
Léto je za námi, a s tím i vedra na halách. Tam, kde je to 

nejhorší, děláme vše proto aby to bylo snesitelnější, 

nicméně nic nejde tak rychle jak bychom si sami přáli.. :-( 

Budeme tedy doufat, že v příští "sezóně" budou slíbené 

projekty dotáhnuty do úspěšného konce!
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

ODBOROVÝ TEAMBUILDING

Letní akce "plech do ruky" se těšila velkému zájmu, takže 

příští rok se pokusíme o repeté. A možná se nám podaří 

vymyslet ještě něco i teď v zimě, nuže uvidíme.. :-) Nyní 

zde však máme další slíbenou akci- odborový 

teambuilding! To aby nás bylo více "vidět" i mimo 

kolektivní vyjednávání, jak některé zlé jazyky tvrdí.. Sice 

jsme v kolizi s Radegast dnem ( stihnout se však dá obojí 

), ale vzhledem k plánovaným sobotním přesčasům 

nebylo moc termínů na výběr. Taky se má citeně ochladit 

a pršet, ale co- nejsme přeci z cukru, protože pak bychom 

ani v HMMC pracovat nemohli! :-) V akci bude odborová 

pípa v kombinaci s nošovickou dvanáctkou- myšleno 

plechový sud. :-D Nějaká ta butelka se taky najde, o 

proviantu ani nemluvě.. Kdo nemá rád plastový inventář, 

nechť si donese svůj ( kryglík, půldecák ). Posedíme, 

pokecáme, pořešíme, no prostě takové to pohodové 

sobotní odpoledne. :-) 

ODBORÁŘSKÝ OBČASNÍK

ČAS: 15:00 hod až cca 22:00 hod

CENA: samozřejmě pro naše členy zadáčo :-D
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

VÝZVA KE GL, TL, PŘÍPADNĚ DALŠÍ ŠARŽE..

www.lesnirestaurace.cz
DATUM: sobota 02. září 2017

MÍSTO: venkovní areál u restaurace Lesní, Palkovická 

1314, Frýdek- Místek, zastávka autobusů Místek- 

baráková bouda, vzdálenost cca 300m od restaurace
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SLOVO ÚVODEM ČLENSKÉ KARTIČKY

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Pomalu ale jistě probíhá jejich distribuce, dokonce i na 

teambuildingu budou případně k dispozici.. :-) Z praxe 

bych řekl, že budou sloužit například k prokázání vašeho 

členství při návštěvě odborového právníka na RP v 

Ostravě, nebo až když budeme zase rozdávat pivko na 

vrátnici, tak vás již nebudeme muset zdlouhavě hledat v 

seznamech apod.. :-) Oficiání informace z centrály pak zní 

takto: "Členský průkaz člena Odborového svazu KOVO je 

doklad, který umožňuje využívat služeb a výhod 

poskytovaných Odborovým svazem KOVO. Členský 

průkaz je majetkem Odborového svazu KOVO. V případě, 

že člen ukončí členství v Odborovém svazu KOVO, bude 

jeho průkaz  "deaktivován" a je povinen průkaz vrátit 

předsedovi své ZO nebo příslušnému RP OS KOVO. V 

případě, že člen přechází do jiné organizační jednotky OS 

KOVO, může zažádat o výměnu průkazu." 

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Čím dále častěji se ke mně dostávají informace, že i vy 

jako vedoucí zaměstnanci máte na srdci plno provozních 

problémů, které s vámi odmítají vaši nadřízení efektivně 

řešit. Nuže dobrá- pokud můžeme být jako odbory nějak 

nápomocni, a povede to i ku prospěchu řadových 

operátorů, NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT! Sám za sebe 

mohu říci, že jsem ochoten s vámi tyto podněty osobně 

probrati i ve svém osobním volnu a na neutrální půdě. 

Kontakty naleznete na našem webu, takže se stačí ozvat, 

navrhnout 2-3 případné termíny a hodíme scuka. 

Případná diskrétnost je samozřejmostí, takže pokud 

opravdu máte vůli, chuť a čas, probereme to.....

http://www.lesnirestaurace.cz/


DATUM:

MÍSTO:

KAPACITA:

DOPRAVA:

REZERVACE:

je možná od středy 06.09. se startem ve 12 hodin, a to pouze skrze 

odborový mail či kontaktní formulář přímo na našem webu. V případě 

více zájemců než je kapacita zájezdu bude rozhodovat čas doručení 

rezervace. Rezervace před uvedeným datem a časem budou neplatné! 

CENA:

tam i zpět autobusem, odjezd okolo 07:30h z Frýdku- Místku žel.st.

zrušeny a nabídnuty dalším zájemcům v pořadí!!!

Aby toho nebylo na podzim málo, zorganizovali jsme pro naše členy i tolik žádaný zájezd do vinného sklípku. Nakonec 

zvítězila jednodenní varianta, jelikož u té celovíkendové by byla potřeba zajistit i nocleh, a o náklady na něj pak zvýšit 

vaši spoluúčast. Uvidíme jaké budou reakce a dojmy, na budoucí rok to třeba fakt na ty dva dny přece jenom 

natáhneme. :-)

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU

250 Kč a je potřeba jí uhradit v hotovosti do středy 20.09.. Elektronická

platba nebude v tomto případě dostupná. Ideální bude vhodit daný

obnos do sběrného boxu na vrátnici, a to v podepsané obálce se
jménem plátce. Případně ji lze včas předat některému ze členů výboru.

Ty rezervace, jenž nebudou do daného data uhrazeny, budou obratem

( sraz před vlakovým nádražím s tím, že se počká na přípojné vlaky )

moc volných termínů na výběr už nebylo, takže sobota 07. října 2017

Slovácký sklep v Němčičkách ( u Velkých Pavlovic ), okres Břeclav

47 míst + 3 členové výboru ZO




