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V. SJEZD ČMKOS  
 

Na sjezd, který proběhl ve dnech 9. – 10. dubna 2010 v TOP HOTELU PRAHA bylo pozváno 373 delegátů s hlasem 
rozhodujícím, kteří reprezentovali 32 OS sdruţených v ČMKOS. Delegáti v tajných volbách zvolili nového předsedu 
ČMKOS  Jaroslava ZAVADILA a místopředsedy ČMKOS Václava PÍCLA a Radku SOKOLOVOU. Bylo přijato  Odbo-
rové memorandum českým zaměstnancům. 

Rok 2010 - 20 let nezávislých odborů 
Útoky na odbory jsou útokem na demokracii a svobodu občanů 

 
České odbory stojí před osudovou zkouškou. Globální krize 
odstartovala ekonomicky   nebezpečné  a sociálně bolestivé 
jevy.   Životní   perspektivy  zaměstnanců   se ocitly ve velké  
nejistotě.  Stále   více  někteří    zaměstnavatelé zneužívají 
strach lidí ze ztráty zaměstnání.  
Bývalá vládnoucí reprezentace tváří v tvář nové situaci eko- 
nomické krize selhala.   Nejprve  nebyla  schopna  připustit 
existenci krize a poté na ni adekvátně reagovat.  
Organizace, která umí pochopit pocity a potřeby  lidí,   kteří 
se stávají oběťmi krize a  pomáhat jim, jsou odbory.    Jako 
první poukazovaly na   nebezpečí útoku na zaměstnanecká 
práva, na existenci lichvy,   na  hazardování  s důchodovým  
systémem a na hrozbu likvidace veřejných služeb.  
Jedinou společenskou   organizací,   která   vážně  varovala 
před zneužíváním krize vůči lidem, kteří ji nezavinili, byla  
ČMKOS – 30 tisíc lidí loni v květnu v Praze vyzvalo na  
demonstraci politiky,  aby z   krize nedělali záminku k bezdů- 
vodnému omezování práv v zaměstnání.  
O to více jsou odbory    solí v   očích některých   politiků,  kteří se snižují až k nenávistným 
výpadům,  a  označují je za vyděrače jenom   proto,    že si „dovolily“ obhajovat   základní  
zaměstnanecké benefity.  
„Odborům je třeba zatnout tipec“,    zní paradoxně   z úst   těchto  politiků v roce 21. výročí  
generální stávky, kterou odborové stávkové výbory dovedly k definitivní tečce za totalitním  
režimem.  
Kdo útočí na odbory, útočí na demokracii a občanskou společnost!  
Vážení občané, odboráři, zaměstnanci!  
Ohlédnutí za dvaceti lety dává odborům plné oprávnění prohlásit, že především díky jejich 
vlivu nedošlo v této zemi  k devastaci zaměstnaneckých a sociálních práv.  
Bez odborů a   kolektivního vyjednávání   by mzdy a platy byly  v České republice výrazně 
nižší. 
Nemusíte být velkými příznivci odborů,   ale stačí,   když k jejich   práci budete přistupovat  
jako demokraté a budete respektovat, že obhajují legitimní práva lidí v zaměstnání a i těch, 
kteří práci ztratili. Možná jednou budete potřebovat odbory i vy.  
Všímejte si a sledujte politiky, kterým postavení 4,5 milionu zaměstnanců nestojí ani za 
zmínku! 
                                                           Účastníci V. sjezdu ČMKOS 
V Praze dne 10. dubna 2010 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

               

 

 

 

 

 

 

    Vážená pojišťovno, 

odepisuji na Váš dopis, kde jste mě žádali o upřesnění mého úrazu. Do oznámení úrazu jsem uvedl, že jsem si úraz 
způsobil sám. Jsem zaměstnán jako zedník a zmíněný den jsem pracoval zcela sám na stavbě domu. Po dokončení 
mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolu, tam jsem přes kladku vytáhl nahoru po laně prázdný sud, do 
něhož jsem hodlal uložit zbývající cihly. Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na střechu naložit cihly do sudu. 
Po naložení všech cihel jsem sešel opět dolu, abych spustil sud s cihlami. Ve smlouvě máte uvedeno, že vážím pouze 
75 kg. V momentě, kdy jsem lano odvázal a držel jen v ruce, jsem se ujistil o působení gravitace. Výše jsem napsal, že 
sud, který sám o sobě váží 25 kg, byl naložen 250 kg cihel. Jak si jistě domyslíte sami, moje váha 75 kg nemohla 
udržet tak těžký sud a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prudkém pohybu vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy, 
naopak v prudkém pohybu dolu. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se setkal s protipohybujícím se sudem, což 
vysvětluje to narazení hlavy a zlomeniny krku a lícní kosti. Dále jsem pokračoval směrem vzhůru, až jsem se zastavil s 
prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana. V tom samém momentě sud s cihlami dopadl na zem a 
rozbilo se mu dno. Výše jsem napsal, že sud sám o sobě váží 25 kg a já , jak máte uvedeno ve smlouvě, 75 kg. 
Působení gravitace pokračovalo dále, a jak si jistě domyslíte, situace, kdy já se 75 kg jsem nahoře a sud vážící pouze 
25 kg dole, nemohla setrvat. A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolu a prázdný sud v prudkém pohybu 
naopak nahoru. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným. To vysvětluje 
zlomeniny obou kotníku. Dále jsem pokračoval směrem dolu, kde jsem prudce narazil na zem, což vysvětluje ta 
rozdrcená kolena a sedací kloub. V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci přes kladku visel 
prázdný sud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolu, přesně do míst, kde jsem bezvládně 
ležel. To vysvětluje ta tři zlomená žebra. Doufám, že jsem vám poskytl Vámi požadované informace.  

      Na další zajímavou spolupráci se těší... 
 
 
 
 

 

 

 

    MŮŢE ZAMĚSTNAVATEL ZAKÁZAT MOBIL NA PRACOVIŠTI? 

Můţe zaměstnavatel zakázat nošení mobilních telefonů a rádií na pracoviště ? 

Konkrétní právní předpis, který by stanovil, že zaměstnanec si nesmí do zaměstnání přinést mobilní telefon, není. Zákoník 
práce však předpokládá, že zaměstnavatel stanoví základní pravidla chování na pracovišti buď v pracovním řádu nebo ve 
vnitřních předpisech. Zaměstnavatel je ten, kdo odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a on sám 
si k tomu musí stanovit zásady podle svých vlastních podmínek daného pracoviště. Mít či nemít na pracovišti nějaký 
přístroj, který si zaměstnanec přinese z domova, je totiž pro zaměstnavatele velice důležitá otázka. To totiž není jen otázka 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale je to i otázka požární (resp. protipožární) ochrany a nakonec i otázka toho, že 
zaměstnanec využívá elektrickou energii, kterou platí zaměstnavatel (tedy ve svých důsledcích působí zaměstnavateli 
škodu) a nakonec, když např. při práci soukromě telefonuje nebo poslouchá rádio, které si přinesl z domova, tak rozhodně 
jeho pracovní výkon není takový jako by byl, kdyby se na práci soustředil plně.  

Nejdůležitější je ono protipožární hledisko, neboť zaměstnavatel nemůže dovolit, aby zaměstnanec na jeho pracovištích 
bez jeho vědomí zapojoval nějaké spotřebiče, u kterých nemá provedenou revizi a které by mohly způsobit např. zkrat v 
elektrické instalaci či nakonec i požár a ve svém důsledku ohrozit tak bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.  

Proti tomu, že zaměstnavatelé si dnes už běžně stanoví ve vnitřních předpisech zákaz používání soukromých mobilů v 
pracovní době a na pracovišti, rozhodně nelze nic namítat, neboť mezi základní povinnosti zaměstnance patří pracovat 
svědomitě a řádně podle svých sil a plně využívat pracovní doby (§ 74 zákoníku práce). V tomto případě to také 
zaměstnavatelé více odůvodňují plným využíváním pracovní doby a ani proti tomu nelze nic namítat. Pokud se týká strojů, 
přístrojů, technických zařízení a nářadí, tak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ukládá 
zaměstnavateli, že musí tyto řádně udržovat, kontrolovat a revidovat. K tomu ještě existuje pak samostatné nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
dopravních prostředků, přístrojů a nářadí a které též ukládá zaměstnavateli, že musí o každém stroji, přístroji apod., které 
se používají na pracovištích zaměstnavatele mít technickou dokumentaci, aby mohl zajistit jeho revize nebo že musí k 
němu vydat místní provozní bezpečnostní předpis. Ve stejném duchu hovoří i stará vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  
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to chtělo tež 
Ladislava Peška 
na řeďaku 
s obuškem v akci, 
aby konečně 
vylečil ty churave 
hlavy co 
vymyšlaju 
bejkoviny, kdysik 
se to tež lečilo 
mokrym hadrem 
přes ksicht, enem 

to plesklo jak se ukližečka napřahla a 
občas se aj někomu rosvitilo. Na zavodach 
se teras bude vymyšlat co se letos 
neopravi aby se mohlo začit 
s vnitropodnikovkou. Upozorněni pro 
všicky Dombasaky, začněte se zajimat 
estli vam vůbec bude do roboty na 
pracoviště jezdit autobus. Pro někere mam 
dobru zpravu, nebude, enem když budu 
dostatečně kopat kolem sebe a požadovat 
dopravu ve stejnem rozsahu jak včil. Hla-
vouni z řeďaku to chcu zprovoznit letos 
v prosincu, ale s odborařama se to zatím 
neprojednalo. Jak se to semele bude zale-
žet podle mojiho nazoru na ohlasech ro-
botniku  a logickeho, podotykam logickeho 
uvažovani vedeni. 
Tož včil se se všickyma lučim a přeju zatím 
obstojne dojižděni do roboty.                                      
                                    Vaš Dombasak 
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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-
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V roce 1995 se stal předsedou POR ko-

lega Werner Stuchlík, který odbory vedl 

až do roku 2004.   V minulém čísle vyšla 

tabulka průměrných výdělků s nárůsty od 

roku 1985 do 1999. Nyní přikládám po-

kračování , porovnání si můžete udělat 

sami.  POR se rozpadla na konci roku 

2004, kdy v POR zůstaly pouze základní 

organizace Koksovna, Energetika a Labo-

ratoře a výzkum , již v malé síle, což se 

následně projevilo  i v průměru.   
   

 Rok prům. výdělek prům.nárůst 

 
2000 18 127,00 Kč 0,77% 

2001 19 669,00 Kč 
 

8,50% 

2002 
 

20 239,00 Kč 
 

2,89% 

2003 
 

22 718,00 Kč 
 

12,24% 

2004 
 

34 022,00 Kč 
 

49,75% 

2005 
 

24 688,00 Kč 
 

-27,40% 

2006 
 

25 881,00 Kč 
 

4,83% 

2007 
 

27 419,00 Kč 
 

5,94% 

2008 
 

29 292,00 Kč 
 

6,83% 

2009 
 

28 154,00 Kč 
 

-3,88% 

 

Zdravim všicky Dombasaky a tež robotniky 
našich cerušek. Venku nam padaju trakaře 
a podobne svinstva a v Dombase se zas 
nudi paru bezpečaku. Tož jinak to nevidim, 
bo jinak si neumim vysvětlit jak v tak kratke 
době možu vymyslet tolik ukazkovych ho-
vadin. Začnu postupně.První zasah do 
černeho byl dotaznik bezpečnostniho 
uvědoměni, aneb „mysli jak mysli bezpe-
čak“. Nad některyma otazkama se u nas 
na štrece zapotili aj inženyři študovani a to 
ste neviděli jak se jim kuřilo z hlavy. Je fakt 
na zvaženou co by v takem testu mělo byt, 
zavolal sem teda přiteli na telefon a chtěl 
sem po něm radu, jak často se kontroluje 
technicky stav brzd na vozidle, musim po-
dotknout, že už sem vyčerpal napovědu 
padesat na padesat. Kamarat je specialista 
přes ty čtyřkolove milačky a tak poradil jak 
poradil. Nebudu už dluho napinat, ale od-
pověď byla po napovědě špatně. Tož včil 
už možu všickym řidičum v Dombase do-
poručit, aby než vyjedu z garaže nebo 
enem z parkovaciho mista ať nezapomenu 
pokažde rozebrat cely brzdovy systém a 
zkontroluju technicky stav, bo jen tak je to 
podle bezpečaku spravne. Tož upřimnu 
soustrast. Další otazky byly asi pro určite 
specialisty, bo kolik lidi se v kanclu zajima 
o odpojovani mašin a nasledne nahazo-
vani po odstavce, to vi paru lidi na štrece, 
ale ne všici robotnici ve fabrice. Další 
fajnovy přikaz co se na něho bude prašit a 
nikdo ho nebude chtit kontrolovat je zakaz 

 

 telefonovani za chuze. Je to asi tak super 
napad jako ten před nějaku dobu kery se 
tykal drženi při chuzi po schodišti. Včil ma 
byt jakasik doba hajeni, aby se to jaksi 
vžilo a za nějaku dobu se za to budu 
rozdavat zapisy. Podle mojiho odhadu by 
mělo vedeni Dombasu popsany zapisnik 
bezpečnosti do čtrnacti dnu. Vždyť oni bez 
telefonu neudělaji ani ranu. Mam take 
doporučeni, od přištiho měsice bude platit 
nařizeni, zakaz dychat za chuze a ve 
vytahu jezdit vzhuru nohama. Podpoři se 
tim sniženi obsahu oxidu uhličiteho 
v Dombase a ve vytahu si zvyšite fyzičku. 
Temu řikam zdravotně ekologicka 
iniciativa.  
Poslední napad bezpečaku a vedeni naši 
super fabriky je oživeni chromeho a nedo-
nošeneho děcka jmenem vnitropodnikova 
doprava a ukončeni vjezdu MHD do fab-
riky. Penizky se nenašli v takovem objemu 
jak se počitalo v minulosti, ale horky bram-
bor se zas přehodil na zavody a ty si maju 
financovat opravy zastavek ze svojich 
fondu. Začina mi to tu připadat jak ve 
školce při sledovani pohadek v televizi, ně-
kdo si na řeďaku asi moc často pušťal 
„Obušku z pytle ven“. Hlavně tu pasaž o 
neviditelne jitrnici, taky velky a věři na po-
hadky. Od kdy s prazdnym měšcem něco 
zaplatim. Není dostatek zlaťaku na opravy 
a nutne vydaje, všude se musí šetřit bo 
krize eště není za nama a vedeni přisvišti 
zase s fantastickym napadem. Tož fčil by  

PŘED 20 LETY …  
HISTORIE ODBORŮ A POR  II. část 

Ale vraťme se k roku 1995. V letech 1990 - 1995 nebyla ani jednou podepsána KS v termínu 

do 31.12. Dynamiku růstu průměrného výdělku v I. pololetí 1995 ovlivňovala nařízením vláda 

regulačním a sankčním opatřením ve mzdové oblasti. Rokem 1999 začal boj o záchranu Nové 

huti. POR zastavila pokus o vytvoření holdingu VŽ+TŽ+NH. Prosadila ustanovení 

Konzultativního týmu při Ministerstvu průmyslu a obchodu , který se zabýval restrukturalizací 

hutí. Zabránilo se nevýhodnému prodeji majetku nebo pohledávek NH,  uskutečnila se 

opakovaná jednání s monopolními dodavateli uhlí. Docházelo k pozastavování dodávek této 

klíčové vstupní suroviny na přelomu let 1999 a 2000. Odbory docílili výměny managementu 

NH, který byl vlastníkem společnosti "Petrcíle" a odprodal tajně a bez vědomí MPO, MF a 

FNM tuto společnost. Následně se prosadil provozní úvěr na nákup surovin od Konsolidační 

banky, v kritickém období  1. čtvrtletí roku 2000, pomocí protestního mítinku a hodinové 

výstražné stávky. V té době POR věnovala trvalou pozornost a připomínkovala všechny 

průběžně předložené návrhy na restrukturalizaci a privatizaci českého ocelářského průmyslu, 

které počínaje rokem 1999  v různých obměnách prosazovaly tzv. "českou cestu" privatizace v 

očekávání masivní finanční podpory od státu, aniž by respektovaly reálné možnosti ve státním 

rozpočtu a nebraly na   zřetel naprostou  nezbytnost vstupu silného , zahraničního investora, 

který by byl vybrán ve veřejné soutěži. Podařilo se zastavit pokus o pronájem Nové huti 

společnosti OSINEK, s rizikem následného rozprodeje vybraných aktivit v NH. V roce 2000 

nebyla podepsána KS na roky 2001-2003. Vedení trvalo na tom, že nemá na nárůst. Byl 

vyhlášen spor o uzavření KS, proběhlo jednání před zprostředkovatelem. Byla vyhlášena 

stávková pohotovost. Bylo vyhlášeno na 26.4. konání veřejného shromáždění zaměstnanců. To 

se však neuskutečnilo a dne 19.4. 2001 byla podepsána KS na roky 2001-2002 ( nárůst mezd 

jak je vidno z tabulky byl 8,5 % , a vedení nechtělo přistoupit na 6%) . V období  let 2000-

2003 se uskutečnila  četná jednání v rámci intenzivního lobbingu, na ministerstvech , s 

bankovními věřiteli, regionálními úředníky, politiky napříč politickými stranami, s 

odborovými orgány OS KOVO  a ČMKOS , ale také na půdě Evropské federace kováků.  V té 

době se také uskutečnila mnohá mediální vystoupení na obranu NH v reakci na vedenou kam-

paň proti NH, jejíž cílem bylo očernění huti a snížení důvěryhodnosti v očích veřejnosti , ban-

kovních věřitelů, obchodních partnerů, státních  i regionálních institucí a také na půdě Evrop-

ské komise v Bruselu.  Z důvodu „přezaměstnanosti“, výsledků  produktivity práce a 

rentability  vedení společnosti rozhodlo  v roce 2001 o snížení počtu zaměstnanců na 

ředitelství o cca 500 osob, a postupně na závodech v roce 2002 o dalších minus 2500 

zaměstnanců. Na leden 2002 byla připravena nová varianta restrukturalizace českého hutnictví  

pro jednání vlády.  Ale o tom zase v příštím pokračování.   Sobolová Alena 

 

 

 

 

 

Pokračování bude následovat v příštím čísle. 

                                                                                                              Sobolová Alena 

 

 

 

 



 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 736 773 586  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 

 

Zaměstnanci se stal pracovní úraz závaţnějšího charakteru. Sanitka záchranné sluţby ho odvezla do nejbliţšího nemocničního 
zařízení, které však nemá nejlepší pověst. Je moţné, aby zraněný, případně rodinní příslušníci poţadovali odvoz do jiné, 
vzdálené nemocnice? Na co všechno má zraněný nárok? 
Záchranná služba má určeny spádové oblasti a jim příslušná zdravotnická zařízení, což vyplývá z nutnosti zajistit krátké dojezdové časy. 
Pacient má právo vybrat si zdravotnické zařízení podle své úvahy, ale musel by si dopravu do něj zajistit sám a na své náklady, pokud 
se nedohodne jinak se svou zdravotní pojišťovnou. Je pravděpodobné, že první zdravotnické zařízení po něm bude vyžadovat 
podepsání reverzu. 
Z čeho se skládá odškodnění? 
Je to především náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, což je rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem 
události a plnou výší nemocenských dávek. Dále je tato náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případech, 
kdy dojde ke změně pracovních schopností, přiznání invalidního důchodu a podobně. 
Bolestné lékař stanovuje počtem bodů podle platného sazebníku. Jeden bod dnes představuje 120 korun. Dále sem patří ztížení 
společenského uplatnění, což je obdoba bolestného reprezentující náhradu za trvalé následky. Náhrada věcné škody, ke které došlo při 
úrazové události, může mít různorodý charakter. Patří sem i případné zjednání výpomoci, či poplatky za znalecké posudky. Mezi náklady 
účelně vynaložené ve spojitosti s léčením patří doplatky na léky, nákup ortopedických pomůcek, cestovné za cesty k lékaři (hradí se 
veřejný dopravní prostředek, není-li dobrozdáním lékaře podložena nutnost použití vlastního vozidla), nově sem patří i tzv. regulační 
poplatky. 
Dvouletá lhůta pro žalobu u soudu 
Odpovědný bývá zpravidla zaměstnavatel, u kterého poškozený také svůj nárok uplatní. Výše škody může být známa v různých časech. 
Např. výše ztráty na výdělku bude známa až po skončení pracovní neschopnosti, výše bolestného v okamžiku, kdy lékař považuje stav 
postiženého za ustálený. Nároky za škody na zdraví jsou obecně nepromlčitelné, je však možné promlčet jednotlivá plnění plynoucí z 
těchto nároků. Proto je dobře „ohlídat si“ dvouletou lhůtu pro případné uplatnění nároků u soudu. 
 

 

 NÁROKY PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU 

KADEŘNICTVÍ VE DVOŘE 
Sokolská třída 4 Ostrava 
naproti zastávky Most Miloše Sýkory u VZP 
 
Vystřižením získáte slevový poukaz na 50% + každé vaše 
páté stříhání bude zdarma 
Objednávky  na tel.č. 603 838 950 

Otevírací doba Po-Pá od 8-18 So 8-12 
Bereme i bez objednávky 

 

Tak mě by třeba zajímalo, proč stojí 
chlazenka v jídelně AMO 72,40 Kč , 
když úplně ta stejná stojí v centru  
Ostravy v prodejně masny 55,-Kč. 

mailto:vitezslav.prak@arcelormittal.com
mailto:david.verner@arcelormittal.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com
mailto:vi@mittalsteel.com

