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Zápis č. 9/2019 ze zasedání KM OS KOVO – Praha 
 

účast dle prezenční listiny: 
1. Ondřej Bujok – předseda KM OS KOVO 
2. Michael Kloss – místopředseda KM OS KOVO 
3. Aleš Jančík – člen KM OS KOVO 
4. Urban Jiří – člen KM OS KOVO 
5. Jaroslav Mareš – členy KM OS KOVO 
6. Petr Paták – člen KM OS KOVO 
7. Stanislav Macek – člen KM OS KOVO 
8. Václav Dvořák – člen KM OS KOVO 
9. Barbora Pavlová – host, ZO OS KOVO AM Karviná 
10. Lukáš Greiner – host, ZO OS KOVO TŽ 
11. Kristýna Schejbalová – host, ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
12. Tomáš Valášek – host, místopředseda OS KOVO 

předmět jednání bylo:  
1. Natočení videa s mladými v rámci kampaně „Together at Work“ 
2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
3. Vyhodnocení Semináře s kolegy z DGB 
4. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
5. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS, odboryplus 
6. Informace o návštěvě učňů a zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 11. 11. 2019 
7. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2019 
8. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2020 
9. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
10. Různé 

 
 

1. Natočení videa s mladými v rámci kampaně „Together at Work“ 
Zástupci KM natočili krátká videa k podpoře další fáze kampaně „Together at Work“ zaměřené na mladé 
zaměstnance. 
 
Úkol: v průběhu ledna dělat aktivní kroky pro propagaci „TaW“ (fotky výboru s letáky, krátké videa, umístit 
na weby a nástěnky apod.) 
  

2. Přehled plnění úkolů z posledního zasedání KM OS KOVO 
Úkol: členové KM mají zasílat návrhy na záznamy do časové osy do 4.11.                                          úkol trvá 
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km 
 
Úkol: účast KM na školení K15 z katalogu vzdělávacích akcí OS KOVO.                                                úkol trvá 
 
Úkol: Členové KM můžou zasílat návrhy na akce KM OS KOVO pro 2020.                                             splněno 
 
Úkol: každý člen komise mladých OS KOVO dá stránce Mladí Kováci na FB „like“ a pokusí se zajistit nové 
sledující na stránky. Jako KM jsme si dali úkol do konce roku 2019 na stránce Mladí kováci mít 500 
„lajků“.                                                                                                                                                              úkol trvá 

 
Úkol: na FB umístit propagační video Mladí odboráři. (Bujok, do 22.9.)                                                splněno 

 
Úkol: zamýšlet se nad změnou loga KM (Všichni, do dalšího zasedání KM)                                         úkol trvá 

 
Úkol: pozvat redaktora KOVÁKU na prosincové zasedání. (Tomáš Valášek)                                          splněno 
 
 

https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
https://www.oskovo.cz/mladi-kovaci/zapisy-z-jednani-km
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3. Vyhodnocení Semináře s kolegy z DGB 
Ve dnech 18. – 20.10.2019 proběhl v hotelu Olšanka v Praze mezinárodní seminář na téma „Evropa roku 
2019“. Akci společně připravili OS KOVO a německá odborová centrála DGB za podpory nadace Fridrich 
Ebert Stiftung. Semináře se zúčastnili zástupci mladých odborářů z DGB, Ver.di a IG Metall a za českou 
stranu Mladí Kováci OS KOVO nejen z Komise mladých OS KOVO. 

Třídenní seminář byl věnován otázkám současné EU. V jaké kondici je Evropská unie kondici a jakým 
výzvám čelí? Jak se k nim mohou postavit mladí odboráři a odborářky? Program byl náročný, ale velmi 
zajímavý. 

První den jsme se pod vedením místopředsedy OS KOVO, Tomáše Valáška a vedoucího přeshraničních 
vztahů DGB Bavorsko, Petra Arnicana, věnovali otázce – Co Tě napadne, když se řekne Evropa a odbory? 
Formou skupinové práce jsme se zamýšleli nad tématy, kterým jsme se následně věnovali. Byli to například 
rozdíly mezi východem a západem (platová opona, stejná mzda za stejnou práci, jednotná minimální mzda 
apod.), „Silná EU“ (sociální Evropa, zamezit daňovým únikům, posílit demokracii apod.), rozdíly 
německých a českých odborů, „Jednota“ (Solidarita a jak lépe spojit evropské odboráře). 

V sobotu jsme pokračovali přednáškou Petra Arnicana „Evropa roku 2019“: struktury, aktéři, konflikty a 
výzvy se zvláštním přihlédnutím k odborovým tématům. V následné diskusi jsme se věnovali vzestupu 
pravicového extremismu a populistických stran a dalším problémům, kterým Evropská unie čelí. Rozložení 
politických sil v Evropě zažilo v posledních letech radikální změnu směru, ať se zmíníme třeba o Maďarsku, 
Rakousku, Polsku, Německu, či České republice. 

Následující přednáška byla věnována tématu „Jak se pracuje v Evropě?“ Přednášejícím byl Tomáš Valášek. 
Zde jsme mohli v mnoha statistikách vidět, že rozdíly mezi Německem a Českem jsou hlavně ve mzdách a 
platech. Po zjištění, že ceny zboží i nájmů jsou srovnatelné, německou stranu překvapilo. Údajně německá 
média mylně uvádějí, že v Česku je mnohem levněji než v Německu. 

Po obědě jsme si vyslechli přednášku Josefa Patočky, publicisty, člena hnutí Limity jsme my a Kateřiny 
Smejkalové, vědecké pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung Praha na témata: klimatická změna, digitalizace, 
migrace, demografické změny, jakým budoucím výzvám čelí evropské trhy práce? V následné diskusi jsme 
si s přednášejícími vyměnili spoustu poznatků, které obě strany jistě využijí ve své další práci, jak dělat 
Evropu lepší. 

K večeru jsme se vydali pod odborným dohledem Patrika Eichlera, výkonného ředitele Masarykovy 
demokratické akademie, na prohlídku centra Prahy „Po stopách odborového hnutí“. Navštívili jsme místa 
spjatá s osobnostmi odborového hnutí. Náročnou cestu jsme zakončili v hospodě „U Fleků“. 

V neděli jsme se věnovali dalšímu obsáhlému tématu: Evropské odborové struktury a účast odborů ve 
strukturách EU a naznačení toho, jaké z pojednaných výzev a problémů se dají řešit a kde. Tohoto tématu 
se zhostil Tomáš Valášek. Zde jsme se mimo jiné dozvěděli i o aktivitě OS KOVO, která pozvala ke 
společnému stolu své kolegy z polského odborového svazu Solidarność, slovenského odborového svazu 
OZ KOVO a za zaměstnavatele zástupce z Ocelářské unie, zástupce polské unie HIPH a zástupce ze 
Slovenska z U.S. Steel Košice. Výsledkem tohoto jednání byla společná Deklarace, která se věnuje 
ochranně hutnictví v Evropě a byla zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu, národním vládám, 
evropským odborům i zaměstnavatelům. O tomto setkání jste se mohli dočíst v KOVÁKU č. 17. 

Na závěr semináře jsme se vrátili k úvodním tématům, která jsme se snažili zpracovat do výstupu, který 
by položil základy pro další obdobné setkání. Protože jak řekli sami účastníci, tak témata, kterým jsme se 
věnovali byly natolik obsáhlá, že by stály za samostatný seminář. Také jsme ocenili možnost vyměnit si 
názory s německými kolegy a tím si vyvrátit některé dezinformace, které se médii šíří – ať už o cenové 
úrovni, nebo migrantech. 

Seminář byl pro mě velkým přínosem a obohacením. Tímto bych chtěl poděkovat organizátorům, kterými 
byli Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO a Kateřina Kordovská, pracovnice organizačního úseku OS 
KOVO, Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung Praha a Petr Arnican, vedoucí 
přeshraničních vztahů DGB Bavorsko. V neposlední řadě nesmím opomenout vynikající práci tlumočníků 
a technika a samozřejmě poděkovat všem účastníkům za aktivní a zodpovědný přístup. 

Ondřej Bujok 
předseda KM OS KOVO 
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https://www.facebook.com/pg/mladikovaci/photos/?tab=album&album_id=10156268989427391 
https://www.oskovo.cz/sites/default/files/kovak/Kovak%202019/Kov%C3%A1k%2020_2019.pdf 
 
Názory jednotlivých účastníků za českou stranu: 
 
Jiří Urban – „Poznal jsem, jak to vypadá v Německu. Zjištění, že Čech odpracuje v průměru více než Němec 
bylo pro mě překvapením“.  
 
Týna Schejbalová – podobné akce se zúčastnila poprvé, ocenila organizaci a volbu témat. „Ve srovnáni 
s Němci, jsme hodně pozadu. Máme co dohánět.“ 
 
Jarda Mareš – Ocenil zapálení německých odborářů, výměnu informací, které označil za přínosné pro další 
činnost. 
 
Barbara Pavlová – „Akce měla pro mě velký přínos, ale máme se pořád hodně co učit.“ 
 
Standa Macek – Ocenil aktivní přístup účastníků, jejich bezprostřednost a zájem o témata. 
 
Lukáš Greiner – Ocenil celkový přínos semináře, výměnu informací a nové zážitky. 
 
Ondřej Bujok – „Myslím si, že podobné akce mají velký přínos. Nejen, že jsme se dozvěděli spoustu nových 
informací a vyvrátili některé vzájemné mýty, ale také vytvořili nové vazby a přátelství.“ Ocenil nejen kvalitu 
přednášek, ale také aktivní zapojení účastníků, kteří tvořili a poté prezentovali palčivé problémy Evroby 
roku 2019. Slabším místem semináře označil přednášku Josefa Patočky, publicisty, člena hnutí Limity jsme 
my. V přednášce zaznělo pouze strašení a propagace likvidace evropského průmyslu bez promyšlení 
sociálního dopadu. Což by problém samotný nevyřešilo, jen by ho přesunulo mimo hranice EU. 
 
Tomáš Valášek – informoval o přípravě dalšího semináře, recipročně v Německu. Je nápad, aby se 
semináře zúčastnila alespoň polovina účastníků z prvního semináře. Zhodnotil klady a zápory semináře. 
 

4. Informace z regionů – členové KM si připraví prezentaci či mluvený proslov 
 
Ondřej Bujok – ZO OS KOVO Třinecké železárny 
Lukáš Greiner –ZO OS KOVO Třinecké železárny 
 
KV v TŽ i v „dceřiných“ firmách ovlivnilo ochlazení na ocelářském a hutnickém trhu. Návrh zaměstnavatele 
nárůstu pro 1Q 2020 je 0% a následně podle aktuálních výsledku znovu jednat o úpravě mezd. Ze strany 
odborů je toto nepřijatelní a navrhují kompromisní návrh 7% + 7%. (první návrh odborů 10 % + 4 %). 
Situace na „dcerách“ je o kousek lepší a návrhy zaměstnavatelů se pohybují kolem hranice inflace 
(2,5 – 3 %). 
Na tlak odborů, se podařilo s akcionáři domluvit uvolnění mimořádných zdrojů na společnostech TŽ-MS, 
které byly vyplaceny jako mimořádné prémie na rámec dohodnutý v KS. 
I přes zvýšený počet pracovních úrazů se podařilo v TŽ udržet certifikát Bezpečný podnik. 
 
Region Moravskoslezský  
Reflexe řešení priorit a požadavků vyplývajících z předchozího jednání 29. - 30. 10. 2018. Konstatováno, 
že pozitivem byla legislativní realizace karenční doby, ale u ostatních priorit OS KOVO a Rad KS Moravy k 
hmatatelnějšímu posunu či prosazení bohužel nedošlo.  
Zástupci shrnuli výstupy z předchozího jednání a dohodli se nadále prosazovat společné požadavky a 
návrhy v rámci struktur a orgánů OS KOVO, přičemž aktuální a prioritní oblasti jsou uvedeny v bodě 3. 
tohoto Zápisu.  
 
Požadavky, priority a návrhy k řešení  
V rámci aktivit OS KOVO účastníci jednání žádají VV OS KOVO o:  
o prosazování do příslušné legislativy informační povinnosti ze strany OIP (SÚIP) vůči odborové 

organizaci, která předkládá podnět ke kontrole, aby zástupci zaměstnanců mohli být o výsledku 
kontroly jednak písemně informováni a mohli se také k postupu a výsledku kontroly vyjadřovat.  

o jednání OS KOVO s OIP ve věci praxe výkonu kontroly OIP u zaměstnavatelů s cílem prosadit, aby 

https://www.facebook.com/pg/mladikovaci/photos/?tab=album&album_id=10156268989427391
https://www.facebook.com/pg/mladikovaci/photos/?tab=album&album_id=10156268989427391
https://www.oskovo.cz/sites/default/files/kovak/Kovak%202019/Kov%C3%A1k%2020_2019.pdf
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mohly být kontroly OIP uskutečňovány také bez předchozího ohlášení zaměstnavateli.  
o zajištění analýzy zákonných podmínek, které mají odbory v sousedních zemích EU pro svou činnost 

a pro činnost funkcionářů, tj. představitelů zaměstnanců. Na základě této analýzy, představené a 
projednané v orgánech OS KOVO legislativně prosazovat vytvoření srovnatelných podmínek pro 
zastupování zaměstnanců odborovou organizací v ČR podobně, jako je tomu např. v Polsku, 
Slovensku, nebo v některých zemích EU tzn. model, který by byl pro OS KOVO či odbory v ČR co 
nejlépe vhodný.  

o důsledné prosazování sjednocení pracovních podmínek pro zaměstnance v podnikatelském a 
veřejném sektoru, zejména v oblasti délky dovolené a výše příplatků za práci.  

o výkladové právní stanovisko k problematice „Vážné provozní důvody“ a „Nařízení práce přesčas 
nejenom ve dnech pracovního volna, ale i ve všední dny“ dle ZP nebo prosazovat jejich upřesnění a 
jasnější vymezení do legislativy ČR.  

o realizaci zasílání zápisů z porad specialistů a právních stanovisek OS KOVO a ČMKOS zástupcům Rad 
OS KOVO a vytvoření databáze jednotných právních stanovisek OS KOVO, které by následně pro 
přehlednost i pro zjednodušení právní činnosti OS KOVO byly přístupné v ucelené databázi např. na 
intranetu OS KOVO, - vytvoření informačně-propagačních letáků vložených do distribuce časopisu 
Kovák a společně s ním jejich pravidelné zasílání 1-2 krát měsíčně (barevné návrhy letáků ve formátu 
A3 – přílohou zápisu), - k přetrvávajícím oblastem k nutnému řešení je nadále hledat možnou úpravu 
legislativy v oblasti úpravy znění definice Vnitřního předpisu tam, kde působí odborová organizace, 
a zamezení parazitování nečlenů na činnosti odborové organizace (především sjednávání KS a 
zastupování). 

 
Účastníci se shodli na společné podpoře těchto priorit v rámci jednání orgánů OS KOVO i ČMKOS.  
 
 
Michael Kloss – ZO OS KOVO Commscope 
o Změna názvu z ZO OS KOVO Andrew na ZO OS KOVO Commscope. Oddělení Copper 

Connect/TDUX/Heatshrink se slučuje s oddělením ODF/Boxes a vzniká oddělení nové, s názvem 
FIBER & COPPER ASSEMBLY (FCA). Oddělení Optical Devices (OD) se přejmenuje na FIBER 
TERMINATIONS (FT). Důsledkem je restrukturalizace některých klíčových pozic. 

o 18.11. Mimořádný towhall k organizačním změnám. Změna ředitele závodu. Zdeňka Šrámka nahradil 
Stuart Blakely. A další na managerských a supervisorských pozicích. 

o 30.11. plánována Konference ZO. Schváleny požadavky pro kolektivní vyjednávaní na rok 2020: 
1.) Navýšení základních mezd o 7% průměrného výdělku všech zaměstnanců 
2.) Navýšení příplatku za pohotovost z 10% na 20% průměrného výdělku 
3.) Zavedení volna při náhlé události (nevolnosti) tzv. „sick days“ nad rámec řádné dovolené 
4.) Uvolnění Michaela Klosse na Komisi mladých 

o Vyplácení Vánočních poukázek Cadhoc v hodnotě 700Kč členům ZO. 
o Evropská rada – OS Kovo Česká republika je součástí Evropské rady odborů a v průběhu ledna bude 

ustanovující schůze. Místo je pro 4 zástupce a delegáti byli vybráni na konferenci. První setkání je 
plánováno v 14.-15.1. 2020 do pobočky v Bray, Irsko. 

o Výbor schválil příspěvek na konto živelných pohrom v hodnotě 2000kč. 
o Stravovací komise – tvorba dotazníku ohledně spokojenosti. 
o Plánovaný Vánoční večírek 20.12. 2019. 
 
Informace z JMK Brno 
o Dne 20.11.2019 se v Brně konala Konference KS OS KOVO JMK. Proběhla volba nového zmocněnce 

KS OS KOVO JMK, kterým byl zvolen pan Bc. Václav Potužník. 
o Pro volební obvody 4121, 4122 a 4123 proběhly dvoudenní semináře v Rekreačním a školicím 

středisku České pošty v Moravci. Semináře byly zaměřeny na pracovní právo, GDPR a BOZP. 
o Dne 23.11.2019 se v Tišnově uskutečnil tradiční turnaj v bowlingu. 1. SEM Drásov, 2. Zetor-traktory, 

3. Andrew, 4. MOOG Brno s.r.o.. 5. IG Watteuw, 6. Kuličkáři ze ZKL Brno 
 
 
Aleš Jančík – ZO IG WATTEEUW 
o Podepsána nová KS na rok 2020 
o Plošné přidání 2,7% + 2,5% individuálně (dílenské profese) 
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o Individuální přidání 3,5% (kancelářské profese) 
o Navýšení hodnoty stravenek z 80 Kč na 100 Kč 
o Navýšení nočního příplatku z 30 Kč na 40 Kč/hod. 
o Penzijní připojištění 1500 Kč/měsíc 
o Stabilizační odměna za odpracované roky u firmy – (5-12 let – 3500 Kč, 12 a více let – 4500 Kč). 
o 13.plat – závislý na produktivitě, efektivitě, docházce. 
o Aktuálně probíhají volby na pozici místopředsedy ZO. 
o 6.12. se uskutečnil první vánoční večírek pro všechny zaměstnance (účast cca 130 zaměstnanců) 
o Cca poslední 3 měsíce velké množství práce (povolené přesčasy jak ve výrobě, tak na montáži) – 

náboru nových zaměstnanců 
o 23.11. proběhl bowlingový turnaj za volební obvod 4122 Brno a okolí v Tišnově (účast 6 družstev) 

 
 
Urban Jiří – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
Kristýna Schejbalová – ZO OS KOVO HYTOS Vrchlabí 
 
Nástup nového výrobního ředitele a jednatele p. Mariana Stadlera. Díky němu stoupla úroveň jednání 
mezi odbory a vedením společnosti. Mezi zaměstnanci oblíben. A však toto se nelíbilo managementu a 
pan Stadler byl po 3.měsících "odejit". Novým ředitelem bude p. Bezdíček od ledna 2020. 
 
Vybrána firma Sodexo pro poskytování tzv. Cafeterie (benefitní program). Start od ledna 2020. 
Nastavena pravidla pro poskytování. Příspěvek od zaměstnavatele ve výši 1000 bodů (1000kč) za 
odpracovaný měsíc. 
 
Závod neprodloužil některým zaměstnancům prac. smlouvy cca 20 zaměstnanců. Vzápětí nástup 
agenturních zaměstnanců. 
 
Před Vánoci byla rozdána odměna každému odboráři ve výši 1000kč. Sjednán termín Kolektivního 
vyjednávání na září 2020. V prosinci Vánoční večírek ve spoluorganizování odbory a vedením. 
 
 
Petr Paták –  
Stanislav Macek – NESPLNILI, NEDODALI TEXT, BEZ OMLUVY 
 
 
Václav Dvořák – NESPLNIL, NEDODAL TEXT, BEZ OMLUVY 
 
 
Úkol: natočí své odpovědi a zašle do konce roku 2019  
 
Tomáš Valášek – místopředseda OS KOVO 
 
Úkol: Vyměňovat si přes FB profil propagační materiály vytvořené jednotlivými ZO, členy apod.   
Úkol: Na další zasedání připravit prezentaci v Powerpointu s informacemi z regionu. Tomáš Valášek 
rozpošle šablonu. 
 

5. Informace o činnosti Rady Mladých ČMKOS 
Ondřej Bujok informoval o činnosti Rady Mladých ČMKOS, viz. příloha – zápis. Zároveň znovu vyzval členy 
komise, aby se zamysleli nad možností nechat se delegovat do Rady Mladých ČMKOS. O. Bujok dle 
stávajícího statutu RM ČMKOS může být členem do konce ledna 2020. 
 

6. Informace o návštěvě učňů a zástupců OS KOVO v KT Flossenbürg z 11. 11. 2019 
Ondřej Bujok a Michael Kloss, kteří se zúčastnili akce ve Flossenbürgu informovali členy komise a hosty o 
průběhu prohlídky a následné piety. Promítla se fotoreportáž z akce.  
 
https://www.oskovo.cz/aktuality/flossenburg-misto-kde-se-nezapomina 
https://www.oskovo.cz/sites/default/files/kovak/Kovak%202019/Kov%C3%A1k%2021_2019.pdf 

https://www.oskovo.cz/aktuality/flossenburg-misto-kde-se-nezapomina
https://www.oskovo.cz/sites/default/files/kovak/Kovak%202019/Kov%C3%A1k%2021_2019.pdf
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13. - 14. 
prosinec 

2019 

 
7. Zpracování zprávy pro P – OS KOVO o činnosti Komise mladých OS KOVO v roce 2019 

Do 3. ledna „deathline“. 
 
Úkol: Posílat Ondřeji Bujokovi informace do zprávy o činnosti KM OS KOVO v roce 2019 
 

8. Plán termínu zasedání a dalších aktivit KM OS KOVO v roce 2020 
 
20.-21.3. - 1. zasedání (Vrchlabí?) 
15.-16.5. - 2. zasedání 
3. - 6.9. – 3. zasedání KM + Louňovice 
Seminář s DGB – recipročně v Německu? 
11.-12.12. – 4. zasedání Praha 
 
1.květen  – Brno, ČMKOS, OS KOVO 
 – Německo (místo zatím neurčeno)  
19. – 20. května – Lidice (Hradební z HK, Uherský Brod, Jihlava, z Bavorska škola Siemens) 
Flossenbürg – termín neurčen 
  

9. Aktuální informace o dění v OS KOVO a ČMKOS  
T.V. viz. prezentace 
 
Znečištění ovzduší MSK 
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/prumyslove-podniky-se-na-znecisteni-ovzdusi-podileji-
podstatne-mene-nez-se-
predpokladalo?fbclid=IwAR0Kdkl5C336M4_WsT7hC4yPEyL0ms5Rg4i5xNyjobGgPU_ujFLe8s7Pgps 
 

10. Různé 
- časová osa 

                            
 
  
 
 
 
Zapsal: Ondřej Bujok 

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/prumyslove-podniky-se-na-znecisteni-ovzdusi-podileji-podstatne-mene-nez-se-predpokladalo?fbclid=IwAR0Kdkl5C336M4_WsT7hC4yPEyL0ms5Rg4i5xNyjobGgPU_ujFLe8s7Pgps
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/prumyslove-podniky-se-na-znecisteni-ovzdusi-podileji-podstatne-mene-nez-se-predpokladalo?fbclid=IwAR0Kdkl5C336M4_WsT7hC4yPEyL0ms5Rg4i5xNyjobGgPU_ujFLe8s7Pgps
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/prumyslove-podniky-se-na-znecisteni-ovzdusi-podileji-podstatne-mene-nez-se-predpokladalo?fbclid=IwAR0Kdkl5C336M4_WsT7hC4yPEyL0ms5Rg4i5xNyjobGgPU_ujFLe8s7Pgps
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