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plné splněných přání. V novém roce
2018 spoustu štěstí a pevné zdraví.
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TŘI RADY
PŘÍBĚHY NEJEN PRO MANAŽERY

Daniela Fischerová - spisovatelka, dramatička a scénáristka. František Hroník - ředitel vzdělávací a poradenské
společnosti Motiv P, klinický psycholog, lektor a kouč. Pavel Náhlovský - kouč, překladatel a moderátor.
Kniha obsahuje 130 příběhů z pokladnice světových kultur doplněných o komentáře autorů, kteří poukazují na paralely se
situacemi a problémy, které řešíme v dnešní době.
Ukázka:
Budeš povýšen
Dva královi věštci hnali koně pustou nocí. Potkali se teprve až za hranicí říše. První věštil z křišťálové koule a ten druhý z
hvězd. „Proč prcháte, kolego?“ ptal se hvězdopravec. „Protože mi hrozí králův hněv. Viděl jsem v kouli děsuplný výjev.
Stála tam vysoká šibenice, král visel nad hlavami davu a lid s jásotem slavil jeho smrt.“„A Vy jste to královi řekl?“
„Blázníte?“ vykřikl zděšeně hadač z koule. „Vždyť víte, jak nesnáší špatné zprávy! Dal by mě přinejmenším mučit, možná
popravit!“ „S tou šibenicí máte ovšem pravdu.“ řekl astrolog. „Našel jsem v horoskopu krále přesně totéž. Krále má věštba
velmi potěšila.“ „Cože? Snad nechcete říct, že Vy jste mu lhal?“ „Kdepak! Řekl jsem mu čiročirou pravdu. Můj králi, hvězdy
neklamně ukazují, že budete velmi povýšen. Lid k Vám bude vzhlížet a bude při tom jásat. Blahopřeji, můj vladaři!“ Hadač
si zamyšleně promnul bradu. „Ale proč jste tedy na útěku?“ „Nu, víte.“ vzdychl hvězdopravec, „když jsem s úlevou opouštěl
krále, náhle za mnou zvolal: Za tuhle zprávu budeš povýšen i Ty!“
Nebezpečné hrátky se slovy
 My, kteří zacházíme se slovy a řečí, dobře víme, jak ohebné a zrádné to jsou nástroje. Kdosi řekl, že politik musí
znát mnoho synonym. Tutéž informaci lze formulovat velmi různě, aniž se dopustíme otevřené lži. Vzpomínáte na
anekdoty o rádiu Jerevan? Rus a Američan soupeřili v běhu. Američan vyhrál. Rádio Jerevan o tom podalo tuto
zprávu: „Rus se umístil na čestném druhém místě. Američan doběhl až jako předposlední.“ A je to pravda? Je.
 Jeden ze záludných triků popsal Karel Čapek. Cokoli můžeme velmi jednoduše degradovat tím, že neposuzujeme,
jaké to JE - ale jaké to NENÍ a ze samé podstaty nemůže být. Chceme zkritizovat skvělou komedii? Poukažme na
to, že jí chybí hloubka! Chceme shodit skvělou tragédii? Tak se pozastavme nad tím, že jí chybí vtip! Slonům
vyčtěme, že postrádají křehkost, motýlům chybí bojovnost a síla a ježci nemají dost hebkou srst. Tento trik je
značně nebezpečný, ono je v něm vždycky kousek pravdy. Stačí vzít to nejlepší, co se o daném jevu či člověku dá
říci, a pokárat ho za to, že mu chybí vlastnost přesně opačná.
 Řeč je kejklíř, mistr v zakrývání pravdy, bohužel jsme na ni všichni odkázáni. Staré arménské přísloví říká: „Lhář
jako by uměl o jeden cizí jazyk víc!“
Daniela
Fischerová
Noční obloha
Američan a Ind se společně vydali na cestu pouští. Večer postavili stav a ulehli ke spánku. V noci Ind probudil Američana a
začal k němu mluvit: „Podívej se na oblohu. Co vidíš?“ „Vidím miliony hvězd.“ „A co ti to říká?“ Američan se zamyslil a po
chvíli řekl: „Z astronomického hlediska mi to říká, že existují miliony galaxií a možná miliardy planet. Z časového hlediska
se zdá, že je něco málo po třetí hodině ranní. Teologicky vzato je Bůh všemocný a my jsme jen malí a nedůležití. Z
meteorologického pohledu se zdá, že bude krásný, slunečný den. A co to říká tobě?“ „Co mi to říká? Že nám někdo ukradl
stan.“ (podle neznámého autora)

Bludné filosofování versus věcné myšlení




Místo, abychom si povšimli důležitých věcí v našem bezprostředním okolí, postřehli změny a mohli na ně včas
reagovat, přemýšlíme o věcech vzdálených a filosofujeme. Chceme tím uniknout realitě?
Věcné myšlení je přímo propojeno s bdělým pozorováním, se schopností všimnout si věcí kolem nás, hlavně
odchylek od normálu, ať jsou na první pohled důležité či nikoliv.
V dalším stupni věcného myšlení a bdělého pozorování můžeme všímavost rozšířit i na změny uvnitř nás
samotných, na změny naladění, na vznik emocí a jejich vývoj.
Pavel Náhlovský

Zdroj: https://www.dashofer.cz/tri-rady-pribehy-nejen-pro-manazery-productpma/https:/www.dashofer.cz/tri-rady-pribehy-nejen-promanazery-productpma/?wa=WWW17E3%20MU&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-201750&utm_content=ENMUPdoporucujeme&contract=E21014684&wa=WWW17E3%20MU&uid=CT02660648&e=707564&utm_name=ENMUP-doporucujeme
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„PROBOHA, NELEZME DO EUROZÓNY!“ EKONOMKA ŠVIHLÍKOVÁ NABÍZÍ ÚPLNĚ JINÝ
POHLED NA ŘECKO A ODHALUJE, JAK SKUTEČNĚ FUNGUJE EU „BEZ TĚCH VŠECH
VLAJEČEK“
V knížce Řecká tragédie se spoluautorem, Konstantinosem Tsivosem,
vědeckým pracovníkem z Univerzity Karlovy, rozebírají současné příčiny
ekonomického úpadku Řecka, za kterým vidí především „silovou“ politiku
Evropské unie.
„Zaujal mne případ řecké dluhové krize, který rezonoval v roce 2010 v celém
světě, a také velkou mírou i u nás. Jistě si vzpomínáte, jak tehdy, také před
volbami, Miroslav Kalousek i jiní nás strašili, že pokud si nebudeme utahovat
opasky a nebude se škrtat, tak dopadneme jako Řekové. Ty nám většina médií
líčila jako lenochy, kteří většinu času prospí pod olivovníkem. Jenže, když jsem
řeckou ekonomiku začala studovat hlouběji, rozprostřel se přede mnou úplně jiný
obrázek“ říká autorka.
Ta ve své publikaci, jak na besedě v knihcentru uvedla, i pomocí věrohodných statistik, dokazuje, že Řekové patří v rámci EU
mezi ty nejpilnější podle odpracovaných hodin, a že jejich ekonomiku vždy hodně zatěžovalo zejména zbrojení, jelikož leží vedle
svého letitého rivala – Turecka. Zbraně pak Řekům dodávají i jejich největší věřitelé, tedy Německo a Francie.
Dovolím si odcitovat několik zajímavých pasáží z knížky.
Britská diplomacie pod vedením George Canninga bojujícím Řekům přiznala v roce 1824 práva tzv.
bojující strany a ve stejném roce, kdy se budoucnost řecké revoluce jevila jako velmi nejistá, poskytly
britské banky revoltujícím Řekům historicky první peněžní půjčku. Ve skutečnosti šlo o poskytnutí dvou
půjček v letech 1824 a 1825, známé jako Půjčky nezávislosti v celkové výši 2 800 000 liber za velmi
nevýhodných podmínek. Tyto prostředky byly v době občanských střetů mezi revoltujícími Řeky do velké míry užity na odstranění konkurenčních uskupení nebo na nákup drahých západních obleků
pro řecké notábly, vojenské vojevůdce atd. Zdůrazňuje se politický význam těchto půjček, protože bez
jejich uzavření by zřejmě nedošlo ke změně britského stanoviska ve prospěch řeckých revolucionářů,
neformálně došlo k uznání řecké nezávislosti.
První úvěrová smlouva. Mezi britskými bankéři a delegací řeckého komitétu došlo k dohodě o poskytnutí prvního úvěru
v nominální hodnotě 800 000 liber formou dluhopisů. Po „preventivním“ odečtení úroků za první roky jejich splatnosti, dalších
jistin, provizí atd. skutečná výše poskytované půjčky nakonec dosahovala pouze 308 000 liber. Z druhá půjčky o rok později
v nominální hodnotě dvou milion liber, Řecko dostalo jej její desetinu. Kromě nevýhodnosti těchto úvěrů jsou výmluvné údaje o
využití kapitálu získaného druhou úvěrovou smlouvou, Převážná většina těchto peněz měla být využita k vybudování moderního
válečného loďstva složeného z fregat a korvet poháněných parními stroji. U britských loďařů bylo takto objednáno celkem pět
korvet, zatímco americké loděnice měly vyrobit dvě zbrusu nové fregaty. Z britské zakázky byla nakonec dokončena pouze jedna
loď, která do Řecka doplula s ročním zpožděním. Kvůli špatnému technickému stavu však nebyla schopná se zapojit do
válečných operací. Další korveta se málem potopila. Výroba dalších tří britských lodí nebyla nikdy dokončena a podobný byl i
osud obou amerických fregat. Z britských ani amerických loďařů nebyl nikdo soudně trestán, protože kontrakty uzavřené mezi
nimi a nezkušenými reprezentanty řeckého komitétu nestanovovaly žádné penále nebo jiné záruky. Další smutnou kapitolu pak
představuje otázka umoření těchto dluhů po získání nezávislosti Řecka. První panovník země Oto I neuznal legitimitu těchto
dluhů. Řecko se stalo terčem kritiky a bylo vyloučeno z tehdejších trhů prakticky až do roku 1880.
Trochu jinou kapitolu pak tvoří dosud nevyřešená otázka okupačních půjček a válečných reparací, které dosud Německo dluží
Řekům. Často je v souvislosti s dnešními řeckými dluhy také připomínána londýnská konference z roku 1953, ve které se
zástupci dvaceti států, mj. také Řecka, dohodli na radikálním snížení dříve dohodnutých německých reparací, které v podstatě
umožnily exodus poválečného Německa z dluhové spirály a daly impuls k novému nastartování německé ekonomiky. Během
stejné konference zástupci řecké vlády vznesli nárok na vyrovnání válečných reparací, které jim dlužilo Německo ještě z první
světové války, a především požádali úhradu za okupační půjčku ve výši 135 milionů marek, kterou jim poskytla řecká národní
banka v roce 1942, a dále odškodnění za škody způsobené na řecké obchodní flotile ve výši 153 milionů marek. Po vleklých
jednáních, která trvala do roku 1974, se obě strany dohodly na odškodnění z první světové války, tedy 60 let po vzniku této
války. Později Německo argumentuje, že jsou řecké nároky z druhé světové války, včetně okupační půjčky, promlčeny. Výše
řeckých nároků se pohybuje od 10 do 160 miliard eur. Víceméně je všem realisticky myslícím odborníkům jasné, že uznání byť
jen části těchto nároků by mohlo mít fatální následky pro dnešní Německo nehledě na fakt, že takto by vznikl právní precedent
pro odškodnění řady dalších zemí postižených nacistickou agresí, dosud také neodškodněných.
Kunibert Raffer, profesor Vídeňské univerzity se jednak věnoval proběhlých dvou „záchranných balíčků“ pro Řecko, aby podobně
jako řada jiných došel k názoru, že z peněz daňových poplatníků se zachraňují mylná rozhodnutí soukromých věřitelů.
„V současné době z těch takzvaných záchranných balíčků, z těch stovek miliard eur, jak se prezentuje v médiích, jde jen pět
procent do ekonomiky Řecka, zbytek jde na blokovaný účet, z něhož se pak vše vrací věřitelům. Tedy nejedná se o záchranu
Řecka, ale především německých a francouzských bank. Hrubý domácí produkt (HDP) Řecka poklesl tak o jednu čtvrtinu, což se
stává zemím, které jsou ve válce,“ konstatovala známá ekonomická publicistka.
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Foto: VÝROČNÍHO JEDNÁNÍ ARCELORMITTAL EWC
Mj. se hovořilo o BOZP, budoucnosti záměrů, koupi italské
ILVA, investicích, emisních povolenkách, digitalizaci, plánu do
roku 2020 postavit v Luxembourgu nové sídlo AM.

Po technické přestávce je opět spuštěn benefitní portál
Odboryplus.cz. Portál, který je určen všem členům odborových organizací sdružených v ČMKOS má nového provozovatele (Refin Asistent s.r.o) a novou tvář. Portál bude i
nadále našim členům přinášet nabídky zvýhodněných služeb a zboží. Všichni, kdo využívali původní portál Odboryplus.cz, obdrží v prvním týdnu provozu e-mail s návodem
na potvrzení registrace v tomto novém portálu. Všichni
ostatní členové mají k dispozici registraci přímo na stránkách benefitního portálu. Konkrétní podmínky výhod a
způsob jejich získání se zobrazí pouze registrovaným uživatelům. Podmínkou pro registrace je členství v některé z
našich odborových organizací.

ArcelorMittal podepsal smlouvu o
prodeji válcoven plechu ve Frýdku Místku s polskou firmou Stalprodukt
15. prosince 2017 - ArcelorMittal S.A., jediný akcionář společnosti ArcelorMittal Ostrava, dnes podepsal smlouvu o prodeji válcoven plechu ve Frýdku - Místku (nyní GO Steel) s firmou Stalprodukt,
polským výrobcem ocelí s vysokou přidanou hodnotou. Smlouva nabude platnosti, jakmile antimonopolní úřady v Německu, Rakousku a Turecku
vydají s transakcí souhlas.

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V AMO
Dne 8.12.2017 jsme se sešli na vyjednávání. Zaměstnavatel předložil
návrh na průměrný růst do tříd od 1.1. 2018 a na výplatu odměny. Strana
odborů se sešla v pondělí 11.12. a předala po vzájemné shodě všech 10
odborových organizací protinávrh, který jsme ještě tentýž den, písemnou
formou, předali straně zaměstnavatele. Další, čtvrté kolo se mělo konat
v pátek, kdy jsme očekávali stěžejní jednání nad mandáty obou stran.
Bohužel se ale páteční jednání ani po naší urgenci nekonalo. Do
uzávěrky tohoto čísla, nemáme další informace. Asob
Po uzávěrce: mzdový nárůst a bonus se dohodl 21.12. podrobnější informace
budou následovat

Mgr. Bc.Sobolová Alena, MBA ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bc. Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

STŘÍPKY
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Závod ve Frýdku-Místku je specializovaným výrobcem
elektrotechnické oceli, dodávajícím výrobky na velmi
úzce zaměřený segment trhu. Doposud byl jediným
výrobcem orientované elektrotechnické oceli ve skupině ArcelorMittal. Proto se skupina rozhodla prodat
závod společnosti, která se na tento segment soustředí.
ArcelorMittal Ostrava zůstává i nadále důležitou součástí skupiny, jak dokládají investice v období 2003 –
2016 ve výši 15,2 miliardy korun, z čehož 7 miliard
bylo investováno do ekologických projektů a 8,2 do
růstu a modernizace. K největším projektům patří
například výstavba fluidního kotle, modernizace zařízení pro kontinuální odlévání oceli, odprášení aglomerace, modernizace ohřívačů vzduchu pro vysokou
pec, modernizace válcovny pro zavedení výroby pružinové oceli. Válcovny plechu Frýdek - Místek (nyní
GO Steel) vyrábí orientované elektrotechnické plechy
určené například pro generátory, transformátory a
motory, a za studena válcované plechy. Má 460
zaměstnanců, celková výrobní kapacita je 100 000
tun. zdroj: tisková zpráva ArcelorMittal Ostrava a.s
tisková mluvčí
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Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com

