
To znamená před / po své směně.. Předejdeme tím 

zbytečným nepříjemnostem..! Tajní, či z nějakého 

důvodu "stydliví" členové, si mohou poukázky 

vyzvednout přímo v odborové kanceláři ( po domluvě ), 

nebo na oné personální vrátnici. Dlouhodobě nemocným 

členům poukázky na požádání zašleme doporučeně 

poštou, nebo si je mohou vyzvednout ještě kdykoliv 

během ledna- stejně tak jako zapomětlivci, kterých se 

každoročně bohužel vždy pár najde..
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ADVENTNÍ ZÁJEZD

SLOVO ÚVODEM

Konec roku se pomalu ale jistě blíží, a že by se jednalo o 

období klidné, to se říci zrovna dvakrát nedá.. Vrcholí 

přesčasové soboty, ohledně kolektivního vyjednávání se 

také brzy budeme muset rozhodnout jak dál, do toho 

distribuce více jak "půl mega" v poukázkách našim 

věrným členům.. No prostě finish roku 2018 jak víno, ale 

snad to všichni ve zdraví zvládneme..! :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

19.12.

05:30-06:15 ASSEMBLY, Production office- 

velká meetingovka

PAINT, Production office- malá 

meetingovka

WELDING, CMM room ( kontrola 

kvality )

PERSONÁLNÍ VRÁTNICE, visitors 

room

05:15-06:30

13:30-14:45

13:30-14:15

05:30-06:15

13:30-14:15

05:30-06:15

13:30-14:15

DISTRIBUCE VÁNOČNÍCH POUKÁZEK

Tradičně jako každý rok, rozdáváme na Vánoce našim 

věrným členům, poukázky CADHOC v hodnotě 600Kč. 

Tyto lze pak uplatnit na jakékoliv zboží v řetězcích TESCO, 

BILLA, HRUŠKA, TETA, DM atd.. Kompletní seznam 

provozoven naleznete na www.upcz.cz . Nárok na tyto 

poukázky mají všichni ti naši členové, jenž mají zaplaceny 

alespoň poslední 3 členské příspěvky! Jelikož jsme nuceni 

udržovat hospodářství v zelených číslech, nemůžeme 

poukázky dávat i úplně novým členům, protože si na ně, 

jednoduše řečeno, ještě nenašetřili- logicky.. :-) A jak že 

bude probíhat samotná distribuce?!

28.11.

05.12.

12.12.

Přístup na jednotlivá distribuční místa bude skrze 

odblokované dveře, nicméně vzhledem k "dohledu" jenž 

tam bude dozajista přítomen, výrazně svým členům 

doporučujeme, aby pro vyzvednutí poukázek využili 

pouze čas MIMO SVOU PRACOVNÍ DOBU !!!

Připomínáme, že druhou prosincovou sobotu pro vás ( ve 

spolupráci se Sportovním klubem ) pořádáme premiérový 

adventní zájezd! Spoluúčast ve výši 200Kč / osoba je 

pětinová oproti skutečným nákladům, takže by byla přeci 

škoda toho nevyužít!:-) Navíc, od pátku 23.11. můžete 

registrovat i své rodinné příslušníky či známé.. Konkrétní 

odjezdová místa budou upřesněna na našich 

informačních kanálech cca týden před událostí. Níže 

podrobnější popis toho, co vás čeká: 

Dopřejeme si krásnou adventní sobotu s relaxací v 

bazénech termálních lázní v Laa an der Thaya s večerní 

zábavou v průvodu úžasných masek čertů v historickém 

městečku Retz. Prohlédneme si místní katakomby pod 

náměstím plné stánků s Vánoční tématikou, vystoupíme 

na věž radnice a ochutnáme plno Vánočních dobrot na 

náměstí. Budeme se moci vyfotit s řadou masek čertů a 

nebo si je pouze pohladit. Zájezd je velkým zážitkem pro 

dospělé i pro děti.

Lázně Laa an der Thaya- Aquapark v Laa je postaven v 

moderním stylu a splňuje všechny dnešní náročné 

požadavky návštěvníků. Uprostřed lázní se nachází velký 

krytý bazén, ve kterém je termální voda o velice příjemné 

teplotě kolem třiceti pěti stupňů. Můžete zde jen tak 

relaxovat či si užívat místních vířivek. Z tohoto vnitřního 

bazénu máte možnost vyplavat do venkovního 



bazénu. Venku se totiž nachází celkem tři bazény, které 

jsou v celoročním provozu. Rozhodně se nemusíte 

strachovat z toho, že vám zde bude v zimním mrazivém 

počasí chladno, je tomu právě naopak. Voda je zde i v 

zimě krásně teplá a neklesá pod šestatřicet stupňů. 

Oblíbenou atrakcí v Therme Laa je venkovní bazén, ve 

kterém se nachází slaná voda a hraje zde podvodní 

hudba. Stačí se potopit pod hladinu a poslouchat. 

Lákadlem zdejšího aquaparku je také vodní tobogán, 

který měří 90 metrů. Tento tobogán vede i vnějškem 

areálu a určitě vám doporučujeme, abyste ho vyzkoušeli. 

Není to totiž ledajaký tobogán. Ze začátku se zdá vše v 

pohodě, ovšem po chvíli vjedete do úplné tmy a pak 

začíná vzrušující jízda. Nebudeme vám zde ale vše 

prozrazovat, raději si to vyzkoušejte na vlastní kůži.

Retz - městečko v dolním Rakousku

Hlavní náměstí v městě Retz představuje jedno z 

nejhezčích a největších tržišť Rakouska. Při prohlídce 

kouzelného náměstí velkého 1,2 hektaru, Domu zkázy v 

benátském renesančním stylu a staveb ve stylu baroka a 

biedermeieru, se budete cítit jako na nějaké piazze v jižní 

zemi. K pokoře vás vybídne 400 let stará zásada Retzu - 

"Všeho do času" - která je napsána velkými písmeny na 

cínem korunovaném Domě zkázy. Hlavní náměstí je 

možné projít i pod zemí. Již v 15. století potvrdil uherský 

král Matthias Corvinus občanům Retzu privilegium 

obchodovat s vínem. Zde, ve velkých vzájemně 

propojených sklepech o délce 21 km a 30 m hluboko v 

silné pískové vrstvě mořské usazeniny, byly skladovány 

veškeré zásoby vína z celého regionu. Jedna část tohoto 

zařízení byla před krátkou dobou přebudována na Sklep 

plný zážitků, který vás pomocí multimediálního programu 

a vystavených historických exponátů uvede do světa 

vína. Pokud opustíte středověké jádro města Retzu, 

očekávají poutníky nebo cyklisty idylické vinohrady a 

magický kraj vřesovišť. Stojí zde větrný mlýn, původní 

symbol města Retzu. Tento větrný mlýn pochází z 2. 

poloviny 18. století a je jediným funkčním větrným 

mlýnem v Rakousku.

Průvod čertů - Krampuslauf. Adventní zvyk Rakouských 

horských vesnic, tzv. Perchtenlauf nebo Krampuslauf 

(běh čertů). Téměř v každém městě dolního Rakouska 

můžeme před Vánocemi obdivovat víkendové průvody 

čertů. Čerti jsou oblečení do kůží, na hlavách mají ze 

dřeva vyřezávané masky s hrozivými výrazy. Do pochodu 

jim hraje rocková hudba typu Ramstein a za cinkotu 

zvonů a mlácení s řetězy prochází průvod přes náměstí. 

Diváci jsou většinou odděleni od průvodu hrazením, 

mohou se však často s čerty vyfotit. Není výjimkou, že je 

některá ta blondýnka z davu čerty unesena (a později 

zase vrácena). Přestože je celá akce vedena v 

mírumilovném stylu, může zážitek nechat - zejména u 

menších dětí - dost traumatické zážitky. Zvažte tedy účast 

velmi malých dětí na této akci.

Jídlo je možné pořídit v lázních Laa a počítáme s 

ochutnávkou v jednom z mnoha adventních stánků na 

náměstí v Retz. V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní 

pojištění a vstupné do lázní ( 17,5 EURO / osoba ).

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PETR GOLDMANN, PŘEDSEDA SPOLKU SPORTOVNÍ-KLUB.CZ

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

Na školení důvěrníků jsme si řekli, že tentokráte budeme 

jednat pokud možno rychle a efektivně, a to v počtu 

maximálně 5 kol.. No a pak, že se s delegáty sejdeme, a 

odhlasujeme si co a jak dále… První dvě kola byl jen řev a 

hádky ( zrovna jsme totiž vedení Společnosti předkládali 

dvě naše prezentace ), třetí bylo pak pravým opakem.. 

Čtvrté je plánováno na pondělí 26.11. a páté by mělo 

následovat týden na to.. Nuže uvidíme, kam až to 

nakonec s vaší podporou dotáhneme!!! Zápisy z jednání 

a další podklady jsou k dispozici členům na našem webu v 

zaheslované sekci, všichni ostatní se musí spokojit se 

stručnými informacemi, jenž jsou rovněž k dispozici na 

našich obvyklých informačních kanálech- viz příklad níže:

KONFERENCE

S ohledem na výše uvedené, a při pohledu nejen do 

pracovního kalendáře, nemáme nyní jiné volby, než 

pozvat delegáty na konferenci, jenž je nejvyšším 

orgánem naší ZO ( delegát = člověk, kterého jste písemně 

nominovali, aby vás na těchto setkáních zastupoval a za 

vás hlasoval ). Prosíme a žádáme tedy pověřené osoby, 

aby se dostavili v neděli 09.12. v čase 10:00- 12:00hod 

do tradiční restaurace Křivý pes ve F-M ( velký salonek 

nahoře v 1. patře ). Bude potřeba si odhlasovat 

aktualizované zásady hospodaření, no a pak i to hlavní, a 

sice- jak dále v kolektivním vyjednávání!!!
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