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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Odbory KOVO projednají výběh
a náběh výroby v souvislosti
s hromadnou dovolenou

Odbory KOVO si už v těchto
dnech vyžádaly návrh podoby
výběhu výroby před hromadnou
dovolenou od ﬁr my ŠKODA .
Výběh a náběh v ýroby musí
být s Odbory KOVO projednán.
Vše je nutné nastavit tak, aby
zaměstnanci mohli včas a v klidu nastoupit na zaslouženou
dovolenou poté, co v uplynulých
měsících tvrdě pracovali. Stejně
tak musí být včas informováni,
kterou směnou začne jejich práce
po dovolené.
„ Zároveň musíme zajistit co
nejlepší možné podmínky pro zaměstnance, kteří v době hromadné

dovolené budou muset pracovat,“
říká předseda PR Jaroslav Povšík.
To znamená zajistit potřebnou
sociální obslužnost, pitný režim,
provoz jídelen či některých kiosků,
provoz bran a další. V práci i přes
dovolenou zůstanou především
údržby, strážní na branách, někteří
kolegové z logistiky a z nepřetržitých provozů, lidé zajišťující provoz
jídelen a kiosků a mnozí administrativní pracovníci a především pak
osazenstvo Česany.
Valná část zaměstnanců z výroby
ve všech českých závodech si ale
odpočine prostřednictvím hromadné
dovolené, která odstartuje prvním

ZPR ÁV Y Z V ÝROBY
 Největší radost zaměstnancům
haly M13 udělala absence ﬂexikontové směny a nasazení sodobarů,
kde si mohou bez omezení čepovat
vodu. Výborně fungují teplotní přestávky vyjednané Odbory KOVO.
Lidé se také stále více ptají na permanentky na hokej a fotbal pro tento
rok a v jaké budou cenové relaci.
Pozn redakce: Permanentky na hokej a fotbal budou k dispozici v tomto
měsíci a sportovní komise provede
jejich rozdělení.
 Lakovna plní plán a dodává všechny karoserie, zásobníky
jsou zcela naplněny. Zaměstnanci
lakovny jsou rozčílení, když čtou
v odboráři, že ﬂexikonta v létě nebudou především kvůli nepříznivým
klimatickým podmínkám. Také tamní
kolegové chtějí letní víkendy trávit
s rodinami. Již takto horká lakovna
totiž musí chodit ve vedrech na páteční noční a sobotní ranní směny.
Musíme najít pro lakaře nějakou
alternativu a kompenzace. Lakaři
nechtějí v sobotu ráno svěšovat karoserie, mají toho tzv. plné zuby. Firma si musí uvědomit riziko, že mnozí
z nich se již poohlížejí po práci jinde!
 Na hale M12 byla opět velká
radost z neorganizování ﬂexisměny. Lidé také děkují za fungující
sodobary, považují to za příjemné
osvěžení, které si mohou dopřát
kdykoli bez ohledu na to, jestli někdo
klepe na teploměr plus-minus jeden
stupeň.
 Převodovky DQ200 na mimořádné a dobrovolné sobotní ranní
směně jely nad plán. Personál byl
plně postaven včetně motivovaného
agenturního personálu, pro nějž se
Odborům KOVO podařilo sjednat
stejnou prémii jako pro kmenový
personál. Zprávu podala paní Světlana Nečasová.
 Motory jedou také nad plán.
Od minulého čtvrtka se tam rozběhly
sodobary s plnou spokojeností.
Tamní kolegyně a kolegové se těší
na řadu letních akcí, například Letní
Kost pro radost a zároveň se ptají,
zda budou Odbory KOVO organizovat letošní vánoční koncert. DO 29
se chystá na zájezd do slavného
plzeňského pivovaru spojený s pro-

hlídkou muzea. Z centrální pokladny
se vždy peníze na dobrou akci pro
naše členy najdou.
 Ve svařovně Fabia proběhlo
ﬂexikonto. I tam vládne spokojenost
se sodobary. Znovu zde proběhly
týmové rozhovory na téma, jak
správně „párovat“ při ﬂexikontu.
 Na montáži Fabia proběhlo
rozsáhlé šetření stížnosti v tamní
oblasti údržby. Ta se neprokázala,
naopak vyplynul problém v podobě
nedostatku personálu, ať již z důvodu zavedení 20směnného režimu,
ﬂuktuace, odchodů do penze, nebo
nedostatku personálu, který musí
mít stále vyšší kvaliﬁkaci. Údržbáři
cítí velké fyzické a psychické vyčerpání. Odbory KOVO budou situaci
okamžitě řešit na nejvyšší úrovni
s členy představenstva Bohdanem
Wojnarem, Michaelem Oeljeklausem a šéfem výroby p. Markem
Jancákem. Na montáži Fabie zaměstnance bohužel postihla ﬂexisměna a útěchou je jim jen to, že
v dřívějších letech na tomto pracovišti ﬂexisměny nebyly organizovány.
 Co spojuje všechny výrobní
zaměstnance? Těší se na hromadnou dovolenou a dva letní měsíce
bez nepopulárních ﬂexisměn, sobot
a jinak narušených víkendů. Těší se
na zasloužený ﬁxní bonus - jeho letní
část a samozřejmě na možnost být
s rodinou a přáteli.
 Předseda PR Jaroslav Povšík
se sešel s ředitelkou Manpower
v systému Master Vendor Jaroslavou Rezlerovou a konzultoval s ní,
jak před dovolenou a po dovolené
bude vypadat situace v agenturním
personálu. Bude to nesmírně obtížné. Již byly zahájeny rozhovory
s ﬁrmou ŠKODA a jednání o zvýšení
motivace pro agenturní personál,
kde i konkurence už je někdy vpředu
a tito zaměstnanci přes všechny proklamace nedosahují na to, co mají
kmenoví zaměstnanci, i když jejich
práce je mnohdy stejná. Je jasné, že
kdyby nám agenturní zaměstnanci
vypadli ze systému, výroba a odbyt
se zhroutí a tím i spousta důležitých
synergických efektů, jako jsou variabilní bonus, získávání nových investic a možnost vyrábět nové modely.

týdnem v červenci. Firma společné
volno plánuje proto, aby mohla zcela
„vyběhnout“ výrobu a tedy vyprázdnit haly a montážní linky. Na nich
pak provede nutné investice, které
není možné během roku realizovat.
Například dojde k přesunu výroby
vozů Rapid a Seat Toledo, bude
provedena modernizace a údržba
některých zařízení a hal.
V Mladé Boleslavi bude dovolená první tři týdny v červenci,
kromě některých provozů, které
budou třetí týden zajišťovat výrobu dílů pro pobočné závody a pro
koncernové odběratele. V Kvasinách s ohledem na potřeby výroby

bude na montážní lince I dovolená
pouze první dva týdny v červenci
a na montážní lince II první tři
týdny v červenci. Ve Vrchlabí bude
hromadná dovolená první dva týdny
v červenci, a to z důvodu potřeb
výroby a nutnosti uspokojit požadavky zákazníků.
Zaměstnancům, kteří budou mít
hromadnou dovolenou místo tří jen
dva týdny, zbude více dnů volna
na osobní plánování. V každém
případě bude ve všech závodech
využito výhody dvou státních svátků na začátku července, které tak
z hromadné dovolené každému
ušetří dva dny.

Zaměstnanci ŠPC
se potýkají především
se špatnou dopravou
ŠKODA Parts centrum je dnes
jednou z nejdůležitějších součástí
ﬁrmy, a nutno podotknout také
jednou z nejvíce ziskových služeb,
která tvoří značnou část příjmů ﬁrmy,
jež mají do budoucna i nadále růst.
Navíc se nyní ŠKODA Parts Centrum
(ŠPC) výrazně rozšiřuje a přibude
tam i zaměstnanců. Přesto nejsou
podmínky pro tamní zaměstnance
ani zdaleka dokonalé. Spíše naopak!
Nejhorší je hlavně situace v dopravě. „To je opravdu náš největší
problém. Stav silnic je tristní a při
odjezdu z práce zaměstnanci trčí
v dlouhých kolonách,“ říká předsedkyně tamní Dílenské organizace
Kateřina Kuklová. Jak jsme se mohli
na vlastní kůži přesvědčit, největší
problém vzniká po 14. hodině při
odjezdu ranní směny. Od ŠPC až
k nechvalně známé řepovské křižovatce se tvoří dlouhé kolony aut,
vyjet z práce tak trvá klidně i půl
hodiny, pokud máte tu smůlu, že vyjíždíte později a jste tedy na zadním
konci kolony. Chaosu pak nepřidává
ani fakt, že se tu mísí osobní auta
s nákladními vozy a autobusy, které
rovněž nejsou kolon ušetřeny.
Právě pomalý rozjezd kamionů
na křižovatce v kombinaci s krátkým
intervalem semaforů na řepovské
křižovatce s hlavní frekventovanou
výpadovkou z Mladé Boleslavi způsobují špunt v dopravě. Nepomáhá
přitom ani probíhající výstavba nové
haly, která čas od času zhorší stav
silnice nánosem bahnem a také stav
vozovky samotné nestojí za nic.
Pozitivní je, že zaměstnanci
mohou z práce vyrazit i bez auta pomocí hromadné dopravy. To alespoň
trochu snižuje zatížení zdejší lokality
auty, zaměstnancům samotným to
čekání neušetří. Autobus se totiž
koloně nemá jak vyhnout. Koneckonců i autobusovou zastávku musely
v minulosti doslova vyhádat Odbory
KOVO. A když už zde vznikla zastávka, museli se odboráři zasadit o její

zastřešení. Nezbývá než doufat, že
se situace zlepší a že bude vybudována slibovaná silnice mezi Sukorady přes zadní část Plazů směrem
k dálnici D10 což by výrazně ulehčilo
jak výjezdu z průmyslové zóny, tak
také dopravě na jičínské výpadovce.
Do té doby by měla být přijata rychlá
opatření, například v podobě výstavby velkého kruhového objezdu.
Kromě toho je ale Parts Centrum
silně vytížené a zaměstnance tak
s ohledem na množství činností
a skladovaného materiálu trápí nedostatek prostoru. Více míst ŠPC
poskytnou nové haly, které už vyrůstají. Na místě už jsou vidět základní
sloupy a část objektu již dostává stěny. Pravděpodobně zde ale přibydou
nové činnosti a je otázkou, do jaké
míry to uleví současným prostorům.
„Z hlediska práce nás také trápí
dlouhodobě špatný stav podlah
v halách. K přepravě materiálu se
používají vozíky se silikonovými koly
a při přejetí nerovností je zaměstnanec doslova vyklepaný,“ říká Kateřina Kuklová a se stejnými pocity se
svěřují i další zaměstnanci. Firma
se sice snaží podlahy stále opravovat a „záplatovat“, jenže to nestačí
a navíc se nedaří najít postup či
technologii, která by zajistila trvalou kvalitní opravu. Podle zdejších
zaměstnanců se však ﬁrma snaží
a například na stav šaten a sociálního zázemí si nelze moc stěžovat.
V ŠPC se nachází rovněž v poslední době tolik skloňované pracoviště zaměstnanců se zdravotním
handicapem. To v poslední době
prošlo změnou zaměstnavatele, kdy
činnost balení dílů zaměstnanci se
zdravotním omezení převzala po organizaci Fokus ﬁrma Emerge. Ta má
s takovou činností letité zkušenosti
a slíbila výrazné zlepšení přístupu
k zaměstnancům, než zde panoval
doposud. Deklarované sliby se snad
projeví především v kolektivním vyjednávání, které aktuálně probíhá.
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EXPRES
Ve středu zasedala
Podniková rada Odborů
KOVO
Hodnoc ení a zkušenosti
z fungování nového pitného
režimu, události v Odborech
KOVO, ve ﬁrmě ŠKODA a koncernu Volkswagen, omezení
parkoviště kvůli Rally Bohemia,
rekonstrukce koláren na branách pro zaměstnance, stav
členské základny, informace
ze zdravotního výboru, stav
agenturního personálu, události
v integracích, informace ze závodů Kvasiny a Vrchlabí i celou
řadu dalších důležitých témat
řešila Podniková rada na svém
červnovém zasedání tuto středu.
Členové PR měli také možnost
diskutovat s členy představenstva za oblast nákupu Dieterem
Seemannem a za oblast personalistiky Bohdanem Wojnarem.
Podrobnosti o všech novinkách,
které se dotýkají zaměstnanců,
pro vás připravujeme.
Knihovna Odborů KOVO
zavádí audio knihy
Pohádku, román, povídku
nebo příběh si kromě čtení můžete také poslechnout. Knihy
stále častěji vycházejí jako audio
knihy na CD. Přehrát si je tak
můžete doma v počítači, na přehrávači, nebo jednoduše v autě
s CD přehrávačem během jízdy.
Tato forma je v poslední době
stále oblíbenější a od příštího
týdne ji nabídne také knihovna
Odborů KOVO. Půjčování bude
mít podobnou formu jako v případě časopisů. Odborová knihovna
je čtenářům k dispozici každý
všední den od 9 do 15 hodin.
Odbory KOVO MB opět
zajistí pro své členy
permanentní vstupenky
na fotbal a hokej
Jednou z velmi oblíbených výhod členství v Odborech KOVO
je možnost získat za výhodných
podmínek permanentní vstupenku na prvoligový fotbal a extraligový hokej. Vedení Odborů
KOVO opět pracuje na tom, aby
se permanentní vstupenky podařilo zajistit také na příští sezónu.
Dílenské organizace již v těchto
dnech hlásí počty zájemců sportovní komisi, následně by došlo
k rozdělení vstupenek klíčem
do DO a to zřejmě v druhé polovině června. Více informací by
mělo zaznít na zasedání sportovní komise 15. června.
Omluva
Omlouváme se všem zaměstnancům, pracujícím ve ﬂexikontech, za nevhodnou formulaci
uvedenou ve vydání ŠO číslo
19 „kteří nechtějí na ﬂexikonto“
uvedenou v článku o možnosti
vypárování zaměstnanců z ﬂexikonta. Vážným osobním důvodům, kvůli kterým je možné se
ze směny ﬂexikonta uvolnit, jsme
věnovali článek v minulém čísle
našeho týdeníku. Děkujeme
za pochopení.

Vzdělávací Akademie
jsou pro ﬁrmu důležité
Předseda PR Jaroslav Povšík se
společně s šéfem logistiky značky
ŠKODA Jiřím Cee a členy představenstva Michaelem Oeljeklausem
a Bohdanem Wojnarem zúčastnil
v pondělí 29. května podpisu zakládacích listin nové Akademie
logistiky. Zaměstnanci se v ní budou
rozvíjet, aby drželi krok s nastupujícím Průmyslem 4.0, digitalizací
a celou řadou inovací, které provází
celý podnik ﬁrmy ŠKODA včetně
logistiky.
„Byl jsem již u několika zakládání Akademií ve ŠKODA AUTO
a přiznám se, že zpočátku jsem
k nim byl nedůvěřivý. Říkal jsem
si, kolik podobných programů se
v minulosti ve ﬁrmě dělalo, nebo se
začínalo dělat a nic z toho nakonec
nebylo,“ uvedl předseda Podnikové
rady Jaroslav Povšík. „Tento program Akademií ale v praxi skutečně
funguje a dělají jej lidé, kteří jsou
pro to zapálení, dávají do toho svoji
duši i invenci,“ dodává předseda
Povšík.
Akademie v logistice je již sedmou ve ﬁrmě ŠKODA a druhou
ve výrobě, první v oblasti výroby
funguje již v nářaďovně. Smysl
Akademií je podle předsedy PR
nezbytné vysvětlovat rovněž široké

mase zaměstnanců tak, aby je podporovali. „Mnozí zaměstnanci, a je to
pochopitelné, k tomu mají nedůvěru.
Když se vyhlásí takovéto projekty,
tak se ptají, jestli vůbec k něčemu
slouží, jestli jim to něco přinese
a není to jen další nástroj proti nim,“
doplňuje předseda.
Firmu ŠKODA podle něho čekají
velké výzvy do budoucna a bude
nutné se aktivně rozvíjet, aby celý
podnik tomuto tempu stačil. Pro
Odbory KOVO jako zástupce zaměstnanců je tato záležitost velmi
důležitá. „Vážíme si každé invence,
která nás posune dál. Do budoucna

budeme muset přijít také s naší
iniciativou v této oblasti,“ doplňuje
J. Povšík.
Při podpisu vzniku samotné Akademie bylo zajímavé sledovat, jak
nové technologie, inovace a v podstatě i umělá inteligence pronikají
i do těchto slavnostních okamžiků.
Celý program totiž moderoval robot
s umělou inteligencí i umělým hlasem. „Raději bych tu viděl nějakou
pěknou moderátorku,“ dodal s nadsázkou šéf logistiky ŠKODA Jiří
Cee. Samotnou zakládací listinu pak
přítomní podepsali nejen na papír,
ale také do tabletu.

Doplňkové penzijní spoření je
bezkonkurenčně nejvýhodnější
forma spoření na důchod

Nejvíce využívaný zaměstnanecký beneﬁt, příspěvek zaměstnavatele Škoda Auto na penzijní spoření,
byl zásluhou Odborů KOVO MB
navýšen od 1. 4. 2017 o 100 korun,
tedy z 900 na 1 000 korun měsíčně.
Každý kmenový zaměstnanec
ﬁrmy ŠKODA má nárok na tento
příspěvek po zkušební době, tzn.
po 3 měsících pracovního poměru,
bez ohledu na to, zda jeho pracovní smlouva je na dobu neurčitou.
Nepřicházejte o příspěvek zaměstnavatele 12 000 korun ročně
a státní příspěvek, kter ý může
být až 2 760 Kč za rok. Od ledna
2017 došlo k navýšení limitu slevy na dani a tak maximální sleva
na dani za váš příspěvek na penzijní spoření činí až 3 600 korun
ročně.

Využijte tohoto zvýšeného příspěvku zaměstnavatele a státní podpory
a sjednejte si Doplňkové penzijní spoření prostřednictvím našeho pracoviště. Členové Odborů KOVO MB mohou
i nadále získat navíc jednorázovou
ﬁnanční „Prémii Odborů KOVO“, která
činí u nové smlouvy jednu měsíční
úložku, u navýšení rozdíl mezi starou
a novou výší úložky.
Podmínkou je uzavření nové
smlouvy nebo navýšení spoření
prostřednictvím pracoviště Odborů
KOVO MB v budově OK/110 Penzijní společnost České pojišťovny.
Příspěvek zaměstnavatele za Vás
vyřídíme u nové smlouvy i u již
sjednané smlouvy. Více informací
získáte na výše uvedeném pracovišti v pracovních dnech v době 7-11.30
hodin a 12-15 hodin, telefon 17403.

Jak přispívat do společenské rubriky?

Zakládací listiny Akademie logistiky podepsali členové představenstva Bohdan Wojnar a Michael Oeljeklaus, předseda PR Jaroslav Povšík a vedoucí
logistiky ŠKODA Jiří Cee.

Vaše příspěvky do červencové společenské rubriky (například oznámení o úmrtí, vzpomínky, svatební oznámení, blahopřání, narození dítěte,
poděkování) můžete podávat osobně 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 s ohledem na hromadnou dovolenou již 29. června,
uzávěrka příspěvků je 23. června 2017.

Odboráři vyrazili na kole mezi
Bezpečné zacházení s daty je nyní prioritou Boleslaví, Kvasinami a Vrchlabím

N ed ávno napadl p o čít ač e
v celém světě zákeřný vir, který
v něk ter ých zemích dokázal
z provozu vyřadit například i nemocniční počítačové systémy.
A počítačovou „velmocí“ je také
ﬁrma ŠKODA, v jejím provozu
ale i v rukou zaměstnanců jsou
tisíce počítačů a systémů, které
na podobném principu pracují
a fungují. Na květnovém zasedání Podnikové rady Odborů KOVO
proto padla otázka na Ralfa Brunkena, vedoucího oblasti FI Informační technologie, jak útokům
čelí také ﬁrma ŠKODA. Členové
Podnikové rady také upozornili
na hrozby z hlediska externích
ﬁrem, které se v podniku pohybují a mají přístup k citlivým datům
i počítačovým programům.
Podle Ralfa Brunkena čelí nejen
ﬁrma ŠKODA, ale i celý koncern

Volkswagen denně velkému množství hackerských útoků či virovým
hrozbám. Podle něho však zatím
technologie nedokáží dostatečně
rozpoznat zdroj, tedy kdo vlastně
útočí, zda jde o osamělého hackera, nebo organizovanou skupinu.
Připomněl ale také případy, kdy se
útoky podařilo vystopovat a dále
jim zabránit.
„ Podstatná je však jiná dů ležitá složka – a tou jsme my,
lidi. A naprosto nesmíme polevit
v našem úsilí, abychom si všichni
uvědomovali, jak důležitá je při
naší práci bezpečnost,“ říká Ralf
Brunken. Na druhou stranu stoprocentní bezpečnost neexistuje
nikdy a kriminální snahy nabourat se do systémů budou zřejmě
existovat vždy. Je však úkolem
všech zaměstnanc ů sna žit se
tomu zabránit a úkolem ﬁrmy, aby

útoky byly vysledovatelné. „Je to
samozřejmě souboj s nejmodernější technologií. Ta je v pozitivním
smyslu potřebná pro nás, ale stejně
tak je venku dostupná těm, kteří ji
chtějí zneužít a provádět nekalou
činnost. Nasazujeme proto instrumenty, jako je datová prevence
proti ztrátě dat. Ale i když to směřuje k tomu, že se prakticky ihned
online dozvíme o neoprávněném
přístupu či vytažení dat, tak to nikdy
neznamená stoprocentní jistotu, že
tomu zabráníme,“ říká personální
šéf ﬁrmy Bohdan Wojnar. Nutná je
podle něho jak špičková technologie, tak také odpovídající výchova
personálu.
Navíc od poloviny příštího roku
se bude nutné vypořádat s novou
evropskou směrnicí, která zavádí
velmi rozsáhlé a drahé požadavky
na ochranu dat.

Přes dvě desítky převážně odborářů a zaměstnanců ﬁrmy ŠKODA vyrazilo od pátku do neděle na náročnou tour na jízdních kolech po lokalitách, kde
sídlí závody ﬁrmy ŠKODA. Část cyklistů vyrazila z Mladé Boleslavi a největší
skupina 16 odborářů pak z Kvasin. Společně dojeli k závodu ve Vrchlabí, kde
přespali, aby v neděli večer dorazili ke ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi,
kde byl cíl náročné víkendové vyjížďky. Kvasinští cyklisté se pak v pondělí
vraceli z Mladé Boleslavi do Kvasin. V nohou tak měli stovky kilometrů.
„Byl to již šestý ročník a jeho účastníci mají v nohou skutečně velkou
porci kilometrů i zážitků. Děkujeme Odborům KOVO za podporu,“ dodává
jeden z iniciátorů každoroční jízdy Karel Koblása, předseda Klubu důchodců
Odborů KOVO Kvasiny, který byl letos v roli organizátora a člena doprovodného týmu. „Hlavně v pátek a sobotu nám přálo počasí, někdy bylo teplo
a slunečno až moc, v neděli se zase přihnal déšť a bouřky. Všichni ale
v pořádku dojeli a perfektně si to užili,“ dodává K. Koblása.

Z P R Á V Y
Pokus propašovat
agenturu do ﬁrmy
Odborová organizace KOVO
zachytila negativní jednání s cílem
propašovat do ŠKODA AUTO jednu nejmenovanou agenturu práce
mimo systém Master Vendor. Po intervenci Odborů KOVO pan Pavel
Hlaváč, vedoucí útvaru SP, toto
nechal zastavit.
Odbory KOVO vyjednaly
bonus pro VŠ
Po urputných jednáních Odborů
KOVO s cílem zajistit bonus pro pracovníky a akademiky Vysoké školy
ŠKODA se podařilo dostat bonus
do slušné úrovně ve vazbě na tamní
mzdový a provozní systém. Nebylo

to jednoduché – i za akademiky je
potřeba nasadit často velmi tvrdé
páky vůči ﬁremnímu představenstvu.
Emerge? O potravinové
lístky nestojíme!
Bohužel, špatná situace nastala při zastupování zaměstnanců
vyčleněné chráněné dílny v ŠPC,
jejíž provoz zajišťuje ﬁrma Emerge
(d ř íve Fo k u s). O db o r y KOVO
tam prošvihly platnost kolektivní
smlouvy, ale i jiné momenty zastupování. Vše teď nouzově napravují
prodloužením stávající kolektivní
smlouvy. To se naštěstí povedlo
a v jednání o nových hodnotách
pokračujeme. Při hledání těchto

Rodinný den
v Kvasinách se vydařil

Soutěže, hry, vystoupení, koncerty, občerstvení,
prostě vše co patří k pořádné zábavě nabídl v neděli
rodinný den, který připravily Odbory KOVO Kvasiny.
Akce se vydařila, počasí až na jednu krátkou přeháňku bylo perfektní. „Přišlo na 2 500 lidí, a ti, s kterými
jsme hovořili, si to chválili,“ říká předseda Odborů
KOVO Kvasiny Martin Lustyk. Připraveno bylo 12
různých atrakcí rozprostřených po celém zámeckém
parku v Rychnově nad Kněžnou. Vše vygradovalo
závěrečným koncertem skupiny Chinaski. Již večer
se objevilo poděkování Odborům KOVO za úžasnou
akci na sociálních sítích.

hodnot pomáhá i ﬁrma ŠKODA,
která ví, jaké prostředky dodává
ﬁrmě Emerge. A co musíme říci
je, že Emerge nabídla těmto zaměstnancům v podstatě hloupou
nulu a stravenky, což je málo.
„Potravinové lístky“ se dávaly kdysi
po válce, za socialismu a teď se
ještě používají na Kubě.
Otázka osazenstva
pro tento týden
Dnes pro pana předsedu představenstva Bernharda Maiera: Jak
bude zajištěna budoucnost v příštích 10 letech z hlediska investic,
e-mobility, vytížení a zaměstnanosti? Plánujete být ve ﬁrmě ŠKODA
ještě za 10 let?

KVASINY
VE ZNAMENÍ STAVEB

Řada staveb, které komplikují
cestu zaměstnanců v Kvasinách
na pracoviště, respektive prodlužují
docházkové vzdálenosti, pokračuje.
Situaci nepřidává ani aktuální zahájení stavby kruhového objezdu.
Nezbývá než doufat, že se potřebné
investice podaří dokončit co nejdříve. Na dobré cestě je výstavba nové
restaurace, která je však závislá
na demolici budovy V1, na jejímž
místě vznikne nové centrum kvality.
Místo současného centra kvality,
které je nyní součástí montáže,
bude vybudována nová velká jídelna
i s kantýnou. Investici však dosud
brzdilo chybějící povolení. Podle
posledních informací by k tomu úřady měly dát souhlas. Se zdržením
u těchto investic souvisí i zastavená
stavba šaten na lakovně, které by
zaměstnancům hodně pomohly.
U první brány v Kvasinách byla
na základě požadavku Odborů

KOVO otevřena nová kolárna. „Především je dvakrát tak velká, protože
ta dosavadní byla kapacitně nedostatečná,“ říká předseda Odborů
KOVO KV Martin Lustyk. Dodává,
že byl dán příslib od vedení závodu,
že až bude stát nová budova kvality,
bude investováno do kolárny rovněž
na 2. bráně, což by zatím z důvodu
stavebních prací a související logistiky nebylo možné. „I tam budeme
chtít, aby bylo zajištěno také stání pro
motorky a skútry a možnost nabíjení
elektrokol,“ dodává Martin Lustyk.
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