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MEZINÁR. SETKÁNÍ HYUNDAI / KIA SÍTĚ- RESUMÉ

V minulém čísle našeho nepravidelníku jsem se zmínil, že 

se chystám na mezinárodní setkání zástupců 

zaměstnanců ze závodů Hyundai- KIA ve světě. I přes 

počáteční obavy z toho, kdo se bude nakonec účastnit, 

jak bude probíhat tlumočení a vlastně celá ta organizace, 

jsem byl nakonec opravdu velice mile překvapen, a ještě 

nyní jsem plný dojmů a zajímavých postřehů.. Celé toto 

"sezení" mělo samozřejmě obrovskou podporu 

centrálního managmentu v Korei, a tak nebylo o jejich 

ostudné činy nouze. Jako příklad asi uvedu ale jen jeden- 

ten nejvíce tragikomický. :-) Stal se totiž v sobotu, jenž 

předcházela samotnému setkání, a to u závodu KIA v 

Žilině. Jelikož korejským odborářům nebyla stejně jako u 

nás v Nošovicích z "různých" důvodů povolena prohlídka 

závodu, chtěli se před ním alespoň vyfotit- no a světe div 

se, taky problém! Takový strach z nich tamní managment 

měl, že raději celý závod obehnali páskami, postavili 

zátarasy, a to až po státní cestu.. "Prý" se tam to sobotní 

uplakané odpoledne prováděla elektrikářská revize 

veřejného osvětlení.. Samozřejmě, že kromě pracovníků 

ochranky, jenž dohlíželi na natáhnuté pásky, nebylo nikde 

ani nohy! 

A aby ona "revize" probíhala v maximálním pořádku, tak 

vše z úkrytu na vrátnici ještě "jistil" samotný prezident 

závodu.. Ten, před kterým se všichni standardně zdvořile 

klaní, poklonkují mu, a berou jej jako nejvyšší tamní 

autoritu..

Jak je vidno, užívání pásek v jakékoliv barvě a rozměru 

nemáme rádi jen tady u nás v Nošovicích- očividně i v 

Žilině na ně mají vyčlěněný bezedný rozpočet! :-) Ale 

nejen tamní managment měl přes víkend o "zábavu" 

postaráno.. Ten český rovněž nelenil, a již také 

připravoval krizový scénář, údajně ještě většího rázu.. To 

kdyby se korejští odboráři snad náhodou chtěli vyfotit i 

před nošovickým Pentagonem! Bohudík / bohužel je to 

po oné zkušenosti však ani nenapadlo, takže se již nikdy 

nedozvíme, jaké konkrétní "protiopatření" měli 

přichystáno.. Já bych to tipoval rovnou na celý tankový 

prapor! :-) A přitom by si člověk řekl- taková blbost 

že.......
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

SOUTĚŽ O LÍSTKY NA MS V HOKEJI 2019

Svátky jara skončily, a pevně věřím, že jste si ty čtyři 

odpočinkové dny náramně užili! A jak to tak po takovém 

prodlouženém víkendu již bývá, dozajista vyhlížíte už ten 

další, což? Nebojte se nic, alespoň volné květnové středy 

již totiž číhají za rohem.. :-) No a hned po nich nás bude 

čekat první letošní autobusový zájezd- ale nejen o tom již 

ve článcích níže.. 
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK 24. DUBEN 2019 / Č.73

SLOVO ÚVODEM

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Měsíc duben se pomalu ale jistě krátí, a vy tak máte 

necelý poslední týden na to, aby jste se zapojili do 

soutěže o lístky na letošní semifinálové zápasy 

hokejového MS v Bratislavě! Odpovědět na soutežní 

otázky lze pouze skrze naši mobilní appku, a to přesně do 

30.04. 12:00hod.. Níže QR kódy pro její stažení:



SOUD

Tohle jsem v minulosti také již jednou zmínil- aktuálně 

podporujeme našeho člena u soudu, jenž žaluje naši 

Společnost pro neplatnost výpovědního důvodu. Celá 

kauza bude patrně stát na závěrech soudního znalce z 

oboru lékařství, takže to vypadá ještě na dlouho.. :-/ 

Nicméně našeho člena jsme u prvního stání byli s 

místopředsedou podpořit osobně, a to je vlastně i důvod, 

proč o tom nyní píši- i přes vážnost onoho sezení jsme 

tam zažili jednu "pikošku".. :-) Protistranu totiž 

zastupovala jedna moc šikovná advokátka! Jen si 

představte- delší blond vlasy, světlé oči, pěkná postava, 

šedé sáčko a růžové nehty.. Na dotaz pana soudce, co to 

vlastně znamená- pracovní pozice Operátor 2 ( jenž v 

HMMC vykonával náš člen ), rázně a jistě odpověděla: " 

Operátor dvě pracuje vždycky na lince Trim2, tak jako 

Operátor jedna pracuje na lince Trim1, a Operátor tři na 

lince Trim3 atd. ". No chápete to, takový nesmysl a ještě 

rovnou u soudu? Jak se říká, pán Bůh někde přidal, a 

někde zase ubral- dále to již asi nepotřebuje žádného 

komentáře. Ale jo, jako předseda se občas i někdy 

upřímně zasměju.. :-)))  
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODBOROVÉ FINANCE

Jedna z výmluv, proč někteří nechtějí posílit naše řady je, 

že- cituji: "však kdo ví, co s těma pěnězma děláte!?". A 

jelikož mě baví racionálně argumentovat, tak ve zkratce. 

Stav hospodaření včetně konkrétních částek je 

každoročně prezentován delegátům na konferenci, či 

důvěrníkům na jejich školení. No a pak tu ještě máme 

DaRK.. Navíc, každý náš řadový člen se může osobně 

dostavit a nahlédnout do celého účetnictví- tedy opravdu 

není co tajit a za co se stydět! Stručně v číslech- 100% 

našich příjmů tvoří členské příspěvky. Z toho 25% 

odvádíme na OS KOVO, 13% spolkne naše fungování, 

17% uspoříme do dalších let a 45% v nějaké podobě 

vracíme zpět členům ( veškeré benefity, akce a zájezdy, 

soutěže apod. ). Jde o zdaleka největší podíl při srovnání s 

jinými organizacemi!!! Přitom takový standard a zlatý 

střed je totiž 10-15%, co se "vratky" lidem týče.. Takže 

jako žáby na prameni opravdu nesedíme! Bohužel, stále 

mnoho chytráků si však myslí, že jsme snad nějaká 

kampelička či co.. Přitom odbory = jistý druh služby! Na 

to je potřeba pamatovat, protože jako kampeličky 

dopadnout opravdu nehodláme..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ZÁJEZD DO ENERGYLANDIA PARKU V POLSKU

Letos jsme si pro vás připravili poprvé zábavný den v polském městečku Zator.  Energylandia je výjimečné místo, ve 

kterém si každý najde něco pro sebe. Je to obrovský komplex, kde se na rozlehlé ploše 26-ti hektarů nachází okolo 70-ti 

moderních atrakcí- počínaje extrémními, přes rodinné až k těm, které jsou určeny pro ty nejmladší. Všechny jsou 

prezentovány v tematických dekoracích a aranžích, v kompletní audiovizuální scénografii, připravené speciálně pro daná 

zařízení. Tak se pojeďte s námi pobavit, a zažít nedělní den plný zábavy..! :-)

DATUM

DOPRAVA

ODJEZDOVÁ MÍSTA

neděle 19. května 2019

zájezdovým autobusem s kapacitou 52 míst

celkem tři, a to vybraná tak, aby se nemuselo nikam moc zajíždět

Ostrava ÚAN

F-M aut. stanoviště

Český Těšín aut. st.

Zator, Energylandia

7:30

8:40

10:10

8:10

Zator, Energylandia

Český Těšín aut. st.

F-M aut. stanoviště

Ostrava ÚAN

18:00

19:30

19:55

20:20

na nikoho se opravdu čekat nebude, takže buďte prosím maximálně dochvilní

REZERVACE

BACUL JAN, ČLEN VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Tradičně skrze náš kontaktní formulář, jenž je umístěn na našem webu / aplikaci tak, aby bylo 

jasně zadokumentováno kdo se kdy přihlásil, a nedocházelo tak ke zbytečné polemice. 

NEZAPOMEŇTE UVÉST MÍSTO NÁSTUPU do kolonky "message"! Opět platí, kdo dřív příjde, 

ten jede.. Pokud do 09.05. nebude zcela zaplněna kapacita autobusu, nabídnou se po tomto 

datu zbývající místa i rodinným příslušníkům či přátelům od přihlášených..

CENA 250 Kč, což je 25% z celkové ceny 

zájezdu. Daný obnos prosím 

vhoďte v označené obálce do 

schránky na vrátnici, a to 

nejpozději do 09.05.!


