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A proč tež ne? :-) Na hale hyc jak sviňa, tož jedno lopnem 

no ni? Na bazošu sme našli pultovy mrazibox z jedneho 

zkrachovaleho obchoda za dobru cenu , byť štreka do teho 

gheta na Šumbarku nebola zrovna jedna s tych 

labužnickych. K temu sme hopli hned za roh do Radegasta a 

nakupili hlinikove šulky s dvanactku, desitku a aj ten 

bezalkoholovy se tam jakysik najde. Švihnem to na vuzek, 

ozimnime skoro na mraz a neni Boha aby to tu chvilu 

nevydrželo fajně podchlazene. Budeme to rozdavat po 

všickych patečnich šichtach hned za vratnicu, akurat eště 

nevime, kaj přesně nam dovola ten ancabel parknuť. Bo s 

vedenim musime všicko koordinovať! Chtěli sme to prdnuť 

hned za turnikety, ale pry ide o moc exponovany plac, tož 

že nam pry najdu inší. Asi budeme stat na mistě pro 

fofrvuzky nebo kajsik za rohem, ale kdo bude mit jazyčisko 

po šichtě na košuli, ten nás isto istě najde, bo jak nebude 

fučet, tak aj modry altan u vuzka rozbalime. :-) A aby bylo 

jasne, henten pitny režim je jen pro naše členy! Ti nahlasa 

jmeno, něco z tria 10-12-birell, zrobi se faja v seznamu a 

šmaruj, další..! :-D
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Ani v minulém měsíci jsme nezaháleli, takže si stručně 

shrneme události, jenž se již udály ( někteří totiž pravidelně 

nesledují náš web a FB), a taky nějaké věci, které nás teprve 

čekají.. Pokud se nic mimořádného nestane, tak do 

celozávodky již další tento plátek nevydáme, tudíž bych 

vám již nyní chtěl za celý výbor ZO popřát pohodové prožití 

dovolené! Hlavně si pořádně odpočiňte, nemyslete na 

práci, věnujte se svým rodinám či přátelům ( když je 

některé soboty zanedbáváte ), a hlavně se v srpnu vraťte do 

práce zdraví..! :-) 

Vydali jsme se cestou, kdy se snažíme zaměstnancům- 

neodborářům eliminovat jejich důvody ( nebo spíše 

výmluvy ) proč neposílit naše řady na cestě za "lepšími 

zítřky". První výmluva se týkala člověka, jenž v HMMC již od 

února letošního roku nepracuje. Druhá výmluva se týkala 

vyjednávání o KS- letos to už taková hrůza přeci nebyla..! :-) 

Třetí výmluva byla ta, že odbory nejsou sjednocené... Tak 

fajn, od 01.06.2017 už jsme!!! Posledního května k nám do 

podniku dorazila delegace z pražské centrály OS KOVO v 

čele s předsedou panem Součkem Jaroslavem, a dovezli 

nám to černé na bílém i se štemplem. Nikdo z vás si 

nedovedete představit, jaká je s tímto procesem spojená 

několikaměsíční administrativa! Samotné založení odborů 

je proti tomu brnkačka, takže pevně věřím, že jsme to řešili 

poprvé, a taky naposled! Protože jenom sjednoceni máme 

možnost v našem snažení uspět. Samozřejmě opět a zase 

mockráte děkuji všem, jenž se do tohoto procesu zapojili a 

nám tak výrazně pomohli. Nyní se tedy nabízí otázka, JAKÁ 

JE DALŠÍ VÝMLUVA..... ?!?!?!

No co už, nominovali mě tam, tak jsem tam i byl. Chvíli 

předtím vyhořel ten věžák v Londýně a já měl pokoj v 

nejvyšším 10-tém patře. Věřte, moc příjemný pocit to 

zrovna nebyl. Ještě horší pocit jsem však měl z proslovů 

některých vystupujích. Tam už to byla fakt více politika než 

odborařina. :-( A jak se výsledek sjezdu dotkne nás? Skoro 

nijak, jen jsou upraveny některé body stanov, budoucí cíle a 

jeden vyměněný místopředseda ve vedení.. Čeho si však z 

tama vážím nejvíce, je možnost se vůbec setkat a podebatit 

s odboráři, kteří se stále ještě zabývají více svými lidmi než 

politikou! Pochytal jsem nějaké tipy a inspirace,takže 

uvidím,  jak se nám je podaří časem zrealizovat tady u nás v 

Nošovicích..

SJEZD OS KOVO V OLOMOUCI

SPOJENÍ ODBORŮ V HMMC

*** ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK- NEPRAVIDELNÍK VYDÁVANÝ ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH ***



Mnozí jste to sledovali, komentovali, chválili či kritizovali- 

prostě sto lidí, sto chutí. Bohužel, mnozí z vás se spokojili s 

palčivým titulkem na českém serveru místo toho, aby si 

informace ověřili přímo u zdroje. Stručně tedy nejdůležitější 

fakta: základní mzdy se zvednou o 14,12% a to postupně po 

třech etapách. Od 01.06.2017 o 4,7%, od 01.01.2018 o 4,7% 

a od 01.11.2018 o 4,1%. K tomu 500 EURO jednorázová 

odměna. Kolektivka je pak uzavřena na více jak dva roky a 

to do srpna 2019. V Moderných odborech je organizováno 

cca 74% zaměstnanců a během týdenní stávky byli bez 

nároku na mzdu- odbory si mohly dovolit jim hradit pouze 

povinné zákonné odvody, jelikož tam jsou nějaké soudní 

pře o majetek s druhou ZO... Osobně mám na celou tuhle 

událost dva pohledy na věc. :-) Každopádně vidím největší 

plus v tom, že po dlouhé době se alespoň někde uměli 

zaměstnanci semknout a táhnout za jeden provaz! A to 

navzdory různým výhružkám či "kopancům" ze strany 

vedení.. To není jak u nás, kdy při prvním bububu má 

většina naděláno v kalhotách.. :-((( Tady jsme opravdu 

hodně pozadu a čert ví, zda-li se ke kolegům z branže vůbec 

někdy alespoň přiblížíme. Na jaře se uměli semknout v 

Žilině, teď v Bratislavě, pro příští rok deklarují větší 

odhodlání v Mladé Boleslavi...

Jelikož došlo ke sloučení obou našich ZO, došlo i k rozšíření 

výboru na 9 funkcionářů. Jejich seznam naleznete na našem 

webu www.odboryhmmc.cz a postupně se tam pokusíme 

dodávat i jednotlivé fotografie tak, aby jste nás mohli 

snadněji rozpoznat. K této příležitosti jsme rovněž od 

vedení dostali sladkou pozornost- je dobré vědět, že mají 

smysl pro suchý humor.. :-)
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SESTŘEL TOHO DRONA !!!

Občas se člověk při té odborařině i zasměje. Narazili jsme 

na kolegu, jenž se vyzná v grafice a všem tom okolo, a tak 

jsme pro jeho práci potřebovali nějakou kvalitní fotku 

našeho "Pentagonu". Jelikož na oficiálním webu firmy toho 

moc na výběr nebylo, rozhodli jsme se vzít místopředsedův 

dron ( jenž umí natáčet či fotit ve 4K ), a udělat si nějaké 

originální záběry sami. Chvilku ve větru hledáme vhodnou 

polohu pro záběr, když v tom za námi přiletěl z vrátnice 

pracovník ostrahy. Prý mu volal nějaký aktivista s oddělení 

GA, že to má nějak sundat, nebo rovnou sestřelit. :-D Po 

nezbytné identifikaci a menší časové prodlevě, vstříc k nám 

dorazila i dvoučlenná delegace z hlavní budovy. Po ujištění, 

že nepatříme k žádným korejcům či dealerství, došlo na 

přednášku o vzdušném prostoru apod.. Místopředseda má 

však předpisy z této oblasti v malíčku, takže si na nás 

nepřišli. :-) Každopádně paní Kateřina z oddělení PR byla tak 

milá a nabídla se, že nám nějaké kvalitní záběry sama zašle, 

což obratem i učinila, takže za to jí patří velký dík.. 

VW BRATISLAVA - VÝSLEDKY ŠTRAJKU ROZŠÍŘENÍ VÝBORU ZO

* procento za senioritu nebude přiznáno zaměstnanci, který 

má průměrné hodnocení výkonu za poslední 2 roky horší 

než C; pro tento účel se jednotlivým známkám hodnocení 

přiřadí body: S=5, A=4, B=3, C=2, D=1 a pokud hodnota 

průměrné známky hodnocení bude nižší než 2, procenta za 

senioritu nebudou zaměstnanci přiznána; pro tento účel se 

u TT zaměstnanců berou v úvahu známky za posledních 8 

kvartálních hodnocení výkonu (včetně případných známek 

hodnocení v agentuře), u MT zaměstnanců se započítávají 

celkové známky hodnocení (IEG) za poslední 2 roky  

* bonus je krácen o 1 procentní bod za každé dovršené 2 

dny absence
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DOVOLENKOVÝ BONUS

Už jej máme na účtě, letos poprvé i s oceněním za senioritu, 

jenž se na jaře podařilo vyjednat v kolektivní smlouvě. 

rozhodné období: 01.12.2016 až 31.05.2017

základní výše bonusu: 50%

>= 11

>= 13

>= 15

seniorita:

plus 5%

plus 7%

plus 9%

plus 11%

plus 13%

plus 15%

odpracované 

roky k 01.06.
% za senioritu

>= 5

>= 7

>= 9


