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Brusel podruhé a snad i na-
posled! 
Martin Krejčíř 
 

V úterý 8. 11., letos už podruhé, 
vyrazily ze Severní Moravy dva au-
tobusy se stovkou ocelářů na de-
monstraci významných Evrop-
ských odborových svazů v meta-
lurgii do Bruselu. Z naší základky 
jeli podpořit tuto akci čtyři odhod-
laní členové.  
Jednalo se už o druhou demonstraci 
proti udělení statusu tržní ekonomiky 
Číně a změnám v obchodování 
s emisními povolenkami. Evropská 
komise nechala řešení tohoto problé-
mu na poslední chvíli a v případě ne-
nalezení kompromisu bude Číně au-
tomaticky status tržní ekonomiky při-
znán po 11. prosinci letošního roku, 
což by za současného stavu státem 
podporované výroby oceli v Číně 
znamenalo ohrožení stovek tisíc pra-
covních míst v Evropě. Že se jedná  o 
vážný problém  jsme viděli na vlastní 
oči, když se této demonstrace účast-

nilo 10 000 kolegů z Německa a celá 
demonstrace proběhla v bouřlivé at-
mosféře. Po celé čtyři hodiny konání 
jsme si za deštivého a chladného 
počasí vyslechli plamenné projevy 
prezidentů a viceprezidentů evrop-
ských odborových svazů a demon-
strací kolem sídel EU jsme připomněli 
námi voleným zástupcům, čí mají 
hájit zájmy. 
Neméně důležité pro Evropský oce-
lářský průmysl je také záměr EU 
změnit zásady pro obchodování 
s emisními povolenkami. To, co se na 
ocelářství v Evropě chystá po roce 
2021, je doslova likvidační! Zatím co 
Čína, Amerika, ale ani Rusko, Ukraji-
na, Turecko a vlastně nikdo mimo EU 
nemusí platit za emisní povolenky, 
oceláři v Evropě ANO!!! A Evropa se 
dovozům oceli vůbec nebrání! Ameri-
ka je schopná uvalit na dotovanou 
Čínskou ocel během několika dní clo 
ve výši 300 a více procent, EU trvá 
desítky měsíců, než rozhodne o clu 
ve výši cca. 20%!  

Ruce 
Tentokrát jinak. Celou kolekci rukou 
jsme umístili na vnitřní dvoulist 
eNHáčka. 

KRÁTCE  

 Zaslali jsme podporu ZO OS KOVO AMT-

PO při řešení personálních problémů 

 Po intervencích naší ZO byly na SJV 

vyplaceny prémie do plné výše 

 Letos dostali agenturní zaměstnanci po-

prvé odměnu ve výši 2%  

 Všichni naši členové obdrželi slevovou 

kartu Sphere 

 Zájezdu Adventní Olomouc se zúčastnilo 

48 členů se svými rodinnými příslušníky 

Vážené kolegyně, kolegové, 
jsme na konci dalšího roku, který nebyl nikterak jednoduchý pro nikoho 
z nás. Přes všechny nesnáze se v letošním roce podařily důležité věci.  
Jednou z nich je udržení zkrácené pracovní doby na Koksovně. A např. 
agenturní zaměstnanci dostali poprvé vyplacenu odměnu za hospodářské 
výsledky. Vyjednávání s vedením není jednoduché. Ale ani komunikace 
mezi odboráři není úplně ideální. Přesto věřím, že všichni uděláme vše 
proto, aby naše spolupráce do budoucna probíhala v duchu vzájemné 
úcty, partnerství i přátelství. 
Za Výbor Základní organizace ArcelorMittal Česká republika přeji všem 
zaměstnancům spoustu krásných vánočních chvil v teple domova a ra-
dostné vykročení do dalšího roku.  Marta Polášková 

Kafeterie 
Ing. Petr Slanina 
  

Vyhodnotili jsme dotazník ke kafeterii, který jsme udě-
lali ve spolupráci s ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - 
3 Servis, ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava – Aservis 
a ZO OS KOVO Elektrárna Mittal Steel Ostrava.  
Tento dotazník byl k dispozici na všech kantýnách v areá-
lu. Na každém anketním lístku bylo vysvětleno, co je 
kafeterie a jaké jsou její výhody a nevýhody.  
Všem zaměstnancům, kteří vyplnili tento dotazník děkuje-
me. Celkem se nám vrátilo 1134 anketních lístků. Z toho 
bylo 802 z AMO, 183 z AMEPO, 94 z TAMEH, 14 
z AMDS, 2 z AMTPO a 39 z agentur práce.  
Na první dotaz „Kolik ročně utratíte v lékárnách a za 

volnočasové aktivity?“ odpovědělo 50% zaměstnanců 
do 500,-Kč, 21% - 500 až 1000,-Kč, 29% nad 1000,-Kč. 
Na další dotaz „Kolik Kč z ročního výdělku byste byli 
ochotni převést do systému kafeterie?“ odpovědělo 
95% 0,-Kč, 3% do 1000,-Kč a 2% nad 1000,-Kč. 
Třetí otázka zněla „Kterou součást mzdy byste byli 
ochotni nechat převést do kafeterie?“. 2% zaměstnan-
ců odpověděli příspěvek na dovolenou. 2% odměnu za 
odpracované roky a 96% zaměstnanců odpovědělo žád-
nou. 
V případě zájmu jsou všechny vyplněné anketní lísky na 
sekretariátu ZO. Přehledná tabulka i s připomínkami je na 
www.odboryam.cz. 
Jedna z mnoha připomínek v dotazníku: „Poukázkami 
dětem zájmové kroužky nezaplatím.“ 
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Turnaj v badmintonu ZO OS KOVO AMO 
Robert Kögler 

 
Za opadaného  listí přichází na řadu už naše pravidelné  zápolení čtyř-
her v badmintonu.  

Letošní  2.ročník připadl na so-
botu 19.11., opět v tělocvičně na 
ul. Varenské. Po přivítání, větši-
nou už známých borců a borkyň, 
seznámení se s již tradičním 
systémem hry a zahájení, začal 
kolotoč losování spoluhráčů a 
protihráčů. Po základních 
6.kolech jsme toho měli všichni už 
plné čočky, ale do dalšího vyřazo-
vacího pavouka nenechal ani je-
den nadšenec, hoňky za košíč-
kem, na sobě únavu znát. Finálo-
vé utkání byla hotová řež a výsle-
dek nebyl jasný až do poslední 
chvíle. Letošní 2. ročník, byl pro 
mě přeci jen něčím výjimečný. 

Myslím, že si herní systém po vychytání slabých míst, našel své příznivce. 
Jistě to bude i dobrou prací kolegů Mirka Korty  a Martina Krejčíře, kteří se 
ujali role zapisovatele, za což jim patří dík. Ale velikou radost mi udělal fakt, že 
tentokrát při vyhlašování a předávání cen, byli všichni hráči přítomni, vítěze 
odměnili potleskem a ve tvářích byl vidět fajn výraz. Těším se na příští rok. 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika  

Na noční (Vánoční) 
 

Zavřu v domě všechny dveře, 
dětem v okně zamávám, 

v krabičce mám kus večeře, 
jedu tam, kde všechny znám. 

 
Po hezky zdobených ulicích, 
lidé už kráčejí k modlitbám, 
světélek je tam po tisících, 

v buse na enháčko jedu jen sám. 
 

Na stole pracovním z papíru jesličky, 
o hlavní přestávce tu bude flám, 

to si otevřeme všechny své krabičky, 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ PŘEJEME VÁM! 

Vstup ZDARMA pro všechny zaměstnance AMO a dceřiných společností. Bruslení na vlastní nebezpečí!!! 
Zájemci se hlaste u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051 

BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI - OPĚT V HLAVNÍ HALE!!! 

OSTRAVAR ARÉNA  27.12.2015 od 12:00 do 15:00 

12:00 - 13:15   
využití plochy na hokej 

 
13:30 - 15:00  

jen bruslení bez hokejky a 
puku 

Výsledky: 1.místo – Šrubař P., Slanina P.   
    2.místo – Hrbáč P., Kladrubský P.   
    3.místo – Šmíd P., Larisch R. 

Den dobrovolnictví  
Ing. Petr Slanina 
 

V letošním roce jsme se opět zúčastnili Dne dobrovolnictví, který kaž-
doročně pořádá naše firma. 
Vrátili jsme se do Koblova, kde je centrální sklad sbírky Kola pro Afriku. Tato 
sbírka slouží k pomoci dosažení vzdělání v Gambii, kde jsou obrovské vzdá-
lenosti vesnic od škol. Kola tak pomáhají tyto vzdálenosti dětem překonat. 
Zároveň projekt pomáhá zaměstnat lidi těžce uplatnitelné na trhu práce. 
Letos jsme tak trochu zůstali v našem hutním oboru. Pomáhali jsme demon-

tovat nepoužitelná kola, která budou posléze odvezena do šrotu, který naše 

firma využívá jako vstupní surovinu. 


