
 

 

ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VÍTKOVIC 13. 6. 2014 číslo 06/2014 

Ze základních organizací  
  Změny v ZO OS KOVO závod 3 Vítkovice.  V ZO proběhla 20. května 2014 konference základní organizace a zároveň 
volby předsedy a DaRK. Předsedou základní organizace byla zvolena paní Jana Schindlerová, která vystřídá ve funkci pana Ladi-
slava Sladkého, který odchází do důchodu. Ostatní členové závodního výboru byli zvolení na konferencích dílenských výborů. 
Nový výbor základní organizace bude pracovat ve složení: Jana Schindlerová předseda základní organizace, Miroslav Koch mís-
topředseda. Ve funkci hospodářky nadále zůstává Blanka Hujdusová, pro oblast BOZP Zdeněk Šlosárek. Členové výboru Zdeněk 
Urbánek, Petr Dziža, Pavel Hýl, Hana Sedláčková a Jindřich Szyroki. Novému výboru ZO přejeme hodně trpělivosti a úspěchů.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                          Ladislav Sladký 
 Volby v ZO OS KOVO Ocelové konstrukce.  V této základní organizaci proběhly volby na konferenci 23. 4. 2014. Konfe-
rence zvolila za předsedu základní organizace Lubomíra Mišuna, zvolila DaRk a Volební komisi zajišťující volby v nastavujícím 
čtyřletém funkčním období. V nastávajících volbách po konferenci na úsecích výboru ZO byli zvoleni současní členové výboru s 
jednou obměnou. Předsedou úsekového výboru v 823 (HARDU) byl zvolen Ing. Christo Bulguris a předsedou úsekového výboru 
na LMS (lince membránových stěn) byl zvolen p. Radim Prak.                                                                                            Lubomír Mišun 

Ze ZO OS KOVO STROJÍRNA z Dílenské organizace z Krnova  
 Vážení kolegové a kolegyně, milí odboráři, 
rád bych Vám touto cestou přiblížil dceřinou spo-
lečnost Spojené slévárny Krnov, firmu 
s dlouholetou tradicí ve výrobě barevných kovů, 
odlitků z bronzových a hliníkových slitin, gravi-
tačního lití do písku a odstředivého lití, která je 
součástí VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.  Ve 
firmě pracuje zhruba 50 zaměstnanců, z toho 
kolem 30 pracovníků je v dělnických profesích. 
Většina těchto lidí pracuje ve firmě spoustu let, 
již od dob svého vyučení. Každý z nich svou pro-
fesi ovládá v takové míře, že by byli schopni tuto 
firmu vést bez jakéhokoli vedení společnosti. I 
tato firma však prochází různými změnami, ob-
zvláště pak změnami na pozicích členů ve vedení 
firmy, které sebou přinášejí spoustu problémů, 
s kterými se potýkáme a to především ve společ-
né komunikaci. Ti z Vás, kteří jste kdy pracovali 
v oblasti slévárenství, víte, že je to práce těžká a 
vůbec ne jednoduchá. Technologické vybavení 
firmy je hodně zastaralé a těžko konkuruje jiným 

slévárnám. Provozní podmínky jsou zcela stísněny prostorově a celkový vzhled firmy určitě nepůsobí kladně ani na spoustu zá-
kazníků. Současní členové vedení společnosti jsou lidé, kteří mají k slévárenství hodně daleko. Většinu práce si musíme jako 
zaměstnanci řídit sami a za to se nám dostává jen neúcta a opovržení. Naše nápady a vylepšení nejsou vyslyšeny. Trápí nás 
spoustu nedořešených věcí v oblasti výroby, dodržování BOZP a nezájem investovat do nového technologického vybavení slé-
várny i obrobny. Na druhou stranu bych ale za nás všechny rád vyzdvihl práci jednoho z našich skvělých technologů Ing. Jana 
Oravce, který svou pílí a obětováním spousty svého volného času zprovoznil výrobní laboratoř na kontrolu vad slitin a tím čás-
tečně odstranil problémy se zmetkovitostí, čímž došlo ke zlepšení metalurgie. Takových zaměstnanců by naše firma potřebova-
la víc. A co dodat na závěr? Říká se, že pokud majitel není sám sobě ředitel, pak i chod jeho firmy dostane podobu, jakou ji sám 
určí. V naší firmě bychom rádi uvítali, kdyby si na nás udělal generální ředitel Ing. Jan Světlík čas a zavítal mezi nás, zaměstnan-
ce Spojených sléváren Krnov a vyslechl si zde naše názory a přání zaměstnanců firmy. Přeji všem svým kolegům, odborářům ale 
i ostatním zaměstnancům hodně pracovních úspěchů, kladného hodnocení za svou práci a společnosti jako celku dlouhého 
trvání.                                                                                                                                        Předseda DV OS KOVO KRNOV, Anton Martin 



 

 

V měsíci dubnu jsme pod patronací ZO 

Servis 1 uspořádali již druhý cyklovýlet.  

Tentokrát na Hukvaldy. Zúčastnilo se ho 

30 cyklistů. Trasa vedla z Ostravy – Zábře-

hu přes Proskovice, Košatku, Starou Ves, 

po nově vybudované cyklostezce podél 

řeky Ondřejnice do Brušperku, a dále přes 

Fryčovice a Sklenov na Hukvaldy. Cíl cyklo-

výletu byl v Muzeu zemědělské techniky a 

přilehlém Areálu Na mlýně v Kozlovicích. 

(pokračování na str. 3)  

str. 2 

Nic jiného než účelový hon na čarodějnice 

 Všichni víme, že se naše společnost VHM již dlouhou dobu potýká se závažnými ekonomickými 

problémy, podrobně se tomu věnoval i příspěvek v MF Dnes „Strojařský král na strojařinu doplácí“.  Ve 

stručnosti hlavní důvody: nedostatek ziskové zakázkové náplně a velká zmetkovitost, především 

v metalurgické části, které nás tlačí ke dnu. Tato jednotka a „zbytek“ pracujících by si zasloužil kvalitní 

management a odborníky, kteří by se s tímto problémem uměli poprat. Střídání managementu a pro-

pouštění odborníků pro jiný názor tuto jednotku jenom rozkládají a vnášejí atmosféru, která pro klid 

v práci nepřidává. Dnes téměř nepotkáte zaměstnance, který by šel do práce bez stresu. Současný ma-

nagement tu vnáší atmosféru strachu, zavádí nulové tolerance, nemá zájem poznat zaměstnance a mít 

k nim individuální přístup. Jak můžeme my zaměstnanci důvěřovat vedení jednotky, které ve strojírenském podniku propustí 

hotové kvalitní jednicové zaměstnance, nemá motivaci pro mladé a podmínky a systém k jejich zaučení.  Převážně mladší za-

městnanci jsou nuceni odejít za vyšším výdělkem, jelikož nejsou schopni uživit své rodiny. Naštěstí se už v okolí objevily firmy, 

které je dokáží zaměstnat. Po nepromyšleném propouštění v dělnických profesích, kterých už máme takový nedostatek, že už 

je problém, aby se tu dalo něco pořádného vyrobit, nastává nová vlna, hon na úřednické profese, a to velice „elegantní“. Máme

-li, nadstav THP pracovníků, je třeba rozlišit, které k výrobě potřebujeme a které jsou zbytečně rozbujelé a nepotřebné. Zde je 

třeba vyhlásit OZ a řešit je dle zákona. Ale jak se to řeší u nás. Hledají se záminky, vyhlašují účelové nulové tolerance, jenom, 

aby byli zaměstnanci dotlačení odejít bez odstupného. Nepřihlíží se ke schopnostem pracovníka.  Tresty za sebemenší nahléd-

nutí na internet nebo použití počítače, k jiným než pracovním účelům, kdy nevznikne zaměstnavateli žádná škoda, jsou až ne-

morální. Tito zaměstnanci jsou trestání více jak fluktuanti a kromě nepřiměřeného vysokého finančního trestu to nesou těžce i 

psychicky. V motivujících společnostech je místo nulové tolerance praktikován pojem v rozumné míře, dle vyjádření francouz-

ského CNIL (obdoba našeho Úřadu pro ochranu osobních údajů), který použil v jednom soudním sporu: „VŠEOBECNÝ A ÚPLNÝ 

ZÁKAZ JAKÉHOKOLIV UŽÍVÁNÍ INTERNETU K JINÝM NEŽ SLUŽEBNÍM ÚČELŮM NENÍ V DNEŠNÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI REÁL-

NÝ!!!“ Co dodat závěrem, současné rozdávání vytýkacích dopisů za sebemenší přestupky připomíná hon na čarodějnice. Dou-

fejme, že to není jediný a poslední počin našeho nového vedení ke snížení nákladů a že nám dříve, než si zaklapnou své notebo-

oky a udělají další zářez do svého profesního životopisu, předvedou uvážené a smysluplné kroky k tomu, aby tato jednotka 

opět získala své přední místo mezi strojírenskými podniky a aby VÍTKOVICE neztratily své jméno pro nekvalitu. K tomu je však 

třeba vytvořit vzájemnou symbiózu. Dobrý management se pozná podle toho, že vytvoří lidem takové podmínky, aby měli po-

cit, že pracují společně s firmou.  

Janka Hošová, ZO OS KOVO Těžká mechanika – Vítkovice.  

Sportovní  akce  pořádané  

Odborovým sdružením  

Vítkovice  

CITÁT: „Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily mapy neznámých 

světů, a přemýšlel, proč je tolik vedoucích a tak málo vědoucích?“ Jan Werich.  



 

 

str. 3 

„Petrův zdar“ rybářů na rybníku Talián ve Svinově 
 

 

 

Dne 10 května 2014 pořádala ZO STROJÍRNA, ve spolupráci s OSV, II. ročník rybářských závodů na rybníku Talián ve Svinově. 
Akce se zúčastnilo 40 rybářů z celých Vítkovic. Počasí nám přálo a také úlovky byly pěkné. Mimo krásných kaprů se vytáhli i 4 
jeseteři, tato ryba byla ozdobou celých závodů. Hodnotné ceny byly připraveny pro prvních 15 účastníků. Na prvním místě se 
umístil Břetislav Vicher, za ním, na druhém místě, následoval Marcel Jeřábek a třetí Petr Sobek, všichni ze společnosti CYLIN-
DERS. Nejtěžší trofej, kapr o váze 6,2 kg, se podařila ulovit Danu Saitlovi z MECHANIKY. Touto cestou chci poděkovat všem zú-
častněným za zdárný průběh celé akce a těším se na další ročník rybářských závodů.  

Milan Rossmann, předseda ZO OS KOVO STROJÍRNA 

postoupily mužstva ZO Ocelové konstrukce a ZO Závod 3, ze skupiny B postoupily mužstva ZO Těžká mechanika a Údržby 370. 

Po semifinálových utkáních se ve finále utkala mužstva ZO závod 3 a Údržby 370. Vítězem sedmého ročníku se stalo mužstvo 

ZO Závod 3, které obhájilo loňské prvenství, na druhém místě se umístilo mužstvo Údržby 370 a třetí místo osadilo mužstvo ZO 

Ocelové konstrukce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci všech akcí a po prázdninách se už těšíme na další. V sobotu 

20.9 začínáme již tradičním turnajem v tenise na kurtech v Hlučíně a podzimním cyklistickým výletem, na říjen plánujeme turnaj 

v nohejbale. Těšíme se na Vaši účast.  

Za OSV Ladislav Sladký  

(pokračování ze str. 2). Po prohlídce nářadí a 

techniky, se kterým pracovali naši před-

ci, přišlo na řadu občerstvení. Po něm se 

někteří vydali na Hukvaldský hrad a po-

tom, dle svých schopností a různými 

trasami zpět do Ostravy. V měsíci květ-

nu jsme uspořádali rybářské závody na 

rybnících ve Svinově a sedmý ročník 

v minikopané k 180 výročí založení Vít-

kovických železáren. Ten proběhl pod 

patronací ZO Závod 3 Vítkovice na fot-

balovém hřišti ve Svinově za účasti 10 

mužstev ze ZO VÍTKOVICE, a.s.. Turnaj 

se hrál ve dvou skupinách po pěti muž-

stvech. První dvě ze skupiny se utkaly o 

postup do finále  turnaje.  Ze skupiny A  



 

 

str. 4 

Ze ZO OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcovny 

 
Den otevřených dveří 1. 5. 2014 
Také ve „vítkovické bývalé dvojce“ pořádala odborová organizace spolu s vedením společnosti  Den otevřených 
dveří. Tradičně se přišli podívat nejen současní zaměstnanci se svými rodinnými příslušníky, ale také bývalí, kteří se 
zajímali hlavně o změny v podniku. Pro účastníky prvomájového dne připravil výbor ZO jako každoročně malé po-
hoštění a pro děti balíček sladkostí s malým dárkem. Díky úzké spolupráci s odboráři z VÍTKOVICE Doprava mohli 
návštěvníci využít vyhlídkový vlak k projížďce až do Dolní oblasti, kde je čekal další program. Také s počasím byli 
všichni spokojeni, a proto věříme, že našich nejméně 350 účastníků hodnotilo čtvrteční den kladně a těšíme se již 
dnes na příští rok. 

                                                                          DRIZ 

 
Každoroční setkání s důchodci – jubilanty 
Tradiční celodenní setkání důchodců se uskutečnilo 22. května na našem rekreačním středisku. Pozvání přijalo 40 
bývalých pracovníků – jubilantů, kteří i nadále zůstali odboráři. Ráno v 8 hod. se autobusem vydali směr Horní Beč-
va. Po přivítání a občerstvení se živě diskutovalo a vzpomínalo na společně prožité chvíle v závodě, na události, kte-
ré je provázely a další spolupracovníky. Se zájmem si příchozí prohlédli i rekreační středisko. Představitelé odboro-
vé organizace informovali zúčastněné o dnešním stavu a problémech společnosti i o práci a aktivitách odborů. Za 
přispění krásného počasí a chutného jídla se tento den opět vydařil. Kolem 17 hodiny se všichni spokojeni a 
s dobrým pocitem, že se nezapomíná i na bývalé pracovníky, vydali zpátky domů. 

                                                                            J.M.                                                                          

 

 
 
Dětský den 
Oslavu pro děti svých členů jako každý rok při- pravil závodní výbor na hřišti TJ SOKOL Hrabová. 
Také letos za krásného slunečného červnového dne děti využily všech připravených atrakcí a bylo 
jich opravdu dost. Velkému zájmu se těšila jízda autovláčkem, kdy jízdu absolvovali se svými rato-
lestmi i jejich unavení rodiče. Okružní jízdy vláč- kem se účastnil i klaun Hopsalín, který před pro-
jížďkou ještě děti zabavil svým programem ve stylu námořnické výpravy, menšími soutěžemi a 
hlavně „skotačením“ v rytmu hudby; za ohromného veselí též děti chytaly malé až obří bubliny a některé z nich si 
nechaly zkrášlit tváře originální malířkou. Starší děti využily RC dráhy a řízených modelů autíček, kdy buď vyzkouše-
ly překážkovou jízdu či rychlostní závod modelů na dráze. Další děti si zastřílely ze vzduchovek, vyřádily se ve skáka-
cím hradu, vyskákaly se na velké trampolíně, odvážnější vstoupily do tzv. zorbingkoule. Pro nejmenší účastníky byl 
připraven známý hod míčkem na cíl. V poledne se ze všech pizérií v okolí  svezly teplé pizzy pro děti a na závěr dět-
ského dne byl přistaven hasící vůz, kdy si děti se zájmem prohlédly jeho vybavení a třešničkou na dortu pak bylo 
„utopení se“ dětí v hasící pěně. Děti tuto atrakci již očekávaly připravené s náhradním oblečením a dle nadšení 
všech bylo jasné, že toto splnilo jejich očekávání.  Oblíbený dětský den se jistě líbil všem.     

                                                                             DRIZ   



 

 

str. 5 

 Penzijní společnosti oznámily své zhodnocení za rok 2013 

Všechny penzijní společnosti oznámily v polovině května výsledky hospodaření a zhodnocení úspor klientů. Nejlepších výsledků 
za loňský rok dosáhla společnost AXA, která svým účastníkům penzijního připojištění připsala zhodnocení ve výši 2,29 %.  

Zhodnocení jednotlivých penzijních společností za rok 2013: 

1. AXA 2,29 % 5. Allianz  1,6 % 

2. Conseq (Aegon) 2,17 % 6. Komerční banka 1,44 % 

3. Česká pojišťovna 2,1 % 7. ING 1,41 % 

4. ČSOB 1,7 % 8. Česká spořitelna 1,3 % 

Penzijní připojištění využívá 4,8 milionů lidí a penzijní společnosti spravují finanční prostředky v celkové výši přes 291 miliard 
korun. Některé penzijní společnosti již v průběhu měsíce května letošního roku zaslaly svým účastníkům výsledky hospodaření 
a výpisy z účtu penzijního připojištění za rok 2013. Účastníci penzijního připojištění by si měli zkontrolovat přehled plateb za 
období leden až prosinec 2013, tj. příspěvky účastníka, příspěvky zaměstnavatele a státní příspěvky. Zaměstnanci, kteří 
v průběhu roku 2013 byli dlouhodobě v pracovní neschopnosti a neplatili si pravidelně měsíční příspěvky účastníka, nemají ná-
rok na státní příspěvek v daném období a to ani při dodatečném doplacení příspěvku účastníka. Účastníci penzijní společnosti 
AXA obdrželi výsledky hospodaření a výpisy z účtu ve druhé polovině měsíce května letošního roku. Pokud některý účastník 
penzijní společnosti AXA neobdržel výše uvedené podklady, doporučujeme, ať se ihned obrátí na Informační středisko penzijní-

ho připojištění Vítkovice. (Účastníci penzijního připojištění AXA by si měli zkontrolovat na zadní straně výpisu, zda mají sjedna-

nou pozůstalostní penzi. V opačném případě doporučujeme tuto penzi sjednat.) Další informace Vám poskytne Oldřich Lindov-
ský na Informačním středisku penzijního připojištění Vítkovice, Kotkova 2, mobil: 723 939 981.  

Informační středisko penzijního připojištění Vítkovice  

Dne 13. 5. 2014 se v Karviné uskutečnilo volební zasedání 
RROS ČMKOS MSK 

 Jednání RROS řídila 1. místopředsedkyně Mgr. Dagmar Bobková Regelová. Za ČMKOS se jednání zúčastnil Ing. Jiří Klepáč 
a dále jako host Ing. V. Klepáč – šéfredaktor časopisu ZDAŘ BŮH a JUDr. J Podhajská. Členové RROS v úvodu zasedání schválili 
program jednání, organizační řád a změnu sídla RROS, které je nově na adrese: Tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové 
Město. V hlavní části programu volebního zasedání proběhly volby pod vedením Ing. J. Klepáče a zvolené volební komise. Taj-
nou volbou tak byla do čela RROS ČMKOS MSK na čtyři roky zvolena Mgr. Dagmar Bobková Regelová – OS ČMOS PŠ a na posty 
místopředsedů byli zvoleni: Andrea Drexlerová OSZaSP ČR, Luděk Lúčan OS KOVO, Jaroslav Juryšek OS DLV. 
 
Předsedkyně RROS ČMKOS MSK provedla posléze vyhodnocení činnosti rady za minulý rok a počátek letošního roku.  
 
Loňský rok byl na činnost velmi bohatý. RROS ČMKOS MSK má zastoupení v těchto orgánech:  
Poradní sbor KP ÚP v Ostravě -stálý člen 
RHSD – pozice místopředsedy + 5 členů   
Pracovní skupina pro řešení hospodářské a sociální situace – předsedkyně + odborný zástupce stálými členy 
Pakt zaměstnanosti MSK – stálý člen  
Sdružení pro rozvoj MSK – stálý člen výkonného výboru 
Příhraniční spolupráce EUREST T Beskydy – stálý člen 
IZS MSK – stálý zástupce 
Komise pro vědy výzkum a vysoké školy – stálý člen s právem hlasu 
Výbor pro výchovu vzdělání a zaměstnanost – stálý host 
 
 Začátek roku 2014 byl významný tím, že byl zvolen vládní zmocněnec pro kraj MSK a Ústecký Doc. Ing. J. Cienciala, CSc.. 
Jeho zvolení inicializovalo i jinou strukturu RHSD, která by měla být ve své práci funkčnější. Bude pět komisí, které budou pra-
covat pod hlavičkou RHSD. V každé komisi bude mít RROS své odborné zástupce. Předseda bude i nadále členem vedení nové 
modifikované verze RHSD. Spolupráce s hejtmanem MSK a vládním zmocněncem Doc. Ing. Ciencialou, CSc. a jeho napojení na 
vládu přináší odborům další sílu a motivaci k řešení těch nejzávažnějších problémů spojených s nezaměstnaností. OKD navazují-
cí podniky, zdravotnictví, vzdělávací systém …  
 RROS ČMKOS MSK očekává a zahájila již první kroky k úzké spolupráci s novým vedením ČMKOS. Dne 3. 6. 2014 proběh-
ne pracovní jednání za účastí výkonného výboru RROS ČMKOS MSK, vládního zmocněnce Doc. Ing. Ciencialy, CSc a předsedy 
ČMKOS J. Středuly. Současná situace v MSK si vyžaduje velkou pozornost, a proto odbory v tomto kraji se situací velmi důsledně 
zabývají a v rámci svých možností se snaží podílet na prosazování pozitivních změn, a to rovněž v myšlení a náladách občanů 
tohoto kraje. 

Mgr. Dagmar Bobková Regelová  
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Vážení přátelé a partneři. 

PRO MĚSÍC ČERVEN 2014 JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO MOŽNOSTI: 

 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ - ZBYSTŘETE: KONČÍ DOBA ÚROKU 2% p.a. - ČERVEN JE POSLEDNÍ MĚSÍC!!! 

KONČÍ OBDOBÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ SE SAZBOU 2% P.A.!!! 

bez nutností pravidelných MĚSÍČNÍCH vkladů, s možnosti „předlacení“ celé částky spoření, výnos až 5,1% p.a., POJIŠTĚNO! 

srovnání AKTUÁLNÍCH úroků z vkladů u stavebního spoření: Buřinka: 1%, Liška: 1,5%, Modrá: 1,0-1,7% a Raifka: 1 nebo 1,5%. 

Dále stále možnost získat až 800.000 Kč bez zástavy nemovitosti, s garantovanou sazbou řádného úvěru 3,99% p.a. 

BANKOVNÍ PRODUKTY - K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM VŽDY NĚCO NAVÍC PRO VÁS J J J 

HYPOTEČNÍ HITY MĚSÍCE ČERVNA: 

VYUŽIJTE VYJÍMEČNÉHO OBDOBÍ, KDY ÚROKOVÉ SAZBY JSOU NA SVÉM HYSTORICKÉM MINIMU. VYUŽIJTE VÝHODU PRO SEBE! 

VYUŽIJTE FIXACI SAZBY S VYNIKAJÍCÍ ÚROKOVOU SAZBOU AŽ NA 7 LET! Navíc hypotéku až 90% LTV - za sazbu do 85% LTV!!! 

REFINANCOVÁNÍ hypotečního úvěru od 2,59% p.a. NEBO od 2,19% p.a. PRO ÚVĚRY NAD 1,8 MIL. Kč. 

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ AŽ NA 24 MĚSÍCŮ DOPŘEDU. PŘIPRAVTE SI DOBROU SAZBU NA REFINANCOVÁNÍ SVÉHO ÚVĚRU! 

Americká Hypotéka - použití na COKOLIV od 5,59% p.a. 

VYUŽIJTE REFINANCOVÁNÍ S MINIMÁLNÍMI NEBO ŽÁDNÝMI POPLATKY! I ODHAD ZDARMA. DOKUD TO JEŠTĚ LZE. 

ZEPTEJTE SE VÍCE NA SVOJI ÚROKOVOU SAZBU. 

REFINACOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ: 

KONSOLIDACI NEÚČELOVÝCH ÚVĚRŮ 

BEZ zajištění nemovitostí od 7,77% p.a.; SE zajištěním nemovitostí od 4,69% p.a.; 

KONSOLIDACI úvěrů bez zajištění (až 1.000.000 Kč a 10 produktů), sazba od 6,99 % p.a.  

INVESTICE + SPOŘENÍ = VYTVÁŘENÍ FINANČNÍ REZERVY (PRO ŽIVOT+PRO RADOST+PRO DŮCHOD): 

RÁD VÁM POMOHU SE ZHODNOCENÍM VOLNÝCH FIANČNÍCH PROSTŘEDKŮ: 

vytvářet si rezervy s nízkou likviditou (krátkodobé- střednědobé - dlouhodobé), to se zajímavými výnosy až 35% p.a., 

vydělávat na trzích tehdy, když drtivá většina na stejném trhu prodělává, 

ČP INVEST: např. pro vaše prostředky po skončení stavebního spoření: varianta INVESTOR - na 3 nebo 4 nebo 5 let. 

Podřízený vklad u J&T Banky a.s. na 6 let s ročním výnosem 5,1% p.a. 

Termínovaný vklad u J&T Banka, a.s. se zhodnocením s nejvyšší možnou aktuální úrokovou sazbou (2,2% až 2,8% p.a., vklad na 1 nebo 2 
nebo 5 let, nebo 3 měsíční výpovědní doba); vklady pojištěny dle zákona do 100.000 EUR. 

Unikátní investiční pojištění TITANinvest2 na 5,5 roků s GARANCÍ NA 100% NEBO NA 85%. Akce platí do 29.6.2014. 

ZÁSADY INVESTOVÁNÍ: PRAVIDELNOST-TRANSPARENTNOST-PROFESIONALITA-LIKVIDITA-DAŇOVÁ VÝHODNOST 

INVESTICE DO NEMOVITOSTI: 

ZVOLTE VÝHRU BUDOUCNOSTI, UVAŽUJTE JAKO BOHATÍ LIDÉ: zbavte se nájemního bydlení a investujte do bydlení vlastního pro sebe, 
pro vaše děti, pro děti vašich dětí. VYPLATÍ SE TO! zvolte formu vlastní nemovitosti na bydlení nebo NEMOVITOSTI NA PRONÁJEM, 
s pravidelným cashflow (příjmem). 

 POJIŠTĚNÍ (samozřejmostí je výhodné pojištění domácnosti, nemovitosti, vozidla, odpovědnosti, aj.):  

NABÍZÍM VÁM MOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLY A OPTIMALIZACI JIŽ UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV S MOTTEM: „VÍCE MUZIKY ZA 
STEJNÉ PENÍZE“. Výhodné rizikové životní pojištění (platíte jen riziko, nikoliv další náklady, či zbytečné investice) zejména pro zlomkové 
zajištění hypotečních úvěrů a úvěru ze stavebního spoření (v rozmezí 50 až 100% výše úvěru), lze takto výrazně zlevnit pojištění; vlastní 
pojištění, i pro rekreační sportovce, zejména pak pro vybrané kontaktní sporty, s výhodným plněním! Vskutku výjimečné (nebojím se toho 
slova) pojištění pro děti do 25 let (bez zkoumání zdravotního stavu, i pro rizikové sporty), to s pojistným 300 až 500 Kč/měs. Čím dříve, tím 
lépe. Nejlépe po narození dítěte. Víme proč! NYNÍ DO 30.6.2014 V AKCI: ZDARMA DVOJNÁSOBNÉ PLNĚNÍ ZA VÁŽNÉ ZRANĚNÍ PŘI DO-
PRAVNÍ NEHODĚ (dvojnásobné plnění platí pro: velmi vážná onemocnění, invaliditu s jednorázovou výplatou a trvalé následky 
s progresí). Rizikové životní pojištění od světové jedničky pro náročnější klientelu; unikátní pojištění „PRO ŽENY“ pro pojištění žen 
v obtížných životních situacích! 

ČERVEN: MĚSÍC SLEV NA POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI A NEMOVITOSTÍ (30 až 40%). 
 

TOP poradce, FINANCE ALBATROS, s.r.o.- region Moravskoslezský kraj Jaroslav Marek, tel.: 774 50 90 41; mail: jma-
rek@financealbatros.cz; www.financealbatros.cz; www.jmkomfort.cz+ Kancelář: Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava-Moravská Ostra-

va a Přívoz; 1. patro, č. 119   

http://www.financealbatros.cz/content/text/cz/?kontakty/poradci/moravskoslezsky_kraj
mailto:jmarek@financealbatros.cz
mailto:jmarek@financealbatros.cz
http://www.financealbatros.cz
http://www.jmkomfort.cz
http://www.mapy.cz/#!d=addr_8839422_1&x=18.282126&y=49.848714&z=15&t=s
http://www.mapy.cz/#!d=addr_8839422_1&x=18.282126&y=49.848714&z=15&t=s


 

 

K ochranným nápojům na pracovištích 
Mám nárok na ochranné nápoje? 
Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? 

Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.   
 V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neo-
hrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP  a 
přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. 
metodu prevence rizik,  na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je ne-
může odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z rizik je 
práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku.  
 Proto ZP v § 104 výslovně stanoví, že na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatic-
kými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a 
odkazuje na prováděcí předpis. Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými fak-

tory mikroklimatických podmínek upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci. Toto nařízení vlády bylo za 
dobu své účinnosti několikrát měněno, naposledy v loňském roce v dubnu a jeho změny se týkaly především ochranných nápo-
jů a byly prováděny podle poznatků praxe.  
 Nově také nařízení vlády odstupňuje ztrátu tekutin nahrazovanou ochranným nápojem jak v měřené teplotě pro danou 
třídu práce, tak v náhradě tekutin. Tím je mnohem přesněji definováno množství skutečné náhrady ve formě ochranného nápo-
je podle jednotlivých pracovišť resp. podle druhu vykonávané práce a skutečné zátěže teplem. Ochranný nápoj musí být zdra-
votně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost 
organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance 
však nesmí obsahovat alkohol.  
 Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a mine-
rálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až III a již  poskytovaný ochranný 
nápoj nemusí být vždy jmenovaná „balená“ voda,  ale tyto druhy vod mohou být i ve formě jiné, tedy čerpány přímo ze zdroje. 
Balená voda jako ochranný nápoj bude pak pochopitelně distribuována tam, kde taková kvalita zdroje chybí. U třídy IIIb až V, 
kde se jako ochranný nápoj uvádí minerální vody se střední mineralizací je stanoveno,  aby tyto 
byly podávány jen v polovičním množství z nárokové náhrady 70 % a druhá polovina nárokové 
náhrady byla pokryta ochranným nápojem pro nižší třídy práce. Tato úprava odpovídá stavu, kdy 
ačkoliv dochází u těžších fyzických prací k významným ztrátám tekutin i minerálů, jsou zejména 
minerály nahrazovány již ve stravě, a proto není žádoucí, aby organizmus byl jimi předimenzová-
ván prostřednictvím vyššího přísunu minerální vody, která by ve vyšších dávkách naopak mohla 
způsobovat zbytečnou zátěž organizmu resp. ledvin apod. Kombinací minerální vody a například 
vody přírodní lze docílit dosažení optimální náhrady ztráty tekutin při práci spojené s vyšší fyzic-
kou zátěží. 
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Před 72 lety vyhladili nacisté Lidice 

 Před 72 lety nacisté vymazali z mapy středočeskou obec Lidice. Šlo o reakci na atentát na zastupujícího říšského protek-
tora Reinharda Heydricha, který 4. června zemřel na následky atentátu provedeného československými parašutisty vyslanými 
do Protektorátu z Velké Británie. Obyvatelé obce byli zastřeleni, ženy a děti putovaly do koncentračních táborů, některé z dětí 
byly dány na převýchovu do německých rodin. 

Došlo těsně před uzávěrkou 

 Ve čtvrtek 12.6 jednala RADA Krajského sdružení OS KOVO MSK, která je  podle stanov složena z předsedů základních 
organizací v počtu sedmnáct, kteří zastupují v poměrovém počtu celkem 91 základních organizací OS KOVO (z KOVOPRŮMYS-
LU) v našem Moravskoslezském kraji.  
 Jednání krajské rady se uskutečnilo v rámci přípravy na zasedání červnové RADY OS KOVO, která se bude zejména zabý-
vat řešením situace vzniklé v našem odborovém svazu po zvolení Josefa Středuly SJEZDEM ČMKOS za předsedu konfederace. 
 Podle stanovených pravidel v odborové práci v ČMKOS a OS KOVO proto předseda Josef Středula rezignoval na funkci 
předsedy OS KOVO a v našem svazu bude RADOU pravděpodobně stanoven harmonogram směřující k vyhlášení a následnému 
provedení voleb k volbě nového předsedy Odborového svazu KOVO. Podrobné informace obdrží ZO v zápise. (pokračování na str. 8) 



 

 

str. 8 
(pokračování ze str. 7) Proběhla diskuse k touto tématu, dále byla diskuze v souvislostí s poklesem členské základny v OS KOVO a mající vliv na 

strukturu orgánů a zastoupení v orgánech OS z regionů. Dikeze byla také nad neobjektivní informací předsedy z odborů z Auto Škody Mladá 

Boleslav p. Povšíka k projevu prezidenta Zemana na SJEZDU ČMKOS, kdy si upravil věty z projevu prezidenta tak, aby členové z jeho organiza-

ce měli kritický pohled a hodnocení OS KOVO, ze kterého vystoupila „jejich“ organizace. Na fotografii  členové předsednictva z našeho Kraj-

ského sdružení - z leva kol. Jiří Jaškovský, Luděk Lúčan a Martin  Štefek. 

VOSA - ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VÍTKOVIC. Co dva měsíce vydává Odborové družení Vítkovice OS KOVO, IČ: 75110032 se sídlem Ruská 101, Vítkovice a.s., Os-

trava Vítkovice, tel. 595953029 v součinnosti se ZO OS KOVO HUTNÉ MONTÁŽE A ODBOROVOU CENTRÁLOU VÍTKOVICE. Tiskne TISKÁRNA MORAVAPRESS s.r.o. 

a tiskovina je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod registrací E 12778. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky vydavatele. NEPRODEJNÉ. 

 Níže je křížovka o ceny. Po vyplnění a pro slosování zašlete na adresu ZO OS KOVO 370—Těžká mechanika, Janka Hošová. 

Nezapomeňte na sebe uvést při odeslání kontakt vč. pracoviště a tč. na pracoviště!     

POMŮCKA: AT, 

CASH, EfflE, 

NONO, PS, UA 

JEDLÁ HOUBA 
CIZÍ ŽENSKÉ 

JMÉNO 
1. DÍL TAJENKY 

ANGLICKÁ 

PŘEDLOŽKA 

TŘÁSŇOVÝ 

SMETÁK 
  

SESKUPENÍ 15 

SNOPŮ 

MILÁNSKÝ 

FOTBALOVÝ 

KLUB 

KULTURNÍ DŮM 

ZKR. 

HEBREJSKÉ 

ŽENSKÉ JMÉNO 

RUSKÉ MUŽSKÉ 

JMÉNO 
PLECHOVÉ SUDY   

SHLUKY 

ROSTLIN 
spz RAKOVNÍKA 

INICIÁLY 

SKLADATELE 

DVOŘÁKA 

2. DÍL TAJENKY 
KANADSKÉ 

JEZERO 

VROUBKO- 

VANÁ TKANINA 

ROSTLINA 

OLEJNINA 
          

MIKROOR- 

GANIZMUS 
            

POTULNÝ 

AMERICKÝ 

LOVEC 

            

ZBYTKY SLADU           

ANNA DOMÁCKY 

            

RADIOLO- 

KÁTORY 
            

INICIÁLY 

EINSTEINA 
SPOJKA 

AMERICKÁ 

HUDEBNÍ 

SKUPINA 

      

DVEŘNÍ ZÁVĚS 

        

NEKRYTÝ 

BALKON 

            

PŘEDPOVĚĎ  

      
GONIOMETR 

FUNKCE 

ZN. SPORT. 

OBLEČENÍ 

HOŘKÉ 

ALKOHOL. 

NÁPOJE 

SEKÁČ ZASTAR         

RÁJ 

        

NOSITELÉ 

DĚDIČNOSTI 
        

PŘEDLOŽKA 

UMĚLECKÁ 

VYSOKÁ ŠKOLA 

ZKR. 

        

BRATR ÁBELA ZPĚVÁK JIŘÍ ??? 

  
ZAKLADATEL 

MERCEDESU 

KULOVITÁ 

BAKTERIE 
      

MUŽSKÉ JMÉNO 

        

CHEM. ZN. 

LITHIA 
    

ŘÍMSKÝCH 502 

      

ITALSKÝ 

SKLADATEL 

LUIGI 

TROPICKÝ 

ZÁCHVAT JM. KRÁLŮ V 

NORSKU 

INST. KLIŇ. EXP. 

MEDIC. 
SVAŘENÝ SPOJ 

NORBERT 

DOMÁCKY 

PLEMENO 

OVČÁCKÉHO 

PSA 

              

ŽACÍ NÁSTROJE 

        

PŘÍRODNÍ 

TEXTILIE 
            

CHOŘÍ CHLAPEČEK 

SKLADATEL 

ŽALOZPĚVŮ 
            

ČIVA 

        

KREVNÍ 

PODLITINA 
              

NAROZEN ZKR. 
CITOSLOVCE 

POSKOKU 

PURPUR       

ZESÍLENÝ 

ZÁPOR 
        

DO VYŠŠÍCH 

VRSTEV 
            

SOUHLAS 

      

NELÉTAVÝ PTÁK 
A PODOBNĚ 

ZKR. 

DŘEVINA 

SKMENEM 

OBYČEJ         

MATKA SLOV. 

HOV. 
        

ČÁST GRILU  

        

ODRAZ OD ZEMĚ 

        
HOTOVOST 

ANGLICKY 

AUTONOMNÍ 

OBLAST ZKR. 

ÚLOŽNÝ 

PROSTOR 

  
POMOC 

ANGLICKY 

PRÁZDNO 

      

SUROVÁ NAFTA 

        

LUDOLFOVO 

ČÍSLO 
    

ČÍSLOVKA 

ŘADOVÁ 
      ČÁST DOLU 

ZNAČKA 

POČÍTAČŮ  VOJENSKÁ 

HODNOST ZKR. 
SKUPINY 

KAREL 

SLOVENSKY 

UNIVERZITA 

KARLOVA 

ZLOBIT             

BRITSKÝ 

CESTOVATEL 

        

DIVADELNÍ 

KUKÁTKO 

        

INICIÁLY 

MODERÁTORA 

ANDĚLA  
    

ARM. 

SPORTOVNÍ 
PSANÝ TTTUL ŘÍČNÍ RYBA 

INICIÁLY 

ZPĚVAČKY 

PILAŘOVĚ 

    

SEVERNÍ 

OSTROVNÍ STÁT 

VYSVĚTLENÍ 

            

STARÉ ČES. 

ZÁJMENO 
    

VÍŘENÍ 

            
INIC. ZÁVOD. 

ENGEHO 

TROPICKÉ 

OVOCE 

HLT       

TÝKAJÍCÍ SE 

HUSY 
        

ČÁST KROVU 

        

ŽALUDEČNÍ LÉK 

          

PRŮZRAČNÝ SILNÉ PROVAZY 
IN. MODER. 

ONDRÁČKA 

Z JAKÝCH 

DŮVODŮ 
        

INIC. HERCE 

KOSTKY 
    

KOČKOVITÁ 

ŠELMA 
              

DRAMA KAR. 

ČAPKA 
      

CHEMICKÁ 

PŘÍPONA 
POHYBY VÍČEK UMĚLECKÝ SLOH 

  PROMENÁDA 

NÁĚLAPNÉ 

NÁLOŽE 
        

ZNAČKA 

MILIAMPÉRU 
    

PODLAHOVÁ 

KRYTINA 
        

ŽIDOVSKÝ 

UČITEL 
        

SMĚR VÝVOJE 
PRVNÍ 

VYSTOUPENÍ 
HMYZO- ŽRAVEC ANEB 

JAKÝ           

CITOSLOVCE 

DRNKNUTÍ 
        

INIC. POLITIKA 

GROSSE 
    

ORGÁN ČICHU 

      ŠEDIVĚ 
ZNAČKA 

VÝTAHŮ 
BOMBA 

JISTÁ 

SLOVENSKY 

VYDAVATEL 

TISKOPISŮ 

VHODNÝ KORBĚ         

AMERICKÉ 

PRASE 
            

ČESKÉ MĚSTO U 

TEPLIC 
        

SOBOTA ZKR. 

    

MEDIKA- MENT SRKNUTÍ FÁZE MĚSÍCE 

ČÁST ÚST       

POSTRANNÍ 

ČÁSTI HOUSLÍ 
        

TECH SPRÁVA 

SLUŽEB 
      

KAUČUK 

            

 MOJI 
DODATEK V 

DOPISE 
MPZ UKRAJINY 

3. DÍL TAJENKY               4. DÍL TAJENKY                       

ODMÍTAT               POSKA- KOVAT             
ZÁVĚSNÁ 

OZDOBA 
        


