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NÁKUP MUSÍ MYSLET VÍCE SOCIÁLNĚ, EXPRES
APELUJÍ ODBORY KOVO

Předseda PR Jaroslav Povšík
na zasedání Podnikové rady sdělil
členovi představenstva za oblast
nákupu p. Dieterovi Seemannovi,
že nákup stále nedostatečně
myslí na sociální aspekt výběru dodavatelů činností, služeb
a dílů. „Stále se tu objevují ﬁrmy,
které sdělí, že zaměstnancům
nic nedají. Je nepochopitelné, že
nákup nedá jako jednu z podmínek nutnost vyjednávat s odbory
a myslet na zaměstnance. Například tady máme jednu ﬁrmu,
jejíž ředitel před vyjednávači
hází čepicí a dává si nohy na stůl
s oznámením, že lidem nic nedá,“
řekl J. Povšík.
„Proč nikdy nepřijde ﬁrma, aby
se nás zeptala, jak jsme s dodavateli spokojeni, jaké s nimi dříve bylo
jednání, zda s nimi půjde uzavřít

Blíží se převod
poskytovatele
stravovacích
služeb, sníží se
sortiment zboží
V příštím týdnu, před hromadnou dovolenou, dojde k poklesu
sortimentu prodávaného zboží
v kioscích a restauracích ve ﬁrmě
ŠKODA. Služby po společnosti
Compass Group (dříve Eurest)
přebírá společnost Aramark.
Podniková rada byla na svém
červnovém zasedání informována, že poslední týden před hromadnou dovolenou klesne rozsah
prodávaného sortimentu, a to
z důvodu možnosti plynulejšího
předání provozů, služeb, inventur
atd. Všude by ale mělo být vždy
zajištěno nejméně 75 procent
stávající nabídky. Podrobná informace bude vyvěšena ve všech
dotčených provozovnách.
Členové Podnikové rady nicméně kritizovali, že někde dochází k poklesu sortimentu již
nyní a některé oblíbené potraviny
nejsou k dostání. Odbory KOVO
tuto situaci prověřují. Zároveň
apelují na to, aby byly v provozech, kde se bude pracovat také
o hromadné dovolené, nebo
v daných spádových oblastech,
zajištěny plné služby stravování.
Pro zaměstnance musí být zajištěn dostatek jídla, i když v omezeném výběru alespoň ze tří jídel
dle kolektivní smlouvy. Situace to
nebude jednoduchá jak pro strávníky, tak pro zaměstnance ﬁrmy
Aramark. Nezbývá než doufat, že
předání proběhne hladce, stravování bude o dovolené zajištěno
a postupně naběhne slibovaná
vyšší kvalita jídel, požadovaný
rozsah sortimentu zboží i dříve
tolik deklarované snížení cen
některých předražených položek
v kioscích.

kolektivní smlouvu,“ ptá se předseda. „V nákupu pracují skvělí lidé,
mnohé z nich známe, práce nákupu
je těžká, zaměstnanci to tam nemají
jednoduché a odvádí skvělou práci.
Obecně je však nutné silněji zapojit
sociální partnery,“ dodal J. Povšík.
Podle něho se do ﬁrmy dostávají lidé
opření o dřívější vztahy a odbory
ignorují. Takové jednání musí být
odstraněno.
Pan Seeman uvedl, že všechny ﬁrmy, s kter ými nákup uzavírá kontrakt, podepisují Chartu
Volkswagen, ale v některých výjimečných případech ji nedodržují.
„V takových situacích se musíme
semknout a postupovat proti tomu
společně. Máme tu přes 1 300
dodavatelů, a to je opravdu hodně.
I ojedinělé nedostatky přesto musíme odstranit, to platí zejména,

pokud se ﬁrmy nechovají slušně
a férově ke svým zaměstnancům,“
uvedl Seeman.
Předseda DO 1 Petr Harant se
šéfa nákupu zeptal na plánovaný
pokles nákladů nákupu, ke kterému
má dojít bez jakéhokoli poklesu
kvality či bez ztráty jediného vyrobeného vozu. Co se týče nižších
nákladů, podle Seemana se musí
ﬁrma nižším nákladům přizpůsobit,
i když někdy je to velmi vypjatá
situace.
Předseda DO 32 Lukáš Jindra
položil dotaz na výstavbu nové lakovny. Požádal, aby ﬁrma nešetřila
na zázemí pro zaměstnance, aby byl
dostatek sprch a toalet a nešetřilo
se na investici do vzduchotechniky,
protože zaměstnanci v lakovně
pracují v nesnesitelném horku. V poslední době oblast nákupu intenziv-

ně pracovala na výběru dodavatelů
pro novou lakovnu, která se začne
stavět. Její kapacita bude 300 vozů
s možností rozšíření na 600 vozů.
Pan Seeman uvedl, že si tento podnět odnese, aby došlo k prověření
a vytvoření špičkových podmínek
pro zaměstnance. „Odmítli jsme
například úspory, které by vedly
k práci s rukama nad hlavou. Stejně
tak další podmínky pro zaměstnance
musí být zajištěny,“ uvedl.
Předseda DO 8 Aleš Křováček
přidal námět v oblasti nákupu služeb
na opravy strojů. Zdůraznil, že by rekonstrukce a retroﬁty strojů měly být
zadávány přednostně jejich výrobci,
který je zná nejlépe a provede opravu kvalitněji. „Je tu tlak na náklady,
ale výroba by měla vždy najít prostředky na kvalitní a řádnou opravu,“
podotkl člen představenstva.

Spravedlnost? K řešení podnětů
jsou stanovena nová pravidla
Podniková rada byla na svém
červnovém zasedání seznámena s novými pravidly pro řešení
podnětů, které poukazují na spáchání trestné činnosti ve ﬁrmě,
případně na příkoří učiněné mezi
zaměstnanci, mezi nadřízeným
a podřízeným, podezření z korupce a podobně. Platit začnou
od července. Postupy a zásady
aktualizovaného systému představila JUDr. Helena Machková
z oblast GO – vedoucí Governance, Risk & Compliance.
Zásadní jsou tři oblasti - bezpečnost, spravedlnost a důvěra. Doktorka Machková zdůraznila, že podnik
se zabývá všemi podněty a oznámeními, které mohou přijít přímo anebo
také anonymně prostřednictvím ombudsmana koncernu Volkswagen.
Vždy je dodržována presumpce
neviny, s každým zaměstnancem je
zacházeno jako s nevinným, pokud
mu není vina prokázána. „Vyšetřování musí probíhat velice profesionálně
a rychle, aby byly dodrženy všechny
lhůty a předpisy,“ vysvětluje Helena
Machková.
Cílem nového systému je podle
ní zvýšit důvěru zaměstnanců, aby
se nebáli podněty podávat, aby
v objektivních případech oznámili
negativní jednání. Nesmí se bát
oslovit nadřízeného, management
ﬁrmy i další dotčené orgány. „Zásadním prvkem je transparentnost.
Nyní se bude zapojovat více lidí,

více kompetencí. Řízení musí být
spravedlivé, nestranné a prošetřen
musí být každý podnět,“ dodává
Helena Machková. Firma prověří
také anonymní oznámení, ale v takových případech je situace složitější,
protože není na koho se obrátit
s doplňujícími dotazy a není jak lépe
případ prověřit.
Z hlediska bezpečnosti musí být
dodržovány právní a interní předpisy, skrytí identity oznamovatele,
nesmí být tolerován nátlak či diskriminace oznamovatele, ale zároveň
i naopak, bude aplikována ochrana
dobrého jména dotčené osoby
a sankce v případě záměrného křivého obvinění. Z hlediska spravedlnosti musí být respekt vůči vyšetřovanému, užití jen legálně získaných
informací, presumpce neviny atd.
Na každý případ se bude dívat více
očí prostřednictvím nových výborů,
zvýší se transparentnost šetření
případů, vyhodnocení důkazů atd.
Bylo zřízeno kontaktní místo, kde
budou podněty zpracovány a dokumentovány. Na celokoncernové
úrovni vznikla databáze, která zásadní případy eviduje. Tato databáze
funguje pro všechny značky. Kontakty už fungují, nově lze podněty podat
na kontaktní lince 326 812 316.
Nadále zůstala možnost oslovit útvar
GO, personalistiku, revizi, ochranu značky či například externího
ombudsmana – německou právní
kancelář. Ombudsman má právo

udělat první rešerši případu, ale
většinou pošle případ dál k šetření.
Jeho úkolem je hlavně před ﬁrmou
zachovat anonymitu oznamovatele
a dále s ním komunikovat. Služba se
stále zlepšuje, rozšiřuje i jazykovou
nabídku.
„Kdokoli v této společnosti dostane podnět, měl by ho předat
na naše oddělení, kde jej zaevidujeme. Následně se případ projedná
v rámci prošetřovacího výboru, který
pravidelně zasedá,“ dodává Helena
Machková. Nyní výbor funguje v pilotním režimu ve složení zástupců
právního oddělení, bezpečnosti
a ochrany značky a personalistiky.
Rozhodne, zda se zabývat případem
dál a který útvar si jej převezme
k došetření. Další výbor je pro disciplinární záležitosti, ten se zabývá
tím, jaké opatření musí být aplikováno vůči zaměstnanci, kterému bylo
pochybení prokázáno.
Předseda DO 1 Petr Harant položil dotaz na roli odborů KOVO v okamžiku, kdy se prokáže porušení ze
strany zaměstnance a ten dostane
výpověď. Ta musí být projednána
s odborovou organizací. A tedy zda
bude k tomu pro Odbory KOVO
vždy zajištěn dostatek informací
pro učinění objektivního rozhodnutí? Podle doktorky Machkové nový
postup nepřináší v tomto procesu
změny, Odbory KOVO musí dát své
stanovisko k případnému skončení
pracovního poměru.

Odbory KOVO podporují stávku kolegů
ve VW Slovakia

V úterý 20. června v 6 hodin ráno
vstoupila slovenská sesterská organizace Moderné odbory VW do časově neomezené stávky „štrajku“
za mzdy. Jednání před zprostředkovatelem nebylo úspěšné. Na podpo-

ru tohoto štrajku přijela také delegace ze ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
v počtu osmi členů Odborů KOVO
MB. Jednalo se o místopředsedu
Josefa Zmrhala a sedm předsedů
Dílenských organizací velkých vý-

robních oblastí. Na ranním shromáždění při zahájení stávky přednesl
kol. Zmrhal prohlášení na podporu
stávky a požadavků kolegů odborářů
ze sesterské společnosti koncernu
Volkswagen Slovakia.

V Německu se koná
zasedání prezídia WKBR
a EKBR
Tento týden se v Německu
koná zasedání prezídia Světové a Evropské podnikové rady
Volkwagen. Zástupci zaměstnanců značek Volkswagen
budou řešit aktuální problémy
ve VW, zastupování zaměstnanců, situaci na jednotlivých
lokalitách a další zásadní
témata. Za Odbory KOVO se
účastní člen prezídia, předseda PR Jaroslav Povšík.
Bude informovat o situaci
v českých závodech ŠKODA
a Odborech KOVO. Zároveň
bude při osobních rozhovorech apelovat na podporu
budoucnosti ﬁrmy ŠKODA
s ohledem na rozhodování
o budoucích kompetencích
v oblasti elektromobility a výroby komponent.

Členská základna
Odborů KOVO
nadále stoupá
Odbory KOVO přivítaly další
nové členy. V měsíci květnu
se členská základna rozrostla
o 282 nových kolegyň a kolegů.
Z řad odborářů vystoupil pouze
jeden člen. Aktuálně se tak
členská základna blíží k hranici
30 000 členů včetně závodů
Kvasiny a Vrchlabí, což představuje nejsilnější odborovou
organizaci v zemi.
Výroba ve ﬁrmě ŠKODA
jede nad plán
K měsíci květnu bylo ve ﬁrmě ŠKODA v yrobeno cc a
340 000 vozů. „Celkem se
denně vyrábělo v průměru
3 420 vozů, většina modelů se
tak vyrábí nad plán,“ informoval
místopředseda PR Josef Zmrhal. Celosvětově bylo vyrobeno
520 000 vozů. Pokud půjde
výroba a pochopitelně i prodej tímto způsobem, existuje
naděje na překonání loňského
rekordu.
V Kvasinách se mírně
snížila objednávka
agenturního personálu
O bje dnáv ka ag entur ní ho personálu ﬁrmy ŠKODA
na červen byla 3 348 agenturních pracovníků. Mírně klesla
objednávka pro závod Kvasiny,
důvodem je sedání si vícesměnného režimu práce a stabilizace kmenového personálu.
Za měsíc květen přestoupilo
z agentur práce do kmenového stavu ﬁrmy ŠKODA kolem
sta zaměstnanců. Objednávky i organizovanost se drží
na stabilní hladině, nejvíce členů v Odborech KOVO má Manpower, a to kolem 90 procent
zaměstnanců. Z integrovaných
ﬁrem je aktuálně v Odborech
KOVO 1 154 členů, v květnu
v této oblasti přibylo 24 nových
členů.

O Kodiaq je obrovský zájem,
proto chybí sedačky

Závod Kvasiny se začíná personálně stabilizovat a dá se tak říci,
že z tohoto hlediska mají kmenoví
zaměstnanci nejhorší za sebou.
V uplynulých měsících se museli vypořádat se silnou ﬂuktuací,
zvykáním si na nové kolegy, jejich
zaučováním, oslabenými týmy atd.
Věřme, že se už bude personální
situace jen zlepšovat. V minulém
měsíci bylo již „jen“ 136 nástupů
nových zaměstnanců. Co se týče
výroby, Kvasiny produkují denně 131
vozů Yeti, 14 vozů nulté série Karoq,
368 Superbů, 315 vozů Kodiaq
a 256 kusů Seatu Ateca. Denně se
tak vyrobí přes 1070 vozů.
Předseda Odborů KOVO Kvasiny
Martin Lustyk připomněl, že trvá nedostatek sedaček pro model Kodiaq.
Část vozů se tak odváží do Lysé nad

Rodiče mohou
nosit leteckou
poštu pro své děti
Rodiče dětí, které jedou na první
turnus dětského letního tábora v Nedamově, mohou nosit na oddělení
cestovních služeb Odborů KOVO
dopisy a pohledy. Ty budou jejich
dětem shozeny při tradičním přeletu historických letadel Nadačního
fondu Letadlo Metoděje Vlacha pod
vedením pilota a ředitele Leteckého
muzea Vladimíra Handlíka. Zásilky
nesmí obsahovat žádné předměty,
pouze listiny. Dopisy je možné donést na rekreace každý všední den
od 6 do 15 hodin.

Labem, kde se budou dodělávat, až
dodávky sedaček dorazí. Přináší to
však určité komplikace při montáži,
ale na konečnou kvalitu vozu, to
nemá vliv. Šéf oblasti nákupu Dieter
Seemann na červnové Podnikové
radě vysvětlil, že problém je způsoben výrobou složitých ocelových
konstrukcí u dodavatele v zahraničí,
které jsou velmi důležité z hlediska
bezpečnosti. Je to koncernový modulární díl, kde odpovědnost za nákup začíná u značky Audi. „Odbyt
šel v posledním kvartálu výrazně nahoru, největší růst je u Kodiaqu, kde
chceme vyrábět mnohem více, než
se plánovalo. Bylo sice rozhodnuto
o rozšíření výroby tohoto dílu, ale
potrvá déle, než se to podaří zajistit,“
sdělil člen představenstva. Situace
by se měla zlepšit po hromadné

dovolené. „Uděláme vše proto,
abychom tuto zátěž zaměstnanců
co nejvíce snížili,“ dodal Seemann.
Dále se připravuje zastavení
výroby modelu Yeti, který postupně
nahradí model Karoq. Do dovolené
chtějí Odbory KOVO mít jistotu
v případě, kdyby došlo k některým
změnám směnnosti u zaměstnanců
z výroby Yetiho.
Odborům KOVO v Kvasinách se
podařilo také vyjednat změnu jízdních řádů autobusů, s kterými přijíždí zaměstnanci do práce. „K závodu
přijíždí nově dříve a zaměstnanci tak
nemusí do práce doslova utíkat,“
říká Martin Lustyk. Připomněl také,
že Odbory KOVO Kvasiny uspořádaly v polovině června velký rodinný
den, na který přišlo přes 2 500 lidí,
a který se velmi povedl.

Nový pitný režim
naběhl bez problémů

Koordinátor oblasti BOZP a výroby Odbor ů KOVO Miloš Ko vář informoval Podnikovou radu
o průběhu náběhu nového pitného
režimu. Ten začal platit především
v oblasti výroby a na řadě dalších
míst ve f ir mě od č er vna. Vše
běží a případné drobné nedostatky se odstraňují. Zaměstnanci
se v případě problémů mohou
obracet na helpdesk. Počty hovorů na linku a všechny podněty
jsou sledovány, vyhodnocovány
a řešeny. Tam, kde nejsou nové

sodobary, platí dosavadní pitný
režim. Podstatné je, že díky této
novince si mohou zaměstnanci
kdykoli zcela zdarma načerpat
kvalitní chlazenou vodu, a to jak
neperlivou tak perlivou. Využít
mohou kvalitní a bezpečnou láhev,
kterou distribuovala firma, anebo
jakoukoli vlastní. Ideální je také
tankovat vodu v průběhu dne, aby
se netvořily fronty a voda se stihla
chladit. Nový systém šetří životní
prostředí a odbourává nutnost
tahání těžkých balení vody.

Sportovní komise diskutovala se šéfy
hokejového a fotbalového klubu
Minulý týden se konalo zasedání
Velké sportovní komise Odborů
KOVO. Komise se především zabývala programem a chystanými
sportovními akcemi pro naše členy
v nadcházejícím období. Ty jsou
pravidelně hojně využívány. Zároveň
byl řešen ﬁnální systém distribuce
permanentních vstupenek. „Chtěl

Jan Plachý v úvodu poděkoval
za velkou podporu Odborům KOVO
a předsedovi PR Jaroslavu Povšíkovi. „Vypadalo to, že budeme
ve velkém ﬁnále, pak jsme bohužel
s Chomutovem selhali, ale i tak to
byla naše nejlepší naše sezóna,“
zhodnotil dále Plachý, který zároveň
představil obměněný realizační
tým.
„Máme tady skvělé odchovance, kterým se jejich rodiče
velmi věnovali, aby
mohli prorazit v hokeji. Mnozí z nich
pracují ve Škodovce. My jsme jim dali
tu příležitost,“ uvedl
sportovní manažer
Luděk Bukač. U klubu skončil ze zdravotních a osobních
Zasedání velké sportovní komise Odborů KOVO důvodů jako trenér
se zúčastnili zástupci prvoligových klubů v Mladé František Výborný.
„Pro nás bylo prioBoleslavi.
ritou získat trenéra,
bych poděkovat sportovní komisi který má zkušenosti a ví, čeho
za její náročnou práci pro naše čle- chce dosáhnout. Proto jsme vybrali
ny, kterou odvádí zdarma ve svém Patrika Augustu, který má letité
volném čase,“ zdůraznil přítomný zkušenosti s mládeží i se zahraničpředseda PR Jaroslav Povšík. Ten ním působením,“ řekl Bukač.
zároveň informoval její členy o akKádr měl podle nového trenéra
tualitách ve ﬁrmě ŠKODA a činnosti zpočátku problém na brankářské
odborové organizace.
pozici, a také v obranných řadách.
Sportovní komisi dále navští- Proto také letos angažovali více
vili zástupci mladoboleslavských mladších hráčů do obrany. Mužstvo
klubů, které působí v nejvyšších se musí stabilizovat, dramatické
soutěžích, a na něž Odbory KOVO změny se nechystají. „Co se týká
svým členům opět velmi výhodně kádru, má ﬁlozoﬁe je, že musíme
zajistily permanentní vstupenky. hrát aktivně a vytvořit vítězné proJako první sportovní komise disku- středí,“ motivuje hráče i fanoušky
tovala se zástupci BK Mladá Bole- nový trenér Augusta.
slav – majitelem Janem Plachým,
Zástupci Fotbalového klubu
marketingovým šéfem Cyrilem Su- Mladá Boleslav pak přišli na sporkem, sportovním ředitelem Luďkem tovní komisi ve složení – prezident
Bukačem, novým hlavním trenérem FK Mladá Boleslav Josef Dufek,
Patrikem Augustou a hráčem Rada- nový sportovní manažer a hlavní
nem Lencem.
trenér Dušan Uhrin a hráč Marek

Matějovský. „Jsem rád, že po několika oťukáváních v posledních
letech jsme se vrátili k našemu
spojenec t ví s D uš anem Uhr i nem, kter ý přichází do pozice
generálního sportovního manažera
a hlavního trenéra,“ podotkl Josef
Dufek v úvodu. Letošní prvoligovou
sezónu pak zhodnotil jako mimořádně vyrovnanou soutěž, ve které
bylo velmi těžké se udržet vpředu. „Chtěl bych Odborům KOVO
poděkovat za ﬁnanční, morální
i fanouškovskou podporu,“ uvedl
Josef Dufek.
Předseda Povšík uvedl, že z dlouhodobého hlediska jsou ve fotbale
kvalitní výkony i s ohledem na to,
že byl vykřesán prakticky z nuly. „Je
tu také několik handicapů – všichni
očekávají, že ze Škodovky, kterou
tady mají za zády, vypadnou velké
peníze, jenže nevypadnou. A právě
peníze v takové konkurenci silných
fotbalových týmů hrají velkou roli.
Důležitá je také pomoc publika,
tedy aby chodilo hodně nadšených
diváků a fanoušků. Hráči od nás
potřebují pomoc,“ dodal předseda
Povšík. „Mám také radost z návratu
p. Uhrina,“ dodává J. Povšík.
„Děkuji za pozvání, slyším o odborech KOVO, jak jsou silné, jak
zastupují zaměstnance. Měl jsem
obavu vůbec přijít,“ reagoval Dušan Uhrin s nadsázkou. „Venku
jsem měl zajímavá angažmá, chtěl
jsem zabezpečit rodinu. V Česku
na Slavii jsem byl rok a tři měsíce
a myslím, že se nám to tam podařilo dobře nastavit. Co tam stojí
hodně, jsou platy hráčů a provoz
klubu,“ uvedl Uhrin. To se podle něj
nedá s tím, co je v Mladé Boleslavi
srovnat. „Tady v Mladé Boleslavi
chceme nejen vítězit, ale také hrát
atraktivně, strhnout diváky, aby
mohli přijít na atraktivní fotbal,“
dodal Uhrin.

Minulý týden se uskutečnilo
zasedání dozorčí rady
Minulý týden se v Praze zúčastnili předseda PR Jaroslav Povšík
a koordinátor BOZP a výroby Odborů KOVO Miloš Kovář coby členové
dozorčí rady ﬁrmy ŠKODA jejího zasedání v centru DigiLab. Zcela poprvé
tomu předcházela účast na zasedání členů nejvyššího představenstva
koncernu Volkswagen v Praze. Předseda Povšík zdůraznil, že zásadní
jednání se vedla kolem budoucnosti výbory elektromobilů, baterií, komponent atd. „Pokud takové zakázky nezískáme, tak bude naše budoucnost nejistá. Bylo to složité,“ říká předseda Povšík. Podotýká ale, že se
na dozorčí radě podařilo zajistit některé záležitosti v oblasti hospodaření,
které podpoří dobrý bonus pro zaměstnance v příštím roce. Právě zaměstnancům také bylo za jejich nasazení poděkováno. Firma ŠKODA
nyní jede dobře a vydělává.

K R ÁT C E Z V Ý R O BY
 V lakovně došlo minulý týden
k výpadku výroby – přetržený řetěz
sušičky třetí linky. Nasazení kolegů
z údržby zajistilo o polovinu kratší
prostoj. Děkujeme.
Zaměstnanci lakovny se těší
na hromadnou dovolenou, kterou
stráví někde, kde určitě bude méně
horka, než v práci, nebo bude snesitelněji. Radost jim kazí 17směnný
systém, který jim údajně dovolenou
krátí.

bylo ticho, jinak bude mít vedení
problém.

 Na hale M12 mezi lakovnou
a svařovnou Octavie začaly práce
na rozšiřování komunikace v návaznosti na vybudování nové linky
navěšování karoserie. Všechny
započaté práce by měly být hotové
do konce hromadné dovolené.

 Na montáži v hale M13 se,
bohužel, jede pod plán s rozpracovaností 394 vozů mezi kontrolními
body KB6 a KB8. Na této montáži
probíhaly řízené prostoje se zaměřením na kvalitu práce. Flexikontní
směna plán nesplnila. Nepříjemná
situace vznikla z ﬁremní dekomunikace nejprve o zrušení této směny,
vyhlášení jiné směny a nakonec vrácení se do režimu ﬂexikontní směny
původně stanovené na 17. června.
Doufejme, že si ﬁremní stratégové plánovači toto vezmou za negativní
příklad.

 Svařovna Fabie má za sebou
další ﬂexikonto, plán výroby byl vysoce překročen, lidé kvitovali nižší
teplotu z pátku na sobotu. Bohužel
je trápí vysoký hluk z výstavby
nových pracovišť. Vedení bylo
upozorněno, aby o přestávkách

 Na montáži M1 proběhla ﬂexisměna, plán byl splněn. Osazenstvo
využilo Odbory KOVO vyjednaného
pravidla vypárování, a to dokonce
pro 35 zaměstnanců montáže.
Na bývalé 4. lakovací lince ﬁnišují
veškeré práce pro 15 nových taktů,
které pomohou k navýšení produkce
vozů z 1 050 na 1 200 za den.

Stovky zájemců
navštívily Festival dětské
experimentální archeologie

V sobotu 17. června se v dětském zařízení Odborů KOVO MB
Altamira uskutečnil tradiční Festival
dětské experimentální archeologie.
Na zajímavé odpoledne, kterému
přálo ideální počasí bez deště a zároveň bez horka, dorazily stovky
dětí a rodičů. Lidé mohli obdivovat
práci dětí a jejich vedoucích na různých experimentech souvisejících
s archeologií - například tavba skla
a železné rudy, mletí mouky pravě-

kým způsobem či pečení chleba.
Nechyběly však ani různé dílničky
například keramická či kovotepecká. Atraktivní byly také sportovní
disciplíny - lukostřelecký turnaj
či Kopčemův běh. Návštěvníci si
mohli na místě prohlédnout chov
zdejších oveček a koz, o které se
děti s vedoucími starají. Zájemci
o podobnou zábavu a zážitky se
také mohli přihlásit do zdejších
kroužků či oddílů.

Uzávěrka
Odbory KOVO
červencové
Vrchlabí pořádají
v sobotu velký společenské rubriky
je tento týden
dětský den
Vaše příspěvky do červencové

Tuto 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.

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 tento pátek
23. června 2017!
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