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Doprava do zaměstnání vlakem 
Vítězslav Prak 
 

Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech eNHáč-
ka, jednali zástupci naší ZO OS KOVO Liberty Česká 
republika, na základě požadavků zaměstnanců Liberty 

Ostrava, 
s vedením závodu 
5 – Doprava a zá-
stupci firmy ODIS 
s.r.o. o nevyhovu-
jících jízdních řá-
dech Českých 
drah. 
Na základě těchto 
jednání zaměstna-

vatel zahájil průzkum spokojenosti a nespokojenosti za-
městnanců, kteří využívají k cestě do práce vlak. Do 
10.4.2022 můžete své připomínky sdělit na telefonní číslo 
7776, nebo e-mailem na  
iveta.pokludova@libertysteelgroup.com. 
Věřím, že této možnosti využijete všichni, kterých se nevy-
hovující jízdní řády vlaků dotýkají.  

KRÁTCE  
 

• 15.3. navštívil naši huť Sanjeev Gupta               

• 22.-24.3. se koná zasedání Předsednictva a Rady          
OS KOVO 

• Zaslali jsme finanční podporu na pomoc uprchlíkům          
z Ukrajiny 

• Budeme pracovat s vedením na změně prémiového řádu 

Mediální gramotnost, přijímání informací 
Ing. Petr Slanina 
 

Žijeme v době, kdy jsme pod vlivem obrovského množství informací.  
Naštěstí už je pryč doba, kdy byla jen jedna pravda, a ta byla centrálně prověřovaná a schvalována. Nicméně ne každá 
zpráva, která se tváří pravdivě, pravdivá je. 
Jeden z příkladu, jak se vytváří mediální lež: „Slovenští hokejisté po úspěchu na olympijských hrách se odmítli sejít 
s Čaputovou, protože s ní nesouhlasí!!!“ Fakta: „Vážíme si pozvání nejvyšších ústavních činitelů, z časových a organi-
začních důvodů jsme jim ale nemohli vyhovět. Proto jsme je pozvali na společný oběd s hráči po příletu do Bratislavy.“  
Zcela záměrně jsem nepoužil nic z aktuálního dění, to zase příště. Lidé rádi věří informacím, které potvrzují jejich stáva-
jící přesvědčení, a zároveň kategoricky odmítají informace, které jsou s ním v rozporu (www.manipulatori.cz).  
Ono s informacemi to je podobné, jako když Vám někdo nabízí něco, co je velice výhodné, bohužel často ta výhodnost 
není na Vaší straně. Většinou to dopadne tak, že člověk si uvědomí, že naletěl, ale přece se nepřizná, že naletěl. Ještě 
by mohl být za hlupáka, tak raději mlčí.  
Ověřujte si proto informace, které dostáváte, a to nejen v e-mailech, nebo na sociálních sítích, ale třeba jen ústně. 

Nový personální ředitel navštívil jednání našeho VZO 
Marta Polášková 
 

Na konci ledna 2022 odešel ze společnosti ředitel pro personální a právní záležitosti pan Jaroslav 
Vystrk.  
Novým personálním ředitelem byl jmenován pan František Šourek, který do LIBERTY Ostrava přišel 
z NTK, což je přední dodavatel napájecích kabelů. Jedním z jeho cílů je zaměřit se na užší spolupráci se 
zástupci zaměstnanců. Přijal pozvání na zasedání Výboru naší Základní organizace. Měli jsme možnost 
se s ním seznámit, trošku ho vyzpovídat a vést s ním diskusi o tématech, která nás trápí a která bychom chtěli řešit. 
Ujistil nás, že je připraven a odhodlán vést dobrý dialog, chce jednat v zájmu firmy, a tudíž i zaměstnanců. Na zasedání 
odpovídal na dotazy ohledně sociálních zařízení, odměny pro agenturní zaměstnance, přesčasové práce, 5-ti četového 
režimu na Koksovně i pomoci lidem z Ukrajiny. Po období, kdy si personální podpora vysloužila přezdívku personální 
potvora se za působení J. Vystrka personalistika začala ubírat jiným směrem. Věřím, že náš nový personální ředitel bu-
de v této cestě pokračovat s úsměvem a optimismem, který z něho vyzařoval po celou dobu, kterou s námi strávil. 

V loňském roce jsme vyplatili na sociálních 
výpomocích více jak milion korun 
Vítězslav Prak 
 

Pravidelně Vás již několik let informujeme, jak velkou 
finanční částkou jsme pomohli v předchozím roce na-
šim kolegyním a kolegům, kteří byli dlouhodobě ne-
mocní.  
Bohužel se stále častěji stává, že se z nemocenské již ne-
vrací zpět na pracoviště, ale pro ztrátu zdravotní způsobi-
losti odchází z firmy. Někteří pro nemoc z povolání, jiní pro 
obecnou chorobu, nejsou výjimkou ani odchody do invalid-
ního, či předčasného důchodu.  

Právě na tyto naše členy myslíme v Zásadách hospodaření 
Základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika a 
při odchodu z firmy jim vyplácíme sociální výpomoci. Vím, 
že zdraví se nedá žádnými penězi vyvážit, ale jsem pře-
svědčen, že každého tato finanční výpomoc potěší. 
V loňském roce jsme především na tyto účely vyplatili více 
jak jeden milion korun! 
Tím ale naše starost o tyto většinou dlouholeté kolegyně a 
kolegy nekončí. Ty z nich, kteří vstoupí do našeho klubu 
důchodců, ať již na Koksovně, nebo na Válcovnách, pod-
porujeme i nadále v jejich aktivitách. V roce 2021 jsme jim 
přispěli na jejich zájezdy, kulturu či společenská setkání 
částkou 120 000 korun.  
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 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika   

 

Pořádá zájezd do aquaparku WISLA 

Cena zájezdu pro členy ZO OS KOVO Liberty Česká republika a jejich rodinné příslušníky je 

       150 Kč, pro ostatní 350 Kč 
V ceně je doprava a oběd. Vstup do aquaparku si hradí každý sám. 

Pojištění není součásti zájezdu. 
Odjezd: Ostrava DK města Ostravy 8:00 

                Havířov autobusové nádraží 8:30 
Orientační ceny v aquaparku: dospělý 50 zlotých za 1,5 hod., poté  

10 zlotých za každých 30 min. Děti platí poloviční ceny. 
Částku 150 Kč nebo 350 Kč uhraďte nejpozději 10 dní před konáním zájezdu. 

Závazné přihlášky u Ing. Jitky Javůrkové, tel. 2051, Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

 

„Operace“ mozku 

Chodili jsme za Brežněva na sovětské velkofilmy, 
ruský voják to byl geroj, jako žádný voják jiný. 

U Lenina na náměstí v pionýrském kroji, 
cpali nám do dětských mozků, kdo za mírem stojí. 

 
Nesměli jsme tehdy vědět, co se děje za oponou, 
museli jsme deklarovat naši družbu neoblomnou. 

Neradi si vzpomínáme na tu divnou dobu, 
doufali jsme, že i Rusko opustilo zlobu. 

 
Města v ruinách, lidské ztráty, uprchlíků plné vlaky, 

prý je to jen „operace“, padaj bomby na baráky. 
Nedokáží jasně myslet, psychopati ujetí, 
palice maj vymazané, míří dělem na děti! 

 
Nesmí míti názor jiný, tak jako my před lety, 

kdo jen řekne slovo válka, režimem je semletý. 
Kdo vydal to nařízení, měl už býti dávno v cele, 
a ty ruská hnusná lodi – odeber se do prdele! 

Vysoké Tatry:  3.3.-6.3.2022 
Radmila Jankovičová 
 

Lyžařský zájezd se vydařil.  
V Malino-Brdo bylo ideální lyžování, vyšlo nám počasí. V rámci indivi-
duálního programu jsme s rodinou na Hrebienku, při cestě na Zam-
kovského chatu, navštívili Kvantarium (interaktivní galérii světla – 
např. laserová show, kreslení světlem a vědecká místnost) a dole ve 
Smokovci Tricklandii (stažením jejich aplikace se prostřednictvím mo-
bilu proměňovaly obrazy, také jsme se mohli vyfotit v různých míst-
nostech, kdy působením triků na fotce vypadáme jako obři a trpaslíci). 
Využili jsme také autobusovou dopravu do Belianské jeskyně 
v Tatranské Kotlině i železniční dopravu, abychom se prošli po zmrz-
lém Štrbském plesu. Co se týká ubytování v hotelu Sasanka, pak za 
sebe můžu konstatovat, že bylo příjemné. Jídlo výborné, obsluha mi-
lá. Při cestě domů řidič autobusu zastavil pro možnost nakoupit si slo-
venské dobroty – sýry, domácí pečivo apod., což bylo také fajn. Děku-
jeme za bezva výlet a tip, jak strávit s dětmi jarní prázdniny.  

2. dubna 2022 
 

23. dubna 2022 


