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Minulé číslo našeho nepravidelníku jsme udělali barevné ve 

formátu A3 a trvale do nástěnek ( nalezenete v něm soupis 

všech námi nabízených benefitů ), no a teď si zase pro 

změnu hodíme klasiku. :-) Nezapomeňte, že s blížicími se 

teplými dny máte možnost, za symbolickou úplatu, si 

zapůjčit chladící výčepní zařízení Lindr Pygmy 20! Rezervace 

probíhá skrze odborový web www.odboryhmmc.cz a 

samotné vyzvednutí/odevzdání pak v odborovém 

"výklenku" na Pentagonu.

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO 

HYUNDAI CZECH

Opět vzbudil emoce, u někoho pozitivní, u někoho 

negativní. Co mi ale dokáže vážně zvednout tlak ( více jak 

štamprlka domácí ) jsou naivní řeči, nebo spíše "hrdinská" 

psaní kolující virtuálním světem. Takže pro ty nejvíce 

vykřikující si připomeneme zákonná fakta a obecnou 

pravdu: 1.- celou dovolenou nám určuje zaměstnavatel, 2.- 

nikdo vás nemůže nutit jít ve státní svátky či víkendy na 

přesčas ( ani odbory s tím nemohou souhlasit, i kdyby nám 

třeba dali zlaté prase ), 3.- odpolední přesčasové soboty 

jsou opět vyhlášené jen proto, že jste ochotni na ně chodit ( 

tvrzení, že je nikdo nechce jsou úplně mimo realitu, stačí se 

kouknout do historie- zatím rozjeli všechny ),  4.- přesčasů 

je v druhé půlce roku méně než v první, 5.- kdo chce volno 

mezi svátky, tak si ho nadpracuje, kdo chce více volna v 

létě, bude jej mít naopak méně v zimě. Tady už nejsme ve 

školce, nikdo vás za ručičku nepovede, každý máme 

možnost volby, tak s ní naložte maximálně zodpovědně, a 

to vůči sobě, práci, rodině, kolegům apod..

Věc první: hlídejte si výšku uvedené sumy v měsíčním 

vyúčtování! Již ve vícero případech se totiž stalo, že po 

přechodu z rámcové smlouvy HMMC pod OS KOVO, 

operátor i nadále účtoval cifry z původního programu. 

Zkoušel jsem jako administrátor zadat hromadnou 

reklamaci, nicméně nakonec to dopadlo tak, že si to musí 

vyřídit každý sám za sebe.. :-( Takže zavolat na operátora 

4603 a nechat se přepojit na reklamační oddělení..

Minulou neděli proběhla v tradiční restauraci Křivý pes ve 

FM konference naší ZO. Z celkového počtu 42 delegátů se 

jich dostavilo rovných 30, a tak jsme i za dohledu jednoho 

člena DaRKu byli usnášení schopni. Proběhla celkem 3 

důležitá hlasování, a z každého z nich bylo sepsáno 

samostatné usnesení. Hlasování první bylo o přijetí změn 

základních dokumentů jako Statut a Volební řád naší ZO. 

Druhé hlasování se týkalo sloučení s druhou základní 

odborovou organizací působící v našem podniku. A konečně 

v hlasováním třetím byli dovoleni dva členové výboru naší 

ZO. Všechny důležité dokumenty byly řádně předány na 

regionální pracoviště KOVO v Ostravě a to podstatné z nich 

naleznete i na našem webu v zaheslované sekci „soubory ke 

stažení“. Všem delegátům patří za účast VELKÝ DÍK!!! Je 

velice povzbudivé vidět, že o činnost odborové organizace 

se zajímá, a de facto jí i prakticky řídí, čím dál více našich 

členů.. Protože odbory nejsou pouze o pár jednotlivcích, 

ODBORY JSME MY- VŠICHNI!!! Ještě jednou děkujeme a 

klobouček..
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Věc druhá: roaming a nařízení EU. Zase změna, poslední 

informace od operátora ze dne 24.05.2017 zní: vzhledem k 

regulaci EU již budou moci i členové programu mít EU 

roaming, aniž by přicházeli o slevy ze zvýhodněného 

programu, takže opravdu od 15.6.2017 bude platit to, že i s 

EU roamingem budou mít slevy na paušál tak, jak je 

uzavřeno. Takže člověk nakonec nemusí nic přenastavovat a 

podobné  prkotinky.. :-)
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DEN DĚTÍ V OSTRAVSKÉ ZOO

Tuhle akci jsme už jednou dělali a docela se osvědčila, takže si hodíme repeté.. :-) 

Vstupenky za necelých 15.000 Kč již nakoupeny máme, takže vezměte rodiny a 

dorazte! ZOO je krásná za každého počasí, takže tím se řídit rozhodně nebudeme.. 

Spoluúčast bude opět symbolická, dospělý za 20Kč a děti úplně zdarma, takže by 

byla opravdu škoda sedět doma. Jako rodinu počítáme dva dospělé a tři děti, takže 

co bude navíc, platí se v plné výši. Minule totiž někteří  dorazili se sedmičlenným 

doprovodem..

Rozmohl se nám tady takový nešvar, a tím nemyslím 

slovíčko prcat. :-) Hodně z vás mi dává lístky k proplacení i 2 

měsíce po skončení daného kvartálu- tak takhle mládeži NE! 

Víte jaká je s tím pak drbačka? Vše znovu přepočítávat, 

tisknout nové papíry apod.. To by se i účetní Fantúci 

zbláznil! Pravidla jsou tedy nastavena ( a na webu 

zveřejněna ) takto: Lístky se proplácejí POUZE do jednoho 

měsíce od skončení kvartálu, to znamená, že například 

účtenky z období duben-červen ( II. kvartál ) se proplácejí 

do posledního července, pak banán. Pořádek totiž musí být, 

just v účtech! :-) 
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V těchto dnech probíhají pravidelné 

bezpečnostní prověrky všech provozů, 

kterých se poprvé účastním i já osobně. 

Pár tipů kam se kouknout jsem již dostal- 

všem aktivním za ně samozřejmě děkuji, 

ale kdyby měl ještě někdo náhodou 

něco, neváhejte se ozvat. Je to 

především vaše zdraví, takže lepší je dbát 

na prevenci než pak obdržet výpověď z 

důvodu ztráty zdravotní způsobilosti, ne-

li ještě hůř.. 

KDY: neděle 04. června 2017

KDE: u některého ze členů výboru, vedle vstupu do ostravské ZOO

V KOLIK: čas pro distribuci vstupenek je stanoven od 09:00h do 10:30h

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PŘEDSTAVENÍ SE V KOSTCE

Prý co je to za cypa co teď šéfuje tym odborum.. :-))) Od nástupu do "funkce" ještě ani nebyl čas se pořádně představit, tak to 

tedy zkusím napravit nyní. Narodil jsem se 29.08.1984 v Novém Jičíně, tedy ve znamení panny. Kdo se trochu zajímá o 

horoskopy ví, co jsou srpnové panny zač, docela to sedí. :-) Žil jsem cca 20 let v Příboře a mám dva bratry, jednoho vlastního a 

druhého nevlastního. Od mých 10-ti let mě a bráchu, z důvodu rozvodu našich rodičů, vychovával otec- původní profesí 

vojenský dopravní pilot do doby, než zrušili vojenské letiště v Mošnově. Na vojně jsem sice kvůli studia nebyl, za to jsem si jí 

užil bohatě doma. Věci ve skříních do komínků, pravidelná "ohlašovací povinnost" když jsem lítal s klukama po venku a 

podobné věci, mě tedy rozhodně neminuly. :-) Pár let po obdržení statutu dospěláka jsem se odstěhoval do Třince, kde jsem 

strávil bezmála 4 roky. Během tohoto času jsem byl 3x na chmelu, a hned na tom druhém jsem potkal svou nastávající, ale o 

rodině až posléze. Co se vzdělání týče, tak po čerstvých šestých narozeninách jsem šel hned na základku, kde jsem strávil 

pouhých 5 let- udělal jsem totiž přijímačky téhda ještě na sedmiletý gympl. A tak se stalo i to, že jsem odmaturoval již v 17-ti 

letech. Hodně lidí mi to nevěřilo, jelikož si to neuměli ani spočítat, takže vyhraná pivečka se jen hrnula. :-D No a pak jak to už 

tak bývá, bylo nějaké to neúspěšné studium na výšce. Živit se sám a chodit na prezenční studium, to prostě nejde. A jelikož 

nejsem žáden dotovaný mamánek ani papánek, po pár letech jsem toho zanechal. Pracoval jsem u soukromníka jenž se 

zabýval stavbou a pronájmem lešení, pak jsem vyzkoušel i ASUS a montáž počítačů, až jsem 01.02.2008 skončil tady v HMMC, 

kde trčím doteď- a že jsem toho tady za těch více jak 9 let už zažil.. :-) Ohledně odborů, tak v těch jsem zde od jejich prvních 

měsíců fungování, trochu více jsem do toho pak začal kecat až začátkem roku 2010. Jsem toho názoru, že obecně v asijských 

firmách působicích v Evropě by měly být ze zákona povinné!!! Bohužel né všude tomu tak je, ale to není naštěstí náš případ.. 

Jinak s manželkou nyní bydlím v bytě ve Frýdlantu nad Ostravicí, kam jsem se za ní z Třince přestěhoval- mimochodem jsme 

spolu již přes 10 let- sezdáni jsme pak roků skoro 5. Máme dvě dcerky ve věku 2 a 3 roky, přesně je pak od sebe dělí 1 rok, 13 

dní a 13 minut. Hold, náboje byly moc ostré- jsem říkal, že je půjdu darovat, ale mám striktní zákaz! :-D Ještě bych neměl 

opomenout své koníčky. Tedy kromě zmíněných dětí je to florbal a stolní tenis, a mimo bývalý aktivní sport je to modelová 

železnice a taky BANÍK! Na ten se v rámci možností rád podívám i mimo Ostravu. V hokeji pak fandím Třinci, a to od jejich 

postupu do extraligy v roce 1995. Takže vyloženě slezským týmům! :-) Tááááák, a teď už o mě víte snad vše podstatné.. 

Případné dotazy na doupřesnění tohoto životopisu klidně rád zodpovím posléze.. :-)
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ROČNÍ PROVĚRKY BOZP PROPLÁCENÍ KVARTÁLNÍCH BENEFITŮ


