ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VÍTKOVIC

13. 10. 2014

Blíží se významné výročí - státní svátek. Dne 28. října 1918, před 96 lety, VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Dobrý den milí čtenáři, po delší, prázdninové odmlce jsme tu opět s novým číslem. Doufám, že Vás zaujme stejně jako to minulé, které bylo plné informací a na které jsme dostali od Vás mnoho ohlasů, za které Vám děkujeme. I v dnešním čísle si můžete přečíst jednu z reakcí, konkrétně na článek předsedy DV Sléváren Krnov, pana Antona Martina. Po její přečtení Vás možná napadne myšlenka, zda se skutečně
jedná o stejný podnik. Že by si těch skvělých výsledků zaměstnanci nevšimli ? ... Letošní léto by se dalo vyjádřit slovy Rudolfa Hrušinského z
Vančurova Rozmarného léta „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…“ a to jak počasím tak i děním v naší jednotce.
Na co však rozhodně tato slova neplatila, byl festival COLOURS. Je to mimořádný festival plný skvělé hudby, pohody, kde potkáváte
usmívající se lidi, kteří dokážou být k sobě ohleduplní a milí, a kterému i letos přálo počasí. Déšť na něm obstarávaly pouze kropicí vozy. Jeho
mimořádnosti jistě přidalo i prostředí Dolní oblasti Vítkovic, které se z hromady šrotu a depresivního prostředí, připomínající Vernovo Železné
město, změnilo ve skutečné „Ostravské Hradčany“, letos i s živým orlojem. Díky za toto rozhodnutí. Je to místo mimořádné, které má co nabídnout, které se stále zatraktivňuje a které udělalo Ostravu turisticky zajímavější a pro které je dobré Ostravu navštívit. Doufejme jen, že
v Ostravě nebude narůstat nezaměstnanost a platy budou na takové úrovni, že si budou moci občané kulturu v tomto krásném a zajímavém
prostředí dovolit.
Po troše prázdninové nostalgie zpět do pracovní reality. V minulém čísle v článku „Nic jiného než účelový hon na čarodějnice“, jsem se
snažila objektivně vyjádřit atmosféru a pocity zaměstnanců na chování současného managementu při řešení nedobrého stavu firmy. Rozhodně nesměřoval k obhajobě zneužívání používání informační technologie, z čehož by někteří zaměstnanci, především dílny, mohli nabít dojmu,
po přečtení reakce na můj článek personální ředitelkou PhDr. Mgr. Janou Gutiérrez Chvalkovskou. Paní personální ředitelka v úvodu nazvala
můj článek jako emotivní. Možná je to tím, že nevidím pouze čísla, ale konkrétní osoby. Ve své reakci uvedla extrémní případy a i ty nemusí
být vždy černobílé. V současné době informační technologie se na druhou stranu neubráníme, u některých profesí, pracovat po pracovní
době, v osobním volnu.
Paní personální ředitelka krásně vyčíslila ztráty, které nám vznikají při kliknutí na internet nebo přečtení nepracovního e-mailu apod.
Dnes by mne však zajímalo, kdo nám zaměstnancům dokáže vyčíslit ztráty, které nám vznikají odlivem vysoce kvalifikovaných odborníků? Kdo
vyčíslí prostoj jednoho celého oddělení, které bylo pozváno k převzetí vytýkacích dopisů, které neměly žádné opodstatnění? Kdo vyčíslí to, že
lidé pod tímto nátlakem a v této atmosféře nemohou pracovat na 100 procent? Kdo za takto vzniklé ztráty nese zodpovědnost?
Janka Hošová, VHM a.s, členka VZO Těžká mechanika - Vítkovice

Citát: „V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.“
Marcel Pagnol.

Z Krnova podruhé
Vážení čtenáři, se zájmem jsem si v červnovém čísle tohoto zpravodaje
přečetl informace o naší společnosti, které sepsal a zveřejnil předseda našeho
DV OS KOVO pan Anton. Bohužel musím konstatovat, že většina uvedených
informací a číselných údajů byla, ať úmyslně či z neznalosti věci, podána zavádějícím způsobem nebo uvedena zcela chybně. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl reagovat na článek pana Antona a předkládám vám objektivní informace,
podložená fakty a čísly. Tradice slévárenství neželezných kovů v našem krnovském závodě
sahají do roku 1945, kdy firma Otakar Šmíd v bývalých prostorách textilní továrny zavedla v
rámci kovovýroby i výrobu uměleckých odlitků z bronzu. V roce 1948 se továrna stala součástí státního podniku STROJOSVIT jako závod 03. Po Sametové revoluci změnila slévárna několikrát majitele a s dědictvím špatných hospodářských výsledků z minulosti skončila v roce 2008 v náruči stabilní strojírenské skupiny Vítkovice, která firmě pomohla překlenout hospodářsky velmi složité krizové období 2008-2010. Základním úkolem nového managementu firmy tedy bylo stabilizovat hospodaření společnosti, provést změnu ekonomického myšlení zaměstnanců
(což byl úkol nejtěžší) a prosadit ve firmě zákaznický přístup na všech úrovních. Není pravdou, jak uváděl p. Anton, že v novém
vedení firmy máme nekompetentní zaměstnance. Naopak. Ředitel výrobního úseku a vedoucí technologického úseku mají oba
vysokoškolské vzdělání v oboru metalurgie a slévárenství a více jak 30 letou odbornou praxi. (pokračování na str. 2).

(pokračování ze str. 1)
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Vedoucí ostatních úseků a jejich podřízení jsou taktéž odborníci ve svých profesích s příslušným vzděláním, odbornou praxí a
jazykovými znalostmi. V letech 2009 a 2010 musela slévárna, chtěla-li ekonomicky přežít, ukončit všechny neefektivní činnosti.
Soustředili jsme se, mimo jiné, především na skutečnou efektivitu přijímaných zakázek, na efektivní využití pracovní doby a
výrobních prostředků našimi zaměstnanci a v neposlední řadě také na nákladovou stránku vstupů naší výroby. Proces restrukturalizace se neobešel bez částečného propouštění. Prostřednictvím těchto razantních opatření, bylo vytčeného cíle nakonec
dosaženo. V současné době jsou Spojené slévárny finančně stabilní společností, která vytváří vlastní zdroje pro budoucí rozvoj
slévárenské výroby v Krnově. V současné době zaměstnáváme 64 lidí. Od roku 2009 také výrazněji než v předchozích obdobích
investujeme do oprav a modernizace výrobního zařízení. Firma za posledních 5 let investovala například do nákupu horizontální frézy WFQ 80 (1,9 mil. Kč), zmodernizovala odsávání pracovišť, zakoupila dva nové stroje pro odstředivé lití bronzových a
mosazných odlitků (1,7 mil. Kč). V roce 2013 naše společnost zakoupila průběžný mísič pro technologii samo tuhnoucích formovacích směsí a moderní spektrometr SPECTROMAXx F6 (0,9 mil. Kč). Rozšířili jsme také výrobní prostory naší modelárny. V
letošním roce probíhá kompletní oprava střechy slévárny a pracujeme na pokladech pro investici do nových tavících pecí (5,5
mil. Kč) a kompletní technologie samo tuhnoucích formovacích směsí (3 mil. Kč). Tyto investice by se měly zrealizovat v následujících dvou letech. Není tedy pravdou, že společnost do své budoucnosti neinvestuje. Rozumný hospodář však neutrácí nad
své možnosti. V našem případě to znamená, že investujeme naše zisky především tam, kde můžeme počítat s rychlou návratností vložených prostředků formou dosažených úspor nákladů. Všichni víme, že o charakteru člověka svědčí jeho činy. O stabilitě firmy a práci jejího managementu nejlépe hovoří meziroční vývoj výsledků hospodaření, který uvádím níže. Slévárna neželezných kovů v Krnově zvýšila v roce 2013 své tržby oproti roku 2009 o 30% na celkových 76,4 mil. Kč a ke konci roku 2013 zaměstnávala o 7 pracovníků více než v roce 2010. Společnost za poslední 3 roky pravidelně dosahuje kladných hospodářských
výsledků a ekonomika firmy v období posledních pěti let viditelně rostoucí. Pololetní hospodářské výsledky roku 2014 jsou také
optimistické. Přidaná hodnota na zaměstnance roste a s ní odpovídajícím způsobem roste i průměrná mzda našich zaměstnanců. Společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se pod vlajkou nového vlastníka podařilo ustát nejhorší období ekonomické krize a
do budoucnosti může hledět s určitě větším optimismem než před několika lety. Je to společná zásluha všech aktivních zaměstnanců firmy, bez ohledu na jejich pracovní zařazení, věk či délku odpracovaných let ve firmě. Všem aktivním zaměstnancům
naší firmy chci tímto poděkovat.
Ing. Zdeněk Veselý, ředitel společnosti

Ze základních organizací
V minulém čísle VOSY z 13.6 byla sdělena informace o volbách v ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, kdy byl zvolen 7.5
místopředsedou v této základní organizaci za úsek 823 (v PJ 817-HARD Jeseník) Ing. Christo Bulguris. Mandát k výkonu funkce
mu však zanikl k datu 1. 7. 2014 a to z toho důvodu, že dne 27.6 oznámil na VZO OS KOVO za úsekový výbor 823, že jejich členská schůze úseku odsouhlasila vystoupení tohoto úseku z registrace v ZO OS KOVO Ocelové konstrukce k 30. 6. 2014 a členové
se rozhodli, že se zaregistrují v ZO OS KOVO Energetické strojírenství.
ZO OS KOVO Ocelové konstrukce, předseda Lubomír Mišun

Z Odborového sdružení Vítkovice (z OSV)
Náš dlouholetý kolega v odborové práci p. Ladislav Sladký v souvislosti s ukončením své 39 leté pracovní aktivní činnosti
ve Vítkovicích a po sedmiletém výkonu funkce předsedy sdružení odešel, v souvislosti se svým důchodovým věkem, na zasloužený „důchodový“ odpočinek užívat si svého zdraví . Po oznámení tohoto svého rozhodnutí v červnu před dovolenýma stanovilo OSV termín volby nového předsedy na den 2. 10. 2014. Za předsedkyni sdružení byla zvolena paní Jana Schindlerová, současná předsedkyně ZO OS KOVO záv. 3. Blahopřejeme.

Odborové sdružení poděkovalo panu Sladkému za jeho odborovou práci, kdy se mu podařilo po zvolení v roce 2007
předsedou sdružení, které bylo založeno již v roce 2004, dát dohromady společné zájmy odborových organizací a zejména za
sdružené odborové organizace vyjednávat společnou kolektivní smlouvu ve skupině zaměstnavatelů VÍTKOVICE (VMG). Členové
sdružení přejí kolegovi Sladkému hodně zdraví a spojenosti.
Místopředseda OSV Lubomír Mišun, za Volební komisi Karel Hoferek, předseda ZO OS KOVO 370 Těžká mechanika

Sobota ve znamení tenisových turnajů
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TENISOVÝ TURNAJ aneb „rekreačním sportem ke stálé fyzické i duševní svěžesti“ se hrál v sobotu 20. září na tenisových kurtech
v Hlučíně v rámci zaměstnavatelů skupiny VMG již potřetí. Počasí 14 účastněným tenistům přálo po celý den a přišlo také velmi
vhod občerstvení, které pro ně bylo zajištěno v místním bufetu tenisového klubu s ochotným personálem. Garantem akce za
OSV byla ZO OS KOVO Ocelové konstrukce. Hráči si pochvalovali také tamní antuku na dvorcích. Mezi účastníky byla dobrá kamarádská nálada a ani urputné soutěžní nasazení při zápasech tuto náladu nepokazilo. Na zápasy se přišlo podívat také několik
diváků. Hrálo se ve třech skupinách o nasazení do „pavouka“ hlavní soutěže o celkového vítěze. Radost ze hry byla vidět na tvářích všech, ať již prohrávali nebo vyhrávali. Za svoji sportovní aktivitu a své výkony byli vítězové skupin a celkový vítěz odměněni
pěknými cenami. Do IV. ročníku turnaje, který se bude konat pravděpodobně 5.9.2015, přejeme také tak pěkné počasí, opět
dobré sportovní výkony a plné nasazení jako tomu bylo letos. Vítězem turnaje se stal Mojmír Veselý ze společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a.s. (813.40) a poraženým finalistou byl Tomáš Petřek ze společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o.,
třetí místo získal z poražených semifinalistů Jiří Marek ze společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (830.10) a čtvrté
místo pak získal Petr Mončka ze společnosti VÍTKOVICE DOPRAVA a.s. Na fotografii vpravo je z leva Tomáš Petřek, Mojmír Veselý a Jiří Marek.

Zpracovala Zorka Veselá

V soboru 20. září 2014 se na kurtech Tenisového klubu v Ostravě – Hrabůvce konal další ročník tradičního turnaje ve
čtyřhře organizovaného ZO OS KOVO HM, a.s. Z celkem 14 přihlášených účastníků se losovaly dvojice pro každé z čtyř kol základní části, takže se hráči vzájemně pořádně prostřídali. Od 9 hod pak odstartovaly na třech kurtech nelítostné boje povzbuzované početnými skupinkami fanoušků. Své favority přišli podpořit nejen rodinní příslušníci, ale i kolegové z práce. Nejmladšímu
fandovi bylo sotva pár měsíců!
Po polední přestávce určené k odpočinku i občerstvení byly z šesti nejlepších hráčů základní části sestaveny dvojice pro
hlavní část, a to klíčem první s šestým, druhý s pátým a třetí se čtvrtým. Na konci celého vyčerpávajícího, ale korektního klání
měli nejvíce důvodu k radosti vítězové letošního turnaje Pavel Müller a Marián Lastovica, kteří ve finálovém utkání porazili pár
Jaromír Šugárek a Kamil Kupča 6:2. Vítězům samozřejmě gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme, že pomohli vytvořit bezvadnou atmosféru plnou pohody a dobré nálady. A o to přece šlo ze všeho nejvíce.

Vladimír Jurošek, předseda ZO OS KOVO HUTNÍ MONTÁŽE, a.s.
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SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ - DŮCHODCŮ
jsou vždy provázena veselím a dobrou náladou. Místem letošního pravidelného setkání Klubu důchodců
při ZO OS KOVO HUTNÍ MONTÁŽE, a.s. vedeného paní Olgou Mandrlovou se opět stal Penzion Přehrada
na Morávce. Ve dnech 13. až 15. 06. 2014 se sem sjeli bývalí zaměstnanci závodu 100 a Generálního ředitelství Hutních Montáží a.s., aby si společně zavzpomínali a pobavili se.
Večerní posezení u živé hudby, tanec a zpěv vždy navodí velmi příjemnou atmosféru, kterou si umí
naši senioři jaksepatří užít. K zábavě neodmyslitelně patří také bohatá tombola, do které štědře přispívají
nejen dárci z řad důchodců, ale také jejich bývalý zaměstnavatel a VZO OS KOVO HUTNÍ MONTÁŽE, a.s.

Vladimír Jurošek, předseda ZO OS KOVO HUTNÍ MONTÁŽE a.s
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„Zalomená hřídel“ stále přitahuje !!!
Fotbalový turnaj v ZO OS KOVO Těžká mechanika - Vítkovice má stále dobré ohlasy.

I přesto, že to byl již XXXVI. ročník, nedá se říct, že by zájem o tento turnaj upadal. Ba naopak, tím, že současně v přilehlém okolí téhož hřiště v tentýž den pořádáme i zábavné odpoledne pro děti k MDD, se stal zábavným rodinným odpolednem našich zaměstnanců. Jako loni nám i letos nad hlavami svítilo Sluníčko a na zemi
zářily tvářičky dětí, pro něž byly připraveny soutěže, za jejichž absolvování obdržely nějakou tu sladkost a
malý dáreček. V letošním roce jim největší radost udělaly dlouhé balónky, které se pod šikovnýma rukama
přetvářely na roztomilá zvířátka. Na hřišti mezi tím probíhal sportovní boj. Hráče, kromě spolupracovníků přišli podpořit i bývali členové, kteří jsou již na zaslouženém nebo vynuceném (organizačními změnami) odpočinku. Turnaj se naštěstí obešel bez
vážnějších úrazů. Zdravotník se, ale rozhodně nenudil, dokonce mu došel i „kelen“, kterým se letos dost předzásobil.
A o tom, že bychom lidi měli posuzovat podle schopnosti a ne věku svědčí i první místo turnaje, které obsadila ÚDRŽBA
SENIOŘI, před SOUSTRUŽNÍKY a TGPV 441. Co dodat závěrem, ať se ve stejném duchu vydaří i příští rok.
Janka Hošová

Rady v pracovněprávní oblasti
§§§ „VYTÝKACÍ DOPIS“ - jeho forma, doporučení a jak se lze bránit §§§
/viz. ZP § 52 písm. f) a g)/

Pamatuj si!

„Vytýkací dopis“, správně výzva, musí mít písemnou formu a lze ji vůči zaměstnanci uplatnit jen za podmínek stanovených v
§ 52 v závěru ustanovení odstavce písm. f), tedy z důvodů neuspokojivých pracovních výsledků. Zaměstnavatel pak ve výzvě
zaměstnanci musí stanovit to, co konkrétně zaměstnanec porušil, termín odstranění těchto nedostatků a upozornit, že nedojdeli ke zlepšení pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí. Následně v případě,
že zaměstnanec přes tuto výzvu vytýkané nedostatky neodstraní, lze v této souvislosti zaměstnanci dát výpověď. Se zaměstnancem lze okamžitě zrušit také pracovní poměr za podmínek stanovených v ZP § 52 písm. g) pro závažné porušování povinností
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a soustavné méně závažné povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci za podmínky, že byl v době za posledních 6 měsíců v
souvislosti s porušením povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na
možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud však zaměstnanec s důvody uvedené v upozornění na nedostatky nesouhlasí, je nutno písemně zaměstnavateli odpovědět a sdělit ve své odpovědi důvody nesouhlasu. Oba dopisy pak budou sloužit
jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Převzít nebo nepřevzít „výzvu“? Dle právních výkladů a doporučení právníků je
nutno výtku převzít zaměstnancem a je doporučeno napsat při převzetí k podpisu např. „nesouhlasím“. Nepřevzetím tohoto
upozornění od zaměstnavatele na nedostatky v práci se zaměstnanec zbavuje možnosti konzultace u příslušné odborové organizace a při konzultaci postupu s odborovým právníkem a nemá k právní radě možnost předložit příslušné podklady ze své strany.
Odmítnutím převzetí upozornění (výzvy - dopisu) zaměstnancem nastávají účinky doručení písemnosti. Stejně tak i v případě, že
si zaměstnavatel nepřevezme odpověď od zaměstnance.

§§§ DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU §§§
/viz. ZP § 49/
!!! NEPODLEHNĚTE NÁTLAKU ZAMĚSTNAVATLE !!! PORAĎ SE ZÁSTUPCI SVÉ ZO, PŘÍPADNĚ S PRÁVNÍKY !!! PODEPÍŠEŠ-LI - NENÍ CESTY ZPĚT !!!

Dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem (nebo naopak) o rozvázání pracovního poměru dohodou, musí být dohoda o
rozvázání pracovního poměru písemná a pracovní poměr u zaměstnavatele končí sjednaným dnem. Je nutno ze strany obou
stran zvážit nutnost uvedení důvodu v této dohodě a ani jedna z obou stran nemůže být nucena dohodu podepsat. Zaměstnanci
se doporučuje podepsat dohodu s uvedením důvodu. Je to velmi vhodný postup, neboť v praxi k těmto důvodům o rozvázání
pracovního poměru přihlížejí státní orgány, například při určování výše podpory v nezaměstnanosti. Uvedený důvod v dohodě
pak může zaměstnanci zakládat jeho nároky vůči zaměstnavateli jako je např. nárok na odstupné, končí-li pracovní poměr
z důvodu tzv. organizačních změn, tj. zrušením pracovního místa zaměstnance. Nárok na toto plnění ale vzniká zaměstnanci
v případě, že je vyhlášena změna v organizaci práce před skončením pracovního poměru zaměstnancem. V kolektivní smlouvě
je také řešení ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu obecné choroby na podkladě žádosti zaměstnance po předání
lékařského posudku předaného zaměstnavateli. V těchto případech je nutno dodržet stanovenou lhůtu dle KS. Rada zaměstnanci: před podpisem případně navrhované dohody o rozvázání pracovního poměru se poraďte na příslušné odborové organizaci, kde mohli projednávat tzv. organizační změny, které ruší pracovní místa a vznikl by Vám nárok na odstupné. Stává se někdy, že při porušení povinností vyplývající z právních předpisů zaměstnancem k vykonávané práci nabídne zaměstnavatel zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního poměru. Velmi dobře zvažte, než podepíšete tuto dohodu; poradit se co učinit po
podpisu dohody je již pozdě.
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Vážení přátelé, kolegové a partneři.

PRO PODZIMNÍ DNY JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY TYTO MOŽNOSTI:
STAVEBNÍ SPOŘENÍ:
SPOŘENÍ: PRO NĚKOHO JE STAVEBNÍ SPOŘENÍ „ZA ZENITEM“, NICMÉNĚ STÁLE NABÍZÍ:

ne nezajímavé zhodnocení úspor +/- 4% p. a. a pojištění vkladů až do 100.000 EUR. NYNÍ I SMLOUVY ZDARMA, bez
poplatku! Srovnání aktuálních úroků z vkladů: Buřinka: 1%, Liška: až 1,5%, Wustenrot: až 1%, Modrá: až 1,7% a Raiffeisen: až 1,5%.
ÚVĚRY: JESTLIŽE JSTE DOSUD OTÁLELI S MODERNIZACÍ SVÉHO BYTU ČI DOMU, MÁTE NEJVYŠŠÍ ČAS … ale čím dříve začne-

te, tím výhodněji svůj byt vylepšíte. Stále možnost získat úvěr až 800.000 Kč bez zástavy nemovitosti, s garantovanou
sazbou řádného úvěru 3,99% p. a.
ZNÁTE MOŽNOSTI REFINANCOVÁNÍ SVÉHO ÚVĚRU? VÍTE, ŽE MÁTE SAZBU I NAD 6%? VÍTE, KOLIK ZBYTEČNĚ PŘEPLATÍTE?

BANKOVNÍ PRODUKTY - K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM VŽDY NĚCO NAVÍC PRO VÁS J J J
MÁME VYJÍMEČNÉ OBDOBÍ, KDY ÚROKOVÉ SAZBY JSOU NA HISTORICKÉM MINIMU. VYUŽIJTE TUTO VÝHODU PRO SEBE!

Využijte fixaci sazby s vynikající úrokovou sazbou až na 7 let! Refinancování hypotečního úvěru se sazbou již od
1,84% p. a. u fixované sazby!!! (rozhodující je výše úvěru a LTV úvěru).
Refinancování úvěru až na dobu až 12 měsíců dopředu, vícero úvěrů až 24 měsíců dopředu. Využijte refinancování
s minimálními nebo žádnými poplatky! I odhad zdarma. ZEPTEJTE SE VÍCE NA SVOJI ÚROKOVOU SAZBU. VÍME, CO SE
CHYSTÁ!!! NIC NETRVÁ VĚČNĚ!!! REFINACOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH/HOTOVOSTNÍCH ÚVĚRŮ: Máme variantu, ŽE VŽDY
UŠETŘÍTE SVÉ PENÍZE. Jinak úvěr NEREALIZUJEME!!! MÁTE MOJI GARANCI ÚSPORY!!!

INVESTICE + SPOŘENÍ = VYTVÁŘENÍ FINANČNÍ REZERVY (PRO ŽIVOT+PRO RADOST+PRO DŮCHOD):
MOŽNOST ZHODNOTIT ÚSPORY V TUZEMSKÝCH SPOŘICÍCH ÚČTECH PRAKTICKY NEEXISTUJE.
Dobře se daří tuzemským podílovým fondům. Dobrým prodejům podílových fondů pomáhá i jejich ziskovost za posledních několik let.
NABÍZÍME: zeptejte se, je toho totiž hodně. Pro různé typy investorů. Pro různé investiční horizonty a pro různé investiční profily klientů. ZÁSADY INVESTOVÁNÍ: PRAVIDELNOST-TRANSPARENTNOST-PROFESIONALITA-LIKVIDITA-DAŇOVÁ
VÝHODNOST.

INVESTICE DO NEMOVITOSTI:
ZVOLTE VÝHRU BUDOUCNOSTI, UVAŽUJTE JAKO BOHATÍ LIDÉ: zbavte se nájemního bydlení a investujte do bydlení vlast-

ního pro sebe, pro vaše děti, pro děti vašich dětí. VYPLATÍ SE TO! Zvolte formu vlastní nemovitosti na bydlení nebo
NEMOVITOSTI NA PRONÁJEM, s pravidelným cashflow (příjmem).

KOMODITY = INVESTICE PRO BUDOUCNOST:
CENY ZÁKLADNÍCH KOMODIT (ZLATO, STŘÍBRO) V POSLEDNÍ DOBĚ KLESAJÍ. JE TO TEDY VHODNÉ OBDOBÍ PRO NÁKUP KOVŮ.
NABÍZÍME: jednorázový nákup kovů již od částky 3.000 Kč a spořící programy již od částky 1.000 Kč, bez poplatků za sjednání.
Sami si stanovíte dobu spoření, taky expedici kovu.

POJIŠTĚNÍ (samozřejmostí je výhodné pojištění domácnosti, nemovitosti, vozidla, odpovědnosti, aj.) :
DĚTI SE VRACÍ DO ŠKOLY – ÚRAZOVÉ POJISTKY MAJÍ ZELENOU:
NABÍZÍME ZA NÍZKÉ SAZBY: pojištění děti za dětské sazby až do jejich 25 let, přitom bez zdravotního dotazníku, bez doložení potvrzení o prezenčním studiu, pojištění i na onemocnění způsobená přisátím klíštěte (klíšťová encefalitida a
lymská nemoc), pojištění s celosvětovou územní platností
INVALIDITA: PROPAD PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ JE EXTRÉMNÍ - AŽ O 83 %:
Invalidita je z hlediska nízkých náhrad od státu a obtížného uplatnění na trhu práce skutečný problém trápící 436 409
lidí v ČR. NABÍZÍME:
 Pojištění ve variantách: invalidita 3. stupně, invalidita 2. + 3. stupně, invalidita 1. + 2. + 3. stupně.
 dvojnásobné pojistné plnění (až o 1 milion Kč) při invaliditě 3. stupně z titulu úrazu na sjednané pojištění do

30.11.2014.
NABÍZÍME VÁM DÁLE MOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLY A OPTIMALIZACI JIŽ UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV
S MOTTEM: „VÍCE MUZIKY ZA STEJNÉ PENÍZE“.
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Máte hotovostní půjčku s úrokem větším než 10% p.a?
Pak máme pro vás řešení, výhodné řešení!
Snižujeme splátky až o 25 % při stejné době splácení. Ušetříme v průměru přes 20.000 Kč.
Půjčka je zcela zdarma a bez jakýchkoliv poplatků. Není to žádný trik. Opravdu ušetříte.
Refinancujeme jakékoliv půjčky jiných bank a nebankovních společností:
konsolidace; libovolné hotovostní půjčky; půjčky na nákup automobilu;
Pokud máte více půjček, převedeme postupně každou zvlášť, výhody a úsporu tak získáte u každé převedené půjčky.
Nastavte si co nejnižší splátku. Splátky si můžete přizpůsobit podle sebe, nezávisle na původní půjčce.
Výše RePůjčky:

od 30 000 Kč až do 600 000 Kč, bez ručitele!!!

Úroková sazba:

neměnná po dobu trvání úvěru!!!

Délka splácení:

6 až 84 měsíců.

Můžete si půjčit navíc až 500 000 Kč.
Mimořádné splátky kdykoliv zdarma, bez sankcí a bez poplatků!!!
Převedeme vám starou půjčku a ještě si můžete výhodně půjčit další peníze.
Nejen, že vám garantujeme úsporu na stávající půjčce - pokud byste potřebovali více peněz, můžete si navíc půjčit dalších až 500 000 Kč za stejně výhodných podmínek.
Půjčku převedete snadno.
Stačí vám pár minut a kopie smlouvy. Ostatní zařídíme za vás. Nemusíte do stávající úvěrující banky!!! Předáte nám kopii smlouvy k původní půjčce a vše ostatní už pak zařídíme.
RePůjčku získáte osobně nebo i telefonicky.
Dále nabízíme:
Běžný a spořicí účet pro občany, a to zdarma!
Běžný a spořicí účet pro právnické osoby, tedy i odborové organizace, a to rovněž zdarma!
Novou Rychlou půjčku za stejných podmínek jako výše, tedy se sazbou od 7,9% p.a.
Spořicí účet se sazbou 1% p.a.
Debetní kartu s možností výběru hotovosti ze všech bankomatů na území ČR úplně zdarma!!!
Bonusové výhody Programu CARTE u cca 4.000 partnerů (obchodníků) se slevami až 30%.
Pro členy odborové organizace v rámci ČMKOS pak získáte i 500 Kč při registraci na „Portálu plném výhod“
ODBORY PLUS
které vám rovněž zprostředkujeme v součinnosti s vaší základní orgaizací.
Jaroslav Marek, TOP poradce
FINANCE ALBATROS, s.r.o.
Kancelář: Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz; 1. patro, č. 119

Kontakty:

Mobil: 774 50 90 41
E-mail: jmarek@financealbatros.cz
Web: www.financealbatros.cz; www.jmkomfort.cz
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Vyhodnocení křížovky a výherci z minulého čísla
Znění tajenky z křížovky o ceny z minulého čísla: „ZÁMEK BECHYNĚ PATŘIL TAKÉ ZNÁMÉMU PETRU VOKOVI“.
Výherci: 1. místo 300 Kč p. Vlastimil Švrček 830.09, 2. místo 200 Kč p. Kristina Balarinová 370.40, 3. místo 100 Kč p. Hana Valuchová 830.08
Výherci budou k převzetí výhry kontaktování telefonicky paní Jankou Hošovou.
Vyplněnou křížovku zašlete na adresu Janka Hošová ZO OS KOVO Těžká mechanika – Vítkovice nebo použijte schránku v přízemí budovy Nového ředitelství VÍTKOVIC a.s. označenou VOSA. Nezapomeňte uvést své jméno, pracoviště a telefonní kontakt.
VTIP na KONEC: Šéf dnes přijel do práce v novém Ferrari. Tak mu říkám, že to je super auto a že se mi moc líbí. On mi odpověděl: „Pokud budeš poctivě makat, plnit v práci své úkoly jak máš, dělat přesčasy a makat i o víkendu, tak si za rok koupím ještě lepší!“

VOSA - ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VÍTKOVIC. Co dva měsíce vydává Odborové družení Vítkovice OS KOVO, IČ: 75110032 se sídlem Ruská 101, Vítkovice a.s., Ostrava Vítkovice, tel. 595953029 v součinnosti se ZO OS KOVO HUTNÉ MONTÁŽE A ODBOROVOU CENTRÁLOU VÍTKOVICE. Tiskne TISKÁRNA MORAVAPRESS s.r.o.
a tiskovina je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod registrací E 12778. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky vydavatele. NEPRODEJNÉ.

