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Předseda Povšík: Pracujeme
EXPRES
na dekádním paktu budoucnosti
Tento týden se v České republice konají zásadní zasedání.
V novém centru DigiLab, kde
ﬁrma v y víjí inovace směrem
ke konektivitě a digitalizaci, se
uskuteční zasedání představenstva koncernu Volkwagen a zároveň Dozorčí rady společnosti
ŠKODA. Mottem je, aby ŠKODA
ukázala směr, kterým jde – konektivita, moderní nápady, budoucnost.
Dozorčí rada se bude za účasti
předsedy Podnikové rady Jaroslava Povšíka a koordinátora oblasti
BOZP a výroby Odborů KOVO
Miloše Kováře zabývat jak výsledky
za uplynulé období, tak diskuzí nad

budoucností společnosti ŠKODA.
Řešeno bude i téma fungování
portfolia značek koncernu Volkswagen. Zástupci zaměstnanců
budou přednášet o již částečně
zpracovaném projektu dekádního
paktu = deset let budoucnosti. Jeho
základním pilířem je e-mobilita,
konektivita a produkty – modely
a komponenty.
Odbory KOVO totiž zahájily práci
na paktu pro zajištění budoucnosti,
zaměstnanosti a vytížení závodů
ŠKODA. Obdobný pakt byl loni
podepsán v Německu, kde zajišťuje tamním továrnám přidělování
nových modelů do výroby a tím
zachování pracovních míst. Odbory
KOVO pracují na poněkud upravené

Zlepší se nábor zaměstnanců
i motivace agenturního personálu
Zatímco Odbory KOVO začínají
pracovat na paktu budoucnosti
pro zajištění práce do budoucna,
protože dobře víme, jak rychle
se doba konjunktury ekonomiky
mění, ﬁrma ŠKODA řeší spíše
opačný problém. Podnik má
velký handicap v nedostatku
personálu, doslova zuří válka
mezi personalisty a agenturami
práce. „Děláme proto novou
strukturu pro nábory, překopávají
se úzkoprsé překážky. Zlepšuje
se přístup k bonusům a smlouvám na dobu neurčitou,“ uvedl
předseda PR J. Povšík. Noví zaměstnanci ve ﬁrmě ŠKODA jsou
rozčarovaní, když vidí, že se
k některým výhodám i plnému
bonusu nedostanou hned a když
vidí, jaká je tady těžká práce.
„ Musíme to udělat také pro
agentury práce, kde máme několik požadavků, které povedou
ke zlepšení náboru a stabilizace
agenturního personálu,“ uvedl
předseda. Agentury jsou podle
něho nyní nadoraz, volají po tom,
aby dostaly větší peníze. ŠKODA si
hlídá, aby tu nebyla šedá zóna, ale
mnohé české agentury v šedé zóně
jedou. Ten kdo pracuje fér, je pak
v absolutní nevýhodě. Z agentur
navíc firma ŠKODA vysává dobré
zapracované zaměstnance a agentury pak musí v rekordně krátkém
čase získat nové lidi. To je sice
dobré pro firmu ŠKODA, horší už
pro agentury.
Už navíc neplatí, že firma ŠKODA nabírá jen strojaře. Bere i jiné
profese včetně kuchařů či cukrářů.
Velké problémy nastávají také u některých dodavatelů, kteří s ohledem
na rostoucí objem výroby a zároveň

nedostatek personálu nezvládají vyrábět a dodávat včas potřebné díly.
Od 3. července se proto zvyšuje motivační bonus pro kmenové
i agenturní zaměstnance na dělnických pozicích, kteří do firmy nastoupí a vydrží zde pracovat. Dosud
byla odměna 3 000 korun, nyní se
zvyšuje na 5 000 po odpracování
3 měsíců a dalších 7 000 dostane
ten, který odpracuje půl roku.
V rámci další kalendarizace
Charty agenturního zaměstnávání
Volkswagen, v yjednané Odbo ry KOVO, dochází k zásadnímu
zlepšení motivace pro agenturní
personál. Od 1. června budou při
v yhlášení plusové ﬂexikontové
směny agenturní zaměstnanci motivováni částkou 600 korun navíc
k běžné mzdě a všem příplatkům
za sobotu, noční práci, přesčas atd.
za odpracování každé takové směny, která je pro ně ale přesčasová
a dobrovolná.
Od 1. srpna dále dochází k navýšení zálohy na bonus o 500
korun na 2 000 korun s možností
vyplacení do výplaty, nebo využití
na dopravu či bydlení. Dále dochází
k navýšení, respektive doplnění
bonusu, který je vyplácen v dubnu
a v prosinci. Zaměstnanec, který
odpracuje alespoň půl roku získává
4 000 v dubnu a 5 000 v prosinci,
pro zaměstnance, který zde pracuje alespoň 12 měsíců je bonus
7 000 a 8 000 korun a v případě
pracovního poměru 24 měsíců
a více je to 10 000 a 10 000 korun.
Dále bude agenturním pracovníkům
po dovolené vyplacen příspěvek
na dopravu dle vzdálenosti bydliště
a bude jim prominuta část poplatku
za ubytování.

IT úspěšně zavedlo nový systém SAP
Novou verzi systému SAP úspěšně připravili a zavedli specialisté IT oddělení firmy ŠKODA. Jde přitom o klíčový systém, na němž funguje většina
firemních procesů. „Byla to náročná a zásadní práce pro naše oddělení IT.
Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich nasazení a invenci. Díky tomu
se stala naše firma první koncernovou společností, kde byl tento systém
zaveden.“ říká předseda DO 1 Petr Harant.

formě dohody, která by byla takzvaně dekádní, na 10 let.
Jde o velmi zásadní dokument,
který je nezbytné připravit, aby
i do budoucna v časech, které
mohou být turbulentní, nepřišli
zaměstnanci firmy o zaměstnání.
„Do jeho přípravy plánujeme zapojit
i externí odborníky,“ říká předseda
Povšík. V souladu se snahou prosadit dekádní pakt budoucnosti, hodlají Odbory KOVO také pokračovat
ve mzdovém i sociálním rozvoji pro
zaměstnance.
I nadále však platí, že se ve VW
musí podpořit žádost o nové modely
a investice velkou ﬂexibilitou. Rýsuje
se proto hrozba změny směnných
modelů práce. Už teď přitom za-

městnanci tvrdě pracují v tzv. ﬂexikontech. Na zasedání dozorčí rady,
které se konalo tuto středu v novém
centru Škodovky DigiLab v Praze,
přenesl předseda Povšík postoj
osazenstva na majitele VW, respektive jejich nástupce, kteří jsou členy
Dozorčí rady, směrem k budoucnosti
a vytížení závodů firmy ŠKODA.
Připomněl přitom, že ze strany
firmy padl návrh na tři roky zamrazit mzdy, abychom získali investice
do budoucnosti. „To jsem jednoznačně odmítl. Naopak, hodláme
příští rok vyjednat vyšší mzdy,“ uvedl
J. Povšík. „Musíme být těmi, kteří
hlasitě řeknou, že nejsme montovna,
máme vysokou přidanou hodnotu,“
uvedl J. Povšík.

Odbory KOVO dál
intenzivně projednávají
výběh a náběh výroby
S blížící se dovolenou Odbory
KOVO dále projednávají s ﬁrmou
ŠKODA přesné termíny výběhu
a náběhu výroby a také podmínky
pro zaměstnance. Cílem je, aby
zaměstnanci mohli být co nejdříve doma s rodinami a užít si
zaslouženého odpočinku. Většina
montáže by měla končit páteční
odpolední směnou, některé provozy ale s ohledem výběh výroby
už dříve, nebo naopak později.
O přesných termínech budou
zaměstnanci konkrétně informováni svým vedoucím a informace
přineseme také ve Škodováckém
odboráři.
Zásadní pro Odbory KOVO je,
aby byl zajištěn dostatek služeb
pro ty kolegy, kteří musí i přes hromadnou dovolenou v práci zůstat.
Například loni se v některých provozech objevil nedostatek obědových
jídel a hladoví zaměstnanci si na to
po právu stěžovali. Podle koordinátora sociální oblasti Odborů KOVO
Lukáše Halamíčka musí být zajištěno stravování dle kolektivní smlouvy,
musí být v provozu jak restaurace,
tak kiosky v daných oblastech. Před-

seda PR Jaroslav Povšík podotkl, že
Odbory KOVO se tímto zabývají také
v rámci projednávání výběhu a náběhu výroby. „Já a někteří kolegové
budeme mít během dovolené službu
a na všechny problémy se budeme
snažit hned hledat řešení,“ uvedl J.
Povšík. Zajištěno musí být jak stravování, byť v omezené míře dle KS,
novou firmou Aramark, stejně tak
provoz bran, zdravotnické služby,
pitný režim a další.
Hlavní je dát návrh firmy na výběh
a náběh výroby do praktické diskuze
s předsedy DO, kterých se to bude
týkat nejvíce. Sejdou se dotčení lidé,
nebo jejich zástupci a detailně se
dotvoří celý systém.
„Musíme se podívat na situaci
agenturních zaměstnanců. Děláme speciální kroky, aby se k nám
po dovolené vrátili. Zaplatí se jim
proto doprava a na nějakou dobu
bydlení,“ dodal předseda Povšík.
Podle dohody s Odbory KOVO bude
agenturním pracovníkům proplacena částka ve výši odstupňované
podle vzdálenosti, kterou k nám museli urazit. Zároveň budou mít část
červencového ubytování zdarma.

Odbory KOVO Vrchlabí
pořádají velký dětský den
V sobotu 24. 6. 2017 se na novém fotbalovém stadionu ve Vrchlabí
uskuteční Den dětí pořádaný Odborovou organizací KOVO Vrchlabí.
Akce začíná ve 12:30 hodin a připraven bude bohatý program. Děti
i jejich rodiče se mohou těšit na zábavné soutěže ve sportovních
dovednostech pod vedením trenérů a hráčů FC Vrchlabí, vystoupení
tanečního studia Oliver Vrchlabí, bubbleshow i zábavu s DJ. Chybět nebude malování na obličej, ukázky hasičské techniky, vystavené závodní
vozy, možnost prohlídky vozů ŠKODA, testovacích jízd i soutěž o vůz
na víkend od firmy Havex, autogramiáda fotbalistů FC Vrchlabí a hokejistů HC Vrchlabí a zajištěno bude občerstvení. Vyvrcholením bude
fotbalový zápas ODBORY KOVO VR a ZO OS KOVO ARGO HYTOS.

Výroba na všech
modelech MB běží
bez problémů
Výroba na všech modelech
v Mladé Boleslavi a na komponentech běží dobře, bez vážnějších problémů. Perfektně je
plněn plán, většina modelů jede
dokonce nad plán. Zaměstnanci si za své vysoké nasazení
zaslouží poděkování!

Personální změny
v Odborech KOVO
Podniková rada se na svém
červnovém zasedání před letní
dovolenou rozloučila s předsedou DO 18 Miroslavem
Hankem, který v září odejde
do penze. Během léta zde dojde k doplňkovým volbám nového předsedy. Předseda PR
Jaroslav Povšík kol. Hankemu
poděkoval za dlouholetou velmi dobrou práci pro členskou
základnu a činnost v Dílenské
organizaci. S Podnikovou radou se také rozloučil hlavní
pokladník František Würtich,
který ke konci června odchází
rovněž do penze. „Děkujeme
mu za náročnou a velmi zodpovědnou práci pro naši odborovou organizaci. Františkovi
přeji do dalšího života hlavně
mnoho zdraví,“ uvedl předseda
Povšík.
Podniková rada
byla informována
o hospodaření
společnosti DK
Rada předsedů Odbor ů
KOVO vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti
Dům kultury Odborů KOVO
ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
s.r.o. Tato společnost je pozůstatkem dřívějšího vlastnictví
mladoboleslavského Domu
kultury, který nyní vlastní město
Mladá Boleslav. Firma nyní provozuje autodopravu prostřednictvím vlastního autobusu
a dochází tak ke zhodnocování
odborového majetku. Firma
hospodaří řádně s dostatečnou
finanční rezervou, veškeré závazky a povinnosti jsou řádně
a včas plněny.
Parkovací dům dostane
„zelené stěny“
Nov ý parkovací dům
na 6. bráně se bude zelenat.
Na jeho betonových stěnách
už jsou připraveny konstrukce,
které postupně celoplošně
obrostou rostliny. Předseda
DO 5 Josef Jangl vznesl dotaz,
zda bude zeleň také na stěně
směrem k firemnímu učilišti,
kde studenti a učitelé teď mají
výhled do betonové stěny.
I na této stěně bude skutečně
zeleň zajištěna, ale s ohledem
na normy právě pro sousední
budovu učiliště bude zeleň jen
do výše cca 2 metrů.

První červencový víkend patří Rally Bohemia,
omezí provoz parkoviště na 13. bráně
Už za dva týdny, na samém začátku července se opět uskuteční Rally
Bohemia, která nabídne atraktivní
zážitky z motorsportu za účasti škodováckých posádek. Závod tradičně
podporuje firma ŠKODA i Odbory
KOVO. Pořadatelé jako každý rok
požádali firmu ŠKODA o možnost
využití parkoviště na 13. bráně, které
bude sloužit jako zázemí pro soutěžní
týmy. Od pátku 30. června je proto
třeba počítat s dopravním omezením
na parkovišti na 13. bráně. Omezení
začne od 15 hodin a dotkne se tedy
poslední odpolední směny před hromadnou dovolenou.
Odbory KOVO trvají samozřejmě
na tom, že pro zaměstnance musí
být zajištěna adekvátní náhrada,
aby měli kde parkovat. U 11. brány
proto bude jako loni zajištěna možnost zaparkovat. K dispozici bude
pořadatelská služba, která bude
řidiče navádět pro lepší orientaci
a hledání volného místa a zároveň
bude zajištěno převážení zaměstnanců ke 13. bráně.
Vedení Odborů KOVO zajistilo
také pro své členy určitý balík vstupenek zdarma, které budou klíčem
distribuovány do Dílenských organi-

zací. Jejich počet je ovšem pochopitelně omezen, nicméně na většinu
míst rally je přístup zdarma. Vstupenkové „visačky“ jsou doplněné QR
kódem, který držitele přesměruje
do mobilní aplikace s informacemi,
navigací a průběžnými výsledky.
V souvislosti s konáním rally
je nutné počítat také s dopravním
omezením přímo v ulicích Mladé
Boleslavi. Již v pátečním podvečeru
30. června proběhne autogramiáda
předních posádek v nákupním centru Bondy. Od sobotního rána 1. července pak bude v obci Hrdlořezy
na okraji Mladé Boleslavi probíhat
testovací rychlostní zkouška – shakedown. Krátce po odpoledním slavnostním startu 44. Rally Bohemia
na Staroměstském náměstí bude
následovat největší novinka letošního ročníku - zbrusu nová okruhová rychlostní zkouška s názvem
Městská. Ta se bude odehrávat
v samotném centru Mladé Boleslavi
se startem přímo na Staroměstském
náměstí.
Po absolvování Městské rychlostní zkoušky se soutěžní posádky
vydají severně na Železnobrodsko
a Tanvaldsko. Zde na ně budou

čekat dvojí průjezdy náročného
testu Chloudov a zejména nejdelší
rychlostní zkoušky Zlatá, která
v sobě kombinuje legendární úseky
Návarov a Šumburk. Mezitím se
ale posádky ještě vrátí do Mladé
Boleslavi na podvečerní servisní
přestávku.
Nedělní etapa začne rychlostní
zkouškou Radostín v okolí Sychrova
a Hodkovic na Mohelkou. Pak se
posádky vrátí k Mladé Boleslavi
na klasický úsek Cetno. Poté posádky zamíří na oblíbenou mladoboleslavskou Staroměstskou rychlostní
zkoušku. Ta se pojede ve své obvyklé podobě, to znamená od letiště
k nábřeží Jizery a převážně úzkými
uličkami a přes parkoviště u zimního
stadionu v ulici Viničná se dostane až
do historického centra města s cílem
přímo na Staroměstském náměstí.
Po polední servisní přestávce v Mladé Boleslavi budou sportovní souboje
vrcholit při druhých průjezdech všech
dopoledních rychlostních zkoušek
a pak už bude na úspěšné posádky
čekat cílová rampa na Staroměstském náměstí, kde od 16 hodin
proběhne slavnostní vyhlášení vítězů
letošní Rally Bohemia.

NOVÝ INTRANET I APLIKACE PRO ZAMĚSTNANCE

Oblast HR má vlastní strategii rozvoje
Systémová IT řešení, nové trendy a digitalizace se rozšiřují také
do oblasti HR, tedy lidských zdrojů.
Personální oblast například potřebuje standardizovat své fungující procesy, aby se dál prohlubovala kvalita
i rychlost činností HR. „Od nových
technologií si slibujeme především
zjednodušení a zrychlení procesů,“ řekla na květnovém zasedání
Podnikové rady Jana Šrámová, vedoucí Operativní HR péče ve firmě
ŠKODA.
Pro HR je důležité věnovat se
oblasti self managementu, self servisu. To znamená, dát více prostoru
managementu i zaměstnancům, aby
v HR práci pomáhali a aby si některé
věci mohli vyřizovat sami, protože
je to pro obě strany efektivnější,
rychlejší, příjemnější a ušetří to čas
především všem zaměstnancům
napříč firmou.
V neposlední řadě je důležité
nabídnout zaměstnancům přístup
odkudkoli k systémům, které jim
umožní starat se o některá svá data.
„Samozřejmě ale musíme nabídnout
komfort, aby to zaměstnanci mohli
obsluhovat například z domova ze
svého počítače, z kiosků ve výrobě
a podobně,“ říká Jana Šrámová.
Zaměstnanci HR se dnes hojně

zabý vají administrativou, musí
vyplňovat spoustu formulářů a archivovat velké množství papírů.
„Tuto administrativu bychom chtěli
co nejvíce odbourat a pokud možno
vše digitalizovat. Naším cílem je věnovat se hlavně podpoře a servisu
zaměstnancům a managementu.
Tomu říkáme služby s přidanou hodnotou,“ vysvětluje Jana Šrámová.
Strategie HR se opírá o tři pilíře
s cílem přinášet rychlá inovativní,
zákaznicky orientovaná IT řešení
s lidským přístupem. Nutná je rovněž kvalitnější analýza dat, která má
HR k dispozici a poučení se z nich
do budoucna. Moderní analýza dat
umožní nahlížet na ně interaktivně
z různých úhlů pohledu i v čase, což
dosud příliš možné nebylo. V plánu
je dále digitalizace nejen všech
procesů, ale také formulářů, které
jsou používány. „Jedním z větších
projektů, na němž právě pracujeme,
je zaměstnanecký portál, který dnes
využívají téměř všichni zaměstnanci
k získávání informací. Chceme jej
přeměnit na novou technologii, která nám umožní zabývat se novými
tématy, rychleji a lépe vyhledávat
informace a umožní přístup odkudkoli, například z domova,“ podotýká
Jana Šrámová.

Druhým pilířem je orientace
na „zákazníka“. HR chce zaměstnancům nabídnout chytré a inovativní aplikace tak, aby si informace
mohli snadno najít a rychle obsluhovat. K dispozici musí být mobilní
aplikace i zařízení. A konečně třetím
pilířem HR je nové systémové řešení. Zavedení digitální a systémové
podpory musí přijít především v oblastech měření výkonu, sledování
následnictví, odměňování a benefitů, analytiky, plánování, portálu,
HR podpory. Jedním z nejdůležitějších úkolů, který však firmu čeká
už v brzké době, je výměna HR
systému. Většina digitalizovaných
procesů je provozována v rámci
SAP, který však v budoucnu nebude
HR podporovat. Nabízí se několik
přijatelných řešení s velkou přidanou
hodnotou.
Do budoucna bude zadávání dat
rychlejší, jednoduší a příjemnější,
a to jak pro personalisty, tak i pro
management. Zaměstnancům bude
umožněno, aby si některá data mohli
spravovat sami a nemuseli osobně
za personalistkou například kvůli
změně adresy. „Jednoduše chceme
zpříjemnění a snížení administrativní zátěže pro všechny,“ dodává Jana
Šrámová.

Šéf nákupu: Pracujeme na vozu
Karoq i na nové lakovně

Hostem červnového zasedání
Podnikové rady byli členové představenstva za oblast nákupu Dieter
Seemann a za oblast personalistiky
Bohdan Wojnar. D. Seemann v úvodu setkání představil činnost nákupu
za rok 2016. Jen loni nákup zajistil
díly a materiál pro naše auta za 6,36
miliardy eur, ve všeobecném nákupu
to bylo za 1,3 miliardy (stroje, zařízení, služby, servis) a náhradní díly
a příslušenství vyšly na 226 milionů
eur. Zvláštní oblastí je prodej šrotu
a zbytků plechů. Loni za to firma
utržila 24 milionů eur. „Loni jsme
tedy pracovali s částkou 7,9 miliardy
eur a letos počítáme s růstem nad 8
miliard eur,“ dodává.
V roce 2017 čeká firmu ŠKODA
řada výzev, pracuje především na nákupech pro navýšení kapacit výroby
Kodiaq a zahájení výroby vozu Karoq. Díly pro něj bude dodávat 600

různých firem. V neposlední řadě
také bude nákup pracovat na tom,
aby dobře zvládl svou roli v rámci
Strategie 2025. Na letošní rok má
také ambiciózní interní cíle nákupu.
Důležité rovněž je zajistit plynulé
zásobování výroby díly. Nesmíme
přijít o jediné auto v důsledku nedostatku dílů,“ uvedl Seemann. Narazil
přitom na problém vozu Kodiaq,
který nemá dostatek sedaček. Je
to podle něho způsobeno výrobou
složitých ocelových konstrukcí u dodavatele v zahraničí, které jsou velmi
důležité z hlediska bezpečnosti.
„Odbyt šel v posledním kvartálu výrazně nahoru, největší růst je právě
u Kodiaqu, kde chceme vyrábět
mnohem více, než se plánovalo,“
sdělil člen představenstva.
Firma dělá maximum pro naprostou kvalitu dodávaných dílů.
Firma má celkem 1 260 sériových

dodavatelů a u sta procent z nich se
snaží získat maximální kvalitu. Nákup se zabývá také inovacemi, které
generují rovněž vývojoví specialisté
dodavatelů. Pořádá takzvané TechDays, kde získává cenné poznatky.
V prvních třech měsících tohoto
roku nákup pracoval na nominacích dodavatelů pro novou lakovnu,
která se začne stavět. Její kapacita
bude 300 vozů s možností rozšíření
na 600 vozů. „V pátek jsme o tom informovali VW ve Wolfsburgu a bylo
potvrzeno, že jsme odvedli špičkovou práci. Startovní výstřel zazněl
a můžeme rozjet naplno naplánované investice. Hotovo by mohlo
být ve 26. týdnu roku 2019,“ upřesnil
Seemann. Ve fázi přípravy výstavby
se dále nachází nové centrum kvality
a logistiky v Kvasinách a probíhá
také rozšíření ŠKODA Parts Centra,
které potrvá do března 2018.

Finišují přípravy
na dětské letní tábory
Odbory KOVO finalizují přípravu na letní sezónu oblíbených dětských
táborů, které odstartují již za dva týdny. Samozřejmostí je pečlivá údržba
areálů Nedamov i Jetřichovice tak, aby všechny prostory, ubytování, zařízení a pozemky byly připravené na příjezd dětí zaměstnanců. Tradičně
je to především úklid, natírání, sekání trávy a pochopitelně také investice
a inovace. Nezbytné je rovněž zajistit kvalitní personál, týmy vedoucích
a všech, kteří se o děti budou starat a zajišťovat pro ně služby.
Zájem o tábory pořádané Odbory KOVO je tradičně velký, valná část
turnusů je vyprodaná. Na některé termíny je ještě možné poukazy za exkluzivní dotované ceny pro členy Odborů KOVO, zaměstnance firmy ŠKODA
sehnat, bližší informace poskytne oddělení cestovních služeb.
Děti si užijí táborové dobrodružství pod dohledem zkušeného personálu,
poznají nové kamarády a přijedou se spoustou zážitků i zkušeností. Zatímco Nedamov je více zaměřený na sport, zábavu a turistiku, Jetřichovice
spíše na historii, tradiční život a výlety. Každoroční specialitou je pak tábor
na horské chatě Světlanka v Rokytnici nad Jizerou, jehož hlavní náplní je
kromě her a výletů také výuka angličtiny, dnes tolik potřebného jazyka nejen
ve firmě ŠKODA. Pro všechny je však společným rysem celotáborová hra.
Tábory odstartují hned se začátkem letních prázdnin, a to v těchto
termínech:
Turnusy Jetřichovice:
1A) 1. 7. - 18. 7. 2017 18 dní (sobota - úterý), 1B) 1. 7. - 9. 7. 2017 9 dní
(sobota - neděle), 1C) 9. 7. - 18. 7. 2017 10 dní (neděle - úterý), 2A) 24. 7. 10. 8. 2017 18 dní (pondělí - čtvrtek), 3A) 11. 8. - 28. 8. 2017 18 dní (pátek
- pondělí), 3B) 11. 8. - 19. 8. 2017 9 dní (pátek - sobota), 3C) 19. 8. - 28. 8.
2017 10 dní (sobota - pondělí)
Turnusy Nedamov:
1A) 2. 7. - 10. 7. 2017 9 dní (neděle - pondělí), 1B) 11. 7. - 19. 7. 2017 9 dní
(úterý - středa), 2) 20. 7. - 6. 8. 2017 18 dní (čtvrtek - neděle), 3) 7. 8. - 24.
8. 2017 18 dní (pondělí - čtvrtek)
Turnusy Světlanka:
1) 24. 7. - 6. 8. 2017 14 dní (pondělí - neděle), 2) 13. 8. - 26. 8. 2017 14 dní
(neděle - sobota)

Prodej permanentních
vstupenek na kopanou
Vedení Odborů KOVO MB spolu
s vedením firmy ŠKODA AUTO a.
s. zajistilo pro své členy a zaměstnance firmy permanentní vstupenky
(dále jen PV) na 1. ligu v kopané
a Extraligu ledního hokeje sezony
2017/18.
Cena PV pro zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. na kopanou je 700 Kč
(cena pro veřejnost 2.000 Kč). Člen
Odborů KOVO MB zaplatí 600 Kč. Je
možné zakoupení 2 ks PV na člena
po předložení odborového průkazu,

či zaměstnance po předložení MFA
karty. PV platí i na Český pohár. PV
pro Dílenské organizace budou vydány na Velké sportovní komisi dne
15. 6. 2017. Prodej PV na kopanou
bude zahájen v pátek 16. 6. 2017
ve videopůjčovně Odborů KOVO
MB v budově M5 v době od 9:00
do 18:00 hodin a v následujících
pracovních dnech do vyprodání.
O prodeji PV na Extraligu ledního
hokeje budete informováni ještě
před hromadnou dovolenou.

V sobotu se uskuteční Festival
dětské experimentální archeologie

Tuto sobotu 17. června od 13 do 17 hodin se v dětském zařízení Odborů
KOVO MB Altamira uskuteční tradiční Festival dětské experimentální archeologie. Přijďte se seznámit s činností dětí v Altamiře, vstupné je zdarma.
V průběhu celého odpoledne jsou připraveny dílničky, kde si každý může
vyzkoušet různorodé činnosti jako například keramická a kovotepecká dílna
či mletí mouky pravěkým způsobem. Uvidíte také ukázku tavby skla, železné
rudy a bronzu. Kromě toho budou připraveny aktivity jako Kopčemův běh
pro děti či lukostřelecký turnaj a ochutnávka pečeného chleba či dětmi
vyrobených ovesných placek. Občerstvení je zajištěno.

 PÍŠETE NÁM

Poděkování
Odborům
KOVO
Tímto bych chtěla poděkovat
Odborové organizaci KOVO za příkladné zastupování svých členů
vůči zaměstnavateli. V loňském roce
v listopadu jsem se vrátila z mateřské dovolené a byla mi nařízena
povinnost vybrat si do konce roku
zbytek řádné dovolené. Tím jsem
jen velmi těsně nesplnila podmínku
odpracování daného počtu hodin
nutných k nároku na vyplacení variabilního bonusu. Jako dlouholetá
loajální zaměstnankyně a matka
samoživitelka jsem se snažila co
nejdříve vrátit do práce a pracovat
pro firmu ŠKODA. Ztrátu nároku
na bonus jsem cítila jako křivdu
a vážný zásah do napjatého rozpočtu matky samoživitelky. Díky pomoci
Odborů KOVO mi byl bonus nakonec
vyplacen, za to bych chtěla velmi
poděkovat.
Operátorka logistiky, lakovna

Blíží se uzávěrka
červencové
společenské
rubriky

Vaše příspěvky do červencové
společenské rubriky (například
vzpomínky na zesnulé kolegy) můžete podávat osobně v Mladé Boleslavi v knihovně odborů KOVO MB,
budova M5 ve všední dny od 9 do 15
hodin, 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 s ohledem na hromadnou
dovolenou 29. června, uzávěrka
příspěvků je proto již příští pátek
23. června 2017!
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