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Ožehavé téma: vyčleňování a pracovní
EXPRES
místa pro externí ﬁrmy způsobují špatnou
atmosféru na pracovištích
Zejména na technických pracovištích ve ﬁrmě ŠKODA přibývá
zaměstnanců externích ﬁrem.
Alespoň to vyplývá z ohlasů
předsedů Dílenských organizací
například v Česaně, ale i v oblastech kvality a logistiky.
Situace je tak neférová, že jeden z vysokých manažerů jednou
prohlásil, že prostřednictvím těchto
lidí je tady ještě jedna další fabrika
schovaná ve fabrice. Bohužel, někdy
za podpory těch, kteří buď nevidí
skryté nebezpečí, nebo si ho neuvědomují, anebo je před nimi zcela
utajeno. Na zmíněných pozicích jsou
to mnozí poradci, známí známých
apod. Mnohdy je toto vyčlenění
dražší, nespolehlivé a nekvalitní.
„Situaci si představte jako velkou
kořist, na kterou se všichni vrhají,
cizopasí, ohlodávají a rvou se o ni,
mnohdy podporováni zkorumpovaným systémem zevnitř,“ říká předseda PR Jaroslav Povšík.
Například do technického vývoje
spoustu lidí dodává Aufeer design,
ale i řada dalších ﬁrem. Předseda
DO 12 Karel Matějka již v minulosti

kritizoval, že některá pracovní místa
jsou rušena a místo nich přichází
externí zaměstnanci. Firma přitom
vkládá důležité know-how a práci
s citlivými daty do rukou externích
ﬁrem. Vzbuzuje to navíc nevraživost
na pracovištích, někdy má totiž
externí zaměstnanec vyšší plat než
kmenový.
„Jsou to desítky lidí a na pracovištích je kvůli tomu zle. Například
na kvalitě jsme nedávno měli tři
případy, kdy se rušilo místo, ačkoli
šlo o kvaliﬁkované a na odbornost
náročné pozice. Firma si zaměstnance pozve v rámci tzv. otevřené
komunikace a oznámí mu, že se
místo ruší. Když se to stane zaměstnanci, kterému je přes 50
let, tak to pro něho rozhodně není
dobrá situace,“ říká předseda DO 4
Miloš Tomšů. Někdy se pak stane,
že místo kmenového zaměstnance
později stejnou či obdobnou činnost
vykonává externista. Pro starší zaměstnance je to velká životní rána.
K těmto situacím může dojít,
odbor y KOVO však brání hro madnému propouštění, snaží se

zastavit vyčleňování atd. V některých jednotlivých případech však
nelze vyčlenění konkrétní pozice
zabránit. V každém případě ale
odbory KOVO dbají na to, aby se
zaměstnancem bylo slušně jednáno
a především mu byla zajištěna jiná
pracovní pozice, i kdyby její hledání
mělo trvat déle.
„Důsledně dbáme na to, že když
ﬁrma přijde s tím, že chce rušit
nějaké místo, tak vždy chceme zdůvodnění, že daná činnost už není
potřeba, nebo například vymizela.
Pokaždé také žádáme, aby ﬁrma
nabídla zaměstnanci jiné místo buď
přímo v jeho oblasti nebo podobnou
pozici jinde a to se zachováním
tarifní třídy. Někdy je takové hledání jednodušší, jindy může trvat
i několik měsíců,“ říká koordinátor
v ýroby a BOZP odbor ů KOVO
Miloš Kovář. Ve všech případech,
kdy zaměstnanec chtěl ve ﬁrmě
zůstat a nadále pracovat, se pro
něho nová pracovní pozice našla.
Pouze v případě, kdy zaměstnanec
už ve ﬁrmě nechce pracovat, nebo
plánoval stejně odejít, pak z jeho

vůle může dojít k výpovědi. Jedná
se však skutečně o jednotlivce.
Prvotní komunikaci se zaměstnancem musí v takových případech
provést jeho vedoucí. U organizačních změn je dále přítomen předseda DO. Ten si také může přizvat
profesní pracovníky odborů KOVO
na pomoc řešení dané situace.
„Vždy je nutné danou situaci vysvětlit, říci si možnosti a začít pracovat
na tom, aby se pro každého našeho
člena našlo řešení k jeho maximální
spokojenosti,“ dodává předseda
Povšík.
Je zřejmé, že pro zaměstnance
jde o stresovou situaci, kterou každý
vnímá různým způsobem. V tak velké ﬁrmě, která atakuje hranici 30 000
zaměstnanců, ale ke změnám prostě
dochází a docházet bude. V jiné
ﬁrmě by se s takovým člověkem
v podstatě nikdo nebavil, místo by
se zrušilo a konec… Odbory KOVO
svojí dlouhodobou usilovnou prací
a vyjednáváním ale ve ŠKODA
AUTO nastavily podmínky tak, že
zaměstnanec proti své vůli neskončí.
Pokračování na straně 2

Problematika zaměstnávání
cizinců ve ŠKODA AUTO

V současné době se často diskutuje zaměstnávání zahraničních
zaměstnanců z důvodu nedostatků
reálné pracovní síly v České republice. To samozřejmě má svá pro
a proti. Proč odbory KOVO zaujímají
opatrný postoj? Na to ve Škodováckém odboráři odpovídá předseda PR
Jaroslav Povšík:
Za prvé, mnozí zaměstnavatelé
používají legální i nelegální agentury práce s cílem snížit cenu této
práce a ušetřit. Na to existují desítky
otevřených či skrytých forem, jak to
udělat. Známe to i z praxe ve ŠKODA AUTO.
Za další, kmenové zaměstnance
frustruje, že zahraniční zaměstnanci
pocházejí hlavně z východu, nebo
lokalit, kde je velmi levná práce a někdy i zvyky, které nejsou v souladu
s určitou normou života místních
obyvatel. Proč nemohou přijít například zaměstnanci ze západu?
Protože jsou zde stále neskutečně
nízké mzdy, přičemž produktivita je
již srovnatelná.
A za třetí, mnoho zaměstnanců
právě kvůli vyšším mzdám odchází
naopak pracovat na západ. Kdyby
tady nebyla nižší mzda, tak nikdo
na západ neodjíždí.
Určitý neklid, kriminalita drobná
i větší, může vzniknout v takovýchto
zónách, kam jsou navezeni zahraniční pracovníci. Bydlí zde mnohdy
v neodpovídajících podmínkách
hromadně, bez vazby na příslušný
region. Kdyby jim byla nabídnuta
možnost přestěhovat se, založit
zde rodinu, určitě by vše bylo průchodnější.

Nikdo se nezabývá tím, že tito
zaměstnanci také potřebují kulturní
vyžití, vzdělání, jazykové dovednosti.
S tím nikdo nepočítá, každý nejlépe
zaměstná takového člověka na 16
hodin denně, často v sobotu, v neděli
i o svátcích. Podvědomě se také lidé
bojí, že takřka vždy je na takovýto
systém zaměstnávání napojena maﬁe, přinejlepším systém, který počítá
s jakýmsi všimným, někdy i s mocí
ovládání těchto lidí, jejich osudů.
Také pro města je to obtížné,
protože mnozí z těchto zaměstnanců vyjma alkoholu, cigaret a heren
odvážejí velkou část vydělaných
prostředků do své země. Tím pádem
nepodpoří pozitivní infrastrukturu
ekonomiky daných měst.
V Mladé Boleslavi, Kvasinách
a Vrchlabí, kde zahraniční zaměstnanci pracují, odbory KOVO detailně
spolupracují na těchto projektech,
pohlídají si rovnost mezd i kariérního
růstu, rovnost podmínek, sociální
program a podobně. I přesto se
vyskytují potíže přes některé agentury a případně přetrvává strach
z nemocí, které již delší dobu nejsou
v našich lokalitách obvyklé. Ať již je
to zejména TBC, černý kašel, nebo
i pohlavní choroby, jako je syﬁlis
(příjice).
Velice úspěšný byl ale například
současný kontingent více jak sto
Ukrajinců a úspěšně byl dokončen
i kontingent sta indických pracovníků, a to bez jediné kolize. Jediný
problém je, jak tyto zaměstnance,
kteří by tady chtěli zůstat, spojit
s jejich rodinami, zajistit jim bydlení
a vyřídit veškeré doklady.

ODBORY KOVO MB, KV, VR
PŘEJÍ VESELÉ VELIKONOCE
A MNOHO ŠŤASTNÝCH KILOMETRŮ

Proč březnová výplata
nepřišla včas?

Minulý čtvrtek se začaly objevovat dotazy na to, proč nepřišla
výplata na účty zaměstnanců,
což se dalo ještě vysvětlit tím, že
v kolektivní smlouvě je uvedeno,
že mzda přichází vždy pátý pracovní den. I když je pravdou, že
v současných převodech bank
obvykle bývá již čtvrtý pracovní
den na účtech zaměstnanců.
Tentokrát to bylo jinak. Bohužel,
ani v pátek do (s ﬁrmou ŠKODA
dohodnutých) 12 hodin nebylo jasné, jak situace dopadne. Předseda
PR Jaroslav Povšík po množících
se dotazech požadoval od ﬁrmy,
aby byli zaměstnanci, mezi nimiž
už vládla nespokojenost a obava,
řádně informováni, a to ještě před
odchodem ranní směny na zaměstnaneckém portálu a všemi dalšími
způsoby. Někteří výrobní pracovníci

například vážně hovořili o tom, že
je to msta ﬁrmy za neodpracované
šesté noční směny a další blokované přesčasy.
Ani do 14 hodin se ale na portál
nepodařilo umístit informaci, která
nakonec přišla až ve 14:34 hodin.
Předseda Povšík nejprve informoval bez ohledu na ﬁrmu předsedy
DO a všechny zaměstnance sekretariátu o důvodech zpoždění,
aby mohli informovat ostatní členy.
Zároveň napsal dopis členu představenstva za oblast personalistiky
Bohdanu Wojnarovi s tím, že v takovémto případě musí být okamžitě
osobně informován všemi dostupnými prostředky, což se nestalo.
Jedna z otázek na zasedání PR 12.
dubna k panu Wojnarovi byla, proč
se tak stalo. Jeho odpověď uvedeme
v příštím vydání ŠO.

Ve středu zasedala
Podniková rada
Podniková rada odborů KOVO
se ve středu 12. dubna zabývala
především probíhajícím kolektivním vyjednáváním o humanizaci
práce, ﬂexikonty a dalšími vyjednávanými dohodami. Kromě
toho byly řešeny aktuální události
ve ﬁrmě, odborech KOVO i koncernu VW. Hostem rady byl člen
představenstva za oblast personalistiky Bohdan Wojnar. Rada se
také seznámila s aktuální situací
na ŠKODA AUTO Vysoké škole,
informace podal její rektor Pavel
Mertlík.
Ve Stuttgartu zasedne
Rada SE Porsche Holding
Předseda PR Jaroslav Povšík
se příští týden účastní zasedání
SE Porsche Holding v německém
Stuttgartu. Při té příležitosti se
zeptá zaměstnanců automobilky
Porsche, jak jsou spokojeni s bonusem, který tam letos dosáhl
rekordní hodnoty.
Jak vyjde
Škodovácký odborář
Vážení čtenáři, příští týden
Škodovácký odborář nevychází.
S informacemi z odborů KOVO
a života zaměstnanců se setkáte
opět 27. dubna 2017. V případě
mimořádné situace v kolektivním vyjednávání by osazenstvo
bylo informováno vydáním ŠO
Hotline. Děkujeme za pochopení.
Redakční rada

Knihovna nabízí
atraktivní tituly
Klaudián a V soukolí
okřídleného šípu
K n i h ov n a o d b o r ů KOVO
ve spolupráci s vedením odborové organizace zajistila pro své
členy dva atraktivní knižní tituly
z Mladoboleslavska. Publikaci
Klaudián pojednávající o učenci,
tiskaři a autorovi první tištěné
knihy Čech Mikuláši Klaudiánovi
a také titul V soukolí okřídleného šípu o rodu Hrdličků, kteří
svůj život spojili s automobilkou
ŠKODA, mohou členové odborů
KOVO zakoupit za exkluzivní
cenu 100 korun do vyprodání
zásob.
Výhodné vstupy
a pobytové balíčky
do Centra Babylon
Ve spolupráci s Centrem Babylon nabízí odbory KOVO zcela
nové a aktualizované ubytovací
balíčky pro všechny členy organizace odborů KOVO MB, VR,
KV. Jedná se o výrazné slevy
ve výši až 40 procent. Prodej
vstupenek do akvaparku, saunového světa, IQ Landie a na další
tamní atrakce včetně pobytových balíčků probíhá ve videopůjčovně odborů KOVO MB. Nabídka byla navíc aktualizována,
přibyly některé nové možnosti.
Kompletní přehled nabízených
balíčků naleznete na našem
webu odborykovomb.cz

Ožehavé téma: vyčleňování
a externí pracovní místa...

Dokončení ze strany 1
„Platí pravidlo, že odborová organizace musí být u každého místa,
které má být rušeno. Přes odborovou organizaci musí jít i případné
rušení prázdného místa ve struktuře. Vždy je nutné prozkoumat, zda
ﬁrma postupuje podle pravidel, zda
je to možné, a to vše ve spolupráci
s předsedy Dílenských organizací,“
říká předseda Povšík a dodává, že
je řada možností, jak situaci doladit
ať již pomocí vypárování či dalších
postupů, které v žádném jiném českém podniku nenajdete.
Něco podobného dříve odbory
KOVO zažily v nářaďovně, kde se
rozhodlo o vyčlenění a sloučení ně-

kterých činností. Došlo tam doslova
k válce o pracovní místa. „Nakonec se
podařilo snížit počet vyčleněných míst
ze sta na čtyřicet,“ uvedl J. Povšík.
Připomněl, že některé situace mohou
být i účelové, kdy například vedoucí
s dobrými kontakty odejde z ﬁrmy,
založí vlastní ﬁrmu a přes nákup se
snaží dostat zpátky a vydělávat na dodávce služeb vyčleněných činností.
Na základě požadavků odborů
KOVO byly v minulosti v rámci komise na nákupu upraveny vnitřní
předpisy, aby takzvané skryté zaměstnávání vymizelo. Jsou jasně
nastavena pravidla pro práci externích ﬁrem v různých oblastech,
například údržbách.

Aktuálně je, bohužel, nereálné
zjistit počty externích zaměstnanců.
ŠKODA obvykle nasmlouvá externí
služby na určitý objem hodin, nebo
ﬁnancí a je na dané ﬁrmě kolik na to
pošle lidí. Krátkodobých služeb,
které se nakupují externě, může být
několik stovek, další ve ﬁrmě fungují dlouhodobě. Může jít o zhruba
8 000 lidí.
V současné době také pokračuje
rácio, ale i HPO v nepřímé oblasti
a některá místa tak mizí. To jsou
celokoncernové postupy, které
nejspíš nikdy neskončí. Celkově
ale počet kmenových míst roste,
a to jak v přímé tak nepřímé oblasti
na nových projektech.

Budeme vařit kvalitně, slibuje
Aramark. A co ceny v kioscích?

Hosty březnového zasedání Podnikové rady byli zástupci společnosti
Aramark - Vladimír Staněk, generální ředitel a jednatel společnosti,
Michaela Klesnarová, obchodní
ředitelka společnosti a Martina
Chaloupková, ředitelka HR.
Ředitel Staněk konstatoval, že společnost se bude snažit odvádět co
nejlepší práci k plné spokojenosti
strávníků ve ŠKODA AUTO. Představil ﬁrmu Aramark, která má velký
rozmach činností po celém světě.
Stará se například o stravování
armády, zásobuje některé ropné
plošiny a spoustu dalších mimořádně náročných oblastí. Dlouho působí
v Německu, ČR, Belgii, Španělsku,
Irsku a Velké Británii.
V regionu zajišťuje stravování například pro Faurecii a v Česku také
pro ﬁrmy Bosch či TPCA v Kolíně.
„S odbory rádi spolupracujeme, vyjednáváme s nimi prakticky ve všech
průmyslových podnicích, kde působíme,“ říká Staněk.
Ke stravování ve ŠKODA AUTO
uvedl, že společnost má za sebou
řadu úspěšných projektů a ráda by
navázala na koncept IQ Rest. „Přicházíme vařit pokud možno z čerstvých surovin s přihlédnutím k technologiím, které tady máme. Vaříme
z českého masa, jehož kontrolu
máme pod dohledem. Maso je to
čerstvé a neputuje po celé Evropě.
Děláme pravý vývar a kaši děláme
opravdu z brambor,“ říká Staněk.

„Stojíme na poctivém vaření,
k tomu přidáváme koncept domácího
pečení bábovek, koláčů a buchet,
v kioscích chceme nabídnout i zdravější svačiny, sendviče, saláty a bagety. Jídelníček občas v průběhu roku
můžeme zpestřit etnickou kuchyní.
Děláme především vyvážené stravování,“ uvedli zástupci Aramarku.
Firma převezme zaměstnance
Eurestu (dnes Compass Group), které řádně přeškolí. „Jsme připraveni
přechod zaměstnanců zvládnout,
máme na to vyčleněný tým, máme
řadu odborníků, kteří nastaví perfektní systém. Zaměstnance musíme postupně velmi citlivě vyškolit
tak, abyste v průběhu tří měsíců
pocítili pozitivní změny. Připravujeme setkání se zaměstnanci, budeme
akceptovat mzdy i další podmínky.
Jsme transparentní a sociální. Pro
zaměstnance je to obrovská změna,
ale chceme je uklidnit, že je naopak
budeme posouvat v jejich kariérním
rozvoji,“ uvedl Staněk.
Předseda Povšík ale upozornil,
že je otázkou, jak Aramark plně
zajistí všechny služby, když výběrové řízení vyhrál za výrazně méně
peněz než nabízela dosavadní ﬁrma
Eurest. Upozornil také na složitou
hierarchii a potíže byznysu ve ﬁrmě
ŠKODA, která na maximum ořezává náklady. „Doufejme, že i za tuto
cenu budete schopni vést sociální
dialog. Zaměstnanci budou v péči
největší odborové organizace,“

uvedl předseda PR Jaroslav Povšík.
Předseda DO 31 Petr Knotek
položil dotaz ohledně výběrového řízení. Zeptal se, v čem bude
Aramark lepší než Eurest, který tu
byl dlouhá léta. Dále se dotazoval na sortiment jídla. „Je fajn, že
plánujete zdravé jídlo, ale máme
tu těžké provozy a někteří zaměstnanci potřebují hutné jídlo včetně
knedlíků,“ dodal Knotek. Zeptal se
také na to, zda Aramark převezme
kolektivní smlouvu z Eurestu. „Kolektivní smlouvu plně převezmeme
a počítáme s vyjednáváním i růstem
mezd. Jakýkoli nárůst mezd budeme
vždy podporovat,“ reagoval Staněk.
„Co se týká zdravé stravy, lidé
o to mají zájem, je to trend. V TPCA
tvoří kolem poloviny odběrů zdravé
stravování. Ale určitě budou nadále
i tradiční jídla, která uvaříme velmi
dobře. Chceme personál motivovat,
aby jídlo vařil s láskou, dát mu prostor
i potřebné ohodnocení. Vařit budeme
z kvalitních surovin,“ dodává ředitel.
Předseda DO 32 Lukáš Jindra
položil dotaz na ceny v kioscích,
které jsou dosud mnohdy vyšší než
v obchodech mimo ﬁrmu. „Co se
týká cen v kioscích, neumím plně
odpovědět. Pan předseda hovoří
o nízké nabídkové ceně, ale pokud
odvedeme dobrou službu, nebudeme ve ztrátě. Zisk počítáme ve výši
kolem 4 procent. Probíráme ceníky,
budeme maximálně transparentní,“
dodali zástupci společnosti Aramark.

Emerge zaměstnancům v ŠPC nabídne i ombudsmana
Zaměstnanci s pracovními handicapy na pracovišti ve ŠKODA Parts
Centru (ŠPC) se pod novou ﬁrmou
Emerge mohou v případě potřeby
obrátit i na takzvaného pracovního
ombudsmana. „Naše ﬁrma má nezávislého partnera, který mluví se všemi
zaměstnanci na pracovišti a má k nim
přístup. Jsem přesvědčen, že to bude
velmi prospěšné i pro zaměstnance
ŠKODA AUTO tak, jako ve všech
ostatních našich projektech. Je nezávislý a odpovídá pouze statutárnímu
řediteli. Dokáže se zaměstnanci řešit
problémy na pracovišti i jejich osobní.
Máme s tím velmi dobré zkušenosti,“
uvedl předseda správní rady ﬁrmy
Emerge Karel Takáč.
„Ve svůj tým velmi věřím, máme
pro zaměstnávání handicapovaných zaměstnanců nejlepší možný
manažerský tým. Práce je všude
těžká, ale s dobrými podmínkami se
dá lépe zvládat. Důležité je pro nás
správně posoudit schopnosti každého jednotlivce,“ dodává Karel Takáč.
Odbory KOVO s novou ﬁrmou,
která zaměstnance převzala se
všemi právy a povinnostmi, zahájí
kolektivní vyjednávání. O převzetí
pracoviště ﬁrmou Emerge jsme
vás informovali v minulém vydání
a tento úspěšný proces je dokladem
toho, jak se přístup a zaměstnávání

zaměstnanců se zdravotními omezeními ve ﬁrmě ŠKODA s přispěním
odborů KOVO vyvíjí.
Ještě v devadesátých letech se
ve ﬁrmě ŠKODA pracovní místa pro
handicapované zaměstnance spíše
ztrácela, než se v závodě za zády
odborů KOVO zachytila jedna společnost. V ní se později odboráři
snažili řešit a hájit pracovní místa pro
zaměstnance se zdravotním omezením, mzdové a pracovní podmínky
ve všech aspektech. Tehdy se to
nepodařilo dovést do cíle. „Zaměstnance z této ﬁrmy chtěli rozprášit
na jiná pracoviště po celém okrese,
po různých místech, mnohdy pro
jejich práci zcela nevhodných. V té
době jsme proto byli rádi, že jsme
se v roce 2010 dohodli s organizací
Fokus, s kterou jsme spolupracovali
chvílemi úspěšně, chvílemi neúspěšně,“ říká předseda PR Jaroslav
Povšík a dodává: „Až tento projekt
došel k hranici, kdy se majitelé Fokusu, nebo jejich zástupci, rozhodli,
že zastupování zaměstnanců a zaměstnanci samotní pro ně nejsou tak
důležití jako pro nás - odbory KOVO.“
Zástupci odborů KOVO v čele
s předsedou Povšíkem začali situaci
v ŠPC řešit už od loňského léta, kdy
tamní kolegy pravidelně navštěvovali. „Slyšel jsem příběhy, které

jsem se snažil přenášet ostatním
do Podnikové rady a za účasti pana
Hlaváče jsme řekli ﬁrmě, že takhle
to tady nemůže fungovat. Tady musí
být lidé šťastní, mít odpovídající
práci, kterou zvládají a zejména toto
přání pro mě bylo motorem situaci
vyřešit,“ dodává předseda.
Nastalo proto hledání nového provozovatele těchto činností
v ŠPC. Předseda Povšík o tom
diskutoval zejména s panem Bohdanem Wojnarem, členem představenstva za oblast personalistiky, a Pavlem Hlaváčem z útvaru řízení HR.
Výběrové řízení vyhrála právě ﬁrma
Emerge pana Karla Takáče. „Hned
od prvních dnů budeme pozorovat,
zda se všechna slova promění v činy
nejen v práci, ale i doma v rodině,“
říká předseda a dodává směrem
k zaměstnancům: „Naše odborová
organizace udělá vše pro to, aby se
vaše podmínky zlepšovaly a vaše
mzdy rostly. Aby to, co tady v práci
prožíváte, bylo pozitivní součástí
života a mohli jste o tom vašim blízkým vyprávět jen v dobrém.“
Podle našich čerstvých informací
jsou převedení zaměstnanci velice spokojeni s přístupem nového
zaměstnavatele a jeho vedoucích,
zavládla zde vstřícnost, slušnost
a ochota.

Plný parket na plese seniorů při koncertu Jiřího Štědroně.

Ples seniorů uzavřel
taneční sezonu

Stovky spokojených tanečníků.
Příjemná atmosféra, povídání, hudba, ale i atraktivními cenami nabitá
tombola. Takový byl 5. ples seniorů,
který uspořádaly odbory KOVO MB
pro své členy. Ačkoli jej odborová
organizace připravuje primárně
pro členy Klubu důchodců odborů
KOVO, obvykle alespoň polovinu
účastníků tvoří mladší ročníky.
Plesem provázela perfektní kapela Vinšovanka, která lákala k tanci,
parket byl prakticky neustále zaplněn a i starší tanečníci by svojí
energií a kreacemi některé mladší
doslova strčili do kapsy. Hostem
večera pak byl známý zpěvák Jiří
Štědroň, který přijel s hodinovým
koncertem a sklidil velký potlesk.

Nechybělo však ani předtančení
a bohatá tombola s 35 atraktivními cenami, například se zájezdy
do lázní. Pro každého účastníka
byla zajištěna večeře a na úvod
slavnostní přípitek.
„Čas velmi letí. Není to dlouho,
kdy jsme pořádali první ples seniorů a věřili, že z toho bude tradice.
Nyní tu máme 5. ročník, který pořádáme tradičně v měsíci dubnu
jako předzvěst jara, když už je lepší
počasí a večer je déle vidět, což
je pro seniory, nebo lidi, kteří se
hůře pohybují, příznivější,“ vysvětlil
důvod tradičního termínu předseda
PR Jaroslav Povšík. Ples seniorů
navíc každoročně uzavírá plesovou
sezonu v Mladé Boleslavi.

Sportovní komise připravila další akce
Sportovní komise připravila pro členy Odborů KOVO MB další sportovní
akce na měsíc květen. Jde o kuželky Na Kozině pro jednotlivce a turnaj
v šipkách. Turnaj v kuželkách se uskuteční od 9. do 12. května v kategoriích
ženy a muži. Přihlášky je možné podat do 26. dubna na pokladně odborů
KOVO. Pro člena odborů KOVO je startovné zdarma. Co se týče turnaje
v šipkách, ten se koná 20. května v Čejeticích U Kepkeho od 10 hodin.
Registrace hráčů je na místě půl hodiny před zahájením hry. Další akcí je
turistika. Její termín bude stanoven tak, aby nedošlo ke kolizi s termínem
fotbalu v MB (zápas se Slavií).
Sportovní komise odborů KOVO připravuje turistiku také v červnu, září,
říjnu a listopadu. Na konci září se vrátí k turnaji ve stolním tenise (místo
nohejbalu venku). Připraven bude také XXXI. ročník bowlingu, druhý turnaj
v šipkách, koncem roku pak sálová kopaná či vánoční turnaje v kuželkách
a nohejbale. Po celý rok tak bude nadále výběr sportovních akcí více než
pestrý.

K R ÁTCE
• Kritickou událostí na montáži
M1 Fabia byla nutnost odstranit
závadu na 70 vozech, které byly
zapříčiněny nekázní jednoho ze
zaměstnanců – jak jinak - externí
ﬁrmy. Doufejme, že se ﬁrma chytí
za nos, poděkuje za zásah jednomu kmenovému zaměstnanci, že
závadu zachytil včas. Ten na ni
upozornil nad rámec svých povinností.
• Na většině montážních a přidružených pracovišť panuje radost
z toho, že si zaměstnanci mohou
dát do pořádku zdraví, vyspat se

a sejít se s rodinami o víkendu místo nenáviděné šesté noční směny.
• V závodě Kvasiny stále chybí
dodávky sedaček do nových vozů.
Žádáme proto nákup, aby zintenzivnil jednání v rámci výběrových
řízení, aby byly tyto dodávky plněny. Zaměstnanci nemíní trpět
nedodáváním dílů a s tím spojenými
pracovními komplikacemi.
• V příštím vydání ŠO se blíže
podíváme, jak vypadá projekt montáže Škodovek v Alžírsku a také
přineseme informaci, jaká je situace
našeho závodu v Indii.

Jak podávat příspěvky
do společenské rubriky?
Vaše příspěvky do společenské
rubriky (například oznámení o úmrtí, vzpomínky, svatební oznámení,
blahopřání, narození dítěte), která
vychází vždy první čtvrtek v měsíci ve Škodováckém odboráři,
můžete podávat osobně ve všech
závodech Mladá Boleslav, Kvasiny i Vrchlabí. V Mladé Boleslavi
v knihovně 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. Další vydání společenské
rubriky vyjde 4. května, uzávěrka

příspěvků je do 28. dubna 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.
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