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KRÁTCE  

 28.3. proběhne 2. kolo vyjednávání v AMDS 

 Postupně se na záv.14 dovybavují šatny nový-

mi skříňkami 

 OS KOVO vyzval k obraně před americkými cly 

 Štáb V50 začal s přípravami 45. ročníku naše-

ho pochodu V50 

 V pátek 23.3.proběhne nultý ročník mariášové-

ho turnaje naší ZO 

Někde se stala chyba 
Marta Polášková 
 

Platí, že zaměstnavatel je povinen, vhod-
nou organizací práce v oblasti BOZP, vy-
tvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky 
a přijímat opatření k předcházení rizikům.  
V minulých dnech nás všechny potrápily 
mrazivé dny a nejvíce ty, pro které to byly 
dny pracovní. Pro tyto situace máme vypra-
cován Pokyn ředitele závodu, jak provozovat 
v období ztížených pracovních podmínek a 
uplatňovat zvláštní režimy práce. Dále má-
me PoŘB 05-B2 a NV č. 361/2007. Zatím, 
co na závodě 14-Válcovny vše probíhalo 
bez problémů a zaměstnanci mohli nafaso-
vat teplý čaj, když teploměr ukazoval teploty 
mínusových hodnot ( -10°C i více), u nás na 
závodě 10-Koksovna se nic takového nesta-
lo. Přesto, že mrzlo, až praštělo, zaměstnan-
cům teplý nápoj poskytnut nebyl. V pátek 2. 
března, když mrazy začaly ustupovat, se 
zaměstnanci obrátili na odbory s tím, že ve-
dení nezajistilo poukázky na teplé nápoje. 
Odbory zjišťovaly u vedení závodu, proč 
k takové situaci došlo. 
Ještě týž den bylo vše napraveno. Zaměst-
nanci si měli možnost v kantýně na základě 
žádanky dát teplý čaj. V časech, kdy byla 
kantýna zavřená (bezobslužná), zajistili na 
bateriích fasování čaje v kantýně mistři od-
polední směny, pro noční směnu. Je 
s podivem, jak se 
z prkotiny, jako je pyt-
lík čaje za pár korun a 
z jednoho slovíčka v 
pokynu, dokáže roz-
poutat hotové peklo. 
V této chvíli se upra-
vuje Pokyn ředitele 
závodu a ve větě 
„Ochranný nápoj chránící před zátěží 
chladem se poskytuje při trvalé práci na 
vnitřním nebo venkovním pracovišti, po-
kud je tam teplota vzduchu nižší než 4°C“ 
bude vypuštěno slovíčko „trvalé“, které způ-
sobilo toto nedorozumění. 

Kolektivní vyjednávaní v AMEPO 
Petr Slanina 
 

Po 10 kolech vyjednávaní jsme do-
jednali Dodatek kolektivní smlouvy 
Mzdy zaměstnanců na rok 2018. 
Platnost tohoto Dodatku je od 1. 1. 
2018.  
Nárůst je navýšení tarifů v průměru o 
1000,- Kč. Při splnění EBITDA 42,25 
mil. Kč bude vyplaceno 2% ze skutečné tarifní mzdy a při splnění 84,5 
mil. Kč další 2% ze skutečné tarifní mzdy. Dále bude v listopadu mezi 
zaměstnance rozdělena odměna ve výši 2,89 mil. Kč. 
Rovněž došlo k dohodě, že v letošním roce bude dokončena revize pra-
covních míst, kterou jsme podpořili 100,-Kč na zaměstnance. 
Změna nastala v možnosti uplatnění příspěvku dárcům krve a krevních 
složek. O tento příspěvek je nutno zažádat v aktuálním čtvrtletí, nejpoz-
ději v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. 
Nově bude zaměstnavatel podporovat také příměstské tábory pro děti 
zaměstnanců. 

Nejhorší chvíle mého života 
Cabala Jiří 
 

Dne 26.8.2016 jsem byl určen na obsluhu jeřábu č. 11 na hale B, 
když probíhala střední oprava tratě, kterou zajišťovala řada firem. 
Profesionální jeřábníci byli tehdy vysláni na bezpečnostní školení. 
Moje profese byla přípravář úředních přejímek.  
V 11 hodin jsem byl vyzván, abych převezl ocelové plotny ke K-7-8. Jel 
jsem opatrně, vyhýbal jsem se pracovníkům technologického zařízení. 
Jeřáb č. 11 jsem zastavil v blízkosti K-7-8. Rozhlédl jsem se, kdo se mne 
ujme, abych věděl, kde mám břemeno uložit. Jeřábem jsem popojel, aby 
si mne někdo povšimnul. Jeřáb č. 18 jsem vedle sebe neviděl. Výhled mi 
to neumožnil. Navíc mě ani neupozornilo antikolizní zařízení. Při vyšetřo-
vání se zjistilo, že bylo zakryto rukavicí, což umožnilo dojezd na překážky 
při střední opravě. Když jsem opět popojel, došlo k nárazu na jeřáb č. 18, 
kde byla zavěšena hřídel, která se posunula a zranila zaměstnance. Ten 

skončil v nemocnici se zlomenou 
pánví a dodnes není úplně fit. Velice 
toho, co se stalo, lituji! Co se stalo, 
se však nedá vzít zpátky. Vědomí, že 
jsem způsobil zranění kolegovi, se 
na mě psychicky velmi podepsalo a 
ponesu si to celý život. Touto cestou 
bych rád poděkoval odborové organi-
zaci ZO OS KOVO AMČR, jíž jsem 
byl dlouhá léta členem, za podporu, 
kterou mi během této těžké životní 
situace poskytla. A to nejen pomoc 
právníků, ale i morální a lidskou pod-
poru. Všem zaměstnancům vzkazuji, 
„buďte při práci opatrní a vždy si 
ověřte, že všechna bezpečnostní 
zařízení fungují“. Může to zabránit 
neštěstí. Vždyť lidský život a zdraví 
je to nejdůležitější, co máme.  

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi565_JrqfZAhUBfFAKHZopCtcQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fpontalemfoco.com.br%2Focorrencias%2Facii-oferece-servico-de-certificacao-digital%2F&psig=AOvVaw2AE6O2CbEhC
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjswN3B9PrZAhXFhiwKHRFfAf4QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fpxhere.com%2Fcs%2Fphoto%2F906593&psig=AOvVaw2yQz4TJ94hSIRXbQtMbRc0&ust=1521635599404130
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilnqyT9frZAhXCBiwKHeffCbYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Ftabulkyshop.czfchomutov.cz%2Fdetail%2Fpozor-na-zavesene-bremeno-plast-1%2F&psig=AOvVaw18fIEk9iwwrQpKuylZQerv&
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Nové tarify Vodafone 
Petr Slanina 
 

Představujeme Vám nové tarify Vodafone pro členy odborů v ArcelorMittal Ostrava, které mají podepsanou 
smlouvu s Vodafone.  
Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době čelili otázkám dat v mobilech, zahájili jsme jednání s firmou Vodafone o 
možnosti změn tarifů. Níže je výsledek našeho jednání, kdy se nám podařilo získat pro vás opět nadstandartní tarify.  
Tyto tarify bude možné objednat od 1.5.2018. Tento posunutý termín jsme dohodli z toho důvodu, ať si mohou členové, 
kteří chtějí mít tarif bez dat, ještě objednat stávající platné tarify. Tyto stávající tarify budou platit i nadále. Je jen na 
Vás, zdali budete chtít přejít na nové tarify, nebo si ponecháte stávající. 
Věřím, že si každý z Vás vybere ke své spokojenosti. 
 

K 28.2.2018 využívá námi nasmlouvané nadstandartní podmínky 6 167 uživatelů.  
Aktuální tarify jsou na našich webových stránkách, nové platné od 1.5.2018 viz níže. 
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Sexuální obtěžování a MDŽ 
Ivan Pěknica 
 

Mezinárodní den žen je příležitostí setkat se s ženami na pracovištích i jinak, než jen při předávání směny, nebo 
při řešení pracovních záležitostí. Pro členky naší odborové organizace každý rok připravujeme drobný dárek a 
snažíme se s nimi setkat.  
Letos mě osobně ale zaskočila téměř celosvětová akce #MeToo. Americké herečky začaly hromadně podávat žaloby na 
producenty a další osoby z filmové branže, kteří měli v minulosti různé narážky či dokonce chtěli nebo realizovali různé 
intimnosti. Na sociálních sítích se rozjela obrovská vlna, na které si ženy vyměňují své zkušenosti a nepříjemné zážitky. 
A jsou tu také žaloby, protože traumatizující zážitky musí být potrestány.  
České a moravské ženy jsou ve své většině zatím poněkud liberální. Letmý pohled do výstřihu zatím není trestný (taky 
proč jinak by ty výstřihy byly?) a snad nám ještě nějakou dobu vydrží velikonoční pomlázka. I když tady se nesporně o 
násilí jedná. 
Proto jsem se rozhodl, že se při letošním předávání drobného dárku k MDŽ zdržím jakéhokoliv jednání, které by mohlo 
být mým kolegyním nepříjemné. Však už nejsem nějaký mladík, kdovíjak se 
neholím a i letmý polibek na tvář může být traumatizující.  
Hned první kolegyně, která se dostavila, však mé plány zcela narušila: „A co 
pusa?“ oznámila mi důrazně poté, co jsem dárek předal. Bleskové jsem si 
uvědomil, že role se poněkud otočila a měl bych říci: „Ne, to je nepřípustné!“. 
Jenže zcela nepřipraven jsem ji už měl. Do háje! Teď, když nepolíbím další, 
řeknou si to mezi sebou a bude to vypadat na nějakou selekci. Další kolegy-
ně tedy políbeny byly. Snad je to neobtěžovalo. A propříště mám výmluvu: 
“Mám pocit, že na mě něco leze, proto vám ani ruku nepodám.“ Ale lhát se 
nemá a mi to nejde. 
Raději navrhuji slavit i jiné svátky. Nejlépe takové, které nejsou genderově 
vyhraněné.  
Například 20. březen je Mezinárodní den štěstí. A štěstí, to je pro všechny! 

Lyžařský zájezd do Krkonoš 
Pavla Ličáková 

 
Ve dnech 15. 3. - 18. 3. pořádala naše ZO tradiční lyžařský zájezd do Špindlerova Mlýna.  

Po příjezdu jsme se hned v dopoledních hodinách ubytovali v hotelu 
Aquapark. Obdrželi jsme své osobní ubytovací kartičky, které nám zajiš-
ťovaly výtečnou polopenzi, neomezené vstupy do aquaparku, saunové-
ho světa a solné jeskyně na celé čtyři dny. Poté nás čekala první jízda 
na sjezdovce Medvědín (1235 m.n.m), kterou jsme měli jen pár kroků od 
hotelu. Tentokrát bylo krásně, azuro, svítilo sluníčko a bylo kolem nuly, 
takže den jako vymalovaný. Každý si zde našel opravdu své, ať už jde o 
lyžování, snowboarding, běžky, aquapark, turistiku nebo jen tak lenoše-
ní. My ,,nelyžaři“ jsme se vypravili na krásnou 1,5 km vycházku směrem 
na Svatý Petr. Šestisedačkovou lanovkou jsme se nechali vyvézt na 
Pláň (1135 m.n.m.), a poté jsme se slunili a kochali nádherným výhle-
dem na panoramata. Dále jsme měli možnost zde navštívit zdarma uni-
kátní Špindlerovské Ledárium - výstavu ledových soch, tentokrát na té-
ma filmových nadšenců Star Wars. Druhý a další den už bylo zataženo, 

přesto podmínky na lyžování byly uspokojivé. Pro koho už byly lyže a prkno 
nuda a přesto si chtěl ještě užít zimních radovánek, mohl se nechat vyvést 
autobusem od hotelu na Malý Šišák 1150 m.n.m. a užít si pořádný sešup 
nejdelší osvětlenou tříkilometrovou sáňkářskou dráhou, během kterého se 
zdolá převýšení přibližně 350 m se zakončením na Dívčích Lávkách u Bílého 
Labe. Už dávno to není jen zábava pro děti. Večerní koupání, využití tobogá-
nů a saunování nám příjemně doplnilo celodenní program. Samozřejmě ne-
chybělo společné večerní posezení u sklenice piva a vína. 
Určitě byli se zájezdem všichni spokojeni, neboť to vyjadřovali při zpáteční 
jízdě v autobuse nejen slovy, ale někteří i tím, že se už dnes zajímali o příští 
zájezd do Krkonoš. Ale co je hlavní, všichni jsme se vrátili zdraví, nepoláma-
ní, spokojení a plní nových zážitků a krásných vzpomínek! Tak snad někdy 
příště zase na shledanou, třeba opět v Krkonoších, možná v jiném místě . 
PS. Děkuji organizátorům za perfektně připravenou akci v krásném prostře-
dí. 



 

VI.ročník               Zpravodaj ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika                        číslo 3  

Redakční rada: Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,  Mrkva Petr  mrkvapetr@seznam.cz,                                      
                         Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com, 
                         Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com,  Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com 

eNHáčko  www.odboryam.cz 4 
  JSME TADY PRO VÁS 

Turnaj ve stolním tenise 
Libor Ambruzs 
 

Tak jako loni a v předchozích letech, tak i 
letos nabídl únor našim členům možnost si 
trochu zasportovat na již 4. ročníku turnaje 
ve stolním tenise, konaném v sobotu 
24.2.2018. 

Turnaj přilákal celkem 13 
účastníků, rozdělených opět 
na kategorie „profi" a 
„rekreační hráče“. Přestože se 
tentokrát sešlo o pár sportovců 
méně, než v předešlých roční-
cích (možná i díky mrazivým 
dnům nebo chřipkové epide-
mii, která kolem nás řádila), na 
kvalitě turnaje to určitě neubra-
lo. Organizátoři podle toho 
upravili herní systém tak, aby 
si každý zahrál co nejvíce a po 
základních bojích se i ti méně 
zdatní ještě mohli spolu utkat o 
konečné umístění. A letos ne-
odešli s prázdnou. Pořadatelé 
se rozhodli ocenit drobnou 
cenou všechny hráče, kteří 

skončili v první desítce. Na závěr, po finálových kláních v obou výkonnostních 
kategoriích, se vyzkoušela malá novinka - ještě jedno speciální finále, ve kte-

rém si to rozdal vítěz amatér-
ské skupiny s hráčem, který 
skončil na třetím místě ve sku-
pině registrovaných. Takže 
soubojů bylo dost a výherců 
ještě více, protože bez ohledu 
na pořadí vyhrál každý už tím, 
že se zúčastnil. Tak jako loni a v předchozích letech, tak i letos se celá 
akce vydařila.  
Poděkování patří našim kolegům, kteří ji perfektně připravili a můžeme 
se těšit na příští turnaj. 

Za louží 

Tam ještě na noční jsou zaměstnáni, 

u nás už makáme na směně ranní. 

Chlapi i ženy za velkou louží,  

po lepším životě tak jak my touží. 

Jejich pan prezident, blonďatý chlap, 

musí jim přeci ty jistoty dát. 

Na ocel, na hliník uvalím clo, 

to je ten problém, to je to zlo! 

Vždyť je to otázka národní bezpečnosti, 

chtějí nás okrást ti cizinci sprostí! 

Koukám na to jak koloušek zjara, 

co to zas napadlo toho ogara. 

Vyzbrojit kantory, vyhnat mexičany, 

klimatické změny, to jsou jenom klamy. 

Naplno dám si na rádiu volume, 

sbohem buď zdravý rozume! 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá 6.9.-9.9.2018 cyklistický zájezd na Jižní Moravu 

Sraz ve čtvrtek 6.9. v 7:45 hod. pod Frýdlantským mosty 
Ostravy. Odjezd po naložení kol na vozík v 8:30. 

V poledne příjezd do autokempinku Merkur 
v Pasohlávkách, oběd, ubytování od 14:00 
(4 lůžkové chatky, bungalovy), individuální 
program, v pátek vinobraní  Mikulov.  

Cena pro účastníky  
(členy ZO OS KOVO AM ČR  a jejich rodinné příslušníky, kteří 
nečerpali v letošním roce dotaci) 

 dospělí 1100,-Kč, děti do 12 let 
700,-Kč 

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 
ubytování, polopenzi. 

Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 500,-Kč do 
17.7.2018, doplatek do 17.8.2018  na tel.2051 

Upozorňujeme, že každý absolvuje 
zájezd na vlastní nebezpečí! 

A 1 Registrováni : 
1.Vicherková Šárka 
2.Škodík David 
3.Broňák Marek 

A 2 Neregistrováni: 
1. Broňák Marek 
2. Pavlas Jaroslav 
3. Ondrouch Zdeněk 


