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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
FLEXIKONTA S VYŠŠÍ ODMĚNOU
I DALŠÍMI VÝHODAMI

Podniková rada na svém květnovém zasedání detailně projednala výsledky kolektivního
vyjednávání ve všech kapitolách
a zkontrolovala splnění uloženého mandátu v yjednávacím
týmem. Předseda PR Jaroslav
Povšík zde rovněž informoval
člena představenstva za oblast
personalistiky Bohdana Wojnara o odblokování projednávání
všech dalších požadavků, návrhů či pozastavených dohod.
Ty byly dosud zastaveny kvůli
tlaku odborů KOVO na výsledek
kolektivního vyjednávání. Mezi
zásadní patřila například blokace
přesčasové práce na motorech
a převodovkách. „Za toto prohlášení velmi děkujeme, je to pro nás
dobrá zpráva,“ reagoval Bohdan
Wojnar.
Letošní kolektivní vyjednávání
bylo v mnoha ohledech jiné než
v předchozích letech a bylo napojené na loňské vyjednávání mzdové
dohody, která byla uzavřena na dva
roky s tím, že letos se budou odbory
KOVO soustředit na humanizaci
pracovní doby a s tím souvisejícími
beneﬁty. „Cílem bylo zahájit postupnou humanizaci pracovní doby

a přitom zajistit hodnoty výhodné
pro zaměstnance,“ říká předseda
Povšík.
„Velkým sporem byla ﬂexibilita
práce, kterou už lidé po tolika letech
nechtějí. V tom jsme měli jasnou
pozici,“ říká předseda Povšík. Flexikonta se proto nekonala, dokud
se nepodařilo vyjednat odpovídající
podmínky. První ﬂexikontová směna byla tak naplánována na noční
směnu z pátku 12. května již podle
nových pravidel – tedy s možností zaměstnance požádat o tzv. vypárování
zaměstnancem z jiné směny na přesčas a také s navýšením odměny
za ﬂexikonto o 400 korun a s výrazně
nižším saldem 22,5 hodiny.
Aktuálně jsou ﬂexikonta naplánována do prázdnin, kdy začne
dvouměsíční období, kdy na základě
požadavků odborů KOVO nebudou
ﬂexikonta organizována především
kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a také s ohledem na exponované období, kdy si zaměstnanci
vybírají volno a chtějí trávit prázdninové víkendy s rodinou. Výjimkou
může být mimořádná dohoda za mimořádných podmínek.
Na Octavii byly vyhlášeny tři
směny, na Fabii se pojedou všech-

ny směny ﬂexikonta do prázdnin,
tedy celkem 7 směn. Oblast náprav
PK pojede podle potřeb výroby.
Flexikonta budou také na motorech
a převodovkách. O termínech budou
zaměstnanci informováni na svém
pracovišti.
Předseda Povšík dále připomněl
další novinky vyjednané v oblasti
humanizace práce a potvrdil snahu
začlenit tyto růstové hodnoty, například o 100 korun vyšší příspěvek
na doplňkové penzijní spoření,
rovněž v některých integrovaných
ﬁrmách.
Připomněl také vyplacení variabilního bonusu, který společně s jednorázovou platbou dosáhl rekordní
hodnoty 45 000 korun. „Měli jsme
zpětnou vazbu, že společně s vyrovnáním ﬂexikonta, běžnou mzdou
a bonusem přišli lidem opravdu rekordní výplaty, byli z toho skutečně
nadšení, jen se nás ptali, jestli to už
takto bude každý měsíc. To bohužel
nebude,“ řekl s nadsázkou J. Povšík.
Podotkl ale, že brzy bude vyplacena
první polovina zaručeného bonusu,
jenž se v posledním kolektivním
vyjednávání také navyšoval.
Předseda PR připomněl, že bonus bohužel neplatí pro agenturní

zaměstnance. Zástupci agentur
vyslovili vůli bonus rovněž vyplatit,
pokud proběhnou jednání o kompenzaci ze strany ﬁrmy ŠKODA.
„Firma se samozřejmě brání dalším
nákladům, přestože jsme se snažili
v rámci rovnosti mzdy, aby bonus
dostali všichni,“ říká J. Povšík.
Připomněl, že mzdová dohoda
platí do 31. března 2018 s celkovou
růstovou hodnotou 11,2 procenta,
a že tarify rostly o 3 procenta také
od letošního ledna. Panovala zde
obava o narušení hodnoty inﬂací
a případnými výkyvy po ukončení
intervencí Českou národní bankou.
K tomu ale nedošlo, inﬂace již kulminovala v přiměřených mezích.
Odbory KOVO děkují celému
osazenstvu za podporu k růstové
hodnotě kolektivní smlouvy a dalších dohod, zejména humanizaci
pracovní doby. „Naše požadavky
v žádném případě nebyly nijak přehnané a destruktivní, naopak přispějí ke zvýšení atraktivity zaměstnavatele – podporují nábor a stabilizaci
zaměstnanců i entusiasmus vyrábět
kvalitní česká auta,“ dodal předseda
Povšík. Podniková rada schválila
výsledky kolektivního vyjednávání
2017 svým usnesením.

Chceme znát budoucí systém
výroby komponentů ve VW
a roli ﬁrmy ŠKODA

Podniková rada se seznámila
s novou válcovou zkušebnou

Podniková rada odborů KOVO
měla možnost seznámit se s novou válcovou zkušebnou, která je
součástí emisního centra motorů
technického vývoje ŠKODA. Jedná se o nejmodernější zařízení
svého druhu ve střední Evropě
a o jedinečnou laboratoř v rámci
celé České republiky za téměř 15
milionů eur.
Podnikovou radu v novém centru
přivítal šéf vývoje agregátu a podvozku Martin Hrdlička. Předsedové
DO měli možnost seznámit se
s fungováním laboratoří i metodikou
nejnovějšího testování. Za perfektně
připravenou prezentaci i organizaci
zasedání PR si tým p. Hrdličky
s podporou předsedy tamní DO 12
Karla Matějky zaslouží poděkování.
V nové budově sídlí také hasiči
pro oblast technického vývoje, kteří
jsou pro takto koncipovaná zařízení
velmi důležitou součástí. Ačkoli se

budova zvenčí zdá obrovská, uvnitř
bude na každé směně pracovat jen
8 lidí. Je to dáno tím, že budova je
především plná rozsáhlých technologií. Do roku 2020 zde postupně vytvoří 24 pracovních míst a vzniknou
další dvě válcová zkušební zařízení.
Podle Mar tina Hrdličky není
náhodou, že zde vzniklo toto emisní centrum. ŠKODA byla v tomto
směru vždy napřed. Otázka emisí se
zde řeší už desítky let a tato oblast
technického vývoje se postupně
rozšiřuje. Nová laboratoř pokládá
základy pro budoucnost vývoje motorů ﬁrmy ŠKODA. „Celá investice
je nezbytná, abychom zůstali plně
konkurenceschopní,“ dodal Hrdlička.
Laboratoř bude mít důležitou
úlohu ve vývoji a testování motorů.
Mohou zde být měřeny a optimalizovány jak vozy s benzinovými a naftovými motory, tak i vozy s hybridním
a čistě elektrickým pohonem.

Předseda PR Jaroslav Povšík
informoval Podnikovou radu o novinkách ve ﬁrmě ŠKODA a koncernu Volkswagen. Podotkl přitom, že
tok informací je stále složitější a že
na jednotlivých lokalitách začíná
ubývat vzájemná solidarita. Chybí
jak dostatek informací, tak i jasná
a transparentní koncepce. „V měsíci
červnu budeme muset udělat speciální jednání, kde budeme jako jednotlivé lokality požadovat informace, jak
se bude dál vyvíjet koncern Volkswagen zejména z hlediska budoucnosti. To znamená především, jak
bude vypadat systém komponentů,
kde nyní panuje nejistota. V současné době zde dominují především dvě
německé lokality Salzgitter a Kassel,“
uvedl předseda Povšík.
Pro závody ŠKODA je přitom
výroba komponentů velmi důležitá.
Významnou část produkce tvoří
převodovky a motory v Mladé Bo-

leslavi, zásadní obživou jsou pak
automatické převodovky DQ 200
pro závod Vrchlabí. Předseda Povšík uvedl, že bude nutné hájit naše
zájmy v grémiu, které se má situací
výroby komponent zabývat a jež má
nyní tři členy – Bernda Osterloha,
který je předsedou Podnikové rady
VW, ale také členem dozorčí rady
ŠKODA, dále Uwe Hücka z Porsche
a Petera Mosche z Audi.
Nejistota souvisí s plánovaným
nástupem elektromotorů, které
nebudou potřebovat souč asné
převodovky a zvažovanou změnou
systému výroby komponent. „Co
bude po roce 2020 je stále velkou
otázkou právě v oblasti komponent,“
říká předseda Povšík. Odbor y
KOVO společně s ﬁrmou ŠKODA se
chtějí všemi dostupnými možnostmi
zasadit o získání zakázek, které
zajistí budoucnost a pracovní místa
v českých závodech.
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EXPRES
Vrchlabí čekají
přesčasové směny,
o převodovku je velký
zájem
S ohledem na velký zájem
o převodovky DQ 200 ze závodu Vrchlabí plánuje ﬁrma
několik přesčasových směn
v sobotu v ranní směně. Uskuteční se tři směny v květnu a tři
směny v červnu. Odbory KOVO
Vrchlabí s požadavkem souhlasily za předpokladu odpovídající
odměny a komplexní sociální
obslužnosti a také s tím, že
přesčas nebude organizován
24. června, kdy je v plánu dětský den pro děti a rodiny členů
a zaměstnanců.
Odborová organizace má
kompletní rozpočet
Odborová organizace KOVO
MB má kompletní rozpočet pro
rok 2017. Kromě již dříve schváleného rozpočtu organizace pro
letošní rok a schválení zprávy
o hospodaření v loňském roce,
jsou již kompletní také rozpočty
jednotlivých Dílenských organizací. Podniková rada o tom byla
informována na svém květnovém zasedání.
Členská základna si drží
stabilní růst
Také v měsíci dubnu si členská základna odborů KOVO
držela stabilní růst. Do odborů KOVO totiž jen během
dubna přistoupilo celkem 230
nových členů. Pro pořádek
také uvádíme, že dva členové z řad odborářů vystoupili.
Členská základna kontinuálně
roste a je výsledkem pozitivního
a úspěšného působení odborové organizace a kolektivního
vyjednávání.
Výroba vozů
i komponent běží
na plné obrátky
Téměř bez problémů a naplno běží výroba vozů ve všech
lokalitách, informoval Podnikovou radu místopředseda Josef
Zmrhal. Menší komplikace stále
trápí zpoždění dodávek dílů
pro vůz Kodiaq, o který je mezi
zákazníky enormní zájem. Co
se týče pohledu na celoroční
plán PPA je mírný pokles u motorů EA 111 a převodovek MQ
100, naopak u motorů EA 211
a převodovek MQ 200 a D 200
je nárůst.

Paritní komise řešila další požadavky v oblasti odměňování
Koncem dubna proběhlo 3. jednání Paritní komise v letošním roce.
Na programu bylo sestavení nové
organizace práce kroužku kvality
na montážní lince vozu v útvaru PF
I-M a s tím spojené týmové odměňování. Odborný útvar průmyslového
inženýrství provedl analýzu MTM.
Tímto řešením příplatku MTM 100
na pracovišti QRK bude možné nastavit týmovou prémii ve výši 1 850
korun. Využití této nové organizace

pracovišť QRK se předpokládá
i na dalších provozech montáže
vozů v hale M1 a v závodě Kvasiny.
V ostatních provozech výroby se
tento model týmové práce s ohledem na malé počty kontrolních míst
nepředpokládá.
Paritní komise také pokračovala
v řešení požadavku útvaru VFO-L
na přehodnocení tarifního zatřídění
výrobních operací nástřiku plniče
z třídy H na G. Během diskuze bylo

konstatováno, že dle současného
katalogu směnných příkladů jsou
činnosti nástřiku plniče správně
zařazeny do tarifní třídy H a naopak zařazení tohoto pracoviště
v lakovně Kvasiny do třídy G je
v nerovnováze. Paritní komise se
shodla na potřebě sjednotit zařazení nástřiku plniče v Mladé Boleslavi
a Kvasinách. Podmínkou sjednocení je úprava katalogu směrných
příkladů.

PRODEJ POUKAZŮ NA TÁBORY LETOS
PROBÍHAL HLADCE, ODBORY KOVO
PŘESTO DÁL HLEDAJÍ ZLEPŠENÍ

Předseda PR Jaroslav Povšík
informoval Podnikovou radu o prodeji
poukazů na dětské tábory pořádané
odbory KOVO. O tábory je opět značný zájem a v poslední době se objevila mírná kritika faktu, že na některé
termíny už jsou poukazy vyprodány.
Objevují se zejména stížnosti zaměstnanců, kteří jsou v době zahájení
prodeje na služební cestě, nebo zaměstnanců s nějakými dalšími omezeními a lidí pracujících na jiné směně
než ranní v době zahájení prodeje.
Bohužel, zatím se nepodařilo najít
spravedlivější cestu než tu, že ten kdo
dříve přijde, ten vybraný termín má.
„O poukazy je jednoduše velký zájem,
protože jsou skutečně atraktivní a už
roky zde držíme minimální cenu, navíc

Helmu si
motocyklisté
mohou uložit
do boxu na bráně
Na základě podnětu odborů
KOVO byly v rámci pilotního projektu v kolárně na 13. bráně ﬁrmou
ŠKODA zajištěny boxy pro ukládání
motocyklistických helem. Tento
požadavek vzešel z členské základny v souvislosti s tím, že řada
zaměstnanců zejména v letních
měsících dojíždí do zaměstnání
na motocyklu. Dosud si zaměstnanci museli nosit helmu s sebou až
na své pracoviště, protože většina
helem se bohužel do standardní
šatní skříňky kvůli svým rozměrům
nevejde.
Nové boxy jim situaci nyní budou moci ulehčit, helmu nechají
na bráně. Jednotlivé boxy jsou
samozřejmě zamykatelné na kódový zámek tak, aby zaměstnanec
o helmu nepřišel. Podobně to již
funguje v závodě Kvasiny. Boxy jsou
k dispozici zdarma, proto neváhejte
s jejich využíváním.
Na základě vyhodnocení pilotního projektu a dalších podnětů
odborů KOVO se podobné novinky
chystají i na ostatních branách,
pracuje se také například na modernějších stojanech pro kola a zajištění
nabíječek elektrokol do koláren.
O všech novinkách vás budeme
průběžně informovat.

Na 13. bráně si můžete helmu uložit
do uzamykatelných boxů.

pro naše členy poskytujeme dotaci,“
říká předseda Povšík.
Ačkoli se odbory KOVO snaží postupovat maximálně transparentně,
zahájení prodejů jednotlivých termínů informují dlouho dopředu, přesto
není vždy možné zavděčit se v tak
velké ﬁrmě všem. J. Povšík proto
vyzval Podnikovou radu, aby podle
ohlasů svých členů a svých zkušeností, zaslali návrhy na zlepšení systému prodeje. I když je pravdou, že
po mnoha letech zkušeností a zvažování různých jiných možností, se
jiné konstruktivní řešení nerýsuje.
Podle mnohých předsedů
DO však samotný prodej proběhl
velmi dobře, poklidně a především
rychle. Už během hodiny byla fronta

prvních zájemců vyřízena. „Fronta
byla rozdělena na dvě řady a čekající byli rychle odbavováni, slyšel
jsem na to chválu,“ uvedl předseda
DO 7 Pavel Smutný. „Prodej šel
velmi rychle, bylo to bez problémů,“
pochvalovala si také předsedkyně
DO 11 Miroslava Voleská.
V nabídce jsou navíc stále k dispozici poukazy na některé turnusy
hlavně začátkem prázdnin. Pokud
ještě máte zájem o nákup poukazu
na letní tábor pro své dítě, obraťte
se na oddělení cestovních služeb
a rekreací v budově odborů KOVO
(1. patro, tel. 17440, 17441, 17442),
kde poskytnou také aktuální informace o zbývajících poukazech,
jejichž počet se každým dnem mění.

Atraktivní slevy do Aquapalace
v Praze pro členy

Vedení odborů KOVO MB zajistilo
pro své členy exkluzivní a vysoké slevy do největšího aquaparku v Česku
– Aquapalace v Čestlicích u Prahy,
který nabízí velký vnitřní i venkovní
vodní svět s největšími tobogány
a divokou řekou u nás a také velké
lázně s různými druhy saun a vířivek.
Vstupenky a poukazy bude možné
po zahájení prodeje (o kterém vás
budeme včas informovat) kupovat

ve videopůjčovně odborů KOVO
MB v budově M5. Půjde o exkluzivní
akční nabídku celodenních rodinných
vstupenek do Vodního a Saunového
světa, vstupného 1+1 do vodního
světa, akci rodinný víkend či akční
pobyty v hotelu Aquapalace se vstupem do aquaparku. Přesný přehled
cen uvedeme v některém z příštích
vydání ŠO a samozřejmě také na našem webu.

Význam IT stále roste
S novinkami v oblasti informačních technologií a IT strategie se
na svém květnovém zasedání seznámila Podniková rada odborů
KOVO. Jedním z hostů PR byl totiž
Ralf Brunken, vedoucí oblasti FI
Informační technologie. „Oblast
IT nabývá pro společnost ŠKODA
stále většího významu,“ uvedl Ralf
Brunken. „V roce 2020 musíme být
s naší IT strategií tak daleko, že budeme schopní podpořit podnikovou
Strategii pro rok 2025, ze které naše
strategie vychází,“ dodává.
Firma se v tomto směru bude
zaměřovat na technologie, které
umožní růst výkonu a efektivity ukládání dat. Důležitá je také analýza
dat, jejichž objem stále narůstá a je
nutné je odborně analyzovat. Dalším
tématem je sílící umělá inteligence,
která nabývá rostoucího významu
a také nové technologie v oblasti výroby, kam patří například automaticky jezdící vozíky, které ulehčují práci
zaměstnancům. Ralf Brunken uvedl,
že počet počítačů ve ﬁrmě ŠKODA
stále roste, přičemž přibývá přenosných počítačů, které se stávají
standardem. V této souvislosti roste
objem dat ukládaných ve ﬁremním
výpočetním centru.
I přes nejmodernější technologie
nadále zůstává srdcem oblasti IT
odbornost našich zaměstnanců.
Nezbytnou součástí progrese je
proto rovněž vzdělávání a průběžné

školení zaměstnanců, stejně jako
tzv. agilní metodika. „Kromě toho
se snažíme, aby zaměstnanci měli
nové možnosti práce, respektive
pracovní doby. O tuto možnost již
v oblasti FI požádalo zhruba 270
zaměstnanců,“ uvedl R. Brunken.
Důležitou roli hraje IT značky
ŠKODA v rámci koncernu Volkswagen. „ŠKODA má již od roku 1992
velice dobrou strategii SAP, pro niž
má zřízené kompetenční centrum
s více než 90 zaměstnanci. V koncernu VW je to velmi dobře vnímáno,“ uvedl R. Brunken. Požadavky ze
strany VW na škodovácké IT v této
oblasti stále rostou a dokonce existuje možnost, že by naše ﬁrma převzala odpovědnost za SAP v rámci
celého koncernu Volkswagen. O tom
se však zatím vedou diskuze.
Podstatné je rovněž téma bezpečnosti, ve ﬁrmě ŠKODA je sbíráno velké množství dat. Plánuje
se proto zajištění organizace, která
bude mít v tomto směru podstatné
kompetence a zajistí bezpečnost dat
i před rostoucím množstvím útoků.
Koncern Volkswagen je pochopitelně, stejně jako další světové ﬁrmy,
dlouhodobým terčem hackerských
útoků.
Oddělení IT má tedy před sebou
pestrou paletu úkolů, kde jen často
zmiňované plány v oblasti konektivity automobilů a produktů ﬁrmy
ŠKODA, jsou spíše špičkou ledovce.

Jezděte spolu! I díky novému
programu pro zaměstnance
Firma ŠKODA společně s oddělením DigiLab připravila projekt „Jezdíme spolu“, který právě odstartoval.
Firma dlouhodobě hledala ideální
řešení pro spolujízdu zaměstnanců
při dojíždění do a ze zaměstnání.
Společné cestování může ulevit
nejen dopravní situaci v okolí našich závodů, ale také šetřit životní
prostředí a náklady zaměstnanců
na dopravu.
Pod názvem „Jezdíme spolu“ budou komunikovány všechny ﬁremní

aktivity, které mají za cíl podpořit
sdílení jízd zaměstnanci. V pilotní
fázi, která byla právě spuštěna, poskytne ﬁrma ŠKODA svým zaměstnancům 1 500 licencí na bezplatné
využívání mobilní aplikace TwoGo.
Jedná se o aplikaci pro spolujízdu
od společnosti SAP, kterou využívají
i další koncernové značky. Zaměstnanci ji budou moci používat pro
jízdy soukromými i služebními vozy.
Jak zmíněná aplikace pro spolujízdu funguje, se dočtete na webu

jezdimespolu.skoda-auto.cz. Na této
stránce se můžete již nyní zaregistrovat a začít využívat aplikaci pro
spolujízdu TwoGo.
Pro uživatele aplikace jsou připraveny zajímavé beneﬁty za jejich
zodpovědný přístup k životnímu
prostředí a snahu pomáhat zlepšit
dopravní situaci v místech, kde pracují a žijí. Počet bezplatných licencí
pilotní fáze je omezený, neváhejte
proto s jejím stažením a jezděte
spolu!

Předání ocenění nejlepším studentům oboru průmyslový logistik.

Diskuzní Fórum logistiky
mělo velký úspěch

V pátek se ve ŠKODA Muzeu za účasti předsedy Podnikové rady Jaroslava Povšíka, šéfa logistiky značky ŠKODA Jiřího Cee a ředitele SOUs
ŠKODA Martina Slabihoudka uskutečnil 3. ročník Diskuzního fóra logistiky.
To je vyvrcholením celoroční snahy oblasti logistiky o maximální duální
vzdělávání studentů Středního odborného učiliště strojírenského v oboru
průmyslový logistik. Diskuzní fórum studentům nabídlo šest odborných
stanovišť z jednotlivých oblastí logistiky s odborným výkladem vedoucích
a dalších odborných pracovníků této oblasti. Budoucí zaměstnanci se tak
mohli seznámit s nejdůležitějšími informacemi o logistice a zeptat se na vše,
co je zajímá. Na nejčastější dotazy pak odpovídal vedoucí logistiky Jiří Cee
a jeho kolegové. Studenti ze setkání odcházeli velmi spokojeni a s řadou
nových poznatků.
Následně pak bylo předáno ocenění nejlepším studentům závěrečného
ročníku oboru průmyslový logistik, jež vybrala komise na základě jejich
školních úspěchů a mimoškolních aktivit. Za svoji práci ve škole se podívají
do Indie. Součástí fóra pak bylo také předání ocenění za nejlepší inovační
logistický projekt a také ekologický projekt zaměstnancům logistiky.

Zasedalo kuratorium
Nadace VW

Tento týden se za účasti předsedy PR Jaroslava Povšíka v Německu uskutečnilo zasedání kuratoria Nadace Volkswagen, jehož je
za odbory KOVO členem. Nadace
VW se zabývá podporou charitativních projektů navržených zástupci
zaměstnanců. V minulých letech
například na návrh předsedy Povšíka ﬁnančně podpořila dětský

sirotčinec, kter ý sídlí nedaleko
in di c ké h o Aur an g abádu, te dy
v lokalitě kde se nachází závod
společnosti ŠKODA. Kuratorium
projednalo nové projekty a zároveň
zhodnotilo průběh těch stávajících.
Zazněly rovněž zprávy z oblasti
ﬁnancování i jednotlivých činností
této velmi potřebné charitativní
organizace.

Jubileum: 40 let
ve ﬁrmě ŠKODA

Podniková rada pogratulovala k významnému výročí svému
předsedovi Jaroslavu Povšíkovi, který dosáhl jubilea, a to 40 let
nepřetržité práce ve ﬁrmě ŠKODA. „Nedávno jsem se zamýšlel,
jaké to bylo, když jsem nastoupil do Škodovky,“ říká 62letý předseda Povšík a dodává: „Byla to dlouhá cesta, vše co se odehrálo.
I přes všechny peripetie, kterými jsem zejména na začátku musel
projít, jsem nesmírně hrdý, že mohu být Škodovák. A pokud se něco
mimořádného nestane, tak Škodovákem minimálně ve svém srdci
zůstanu navždy,“ dodává předseda Povšík.
K významnému výročí mu popřál člen představenstva za oblast
personalistiky Bohdan Wojnar, který byl hostem zasedání PR.
„40 let je dlouhá doba, která si zaslouží ohlédnutí za tím, co tým
zdejších zaměstnanců dokázal a poděkování těm, kteří těch 40 let
byli u toho,“ říká B. Wojnar.

Jak podávat příspěvky
do společenské rubriky
Vaše příspěvky do červnové
společenské rubriky (například
oznámení o úmrtí, vzpomínky,
svatební oznámení, blahopřání,
narození dítěte, poděkování) můžete podávat do 26. května 2017.
Přinést je můžete osobně do knihovny odbor ů KOVO
MB v budově M5 ve všední dny
od 9 do 15 hodin a v případě závodů Kvasiny a Vrchlabí na sekretariátech tamních odborových
organizací KOVO ve všední dny

od 6 do 14 hodin. Další vydání společenské rubriky vyjde ve čtvrtek
1. června.
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