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Je vedro a mám žízeň! 
Ne že by mělo být v létě zima, ale to co jsme zatím zažívali, to je opravdu hodně. 
A když je horko, je třeba pít.  
Mnozí z nás si ještě pamatují doby, kdy na každém provoze byl pitný koutek, kde 
vedle pitné vody tekl z kohoutku ještě sifon a nějaká bublinková limonáda. A 
v kantýně bylo pivo osmička. Na ocelárně se dokonce čepovalo do půllitru. To bylo 
kdysi, dnes je to jiné. Legislativa se změnila a zaměstnavatelé více šetří. 
Zaměstnanci ArcelorMittalu v Ostravě mají k ochranným nápojům přístup. Odbory 
v minulosti přesvědčily vedení firmy, že jen  „pitná“ voda z kohoutku nestačí. V celé 
firmě jsou proto rozmístěny „sodobary“, kde si můžou zaměstnanci neomezeně nače-
povat chlazenou filtrovanou pitnou vodu nebo i sycenou CO2. Zaměstnanci s vyšším 
energetickým výdejem dostávají navíc energetické „šuměnky“ nebo minerálky. Letos 
v červenci po řadě tropických dnů rozhodlo vedení některých závodů o mimořádném 
doplnění pitného režimu o bezalkoholové pivo. Jsme rádi, že na náš impuls to udělalo 
i vedení Válcoven.   
Ale není to vše, co by měl zaměstnavatel při takových vedrech udělat. Vysoké teploty 
mimo jiné také znamenají povinnost upravit režim práce tak, aby zaměstnanec nebyl 
účinkům tepla nadměrně vystaven.  A tady již v našich provozech nastává problém. 
Ne každý mistr a vedoucí ví, že by měl jeřábníkovi v kabině bez funkční klimatizace 
nařídit bezpečnostní přestávky nebo střídání, ne každý ví, že tyto situace docela jasně 

upravuje legislativa. A až se 
kontrola z hygieny v zimě 
zeptá, co jsme dělali v létě, 
jak odpovíme? Měli na praco-
višti 38°C, proto dostali jeden 
lístek na nápoj navíc? Ale to 
skutečně nestačí. Každý řidič 
dobře ví, že špatně chlazený 
motor se začne zadírat a brzy 
odejde. A co člověk?  
 Ivan Pěknica 

KRÁTCE 
• AMO dosáhla v loňském roce 1,928 mili-

ardy Kč čistého zisku (více v příštím čísle) 
• Naše firma má v plánu převést další čin-

nosti do Polska a to nejen nákup 
• Na sociálních podporách jsme našim čle-

nům vyplatili za 1.pol. necelých 300 tis.Kč 
• Jsou ještě volná místa na turistický zájezd 

Velký Rozsutec 19.9.2015 
• ČMKOS svolává na 16.9.2015 mítink k 

zahájení kolektivního vyjednávání 
• Námi sjednané nadstandartní tarify u Vo-

dafone využívá 3700 uživatelů 

Už se zase blíží… 
Je doba prázdnin, dovolených, hice jak v Africe, ale v podvědomí mi stále častěji 
bliká v mozku varovná kontrolka. Už se zase blíží kolektivní vyjednávání.  
A v kontextu s tím si vzpomínám, že jsem asi před rokem četl Kolektivní smlouvu 
z firmy Bosch-Diesel Jihlava a tam mne zaujala jedna podle mne dobrá stať. Týkala 
se programu pro zaměstnance, kteří mají tři a méně let do starobního důchodu.  
Takový zaměstnanec se může přihlásit do programu, kde když podepíše dohodu se 
zaměstnavatelem, že nejpozději dnem, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod 
odejde z firmy do důchodu, může až tři roky pracovat ve zkrácené pracovní době. 
Funguje to tak, že zaměstnanec odpracuje 50 % měsíčního fondu pracovní doby a 
druhých 50 % mu zaměstnavatel zaplatí jako překážku na straně zaměstnavatele, čili 
průměrem. Zaměstnavatel přitom určuje, zda zaměstnanec bude pracovat každý den 
půl směny, nebo odpracuje polovinu měsíce a zbylou polovinu bude doma. Zjednodu-
šeně zaměstnanec tři roky před starobním důchodem pracuje jen polovinu pracovní 
doby, ale výplatu dostává celou. 
Tak co říkáte novohuťáci? Není to inspirace pro letošní kolektivní vyjednávání? Že 
by se nejlepší zaměstnavatel ukázal jako nejlepší zaměstnavatel… Víťa Prak 

Kdo bude poskytovatel stravování? 
Zřejmě většina z nás zaregistrovala informaci o probíhajícím výběrovém řízení 
na poskytovatele stravovacích služeb.  
Do souboje o to, kdo bude v dalším období zajišťovat stravování zaměstnanců 
„enháčka“, se přihlásilo 6 společností: Aramark, Eurest, GTH, Jospo, Sodexo a Tři-
necké Gastroslužby. K úspěšnosti bylo zapotřebí splňovat kritéria, určené pro posky-
tovatele stravovacích služeb.          Pokračování na str.2 

Přepracování a pracovní stres 
Práce a pracovní prostředí se v současné 
době stávají pro většinu lidské populace 
hlavním zdrojem a příčinou stresových 
situací.  

Dlouhodobé nadměrné pracovní zatížení pak 
ústí v chronický pracovní stres, jehož vyvr-
cholením může být tzv. syndrom vyhoření 
(burn-out).   
První varovné signály: pracujete více a více, 
je pro vás těžké odmítat další úkoly a povin-
nosti, ubývá radost z práce. Pocit odpověd-
nosti vám nedovolí rozdělit se o práci 
s kolegy, nestíháte a jste vyždímaní. Začíná-
te užívat léky, drogy nebo pijete alkohol. A 
když se k tomu ještě přidá šéf, který si myslí, 
že jeho zaměstnanci mají žít jen prací, je na 
malér zaděláno. Mnoho z nás se také setkalo 
třeba jen s jedním z podobných dogmat: že 
dodržovat osmihodinovou pracovní dobu je 
málo, brát si zákonem stanovenou dovolenou 
je divné a být nemocný je hazardování s pra-
covním místem. Někteří zaměstnavatelé své 
zaměstnance přetěžují a kladou na své pra-
covníky stále vyšší nároky a lidé, kteří se 
bojí o práci, prostě dělají, dokud nepadnou. 
Práce by neměla být hlavním smyslem živo-
ta. Práce má člověku sloužit k tomu, aby žil 
kvalitní život, ne aby se zahubil. Proto je 
užitečné naučit se vypínat nejen telefon, po-
čítač a další elektronické vymoženosti, ale 
především i sami sebe.       
 Zdroj: zdravi.e15.cz; novinky.cz 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pravidla 
 

Jednou jsem zaparkoval nějak špatně 
a hned volal mi můj vedoucí, 

že hodnocení mi snižuje nezvratně, 
stát zády ke zdi je zde totiž žádoucí. 

 
K pravidlům prý já mám poměr zlý 

a nechovám se aktivně, 
teď projeví se to u mé mzdy, 

jak jinak, než negativně. 
 

Na parkovišti proto žasnu, 
že někdo má rád divný sport, 

když do auta si dávám brašnu, 
vždy čelem stojí jeden Ford. 

Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/hráč(ka) do 20.10.2015 na tel.2051  
Občerstvení zajištěno 

První část klání bude na 4 až 6 kol (podle počtu hráčů), hrát se bude na jeden set a vždy 
budou losovány nové dvojice.  Soutěž je nekompromisně rovnoprávná!!!  Do druhé fáze 
turnaje se budou páry tvořit podle dosažených výsledků a půjde o klasickou vyřazovací 
verzi.  Někteří, kterým se příliš nevedlo, už nepostoupí.  
 

Bližší informace: Robert Kögler— rokogler@tiscali.cz 
 

KDE: Varenská 
KDY: 31.10.2015 od 8:00 do 12:00 

Pořádá 1. ročník  
BADMINTONOVÉHO  

turnaje ve čtyřhře 
pro muže i ženy všech výkonnostních kategorii 

Festival v ulicích a Colours of Ostrava 
Jsem dlouholetým návštěvníkem festivalu Colours, který je chloubou tohoto kraje. Jako 
zaměstnance ArcelorMittal Ostrava mě velice těší, že tuto významnou akci podporuje 
náš podnik. 
Co mě však těší daleko více, je podpora Festivalu v ulicích, který se opět po loňsku vrátil z 
Fukušimy do ulic.(I ta tráva Černé louce sluší a voní více než Karolíně). V tuto dobu dostává 
Ostrava úplně jinou podobu a místní si mohou užít některé účinkující Colours a to zdarma. 
Pohled na ulice, které na pár dní oživí vymírající centrum Ostravy, mě naplňuje radostí z 
toho, že pracuji v podniku, který toto financuje pro obyvatele města. Bohužel s informacemi, 
které přicházejí, mám obavu, že v budoucnu nebude stát za financováním této kulturní akce 
ArcelorMittal Ostrava, ale ArcelorMittal Poland.                   Petr Slanina 

Kdo bude poskytovatel stravování?.........pokračování ze str.1 
Mezi tyto patří kvalita jídel, poskytování vyvážené stravy, nabídka krabičkové či bezlepkové 
diety, doplňkový prodej, zajištění pitného režimu, ale také investice do provozů. Tím je myšle-
na rekonstrukce, automaty na chlazenou stravu a jiné. Součástí výběrového řízení byla také 
kontrolní degustace. Této se účastnili: za odborovou organizaci p. Iva Jančíková a p. Pavel 
Borůvka, za Asociaci cukrářů a kuchařů ČR za Moravskoslezský kraj její předseda p. Václav 
Forman a za oddělení firemní zodpovědnosti p. Monika Pěnčíková a Monika Supíková. Kon-
trolní degustace probíhala anonymně, což znamenalo, že jednotlivé společnosti byly označeny 
písmeny A-F a komise tak neměla ponětí, které společnosti právě hodnotí jídlo. Při degustaci 
se komise zaměřila na vlastnosti jídel z hlediska chutě, vzhledu, konzistence a vůně. Po vyhod-
nocení všech zmíněných kritérií se do užšího výběru dostaly dvě společnosti, mezi kterými se 
rozhodne. Do konce srpna bychom i my všichni měli znát vítěze. A zda to bude výhra, také pro 
nás strávníky, ukáže čas.       Valerie Paszová 


