ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

SLOVO ÚVODEM
Léto je alespoň pro letošek v "pejru", takže pevně
věříme, že jste si jej ( mimo naše obzvláště vypečené haly
) pořádně užili, jelikož nás čeká období daleko
chmurnější, a to doslova po všech stránkách.. Kromě
dalších námi pořádaných akcí, nás totiž pomalu ale jistě
čeká kolektivní vyjednávání, tedy čas nervů, stresů a
osobní odvahy každého z vás- nás...
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PŘESČASY
Podzim plný přesčasů nám již začal, a tak je potřeba si
připomenout pár zásad, jelikož opakování je matkou
moudrosti! Snad ta nejhlavnější zní- do víkendového
přesčasu vás nesmí nikdo nutit! Je čistě na vašem
rozhodnutí, zda-li se jej zúčastníte, či nikoliv.. Rovněž vás
nikdo nesmí jakkoliv trestat, pokud se na něj z nějakého
důvodu nemůžete dostavit.. Jasně, bububu typunedostaneš hodnocení, nepřevedeme tě z agentury pod
kmen, nepovýšíš atd. tady bude vždycky, ale ruku na
srdce, zabírá to ještě vůbec na někoho? :-) Já myslím, že
nastal čas se přestat bát, jelikož strašpytlové to ještě
nikdy nikam nedotáhli! Navíc, když poslední týdny sleduji
ekonomickou situaci v Turecku ( našeho významného
odběratele ), kdy inflace jejich měny míří pomalu ale jistě
až k číslu 20%, tak klidně může nastat situace, že těch
letošních podzimních přesčasů nakonec nebude ani toliko
potřeba..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ŠKOLENÍ DŮVĚRNÍKŮ
Ve dnech 09.-10.10.2018 proběhne již druhý ročník
školení důvěrníků. Odboráři, jenž se chtějí ještě více
zapojit do naší činnosti a stali se důvěrníky, se ve výše
uvedené dny setkají na RS Retaso na Prostředních
Bečvách.. V rámci školení je čeká celkový přehled naší ZO
včetně hospodaření, nástřel akcí a rozpočtu pro rok 2019
a mnoho dalšího.. Tím hlavním, ale bude přiblížení
samotného procesu kolektivního vyjednávání, formování
budoucího návrhu KS a příprava na možné varianty
vývoje. Samozřejmě nebudou chybět ani hosté, jako
právnička z RP OS KOVO v Ostravě, či jednatel firmy
Avogado, jenž účastníkům ještě více přiblíží námi
nabízený benefit pro věrné členy... Všem GL, jenž
neváhali uvolnit naše spolupracovníky, DĚKUJEME!!!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

03. ŘÍJNA 2018 / Č.65

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
Nebojte, i letos pojedeme.. :-) Jak již bylo dříve
avizováno, vyrážíme v sobotu 03.11.2018!!! Já vím, "A"
směna má sobotní přesčas, ale.. Opět stejná situace jako
s minulým teambuildingem- všechny věci okolo a hlavně
termíny máme zamluveny daleko dříve, než se
Společnost rozhoupe s nějakou svou akcí- takže bohužel..
:-/ Rezervační formulář vyvěsíme na našich webových
stránkách k čtvrtku 04.10.2018 od 13:00hod! Opět platí,
kdo dřív příjde, ten jede.. Pokud do 25.10.2018 nebude
zaplněna kapacita zájezdu v celkovém počtu 56 osob,
nabídnou se po tomto datu zbývající místa i rodinným
příslušníkům či přátelům od přihlášených. Registrace
bude možná POUZE skrze zmíněný formulář tak, aby bylo
jasně zadokumentováno, kdo se kdy přihlásil a
nedocházelo tak ke zbytečné polemice.. :-) Spoluúčast
případných zájemců byla stanovena na výši 300Kč, což je
25% z celkové ceny zájezdu. Odjezdovými místy bude
Ostrava a Frýdek- Místek, časy a přesná místa během
dalších týdnů ještě upřesníme. Tento zájezd pořádáme ve
spolupráci se Sportovním klubem, takže se jede do
Velkých Pavlovic, kde vás čeká nejen degustace z 10-12ti
vzorků vín. :-)))
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

NOVÝ ODBOROVÝ BENEFIT..
.. a to pro začátek pro věrné členy, jenž jsou v naší ZO
registrováni minimálně 3 roky. Dle následného zájmu a
finanční náročnosti zvážíme do budoucna rozšíření
tohoto benefitu i pro "méně věrné" členy naší odborové
organizace ( opravdu to stojí docela balík, tak je potřeba
jej nejprve řádně otestovat a propočítat ). A co je k tomu
potřeba? Dodat naší odborové organizaci svou
emailovou adresu, toť vše. Na ní vám pak příjdou
instrukce, jak službu od firmy Avogado využívat. :-) Čeho
se tedy tento benefit týká? No nebudeme vás dále
napínat- jde o odborný výklad lékařských zpráv! Určitě
jste někdy byli v situaci, kdy jste v rukou drželi lékařskou
zprávu plnou zkratek a latinských výrazů, takže jste ani
nevěděli, co vám vlastně je, jaká následuje léčba,
medikace.. Díky tomuto benefitu danou zprávu
naskenujete, odešlete a během stanovené lhůty vám
příjde laický překlad toho co, jak a proč.. Navíc, pokud se
již delší dobu léčíte s nějakým problémem a nejste si
úplně jisti, zda-li naordinovaná

léčba vašim lékařem se ubírá tím správným směrem,
můžete stejným způsobem požádat o názor druhého
lékaře. A to všechno z pohodlí vašeho gauče, bez výčitek,
a hlavně nutnosti někde se objednávat a chodit! Pokud
se vám tato služba bude líbit, můžete ji rozšířit i na členy
vaší rodiny, ale to už se budete muset i finančně
spolupodílet ve výši pár desítek korun měsíčně. Nicméně
v tom již pak máte i další právní služby, soudní znalce
atd.. :-) Odbory- to není jenom práce, kolektivka, akce,
solidarita apod., jde nám také o zdraví našich členů a
kolegů! Proto jsme se do toho ( i přes vyšší finanční
náročnost ) rozhodli jít, a pevně věříme, že to v
konečném důsledku oceníte.

NOŠOVICKÁ LOSOVAČKA
Ta ale byla, co? Jako z partesu.. :-) Vášně již utichly a asi
už ani nemá cenu se v tomto nadále dloubati, jelikož
napodruhé vyhrál "operátor z davu"… Nicméně, opravdu
je to pro zodpovědné natolik složité, občas i užíti toho
obyčejného selského rozumu? Poukazoval jsem na to již
po tom velkorysém červencovém přidání nově příchozím
zaměstnancům, a budu na to poukazovat i nyní.. PROSÍM
VÁS, až příště budete "vyjímečně" chtít zase něco udělat
pro dobro zaměstnanců, zkuste si to nejprve pořádně
promyslet, a to i z té psychologické stránky věci.. Číselka,
grafy a reportíčky totiž k úspěchu častokráte stačit
nemusí..
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T- MOBILE
Zajisté jste si ráčili v minulých dnech povšimnouti, že
naše Společnost po letech upravila ceny svých paušálů a
datových balíčků, jenž poskytuje skrze operátora TMobile. Nutno uznat, že tímto krokem jsme ztratili
"konkurenční výhodu", jelikož nabízené ceny jsou velice
podobné těm, které nabízí OS KOVO- rovněž ve
spolupráci se stejným operátorem. A tak mi to nedalo, a
dotázal jsem se přímo na centrálu do Prahy s tím, že
bychom opět rádi měli onu "konkurenční výhodu"
nazpět. :-) Dostalo se mi odpovědi, že již nyní probíhají
jednání o nových nabídkách, a to se všemi operátory, s
cílem platnosti nabídky od začátku příštího roku. Nuže
nechme se překvapit, jakmile se dozvíme podrobnosti a
finální podobu dohody, budeme vás informovat..

ŠKOLENÍ K15
Pár týdnů nazpět, jsem se spolu s dalšími dvěmi členy
výboru, účastnil velice zajímavého školení s názvem
KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ I., které pořádá přímo
centrála OS KOVO. Kromě obvyklých- klasických
tématických okruhů, mi na něm nejvíce učaroval jedentzv. fligny. Upřímně řečeno, to slovíčko jsem slyšel
prvně.. Jde o takzvané psychologické finty, jak z druhé
strany vytáhnout maximum informací a na oplátku nedat
téměř žádné. Jak to té druhé straně maximálně
znepříjemnit, že pak neví která bije, a nakonec jí dostat
tam, kde sami chcete. Tyhle fligny dokonce mají i své
názvy! Jen pro příklad uvedu: kněz a policajt, absurdní
požadavek, ustupovat málo nebo vůbec, klamání, hrozby,
znepokojující prostředí, přesilovka, hra na zabedněnce a
mnoho dalšího.. Když jsem to tak poslouchal- došlo mi, že
tenhle typ školení má naše "protistrana" již dávno za
sebou a v malíčku. :-/ Lektor vybral ze skupiny dva
ředitele a zbytek účastníků vytvořilo pět vyjednávácích
týmů- došlo tedy i na hrané scénky. :-) Já byl určen jako
ředitel, takže jsem přesně dabloval ty naše "dárečky"..
Nutno podotknout, že pár dívčin jsem tam dohnal skoro
až k breku, jak jsem byl nepříjemný. Nikdo z účastníků
školení pak ani nechtěl věřit, čím si u nás při vyjednávání
musíme častokráte projít, co musíme vydržet a
absorbovat.. I proto jsem si za danou část školení ( díky
svému "hereckému" výkonu ) vysloužil přezdívku "sviňa
ředitel". :-) Musím přiznat, že když jsem si poprvé
vyzkoušel roli druhé strany, bylo mi velice smutno. Z
toho, jak oni to mají jednodužší, a my odboráři znatelně
těžší- tedy co se alespoň samotného kolektivního
vyjednávání týče. Díky tomuto školení jsem rovněž
pochopil, jak důležité je se neustále vzdělávat, a proto
apeluji na všechny GL- pouštějte členy výboru, DARKu či
důvěrníky na odborová školení..! Protože jenom tak
můžeme býti našemu vedení důstojnými soupeři /
sociálními partnery.. O vaše pracovní podmínky- a
zejména pak peníze, tady jde přeci také, i když třeba s
odbory zrovna nesympatizujete.....

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

WWW.FACEBOOK.COM/ODBORYHMMC
Možná jste to již zaregistrovali, ale nějaký ten pátek nám
"nefachá" náš odborový facebook. :-( Neznámý dobrák
totiž náš profil nahlásil s tím, že údajně nesplňujeme
zásady a podmínky poskytovatele. Snažíme se tuto
skutečnost aktivně řešit s podporou facebooku, nicméně
celá procedura se táhne jak týden do výplaty, a výsledek
řešení v nedohlednu. Je tedy dost možné, že budeme
muset náš profil ( a to v dohledné době ) založit úplně
nový! Jelikož kolektivní vyjednávání se blíží, a rádi
bychom s vámi ( nejen v onom vypjatém období )
komunikovali i skrze toto médium.. Pokud to opravdu
dojde až do této krajnosti, poprosím již předem o sdílení
nového profilu mezi naše odborově organizované členy a
ostatní zaměstnace. DÍKY!!!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODBOROVÝ TEAMBUILDING
Proběhl, zúčastnění si jej užili, takže příští rok v září do
třetice všeho dobrého repeté! :-) Pokud máte tip na
zajímavou destinaci, nebráníme se změně místa konání,
byť trumfnout venkovní areál v Palkovicích bude docela
kumšt. Za případné podněty děkujeme! :-)))
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH
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