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Pracovní skupiny 
Marta Polášková 
 
 

V poslední době se nám nějak roz-
trhl pytel s různými pracovními 
skupinami. Jednou z nich, která 
vzešla z kolektivního vyjednávání, 
je pracovní skupina k tématu: Prá-
ce v koksochemickém provozu, 
jejímž předmětem bude diskutovat 
s experty rizika, expozice, rotace 
zaměstnanců a následně připravit 
akční plány pro tuto oblast.  
Jedna skupina bude za zaměstnava-
tele. Druhá za zaměstnance bude 
pracovat ve složení: V. Prak, M. Po-
lášková, R. Kögler, L. Lúčan coby 
předseda výboru BOZP při EWC AM 
a koordinátor 
celoevrop-
ského dotaz-
níku ke kok-
sovnám Ar-
celorMittal 
v Evropě. 
Každá skupi-
na by měla 
pracovat ve 
složení 4-5 
osob.  Proto-
že máme 

možnost do skupiny přizvat i někoho 
z řad odborné veřejnosti, učinili jsme 
tak a oslovili MUDr. Michaela Víta, 
Ph.D. ze Státního zdravotního úřadu 
v Praze, který se v letech 1991-1993 
podílel na Grantu Ministerstva zdra-
votnictví České republiky 
„Monitorování genotoxického poten-
ciálu emisí koksoven“. Domluvili jsme 
si osobní setkání, které se uskutečni-
lo 29. 8. 2016 v Praze. Předali jsme 
si důležité informace a domlouváme 
další postup. V tuto chvíli neznáme 
ani složení skupiny za zaměstnavate-
le, ani scénář jak budou probíhat jed-
notlivá setkání. Spolu s touto pracov-
ní skupinou vzniká na žádost odborů 
ještě jedna, jejíž téma je BOZP uka-

zatele. Tato 
skupina bude 
diskutovat no-
vý model na-
stavení KPI 
v oblasti BOZP 
pro prémiový 
řád společnos-
ti. Tak nám 
držte pěsti. 

KRÁTCE  
 

 Připravujeme dotazník pro zaměstnance 

ohledně kafeterie 

 13.9. proběhla první schůzka odborů k 

vyjednávaní nárůstu mezd na příští rok 

 Na badmintonový turnaj  konaný 19.11. 

se hlaste  na tel.2051 

 8.-11.9. jsme vypravili dva autobusy na 

cyklo zájezd na Jižní Moravu 

Konec levné práce v Česku!!! 
Víťa Prak 
 
 

Ve středu 7. září jsme se v Praze zúčastnili druhého 
protestního mítinku Českomoravské konfederace od-
borových svazů, který měl po roce znovu poukázat na 
nepochopitelně nízké mzdy zaměstnanců v České re-
publice.  
V minimální i průměrné mzdě jsme na úrovni 
„banánových“ republik. Přitom v produktivitě práce sice 
nepatříme ke „skokanům roku“, ale v žádném případě 
nejsme na úrovni zemí se stejnou minimální, či průměr-

nou mzdou! 
A tady je zakopaný pes! Nadnárodní korporace a firmy 
odvádějí z Česka stovky miliard korun ročně, ale na sluš-
nou mzdu pro své zaměstnance peníze mnohdy nemají. 
Jak správně řekl na mítinku „DIRIGENT“ (předseda 
ČMKOS Josef Středula), je čas si o zvýšení mezd důraz-
ně, hlasitě a sebevědomě říct.  
Během více než tří hodin prezentací a vystoupení hostů 
mne zaujala nejvíce jedna zásadní informace. Ve firmách, 
kde působí odbory, vydělávají zaměstnanci ročně   
v průměru o 45 000 Kč více, než ve firmách, kde odbory 
nepůsobí!     

Ruce 
Ing. Petr Slanina 
 

Ač je momentálně venku letní po-
časí, tak podzim se blíží mílovými 
kroky.  
S podzimem přichází čas na vyjedná-
vaní mezd na příští rok. Musíme se 
připravit na katastrofické scénáře, 
vždy zmiňované zaměstnavatelem, 
jako například, že ekonomika je na 
tom špatně, asi bude za dveřmi krize, 
nemůžeme si dovolit žádné navýšení 
mezd. Jakékoliv navýšení je 
z pohledu zaměstnavatele neopráv-
něné, jelikož si údajně naše ruce na 
sebe neumí dostatečně vydělat. 
Proto Vám jedny takové ruce ukáže-
me.  

Postupně se můžete těšit na více va-
šich rukou.  

Erich 50 let, 30 let pro huť 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika 

Orientační ceny v aquaparku: dospělý 30 zlotých za 1,5 
hod., poté 

5 zlotých za každých 30 min. Děti platí poloviční ceny. 
Vratná záloha 200 Kč  nejpozději 14 dní před konáním 

zájezdu. 
Závazné přihlášky na  tel. 2051 Ing. Jitka Javůrková, jit-

ka.javurkova@arcelormittal.com 

Mašinfíra 
 

Když robil sem já na Enháčku, 
sused mi to záviděl. 

„Ty za robotu máš pořádnou kačku.“ 
Říkal, jak mě uviděl. 

 

Teď, když robim na Mittalu, 
tak už mi to neříká, 

bo plat mi roste moc pomalu 
moja roba naříká. 

 

Asi na tom stejně budu, 
s tym mým fajným susedem, 
budu s ním robit mašinfíru, 
stejným vlakem pojedem. 

Pořádá zájezd do aquaparku WISLA  
       22.října 2016 
       5.listopadu 2016 

 
Účastníci (členové ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká repub-

lika a jejich rodinní příslušníci) 

si uhradí pouze vstup do aquaparku. 

Dopravu autobusem a oběd hradí ZO. 

Pojištění není součásti zájezdu. 

Odjezd – Ostrava DK města Ostravy 8:00 

                  – Havířov autobusové nádraží 8:30 

Výlet do Prahy se vydařil 
Jana Vitásková s rodinou 

 
 
Chtěli bychom poděkovat za pěkný a pohodový výlet do Prahy. Těšíme se 
na příští, v Praze a okolí je stále co poznávat. 
Cestovali jsme s naším 2,5 letým chlapcem. Z Hlavního nádraží na hotel Olšanka 
jsme se prošli pěšky, tam na nás čekala milá zpráva, že náš pokoj je již volný. Po 
ubytování jsme se prošli pěšky až na Staroměstské náměstí. Cestou jsme potkali 
spoustu živých soch a dalších pouličních umělců. Na náměstí jsme se zašli podí-
vat do Muzea voskových figurín. V restauraci U Husa, kousek od Orloje, jsme si 
dali jídlo. Ceny na to, že je restaurace v centru, byly překvapivě docela „lidové“. 
Pokračovali jsme dále přes Karlův most a přes Malou Stranu až na Hrad, kde 
jsme si počkali na výměnu stráží. Zpět do hotelu jsme cestovali metrem. To bylo 
pro syna velkým zážitkem. 
Druhý den jsme se po vydatné snídani vydali do Národního technického muzea, 
kde jsme strávili velkou část celého dne a to jsme si neprohlédli vše dopodrobna 
a mnoho jsme toho z časových důvodů vynechali. V muzeu je restaurace, i tady 
jsou ceny příjemné. Bohužel jsme nestihli navštívit i vedlejší Národní zemědělské 
muzeum. To si společně s dokončením prohlídky Technického muzea nechává-
me na příště.  
Dobrou kávu jsme si dali u Letenského zámečku, kde je opravdu pěkný výhled na 
Prahu. A cestou k vlaku jsme si ještě odlovili několik kešek (geocaching).  


