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V říjnovém vydání Kováka č. 19 vy-
zval Odborový svaz KOVO své zá-
kladní organizace a  jednotlivce, 
aby se aktivně zapojili do kampaně 
evropské odborové centrály  in-
dustriALL, která pod názvem To-
gether at Work (Společně v  práci) 
probíhá od  září 2019 do  května 
2020 v  celé Evropě. Cílem kampa-
ně je podpora, obnovení a posílení 
struktur kolektivního vyjednávání. 
Součástí výzvy bylo také vyhlášení 
soutěže o  nejzajímavější fotogra-
fi e či videa dokumentující průběh 
kampaně v  základních organiza-
cích. Úvodní kolo soutěže je právě 
za námi, a s potěšením tedy může-
me zveřejnit první tři vítěze. 
Na  prvním místě se umístila fotogra-
fi e kováků v  Honeywell Aerospace 
v Mariánském údolí u Olomouce, kteří 
společně se zástupci nejvyššího man-
agementu stylově zapózovali s plakáty 
kampaně Together at Work u proudo-
vého motoru.  Firma navrhuje a vyrábí 
části motorů letadel. Kovákům v Mari-
ánském údolí gratulujeme a  autorovi 
fotografi e posíláme dárkový balíček 
s  hodnotnými propagačními předmě-
ty. 
Druhé místo obsadili kováci z  Auto-
motive Lighting v Jihlavě. Svoji masivní 
podporu kampani jasně vyjádřili na lis-
topadové členské schůzi. Za pěkné foto 
dokumentující odhodlanost zaměst-
nanců zúčastnit se kampaně dostává 
tvůrce fota speciální dárkový balíček.  

Třetí místo připadá autorovi snímku 
kováků z ARGO-HYTOS s.r.o. ve Vrchla-
bí. Momentka ze společného posezení 
dokládá, že heslo kampaně „Společně 
v  práci“ se může probírat také „spo-
lečně po práci“. Také do Vrchlabí tedy 
posíláme dárkovou sadu předmětů 
s logem OS KOVO.
Chcete-li celoevropskou akci propa-
gující kolektivní vyjednávání sami 
aktivně podpořit a navíc získat někte-
rou z  cen, pošlete nám své fotogra-
fi e, případně videa s  logem kampaně 
Together at Work (plakát s  logem vy-
šel v Kováku č. 19 na straně 11). Vaše 
příspěvky se stanou součástí kampa-
ně, budou zveřejněny na  internetové 
stránce www.oskovo.cz/together-at-
-work a  budou také pravidelně vy-
hodnocovány. Nejlepší fotografi e a vi-
dea oceníme. Výherce obdrží některý 

ze zajímavých propagačních před-
mětů OS  KOVO. Příspěvky zasílejte 
na  e-mail: novakova.miloslava@cm-
kos.cz. Výhru zašleme poštou, proto 
nezapomeňte v  e-mailu spolu s  pří-
spěvkem uvést nejen celé jméno au-
tora, ale také svoji přesnou poštovní 
adresu a mobilní kontakt.

(Zasláním příspěvků do  soutěže autor 
dává souhlas se zpracováním osob-
ních údajů podle Nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady EU2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v  souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
GDPR, a to za podmínek užití zaslaného 
materiálu v  tisku, na  webových strán-
kách či sociálních sítích OS KOVO. Autor 
příspěvku odpovídá za respektování au-
torských práv.)  (red)

Nově jsme pro členy OS K OVO uzavřeli 
spolupráci s aquaparkem Aquapalace 
Praha, který pro kováky vždy připraví 
aktuální nabídku pro dané období.
Unikátní Vodní svět o  rozloze 9150 m2

je největším aquaparkem ve střední Ev-
ropě. Je tvořen třemi paláci, v nichž si na 
své přijde opravdu každý.
Rozsáhlý Saunový svět tvoří komplex cel-
kem čtrnácti druhů saun a prohříváren. 
Saunový svět je dělen na  fi nské sauny, 
římské lázně a venkovní sauny. Luxusní 
SPA & Wellness centrum je určené pro 
milovníky odpočinku, pravidelných ma-
sáží či obličejových procedur. Budete 

v  péči vysoce vyškoleného personálu. 
Moderní plně klimatizované dvoupodlaž-
ní Fitness centrum disponuje rozsáhlou 
kardiozónou s  řadou známých i  nejno-
vějších kardiotrenažerů.

Do 31. 1. 2020
Sleva na rodinnou vstupenku VS 
(Vodní svět) celodenní 15 % = 1488 Kč 
místo 1749 Kč.
Platí pro držitele průkazky OS KOVO 
maximálně 3 x v daném období.

Víkend odborů 28.–29. 3. 2020
Cena pro člena OS KOVO: 200 Kč
za celodenní vstup dospělí VS 
(Vodní svět) + SS (Saunový svět).

AQUAPALACE PRAHA
Pražská 138, Čestlice
251 01 Praha – východ 
info@aquapalace.cz
+420 271 104 111

Soutěž ke kampani Together at Work má první výherce!


