
                              LISTOPAD 2019 
                                                          ZPRAVODAJ               

        eNHáčko 

eNHáčko  www.odboryam.cz 1 
  JSME TADY PRO VÁS 

VII.ročník                        Vydává ZO OS KOVO Liberty Česká republika                         číslo 12    

KRÁTCE  

 

 12.11. se konalo zasedání komise BOZP v LDO za účasti ŘB 

 14.11. začalo kolektivní vyjednávání v LO a 19.11. v LEPO 
(LDO má KS platnou do 31.3.2020) 

 18.11. začalo kolektivní vyjednávání v AmpluServisu 

 15.11. se konalo ocenění jubilantů Z10,14,LDO,prov.64 a 65 

 Cca 90 našich členů a rodinných příslušníků se zúčastnilo zá-
jezdu do Wisly 

 Nové zkratky a názvy společností  

Nová zkratka Název Stará zkratka 

LO Liberty Ostrava a.s. AMO 

LDO Liberty Distribution Ostrava, s.r.o. AMDS 

LEPO Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. AMEPO 

LTPO Liberty Tubular Products Ostrava a.s. AMTPO 

LC CR Liberty Commercial Czech Republic, k.s. AMC CZ 

LT   Liberty Technotron s.r.o. AMT  

Je krize v ocelářství finanční, nebo morální?  
Ing. Petr Slanina 

 
Naše firma přistoupila už k tomu, co je 
černou můrou jak pro zaměstnavatele, 
tak pro zaměstnance. 
Tím je uplatnění §209 Zákoníku práce-
Jiné překážky v práci na straně za-
městnavatele. S tím rozdílem, že Záko-
ník práce určuje výši náhrady mzdy 60% průměrného vý-
dělku, ale naše Kolektivní smlouva, díky odborům, určuje 
náhradu mzdy 70% průměrného výdělku. 
Otázkou zůstává, jak dlouho to může fungovat? To je určitě 
důležité pro majitele.  
Pak je tady, ale další otázka. Je toto nástup další finanční 
krize, nebo je to krize morální? A proč morální? Protože 
hodně záleží na politicích EU, kteří pod záštitou zelené 
Evropy přehlížejí fakt, jak je vyráběna ocel, která se do Ev-
ropy dováží.   

Tady si musíme uvědomit, že politici EU jsou námi volení 
zástupci! A popravdě řečeno, nemám povědomí o tom, že 
by se zrovna naši zástupci, až na některé výjimky, přetrhli 
v boji za Evropské, potažmo České ocelářství.  
Dostali jsme se do velice nestandartní situace. Potýkáme 
se s útlumem výroby, oceláři z jiných firem také naříkají, že 
to s výrobami jde z kopce, ale v našem okolí, jako by se nic 
nedělo. Média o této hodně vážné situaci v hutnictví, ale i 
v hornictví, mlčí, místní politici shánějí plusové body pro 
další volby a občané, kteří nejsou s touto problematikou 
seznámeni, vůbec netuší, co se děje. Možná dozrává čas, 
abychom hlasitě 
poukázali na 
hrozby, které se 
na nás valí!   

Autodoprava Petr Vávra, s níž naše ZO úzce spolupracuje, 

organizuje lyžařský zájezd do střediska Paganella v Itálii. 

Termín zájezdu 11.-16.3.2020. Cena pro dospělého 

11 000 Kč, dítě 8 000 Kč. V ceně doprava, 4x nocleh 

s polopenzí v hotelu Paganella s wellness, 4x celodenní 

skipas. Další informace u kol. Martina Kleina na tel. 

725 841 664. Upozorňujeme, že zájezd nepořádá naše 

odborová organizace, takže není možno na něj požadovat 

dotaci. 

Novým generálním ředitel Liberty Ostrava a.s. se stal Pascal Genest 

 
Pascal Genest je od 1. prosince 2019 nový generální ředitel Liberty Ostrava a.s..  
Je francouzské národnosti, vystudoval polytechnickou školu, obor matematika a přírodní 
vědy, pak stavební inženýrství. Zastával pět po sobě jdoucích pozic generálního ředitele 
v globálních ocelářských podnicích v Lucemburku, Španělsku, Bahrajnu (Blízký východ). A 
to především v nám dobře známém ArcelorMittalu. V posledních dvou letech působil 
v oblasti poradenství vrcholovému managementu v transformačních procesech a v nových 
příležitostech. Očekáváme, že jeho bohaté zkušenosti pomohou naší firmě překonat stáva-
jící krizové období a zajistí její další rozvoj v příštích letech.  
Současný generální ředitel Ashok Patil byl jmenován ekonomickým ředitelem celé skupiny 
Liberty Steel Continental Europe.  
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

  9:00—odjezd z Havířova, parkoviště u Kauflandu u AN 

  9:30—odjezd z Ostravy, parkoviště Domu Kultury 

19:00—odjezd z Brna 

21:00—cca příjezd zpět do Ostravy a Havířova  

Adventní BRNO  

 sobota 7.12. 2019 

 
 

Listopad 
 
 

Na listí jsem uklouznul, 
následoval pád,  

není se však čemu divit, 
vždyť je přeci listopad.  

 
Venku mlha, ranní mrazy, 

nepříznivý spad,  
nic nevidím, pokuckávám  

- to je listopad. 
 

Pozdě svítá, brzy je tma, 
nevidím v tom klad, 

na deprese a na splíny 
nejhorší je listopad. 

 
Ale brzy jako vždycky, 
skončí smutný listopad,  
v prosinci se budu jistě 
stále jenom usmívat!   

Závazné přihlášky s nevratnou platbou do 29.11.2019 u Ing. Jitky Javůrkové  
na tel. 2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com 

Cena pro členy ZO OS KOVO Liberty Česká republika a rodinné příslušníky 
250,- Kč, cena pro ostatní 450,- Kč. 

Turnaj v šipkách 
Stanislav Surma 

 
V pátek 11.10.2019 se uskutečnil nultý ročník šipkového turnaje 
v pizzerii Honzík v Ostravě.  
Sešlo se celkem 18 hráčů. Hráči byli rozděleni do čtyř skupin, kde si zahráli každý 
s každým o dvě postupová místa do vyřazovacího K.O. pavouka. 
Skupinu A vyhrál Martin Vácha, druhé postupové místo vybojoval Jiří Balík. 
Skupinu B vyhrál Stanislav Surma, druhé postupové místo Luboš Pěchovič. 
Skupinu C vyhrála Ivana Weissmanová, na druhém místě skončil Mirko Šťastný. 
Skupinu D vyhrál Miroslav Pastýrik, druhý skončil Robert Mlýnek. 

Vyřazovací boje v K.O. pavouku nejlépe zvládli a do 
finále postoupili Martin Vácha a Stanislav Surma.   
V tom byl nakonec úspěšnější Stanislav Surma, 
který po těsné výhře 3:2 nakonec slavil vítězství. 
Medailové stupně: 1.Stanislav Surma   
                              2.Martin Vácha  
                              3.Ivana Weissmanová       
Myslím si, že nultý ročník se povedl a budeme se 
těšit na další šipkové turnaje, které určitě budou 
následovat. Děkuji všem za účast.     

Muzikál Angelika 
Božena Pytlíková  
 

V neděli 20. října 2019 v 17:00 jsme se zúčastnili v Ostravar 
Aréně romantického muzikálu Michala Davida - Angelika, je-
hož předlohou byla čtrnáctidílná romantická série francouzské 
spisovatelky Anne Golon.  
Hlavní role se ujali Kamila Nývltová jako Angelika a Josef Vojtek v 
roli Joffrey De Payrac. Další známé osobnosti, které nás uchvátily 
svým pěveckým i hereckým výkonem, byly Yvetta Blanarovičová, Bohouš Josef, Jo-
sef Vágner,  Ivan Vyskočil a další. Nádherný, romantický příběh Angeliky, která i přes 
všechny nástrahy a úskalí svou lásku na konci celého příběhu opět získá, získal i nás 
diváky. Krásné kostýmy,  zpěv a atmosféra vyvolaly u nejednoho diváka běhání mrá-
zu po zádech a představení bylo odměněno dlouhým aplausem čtyř a půl tisíců divá-
ků. Věřím, že jsme všichni odcházeli dojatí tímto příběhem  a pěkně tak zakončili ne-
dělní večer.  A myslím, že jsme nebyli jediní, kteří si broukali chytlavé melodie muzi-
kálu Angelika ještě po cestě domů. Děkujeme naší organizaci ZO OS KOVO  
LIBERTY ČESKÁ REPUBLIKA za uspořádání této nezapomenutelné kulturní akce. 


