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Úvodní slovo OČIMA PŘEDSEDY ZO OS KOVO TŽ 
 Vážení odboráři, spolupracovníci,  
již v úvodním slově byla zmíněna nepravidelnost 
vydávání Werkového odboráře, za což se omlouváme, 
proto i já přidávám odůvodnění. Závěr loňského roku a 
začátek letošního roku byl tak hektický, že nám opravdu 
nezbýval časový prostor pro vydání Werkového 
odboráře. Jednoznačně prioritu mělo kolektivní 
vyjednávání ve skupině TŽ-MS a členské schůze nebo 
konference PO a OJ, kde jsme Vás průběžně informovali. 
 Máme za sebou velký kus práce, ale ještě větší před 
sebou. Začátek roku je vždy časem k zamyšlení nad tím, 
co se nám v uplynulém roce povedlo, ale i nad tím, co 
jsme mohli udělat lépe.  
 Loňský rok znamenal pro zaměstnance vynaložení 
mimořádného úsilí ke zvládnutí náročných úkolů a cílů 
s dosažením velmi dobrého hospodářského výsledku. 
Sama moderní technologie by však nebyla schopna vyrobit všechny naše výrobky, nebýt 
osobního nasazení každého z Vás. Poctivá a kvalitní práce je pro nás ještě stále jednou 
z největších výhod ve světě konkurence, protože jen spokojený zákazník bude mít o naše 
výrobky zájem.  

KONFERENCE, ČLENSKÉ SCHŮZE ... 

 Tak jako každý rok, i ten letošní není výjimkou, v rámci naši ZO OS KOVO TŽ 
probíhaly v 1. kvartále konference, členské schůze provozních organizací a odborových 
jednotek, kde jste si zvolili své zástupce – delegáty na Konferenci ZO OS KOVO TŽ, která 
proběhne 26. dubna 2019 v penzionu Beskydka v Dolní Lomné. Chtěl bych Vám touto 
cestou poděkovat, že jste využili možnosti a zúčastnili se konferencí nebo členských 
schůzí PO, OJ na svých provozech a aktivně se zapojili se svými názory, připomínkami 
a náměty do diskuze. Předmětem jednání bylo zhodnocení odborářské činnosti za 
r. 2018, vyhodnocení čerpání rozpočtů a schválení nových rozpočtů na r. 2019, 
vyhodnocení HV za r. 2018 a informace o plánu r. 2019. Na konferenci ZO přijali pozvání 
– za TŽ-MS: J. Moder, J. Czudek, I. Žižka, za OS KOVO: J. Souček, J. Kozel, za ČMKOS 
V. Samek a J. Povšík za ODBORY KOVO MB. Podrobnou zprávu z konference ZO OS 
KOVO TŽ připravíme do následujícího vydání Werkového odboráře.                                     
                                                                                                                                     MaP 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
po delší odmlce se k Vám dostává 
další číslo Werkového odboráře. 
Poučeni z minulých chyb chceme 
dál psát články a reportáže z dění 
v našem werku a hlavně z naší 
„Základky“. Přeju si, aby Werkový 
odborář nebyl vnímán jako 
bulvární plátek, který má útočit na 
všechny své oponenty, ale jako 
informační zdroj pro naše členy, 
kde se čtenáři dozví také to, co se 
nám podařilo, či v kterých 
oblastech vynikají naši sportovci.  

Mnohdy je težké psát o věcech 
jako je např. koletivní vyjednávání, 
kde se situace mění ze dne na den 
a kde nevhodně volená slova 
mohou mít nedozírné následky. 
Proto znovu, jako v prvním čísle, 
prosím o shovívavost. Ne vždy 
budou články na profesionální 
úrovni, ne vždy bude časopis 
distribuován včas. Nejsme 
profesionální redaktoři a mnohdy 
budou věci s vyšší prioritou než 
náš WO. I proto jsme ustoupili 
z formátu čtvrtletníku na formát 
občasníku. Ale naší snahou 
i nadále zůstane vydání alespoň 
čtyř čísel za rok.  
 

Posláním odborů je stmelovat, 
hledat dialog a společná řešení. 

bOB 
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V TŽ A.S. PRO ROK 2019 
 V posledním vydání Werkového odboráře jsme vás 
informovali o zahájení kolektivního vyjednávání v TŽ pro rok 
2019. Nyní jen finální výsledek jednání, které nebylo vůbec 
jednoduché a ke společné shodě obou stran došlo až po 
devátém kole vyjednávání s výsledkem: 
 Základní nárůst mezd o 8 % pro rok 2019, zvýšení 
příspěvku na penzijní připojištění o 1 % (350 Kč) a další 4 % 
při splnění plánovaného výsledku hospodaření. Zástupci obou 
subjektů dne 19. prosince podepsali novou kolektivní smlouvu 
2019-2021.  
 “Myslím si, že s výsledkem vyjednávání můžeme být 
spokojeni.  Důležité  je,   že   jsme   společně dospěli k dohodě, 

která je pro obě strany akceptovatelná. Růst přesahující 12 % 
je jeden z nejlepších výsledků uzavřených kolektivních dohod 
v hutním odvětví. Velmi si vážíme všech zaměstnanců, proto 
se snažíme maximálních nárůstů do mezd a zároveň 
zvyšujeme zaměstnanecké výhody, jak již bylo zmíněno, ale 
tak, aby nebyla ohrožena dobrá kondice podniku. Také si 
nesmírně vážíme investic v podniku, které zaručují 
konkurence-schopnost na trhu a pro zaměstnance je to jistota 
práce a zajištění pracovních příležitostí do budoucna“, uzavírá 
předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO 
Třinecké železárny Marcel Pielesz. 

MaP 

 
Jednoduché znázornění v grafu o vývoji mezd v TŽ a.s. a porovnáním průměrného výdělku v Moravskoslezském kraji - mzdová sféra. 

DĚTI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ PROŽILY JARNÍ PRÁZDNINY V ZÁPADNÍCH TATRÁCH 
 V období od 16.2. do 23.2. 
2019 proběhla ve středisku Žiar 
zimní dětská rekreace. 70 dětí 
pod dozorem zkušených ve-
doucích, instruktorů a zdravo-
tníků absolvovalo náročný, ale 
velmi přitažlivý program. Jeho 
obsahem bylo hlavně lyžování na 
sjezdovkách v Nízkých Tatrách 
za skvělých sněhových pod-
mínek. 
 V rámci odpočinkového dne 
jsme vyrazili na výlet do Starého 
Smokovce, tam nasedli na 
zubačku a vyjeli na Hrebienok. 
Od listopadu 2018 do dubna 
2019 tam je výstava ledových 
soch a tzv. Tatranský dóm z 225 tun ledu. Dětem se výstava velmi líbila. Kvůli nepřízni počasí, bylo větrno, jsme sjeli zubačkou 
dolů a šli relaxovat do Tatralandie. Nechyběl ani večerní program spojený s dobrou náladou a tancem – dodala hlavní vedoucí 
Regina Wojnarová. 

 

Vývoj průměrné hrubé mzdy TŽ vs. MSK (mzdová sféra) 
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ODBORÁŘI Z TŽ POMÁHAJÍ DĚTEM JIŽ 45 LET 
 Loni v prosinci uplynul již 45. 
rok od okamžiku, kdy paní Věra 
Sušilová, učitelka a vychovatelka, 
podnítila spolupráci mezi TŽ a 
Dětským domovem na ulici 3. května 
ve Vizovicích. Uzavřením tehdejší 
družební dohody vznikl mezi 
železárnami a dětským domovem 
vztah, který obě strany dodnes 
udržují, a který v průběhu let jen 
vzkvétá.  
 V řadách pracovníků 
z železáren se sice za tu dobu 
prostřídalo několik tváří, nicméně 
každý nově příchozí se své role 
strýčka ujal tak bezprostředně, 
jakoby do této naší „rodiny“ patřil již 
od počátku a do společného vztahu 
přinesl nové nápady a věnoval kus 
sám sebe. 
 V roce 2017 prošla Základní 
organizace Třineckých železáren 
generační obměnou a starou gardu 
strýčků zastoupených Františkem 
Ligockim, předsedou ZO OS KOVO 
TŽ, vystřídala nová krev v čele se 
strýčkem Marcelem Pieleszem, který 
se v průběhu roku také stará o to, aby měly děti hromadu nových zážitků. Před koncem školního roku se pravidelně účastníme 
dětského dne, který je pořádán pro děti zaměstnanců železáren. Tak máme možnost se seznámit i s ostatními dětmi. O letních 
prázdninách máme díky strýčkům spoustu úžasných zážitků. Když jim to vyjde, hrají s námi společně fotbal, stolní tenis, jezdí na 
výlety, pořádají letní kino… 
 Aktivně se však nezapojují pouze strýčkové, ale také děti, které každý rok v období Vánoc pilně připravují a cvičí na počest 
strýčků besídku, která tradičně začíná připravenou scénkou a pokračuje ukázkou talentů, kdy děti hrají na flétnu či recitují básně a 
závěrem všichni společně zpívají koledy u Vánočního stromečku   

 Tato vzájemná spolupráce je pro naše děti velkým přínosem a to 
v neposlední řadě tím, že do života dětí vnášejí mužský element, který 
tetičky, na domově momentálně čistě chlapeckému kolektivu bohužel 
nahradit nesvedou, ale který je pro malé a především dospívající kluky 
tolik důležitý a nepostradatelný. 
 Jak jednou ve svém díle napsal Fernández de Lizardi (mexický 
spisovatel): „… děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, 
ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“ A my můžeme s jistotou 
říct, že díky lásce a práci lidí z TŽ jsou děti v dětském domově ve 
Vizovicích jedny z nejbohatších dětí na naší planetě.  
 Rádi bychom touto cestou poděkovali VŠEM tetičkám a strýčkům 
z Třince, kteří jsou i nadále věrni naší společné snaze, a to vykouzlit 
úsměv na dětské tváři. Jsme rádi, že Vás všechny máme, že jste 
kamarády našim dětem, dáváte jim lásku a pocit bezpečí a že díky 
Vám vidí tento svět tak, jak by jen dítě svět vidět mělo – bezstarostně 
a plný radosti  DĚKUJEME! 

Mgr. Veronika Manová (Odborná vychovatelka) 

 

Pomozme synovi našeho spolupracovníka 
Eričkovi je 10 let a jeho diagnózy jsou dětská mozková obrna, epilepsie, mikrocefalie, 
hluboká mentální retardace a porucha příjmu potravy. V deseti letech je jeho mentální stav 
na úrovni tříměsíčního miminka a s pohyblivostí je to ještě horší. Je zcela odkázán na péči 
druhé osoby.  

Eričkova rodina by potřebovala automobil, který by byl vybaven nakládací plošinou a měl 
speciální sedadlo pro handicapované osoby. Sbírka, do které můžete přispět probíhá pod 
záštitou Konta Bariéry. 

www.kontobariery.cz/pribehy/komu-muzete-pomoci/novy-automobil-pro-Erika 

Více informací najdete také na stránkách ZO OS KOVO Třinecké železárny. 
 

 VYDÁVÁ ZO OS KOVO TŽ | IČO 14613522 | ODBORYTZ.CZ | ODPOVĚDNÝ REDAKTOR BC. BUJOK ONDŘEJ, 725 766 066;  

MARIAN WASZUT, 737 584 035 | ADRESA REDAKCE A VYDAVATELE: PRŮMYSLOVÁ 1030, 739 61 TŘINEC EMAIL: odbory@trz.cz do 

předmětu „Redakční radě“ | GRAFICKÁ ÚPRAVA BC. BUJOK ONDŘEJ | NEVYŽÁDÁNÉ RUKOPISY A KRESBY SE NEVRACEJÍ 

 

Takovou koláž poslaly děti z Vizovic svým „strýčkům“ před 5 lety

Děti a vychovatelky zrealizovali pro děti zaměstnanců peklo na 

Mikuláši ZO OS KOVO TŽ 
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 Že odbory dokáží pomáhat, se v posledním roce 
přesvěčili hned tři naši členové, kteří se, ne vlastním 
zaviněním, dostali do těžkých životních situací. Ve dvou 
případech řádil oheň a v jednom případě způsobila vrásky na 
čele člena blesková povodeň. A odboráři byli nápomocni jako 
první.  
 V polovině roku 2018 postihla kolegu Tomáše W. 
blesková povodeň. Ta mu zlikvidovala nejen zahradu, ale 
vytopila také rodinný dům. Nánosy bahna a naplavenin, 
spousty hodin práce a potřeba nemalých investic do oprav. 
Takový obraz zkázy zůstal po řádění živlu. V tu chvíli přišli 
s pomocnou rukou právě odboráři a pomohli zmírnit následky. 

 

 V dalším případě neznámý žhář zapálil stodolu, jejíž 
požár následně poškodil přilehlý rodinný dům člena. Naštěstí 
větší škodě zabránili hasiči, kteří na místě zasahovali až do 
druhého dne. Případem se zabýval nejen Výbor OJ, jejimž 
členem byl postižený, ale i vedení ZO, a další žádost byla 
postoupena na Odborový svaz KOVO. A tak se podařilo 
pomoci členovi nemalou sumou a hlavně dříve než pojišťovna 
věc vůbec posoudila. 
 Poslední případ byl také požár, tentokrát požár bytové 
jednotky v Třinci. Nejspíš od elektrického vedení vznikl požár, 
který pustošil vybavení bytu. A co nezničil požár, poškodila 
voda a kouř. Případ byl mimořádně projednán na 
Předsednictvu výboru základní organizace a byla schválena 
mimořádná sociálni podpora. Také Výbor OJ přispěl ze svého 
rozpočtu a v neposlední řadě byla žádost zaslána na OS 
KOVO, který z konta živelných pohrom poskytl finanční 
pomoc. A tak i tady se v rekordním čase podařilo uvolnit 
prostředky na zmírnění následků požáru. 
 Konto živelných pohrom bylo založeno OS KOVO. Naše 
ZO TŽ se hned od startu zapojila do projektu a přispívá do 
konta sumou 10 Kč za každého člena. Stejnou sumu zajistí 
svaz ze svých prostředků. 
 Nikdo nikomu nepřeje, aby zažil takovéhle chvíle 
nejistoty, ale pokud se Vám něco podobného stane, 
nezapomeňte, že v tom nejste sami, a že se máte na koho 
obrátit o pomoc.  

bOB 

 

 
 

 
 
 

Tomáš W. přebírá šek z rukou předsedy ZO OS KOVO TŽ Marcela Pielesze 



 Str. 5 

H U M O R N É   O K É N K O 
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Zdroj ČSÚ a Výroční zprávy TŽ 
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Pouze ti, kteří hlasují, budou mít slovo! 

SPRAVEDLIVĚJŠÍ EVROPU PRO 
ZAMĚSTNANCE – PROGRAM EOK  

PRO EUROVOLBY 2019 
Evropské volby 23. – 26. května 2019 budou pro evropské 
zaměstnance rozhodující. Nový Evropský parlament může buď 
učinit z Evropy lepší místo pro život, nebo může zničit evropskou 
spolupráci budovanou po mnoho let. 

Evropská odborová konfederace (EOK) – se 45 milióny pracujících v 
90 odborových konfederacích v 38 zemích – je přesvědčena, že je 
možná spravedlivější Evropa pro pracující, založená na 
demokracii a sociální spravedlnosti, kvalitních pracovních 
místech a vyšších mzdách, sociálně spravedlivém přechodu na 
nízkouhlíkovou a digitální ekonomiku. To by měl být základ nové 
společenské smlouvy pro Evropu. 

Pro dosažení férovější Evropy a více demokracie je zásadní silnější a 
více rozšířené kolektivní vyjednávání – vyjednávání mezi odbory a 
zaměstnavateli – sociální dialog a participace zaměstnanců ve všech 
zemích EU. 

EOK vyzývá všechny odboráře, odborářky a všechny ostatní, aby šli k 
evropským volbám a aby volili strany a kandidáty, kteří podpoří naše 
odborové požadavky a přispějí k lepšímu životu žen, mužů, mladých i 
starších lidí v Evropě. 

Je důležité, aby odboráři hlasovali v evropských volbách. 

Také předseda OS KOVO Jaroslav Souček se ve svém úvodním 
projevu na zasedání Rady OS KOVO v Hradci Králové (13.-14.3) 
zaměřil na nadcházející volby do Evropského parlamentu a zdůraznil 
jejich mimořádný význam pro vytvoření sociálně spravedlivé Evropy. 
„V těchto dnech jsme obdrželi manifest naší evropské odborové 
federace IndustriALL, ve kterém vyzývá všechny zaměstnance 
v Evropské unii, aby v květnu 2019 vyšli k volbám a hlasovali pro 
Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušná 
pracovní místa a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny. Chtěl 
bych vás všechny požádat, abyste vyzvali svou členskou základnu, 
aby odboráři šli k volbám a volili kandidáty, kteří mají v programu hájit 
hodnoty důležité pro zaměstnance,“ uvedl předseda Souček. 

REKONDIČNÍ POBYTY S ČPZP POMÁHAJÍ ZLEPŠIT KONDICI ZAMĚSTNANCŮ  
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
(ČPZP) je jednou z mála zdravotních pojišťoven, 
které přispívají na rekondiční programy pro své 
pojištěnce zaměstnané zejména v podnicích 
průmyslového charakteru. Konkrétně rekondičně 
rehabilitační pobyty s ČPZP využívá a oceňuje 
řada významných průmyslových podniků.  
ČPZP organizuje rekondiční preventivní programy zaměřené 
zejména na léčebně rehabilitační péči s cílem eliminovat 
choroby z povolání, zlepšit kondici zaměstnanců a zvýšit 
odolnost jejich zdravotního stavu.  Účast na rekondičních 
programech ČPZP je určena pojištěncům této zdravotní 
pojišťovny. 

Rehabilitačně rekondiční pobyty pro 
zaměstnance TŽ - MS 

 Rekondiční pobyty, které ČPZP poskytuje od roku 1994, 
doslova zdomácněly ve skupině firem Třinecké železárny a 
Moravia Steel (TŽ-MS). Rekondiční péče je určená zejména 
pro zaměstnance těžkých provozů, dále pro pracující 
v provozech se zvýšenou prašností a hlučností, ale také pro 
pracovníky se zvýšenou psychosomatickou zátěží. ČPZP 
v současné době organizuje rehabilitačně rekondiční pobyty 
pro zaměstnance 20 organizací společností Třineckých 
železáren. V roce 2018 byla realizována rekondiční péče pro 
zaměstnance Třineckých a železáren a Moravia Steel v 
celkové  výši  15,3 milionu  korun, z toho  pobytové  rekondice  

činily 9,8 miliónu Kč. Pro letošní rok byla společnostem 
Třineckých železáren a Moravia Steel přiznána částka ve výši 
16,5 miliónu Kč. 

 Pobyty v tuzemských či slovenských lázních jsou 
nasmlouvány v délce 7 až 14 dnů a jsou zaměřeny převážně 
na problémy dýchacích cest a pohybových ústrojí. K tomu je 
využit potenciál přírodních léčivých zdrojů u jednotlivých 
poskytovatelů rekondiční péče jako je čistý vzduch, přírodní 
minerální voda, nebo termální přírodní minerální voda. 
Účastníkům rekondičně rehabilitačních pobytů hradí Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna plně léčebné procedury. Na 
nákladech na ubytování a stravování se podílí ve výši 75 %.  

Kontroly potvrzují, že služby poskytované během 
rekondičních pobytů jsou v pořádku 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna rekondičně 
rehabilitační pobyty nejen organizuje, ale provádí i fyzické 
kontroly. Zástupci zdravotní pojišťovny tak přímo na místě 
prověřují,   zda   účastníci   rekondičních   pobytů   dostávají…  

Pokračování na další straně. 
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všechny služby podle uzavřené smlouvy. Je potěšitelné, že při 
revizích ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb 
poskytovaných při rekondičních pobytech dosud neshledala 
ČPZP žádné nedostatky nebo pochybení. Spokojenost 
vyjadřují i oslovení účastníci rekondičního pobytu, kterých se 
ČPZP také dotazuje. 

Kontroly potvrzují, že služby poskytované během 
rekondičních pobytů jsou v pořádku 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna rekondičně 
rehabilitační pobyty nejen organizuje, ale provádí i fyzické 
kontroly. Zástupci zdravotní pojišťovny tak přímo na místě 
prověřují, zda účastníci rekondičních pobytů dostávají všechny 
služby podle uzavřené smlouvy. Je potěšitelné, že při revizích 
ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb poskytovaných 
při rekondičních pobytech dosud neshledala ČPZP žádné 
nedostatky nebo pochybení. Spokojenost vyjadřují i oslovení 
účastníci rekondičního pobytu, kterých se ČPZP také dotazuje. 

Vitaminy, očkování nebo Dny zdraví 

 Rehabilitačně rekondiční pobyty nejsou jediným 
nástrojem na eliminaci důsledků zátěže pracovního procesu, 
na   kterou   se   ČPZP   ve   spolupráci   se   zaměstnavatelem  

zaměřuje. Do rekondičních programů je zařazena rovněž 
ambulantní rehabilitačně rekondiční péče případně doplňkové 
rekondiční aktivity, a to formou nabídky vitaminové podpory 
pro zaměstnance, očkování proti vybraným rizikům, ale i 
specifické zdravotní vyšetření k odhalení některých rizikových 
faktorů. Takováto měření mohou probíhat například v rámci 
dnů zdraví, které ČPZP zajišťuje přímo v areálu 
zaměstnavatele.  

Atraktivní preventivní programy pro všechny pojištěnce 
ČPZP 

ČPZP je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice, 
která svým klientům zajišťuje kvalitní zdravotní služby na 
území celého státu. V současné době registruje téměř 1,3 
milionu pojištěnců. Klienti ČPZP mohou nad rámec běžné 
zdravotní péče čerpat produkty z atraktivní nabídky 
preventivních programů, například Pravidelný pohyb 
s příspěvkem 700 Kč, příspěvky na letní tábory, programy pro 
těhotné ženy a maminky. Kompletní nabídku ČPZP je možné 
najít na webových stránkách: www.cpzp.cz. 
 

Ing. Elenka Mazurová, tisková mluvčí ČPZP 

 

 

  

MÁTE PROBLÉM S AUTOMATEM? VOLEJTE PONDĚLÍ AŽ PÁTEK V DOBĚ OD 6:00 DO 14:00 HOD. 
Doplnění automatu (při 5 a méně jídlech v celém automatu) 3 60 78  Porucha automatu (volejte v následujícím pořadí) 

               p. Bocek  724 311 161 servisní technik 

Problém s Vaší kartou:           p. Adamiec 602 473 262 mistr údržby Gastroslužeb 

p. Balvarová (p. Ovčaříová) 3 48 95 správce kreditního systému  p. LAsota  725 528 034 vedoucí údržby Gastroslužeb 
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OSTROV HVAR – JELSA  

RESORT FONTANA 2*  

20. – 29.8. 2019 
CENA 9 800,- Kč  
Dítě od 2 do 12 let v pokoji se 2 dosp. os. 
platí 3 590,- Kč  

Dítě do 12 let na lůžku v pokoji s 1 dosp. 
os. platí 7 800,- Kč  

3. - 12.9. 2019 

CENA 9 000,- Kč  

Dítě od 2 do 12 let v pokoji se 2 dosp. os. 
platí 3 590,- Kč  

Dítě do 12 let na lůžku v pokoji s 1 dosp. 
os. platí 7 450,- Kč  

CENA ZAHRNUJE – autobusová 
doprava, trajekt + transfer, 7x ubytování, 
7x polopenze formou bufetu, 7x poby-
tovou taxu, služby delegáta, bazén  

CENA NEZAHRNUJE – cestovní 
pojištění. 

UBYTOVÁNÍ – zděné domky, pokoje s 
vlastním vchodem, soc.zařízením pro 2 
osoby s možností přistýlky.  

STRAVOVÁNÍ – polopenze formou 
bufetu je v hotelu poblíž ubytování.  

PŘÍPLATKY – pokoj s terasou 500,- 
Kč/osoba/pobyt 

POLSKO – PUSTKOWO  
PENZION FINEZJA 

18. - 30.7.2019  
CENA 12 650,- Kč  

Dítě do 3 let      2 040,- Kč 
Dítě 3 - 10 let      5 940,- Kč 
Dítě 10 - 16 let      8 040,- Kč 
3 os. v pokoji nad 16 let 10 440,- Kč 

CENA ZAHRNUJE – autobusová 
doprava, uvítací drink v autobuse, 
12 x ubytování v penzionu Finezja, 
12 x plná penze formou bufetu, taneční 
zábava s občerstvením, večerní grilování 
se zábavou pod širým nebem, pojištění, 
nealko nápoje mezi stravováním, služby 
průvodce po celou dobu pobytu, 2 x výlet 
autobusem 

CENA NEZAHRNUJE – pobytovou taxu 
24 zl. 

UBYTOVÁNÍ – dvou a třílůžkové pokoje. 
Za příplatek je možno ubytovat jednu 
osobu v pokoji.  

STRAVOVÁNÍ – plná penze formou 
bufetu (k obědu se podává nealko nápoj 
a sklenička vína) 

PŘÍPLATKY 
jednolůžkový pokoj 2 400,- Kč  
místní průvodce 20 zl.  
lehátka a paravany je možno zapůjčit na 
místě 

K částečné úhradě pobytu je možno použít BENE-FIT 2019 

Informace a přihlášky na úseku rekreace p. Walczysková 32 140 

21. ROČNÍK PŘEBORU 
V HALOVÉ KOPANÉ 

 V sobotu 23. února 2019 se v třinecké sportovní  hale 
STaRS uskutečnil již 21. ročník turnaje ve futsale, který pořádá  
Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny. Turnaje se 
zúčastnilo 15 týmů z provozů TŽ a zaměstnavatelských 
subjektů sdružených v ZO OS KOVO TŽ. Zábava a sport patří 
k nezaměnitelným prvkům naší firemní kultury a napomáhá 
k odreagování se od namáhavé práce. 

 O turnajové vítězství si to rozdaly týmy provozu VH, kdy 
šťastnějším týmem a vítězem turnaje se stala  Válcovna "A" . Na 2. 
místě tým Koksovny a 3. místo obsadil tým Refrasil. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal Buryan Filip (koksovna) a nejlepším 
brankářem turnaje se stal Kantor David (Refrasil). 

 Ve veteránech bojovalo 5 týmů, a systémem každý s každým 
se rozhodlo o následujících stupních vítězů. Na prvním místě se 
umístil tým AC Klajn, na druhém místě se umístil tým Energetika a 
třetí „bramborovou“ příčku obsadili hráči týmu VP-Aglo. Nejlepším 
střelcem turnaje v kategorii veteráni se stal Vávra David. Nejlepším 
brankářem turnaje v kategorii veteráni se stal Rusz Wiesław.   

 Závěrem bychom Vám rádi poděkovali jménem pořadatelů 
Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny, za Vaši účast 
na této, pro nás významné sportovní akci, za vzornou reprezentaci 
svých provozů a odborové organizace. 

Zdeněk Turoň 
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Mistrovství polských hutníků vyhráli zaměstnanci TŽ 
 Družstvo ZO OS KOVO TŽ suverénně obhájilo 
loňské vítězství na Mezinárodním mistrovství polských 
hutníků v halové kopané. Ve vyřazovací části dokonce 
neinkasovalo ani gól – ve čtvrtfinále porazilo vítěze z 
roku 2017 Windex Holding Zabrze 4:0, v semifinále 
přehrálo Kraków Arcelor Mittal 3:0 a stejným výsledkem 
předčilo v boji o zlato domácí CMC Zawiercie. 
 „S pořadatelskou hutí udržujeme dlouhodobou 
spolupráci nejen ve sportovní oblasti. Jsou vždy rádi, 
když přijedeme, ale netěší je, že jsme je obrali o 
turnajové vítězství. Vracíme jim to zpátky. Kdysi k nám 
do Třince jezdívali pro zlato oni, teď se daří nám,“ 
pousmál se Zdeněk Turoň, vedoucí týmu ZO OS KOVO 
TŽ. Naše družstvo získalo také cenu fair play, když v 
šesti zápasech neobdrželo ani jednu kartu. 
 Výsledky třineckého družstva v play off kontrastují 
se zápasy v základní skupině, v níž skončilo třetí ze čtyř 
týmů. Hned první zápas prohrálo. „Základní skupina 
nám sloužila k tomu, abychom se rozehráli. Kluci byli navíc po cestě ztuhlí a chvíli trvá, než se dostanou do provozní teploty. 
Nervózní jsem nebyl, znám sílu našeho týmu. Měli jsme hodně silnou sestavu. A to nám ještě chyběl například Petr Dytko. 
Máme z čeho vybírat,“ reagoval. 
 V play off už družstvo ZO OS KOVO TŽ dominovalo. „V zápasech jsme většinou měli hru pod kontrolou. Bylo vidět, že kluci 
o sobě ví, měli naučené signály. Soupeřům také docházely síly. To známe, v minulosti jsme si prošli podobným obdobím,“ 
pokračoval vedoucí mužstva. 
 Teď Zdeněk Turoň pomýšlí na to, že by naši zaměstnanci mohli vytvořit nový rekord turnaje, který se letos konal po 36. 
„Stali jsme se třetím týmem v historii turnaje, který ho vyhrál dvakrát po sobě. Příští rok budeme útočit na hattrick, to se ještě 
nikomu nepovedlo,“ uzavřel. 
 Sestava: Wladislaw Pielesz – Lukáš Baron, Filip Buryan, David Kantor, Tomáš Kisza, Jiří Kozel, Jan Opluštil, Filip Przyczko, 
Jakub Rusz, Miroslav Samek a hrající trenér Ivo Crhonek 

Hutník, ČL 

Nohejbal 2019 
 Poslední březnovou neděli 31.3.2019 proběhl v hale 
STaRS již 5. ročník přeboru ZO OS KOVO TŽ v nohejbale. 
Souběžně se hrálo na dvou hřištích ve dvou skupinách. Turnaje 
se zúčastnilo 9. týmů. Účast opět potvrdilo mužstvo, které již 
několik let kraluje teto disciplíně a jedná se o tým LOUPAČI. 
Mezi týmy, které si to rozdaly o příčky nejvyšší, patří 
RADEGAST, LOUPAČI, BALINY a AGLO. Ve finále po 
urputném boji byl tým LOUPAČŮ sesazen z trůnu.  

Konečné pořadí na stupních vítězů dopadlo takto:  
1. místo RADEGAST (Turoň L., Rucki R., Vlachovič J.) 
2. místo LOUPAČI (Stašák J., Kříž P., Chovaniec P.) 
3. místo BALINY (Turoň L., Martynek M., Mikula M.) 

 Organizační výbor sportovní komise při ZO OS KOVO TŽ děkuje všem za účast a předvedené výkony a v příštím roce 
se budeme těšit na další pokračování přeboru, jenž si zachovává svou tradici.  

MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE TŽ-MS 

NABÍDKA BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ČSOB PRO ZAMĚSTNANCE TŽ 

ZO OS KOVO TŽ a vedení TŽ informují zaměstnance TŽ o nabídce banky Československá obchodní 
banka, a.s.,      

ČSOB Motivační program.  

Tuto svou nabídku ČSOB připravila pro zaměstnance TŽ. 
 

Kompletní nabídku ČSOB Motivačního programu naleznete na  www.motivacniprogram.csob.cz 

po zadání uživatelského jména trizel a hesla tri111zel  

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pobočku ČSOB v Třinci. 

vedení ZO OS KOVO TŽ 
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