvětleny osobně.
Upozornění na omezení
provozu videopůjčovny
23. března 2017 dojde k mírnému omezení provozu půjčovny
obrazových a zvukových nosičů
v budově M5. Ve čtvrtek 23. 3.
2017 bude otevřeno v době od 9
do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.
Kampaň „Na prsou záleží“
pokračuje
Připomínáme, že do 21. 4. si
můžete v prostorách Polikliniky
ŠKODA prohlédnout výstavu
mamografických snímků prsů.
Ta je součástí kampaně Na prsou
záleží, jejíž cílem je prevence
a včasné odhalení nádoru prsu.
K nácviku správné techniky samovyšetřování prsu autoři kampaně připravili workshopy, na které se můžete přihlásit na webu
www.naprsouzalezi.cz.

Odbory KOVO MB vás 27. 3. 2017 zvou na autogramiádu
nové knihy o jedné z nejslavnějších a nejvýznamnějších rodin
pracujících pro podnik ŠKODA
Milé kolegyně a kolegové, zaměstnanci ŠKODA,
srdečně vás zveme na autogramiádu nové knihy V soukolí okřídleného šípu, která očima jedné z nejslavnějších
a nejvýznamnějších rodin pracujících pro podnik ŠKODA AUTO popisuje v širším významu a smyslu slávu,
trable a zejména um a pracovitost, na kterých je postavena naše továrna. Autogramiády knihy se osobně
zúčastní Martin Hrdlička a jeho otec Petr Hrdlička, a to v pondělí 27. 3. 2017 od 13:00 – 14:45 hod. v knihovně
Odborů KOVO MB na tzv. Václaváku v budově M5.
A to nejdůležitější: kniha v hodnotě 339 Kč bude poskytována za symbolických 100 Kč systémem jedna
průkazka – jeden výtisk, a to až do vyprodání (počet je limitován). Akce se uskuteční v měsíci březnu, tzv.
měsíci knihy na podporu tištěného slova s důrazem na hrdost být zaměstnán nejlepší společností v České
republice.
Otec Karel, syn Petr a vnuk Martin Hrdličkovi. Tři muži, kteří jsou s mladoboleslavskou automobilkou spojeni
skutečně velmi těsně. Otec Petra Hrdličky, Karel, zde byl předválečným ředitelem a stál za úspěchy Škody
mezi válkami, Petr sám má velkou zásluhu na zrodu modelu Favorit a přípravě půdy pro vstup Volkswagenu
do Mladé Boleslavi a nejmladší Martin je dnes jednou z hlavních postav zdejšího vývojového týmu. Rodina
Hrdličků a automobily ŠKODA to jednoduše patří k sobě. „ŠKODA dělá dobrá auta a je to tradiční značka,
jedna z nejstarších na světě,“ říká Petr Hrdlička.
Životní příběh Hrdličků po generace spojený s historií automobilky ŠKODA mapuje zmíněná atraktivní
a velmi oblíbená kniha V soukolí okřídleného šípu autora Jana Králíka, která se nyní dočkala dalšího rozšířeného vydání. Neměla by chybět v žádné domácí knihovně.

CYRIL SUK:

Odbory KOVO
hokeji velmi
pomohly, škoda,
že play-off
nevyšlo
Předseda PR Jaroslav Povšík
se v minulém týdnu za odbor y
KOVO jakožto jednoho z hlavních
partnerů telefonicky spojil s marketingovým manažerem BK Mladá
Boleslav Cyrilem Sukem s výzvou,
že je důležité, aby hokejisté hráli
„jako o život“ v předkole play-off.
Odbory KOVO navíc sjednaly navýšení sponzorských peněz od firmy
ŠKODA s cílem, aby zaměstnanci
měli dobrou spor tovní zábavu,
kterou si zaslouží po své těžké
práci, kterou mnohdy zvládají s posledním vypětím sil. Pan Suk slíbil,
že navštíví kabinu hráčů a tento
vzkaz vyřídí.
Bohužel, přání hokejistů a fanoušků úplně ideálně nev yšlo
a po vítězné sérii přišlo vyřazení
a také následný dopis:
Vážený pane předsedo, když
jste mi zavolal v minulém týdnu,
tak jsem byl přesvědčen o tom,
že tuto play- of f sérii dotáhne me do vítězného konce, protože
vedením 2- 0 po dvou utkáních
v Chomutově se rýsovalo, že sérii
u nás doma dokončíme. Chomutov
byl těžký soupeř. V základní části
skončil na 7. místě a náš tým měl
s jejich týmem negativní bilanci
1-3. Na vlastní oči jsem viděl
všechna utkání, včetně toho rozhodujícího v Chomutově, a musím
sportovně uznat, že poslední tři
utkání byl Chomutov lepší a my
jsme na jejich hru nenašli správnou taktiku.
Osobně jsem touto prohrou
zklamán, ale na druhou stranu
si musíme říci, že probojovat se
do předkola play- of f znamená,
že to je naše třetí nejúspěšnější
sezona v historii klubu. Sám jsem
sport dělal, a proto vím, že se
nedá vše předpovědět a naplánovat, výhry jsou euforické a prohry
tragické, tak se dá sportovní život
sumarizovat.
Z pohledu našich fanoušků pevně věřím, že se jim sezona líbila
a poskytovala jim sportovní vyžití
na vysoké úrovni. Já mohu potvrdit,
že jsem se spoustou diváků osobně
hovořil a všichni si naše výkony
a výsledky pochvalovali.
Děkuji odborům KOVO za pomoc a podporu. Bez té by nebylo
Extraligy a Mladá Boleslav by byla
ochuzena o kvalitní sportovní vyžití,
jak pro své občany, tak i pro diváky
ze širokého okolí.
S úctou Cyril Suk

Odbory KOVO MB pořádají
5. ples seniorů - nejen pro seniory
Odbory KOVO MB pořádají v pátek 7. 4. 2017 v Domě kultury Mladá
Boleslav od 19.00 hodin 5. ples seniorů odborů KOVO. Tento ples je prakticky uzavřením plesové sezóny v Mladé Boleslavi a je zajímavou akcí
určenou nejen pro členy Klubu důchodců Odborů KOVO, kteří se tak sejdou
u příjemné muziky, popovídají si a zatančí, ale rovněž i pro všechny další
příznivce tancování bez věkového omezení.
O hudbu k tanci se postará oblíbená Vinšovanka a potěší i další program
jako například předtančení. Součástí programu bude i slosování vstupenek
o hodnotné ceny.
Vstupenky na ples jsou v prodeji každý všední den ve videopůjčovně
odborů KOVO MB, budova M5 v době od 9 do 18 hodin a také každý čtvrtek
v Klubu důchodců, Dukelská ulice 1421, vedle Domu kultury v Mladé Boleslavi, a to v době od 9 do 11 hodin. Cena vstupenky pro člena je 100 Kč,
ostatní 250 Kč. Kapacita stolového uspořádání je cca 400 míst. Vstupenky
je třeba vyzvedávat osobně, po předložení členské průkazky Odborů KOVO
mohou být zakoupeny max. 2 vstupenky za 100 Kč, ostatní pak za 250 Kč.

Jak podávat příspěvky
do společenské rubriky?

Vždy první čtvrtek v měsíci vychází ve Škodováckém odboráři
společenská rubrika. V ní jsou otiskována oznámení o úmrtí kolegyň
a kolegů, příbuzných, vzpomínky
na zemřelé kolegyně a kolegy, oznámení o narození dítěte či svatební
oznámení, blahopřání k různým
událostem, jako jsou narozeniny,
jubilea, jmeniny, sňatky, pracovní
úspěchy. Přijímány jsou volitelně
také včetně fotografií, které budou
na místě naskenovány a originály
ihned vráceny, případně je můžete
donést na USB flash disku.
Vaše příspěvky můžete podat
osobně ve všech závodech Mladá

Boleslav, Kvasiny i Vrchlabí. V Mladé Boleslavi můžete příspěvky
přinést do knihovny odborů KOVO
MB v budově M5 ve všední dny
od 9 do 15 hodin, v případě závodů
Kvasiny a Vrchlabí potom na sekretariátech tamních odborových
organizací KOVO ve všední dny
od 6 do 14 hodin. Příští vydání
společenské rubriky je 6. dubna,
uzávěrka příspěvků 31. března
2017. Rubrika je bezplatná, nepřijímáme komerční inzeráty. V případě
vašeho zvýšeného zájmu lze společenskou rubriku zařadit dvakrát
do měsíce o čemž vás budeme
předem informovat.

Výherce ankety pojede na pěkný zájezd
V úterý 14. března 2017 byl za přítomnosti právníka Mgr. Haška
vylosován výherce, jenž včas odevzdal řádně vyplněnou anketu
ke sponzorům letošního plesu Odborů KOVO MB.
Vylosován byl člen odborů KOVO MB, kolega JAN ŠUTEK, ID 103972.
Výherce pojede na týdenní tuzemský zájezd pro 2 osoby v hodnotě
14 000 Kč. O svou výhru se může přihlásit na oddělení cestovních služeb Odborů KOVO MB do 31. 3. 2017. Kolegovi Janu Šutkovi srdečně gratulujeme.

Sportovní komise připravuje
bowling i turistiku
Sportovní komise pro vás připravila na měsíc duben dvě akce.
10.4.2017 startuje XXX. ročník tradičního turnaje v bowlingu a v sobotu
22.4.2017 čeká naše turisty první vycházka. Podrobné informace k oběma akcím najdete na našem webu,
nebo u členů sportovní komise.
Upozorňujeme ale, že přihláška
na bowling je změněná. Zájemci
navštíví od 20. 3. do 6. 4. pokladnu
Odborů KOVO MB, kde předají
řádně vyplněnou přihlášku (jména
hráčů, číslo ID, číslo DO, osobní
číslo a alespoň jeden kontaktní telefon), na pokladně si žadatel vybere
termín, kdy bude chtít jít soutěžit

(na každý den je šest termínů). Termín mu do přihlášky vyplní pracovnice pokladny a zároveň do kolonky
uvede i startovní číslo družstva.
Na pokladně bude uhrazeno i startovné a překontrolováni přihlášení
soutěžící. Zbytek kolonek již bude
sloužit pro zapsání dosažených
výkonů týmu a jednotlivců. Dojde-li
k onemocnění soutěžícího, nebo
bude muset jet na služební cestu,
náhradník bude dopsán na zadní
stranu při samotné soutěži (nesmí
ale nastoupit za jiné družstvo, musí
být v Odborech KOVO MB a samozřejmě předloží svoji průkazku
boulerovi pro kontrolu).

Pokračovalo kolektivní
vyjednávání, vyjednávací
tým se sešel s dalšími DO
V pondělí 13. března pokračovalo 4. kolem v Pentagonu kolektivní vyjednávání mezi odbory KOVO a firmou ŠKODA. O novinkách z vyjednávání
byla následně tuto středu informována Podniková rada.
Vyjednávací tým odborů KOVO v této souvislosti navštívil další Dílenské
organizace. V úterý 14. 3. se uskutečnilo v zasedací místnosti v H3 společné
setkání DO 16 doprava, DO 26 hutě a DO 27 kovárna. Vyjednávací tým
informoval o průběhu vyjednávání a o požadavcích na humanizaci pracovní
doby. Přítomní členové výborů DO vyjádřili těmto požadavkům podporu. Zároveň se diskutovalo o dalších záležitostech, které řeší tamní zaměstnanci,
vyjednávací tým si odnesl řadu podmětů, některé z nich k dalšímu řešení.

PERSONÁLIE

Pokladna odborů KOVO
má novou posilu
Odbory KOVO MB doplnily chybějícího člena týmu na pokladně
odborů. O služby z oblasti financí,
účetnictví, členství a další se nově
postará Jitka Žáková. Ve firmě
ŠKODA není žádným nováčkem,
nastoupila v roce 1988 a postupně
působila na pozicích v účetnictví
a controlingu, v posledních letech také v Zákaznickém centru
ŠKODA.
„Je to pro mě výzva zkusit něco
nového a zároveň využít svých znalostí a dovedností získaných během
mé praxe ve prospěch členů odborů
KOVO,“ říká Jitka Žáková. Prakticky celý pracovní život je členkou
odborů KOVO. „Pozice a výhody,
jaké zaměstnanci ve ŠKODA AUTO

mají, je vybudována především
díky odborům KOVO, které mají
v naší fir mě
velké slovo,“
dodává. Volný
čas nejraději
tráví se svojí
rodinou – dcerou a synem.
Jejím velkým
koníčkem
jsou kynologie
a cestování.
Jitka Žáková
Tým po kladny odborů
KOVO nově tvoří Veronika Zítková,
Iveta Krupičková a Jitka Žáková.
Odborným konzultantem je František
Würtich.

Ukliďme Česko 2017

Odbory KOVO podporují velmi
přínosnou akci s názvem Ukliďme
Česko 2017 se ŠKODA AUTO.
Přidejte se i vy a pomozte udělat
naši zemi o něco krásnější. Jedná
se o dobrovolnickou úklidovou akci,
která se koná v rámci celé ČR, loni
se do ní zapojilo 89 210 dobrovolníků, kteří dohromady uklidili 1 643
tun odpadu.
ŠKODA AUTO podporuje akci již
třetím rokem, v roce 2017 se stala
jedním z hlavních partnerů. Pokud
vám není lhostejná příroda okolo
vás, vyrazte spolu s dalšími lidmi

na čerstvý vzduch a pomozte uklidit
část naší krajiny.
Akce se uskuteční v neděli 9. dubna od 9 do 14 hodin na Kvasinsku
(nádraží a příjezdová komunikace
Kvasiny, cyklostezka ze Solnice,
lesopark Včelná) a Mladoboleslavsku (přírodní park Chlum). V Mladé
Boleslavi je místo srazu U křížku nad
Bojeticemi na lesní cestě u přírodního parku Chlum v 9 hodin, v Kvasinách v 9 hodin na vlakovém nádraží
Kvasiny „Solnice zastávka“. V sobotu
22. dubna od 8 do 17 hodin se pak
tato akce koná rovněž ve Vrchlabí.

K R ÁT C E Z V Ý R O BY
• Lakovna MB - Na mimořádném
zasedání DO za účasti pánů Jancáka,
Mizery a Urbánka, všech nejvyšších
příslušných vedoucích, se řešilo trestání zaměstnanců zastavením nárůstu
tarifních tříd bez ohledu na kvalifikaci
ve spojování s drobnými kázeňskými
nedostatky. Například zde někdo v minulosti vymyslel opravdu duchaplné
kritérium – nemáš-li 17 procent osobního ohodnocení, nezvýšíme ti třídu.
Toto zcela protizákonné pravidlo tam
pravděpodobně zavedl bývalý vedoucí p. Bořek, který nás naštěstí o své
vlastní vůli opustil, když šel za lepším.
S příslibem šéfa výroby p. Ing. Marka
Jancáka bude vše uvedeno do souladu s platnými předpisy. I v tak skvělé
firmě, jakou je ŠKODA, se najdou
občas tak arogantní vedoucí, že si
dovolí porušovat zákony.
• Svařovna Octavia – přetížené
stroje se opět ozvaly, v pondělí 8. 3.
došlo k poruše na lince svařování
karoserie s celkovým prostojem 2,5
hodiny. Celkově zde silně rezonují
otázky o dalším osudu flexikont.
• Montáž M13 – jede pod plán
až mínus 391 vozů na KB8. Ani
flexisměna nesplnila plán. Rozpracovanost je 834 vozů. Začíná se
projevovat nedostatek autorádií,
zákazníci na auta čekají a čekají.
Stále více zaměstnanců se ptá
na výši variabilního bonusu a na konec dvouleté smlouvy o flexikontech.
• Motory – na motorech rozjíždíme dvě pracovní dobrovolné směny

v sobotu ráno ve dnech 18. 3. a 25.
3. Odbory KOVO vyjednaly lákavou
prémii – sobotní ranní směna =
1 000 korun + všechny náležející
příplatky, zabezpečena je sociální
obslužnost. Tato dohoda byla podepsána v pondělí 13. března. Poslední návštěva náprav přinesla náměty,
jak zlepšit bezpečnost chodců před
projíždějícími vozíky ve vysoké hustotě provozu, jak zlepšit skladování
a zároveň vyjmout co nejrychleji část
lidí z osmnácti respektive dvacetisměnného systému.
• Svařovna Fabia – diskuze pro
a proti flexikontům. Jinak průběh
výroby v pořádku, také páteční flexikonto bez problémů.
• Montáž Fabia – zajímavostí
je instalování převlékací kabinky
u výdejny M1, kde bude možné vyzkoušet na místě fasované pracovní
oděvy. Již nebude nutné vracet se ze
šaten v případě, že oblečení nesedí.
Bohužel, v této oblasti stále stoupá
počet zjištěných neoprávněně obsazených šatních skříněk. Výroba
celkově běží bez problémů.

Škodovácký ODBORÁŘ
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