
Kalendářní jaro nám již začalo, Velikonoce se blíží, a my 

zde pro vás máme zase pár informací, které vám ( jak 

upřímně doufáme ) vykouzlí hřejivý úsměv na tváři.. :-) 

Kolektivní vyjednávání nás nyní trápit nemusí ( 

maximálně jej můžeme z povzdálí sledovat v ostatních 

závodech ), určení celozávodní dovolené rovněž, takže se 

můžeme soustředit i na příjemnější záležitosti, jakými 

jsou výlety, soutěž apod.. Takže komu se nelení, tomu se 

zelení- aneb, jarní únava nás nedostane..! :-)
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* správně odpovídat na otázky lze v období od 01.04. 

12:00 hod do 30.04.2019 12:00 hod. Samotné losování 

pak proběhne ve čtvrtek 02.05.2019

* výherce obdrží na každý zápas semifinále dvě 

vstupenky, a to do sektoru B7- řada 23. K tomu pak ještě 

poukaz v hodnotě 2.000Kč na palivo od Benziny

* výherce se bude muset na daných zápasech vyfotit a 

tyto fotografie následně doložit ZO. Chceme tak zamezit 

případnému "vekslování" s výhrou

* nechť soutěží pouze opravdoví fanoušci, kteří by tuto 

výhru vskutku ocenili! Takovým i my přejeme nejen 

hodně štěstí, ale v prvé řadě i bystrou mysl... :-)
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SLOVO ÚVODEM
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Pravidla a podmínky této soutěže jsou následující:

* soutěž bude probíhat pouze skrze naši mobilní aplikaci, 

jenž je volně dostupná ke stažení pro operační systémy 

Android a iOS. Pokud nevlastníte "chytrý mobil", oslovte 

kolegu / rodinného příslušníka který jím disponuje ( a že 

jich je opravdu velké množství )

* do slosování budou zařazeni pouze ti soutěžící, jenž 

odpoví na všech 5 otázek správně

* soutěže se mohou zúčastnit pouze všichni ti naši 

členové, jenž řádně hradí své členské příspěvky

PŘEKROČÍME VÝZNAMNOU HRANICI?

Častokráte se nás ptáte, kolik už nás je registrovaných v 

naší základní organizaci.. Tedy, poslední měsíce se stále 

motáme tesně pod hranicí 1.000 členů! Konkrétně za 

měsíc únor uhradilo členský příspěvek 810 "ofiko" a 177 

"tajných"- celkem tedy 987 uvědomělých zaměstnanců! 

Bohužel, i my se nyní musíme potýkat s fluktuací našich 

odborově organizovaných členů, jenž ve větší míře než je 

obvyklé, opouštějí brány našeho světového závodu.. :-( 

Abychom tedy poprvé v historii dosáhli tohoto kulatého 

milníku, hodíme do placu takovou "motivačku". Ve 

výboru jsme se dohodli, že pokud tohoto čísla opravdu 

někdy v budoucnu dosáhneme, tak jako takovou malou 

oslavu vylosujeme ze všech řádně platících členů, 

mimořádně dalších 10 výherců oblíbených poukázek na 

palivo u Benziny v hodnotě á 2.500Kč!!! Takže dámy a 

pánové, nyní je to jen a jen na vás.. :-)
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SOUTĚŽ O LÍSTKY NA MS V HOKEJI 2019

Fandíš, fandím, fandíme- a to drtivá většina z nás.. A 

navíc, když se Mistrovství Světa koná doslova " za 

rohem" u našich bratrů, ta myšlenka se přímo nabízela- 

UDĚLÁME TEDY SOUTĚŽ!!! Dlouho jsme přemýšleli jaké 

lístky a kam, aby si člověk na to nemusel brát dovolenou, 

jezdit přes celé Slovensko atd., až jsme vybrali to 

nejracionálnější řešení... Vítěz, jenž odpoví na všechny 

otázky správně a bude vylosován, obdrží po dva lístky 

na obě semifinále, jenž se konají v sobotu 25.05.2019 v 

časech 15:15h a 19:15h v Bratislavě!!! A aby to nebyl 

úplně takový danajský dar, k lístkům na výborný hokej 

mu ještě přiložíme poukázky na palivo od Benziny v 

hodnotě 2.000Kč.. Je tedy opravdu o co hrát! Jelikož 

nechceme napodobovat tu "slavnou" loňskou nošovickou 

losovačku, tak ze soutěže jsou předem vyloučeni členové 

výboru.. Docela tedy našim řadovým členům teď i 

závidím! :-) 



Již známe konkrétní termíny námi pořádaných akcí! 

Vzhledem k jejich tématickému zaměření a ohledem na 

páteční noční směnu, půjde tentokráte o dvě neděle. Tu 

první, konkrétně 19.05. si zajedeme do Energylandia 

parku v Polsku. Nástupními místy do autobusu bude 

Ostrava, Frýdek- Místek a Český Těšín. Druhou nedělí, 

jenž by jste si měli vyznačit do svého diáře, je 09.06.! V 

tento ten budeme pro změnu pořádat oblíbený 

hromadný vstup do ostravské ZOO.. Veškeré podrobnější 

informace včas uvěřejníme na našich obvyklých 

informačních kanálech, jako je náš web / aplikace / 

Facebook..

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HYUNDAI / KIA SÍTĚ
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Ihned v úvodu článku si je potřeba uvědomit, že 

Společnost nám po odpracovaných 10-ti letech nemusí 

dávat vůbec nic! Polemiku o tom, jak moc je vhodným 

dárkem modrá "šustka" ( ve firmě takového formátu jako 

je Hyundai ), jsme tu měli již minule, takže se nebudeme 

opakovat. Nicméně, co teď s tím? Zástupci Společnosti 

neslyší, nebo spíše stále nechtějí slyšet naše připomínky a 

narážky na toto téma.. :-( Tudíž, to by to nebyla ta naše 

kreativní povaha česká, abychom něco nevymysleli!!! :-) 

Jeden z našich kolegů vykoumal výborný "tunning" 

tohoto firemního dárku, a my se s ním naprosto 

ztotožňujeme. O co tedy jde? Uděláme z toho 

baníkovskou bundu!!! :-))) Nejde si totiž nevšimnout, že 

mezi zaměstnanci je mnoho takových, jenž fandí tomuto 

slavnému regionálnímu fotbalovému klubu- včetně mé 

maličkosti samozřejmě. :-) Samotná úprava spočívá v 

tom, že se na čelní i zadní stranu aplikuje výsostný znak 

FC Baníku Ostrava. Info pro případné zájemce- bundu je 

potřeba fyzicky donést do odborové kanceláře na 

Pentagonu, a cca za tři týdny je možno si ji takto 

zušlechtěnou vyzvednout.. A cena? Pro naše členy tuto 

úpravu kompletně zpostředkujeme a zaplatíme, takže to 

budou mít GRÁTIS, no a pro ostatní ( tedy "neodboráře" ) 

platí cena tržní, tj. 500 korun českých.. Myslíme tedy 

opravdu na všechny naše zaměstnance a fandy FCB! :-)

ODMĚNA ZA 10-TI LETÉ PRACOVNÍ VÝROČÍ
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* detail čelní strana

* detail zadní strana

BACUL JAN, ČLEN VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

VÝROČNÍ PROVĚRKY BOZP

Jako každý rok, tak i letos budou v měsících květen a 

červen probíhat roční bezpečnostní prověrky, a to na 

všech halách bez vyjímek. Některé staronové tipy již od 

vás máme, ale pokud ještě máte nějaký námět, do jakého 

koutu či zákulisí máme nahlédnout- dejte nám o tomto 

včas vědět! Protože vedoucí jednotlivých hal, na 

případné nedostatky z této oblasti, stěží sami poukáží.. :-) 

Zároveň pevně věříme, že se nám i v tomto roce podaří ( 

na tento druh prověrek ) zajistit přítomnost specialisty 

pro oblast BOZP z Regionálního Pracoviště OS KOVO v 

Ostravě!
ENDAL RADEK, ČLEN VÝBORU PRO OBLAST BOZP 

NEJBLIŽŠÍ ODBOROVÉ AKCE

Na začátku dubna, konkrétně 08.-09.04.2019 proběhne v 

Ostravě mezinárodní setkání zástupců zaměstnanců 

působících v závodech / střediscích Hyundai a KIA ve 

světě. Pozváni byli kolegové ze Slovenska, Brazílie, Indie, 

Turecka, Německa, Mexika či samozřejmě Koree. Sám 

tedy hořím zvědavostí, kdo a ze kterých destinací 

nakonec dorazí, jaké informace, data a zkušenosti si 

nakonec vyměníme, a jaká je případná možnost bližší 

spolupráce do budoucna. Toto setkání organizuje 

IndustriALL Global Union, takže přítomni budou i zástupci 

pracující na jeho sekretariátu ve Švýcarsku.  


