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Koncern Grammer

Mezinárodní solidarita
pomohla porazit nenasytnost

Práva spotřebitele
Co dělat s dotěrnou
nevyžádanou zásilkou

Volný cyklus

Jdeme po stopách
českého technického umu

VII. sjezd OS KOVO

Představujeme Clarion
Congress Hotel Olomouc

Ještě chvilka míchání...

... a už je tu lístek se jménem vítěze

Soutěž pro nové členy OS KOVO
Už známe vítěze!

Už tradiční soutěž byla vyhlášena 1. ledna 2017 a zúčastnit se mohly všechny nové členky a členové OS KOVO, kteří do svazu vstoupili
od tohoto data do 30. dubna. Podmínkou ovšem bylo, že je jejich ZO
nebo seskupení členů do soutěže přihlásí nejpozději 31. května 2017.  

Do soutěže tak k tomuto datu bylo zařazeno 729 nových členek a členů z celkem 44 organizačních jednotek OS KOVO.
Na výherce čekal zájezd do Černé Hory v hodnotě až
20 000 Kč. Do soutěže ho věnovala partnerská CK Kovotour Plus. Ta na základě dohody poskytuje slevy a další výhody členům OS KOVO. více
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V Hyundai Nošovice
o sociálním dialogu
Delegace OS KOVO vedená jeho předsedou Jaroslavem Součkem navštívila 31. 5. výrobní závod Hyundai v Nošovicích. Stalo se
tak na pozvání jeho vedení, které tak navázalo na předchozí jednání s vedením svazu v Praze. I tentokrát byl hlavním tématem
sociální dialog a možnosti jeho dalšího prohlubování. Jak vyplynulo i z nejnovějšího jednání, vedení automobilky v čele s prezidentem Hyundai Motor Company Czech, panem Choi Dongwooem,
je jeho rozvoji nakloněno a považuje ho za důležitý prvek pro její
další působení a rozvoj.

pokračování na str. 5

Prezident HMMC Choi Dongwoo
(čtvrtý zprava) s hosty z OS KOVO

Informace k volbám vedení svazu
na VII. sjezdu OS KOVO v Olomouci
   Na VII. sjezdu OS KOVO proběhne
i volba členů jeho nejužšího výkonného vedení. V posledním vydání Kováka jsme přinesli obsáhlý rozhovor
s předsedou OS KOVO Jaroslavem
Součkem. Na VII. sjezdu OS KOVO
v Olomouci je jediným kandidátem
na funkci předsedy svazu. Nomino-

valy ho Rada KS Ústí a Liberec a konference
krajských sdružení Prahy a středních Čech,

VII.SJEZD
15. - 17. 6. 2017 Clarion Congress Hotel Olomouc

ODBOROVÉHO

SVAZU KOVO

Hradce Králové a Pardubic, jižní
Moravy a Zlínského kraje. V tomto vydání Kováka představujeme
na str. 3 a 4 kolegy, kteří byli nominováni na funkce místopředsedů, a přinášíme jejich stanoviska
k těmto nominacím.

více

strana
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Soutěž pro nové členy OS KOVO Už známe vítěze!

Rozhodující chvíle nastala  6. června dopoledne v sídle pražského zastoupení
CK Kovotour Plus.   Uskutečnilo se tam
losování. Ujal se ho obchodní ředitel CK
Kovotour Plus Petr Kostka, kterému asistoval místopředseda OS KOVO Tomáš
Valášek. Ředitel Kostka sáhl do hlasovací
nádoby, chvíli rukou míchal lístky se jmény nových členů. Pak jeden z nich vyjmul
a ukázal do fotoaparátu Kováka.
Bylo na něm jméno kolegy Petra Geršla
ze seskupení členů, které působí ve firmě
Novibra Boskovice. Mezi dalšími údaji
bylo i telefonické spojení, takže jsme vítězi mohli hned po losování zavolat.
Nejdřív nechtěl věřit a říkal, ať si z něho
neděláme legraci. Teprve když byl mís-

topředsedou Valáškem a ředitelem
Kostkou, kteří mu pogratulovali k výhře,
ujištěn, že nejde o žádný kanadský žertík,
tak pro Kováka už jen hlesl: „Tak to mně
úplně bere dech, vůbec jsem se totiž do
žádné soutěže nehlásil, a najednou tohle!
To, že mě jako nového člena do ní zařadili
automaticky, jsem vůbec netušil…“
Petr Geršl tak může poděkovat RP
v Brně, které ho jako nového individuálního člena do soutěže přihlásilo.
Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že kolega Geršl patřil letos v únoru k zakládajícím členům seskupení. Na otázku, proč
se rozhodl vstoupit do odborů, odpověděl:  „To je jasné, aby se nám zlepšily
pracovní podmínky.“

Angličtí odboráři se starají i o Čechy

Odborová organizace v Británii, Unite the union, se svědomitě zaměřuje i na pomoc pracovníkům z cizích zemí. Pro Čechy legálně
pracující na území UK nabízí na svých stránkách vstup do odborů
i s formuláři v češtině. Odbory pro české pracovníky chtějí především
plnění minimální mzdy, dodržování pracovní doby a bezpečnosti
práce. Na stránkách podrobně popisují obsah tří variant ochrany
pro české zaměstnance. Podle loňských statistik úřadu práce na ostrově pracuje okolo 37 tisíc Čechů. Čísla však samozřejmě mohou být
mnohem větší.					
(as)

Odbory proti snížení pojistného

Odboráři vyzvali vládu, aby se nesnažila do voleb prosadit snížení pojistného na důchodové pojištění pro rodiče dvou a více dětí. Pokles
sazeb by podle nich ohrozil důchodový systém. Snížení sazeb je podle
nich opatřením, které je v dopadu totožné s již zrušeným II. důchodovým pilířem. Má zbavit placení pojistného lidi s vyšším příjmem a více
dětmi. Výhrady k záměru mají i zaměstnavatelé.		
(red)

Máme první rekord

V naší soutěži, kterou pro rybáře z řad kováků pořádáme společně s partnerskou CK KOVOTOUR
PLUS, už máme i první rekord. Je sice jen osobní, ale stojí za to. Místopředsedovi ZO OS KOVO
Bosch Jihlava Jiřímu Němcovi 27. května skočil
v revíru Dyje 7 kapr, který měřil 102 cm a vážil
21,5 kg. Nalákat se nechal na Equinox Black Javor.
Blahopřejeme tedy k pěknému osobáku a všem
ostatním připomínáme, že soutěž, jejíž hlavní cenou je rybářské křeslo v hodnotě 3000 Kč, trvá až
do 30. 10. 2017. Její pravidla najdete na http://
www.oskovo.cz/novinky-z-oboru/nova-soutez-pro-rybare-s-ck-kovotour-plus.					
(red)

Ve společnosti   Novibra Boskovice,
která jako jediná ve světě vyrábí vřetena pro dopřádací stroje a zařízení pro
jejich mazání, výherce pracuje už 17 let.
Je zaměstnancem střediska NC. Mzdy
ve firmě by podle jeho názoru měly být
vyšší, protože zaměstnanci kvůli těm
současným odcházejí za lepším. I proto
v ní vznikly odbory.
O tom, jaký zájezd z nabídky CK Kovotour Plus vyberou, se poradí s manželkou. Roli bude hrát to, že členem rodiny
je i roční miminko.
Kovák má nicméně už slíbeno, že po
absolvování zájezdu se výherce se čtenáři podělí o svoje zážitky.
Text a foto: fav

Ukrajinci se do legální práce nehrnou

List Ukrajinská pravda nedávno informoval o číslech, ze kterých
mrazí. Údajně totiž jen jedno procento Ukrajinců pracuje v zahraničí, tedy především v Česku, Slovensku a Maďarsku legálně. Tlak
zaměstnavatelů na dovoz levné pracovní síly z Ukrajiny do České
republiky roste. Hovoří se až o půl milionu cizinců, kteří by měli přijít do Česka pracovat. Přísun nekvalifikovaných zaměstnanců podle
názoru odborů prospěje pouze zaměstnavatelům, kteří budou
pokračovat v politice levné práce, a to české ekonomice, českému
průmyslu a českým zaměstnancům nijak neprospěje. Cena i kvalifikované české práce je v porovnání s jinými vyspělými zeměmi EU
extrémně nízká a zaměstnavatelé se ji snaží ještě srazit. Země EU
nyní schválily s Ukrajinou bezvízový styk, ten však Ukrajincům nezajišťuje právo v unii pracovat. Víza nebudou potřebovat pouze ti, kteří
přijedou z podnikatelských, turistických a rodinných důvodů. (red)

Předseda děkoval za práci

Ve čtvrtek 25. května 2017 se v zasedací místnosti společnosti JAWA
Moto v Týnci nad Sázavou konala konference ZO OS KOVO JAWA.
Protože nikdo ze stávajících členů VZO do dalšího volebního období
již nekandidoval, byl zvolen zcela nový. Na ustavujícím zasedání nového čtyřčlenného výboru byl pak předsedou zvolen Zdeněk Šandera. Výborem ZO byla navržena a delegáty konference schválena
koordinace kolektivního vyjednávání ve firmách JAWA Moto a Jihostroj vytvořením tříčlenné koordinační rady příslušných základních
organizací. Předseda OS KOVO Jaroslav Souček, který byl hostem
konference, poděkoval bývalé
předsedkyni Marii Vašákové,
místopředsedovi Josefu Mičíkovi a dalším funkcionářům za
dlouholetou práci ve prospěch
jimi zastupovaných členů a zaměstnanců JAWY a předal jim
drobné dárky.
(red)

Propast mezi mzdami se prohlubuje
Pracovníkům v Česku, Polsku a Maďarsku se v porovnání s německými dělníky
daří hůře než v roce 2008. Mezi příjmy
roste odstup a potvrzují to i nové údaje Evropské odborové konfederace, zveřejněné
v rámci kampaně „Konec levné práce v Evropě“. Sbližování mezd mezi východem
a západem se nekoná.
V roce 2008 se v České republice vydělávalo 34,9 % průměrné hrubé mzdy v Německu. O sedm let později výdělky klesly
na 30,9 %.  V Polsku to bylo 33 % průměrné

hrubé německé mzdy, v roce 2015 už jen
29,3 %. „Zaměstnanci v Polsku, Maďarsku
a České republice jsou využíváni jako levná
pracovní síla,“ říká tajemnice Evropské odborové konfederace (EOK) Esther Lynch.
Nejhůř na tom jsou v Maďarsku. Zde je
rozdíl téměř sedm procent. V roce 2008 si
Maďaři vydělali 31,9 % německého průměru. Nyní pouhých 25 %. Jedním z důvodů rostoucí východozápadní nerovnosti
v rámci EU je to, že došlo k oslabení kolektivního vyjednávání.

„EU a vnitrostátní hospodářská politika by
měly podporovat kolektivní vyjednávání
a léčit mzdy nejen jako náklady, ale také
jako prostředek. Pokud mají pracovníci
více peněz, utratí více za zboží, což je hnací
silou ekonomického růstu a vzniku nových
pracovních míst,“ dodala Esther Lynch.
Nízké mzdy se staly charakteristickým
rysem střední a východní Evropy. Dokument přitom ukazuje, že zatímco se produktivita v těchto státech zvýšila, mzdy
klesají.
     (as)
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Informace k volbám vedení svazu na VII. sjezdu OS KOVO v Olomouci

Libor Dvořák
Osobní údaje

Vzdělání

Odborná
zkušenost

Zájmy a aktivity

Datum a místo narození: 6. 1. 1968, Litomyšl
Rodinný stav: ženatý, 2 dospělé děti
1982–1985     SOU strojnické v Rychnově nad Kněžnou, obor klempíř pro
                         karoserie pro AZNP Kvasiny, výuční list
1997–2000     SIŠ  automobilní v Ústí nad Orlicí, maturitní vysvědčení
2010–2012     UJAK Praha, kombinované bakalářské studium, obor vzdělávání
                         dospělých po třech semestrech přerušeno
1992–1999     karosář, svařovna, ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny
2005–2006     koordinátor směny, svařovna, ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny
2006–2014     předseda ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny
2008–2015     člen Správní rady ZPŠ
2009–2015     místopředseda Tripartity KHK
2011–2015     předseda RROS ČMKOS KHK
2014–2015     člen Zastupitelstva obce Třebešov
2015–2016     člen představenstva ALDIS, a.s.
2015 dodnes  místopředseda OS KOVO
2016 dodnes  místopředseda představenstva ALDIS, a.s.
Odbory, rodina, dům, zahrada, četba, PC

Proč jsem opětovně přijal kandidaturu na místopředsedu OS KOVO
Když jsem byl před
dvěma lety Radou
OS KOVO dovolen
na funkci místopředsedy OS KOVO,
deklaroval jsem před tím několik důvodů, proč mám chuť pracovat pro OS
KOVO a jeho členy. V době, kdy jsem se
stal předsedou ve své ZO, to byl právě
OS KOVO, kde jsem získával odborové
zkušenosti a velmi mi to pomáhalo ve
vlastní organizaci i v regionální odborařině. Poté co docházelo k postupnému
dalšímu štěpení odborů, cítil jsem velkou potřebu dát najevo svůj nesouhlas
s tímto jevem a OS KOVO vrátit to, co
jsem od něho získal v počátcích své odborové práce. Chtěl jsem se podílet na

sbližování a porozumění uvnitř odborů.
Vnitřní rozpad jsem cítil jako největší
nebezpečí pro odbory a lidi, které mají
hájit. Uběhly dva roky a na mém pohledu se nic moc nezměnilo, vnímám
stále stejná rizika a další k nim přibyla.
Dva roky ve funkci místopředsedy odpovědného za úsek odborové politiky
a regionální pracoviště pro mě znamenaly mnoho nových informací, pohledů,
učení a vnímání velkých rozdílností jak
v jednotlivých regionech, tak i v různorodosti a chápaní jednotlivých funkcio‑
nářů, základních organizací a dalších
odborových struktur. Pokud konstatuji,
že se na mém pohledu nic nezměnilo,
tak tím zároveň říkám ,,nepodařilo se
mi zásadním způsobem změnit situaci“. Mohl bych to brát jako prohru, ale
jsem realista a již před dvěma lety jsem
si nedělal iluze, že se ono tzv. vnitřní
pnutí změní mávnutím proutku. Proto

Ing. Pavel Komárek
Osobní údaje
Vzdělání

Odborná
zkušenost

Zájmy a aktivity

Datum a místo narození: 3. 5. 1958, Olomouc
Rodinný stav: ženatý, 2 dospělé děti, 2 vnoučata
1977–1982     VUT Brno, fakulta strojní, obor ekonomika
                          a řízení strojírenské výroby
1983–1990      AOZ Olomouc, státní podnik, vedoucí kontrolor KRS FMNO
1990–1993     PANAV, a.s., Senice na Hané,
                          vedoucí odboru plánování a financování
1994–2012     PANAV, a.s., Senice na Hané, finanční ředitel
05/2012 dodnes OSVČ
2005–2010     Působení v orgánech společností Panav, a.s.,
                         a ZP Metal Aliance Kladno
Sport, cestování, rodina, fotografování, hudba

Proč přijal kandidaturu na místopředsedu OS KOVO
odpovědného
za
ekonomiku
Většinu svého profesního života – 22 let
– jsem pracoval ve

společnosti PANAV, a.s. Za léta praxe
jsem pochopil, že zájmy vlastníka a zaměstnance, resp. odborové organizace,
nejdou proti sobě, ale jsou shodné.
Obě strany chtějí dosáhnout uspokojení ze své práce – majitel chce dosahovat
každoročních zisků a rozvíjet společnost
a zaměstnanec chce mít práci, která jej

Nominace:
  Rada KS Ústí a Liberec
  konference KS Hradce Králové
    a Pardubic, jižní Moravy a Zlínského kraje

neutíkám od rozdělané práce, kandiduji na další období, a pokud mi delegáti
našeho sjezdu dají důvěru, rád bych nadále pracoval pro OS KOVO, naše členy
a zúročil tím vše, co jsem doposud díky
odborům nabyl. V dalším období nás
čekají velké výzvy, ale i rizika. Čeká nás
poměrně výrazná generační výměna jak
v řadách zaměstnanců, tak i funkcionářů
a je potřeba zajistit, aby funkčnost a vše
dobré, co se v OS KOVO od doby jeho
vzniku vytvořilo, zůstalo zachováno a zároveň se pracovalo na přizpůsobování
se svazu novým podmínkám. Zejména
s ohledem na rychle probíhající změny
jak v oblasti technologické, tak i celospolečenské. Jsme svazem působícím
převážně v průmyslu a právě profese
našich členů budou těmito změnami
hodně ohroženy.  Proto je důležité, aby
OS KOVO byl svazem silným, měl pevnou funkční strukturu a byl schopen našim členům i v budoucnosti poskytovat
ty nejkvalitnější služby a pomáhat jim.
K tomu bych, pokud dostanu důvěru,
rád dále osobně přispíval.   Chtěl bych
zde poděkovat všem zaměstnancům
i funkcionářům OS KOVO jak v základních organizacích, regionech, tak i na
centrále za dvouletou spolupráci, která
pro mě byla obrovským přínosem. Utvrdila mě v přesvědčení, že je stále mnoho lidí, kterým nejsou lhostejné osudy
našich spoluobčanů a jsou ochotni se
rvát za lepší společnost, a to často bez
náležitého vděku.  Společnost ale bude
taková, jakou si ji společně uděláme.
Nominace:
 ZO OS KOVO Panav

baví a kterou vykonává rád, a chce mít
za ni adekvátní odměnu – mzdu, která
mu umožní uživit svoji rodinu a užívat si
života bez stresů a s odpovídajícím materiálním zabezpečením. Jen spokojený zaměstnanec je přínosem pro společnost,
ve které pracuje, protože pokud jej podmínky vytvořené pro jeho práci a odměna za ni uspokojují, je schopen podávat
nejlepší výkon a přemýšlet ve prospěch
firmy.
Když jsem byl osloven ZO OS KOVO
PANAV ohledně kandidatury na místopředsedu OS KOVO odpovědného za
ekonomiku, zvažoval jsem veškerá pro
a proti a nakonec jsem se rozhodl kandidaturu přijmout, protože si myslím, že
jsem schopen tuto náročnou a zodpovědnou funkci zvládnout a protože mi
pokračování na str. 4
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práce ve prospěch OS KOVO dává smysl
ve vztahu k tomu, co jsem zmínil na začátku. Myslím, že mám dostatek znalostí
a zkušeností k tomu, abych se dokázal
starat o majetek OS KOVO s „péčí řádného hospodáře“ a přinášel do výkonného
vedení návrhy, jak zabezpečit výnosnost

Ing. Jiří Marek

Dalším nominovaným
je dosavadní místopředseda OS KOVO
Ing. Jiří Marek. Ve funkci místopředsedy 12 let
odpovídá za svazovou
ekonomiku. Ke své nominaci kolega Marek
Kováku řekl:
Nominace si velice vážím. Je totiž vždy
oceněním práce jak místopředsedy, tak
i všech ostatních zaměstnanců ekonomického úseku a výrazem toho, že lidé
nominovanému věří. Nicméně musím
na tomto místě zopakovat, co jsem
už před časem řekl na předsednictvu
a Radě odborového svazu: Na funkci

tohoto majetku v souladu s potřebami
OS KOVO v budoucích nejméně 4 letech.
Nemohu zcela konkrétně říci, jaké nové
přístupy nebo změny bych navrhl výkonnému vedení, pokud budu zvolen, protože nejdříve se musím podrobně seznámit
se všemi existujícími procesy ovlivňující-

mi ekonomiku OS. Chtěl bych pokračovat
v tom, čeho současné vedení v ekonomické oblasti dosáhlo, a věřím, že se mi
podaří ještě vylepšit výnosnost majetku
OS KOVO, což považuji za základní předpoklad stabilního financování potřeb OS
KOVO ve střednědobém horizontu.

místopředsedy už nebudu kandidovat.
Jednak jsem již dosáhl důchodového
věku a jsou tu rovněž rodinné důvody,
které mne k tomuto rozhodnutí vedly.
Věřte, že toto rozhodnutí nebylo lehké, byla to srdeční záležitost zejména
v době, kdy svaz jde do další etapy svého působení, která ho postaví před nové
úkoly. Ale to rozhodnutí opravdu muselo přijít a je takové, jaké je. Nebudu už
kandidovat. Svému nástupci bych chtěl
popřát hodně úspěchů v práci. Z vlastní
zkušenosti vím, že není lehká a vyžaduje
plné nasazení. Osobně jsem připraven
alespoň zpočátku v případě potřeby
kdykoli pomoci. Nikdy jsem neutíkal
před prací a neudělám to ani nyní.

To se o Jiřím Markovi už všeobecně dávno ví. Lidé kolem něho vědí, že umí, že se
nevzdává, že je na něho spolehnutí. A vědí
také, že má zkušenosti, které bude velmi
těžké nahradit. I proto všichni tak nějak
doufali, že ho přece jenom přemluví k další kandidatuře a setrvání ve funkci.
Děkuji tedy za důvěru v podobě opětovné nominace, ale mé rozhodnutí je
definitivní a doufám, že mé důvody budou pochopeny. A ještě jednou všem
vzkazuji, že další práce pro náš odborový svaz se nevzdávám a že s mou pomocí může dále počítat. Nadále ho budu
ještě nějakou dobu zastupovat v Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů.  

Tomáš Valášek
Osobní údaje
Vzdělání

Odborná
zkušenost

Zájmy a aktivity

Datum a místo narození: 28. 3. 1979, Hustopeče u Brna
Rodinný stav: rozvedený, syn 6 let
1993–1997    SOUs Královopolská Brno, obor mechanik strojů a zařízení, maturita
1997–1998   Královopolská, a.s. , valcíř,
                      obsluha ohraňovacího lisu a skružovacích válců
1998–2001   Poclain Hydraulics, s.r.o., operátor cnc strojů,
                       výroba hydraulických motorů
2001–2008   IG WATTEEUW ČR s.r.o., operátor cnc strojů, výroba převodovek,
                      místopředseda ZO a člen pověřený oblastí BOZP
2008–12/2015   OS KOVO, specialista organizačně-provozního úseku OS KOVO,
                             práce s mladými členy
12/2015 dodnes místopředseda OS KOVO
podzim 2006–2014 člen Komise mladých OS KOVO
                                   a později předseda KM OS KOVO
2009–2014   člen a později místopředseda, tajemník Rady mladých ČMKOS
2013–12/2015 místopředseda ZO zaměstnanců OS KOVO
Odborové aktivity, rodina, hudba, fotografování, historie

Proč opětovně přijal kandidaturu na
místopředsedu OS
KOVO
    Na jedné straně je
to chuť pokračovat
v započaté práci na
organizačně-provozním úseku OS KOVO
pro organizační jednotky sdružené v Odborovém svazu KOVO a aktivně ovlivňovat
vývoj odborů v našem prostředí. Na druhé
straně moje rozhodnutí ovlivnila podpora
některých krajských sdružení a jednotlivých funkcionářů, čehož si upřímně vážím
a děkuji za tuto projevenou důvěru.
Členem OS KOVO jsem od svých 18 let.
Do odborové činnosti jsem se vždy zapojoval na různých úrovních, od účasti ve
výboru základní organizace přes Komisi

mladých OS KOVO až po pracovní činnost v organizačně-provozním úseku OS
KOVO.
Pevně věřím, že náš odborový svaz má
svou budoucnost a perspektivu být i nadále masivním občanským sdružením. Výchozí pozice, ve které se nyní nacházíme,
má své silné i slabé stránky.
OS KOVO disponuje velmi kvalitním
týmem pracovníků na celorepublikové
úrovni, silnou funkcionářskou strukturou,
stabilním zázemím v regionech, aktivními
kontakty u nás i v zahraničí. Problémem
byl ještě donedávna úbytek členské základny, který byl způsoben restrukturalizací průmyslu, globalizačními vlivy a změnou v mentalitě zaměstnanců. Ale také
jistou neschopností oslovit a přesvědčit
zaměstnance o potenciálech odborové
organizovanosti. Bariéry bránící slučování

Nominace:
  Rada KS Ústí a Liberec
  konference KS Hradce Králové
    a Pardubic, jižní Moravy a Zlínského kraje

odborových svazů po vzoru zahraničních
centrál jsou stále pevné. Věřím, že okolnosti a otevřený dialog otevřou cestu soustředivým silám v rámci ČMKOS.
V koncepční rovině odborové práce
jsem inspirován především partnerskými
odborovými svazy v zahraničí, zejména
v Německu a Rakousku. Potřebujeme se
ještě více zaměřit na efektivní propagaci odborové činnosti. V posledních dvou
letech se to částečně začalo dařit. Jednak
novými způsoby propagace a jednak zavedením centrální evidence členů OS KOVO.
Po dokončení sběru dat je nutno pokračovat ve změně zastaralých systémů, které
již nevyhovují. Nový systém po dokončení
realizace propojí centrálu s RP OS KOVO
a organizačními jednotkami OS KOVO.
Bude pak možné vylepšit i grafické a uživatelské prostřední webových stránek OS
KOVO.
Nadále budu usilovat o udržení kvality
poskytovaných služeb pro základní organizace a členy OS KOVO, a to na všech
úrovních. Chtěl bych se zaměřit na oblast
poskytovaného servisu regionálními pracovišti a podporovat rozšiřování působnosti OS KOVO u dalších zaměstnavatelů
v jednotlivých regionech. Jednou z mých
priorit je také práce s mladými funkcionáři
OS KOVO, podpora aktivit pro mladé zájemce o odborovou činnost a mezinárodní spolupráce.
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Nenasytnost zastavila i mezinárodní solidarita
Odboráři z německého Grammeru děkují českým kovákům za podporu
Nebezpečí, které hrozilo půl roku, bylo
zatím odvráceno. Na valné hromadě
společnosti akcionářů Grammer v Ambergu se 24. května podařilo přehlasovat všechny návrhy kontroverzního
bosensko-německého rodinného klanu
Hastorů. Ten v tomto koncernu, který
patří k významným dodavatelům pro
automobilový průmysl, získal díky svým
investicím postupně 23 procent podílů
a na základě této skutečnosti chtěl odvolat jeho vedení a ovládnout dozorčí
radu. Údajně proto, že podnik je řízen
špatně a zdaleka nedosahuje takových
výsledků, jakých by byl podle jejich názoru schopen. Hastorové neskrývali, že
kvůli zvýšení svých rendit jsou odhodláni prosadit i „opravdu tvrdá opatření“.  
Jaká, to už předvedli v jiných německých
podnicích, které ovládli. Došlo tam nejen
k výměně vedení, ale i k propouštění.
O letošní valnou hromadu byl tudíž
velký zájem, což dokumentuje i skutečnost, že na ní bylo zastoupeno 67 %
základního kapitálu. Velká většina přítomných akcionářů koncernu Grammer
(přes 60 %) se postavila za současné
vedení firmy a schválila jeho dosavadní
postup. Návrhy advokáta Hastorů na‑
opak provázelo jejich hlasité znechucené bučení.
Stalo se tak i díky protestům znepokojených zaměstnanců. Docházelo k nim
prakticky od chvíle, kdy na veřejnost
pronikly informace o aktivitách rodinnédokončení ze str. 1

ho klanu. Nedaly se přehlédnout během
akčního týdne odborů v jednotlivých výrobních závodech koncernu ani během
prvomájových oslav v Ambergu. Odbory
IG Metall i v den konání valné hromady
uspořádaly pochod Ambergem a mítink
před jejím dějištěm. Přišlo na 3000 lidí.
Mítinku v Ambergu se zúčastnili i členové OS KOVO z poboček Grammeru
v Tachově, Mostu a Žatci. Jak dokumentují fotografie, byli na něm vidět.
Němečtí odboráři jim za tuto podporu
poděkovali na svých webových stránkách a všem zaměstnancům koncernu
v Čechách zaslali srdečné pozdravy.
Protesty pomohly zmařit plány investorů, kterým podle předsedy bavorské
IG Metall Jürgena Wechslera jde jen o jejich krátkodobé zisky. Zcela však hrozba
odvrácena není. I po valné hromadě, které se nezúčastnil nikdo z rodiny Hastorů
(jak šéf klanu, otec Niaz Hastor, tak ani
synové Kenan a Damir), to však rodinný klan nevzdává. Jeho právní zástupce
po jednání valné hromady v Ambergu
oznámil: „Budeme na tom dále pracovat,
jen tak jednoduše nezmizíme.“ Hodlají všechna rozhodnutí valné hromady
soudně napadnout. Třenice tak budou
pokračovat před soudy. Výsledek zdaleka není jistý a to stále dává důvod k obavám.   Odbory a jejich mezinárodní solidarita budou tudíž také dále potřebné.
(fav)
Foto: V. Štich a IG Metall

Na mítinku vystoupil i vedoucí
RP v Plzni Ing. Ivo Kužel
České kováky nebylo možné
v Ambergu přehlédnout

Účastníci odborářské akce
před dějištěm valné hromady

Protestní akce se konaly
v jednotlivých závodech už před
valnou hromadou akcionářů

V Hyundai Nošovice o sociálním dialogu

Součástí programu bylo i seznámení
hostů s historií nošovického závodu,
náplní jeho výroby i návštěva některých výrobních provozů.
Závod Hyundai v Nošovicích je prvním
v Evropě, který odborná veřejnost označuje za jednu z nejmodernějších automobilek na našem kontinentu. Všechny
modely, vyráběné v závodě HMMC (Hyun‑
dai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai
i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai
Tucson) byly vyvinuty speciálně pro evropský trh. V  areálu závodu se nachází
také hala na výrobu převodovek, která
pokrývá nejen jeho vlastní potřeby, ale
také sesterského závodu Kia v Žilině na
Slovensku a Hyundai Motor Manufacturing Rus v Petrohradě.
Podle informací firmy 97 %  z celkem
3 400 zaměstnanců v nošovickém závodě HMMC jsou Češi, především pak oby-

vatelé Moravskoslezského kraje. U subdodavatelů, kteří automobilku Hyundai
následovali do Moravskoslezského kraje, pracuje dalších zhruba 7 000 lidí,
takže „Projekt Hyundai“ pro tento kraj
znamenal vytvoření více než 10 000 pracovních míst.
Odborový svaz KOVO v HMMC působí
od roku 2008. Během času tu vznikla situace, kdy vedle sebe
působily dvě kovácké
základní organizace.  
Právě 31. 5. 2017 došlo k jejich sloučení.  
Zlepšily se tak předpoklady, aby kolektivní vyjednávání bylo
ještě úspěšnější než
dosud.  Při vyjednávání kolektivní smlouvy
pro dvouleté období
2017–2018 došlo po

sedmi kolech k dohodě a smlouva byla
podepsána 28. března. Znamenala to,
že mzdy v závodě HMMC se celkově zvýšily o 12 %, a to s platností od 1. 3. 2017.
Sloučená ZO OS KOVO Hyundai Czech
má kolem půl tisícovky členů.            
					 (fav)    
Foto: HMMC a Stanislav Šmíd
Součástí návštěvy v nošovickém závodě
Hyundai bylo i setkání s vedením právě
sloučené ZO OS KOVO Hyundai Czech
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Průmysl 4.0 už není jen vize, nýbrž realita
V minulém vydání Kováku jsme psali
o Průmyslu 4.0. Tedy o tématu, které
je stále opředeno množstvím otazníků.
Mnozí se domnívají, že robotizace je píseň vzdálené budoucnosti. Opak je pravou. Mnohde již nastoupila v praxi.
Mezi první vlnu inovátorů u nás patří bezesporu firmy Bosch, Arburg, Siemens nebo TPCA Kolín, které robotizaci
již aktivně využívají.   Stroje připravené
na Průmysl 4.0 si nyní české podniky
pořizují i v případě, že to zatím nedává ekonomický smysl. „Chtějí mít něco,
co mohou ukazovat, nebo jim to nařídila
mateřská společnost,“ říká Jiří Petránek,
šéf českého zastoupení německé firmy
Festo − jednoho z největších globálních
výrobců automatizační techniky.
Odbory se snaží zaměstnancům podat pomocnou ruku odbornými radami
či pořádáním konferencí k tomuto tématu. Tak tomu bylo i poslední květnový
den, kdy se v Domě odborových svazů
v Praze uskutečnila konference ČMKOS,
která se zabývala výlučně robotizací. Hovořilo se o nejvíc ohrožených profesích.
Na předních příčkách jsou u mužů ohroženi kováři, dělníci, obsluha pojízdných
zařízení, mechanici, údržbáři či montéři.
U žen jsou to profese administrativní,
následovány odbornými ekonomickými pracovnicemi a dělnicemi. Jako perličku uvedl Aleš Chmelař z Úřadu vlády
obor, který se například v USA naprosto
vytrácí: „V Americe již téměř neuslyšíte
o práci stenografů. Nahradili je moderní
nahrávací metodou a digitalizací.“
Chmelař také zmínil možný důsledek
průmyslové revoluce, který mnohým
v sále zněl jako úryvek z sci-fi knihy.
„Jsou odhady, že v roce 2060 může dojít
k takzvané singularitě, tedy k momentu,
kdy procesní kapacita počítačů převýší
kapacitu lidského mozku. Počítače budou svět ovládat lépe než my.“
Poměrně laxní přístup k revoluci
má Ministerstvo obchodu a průmyslu.
V době, kdy většina zaměstnanců s obavami čeká na její dopady, se ministerstvo
teprve angažuje ve sférách relativity. Nynější ministr Jiří Havlíček vidí jako řešení vytvoření nových oborů na školách.
„Některé obory zaniknou, některé stávající
obory se budou transformovat a nové profese budou vznikat. Bude to práce s lidmi,
se studenty, kteří se musí specializovat
na nové potřebné obory,“ shrnul ministr
Havlíček.  
Důležitý bod je i ztráta daní zaměstnanců, kteří mohou přijít o práci. Možnost danění robotů, kteří nahradí lidský

Závod Siemens v bavorském Ambergu.
Halu plnou dělníků zaplnily stroje, které
ovládá pouze pár vyškolených odborníků         
Foto: Úřad vlády

Tématu se na konferenci ČMKOS věnovali Jaroslav Šulc,
Aleš Chmelař, Vít Samek a Dušan Martínek           
Foto: autorka článku

faktor, je rovněž ve fázi úvah, a není
k němu zatím jasné stanovisko vlády
ani firem. Jedním z největších zastánců
zdanění robotů je i nejbohatší člověk
světa, Bill Gates. „Určitě jednou bude daň
z automatizace. Teď si člověk za práci v továrně ročně vydělá, řekněme, 50 tisíc dolarů. Z toho se strhne daň z příjmů, odvody
pro sociální zabezpečení a tak dál. Pokud
robot dělá stejnou práci, pak byste měli
přemýšlet o jeho zdanění,“ pravil Bill Gates v rozhovoru pro digitální byznysový
magazín Quartz.
Pracovníky, které nová technika připraví o zaměstnání, trh práce nevstřebá. Důsledkem bude vysoká míra nezaměstnanosti, prohlubující se propast
mezi bohatými a chudými, ale i možná
podpora populistických politiků, kteří
navrhují sice líbivá, ale neuskutečnitelná
řešení.
Gates navrhuje, aby daň z příjmů za
práci robotů vlády vymáhaly na společnostech, které robotické pracovníky
provozují. Téměř 70 % výrobních firem
působících v České republice považuje

za hlavní přínos Průmyslu 4.0 zvýšení
produktivity práce. Čtvrtina firem si slibuje od zavádění Průmyslu 4.0 vyřešení nedostatku pracovních sil, zejména
v technických oborech. Přibližně pětina
podnikatelů předpokládá při zavádění
Průmyslu 4.0 do každodenní praxe zlepšení své pozice na trhu u obchodních
partnerů.
Co se však stane s téměř půl milionem
zaměstnanců, kteří u nás mohou přijít
o místo, a co na to řekne státní kasa,
když přijde o jejich daně, se zatím neví.
I proto by měl být nástup Průmyslu 4.0
podle předsedy OS KOVO Jaroslava
Součka ústředním tématem sociálního
dialogu. „Není možné zabránit nástupu
další etapy průmyslové revoluce, posune nás zase o něco dál. Je však třeba
pochopit, že se musíme postarat o lidi,
kteří budou nejvíce postiženi. O ty, kteří o práci přijdou, a stát jim zatím žádné sociální jistoty neslibuje,“ vysvětluje
Souček a dodává: „Digitální ekonomika
nemá budoucnost bez sociálního rozměru.“                  Připravila Anna Stramová
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Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Důchod a studium vysoké školy
Jsem studentem vysoké školy a o prázdninách hodlám dva až tři měsíce brigádně na plný úvazek pracovat. Zajímá mě, zda se tato má aktivita projeví ve výši mého budoucího důchodu. 			
										
Josef Š., Pardubice
Vzhledem k častým
změnám
právních
předpisů této oblasti můžeme na dotaz
odpovědět tak, jak
je problematika uzákoněna podle  současně platné právní úpravy.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, dobu takového brigádního zaměstnání pro výši důchodu zohledňuje,
a to v případě, že se jedná o výdělečnou
činnost dle § 27 zákona. To znamená, že
je z výdělku odváděno pojistné na sociální pojištění.
Do 31. 12. 2009 bylo v zákoně o důchodovém pojištění stanoveno, že se
doba studia po 31. prosinci 1995 po dosažení věku 18 let započítávala v rozsa-

hu nejvýše šesti let a že se tato náhradní doba pro stanovení výše procentní
výměry důchodu započítávala v rozsahu 80 % délky trvání účasti studenta na
důchodovém pojištění.
Od 1. 1. 2010 bohužel v rámci tzv.
malé důchodové reformy tento zápočet
studia po 18. roce věku byl zrušen a takové studium, probíhající od 1. 1. 2010,
se již jako náhradní doba pro výši důchodu nezapočítává vůbec.
V úvahu tedy připadá využití jiné náhradní doby, nebo doplacení doby studia v systému dobrovolného důchodového pojištění, což je ovšem nákladné.
Uskutečníte-li tedy váš plán na prázdninovou brigádu, může tato výši důchodu
dosti ovlivnit v kladném slova smyslu.

Doba pracovního poměru, ve kterém
byste byl zaměstnán a účasten důchodového pojištění, by se započítávala
100 %. Za každý rok pojištění do důchodového věku náleží 1,5 % výpočtového
základu, přičemž výpočtový základ se
odvozuje z výdělků z rozhodného období.
Získaná doba důchodového pojištění má však ještě další význam, a to je
splnění minimální doby pojištění pro
získání nároku na starobní důchod.
Ta v době počátku účinnosti zákona
č. 155/1995 Sb. činila 25 let, ale pro vás
je to již 35 let. Zcela jistě je dobře, že se
o podmínky nároku a výpočet důchodu
zajímáte již nyní.

Práva
spotřebitele
| JUDr.
Zdeňka
Vejvalková,
specialistka
naodborové
spotřebitelské
právo
Sociální
okénko | Ing.
Marcela
Hříbalová,
specialistka
úseku
politiky
OS KOVO

Co
dělat spodpory
nevyžádanou
zásilkou?důchodu
Souběh
a starobního
V lednu jsem obdržela od internetové společnosti zboží. Byla jsem v lázních a moje matka ho mezitím převzala. Když zjistila, že jsem si nic neobjednala, zaslala ho zpět. Mezitím jsem již nebydlela na
původní adrese u matky a změnila jsem si i adresu trvalou. Dnes došel dopis, že mám uhradit přes
2 000 Kč za zboží, které došlo v březnu. Prodejci tvrdili, že mi došla zásilka i v dubnu a květnu. Ty
jsem v žádném případě neobdržela a ani matka ho nepřevzala. O dopise, kde prodejce píše o dluhu,
víme jen díky tomu, že na původní adrese se stále zdržuje moje matka. Nedošlo tedy nic na původní
adresu ani na adresu novou. Navíc společnost mi po telefonátu tvrdila, že vše zaslala obyčejnou
poštovní zásilkou. Na poště mi řekli, že nezjistí, kdy či kdo zásilku převzal. Vůbec se mi nelíbí myšlenka placení něčeho, co jsem neobdržela.
Tereza B., Brno
Zasílání nevyžádaných zásilek je oblíbeným trikem některých firem. Dokonce
jsou tyto zásilky doručovány i nezletilým
dětem. Počítá se s tím, že rodiče dítěti
nevezmou hračku, která mu došla.
Děje se tak dvěma způsoby. Spotřebiteli je doručen balíček, aniž by si cokoliv
objednal, v němž je přiložena faktura.
Druhý způsob spočívá v tom, že je po
první objednávce u nějaké firmy zasíláno další zboží, které již nebylo objednáno. V obou případech jde o zásilku,
kterou si nikdo neobjednal, tedy nevyžádanou.
Předtím než začnete jednat, je třeba
si uvědomit, zda někdo netelefonoval
a nenabízel nějaké výhodné zboží. Za

určitých podmínek by mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy i telefonicky. Zákon
v tomto případě pamatuje na ochranu
spotřebitele a přímo v něm najdete radu.
Občanský zákoník ve svém § 1838 Neobjednané plnění říká: „Dodal-li podnikatel
spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li
se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli
nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“
Nereagujte ani tehdy, když to budou
někteří „prodejci“ zkoušet zastrašováním typu opakovaného zasílání upomínek a složenek upravených o penále či
vyhrožování soudem či exekucí. Ať se ve
své drzosti taková firma snaží sebevíc,

plyne ze zákona, že kdo si nic neobjednal ani nepodepsal, nemusí nic platit ani
vracet. Pokud by prodejce „bombardoval“ telefonicky, ihned hovor přerušte,
případně mu sdělte, aby si přečetl zákon. Dohled nad tímto nesolidním jednáním má Česká obchodní inspekce,
na niž se můžete obrátit se svým podnětem. Taktéž pomohou zaměstnanci
živnostenského úřadu, který je místně
příslušný podle adresy toho, kdo nevyžádanou zásilku zaslal.
Nereagujte ani v případě, že firma věc
předá tzv. profesionální vymahačské
společnosti. Na tomto místě bych ráda
upozornila, že tyto společnosti nemají
žádná práva. Nesmějí vstoupit do bytu
pokračování na str. 8
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ani jiným způsobem zasahovat do života.
K výkonu exekuce je oprávněn jen
exekutor uvedený v seznamu exekutorů
podle sídel okresních či obvodních soudů, který je zveřejněn na: www.ekcr.cz.
Navíc v těchto případech chybí i exekuční titul (tj. na základě čeho by dodavatel tuto pohledávku mohl vymáhat). To
znamená, že by existenci objednávky
musel určit soud na základě žaloby jme-

nované firmy. Ta by musela prokázat, že
nešlo o nevyžádanou zásilku. Vzhledem
k tomu, že v tomto případě byly zásilky
zasílány obyčejnou poštovní zásilkou,
ocitl by se dodavatel v případě soudního
sporu v důkazní nouzi, čehož si zřejmě
bude vědom. Nelze předvídat jakékoliv
rozhodnutí soudu, ale v tomto případě
by mu nezbylo nic jiného než žalobu zamítnout.

Zde najdete podvodné firmy, které
takto konají: www.podvodnefirmy.cz.
Nemusíte, ale pokud chcete, můžete
se písemně, telefonicky či elektronickou
poštou obrátit na tohoto dodavatele, aby
ze své databáze vymazal veškeré osobní
údaje o vás a aby vás více neoslovoval,
neboť na jeho případné další kontakty
nebudete reagovat. A tímto považujete
celou záležitost za vyřízenou.

Daňová odpovědna | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Odečítání daru z daňového základu
Jako odborová organizace chceme poskytnout dar spolku, který je zřízen pro účely ochrany a práce
s dětmi. Máme nějaké příjmy z provozování rekreačního zařízení, které je v zisku. Můžeme si tento
dar odečíst od základu daně, jako např. náš zaměstnavatel, pokud poskytne dar na činnost odborové
organizace?									
Jana R., Ostrava
Ne, nemůžete. V souladu s ustanovením
§ 20 odst. 8 zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si
poskytnutý dar nemůže odečíst veřejně
prospěšný poplatník, za kterého je po-

važována i odborová organizace. Toto
je uvedeno v poslední větě příslušného
ustanovení.

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků (SON) ČR

Řešíme problémy spojené s bydlením
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU
Je někde definován pojem podlahová plocha bytu? Bydlím v nájmu a mám již třetího pronajímatele.
Každý z pronajímatelů vždy přepočítává podlahovou ploch bytu a nikdy to není číslo totožné, vždy je
velikost podlahové plochy bytu rozdílná od předchozího výpočtu.
A. J., Pardubice
Podlahová
plocha
bytu je jedním z nejpoužívanějších termínů, co se týká velikosti
bytu. V průběhu let se náhled na výpočet
podlahové plochy měnil. Termín „podlahová plocha bytu“ v současné době nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v jeho prováděcím předpise, tj. Nařízení
vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým
spoluvlastnictvím, kde je popsán způsob
výpočtu velikosti podlahové plochy bytu.
U nájemního bydlení je třeba mít
na mysli, že bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které
jsou částí domu, tvoří obytný prostor

a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
Podlahovou plochu bytu tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně
půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu,
jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny
a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná
plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně
jejich povrchových úprav. Započítává se
také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména
skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
Vypočtená podlahová plocha bytu
se uvádí v m² a zaokrouhluje na jedno
desetinné místo tak, že pět setin m²
a více se zaokrouhluje směrem nahoru,

k méně než pěti setinám m² se nepřihlíží.
Rozdílem oproti původní úpravě je, že se
v jednotce (bytě) velikost podlahové plochy nyní počítá, aniž by byla brána v potaz existence vnitřních příček uvnitř bytu.
V porovnání s předchozími pravidly pro
výpočet jde o zásadní změnu, a to proto,
že půdorys příček uvnitř bytu může zabrat relativně velkou plochu bytu, a o tolik se se stávajícími pravidly v podstatě
velikost bytu zvětšila, ovšem ne reálně,
ale pouze formálně.
Dodávám ještě, že do podlahové plochy bytu se započítává také podlahová
plocha sklepa, ovšem jen je-li místností
(ne sklepní kóje). Do podlahové plochy
bytu se naopak nezapočítává plocha balkonu, lodžie či terasy.

NÁJEMNÉ SE NEBUDE ZVYŠOVAT
Může se nájemník s pronajímatelem ve smlouvě dohodnout, že se nájemné z bytu v dalších letech nebude zvyšovat?
K. H., Prachatice
Ano, z § 2249 občanského zákoníku vy- ní strany výslovně vyloučí zvyšování náplývá to, že pronajímatel a nájemce si jemného). Podotýkám, že v praxi moc v několika málo případech a většinou šlo
v nájemní smlouvě mohou dohodnout, takovýchto nájemních smluv ale není. o smlouvy mezi příbuznými.
že se nájemné nebude zvyšovat (smluv- Osobně jsem se s nimi setkala zatím jen
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Po stopách českého technického umu

Jizerskohorské technické muzeum
Když se zvědavý turista dostane do trojmezí – Česka, Německa a Polska – na Frýdlantsko, aby se blíže seznámil
s romantickou krajinou povodí říčky Smědé – od proslulého frýdlantského hradu ze 13. století přes lázně Hejnice, podél
hory Smrk (1124 m), přes malebnou horskou vísku Jizerka až do Kořenova, vůbec netuší, že na této turisticky poutavé
trase narazí i na Jizerskohorské technické muzeum v obci Bílý Potok.
V současnosti se již příliš neví o tom, že
v 19. století severočeská města Liberec
a Frýdlant spolu čile soupeřila v rozvoji
textilního průmyslu, což v současnosti
už zdaleka není pravda. Např. v Bílém

bojové techniky i na opravě závodních
automobilů a opuštěná tovární budova
v Bílém Potoce je začala lákat jako místo
pro jejich opravárenské aktivity. Tovární
budova přešla do jejich vlastnictví a oba

ku na původní výrobu v této továrně.
Exponáty byly instalovány ve spolupráci s katedrou textilních technologií při
Technické univerzitě v Liberci. Významným obohacením expozice se stala sou-

Tento historický exponát neustále svádí
k projížďce podél zdejší říčky Smědé

Bývalá textilka v Bílém Potoce na Frýdlantsku je
nyní sídlem Jizerskohorského technického muzea

Potoce na soutoku říčky Smědé a Hájeného potoka tu v roce 1854 vyrostla odpadní přádelna, kde se ze starých textilií
vyráběla nová příze, a fungovala zde se
střídavými úspěchy až do roku 2001, kdy
tu textilní výroba skončila.
Z textilky muzeum
Bělopotocká textilka počátkem nového
století i tisíciletí definitivně skončila provoz a místo textiláků se do jejích prostorů nastěhovali netopýři. Ne však nadlouho. Mechanik a opravář Pavel Šercl
spolu se svým otcem již dlouhodobě
spolupracovali s Vojenským historickým
ústavem na opravě a údržbě historické

Pohled do muzea potvrzuje,
že Liberecko bylo krajem textilu

začali společně s opravou leteckých motorů z roku 1914 i mladších. Jsou zde zástupci typů jako Messerschmitt Bf 109,
létající pevnost Boeing B 17 či funkční
letový trenažér TL 29 Delfín. Ukázalo se
však, že opravou leteckých motorů se
kapacita tovární budovy zcela nevyužije,
a tak přišli na myšlenku zřídit ve zbývajících prostorách technické muzeum.
Poutavé expozice
První logicky přišla na pořad expozice
leteckých motorů. Následně tu byla instalována v přízemí expozice strojovny
i kotelny a ve třetím patře začali budovat expozici textilní výroby jako upomín-

kromá sbírka desítek šicích strojů paní
Cvrčkové z Frýdlantu, která tu shromáždila stroje od roku 1860 až po současnost. Tuto sbírku obohacují též obuvnické šicí stroje a stroje na šití klobouků. Je
zde k vidění i paličkovací stroj na výrobu
krajky či automat na pletení ponožek.
Spoustu strojů je přitom možno vidět
v plném provozu. Raritou muzea je expozice leteckých nehod, která je zaměřena na šest havárií letadel v Jizerských
horách a Krkonoších.
Muzeum má otevřeno od května do
října každý den kromě pondělí. Mimo
tuto hlavní sezonu pak o víkendech.                  
Text a foto  -rur-.

Expozice  šicích strojů textilních i obuvnických
od roku výroby 1860 až po současnost

Muzeální pletací stroje jsou stále středem pozornosti

Letecké motory patří k velmi
oblíbeným exponátům muzea
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Představujeme dějiště VII. sjezdu OS KOVO
Jednání delegátů VII. sjezdu OS KOVO
se uskuteční od 15. do 17. června v  Clarion Congres hotelu Olomouc. Je jedním z nejmodernějších zařízení tohoto
typu u nás.
Krajské město Olomouc mělo v roce
2016 přes 233 tisíc obyvatel a hrdě si
drží příčku šestého nejlidnatějšího města ČR.  Kongresové centrum se strategicky nachází jen pár kroků od hlavního nádraží a zároveň pár zastávek městskou
hromadnou dopravou od centra města.
Budova hotelu prošla před čtyřmi lety
obrovskou rekonstrukcí. Slavnostní otevření proběhlo v září 2013. Bývalý hotel
Sigma získal zcela novou tvář. Rozsáhlá
rekonstrukce spolkla přes půl miliardy korun. Clarion Congress Hotel Olomouc disponuje kongresovým centrem
se šesti salonky a hlavním sálem až pro
1400 delegátů, dále 126 pokoji včetně
apartmánů a Business Executive Suite,
zahrnující ložnici, obývací pokoj a kongresový salonek.
Zázemí k relaxaci nabízí i wellness
centrum s whirlpoolem, finskou a parní
saunou a pivními lázněmi.
Ve volném čase si můžete hanáckou
metropoli dokonale užít i jako turista.
K vidění je zde několik oku lahodících
architektonických skvostů. Na Horním
náměstí je to bezesporu morový sloup
Nejsvětější Trojice, který zaujme svojí
dominancí. Jen pár metrů od něj se můžete pokochat druhým nejznámějším
orlojem v České republice. A pokud zbu-

V tomto kongresovém sále se uskuteční
jednání VII. sjezdu OS KOVO

de energie, mohou návštěvníci vyrazit
ke gotické katedrále sv. Václava, která
se právem může prohlásit za největší
konkurenci katedrály sv. Víta v Praze.
Pohřben zde byl i 4. srpna 1306 v Olomouci zavražděný král Václav III., s nímž
po meči vymřel český královský rod Přemyslovců.  
Nedaleko katedrály v současné době
probíhá rozsáhlý archeologický výzkum.
V dubnu zde při rekonstrukci třídy
1. máje objevili pozůstatky středověké
Hradské brány. Výzkum odkryl také vyjetou kolej od povozů ve skále, na níž brána stála, historickou dlažbu a přibližně
200 let starou kostru člověka. Vykopávky se podle archeologů již brzy zasypou.
Rekonstrukce ulice totiž musí pokračovat. Pokud najdete volnou chvíli, určitě
se na vykopávky zajděte podívat, dokud
je to ještě možné.  
    (as)

Clarion Congres hotel Olomouc, Mapio.net

Rekonstrukce hotelu bezesporu prospěla.
Původní vzhled budovy příliš reprezentativní nebyl

Náš tip: Vydejte se za relaxací do Valašky
Pokud jste milovníci přírody a hledáte
chvilku klidu, středisko ve Valašské Bystřici nabízí možnost k rekreaci. V klidném
prostředí valašské přírody můžete strávit
rekreační nebo víkendový pobyt. Délku
pobytu lze individuálně dohodnout. Středisko je také vhodné pro konání rodinných oslav či setkání s přáteli a známými.   
Obec Valašská Bystřice se nachází
uprostřed Vsetínských vrchů, které jsou
součástí Západních Beskyd. Středem pohoří se táhne hřbet s vrcholy Vsacký Cáb,
Soláň a nejvyšší horou Vysoká (1024 m).
Nachází se zde 4 přírodní rezervace
a 13 přírodních památek.   Díky své poloze může penzion Valaška nabídnout
návštěvníkům příjemné prostředí pro rekreaci, relax i aktivní odpočinek. Sluncem
prozářené rozkvetlé horské louky, rozsáhlé lesy, stráně vonící jalovcem a borůvčím a nádherné výhledy do širokého

okolí si získají srdce většiny návštěvníků,
kteří se sem rádi vracejí.
Penzion je oblíben především mezi
milovníky turistiky a houbaření. Nejvyhledávanějším cílem výletů do okolí jsou
bezpochyby Poustevny a Valašské mu‑
zeum v přírodě – unikátní kulturní památka, která je současně centrem společenského života v Rožnově pod Radhoštěm.
Každým rokem zde probíhá spousta akcí
a folklorních vystoupení dokumentujících zvyky a tradice zdejšího regionu. Na
své si však přijdou i vyznavači cykloturistiky a lyžování.   
Ubytování je v nově zrekonstruovaných dvou až čtyřlůžkových pokojích.
Stravování je zajištěno formou polopenze, po dohodě lze přizpůsobit individuálnímu požadavku a typu akce.
V okolí je široká škála sportovního vyžití. Užít si můžete krytého bazénu či spor-

tovního hřiště. K dispozici je i společenská místnost s krbem, televizí, videem,
satelitem a v nespolední řadě i s wifi připojením.
Cena pobytu:
Dospělá osoba
Dítě ve věku 3–12 let
Dítě do 3 let

420 Kč/den
320 Kč/den
pobyt zdarma

Kontakt:
Jiří MIČKAL, tel. 608 826 567 nebo
608 775 100, www.penzionvalaska.cz.
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*Poznámka redakce:
  Nabídka je v podobě,  jakou dodal
  inzerent. Redakce Kováka už do ní
  neměla možnost technicky jakkoli
  zasahovat. V zájmu dobré věci
  přesto zveřejňujeme.
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Správné znění tajenky z čísla 9: Křížovky, které přinášejí radost z luštění i výhry. Správně luštila a potřebné štěstí při
losování měla Kamila Schoppová z Trutnova. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku. Je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 20. června). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 28. června 2017 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

