
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                     
 

       

ZO OS KOVO-VÁLCOVNY, HOSPODÁŘSKÉ VEDENÍ ZÁVODU 14 VÁLCOVNY 
ARCELORMITTAL OSTRAVA, AMDS CR A AMEPO 

POŘÁDAJÍ XXXIX.ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU 
 

VALCÍŘSKÁ PADESÁTKA 
 
PREZENTACE:      26.května 2012  na všechny trasy 7:00 – 9:00 hod. 

Rekreační středisko ONDRÁŠEK, Frýdlant n. Ostravicí – Nová Dědina 
 
START:           7:00 – 9:00 hod. - průběžný start všech tras 

 
TRASY:          10, 20, 25, 30, 50 km, cyklistické trasy 40, 60 km. 

 
CÍL:                 Rekreační středisko ONDRÁŠEK 

 
DOSAŽITELNOST STARTU:  Vlakem ČD, trať č. 300  

- vystoupit ve Frýdlantu n/O, přestoupit na vlak směr Ostravice. Vystoupit na zastávce Nová Dědina a pokračovat 
po vlastním značení V50 na rekreační středisko Ondrášek. 
 
STARTOVNÉ: Dospělí – 60,- Kč, děti od 6-15 let -30,-Kč.   

Ceny platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností.  
Cizí účastníci dospělí 80,- Kč, děti 50,- Kč. 
 
OBČERSTVENÍ: V cíli pochodu malé občerstvení a Valcířský ležák (hrazeno ze startovného). Po trase na kontrolních  

stanovištích ve vlastní režii.     
 
ODPOLEDNÍ PROGRAM: Odpoledne je pro děti připraven dětský den, na kterém pobaví děti kouzelník, místní hasiči 

předvedou svou techniku i hašení požáru, k dispozici budou skákací hrad a trampolína, vláček, kolotoč. 
Pro všechny děti je připraven dárkový balíček. 
                                                                                                                                       
UBYTOVÁNÍ: Možnost ubytování ze soboty na neděli přímo v areálu Ondrášku.  

                          Cena ubytování – dospělí-150,-Kč, děti do 15 let zdarma. 
                                   
ORGANIZAČNÍ:  Šlape se za každého počasí. Pochod prochází z větší části po turisticky značených cestách. Některé  

úseky jsou značeny vlastními značkami pochodu. Během pochodu si nezkracujte trasy!                                                                                                            
  

Každý účastník se může těšit na dárkový předmět při startu, kvalitně značené trasy, dobrou  zábavu, živou hudbu, stylové 
občerstvení a každoroční posezení u táboráku. Na letošní akci se bude opět čepovat  VALCÍŘSKÝ LEŽÁK !!!  

               Speciální pivo uvařené pivovarem Zámek Ostrava-Zábřeh.  
 
    
                                             Další informace na www.valcovny.cz  SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 

 

 

 Ročník VI. číslo 5 datum vydání 21. 5. 2012 
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EVOLUCE NEHRAJE NA SILNÉ A SLABÉ, ALE NA ŽIVÉ A MRTVÉ  

 Je to rok, co německé úřady označily španělské okurky za původce smrtícího onemocnění. Lidé z obav  o své zdraví přestali 

nakupovat zeleninu. O dva roky dříve pak brali útokem lékárny a skupovali tablety, které je měly ochránit před prasečí chřipkou.  

Co spouští paniku? 

Všechny paniky se řídí principem nápodoby. Jinými slovy lidé vidí, že někteří jiní lidé si dělají těžkou hlavu  a tahle nápodoba je 

vede k tomu, že vezmou nohy na ramena a utíkají. Je to sebezáchovný mechanismus, který pomáhá lidem miliony let. Když máte 
nedostatek informací, řídíte se nápodobou lidí kolem vás, protože je pravděpodobné, že ti lidé nevydávají emoci jen tak mýrnyx 
týrnyx, neboť to stojí hodně energie. 

Jak lidé přistupují k informacím o možné hrozbě? 

Když přichází nějaká hrozba, tak o tom lidé zpočátku nechtějí slyšet a popírají to. Jakmile se to provalí, hodně záleží, jak daleko je 
člověk od úderu. Nejhorší následky mají ti, kteří do toho koukají jakoby z metru, ať je to povodeň, požár či teroristický útok. Stačí 
přitom malá změna vzdálenosti a reakce člověka je mnohonásobně jiná. Když se pak jedná o dav, tak ten se chová jako rybičky. 
Davem se šíří nějaká informace a lidé v davu odezírají emoci a zdrhají tím směrem, kam dav ukazuje.  

Jsou pro Čechy v takových případech důvěryhodné úřady? 

Lidé mají do značné míry levicové myšlení, to znamená, že čekají od státu protektivní roli, tedy státe, starej se, státe, udělej. Je to 
normální reakce v nouzi. Když mi docházejí síly, dívám se doprava, doleva, kdo by mi pomohl. Sleduji rodiče, stát, Pána Boha, 
prostě toho, kdo je po ruce. Pro lidi je důležitá jakákoliv jiná autorita. Kdokoliv si zachová chladnou hlavu, bere se jako autorita. 
Jestliže tedy úřady něco řeknou, lidé se na ně upínají jako na jakoukoliv jinou autoritu. Prostě, kdo se v davu objeví a vypadá, že ví, 
o čem mluví, dav se na něj naváže.  

Když se tedy před třemi lety objevila prasečí chřipka a lidé hromadně skupovali léky, byla jejich reakce správná? 

Ano. Když běží zpráva  o nějakém nebezpečí, lidé by na ni měli přiměřeně reagovat. To, že se poplach ukáže planým, ještě 

neznamená, že reakce byla ve své době neodůvodněná. Všichni epidemiologové říkají, že časem musí přijít nějaká mutace ve stylu 
španělské chřipky. To, že to tyto nebyly, je jedna věc, ale jednoho krásného dne přijde. Osobně jsem na to nereagoval, čekám na 
první varovné známky, až se něco objeví. Ale neexistuje žádné obecné pravidlo, jak má člověk na takové zprávy reagovat. Existuje 
tu však manipulativní pravidlo, že silný člověk se nenechá ničím zviklat. To znamená, že na ty, kteří měli ustrašenou reakci, bylo 
nahlíženo jako na slabé hlupáky, kteří se nechali napálit. Ale na rovinu, evoluce nehraje na silné a slabé, ale na ty, kteří přežili, a na 

ty, kteří nepřežili.  V okamžiku, kdy přijde opravdu epidemie, budou se počítat živí a mrtví, ne ti, kteří měli ustrašenou reakci, a ti, 

kteří ji měli dvakrát zbytečně .   
zdroj:  http://regiony.impuls.cz/hlavni-zpravy/vyhozene-penize-paniky-v-cesku-staly-miliony-20120514-
xzc6.html?utm_source=WGadget&utm_medium=WGRSS&utm_campaign=www.impuls.cz 

Zdravim všicky co eště zustali u 
papa Mittala. Když sem se 
dozvěděl kolik nas tu je, tak sem 
se nestačil divit. Pamatuju doby 
kdy nas tady bylo hrubo, přes 
dvacet tisíc, ale včil nas není ani 
pět. Když se sečtou všicky dce-
rušky tak to taky moc nepřida. 
Nevim jak vy, ale rad vždicky 
poslucham když někdo dostane 
nějake oceněni za svoji robotu, 
ale na druhu stranu byvam za-
skočeny jaka cena to je. Po-
slední taka informace byla při 
vyhlašovani managera roku, 
nemam nic proti, když se setkaji 
zaměstnavatele u jednoho stolu 
a pokecaji nad svojimi uspě-
chami, ale mělo by to přinest aj 
nějaky vysledek pro robotniky 
dole. Poslední roky se u tehle 
ceny ošivam jak batole 
v mraveništi, asi to bude tym, že 
nejlepši vyhlašeni pohlavaři 
pochazeji s fabrik a společnosti 
kde se aplikovala redukce za-
městnancu. Je jedno jak se to 
nazve, zlaty padak, nucena jatka  

z duvodu restruktualizace, nebo 
nutnosti   sniženi vyroby,   bo  na  
některych mistach sedi lidi co 
nedokažou prodat produkty 
fabriky. Chtěl bych spíše vidět 
oceněne podnikatele, vedouci 
zaměstnance a další lidičky, co 
zvedli produkci, zaměstnancum 
přinesli navyšene bonusy a další 
vymoženosti a nasledně 
modernizovali zařizeni a dodali 
nove technologie. Tady vidim 
možnost na oceněni v maximalni 
miře. Je fakt, že už dluho 
poslucham, že zaměstnanec je 
jen nakladova položka kera 
přinaši zisky majiteli, ale aj ten 
zaměstnanec ma svoje naklady 
doma a chce je uspokojit i s 
nějakou rezervou. A tady je ten 
velky problem, je nas čim dále 
meně. 
A včil se vratim k mojimu oblibe-
nemu tematu a to je udržba. Včil 
nebudu mluvit o rychlosti oprav a 
zastaralych a schatralych maši-
nach, teď je největši problem ten, 
že když už se seženou peníze a 

nahradni dily, tak nejsou 
udržbaři. Po tolika propouštěni 
už není dostatek lidi, aby stihali 
všicko davat do pořadku a sem 
nadmiru zvědavy kolik 
agenturnich pracantu se tu bude 
objevovat, aby se to stihlo. A to 
nemluvim o nutnosti začit robit 
generalni opravy a furu havarii.  
Další červik co mi vrta moji še-
dou kurou mozkovou je moderni-
zace socialek. V letošnim roce 
se o ničem zatím nemluvi, ale 
mame tu dostatek možnosti na 
zlepšeni. O někerych se mluvi už 
delši dobu, je to taky tim, že 
neodpovidaju normam a lidi by 
se tam neměli vůbec vyskytovat. 
To že se ve sprchach zase 
začina objevovat pliseň někere 
nepřekvapi, ale stačilo by toto 
odstranit a pořadně vymalovat a 
lidi by byli asi spokojeni. Dále se 
už přestalo topit a to by byl taky 
možna dobry čas se podivat kolik 
topnych těles je třeba dat do 
rychtiku. Kolik ventilu je třeba 
rozhybat nebo vyměnit, aby se 

v zimě dalo všicko 
v pohodě rozjet, ja vim 
sou to věci co nesouvisi 
s vyrobou, ale jako nej-
lepši zaměstnavatel 
regionu bych se měl o 
tyhle problemy tež 
zajimat.              
Včil se rozlučim, sem 
z teho opravovani nějaky 
utahany a za chvilu 
musim zas letět do ro-
boty. Tak se mějte všici 
fajnově.  
 

 
         Váš Dombasak  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zase po měsicu vas všecky zdravim. Mame 
začatek května a někeři z nas využili fajnove 
volno mezi svatkama, tež to bylo poznat na 
štrece. Byli tam jen ti potřebni a ti co nerobi 
na kolotoču si vzali volno. Ja tež sem uvažo-
val, ale roba doma konstatovala, že bude 
sama na chalupě a ja bych tam pry 
překažel. Tož to mě vytočila, bo sem toho 
moc neporobil a ještě sem si zadělal na taky 
maly problem. Než sem jel z chalupy na 
šichtu, tak sem si dal na oběd taku fajnovu 
prdelanku. Vyborna byla do te doby než se 
mi začali krutit střeva do vrtule. Tož to vam 
povim, každa štreka na Dombase je v taku 
dobu dluha a hajzlik eště dal. No co bych to 
dal rozvaděl, tak naročna šichta u mě eště 
nebyla. Pro urychleni zrychlenych přesunu 
sem si dal toaleťak pod blembak na hlavě. 
Tato bezpečnostni pomucka se velmi 
oplatila, stejně přes všecky komtroly 
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Valcířská 50 – 26. května 2012 
 

 

Valcířská padesátka (V50) má letos 39 let a blíží se k významným kulatinám, které ji čekají příští rok.  Několik 
posledních let je základní tábor v RS Ondrášek ve Frýdlantu, část Nová Dědina, odkud jsou značené různě dlouhé trasy 
pro pěší i cyklisty, od nejkratší, která měří 10 km, až po 60 km pro cyklistické nadšence. 

Ta nejkratší, která je určena převážně pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kteří se již na delší trasy necítí a chtějí si 
užít pohodové procházky s přáteli. Trasa vede ze základního tábora do Čeladné k restauraci U Pařezu. Zpět je pak cesta 
vedena malebným prostředím kolem řeky Čeladenky. 

Na této krátké trase původně nebylo kontrolní stanoviště. Až loni bylo zřízeno stanoviště na Čeladné v prostorách 
venkovního posezení restaurace U Pařezu.. 

Osádka stanoviště pro děti připravila nejen společné malování velkého obrazu se zvířátky, ale pro každého zde 
ještě byla možnost vybarvení si vlastního malého obrázku. Také děti dostaly pamětní medaile se symbolem trasy, 
speciální razítko trasy a pamlsek na cestu zpět.  

Nevěděli jsme, jak to dopadne a jestli se to bude dětem a rodičům líbit. A navíc od pátku pršelo, a ne málo. Na 
startu rozdávané modré pláštěnky si všichni oblékli prakticky okamžitě. Později se ukázaly i jako velmi praktické 
poznávací znamení – to jsou naši, “modří“. 

Obávali jsme se, jestli v tomto počasí někdo přijde. Ale pomalu začaly přicházet první statečné děti i 
s doprovodem, po prvním osušení a zahřátí se postupně vrhly na fixy a pustily se s vervou do vybarvování obrázků. Část 
venkovního posezení je zastřešená, a tak příchozí mohli sedět většinou v suchu. „Psí počasí“ neubralo na dobré náladě, 
na stanovišti se vytvořila neuvěřitelně pozitivní a soudržná atmosféra. Děti, ale postupně i rodiče, prarodiče a další, kteří 
šli tuto kratší trasu třeba právě kvůli dešti, se dožadovali dalších a dalších fixů a papírů. Kreslilo se a razítkovalo se, kam 
jen se dalo . Na stanoviště přišlo celkem 145 účastníků, z toho 53 dětí. Hojně využitá byla i restaurace uvnitř, vařil se 
horký čaj, kafe, taky přišlo k duhu i něco ostřejšího a v čase největšího náporu nevěděli členové štábu a obsluha 
restaurace kam dřív skočit. 

Po návratu na Ondrášek na děti čekal kouzelník, malování na obličej, zpestřením byl  příjezd dobrovolných 
hasičů z Ostravice, kdy si děti mohly osahat “stříkačku“ i celé auto vlastníma rukama a za dohledu hasičů jej prošmejdit. 
Doufejme, že letošní počasí dovolí dětem užít si i připravené kolotoče a skákací hrad, na což se loni kvůli dešti nedostalo. 

 
A co na děti čeká letos na stanovišti U Pařezu? Těšte se! Bude se opět malovat, nebudou chybět malé dárečky a 

trasa bude navíc prodloužená o 1 km dál. Tam piráti zakopali poklad a kdo z dětí ho najde a se strážcem pokladu se utká, 
může si část vzít. Dalším cílem je stylová hospůdka na Opálené, kde se mohou všichni občerstvit, na travnatém 
prostranství sjezdovky se děti mohou dostatečně vyběhat. Pak bude čas vrátit se zpět na Ondrášek, a užít si všechny 
připravené atrakce. 

 
Navíc letos bude hezky! 
A když nebude - nevadí, nejsme přece z cukru!                                                    Motal Jiří 

 

Odbory a občanské iniciativy budou pokračovat v protivládních protestech. 22. května uspořádají pochod k 
Úřadu vlády a doladí podobu celostátního protestu.  
Odboráři také chtějí okupovat ministerstva, řekl po pátečním jednání šéf Českomoravské konfederace 
odborových svazů Jaroslav Zavadil.  

Sněm odborů bude 22. května rozhodovat o dalších formách protestu, poté se zhruba v poledne uskuteční 
pochod k Úřadu vlády.  

"Chceme protestovat proti vládě. Máme v plánu několik dalších akcí. Plánujeme okupaci ministerstev. 
Vyzveme ministry, aby odešli," řekl Zavadil. Konkrétní resorty ani formu "okupace" nesdělil. Novináře vytrvale 
vyzýval, ať si počkají na den zasedání sněmu. 

Předseda odborového svazu KOVO Josef Středula jen podotkl, že půjde o "naše oblíbená ministerstva, takže 
jsme rádi, že před nimi budeme moci něco uspořádat". Okupace by měla být podobná té, kterou před několika 
dny zažilo ministerstvo zdravotnictví . 

O generální stávce odbory nemluví 

S generální stávkou odbory nepočítají. Podle mluvčí ČMKOS Jany Kašparové ale uspořádají "neobvyklý" 
celostátní protest. V něm chtějí zkombinovat několik typů protestů. "Klíčovou roli bude hrát koalice 
dopravních svazů," řekla bez dalších podrobností mluvčí. 

"Vláda se chová nehorázně. Nevidíme důvody, proč ustoupit. Jsme pevnou součástí platformy Stop vládě. 
Pokud se přístup vlády nezmění, nevylučujeme jakoukoliv formu protestu. Ani jejich délku," doplnil předseda 
Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. 

Platforma odborů, občanských iniciativ a sdružení Stop vládě kritizuje kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) a 
jeho reformy. Žádá jejich zastavení i odchod vlády a předčasné volby. Minulý týden se odboráři s aktivisty 
dohodli na sérii protestů, které mají vyvrcholit stávkou. Protivládní akce by se měly uskutečnit do prázdnin. 

Odbory už na podporu svých požadavků uspořádaly obří demonstraci. V sobotu 21. dubna přišlo na pražské 
Václavské náměstí necelých sto tisíc lidí, což odboráři a aktivisté považují za další mandát od veřejnosti k 
pokračování akcí proti vládě. 

Premiér Nečas už dřív řekl, že reformy i úspory Česko potřebuje a jeho kabinet v nich bude pokračovat. Podle 
předsedy vlády jsou odbory militantní a úzce propojeny s levicovou politickou scénou. 

                                                     

ODBORY CHTĚJÍ OKUPOVAT MINISTERSTVA, CHYSTAJÍ I   
I CELOSTÁTNÍ  PROTEST 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zprijemnete-si-vas-den-v-prvnim-a-jedinem-high-care-studiu-v-praze-11046303/11046303?rtype=V&rmain=7841963&ritem=11046303&rclanek=13228743&rslovo=424662&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/pojisteni-on-line/22836?rtype=V&rmain=7828379&ritem=22836&rclanek=13228743&rslovo=423106&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-vite-jak-usetrit-pri-nakupech/10950139?rtype=V&rmain=7838511&ritem=10950139&rclanek=13228743&rslovo=419396&showdirect=1


 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sobolová Alena  ZO Energetika 

595 686 141 mobil 774 101 642  alena.sobolova@arcelormittal.com 
Laskovský Leopold ZO Koksovna 

595 686 906 mobil 724  777 368 leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
Prak Vítězslav  ZO Válcovny 

595 687 424 mobil 724 416 741 vitezslav.prak@arcelormittal.com 
Verner David  ZO Laboratoře a Výzkum 

595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com 
Lejsek Josef ZO Vysoké pece 

595 686 254  mobil 602 537 806  josef.lejsek.kovo@arcelormittal.com 
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M 

558 482 946 mobil 721 427 805   ludek.lucan@arcelormittal.com 
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná 

596 391 338  mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com 
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PORKOVÁK 
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

 ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice, 
 tel. 59 568 4231, 

E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com 

 

             Ekonomické Okno  
Ostrava:  

® Výpadek proudu ® V pondělí  16.dubna postihl podnik vlivem 
proudového rázu a následného zkratu blackout – výpadek proudu, 
který se pak navíc opakoval ještě odpoledne po 14té hodině. Po 
výpadku proudu byly všechny technologie odstaveny z provozu. 
K ohrožení okolí nedošlo. Událost byla nahlášena České inspekci 
životního prostředí. Standardní provoz se pak rozjel až s nástupem 
pondělní noční směny, tedy po 22té hodině. 
® Úspěch výzkumníků ® Nový typ svodidla vyrobila ArcelorMittal 
Distributions Solutions Czech Republic (AMDS CR).  Má takové 
vlastnosti, že lépe ochrání motocyklisty, k tomu přispěje, aby se 
motorářům po nehodě dostalo rychlejšího ošetření. Bezpečností no-
vinka byla představena v Evropském parlamentu v Bruselu. Novinku 
vyvinul tým výzkumníků z AMO spolu s partnery v rámci projektu 
Smart RRS spolufinancovaného evropskou komisí. Celé svodidlo je 
vyrobeno z mikrolegovaných ocelí, které mají v porovnání se 
standardně používanými typy ocelí lepší mechanické vlastnosti. Nové 
svodidlo má navíc senzory, které nehodu zaznamenají a informaci i s 
přesnou lokalizací vyšlou dispečinkům silniční kontroly. 
® Spolupráce s VŠB ® Novou smlouvu s VŠB podepsali náš 
generální ředitel Tapas Rajderkar a rektor VŠB Ivo Vondrák. 
Univerzita tak získá 2,3 milionu korun. Domluvena byla spolupráce na 
konferenční a publikační činnosti a také podpory nejlepších 
studentských prací. Nejdůležitější oblastí spolupráce pak zůstává 
věda a výzkum, ve kterém se podepsala spolupráce na šest projektů. 
Společnost:  

® Dostali jsme se do zisku ® Firma se na úrovni čistého výsledku 
dostala do zisku, navíc nastalo oživení v USA. Dále byl potvrzen lepší 
výhled, tzn. že ve druhém čtvrtletí je očekáván růst zisku. Akcie 
reagovaly stoupáním. Firmě však meziročně prudce klesl zisk na 11 
milionu USD z loňských srovnatelných 1,069 miliardy USD. 
®Orbit  ® V pátek 11.května byl v Londýně slavnostně otevřen 
ArcelorMittal Orbit – nejvyšší plastika v Británii. Stavba stála 19 
milionů liber (z toho 3,1 miliony liber zaplatila britská vláda). Každý rok 
se očekává až milion návštěvníků této atrakce. 
Průmysl:  
® Propad ® Průmysl zaznamenal první propad po více jak dvou a půl 
letech. V březnu klesl o 0,7 procenta. Částečně za to však může i 
menší počet pracovních dní. Stavebnictví jen mírně zpomalilo pokles. 
Komodity:   
® Duben 2012®:  Ocel - 802 $/t (+0,13 %,  Železná ruda - 147.65 $/t 
(+2.07 %) 
Akcie ArcelorMittal:   12,70 EUR (-1,63 %, 12 504 400 ks) 

 
                                                                               Mikula Ondřej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

Stanovy OS KOVO: Každý člen OS KOVO je 
povinen platit členské příspěvky podle Stanov 
nebo na základě smlouvy uzavřené se ZO, ve 
které je evidován. K jejich výběru OS KOVO 
zmocňuje Stanovami ZO, která je povinna 
odvádět stanovený podíl z příspěvků na OS 
KOVO.  
I v OS KOVO existují nešvary, kterými se 
předsednictvo OS KOVO pravidelně zabývá a 
dne  25. 4.2012 v Praze řešilo i neodváděním 
podílů členských příspěvků ze strany jedné 
z největších ZO. 
Po složitých jednáních v minulých měsících a 
situacích, které měly negativní vliv i názorové 
rozdíly v celém OS KOVO, se konečně dospělo 
k řešení. 
Zástupci ZO OS KOVO ŠKODA AUTO, a.s, 
Mladá Boleslav a Předsednictvo OS KOVO  
s e    d o h o d l i ,   ž e 

 
1. Předsednictvo OS KOVO přijímá 10 bodů 

„Připomínek ZO OS KOVO ŠKODA AUTO, 
a.s. Mladá Boleslav“ jako podklad pro další 
jednání 

2. Předsednictvo OS KOVO vnímá účast 
zástupců ZO OS KOVO ŠKODA AUTO, a.s., 
Mladá Boleslav na jednání P-OS KOVO s tím, 
že chce jednat 

3. P-OS KOVO vyjadřuje ochotu najít řešení 
zejména s důrazem na bod 1. „Připomínek“ 
z důvodu akutnosti 

 
P-OS KOVO dále k tomuto bodu jednání přijalo 
následující usnesení: 
Předsednictvo OS KOVO    u r č u j e    termín 

dne 21.5.2012 do 24.00 hod. jako termín úhrady 
zadrženého podílu členských příspěvků členů OS 
KOVO evidovaných při ZO OS KOVO ŠKODA 
AUTO, a.s., Mladá Boleslav na účet OS KOVO. 
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