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ZLATO Z MEZINÁRODNÍHO 
TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ 
 Již se stalo tradicí, že poslední lednový víkend patří 
Mezinárodnímu halovému mistrovství polských hutníků v kopané. 
V městské sportovní hale OSIR v Zawierciu se sešlo 12 nejlepších 
týmů, které úspěšně absolvovaly kvalifikaci. Třinec reprezentovalo 
mužstvo ZO OS KOVO TŽ, které se tohoto klání zúčastňuje již po 
15. v řadě, kdy v roce 2015 zaznamenali zatím největší úspěch a to, 
když ve finále podlehli na penaltové kopy s domácím týmem C.M.C 
Zawiercie a umístili se na druhém místě. Třinecký tým byl nalosován 
do skupiny B, která byla označena jako nejsilnější, protože v ní hrál 
mistr roku 2011 a 2016 Stalprodukt Bochnia a mistr roku 2017 Windex. 
 V kvalifikační skupině jsme obdrželi jednu porážku, a to ze 
Stalproduktem  Bochnia  1:0, což znamenalo postup ze skupiny z druhého  místa do čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále jsme jasně deklasovali koksaře 
z huty Dąbrowiej Górnicze 4:0. Toto vítězství nás posunulo do semifinále, kde jsme po penaltové přestřelce porazili Czarmet TLF Tarnów 
(7:6). Co čert nechtěl, stalo se skutečností a do finále nám nadělili mužstvo, které nás jako jediné porazilo, a to Stalprodukt Bochnia. 
Pořekadlo „dvakrát nevstoupíš do téže řeky“ si chlapi vzali k srdci a proměnili jej ve skutečnost výhrou 2:0 a mohli jsme si s lehkostí 
zařvat „zlato je doma!“. Tady bychom chtěli všem hráčům poděkovat za jejich zodpovědný přístup k reprezentaci značky Třinecké 
železárny, a.s., vedoucímu mužstva ZO OS KOVO TŽ kol. Zdeňkovi Turoňovi a všem ostatním, kteří se podíleli na tomto úspěchu našeho 
týmu. 

Vedení ZO OS KOVO TŽ 

Hájí europoslanci zájmy občanů ČR? 

Quo vadis Evropo?! 
Snížení emisí skleníkových plynů v EU nejméně o 40 % do roku 2030 (ve srovnání s 
úrovněmi emisí v roce 1990) je jedním z cílů, na nichž se jakožto na součásti rámce 
politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 dohodla Evropská rada. Hlavním 
nástrojem pro dosažení tohoto cíle je systém emisních povolenek. Nutno podotknout 
že takto restriktivní opatření přijímá pouze Evropa, zbytek světa se k takovým krokům 
nezavázal a Kjótský protokol zůstal pouze prázdným gestem světových lídrů. 

STATISTICKÉ OKÉNKO 
(zdroj ČSÚ) 

prům. mzda   ČR   MSK 

Q1 (čisté čtvrtletí) 27 907,- 25 077,- 
Q2 (čisté čtvrtletí) 29 352,- 26 464,- 
Q3 (čisté čtvrtletí) 29 063,- 26 498,- 
Q4 (čisté čtvrtletí) 31 646,- 28 843,- 
2017 (celkem) 29 504,- 26 735,- 

 

 Ocelářská unie varuje, že při 
současném stavu legislativy po roce 2027 
budou výdaje na emisní povolenky vyšší, než 
zisk společnosti což v konečném důsledku 
může znamenat ukončení výroby.  
 Postoj většiny Evropského parlamentu 
(dokazují to svým hlasováním) a evropských 
lídrů je spíše takový, že bychom měli vytlačit 
těžký průmysl se svým ne příliš ekologickým 
výrobním programem mimo Evropu. 
Potřebné polotovary levně dovézt, a tak si 
zabezpečit lepší životní prostředí a vyšší 
zisky. Evropský parlament uvažuje tak, že 
uvalením vyšších cel na dovoz levných 
polotovarů z prostoru mimo EU si vlastně 
škodíme. To že je to krátkozraké, strategicky 
špatné a nelogické snad nemusíme nikomu 
vysvětlovat. Viz. Trumpovo rozhodnutí zavést 

  
cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Proto 
jsme za odborovou organizaci ZO OS KOVO 
Třinecké železárny iniciovali setkání 
europoslanců, vybraných představitelů 
průmyslu MSK a odborových organizací. O 
dalším průběhu a vývoji vás budeme 
informovat. 

MaW 
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TENTO ZAČÁTEK ROKU SE MI JEVÍ PONĚKUD PODIVNÝ 
 Nový rok ve znamení historicky největšího nominálního růstu mezd v novodobé historii TŽ, což je vzhledem k současnému vývoji 
ekonomiky jedině dobře a doufejme, že tento trend bude pokračovat. Patová situace na poli politickém přetrvává, kdy vláda – nevláda s 
premiérem trestně stíhaným - nestíhaným a cirkusem kolem určitě někomu vyhovuje - nevyhovuje. 
 Záležitost, na kterou jsme si patrně asi nezvykli je přímá volba prezidenta. Předvolební kampaň, která prakticky dokonale rozdělila 
republiku a téměř vyústila ve vyhlášení války mezi příznivci Drahošovců a Zemanovců. Ze začátku byla kampaň vedena klasicky, kde každý 
kandidát realizoval svoji strategii, ale následně se bezpečným - nebezpečným bojištěm staly sociální sítě a portály - hrrr na ně! s údajně 
rusky řízenými příspěvky, ale tomu asi málo kdo věří v této disciplíně kydání hnoje si umíme poradit parádně sami. Situace však brzy 
kontrolovaně - nekontrolovaně proniká téměř vším a všude. Mimochodem nemohla minout ani hokej ve Werk aréně kde se nečekaně 
ukázalo, že fandové fandí jinému kandidátovi a to celkem fest. Nu, není se čemu divit, že leden byl teplotně nadprůměrný, opravdu bylo 
horko, a tak 13. ledna jsme zvolili prezidenta. Sice těsně, ale zato finále nečekaně korunovala parádní pěstní novinářská konverzace, která 
ve svém výsledku neměla šťastný konec pro hlavního aktéra. 
 Šťastnější a příjemnější informace jsme všichni očekávali z olympijské Koreje. To že jsme teplotně ovlivnili počasí v lednu volbou 
prezidenta, se v únoru opakovalo ale v opačném teplotním směru, doslova až tak, že světu zamrzly úsměvy z výkonů E. Ledecké. Někteří 
z nás doufali opakování nezapomenutelné atmosféry Nagana, ale i přes absolutně neuvěřitelný historický výkon E. Ledecké a skvělé 
sportovní výkony jsme Naganskou euforii nevzkřísili. Tiše, téměř bez mediální pozornosti 6. února Evropský parlament schválil „směrnici 
systému EU pro obchodování s emisemi“ což ve svém důsledku znamená, že počet volných emisních povolenek, které dostávají firmy 
zdarma, bude klesat ne o 1,4% ale o 2,2% ročně. A tak někdy po roce 2027 dle sdělení Ocelářské unie můžeme očekávat výdaje na emisní 
povolenky vyšší, než kolik činí současný zisk firem. Reakce burzy na přijatou reformu obchodování s emisními povolenkami je obecně 
taková, že ceny lámou historické rekordy (březen 2017= 5€ vs. březen 2018 = 11€).  
 Březen se jeví prozatím jako velká neznáma i když se už leccos rýsuje. Jako první posly jara se objevily ne vlaštovky, ale sličné slečny 
před Werkovými branami a rozdávajíce úsměv, koblihy s letáčkem „Hledáme OPERÁTORY VÝROBY - průměrná mzda 30.351.- CZK“ jim 
ani ten celodenní máz pod -10 nepřekážel. V Rusku se slaví volební triumf Vladimíra Putina, zda - li je to důsledek současných spíše zimních 
teplot, kdy v den voleb (18.3) padaly teplotní rekordy na 35 stanicích v ČR opět nikdo z meteorologů nechce komentovat. 
 Závěrem. Máme tady březen roku končícího 8. Z historie víme, že existuje určitá pravděpodobnost, že zejména rok končící 18 bývá 
rokem revolučním, nebo jinak významným. Jaký bude a co třeba způsobí nájemná vražda novináře a jeho přítelkyně na Slovensku. (nikdo 
prozatím nesdělil, kolik kulí bylo vypáleno, v Sarajevu 28. června 1914 - sedm). Prozatím demise slovenské vlády a údajné vazby na Italskou 
mafii jen spolehlivě plní slovenská náměstí. Náměstí se též začínají plnit z různých důvodů nejen v Praze, ale i ve větších městech ČR. Za 
oceánem prezident USA Donald Trump pronesl větu „ocel je ocel, když není ocel, není země“! a uvalil cla na dovoz ocele ve výši (25%) 
a hliníku (10%). Okluzní fronty a tlaková pole to tak v letošním roce zejména nad Evropou nemají jednoduché, doufejme, že se situace 
uklidní a stabilizuje a rok 2018 bude rokem úspěšným a poklidným. 

MaW 

NOHEJBALOVÝ TRŮN OBHÁJIL TÝM LOUPAČŮ 

 
 V sobotu 3. 2. 2018 proběhl v bystřické hale čtvrtý ročník Nohejbalového turnaje pořádaný Sportovní komisí ZO OS KOVO TŽ. Celkem 
se do soutěže přihlásilo 11 mužstev - Aglomerace, Radegast, VP 6, To Je Jedno, Enviform, Loupači, Koksovna, Sosna, Vendryně, Kolejnice 
VH, ZO OS KOVO. Po rozlosování se turnaj rozehrál ve dvou čtyřčlenných a jedné trojčlenné skupině. Do čtvrtfinále se nakonec probojovalo 
těchto 8 týmů - Aglomerace, Radegast, To Je Jedno, Enviform, Loupači, Koksovna, Sosna, Vendryně. Hrálo se vyřazovacím „pavoukovým“ 
systémem, a tak případná porážka znamenala pro týmy stopku v turnaji. Semifinále obstarala tato čtveřice týmů - Loupači, Koksovna, 
Aglomerace a Radegast, ze které vzešla finálová dvojice a poražení se utkali o třetí místo. 
 Finále nakonec patřilo obhájcům loňského titulu Loupačům ve složení Jiří Stašák, Petr Kříž, Pavel Chovaniec, kteří si ve finále poradili 
s Koksovnou (2:1), kterou reprezentovali Jan Sagan, Vladimír Sagan, Robert Psczolka. O třetí místo bojovaly týmy Aglomerace ve složení 
Jan Kajzar, Jaroslav Wojnar, Martin Kus a tým Radegastu, který reprezentovali Radek Rucki, Josef Vlachovic, Ladislav Turoň. Šťastnější 
nakonec v tomto utkání byli hráči Aglomerace, kteří svého soupeře porazili rovněž 2:1. Letošní ročník se vydařil na výbornou, většina zápasů 
se odehrála na velice dobré úrovni, za což je třeba poděkovat všem účastníkům turnaje, kterého se nakonec zúčastnilo 34 hráčů, z toho 25 
odborářů ZO OS KOVO TŽ. Již nyní se těšíme na další ročník a věříme, že se bude počet hráčů i kvalita tohoto turnaje stále zvedat.  

Lukáš Turoň 
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SNÍŽENÍ CEN PLYNU A ELEKTŘINY PRO ODBORÁŘE TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN 
 Odborová organizace ZO OS KOVO TŽ pro Vás zajistila možnost snížení Vašich 
nákladů na elektřinu a zemní plyn ve Vašich domácnostech. Ve spolupráci s e-aukční 
společností eCENTRE, která službu LICT zajišťuje, můžete ověřeným způsobem ušetřit 
Vaše pracně vydělané peníze ve svých domácnostech. 
 Jedná se v podstatě o možnost odebírat za neveřejné ceny energií, vysoutěžené ve 
sdružené e-aukci, do kterých se zapojuje několik tisíc odběratelů po celé ČR. Této služby 
využilo již přes 40 tis. domácností. Princip je jednoduchý. Když se spojí velké množství 
odběratelů, vznikne objem energií v hodnotě několika mil Kč, který je pro dodavatele 
natolik zajímavý, že jsou schopni v e-aukci nabídnout a následně garantovat výrazně 
lepší ceny a podmínky než v případě ceníkových cen. 
 Zvlášť zajímavé jsou nyní úspory na zemním plynu. Odběratelé, kteří vytápí domy 
zemním plynem mohou ušetřit tisíce, či desetitisíce korun. Průměrné úspory se u plynu 
pohybují okolo 32 %. Největších úspor dosahují lidé, kteří jsou doposud u dominantních 
dodavatelů, kteří mají dlouhodobě vysoké ceny. 
 Např. Pan z Josef z Žermanic, který bydlí v rodinném domě ušetří při spotřebě 22 
MWh na zemním plynu 38 %, což mu přineslo úsporu 9.805,- Kč ročně. 
 Paní Jiřina ze Ostravy se rozhodla využít e-aukce na zemním plynu a ušetří tak 
11.940 Kč, tedy 42% ročně. Při spotřebě 27 MWh si tak mohla snížit zálohy z 3000 na 
2200 Kč. 
 Využít služby LICIT je jednoduché. Necháte si zpracovat nezávazné cenové 
porovnání Vašich cen s cenami z poslední e-aukce a hned víte, kolik můžete ušetřit. 

Pokud Vás úspora bude zajímat, obdržíte detailní informace, doplníte co je potřeba a ostatní 
za Vás vyřídí organizátor e-aukce. 
  Služba pro Vás není zpoplatněna. Činnost je hrazena z aukčních poplatků, které hradí 
vítězný dodavatel, jenž aukci vyhraje. Součástí služby LICIT jsou garance bezproblémového 
zajištění dodávek, administrativního a právního servisu. 
  Pokud chcete zjistit, kolik můžete ušetřit, stačí poslat naskenované vyúčtování na 
kontaktní osobu Ing. Zbyňka Rýpara, který pro nás službu zajišťuje, či nechat vyúčtování na 
sekretariátě ZO OS KOVO TŽ s kontaktem na Vás. 

 

Kontakt:  
Obchodní partner eCENTRE 
Ing. Zbyněk Rýpar 
email: zbynek.rypar@partnerecentre.cz 
tel: 777 181 691  
www.ziskejtevice.cz  
licitpartner.cz/zbynekrypar 
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STRAVOVÁNÍ TŽ 
 Žijeme v době, kdy společnost klade stále větší důraz na kvalitní 
stravování. Už se najde jen málokdo, kdo by obhajoval nesmyslné 
používání éček, konzervantů či ztužených tuků. Prostě už jsme přišli 
na to, že čím kvalitnější „palivo“ do našich těl dostaneme, tím 
výkonnější budeme. Jak se ale stravovat během zaměstnání? 
 Na co tedy máme nárok? Dle ustanovení § 236 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákoník práce“), je povinen zaměstnavatel umožnit svým 
zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost 
nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Co tedy 
znamená „umožnit stravování“? V podstatě místnost s několika stoly, 
židlemi, dřezem a místem k přihřátí pokrmů.  
 Pokud by se ale zaměstnavatel ve svém vnitřním předpisu či 
kolektivní smlouvě zavázal stravu zaměstnancům poskytovat, pak dle 
ustanovení § 236 odst. 2 zákoníku práce mu tato povinnost vzniká. 
Zákoník práce ale také umožňuje dohodnout další podmínky pro 
vznik práva zaměstnanců na stravování, vč. výše příspěvku 
zaměstnavatele a vymezení okruhů zaměstnanců, kterým se 
stravování poskytuje. Takže ve zkratce, ať už zaměstnavatel 
poskytuje stravu na základě vnitřního předpisu či kolektivní smlouvy, 
má právo určit (v rámci KS dohodnout) si pravidla čerpání.  
 Je teď na nás, abychom se se zaměstnavatelem dohodli za 
jakých podmínek příspěvek na stravování čerpat. Příkladů z okolí 
máme spoustu. V první řadě si musíme uvědomit, že se jedná o 
benefit, službu, kterou zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel jako 
nefinanční plnění. Nejde o podnikatelský záměr, neboť není 
nastavené konkurenční prostředí, a tak cítím, že tento benefit „kromě“ 
spokojených zaměstnanců nepřinese zaměstnavateli žádné jiné 
zisky. Je ale spokojený, dobře najedený zaměstnanec malým 
ziskem? 
 Takže, jak si vysvětlit změny, které se dotkly všech strávníků 
Třineckých gastroslužeb. Koncem roku 2017 prosákla informace o 
chystaném zdražování v TG. Nikoho to moc nepřekvapilo, protože 
každý postřehl rostoucí ceny másla, vajec a jiných komodit. Na Radě 

předsedů ZO OS KOVO TŽ (19.12.2017) to bylo diskutováno a 
konstatováno, že rozumné zdražení nebude překážkou podpisu 
dodatku KS. Na Radě předsedů byl přítomen také personální ředitel 
Ivo Žižka, mimo jiné člen dozorčí rady TG, který nás upozornil na 
malou nepřesnost ve výpočtu a uvedl relevantnější data, podle nichž 
měl zaměstnanec při využití maximální, daňově uznatelné, částky 
(136,12,-Kč) pocítit zdražení do 150,- Kč měsíčně. Bohužel realita 
byla jiná, a tak jsme se na další Radě předsedů (9.1.2018) s panem 
Žižkou dohodli, že situaci budeme monitorovat a následně 
provedeme vyhodnocení. Na poslední Radě předsedů jsme všechny 
přítomné seznámili s výsledky a dohodli se, že na následující Radu 
předsedů přizveme jednatelku TG paní Stonawskou. Pan Žižka 
přislíbil, že se bude situací zabývat. My samozřejmě také, a o všem 
vás budeme informovat. 

bOB 

 

20. ročník Přeboru ZO OS KOVO TŽ v halové kopané 
Termín: 31. března 2018 v 7:30 hod. Přihlášky (tel. nebo osobně): (3) 27 03 – sekretariát ZO OS KOVO TŽ 

Místo: sportovní hala STaRS (3) 69 46, 606 740 664 – Turoň Zdeněk 
  (3) 21 10, 725 996 887 – Morcinek David 

Účast: zaměstnanci zaměstnavatelských subjektů sdružených v Základní organizaci OS KOVO Třinecké železárny 
Kategorie: 18-39 let, nad 40 let (dle počtu přihlášených družstev) 
 
Losování: 28.3.2018 do 12:00 hodin na sekretariátu ZO OS KOVO TŽ 
 Po tomto termínu již nebude možné se do turnaje přihlásit!!! 
 

 

Zdroj TG 
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ZIMNÍ DĚTSKÁ REKREACE DĚTÍ Z KARVINSKÉHO OKRESU 
 V termínu od 3.2 do 10.2.2018 proběhla zimní dětská rekreace dětí z karvinského okresu, tedy dětí, jejichž rodiče dojíždějí do 
Třineckých železáren z Českého Těšína a okolí nebo pracují v dceřiné společnosti ŽDB Drátovna, a.s. 
 Na dvě desítky dětí si tak užily své jarní prázdniny v příjemném prostředí penzionu Beskydka v Dolní Lomné.  Lyžovalo se hlavně v 
lyžařském středisku Severka a také v Polsku ve středisku Złoty Groń. Do programu bylo zařazeno také koupání v termálním bazénu Zagroń 
a v prostorné vířivce penzionu Beskydka. V rámci dalšího programu pak probíhaly různé hry a soutěže na čistém vzduchu Slezských Beskyd. 

Lukáš Pindor 
 Střípky z toho, jak si děti prázdniny užily: 

    

VE ŽIARU SI DĚTI UŽÍVALY ZIMY, LYŽOVÁNÍ I KOUPÁNÍ 
 Na sedm desítek školáků si během jarních prázdnin užívalo sněhových radovánek ve slovenském rekreačním středisku Žiar v 
Západních Tatrách. Ozdravný pobyt pro děti z Třince a okolí připravili odboráři Třineckých železáren. 
 Dětští rekreanti prožili týden nabitý zážitky a legrací. Lyžovali na svahu Opalisko v Závažné Porubě a v lyžařských centrech Jasná pod 
Chopkom a Malino Brdo. 
 Vedle zimních sportů byl pro děti zajištěn doprovodný program v podobě her a soutěží, vyslechly si přednášku o Zásadách bezpečného 
chování na sjezdovce a večer dováděly na diskotéce. Navíc absolvovaly prohlídku Stezky v korunách stromů v Bachledově dolině, nákupy 
v Liptovském Mikuláši, návštěvu termálních aquaparků Tatralandie a GINO PARADISE Bešeňová. 
 Všichni, kdo se táborníkům během týdne věnovali, věří, že byly děti spokojeny a v krásném tatranském prostředí načerpaly energii do 
dalších školních dní.  

Michaela Pomaki, Lenka Skibińská 
 O tom, jak si školáci užívali, se můžete přesvědčit na fotkách… 

   

   

LYŽOVÁNÍ VE SLOVINSKU 
 Již podruhé se někteří naší zaměstnanci zúčastnili lyžování ve 
Slovinsku na Rogle. Všichni si tam užívali kvalitních sněhových 
podmínek na mnohých sjezdovkách členěných dle obtížností, 
nádherných výhledů z běžkařských tras a doplňkového programu 
dle svého gusta. 
 Za sebe mohu říci, že týden se opravdu vydařil 

Romana Walczysková 
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