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Přesto se v naší firmě takto 
práší.  
Vrstva posypového 
materiálu při krajnicích 
způsobuje, že auta, která 
přistavují u těchto krajnic 
víří oblaka prachu. 
Obvzlášť je to v oblastech 
zastávek či kantýn.  
 
                                                                                                    

 

 

ČISTÍCÍ VŮZ- JEDEN  MÁME NOVÝ A JINÝ JSME 

DAROVALI V LOŇSKÉM ROCE MĚSTU   

 

Jedna z kouřových clon, 
která zůstane, když auto už 
je někde za rohem.                                                                                                    
 

 



                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

                                                                      

                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

Ekonomické Okno                                        

Ostrava: Spolupráce Ministerstva s firmou. Byla podepsána dobrovolná dohoda mezi ministrem 

Tomášem Chalupou a firmou ArcelorMittal Ostrava. Stali jsme se tak vůbec první severomoravskou 

firmou, která dobrovolnou dohodu podepsala. Jedná se o konkrétní ekologická opatření, včetně investic 

do moderních technologií. Přesněji jde o několik miliard investovaných do roku 2015. Do čehož patří i 

každoroční částka 5 milionů do fondu na podporu ozdravných pobytů dětí z nejvíce znečištěných oblastí 

Ostravy nebo příspěvky na provoz čistícího vozu. Zvýšení mezd. Zaměstnancům letos vzrostou mzdy o 3%, 

přičemž byla posílena i prémiová složka mzdy. V průměru by se mzda pracovníka v huti mněla zvýšit o 858 

Kč. 

Společnost: ArcelorMittal se propadl do ztráty, celoročně však v zisku. A to ve čtvrtém čtvrtletí 

loňského roku. Očekává se však, že v letošním roce se situace zlepší. Čistá ztráta dosáhla přibližně 14ti 

miliard korun. Celoroční hospodaření je výrazně lepší než v roce 2009. Čistý zisk firmy se zvýšil téměř 

18tinásobně na téměř 52 miliard korun. Tržby byly 1,4 bilionu korun. Londýnská věž: má být vysoká 115m 

a stát asi 650 milionů korun. ArcelorMittal Orbit má navštívit miliony lidí každým rokem. 

Průmysl: Průmysl rostl. Průmyslová výroba v česku za loňský rok vzrostla o 10,5 procenta, v prosinci 

2010 bylo o 12,7 procenta vyšší. K meziročnímu růstu nejvíce přispěl automobilový průmysl, kovovýroba a 

výroba strojů a zařízení. 

Komodity:Od listopadu ceny výrazně vzrostly(přibližné ceny):  
Ocel – 736 $/tuna(+27%) , Koksovatelné uhlí – 350 $/t(+50%) , železná ruda – 180 $/t(+21%) 

 

Mikula Ondřej 

 

 Vítáme mezi sebou nového dopisovatele.   Přejeme mu, aby mu nadšení co nejdéle vydrželo. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Vážené kolegyně a kolegové, velmi rád bych Vám všem , kteří 

jste přišli k volbám a dali mé osobě svůj hlas, poděkoval 

velkým díkem. Velmi to pro mne znamená, protože i když jsem 

nezískal potřebné množství hlasů k tomu, abych Vás mohl 

zastupovat v Dozorčí radě, velmi mne to povzbudilo a budu se 

snažit problémy zaměstnanců nadále řešit přes funkci 

předsedy ZO OS KOVO a člena Výboru BOZP a zdraví. 

Zaměstnanec musí být ve firmě priorita číslo jedna a nikoli jen 

fráze, která se bude objevovat v novinách. I nadále budu 

jednat jen tak, abych se mohl každé ráno podívat sám sobě do 

očí. Nemohu se propůjčit k pochybným dohodám, jen abych 

dosáhl osobního prospěchu. Ještě jednou bych chtěl všem 

poděkovat, a také lidem, kteří mi pomáhali s kampaní. Nemám 

v úmyslu se vzdávat, a proto se v příštích volbách znovu 

pokusím nastavit změnu ve firmě. 

 

    DAVID VERNER 



baraku, jak 

sem tak čučel, 

větši oprava 

byla zrobena 

na byvale 

dvojce, aspoň 

to vypada 

k světu. Enem 

by se mělo 

pokračovat  

   dal, nebo nam někere baraky začnou 

padat jak hrušky, to mi připomělo, že 

bych měl na chalupě načnout 

hruškovicu, co mam zašitu v dilně. 

Destilere, destilere, dezinfikovat je 

třeba. Až se zase bude vyhlašovat 

bezpečnostni pravidlo navrhuji nečučet 

enem do zakoniku a podobnych 

předpisu, ale pouvažovat nad něčim 

novym. Zlata pravidla su fakt suprova, 

ale nesmi to zustat enem na papiře, ale 

musí se najit chechtaky na opravu 

nedostatku. Tož je pravda, že papir je 

levnějši než robota udržbařu a musí 

těch robotniku byt dostatek. Při těch 

poruchach co furt vyskakuju jak rarašci 

z elektriky se nezastavi a na ostatní 

robotu jich je nedostatek.  Včil se 

rozlučim, všickym přeju pohodovy den 

bez zbytečnych karambolu, a ať se u 

vas začne modernizovat pošramocene 

agregaty.          Vaš Dombasak 

o

m

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

bezpečnosti ji nosim aj do kantyny. Majster 

si tež všimnul, že sem jakisi aktivni a stiham 

někeru robotu rychleji než obvykle, ale jak 

uviděl muj vyraz v ksichtě, věděl kolik uho-

dilo. Nasledujici šichty sem prožil s menšima 

křečema, ale projit vedle kantyny sem se ne-

odvažil. Ale vraťme se k udalostem tady 

v Dombase. Novy general rozjel svoji 

činnost ve velkem stylu, už sem ho viděl aj 

prochazet u nas na štrece. Zajimal se o 

všicko možne a ptal se aj nas obyčejnych 

robotniku jak se nam tu robi a jesli nemane 
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Zdravim všicky ve fabrice. Včil začnu trochu 

neobvikle, a to takym malym pořekadlem. 

Král zemřel, ať žije král. Tož chcu reagovat 

na nove obsazeni šefa Eutrestu v dombase. 

Šefova odešla s velkym aplauzem, tež při 

tom dostala na odchod kyticu od našeho 

vedeni. Je to take divne, bo si nepamatuju 

kolik šefu dodavatelskych firem dostalo na 

rozlučku dareček. Take vymoženosti nemaju 

ani naši fabrikovi zaměstnanci, ale včil zpatky 

k bufetum zaslibenym. Jak sem to tak 

nedavno posluchal v okoli, bo studenu stravu 

nekupuju, ale co sem pochopil šlo o 

pochutnaničko, bylo to jako vražděni 

neviňátek. Tož ja bych zažaloval Eutrest za 

ohroženi vyroby a plněni planu. Když by si 

dala polovička robotniku alobal, tak to tu 

možeme zavřit. Novy šef chce konečně robit 

poživatelne jidlo v cele fabrice, tož mu fandim 

a přeju mnoho uspěchu a rychlosti. Není moc 

času do vyběroveho řizeni na kuchtěni pro 

dombasaky. Ještě jedno info na zavěr 

tematu, sem se dověděl , že  generalni 

ředitel šel na oběd do kantyny na provoze. 

Tož není to nic špatneho, kdyby neunikla 

informace do kere. Trava se natirala na 

zeleno, dlažba se šurovala a obklady leštili. 

Kantynske se vyfešakovali a bylo všicko 

vygruntovane a připravene na přichod. 

K velkemu zděšeni se oběd nakonec konal 

na jinem mistě a vyděšene pohledy 

personalu staly za foto. Když by jim měli 

zrobit kontrolni odběry krve, tak by nikdo 

nepochodil, jaky to 

byl šok. Šok možna zažil aj general, bo 

když se přitomnych robotniku optal jak su 

spokojeni s vyvařovanim, tak dostal enem 

kladne hodnoceni. A že na intranetu čitam 

lno kritiky, kdo tam teda chodi, když 

neumi do oči vedeni povědět svůj nazor? 

Včil sem eště dostal taky napad, robit 

podobne přepadovky aj na provozach. 

Akce 5S by dostala novy rozměr a 

vygradovala by k větši rychlosti. 

No a včil na jiné tema, jak sem se tak 

produciroval po fabrice, bo na 

vnitropodnikovku sem si furt nezvikl, tak 

mě trklo co se tu opravilo a co je furt při 

starem. Jak tak čučim po halach a 

barakach , oko pozorovatela zmerčilo 

paru nedostatku, zase kecam,o paru se 

neda mluvit. Furt je roboty aleluja, na 

někerych rampach furt chyby zabrany 

proti slitnuti na silnicu. Tož je to také 

divne, bo když se ma provest 

rekonstrukce kanclu na řeďaku, tak se to 

provede jednim šmahem, nikdo se nepta, 

nabytek je připraveny a truhlaři a 

instalateři su k ruce. Když potřebujete 

jednoho svařeča s pomocnikem na jednu 

hoďku, budete čekat rok až dva. No, na 

druhu stranu vedouci provozu asi moc 

nekope do imisu, nebo nenafasoval 

pořadnu barboru, aby to tam pořadně 

namlatil. Na druhu stranu tež nemusi byt 

na skladě dostatek matrošu, trubka ve 

fabrice je asi nedostatkove zboží a o 

řetězu nemluvě. To same plati o opravach  

Oficiálním důvodem pro umístění 

značky zákaz zastavení byla 

změna ve vnitropodnikové 

dopravě při zvýšeném pohybu 

chodců.  

 

Neoficiálním důvodem se může 

spíš jevit,  že se v době výdeje 

obědů tvořila u ředitelství fronta 

aut.  

 

Výsledek je ten, že pokud potřebujete jen něco 

rychle vyřídit na ředitelství, nemáte kam 

zaparkovat , snad až v koloně téměř u údržby, 

pokud nepatříte mezi privilegované co mohou 

stát na parkovišti před ředitelstvím nebo máte 

zrovna něco ve vozidle s čím nemůžete vyjet 

vrátnicí.  

Také vám to znepříjemňuje život?  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

ÚSPĚCH V KUCHYNI  MÁ SVÁ 

PRAVIDLA 
Na jednom z jednání s firmou Eurest, jsme obdrželi 

publikaci , kterou napsali nadšenci z Eurestu jak je 

napsáno v úvodu. "Autoři jsou přesvědčeni, že úspěch 

v kuchyni má svá pravidla a není náhodný. Vycházíme 

ze zásady Eurestu, že naším cílem jsou spokojení 

hosté. A ti si přece musejí pochutnat." 

Protože je v této publikaci jistě mnoho zajímavého a 

nemáte možnost se k ní dostat, pokusím se vybrat 

některé zajímavosti.  

Tuky- sádlo: používáme opatrně dle zvyklostí a oče-

kávání našich hostů 

Používání čerstvých vajec je zakázáno, používá se 

vaječné melanže. 

Polévky: z přípravků je možné uvařit dobré polévky. 

Skutečnost že se  některé polévky vaří z přípravků, 

způsobily následující faktory : zákon o odpadech, trvalé 

snižování počtu kuchařů v kuchyních, nekompromisní 

hygienické předpisy . 

Řízky: smažení- na trojobal můžeme používat tři druhy 

mouky: hladkou-používá se při obalování sýrů a 

salámů; polohrubou-při obalování vepřových či ku-

řecích řízků; hrubou-při obalování ryb s řidším 

masem,telecích řízků. 

Mouka na povrchu masa musí být suchá, aby se troj-

obal nelepil na surovinu ( porce se pak zdají opticky 

menší)! 

Zahušťování: nejčastěji zahušťujeme polévky a 

omáčky. Zahušťováním sice dosáhneme žádané 

konzistence pokrmů, ale vždy také negativně ovlivníme 

jeho základní chuť. Typickým , až drastickým příkladem 

může být tzv.UHO , která s původní chutí pokrmu 

nemá nic společného , o správné vůni a barvě ani 

nemluvě. 

Syrovou moukou rozšlehanou ve vodě- takové za-

hušťování svědčí o značné neprofesionalitě kuchaře, a 

proto je v Eurestu tento technologický postup zakázán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

   Milé dámy, vážení pánové,  
   kolegyně a kolegové, 
 
   když jsem zvažoval přání mých 
   kolegů, abych ještě znovu  
   kandidoval ve volbách do Dozorčí 
   rady AMO a.s., váhal jsem. Tím 
   hlavním důvodem byl můj věk, 
   protože je dnes jaksi „módní“, že 
   ten kdo je již ve věku 60 let a k 
   tomu ještě celý svůj aktivní život 
   zasvětil jedinému podniku, nebývá 
některými lidmi vnímáno příliš pozitivně, co si nalhávat 
(dinosaurus).  Nabídku jsem nakonec přijal, byť s  malou nadějí 
na úspěch. Za důležitější jsem považoval, abych  tuto poslední 
příležitost využil co nejlépe a prostřednictvím propagačních 
materiálů sdělil mé postoje a názory, jež sice znají lidé z mého 
blízkého okolí, nicméně neznají je v převážné většině 
spoluzaměstnanci na ostatních pracovištích v AMO a.s., protože 
až na výjimky, nemám možnost  s nimi osobně pohovořit.  
 
Jak se nakonec ale ukázalo, velká většina z vás se rozhodla pro 
„zkušenosti“ před „mládím“ a to je dobrý signál. Ono totiž 
skutečně důležitější je to, co kdo umí, co dokázal, jak přemýšlí a 
jaké postoje zastává, než-li to, jaký má věk. Když tyto principy 
budete i nadále vyznávat a uplatňovat, předejdete výhledově 
mnohým zklamáním. Na mém volebním úspěchu má velkou 
zásluhu týmová práce uvnitř odborů – tzn. kolegyně a kolegové 
ze ZO na Koksovně, z ostatních ZO OS KOVO v AMO a.s., ale 
rovněž mnozí z vás, kteří sice v odborech organizovaní nejste, 
ale pomáhali jste aktivně propagovat mojí kandidaturu. Velice si 
toho vážím.   
 
Milé dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,  
 
hluboce děkuji všem, kteří jste mi vyjádřili podporu a poctili mne 
výraznou důvěrou. Děkuji také členům volebních komisí a všem, 
kdož se podíleli na přípravě voleb a zasloužili se o jejich zdárný 
průběh a vysokou účast voličů. Chci znovu ujistit, že to co jsem 
slíbil dodržím, ze svého pracovního nasazení neslevím a vaši 
důvěru rozhodně nezklamu. Výsledek voleb vnímám jako silný 
závazek vůči vám všem.  Nabízím  možnost osobně se setkávat 
např. na výrobních poradách, na zasedáních VZO apod., kde 
bychom mohli  komunikovat bezprostředně o všem, co vás trápí 
a nebo zajímá. Budu se těšit.  
 
V hluboké úctě  
 
Leopold Laskovský v.r. - Koksovna 
Tel.:  6906,    mob.:  724 777 368 
E-mail:  leopold.laskovsky@arcelormittal.com 
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