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Potřebujeme všechny! Důvěrníky, abychom zajistili 

maximální informovanost mezi zaměstnanci, delegáty 

abychom mohli právoplatně hlasovat o důležitých věcech 

týkajících se odborové činnosti.. Ideálním stavem pak je, 

když je důvěrník zároveň i delegátem. :-) Proto prosím 

všechny zájemce z řad naší odborové základny, napište, 

zavolejte a domluvíme se na dalším postupu. Není to nic 

složitého, v prvním případě vám chodí informativní maily a 

vy pak informace, případně různé tiskopisy šíříte dále. V 

tom druhém se jednou za čas dostavíte na výborem 

svolanou konferenci, a svým hlasem dáte najevo názor, 

který vaši nejbližší kolegové- odboráři k danému tématu 

sdílejí. Například aktuálně sloučení obou odborových 

organizací vázne právě na tom, že nemáme určené 

delegáty.. :-( Na každých 15 našich členů připadá 1 a bez 

nich se prostě nemůžeme hnout z místa! A to nemluvím o 

nutnosti odhlasování nových stanov, volebního řádu, zásad 

hospodaření apod.. Buďte tedy iniciativní! :-)
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T-MOBILE ERROR
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Z důvodu, že ze strany operátora jsem často svědkem 

nějakého IT problému a tímpádem i nemožnosti online 

schvalovat případné vaše žádosti o vstup do programu OS 

KOVO, byl domluven následující postup. Na email 

odboryhmmc@email.cz  mi pošlete své jméno, rodné číslo, 

telefonní číslo a paušál jenž chcete. Já to následně potvrdím 

a předám dále. Do cca 14-ti dní vám pak příjde SMSka, že 

jste v programu již zařazeni. :-)

PLÁNY DO BUDOUCNA

Abychom byli takzvaně vidět, dali jsme si mimojiné závazek, 

že každý cca kvartál zorganizujeme nějakou akcičku či 

setkání. Takže během letošního roku máme v plánu 

společný výstup na Prašivou, akci ke Dni dětí-o její podobě 

nyní můžete hlasovat na našem webu, jeden letní pátek po 

odpolední směně rozdávaní plechovek piva na vrátnici, 

potom něco jako odborovový teambuilding a také 

zvažujeme podzimní zájezd do vinného sklípku. Co se 

ostatních věcí týče, musíme dotáhnout do zdárného konce 

formální sloučení obou odborových organizací a s tím 

související úpravu základních dokumentů, zaměříme se na 

vývoj odborové mobilní aplikace, či chceme s vedením 

spolupracovat na zavedení obdoby tzv. Z-konta.. Takže 

doslova, práce jak na kostele! :-)
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SLOVO ÚVODEM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tvrdá práce pokračuje, nepolevujeme! Možná jste v 

minulosti byli zvyklí, že po kolektivním vyjednávání jste zase 

rok o odborech neslyšeli, ale tomu je konec! Budeme se 

připomínat, budeme psát, budeme do vás všelijak hučet 

tak, aby jste si konečně uvědomili, že to VY DĚLÁTE 

ODBORY!!! Členská základna sice roste, i s tajnýma nás je 

nyní okolo 600, ale es ist wenig- to je málo, jak bylo řečeno 

v jednom z dílů slavné české trilogie. Vedení odborů máme 

de facto nové, ve vyjednávání KS jsme z minima vydolovali 

maximum možného, rozšíři jsme naše benefity.. Jaká je tedy 

další vaše výmluva, proč stále ještě nebýt v odborech? 

Odbory jsou silné jen tolik, jak silní jste vy!!!
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Za cca dva měsíce ve funkci jsem již řešil nějaké výpovědi, 

vytýkačky či petice a zjistil jsem následující. Pokud chcete 

něco vůbec někdy řešit, musíte si prvně zamést před svým 

vlastním prahem! A to nejen po kázeňské, ale i pracovní 

stránce. Pokud si totiž z jakéhokoliv důvodu stěžujete 

například na svého nadřízeného, těžko uspějete, pokud 

často voláte o dovolenou na poslední chvíli třeba z důvodu 

neukončeného flámu, nebo máte největší chybovost na 

lince. Musíte být připraveni na to, že při vzájemné 

konfrontaci takové a podobné věci vytáhnou se závěrem, 

co si vlastně stěžujtete, když vy jste takový a makový.. A 

anonymní stížností se nevyřeší už vůbec nic, na tu se 

rovnou vykašlete! :-( To, že máte pravdu ještě neznamená, 

že se jí podaří i dokázat! Na druhou stranu, pokud existuje 

problém, měl by se řešit. Od toho jsme tu my, abychom vás 

podpořili, od toho je tu oddělení ER, které má tuto agendu 

na starosti. Vždy je potřeba zvážit všechny okolnosti a 

teprve pak jednat- i zde platí pravidlo dvakrát měř, jednou 

řeš..! Možná to teď vyznělo trochu tvrdě, ale nechci vám 

zbytečně mazat med kolem úst.. :-) 
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DŮVĚRNÍCI A DELEGÁTI



SPOLEČNĚ S MDGH NA PRAŠIVOU

A máme zde první letošní volnočasovou akcičku. :-) Společně pracujeme, společně relaxujeme- pojďmě si tedy užít 

prodloužený víkend! Například ze žel.stanice Dobratice pod Prašivou to je něco málo přes 5 km, to už zvládne opravdu každý.. 

:-D Klidně vemte svá dítka, drahé polovičky nebo třeba i babičky či kamarády. Všechny vás rádi uvidíme!
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