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Slovo na úvod 
Petr Slanina 

                                                                                                         
Děkuji za projevenou důvěru od členů naší základní 
organizace.  
To, že jste mě zvolili předsedou Základní organizace OS 
KOVO ArcelorMittal Česká republika, beru jako projev 
důvěry ve mně a v moji práci, kterou pro odbory dlouho-
době dělám. Touto cestou bych chtěl rovněž poděkovat 
Viťovi za 12 let práce v čele naší ZO. Zároveň chci pobla-
hopřát zvoleným úsekovým důvěrníkům a specialistům a  
poděkovat jim za jejich odhodlání něco dělat pro své spo-
lupracovníky. 
Jsem si vědom, že nastupuji do funkce v době veliké ne-
jistoty, kdy nevíme, kdo koupí naší firmu. Kdy celý tento 
proces prodeje je zahalen tajnostmi a neúplnými informa-
cemi. Chci věřit tomu, že se nám společně podaří překle-
nout tuto dobu. „Nám“ mám na mysli všechny zaměst-
nance, kteří by měli rázně a jasně říci, že chceme firmu 
nejen moderně řízenou, ale i s moderním a výkonným 
zařízením. 
Prodej firmy je velice důležitý, nicméně já chápu svou funkci i v tom, že jsem zvolený pro zaměstnance. Jsem připraven 
pomoci každému jednotlivci. Vím, že to, co se může zdát někomu jako malicherný problém, může být pro jiného hodně 
důležité.  
Věřte mi, že pokud bych Vás svou prací zklamal, tak bych zklamal hlavně sám sebe. 

Rozloučení, aneb v žádném případě neodchá-
zím… 
Vítězslav Prak 
 

Vážení novohuťáci, po dvanácti letech, třech funkčních 
obdobích, nastal čas na změnu ve vedení naši ZO.  
Vždycky jsem zastával názor, že funkce předsedy by ne-
měla být „doživotní“. Protože pokud někdo pracuje na po-
stu předsedy jedné z největších odborových organizací 
v České republice a vykonává svou funkci naplno, nedá se 
to dělat věčně. Proto jsem se rozhodl již nekandidovat a 
uvolnit svůj post svému nástupci.  
Za uplynulých dvanáct let jsem prožil hodně krásných 
chvil, když se podařilo něco vybojovat pro zaměstnance, 
pomoci někomu, kdo se dostal do úzkých, ale třeba i uhájit 
firmu proti „ekoteroristům“, kteří se hodně snažili nás zlikvi-
dovat.                                                 Pokračování na str.3 

Fakta k prodeji naší firmy – dle firmy Syndex 
(nezávislá poradenská firma) 
Petr Slanina 

 
Obě firmy (Liberty Steel a British 
Steel), které mají o naši firmu zájem, 
jsou soukromé kapitálové fondy spe-
cializované na přebírání společností v nesnázích. Vznikly 
v důsledku krize evropského ocelářského průmyslu 
v letech 2015-2016. U obou firem není předpoklad rychlé 
modernizace výroby, jsou nejasné dodávky surovin a od-
bytiště.                                             Pokračování na str.3 

KRÁTCE  

 Na pozvání odborů z firmy British Steel navštíví předseda 

naší ZO spolu s předsedy jiných organizací tuto firmu 

 Cyklistického zájezdu do Pasohlávek se zúčastnilo 82 na-

šich členů a rodinných příslušníků 

 6.10. se uskuteční  výlet do polských Beskyd 

 3.11. se koná 4. ročník badmintonového turnaje 

KONFERENCE 17.9.2018  

Mítink „Konec levné práce“ 
Petr Mrkva 

 
Dostal jsem nelehký úkol, napsat o 
účasti na mítinku. 
Opravdu jsem se zapotil, neb vše smě-
řovalo ke standartnímu popisu „výletu“ 
do Prahy, což by v tomto případě nebyla pravda.                                                
Hned zpočátku jsem musel převracet oči, neboť akce byla 
pojata „po americku“, jednoduše snaha o velikou show.                                                             
Doba to zřejmě vyžaduje. Nicméně snažil jsem se i přesto 
řádně soustředit na věci a informace, které nám byly 
v průběhu akce předkládány.  
                                                           Pokračování na str.3 

Reakce na článek „Nejsou lidi - personální 
se diví!!!“ 
Nespokojený zaměstnanec 

 
Dobrý den,  
ráda bych reagovala na článek Víti Praka Nejsou lidi – 
personální se diví!!!   
Při čtení tohoto článku jsem totiž myslela, že se někdo 
dozvěděl můj příběh a zveřejnil ho v novinách. 
                                                         Pokračování na str.3 
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Rozloučení, aneb v žádném případě neodchá-
zím…                                ...pokračování ze str.1 
 

Dodnes si pamatuji, jak jsme objížděli s prvním indickým 
generálním ředitelem Sanjayem Samaddarem po všech 
možných zastupitelstvích okolních obcí a městských části 
Ostravy, Havířova i Vratimova a přesvědčovali jsme je, že 
fungující huť je důležitá i pro ně. Mám krásné vzpomínky 
na spolupráci s dalším generálním ředitelem Augustinem 
Kochuparampilem, který byť byl hodně tvrdým manažerem, 
měl ke všem lidský přístup, snažil se pomáhat potřebným, 
nevynechal ve své funkci jedinou Valcířskou 50, sadil pod 
Lysou horou stromky. A využil každou příležitost, aby se 
mohl setkat se zástupci naši ZO kdykoliv, když byl 
v Ostravě, nebo na veletrhu v Brně. 
Jednal jsem s místními politiky, ale také s ministry a premi-

éry českých vlád, s médii. 
Za své působení ve funkci předsedy jsem samozřejmě za-
žil také spoustu nepříjemných situací, proher, pocit zmaru 
a frustrace. Ne vždy se vše totiž podaří přesně tak, jak si 
člověk představuje. Nejhorší jsou ale podrazy, nenávist a 
lidská zášť. 
V posledním funkčním období však dostal můj život novou 
dimenzi. Přišlo na svět několik mých vnoučat a já jsem na-
jednou poznal jiný svět. Svět štěstí, radosti, rozzářených 
dětských očí a bezmezné důvěry malého človíčka ke svým 
blízkým. A tento krásný svět je mi nejbližší.   
Jsem si naprosto jist, že můj nástupce Ing. Petr Slanina je 
stoprocentně připraven vést největší Základní organizaci 
v rámci AMO.  Rád mu budu nápomocen v jeho nelehké 
pozici a jsem pevně přesvědčen, že naši ZO dostane na 
ještě vyšší úroveň.  

Mítink „Konec levné práce“ 
...pokračování ze str.1 

Díky tomu jsem dospěl ke zjištění, že naše odborová orga-
nizace nepracuje vůbec špatně. Konfederace musí bojovat 
za spoustu věcí pro zaměstnance, které jsou již dlouho 
v naší firmě samozřejmostí. Delší dovolená, kratší pracov-
ní doba, ale třeba i návštěva lékaře, vězte – ve firmách 
bez odborů to nebývá standardem.  
Dostalo se nám řady informací o tom, co chce ČMKOS 
prosazovat na celostátní úrovni. Od zrušení „karenční do-
by“ až po zvýšení minimální mzdy. Překvapil mě rozdíl 
průměrné mzdy ve firmách s odbory a bez. Rozdíl byl neu-
věřitelný. Podobných informací a údajů však zaznělo mno-
ho, doporučuji proto navštívit stránku ČKMOS k této akci 
https://www.cmkos.cz/obsah/219/na-pristi-rok-pozadujeme
-rust-mezd-7-9/22820, kde můžete v přílohách najít pre-
zentace se všemi informacemi a videozáznam celé akce. 
Během akce vystoupilo hned několik zástupců jednotlivých 
svazů, tito pak poukazovali na své hlavní problémy. Celá 
událost se tak nesla ve jménu jedné ze základních zásad, 
kterou je nutno opakovaně připomínat a to „společně-
silnější“. Nenechat se proti sobě navzájem štvát. Všichni 
zde víme, jak se podařilo našemu podniku rozeštvat odbo-
ry. O totéž se mocní snaží na celostátní úrovni, napříč jed-
notlivými svazy. 
Celkově mě akce příjemně překvapila a účast na ní roz-
hodně nemohu považovat za zbytečně ztracený den. 

Reakce na článek „Nejsou lidi - personální se 
diví!!!“                                     ...pokračování ze str.1 
 

Nakonec jsem ale pár rozdílů našla. Na rozdíl od zmiňova-
ných kluků jsem nastoupila pod personální agenturou, pod 
kterou jsem pracovala 3 roky.  Poté jsem byla, hlavně díky 
své iniciativě, přijata do kmenového stavu na dobu určitou 
(1rok) s tím, že mi příště bude určitě smlouva prodloužena 
na neurčito. Bohužel to dopadlo úplně stejně jako u zmiňo-
vaných kluků. Dnes mi běží potřetí prodloužená smlouva na 
dobu určitou. Na konci roku mi smlouva končí a 
s avizovaným prodejem AMO mi opravdu není nejlépe. Žít 8 
let v pracovní nejistotě opravdu není zrovna příjemné. Dou-
fám, že na konci roku nebudu svého rozhodnutí, strávit své 
nejlepší pracovní roky v podniku, kde se ke mně takto cho-
vají, litovat. Kdybych svou práci neměla tak ráda a neměla 
tak naprosto úžasné kolegyně!, určitě bych tady již dávno 
nepracovala. Vedení naší firmy by si mělo uvědomit, že bez 
výchovy mladých, vzdělaných, perspektivních a motivova-
ných lidí, tato fabrika, i přes veškerou snahu automatizace, 
prostě fungovat nebude! 

Fakta k prodeji naší firmy – dle 
firmy Syndex ...pokračování ze str.1 
 

Britisch Steel 
- je založena v roce 2016 třemi finančníky  
- je to malá část fondu Greybull, který převzal některé 

ocelárny v Anglii, v Scunthorpe a ve Francii, nedáv-
no se rozšířili i do Nizozemí 

- v metalurgickém průmyslu jsou nováčkem 
- uplatňují politiku minimalizace investic 
- jejich výsledky jsou nedostatečné vzhledem ke zlepšo-

vání konjunktury v sektoru evropské oceli 
- tento měsíc oznámili rušení 400 pracovních míst 

v úřednických profesích 
Liberty Steel 

- je založena indickou rodinou 
- převzala uzavřené továrny Tata Steel ve Velké Británii 

a v roce 2017 australskou ocelárnu Arrium 
- investuje také do železného šrotu a do výroby hliníku 
- nejasný původ finančních prostředků (finanční nestabi-

lita skupiny) 
- rozšiřuje svou síť v sektoru surovin 
- Ostrava by byla pro ně jediným evropským zdrojem 

hutní oceli 

https://www.cmkos.cz/obsah/219/na-pristi-rok-pozadujeme-rust-mezd-7-9/22820
https://www.cmkos.cz/obsah/219/na-pristi-rok-pozadujeme-rust-mezd-7-9/22820
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 Kohouti 

Stojí statek veliký 
a už z prosté logiky, 
má veliký dvorek, 

na něm ptáků spolek. 
 

Je tam hejno slepiček 
a od nich jenom kousíček 

kohouti se naparují, 
vzájemně se přetahují. 

 

Slepičky to velmi rmoutí, 
nejsou to jen dva kohouti, 

celé hejno je jich tady 
a nikdo s tím si neví rady. 

 

Jen se perou, peří lítá, 
temná zloba jimi zmítá. 

Každý by chtěl druhým velet, 
zobák vráží v jejich skelet. 

 

Hospodář se na to dívá 
za zády nůž velký skrývá. 
Udělám z nich pečínku, 
dobří budou na vínku. 

 

Jaké plyne poučení? 
Všichni budou poraženi! 

Když se budou spolu rváti, 
hospodářem budou sťati.  

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá zájezd do aquaparku WISLA  

Částku 100 Kč nebo 250 Kč uhraďte nejpozději 14 dní před konáním zájezdu.  
Závazné přihlášky na tel. 2051. 

 
Shrnutí Setkání mladých kováků 2018 
Jan Vašňovský 

 
Chtěl bych se podě-
lit o zkušenost 
z akce, kterou pořá-
dalo OS KOVO, ko-
mise mladých odbo-
rářů. Ve dnech 7-
9.9.2018 jsme se 
zúčastnili akce ve 
složení Jan Vašňov-
ský, David Dostál, 
Petr Studený, Jiří 
Štelcl alias 
„Čmoud“  na téma 
„Mladí chtějí být 
slyšet“.  
Po příjezdu jsme hráli 
minihry podle čísla 
hozeného na kostce (házení šipek, skok v pytli, hod do koše a další). Při ubytování 
jsme si nemohli nevšimnout, že jsme na budově č. 6, pokoj č. 6 a je nás 6 odborářů. 
Jako kdyby záměrně Ostravu takto umístili, jako zkušenost z předchozích ročníků.:-)  
V podvečer, při představování, náš ostravský kolega „Čmoud“  předvedl kulturní 
vsuvku, kterou všichni ocenili potleskem a úsměvem na rtech, ale nebyl to takový 
potlesk jako měla skupina Merlin, která hrála celý zbytek večera. 
Ráno po snídani začal program, kvůli kterého jsme přijeli na setkání mladých. Práce 
ve skupinách obsahovala náplň řešit 4 témata (tvorba loga a sloganu setkání, proč 
lidé nechtějí vstupovat do odborů a tvorba  námitkovníku, nové technologie a práce 
s médii a poslední téma proč odboráři vystupují z odborů). Tento program byl zakon-
čen shrnutím všech příspěvků. Odpoledne jsme se věnovali sportovním disciplínám, 
které byly večer vyhodnoceny. Ale vůbec nejlepší a nečekanou cenu dostal náš zmi-
ňovaný ostravský kolega „Čmoud“ za nejlepšího baviče víkendu. Po vyhlášení se 
grilovaly klobásky a na ohni si mohl každý účastník opéct špekáček. V neděli ráno 
jsme se rozloučili s pořadateli a odjížděli jsme s příslibem, že se můžeme zúčastnit i 
příštího setkání mladých. Už se moc těšíme a vyzýváme tímto i ostatní mladé odbo-
ráře k účasti na skvělé akci, kde se nejen pobavíte, ale získáte i nové zkušenosti. 

20. října 2018 

3. listopadu 2018 

Cena zájezdu pro členy ZO OS KOVO AMČR a jejich rodinné příslušníky je 

100,- Kč, pro ostatní 250,- Kč 

V ceně je doprava a oběd, vstup do aquaparku si hradí každý sám. Pojištění není součásti zájezdu. 

Odjezd- Ostrava DK města Ostravy 8:00 

               - Havířov autobusové nádraží 8:30 

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

Děti platí poloviční ceny. 


