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Objevily se indicie, že naši firmu koupí nový investor.

„Tady se bude kůřit jenom z komína.”
Kalibrace detektoru na alkohol je
finančně náročná, proto přechází
zaměstnavatel na nový způsob zjišťování alkoholu. Pracovník je zaveden do speciální místnosti, kde se
musí vyjádřit, jestli nové potrubí je v
rovině nebo není. Pokud nevidí jasně
a rovně, musí ihned opustit pracoviště. Totéž platí pro naše čtenáře.

Zaměstnanec,
který dělí materiál ať se okamžitě dostaví do
kanceláře mistra. Bude podroben testu na
nikotin. Tento
zaměstnanec
evidentně vytváří clonu ať není
vidět, že kouří.

Přijímací pohovor

1.dubna vedení korporace rozhodlo, že od
měsíce května se začne stavět nová, velkoprostorová baterie s názvem VKB- 12 a
nové čtyři baterie s pěchovaným provozem KB3-4, KB5 -6. Dobrá zpráva je ta,
že na výrobě strojů a zařízení se v největší
míře podílela NASA, takže většinu práce
budou dělat roboti, tudíž odpadne fyzická
zátěž. Podle nových technologií a studií
ohledně ekologie, budou nové baterie pod
vodou, tudíž nehrozí žáden dopad na životní prostředí. Dokonce i s předstihem je
podepsaná dohoda s odbory, že v období
sucha, kdy budou zaměstnanci doma, budou dostávat 150% své mzdy, a roboti se
budou sami opravovat a připravovat na
dobu, kdy se opět zvedne hladina vody.
Již teď jsem pln očekávání na dobu uvedení do provozu.
Koksík
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• Do konce některého příštího roku, budou
všechna sociální zařízení nová
• Od dnešního dne budeme dostávat všechny
podklady o které si řekneme + 10% navíc
• Tento měsíc si můžou zaměstnanci přinést
do kantýny svůj recept oblíbeného jídla
• Všem zaměstnancům s pružnou pracovní
dobou budou proplaceny přesčasy
• Blíží se doba, kdy personální oddělení bude
spolupracovat se závody, ne bojovat

Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví.
Tak jsem se rozhodl, že přestanu číst noviny.
(W. L. S. CH.)
eNHKGáčko

Už je to tady !!!!!

Vysvětlivka pro příslušnice
ženského
pohlaví, které toto
zařízení nikdy neviděly: Toto jsou pisoáry
zakryté pytlíkem. Jsou
to totiž tajné pisoáry
před odhalením.
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Národní divadlo moravskoslezské požádalo vedení naší
firmy o pomoc jak se zbavit nešvaru telefonování v pracovní době. Jak ukazuje tento snímek, umělci jsou schopni
telefonovat i při baletním vystoupení.

1.dubna 2015 proběhne pod záštitou
oddělení B2 – Hygiena a zdraví charitativní sběr záchodových prkýnek.
Apelujeme na všechny zaměstnance,
pomozte zlepšit hygienické podmínky
vašich kolegů na výrobních závodech!
Podvozek je v pořádku
šéfe!

Získali jsme tajnou informaci, že londýnský Arcelormittal Orbit se nebezpečně naklání podobně jako
šikmá věž v Pise. Vyslali jsme na vlastní náklady
svou vyslankyni - odborníka na stavby, mosty a
lešení s úkolem posoudit stav, popřípadě situaci
zachránit. Díky úsilí naší ZO se věž zafixovala a
nebezpečné zhroucení již nehrozí!

Polopatě
Jak zasklít rozbité sklo:
Hlavně nevybírat střepy. Uříznout
jakékoliv sklo o něco menší než je
zasklívaný otvor. Nanést jakýkoliv
silikon na střepy alespoň trochu držící v rámu. Přitisknout tabulku skla.
Hotovo!!

Jeden z členů reakční rady se nám snaží něco
sdělit. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, čeho
se jeho poselství týká. Proto jsme na oplátku
použili gesto s zdvihnutým prstem, které je
jednoznačné: Jsi jednička! Pozor, neplést
s časopisem obdobného jména!
eNHKGáčko
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Po úspěšné záchraně Orbitu se další člen reakční
rady rozhodl zachránit i
Atomium a objekty nesmyslně rozmístěné v
různých výškách umístit
do roviny, nejlépe na
zem. Bohužel, koule mu v
dlaních klouzaly, proto
jsou stále tam kde byly.
To mám ale vejce, co?
O globálním oteplování se
mluví již dlouho. Ale zatím
zůstávalo pouze u planých
řečí. Dle nového příkazu generálního ředitele se i naše firma
musí na tuto změnu lépe připravit. Fotografie ukazuje, jak
se musí firma vyrovnat
s extrémními výkyvy tepla,
přinášející globální oteplování.
Tyto úpravy musí proběhnout
do konce tohoto roku v celém
areálu firmy. Proslýchá se, že
z důvodů větší bezpečnosti
vrcholového
managementu,
budou muset tento tuning podstoupit i rozvody ve všech autech vedení.

Přesná práce na míru = základ úspěchu. Dveře, které jsou zhotoveny na
míru, působí jako bezpečnostní zá- Jsou manažeři, kteří si myslí, že vozový park naší firmy je nadmek toalety.
bytečný. Přinášíme jasný důkaz, že opak je pravdou!!!
eNHKGáčko
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Společnost AMEPO vědoma si zdravotních rizik
zaměstnanců od 1. 4. instaluje pod a nad každé schodiště nádržky s desinfekcí,
kde před použitím schodiště a zábradlí má každý
povinnost omýt své ruce
plné baktérií, aby tak zabránil šíření přenosných
nemocí.
Dále na každém provoze
budou připraveny firemní
kola pro kuřáky, kteří o
přestávce mají možnost
zajet si do země krále Miroslava.
Dohoda o navýšení mezd
na úroveň hutě Brunejského království (což je v
přepočtu na Kč v průměru
124587)je na spadnutí,
další sociální záchody zůstanou zachovány.
3
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Jitce
Když v podchodu plném prachu,
potkávám tě občas.
S kolegy vždy trapně tlachu,
jsi továrny okras.
Jak ti mám říct, že tě žeru,
že jsi krásná strašně?
Bojím se, že v hlučném šeru,
nepřijmeš mé vášně!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO celého světa
pořádá výlet do Vesmíru

Vesmírnou lodí SpaceShipTwo
Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO celého světa: 3 499 000,- Kč
Cena pro ostatní: 3 500 000,-Kč
v ceně je výcvik a letenka
cena neobsahuje pojištění a stravu (svačinu sebou)
Odlet z Nového Mexika
Doba letu cca 2,5 hodiny z toho 5 min. stav beztíže
Návrat ???
Přihlášky s nevratnou zálohou 3 000 000,- Kč pouze do naplnění kapacity – nejpozději však do 31.3. 2015!!
Hlaste se na tel. 4444. Doplatek po návratu!
Reakční rada je redakci známa, ale utajená v redakci.
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