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SLOVO ÚVODEM
Léto za rohem, a byť se někomu může zdát, že se nic
neděje, tak opak je pravdou. Kromě příprav podkladů a
propočtů na podzimní kolektivní vyjednávání, a
organizování našich tradičních akcí, jsme se hlouběji
ponořili i do tzv. digitálního světa, ve kterém objevujeme
doposavad neobjevené. :-) Jak by se vám kupříkladu
líbilo, kdyby jste po kliknutí na jediný odkaz viděli
interaktivní mapu třeba na téma "dlouhodobá ztráta
zdravotní způsobilosti k práci"? Jde totiž o docela
rezonovanou problematiku a není snad týdne, kdy by se
mnou o tomto nechtěl někdo pobavit..... :-(
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

CHOROBY Z POVOLÁNÍ
Od zahájení sériové výroby v naší továrně to je už pomalu
14 let, někdo na začátky vzpomíná s úsměvem, někdo s
menším, někteří to zase nepamatují vůbec. Ať je to tak
nebo onak, co jisté je, že se naše těla na lince
opotřebovávají, a to zcela zásadním způsobem, hlavně u
těch, co jsou tady léta. Bohužel, firma honí co největší
zisky i na úkor zničeného zdraví. Některé procesy jsou
nastaveny na hraně únosnosti, kdy lidé odcházejí ze
zaměstnání zcela vyčerpaní. :( Ročně desítky kolegů ztratí
zdravotní způsobilost, smutné že?? Co dělat, když
neprojdete třeba na ruce? V prvé řadě určitě být v
odborech, a tím nemyslím až se něco stane!!! U šetření
vaší choroby z povolání bude naproti vám sedět
usměvavý pan manažer, ale vězte, že vaše zájmy jisto
jistě hájit nebude, ba přesně naopak! V těchto chvílích
budete rádi za to že se můžete opřít o člověka z odborů,
který bude na vaší straně. Nedokážeme vám přiřknout
rentu, to opravdu nemíníme, ale co umíme je, že z dané
situace vytěžíte maximum. Letos se na nás dokonce
obrátila první agenturní zaměstnankyně v historii z dveřní
linky na montáži, a i díky nám byla nakonec její renta
přiklepnuta. Mnoha lidem už jsme pomohli a mnohým
ještě pomůžeme, proto dobře zvažte, zda se tato berlička
jménem ODBORY jednou nebude hodit právě VÁM!!

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS
KOVO HYUNDAI CZECH

DĚTSKÝ DEN V ZOO

Květnový zájezd do Energylandie jste si dle ohlasů
náležitě užili a nyní zde tedy máme další velice oblíbenou
rodinnou akcičku. :-) Před vstupem do ZOO hledejte náš
modrý altánek, ve kterém si můžete nafasovat vstupenky
pro celou svou rodinu. Pro upřesnění- jako rodinu
počítáme dva dospělé s max třemi dětmi ( ve věku 3-15
let ). Děti menší lístek nepotřebují. :-) Takže další tetičky,
bratranci z druhého kolena apod. už si lístky musí koupit
opravdu sami!
Malý tip: do ostravské ZOO se ten den lze dopravit i
historickým vláčkem z Cieszyna ( odjezd 09:30h ) a
Českého Těšína ( 09:50h ) po uhelných vlečkách
Ostravsko- Karvinského revíru, a to přímo do zastávky
Josefova jáma- ZOO ( příjezd 10:45h ). Stejnou trasou se
pak lze vrátit i zpět. Více informací o tomto zpestření pak
naleznete na webu www.slezskyzeleznicnispolek.cz
KDY: neděle 19.06.2022 tak, aby měli možnost se
účastnit i odpočatí členové, kteří mají v pátek noční
V KOLIK: distribuce lístků bude probíhat v čase 09:00 11:15h aby jste si mohli užít celou neděli se zvířátky :-)
CENA: dospělí symbolických 20 Kč / osoba, děti
samozřejmě zdarma. A připravte si drobné, bo měničku
jak u automatů u sebe mít opravdu nebudeme.. :-D

Opět nakoupíme nějaká ta pitíčka, sladkosti, objednány
jsou dokonce i nějaké ty drobné reklamní předměty.. Tak
snad si onu neděli všichni pěkně užijí a zapomenete na
každodenní, zejména pak "pracovněstresující" starosti!
Akce se samozřejmě koná za každého počasí- nejsme
přeci z cukru.. :-)
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

REKORDNÍ ZISKY HMMC

Jakmile budeme v ruce mít i poslední výroční uzávěrku
Společnosti, tak si ji samozřejmě následující týdny pečlivě
rozebereme a některé položky propočteme.. Nicméně, co
je teď asi nejdůležitější je skutečnost, že za rok 2021, a to
cca při 30-ti nevýrobních směnách, jsme vyprodukovali
čistý zisk ve výši 8,9 miliard korun českých!!! Již 1.170
členů udělalo to minimum, co udělat vůbec lze, abychom
nejen na podzim při kolektivním vyjednávání, měli oporu
nejen v číslech ( s těmi si poradíme sami ), ale i v zádech (
bez toho nemá cenu ani nic dojednávat )..!!! Každý, koho
trápí současné mzdové a pracovní podmínky, a ještě stále
nás nepodporuje, by si tak měl položit otázku- CO JSEM
JÁ UDĚLAL PRO TO, ABY TOMU BYLO JINAK ?!?!?!

AVOGADO
Už je to řadu let, co byl tento benefit spuštěn, takže si jej
pojďme trochu osvěžit. Každý, kdo je v odborech alespoň
tři roky má na základní služby Avogada nárok zdarma!!
Jedná se hlavně o výklad lékařských zpráv. Výklad je
přeložen pro lajky z odborných termínů a latiny do tzv.
lidštiny. Všichni pak snáze porozumí řeči doktora. Další
doménou Avogada je druhý názor lékaře. Někdy se
prostě stane, že nejste spokojení s léčbou svého doktora
a chtěli byste znát i alternativu, kterou vám váš lékař
nenabídne, bohužel… Skrze aplikaci se na druhy názor
lze jednoduše zeptat, a to i klidně jen tak ze zvědavosti,
proč ne? Poslední věcí „zdarma“ je odškodnění při
dopravní nehodě, pracovním úrazu či úrazu, který se vám
přihodí prakticky kdekoliv. Za onu službu odškodného si
však Avogado již účtuje poplatek 12 % z vymožené
částky!! Pokud chcete radu advokáta, kontrolu
dokumentů všeho druhu, a navíc ocenění vozidla, můžete
využít prémiového balíčku za 78,- Kč. Pro běžného
smrtelníka tato služba vychází na 390,- Kč / měsíčně!!! S
odbory však máte cenu razantně nižší!! Chcete aktivovat i
službu premium, kontujte info@avogado.cz, stačí napsat
jsem z odborů Hyundai Kovo a chci Avogado premium.
Sečteno podtrženo, máte doktora a advokáta v kapse, a
to doslova!! Líbí se vám to? Stáhněte si aplikaci (qr kód
ke stažení aplikace naleznete pod článkem) a do ní
zadejte e-mail, který jste nám uvedli na přihlášce.😊

PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

PROČ JSEM "VSTÚPIL"
Zduř! I mě je ctí, být součástí odborů. Trochu mi to trvalo,
ale to nebylo nějakým strachem nebo kalkulací. Prostě
jsem řešil vždy trochu jiné věci a problémy. Ale jak se
říká, jednou prostě člověk bouchne do stolu, a pak začne
racionálně jednat, protože tak je to správné, tak to má
být :) Já moc nedám na to lidské žvanění, více si vážím
činů. Mám kolem sebe spoustu kolegů, kteří jen mluví,
nejsou v odborech, nechodí k volbám, ale hlavně nadávají
a říkají, co by se mělo a jak všechno stojí za h... A že
stejně nic neovlivní! Kdo nikdy nic neudělá pro to, aby
bylo opravdu líp ( teď opravdu nemám na mysli hnutí
agenta Bureše), ten má akorát jediné právo- držet jazyk
za zuby. Ale protože je hloupý ( nebo politicky korektně
momentálně zaostalý ), tak to bohužel nedělá :). Takže to
beru tak, jako ve třech ( 4 ) mušketýrech : jeden za
všechny, všichni za ( na ) jednoho. V podstatě je to stejné
jako teď Rusko X Ukrajina, každý si musí uvědomit, na čí
straně stojí. A já stojím na straně Ukrajiny a pevně věřím,
že na té správné straně. Takže, pokud chci něco změnit,
musím zvednout zadek a něco pro to udělat! A opravdový
chlap se musí umět rozhodnout, i kdyby z toho měl
nějaké nepříjemnosti, aby si mohl sám sebe vážit. A proto
jsem vstoupil mezi vás, protože se můžeme mít líp, ale
než se některým v těch makovicích rozsvítí... :-)
nový oficiální člen ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

JAN UHEREK, MÍSTOPŘEDSEDA A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BOZP ZO OS
KOVO HYUNDAI CZECH

BOJOVÁ PORADA
Před pár týdny se po dlouhých letech konečně společně
sešli předsedové odborových organizací, a to včetně
nejbližších spolupracovníků z Hyundaie, Glovisu, Mobisu,
Sungwoo a Transysu ( bývalý Dymos ). Hlavní diskutovaná
témata byla: buducí kolektivní vyjednávání, vybudování
online komunikační platformy, úskalí Zákoníku práce a
související legislativy, praxe z řešení konkrétních
problémů v jednotlivých podnicích či zvážení možnosti
pořádat nějaké odborové aktivity společně. Pro letošek
rozhodně nejde o poslední schůzku v tomto formátu,
jelikož podzim bude skutečně "výživný"..
PATRIK FUPŠO, PŘEDSEDA VÝBORU ZO OS KOVO HYUNDAI CZECH

