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Z VÁCLAVÁKU BURÁCELO REZOLUTNÍ „NE“
VLÁDNÍM ASOCIÁLNÍM REFORMÁM
 Na 40 tisíc demonstrantů se sjelo do Prahy  Proti vládním návrhům nejen
odboráři, ale i občanská sdružení  Po pražské demonstraci je nyní na tahu vláda  Průvod vyrazil na pochod v symbolických 11.55 hod. 
O sobotním dopoledni 21. května 2011, zalitém májovým sluncem, se sjely do Prahy autobusy i mimořádnými vlaky z celé republiky desetitisíce odborářů, ale i příslušníků různých
občanských sdružení, aby od 13 hodin v horní
části Václavského náměstí vyslovily kategoricky a nahlas svůj odmítavý postoj k připravo-

Průvod OS Stavba ČR směřuje od budovy
DOS k Bulharu
vaným vládním návrhům na revizi zdravotního,
sociálního a důchodového pojištění.
Přijíždějící odboráři se začali v dopoledních
hodinách shlukovat podle jednotlivých odborových svazů kolem budovy DOS na náměstí W.
Churchilla. Přímo pod jeho sochou byly vystaveny podpisové archy odmítající vládní reformy. Ty byly zakrátko zaplněny podpisy shromážděných demonstrantů. Stavebníci měli sraz
před zadním vchodem do sálu Přítomnost a postupně rozvinuli své svazové prapory a transparenty. Těsně před polednem desetitisícový dav
vykročil po Seifertově ulici směrem k Bulharu,
na městskou magistrálu a dále ulicí Politických
vězňů do Opletalovy ulice a odtud do horní poloviny Václavského náměstí, kde byla pod sochou sv. Václava vybudována tribuna. Celý pochod demonstrantů byl provázen zvukem píšťalek, trumpet, bubínků a skandováním hesel
proti chystaným vládním reformám: „Už je načase skončit s vládou Nečase“, „Stop zákeřným reformám“, „Berte platy jako my
a pak si dělejte reformy!“, „Tato vláda je
náš hrob“. Protestní průvod byl neočekávaně
dlouhý, takže když jeho čelo stanulo již na Václavském náměstí, jeho konec stále ještě pochodoval po magistrále.
Herečka Táňa Fischerová, která celou de-

monstraci moderovala, ve svém úvodním slovu
zdůraznila, že se demonstrace účastní nejen odboráři z ČMKOS a ASO (Asociace samostatných odborů), ale též příslušníci různých občanských iniciativ a zdravotně postižených.
Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil ve
svém projevu zdůraznil, že chystané vládní
zdravotní, sociální a důchodové reformy prokazatelně přinášejí většině naší společnosti zhoršení její životní situace, materiální potíže a mohou uvrhnout společnost do chaosu. „Vláda
nám lže, když tvrdí, že reformy jsou v náš prospěch. Chovají se jako komunisté před peněžní
reformou v roce 1953, kteří také do poslední
chvíli tvrdili, že žádná reforma nebude.“
Předseda ASO Bohumír Dufek zdůraznil,
že jediným řešením nynější sociálně napjaté situace jsou předčasné volby a na adresu vládní
koalice zdůraznil, že „bohatí si veškerou nadstandardní péči zaplatí, kdežto my půjdeme
z práce rovnou do kremace“. Předseda Národní rady zdravotně postižených Václav
Krása řekl shromážděným občanům, mezi nimiž byli i vozíčkáři a jinak zdravotně postižení,
že „tato vláda jde proti lidem, a proto je legitimní, aby lidé byli proti vládě“. Mluvčí iniciativy ProAlt Tereza Stockelová prohlásila, že
„vláda je hloupá a brutální, a proto otevřme oči,

Jaroslav Zavadil
než se nám je pokusí někdo vystřelit“ a na závěr
svého proslovu vyzvala demonstrující ke generální stávce. V závěrečném prohlášení účastníků demonstrace předseda OS KOVO Josef
Středula zdůraznil, že tato demonstrace je posledním varováním vládě, aby se začala konečně námitkami odborů vážně zabývat. Pokud
vláda nezačne s odbory vážně jednat, jsou odbory připraveny k dalším nátlakovým akcím,
ale to již ve všední dny, aby to ministři a poslanci více pocítili. „Nejsme proti reformám,
ale ty nesmějí ožebračovat lidi!“ prohlásil
závěrem demonstrace předseda ČMKOS J.
Zavadil.
Rudolf UNGER

Desetitisíce odborářů i občanů protestují proti vládní sociální politice na Václavském náměstí

SETKÁNÍ SPECIALISTŮ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
Ve dnech 2. a 3. června 2011 se uskutečnilo v pražském odborářském hotelu
Olšanka jednání specialistů pro kolektivní vyjednávání OS Stavba ČR a IOZ SR.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv zahájil poradu informací o aktuální
situaci v České republice, zejména o současném stavu ve stavebnictví, o kampani ČMKOS „Otevřete oči“, jednání v RHSD, i o činnosti poradního orgánu premiéra pro stavebnictví. Toto úvodní vystoupení doplnil místopředseda OS Ing.
Milan Vomela informacemi o stavu projednávání „vládních reforem“ i o postoji
odborů k těmto navrhovaným změnám.
Místopředseda OS dále zhodnotil demonstraci proti připravovaným reformám, kterou
upořádal ČMKOS v sobotu 21. 5. 2011 na Václavském náměstí a zmínil se o přípravě dalších
kroků proti vládou připravovaným reformám.
Na české předřečníky navázala místopředsedkyně IOZ Marta Brodzianská, která účastníky porady informovala o aktuální situaci na
Slovensku. Zmínila zejména nedávnou stávku
pracovníků Dopravního podniku města Košic
na podporu zachování stávajícího zákoníku
práce, informace z KOZ SR, legislativní proces,
včetně změn v zákoníku práce, kolektivní
smlouvy vyššího stupně v rámci IOZ, realizo-

Demonstranti OS Stavba ČR se řadili do
protestního průvodu za budovou DOS

OTÁČIVÉ JEVIŠTĚ
Od I. sjezdu ČMKOS v roce 1994, na
kterém vystoupil jako čestný host tehdejší předseda vlády Václav Klaus
a označil mj. odbory za stejnou zájmovou skupinu jako včelaře či filatelisty,
uplynulo již 17 let. Předešlý předseda
ČMK ČSKOS Vladimír Petrus, zvolený
v roce 1990, se ještě rád veřejně chlubil,
že se pravidelně schází s premiérem
Klausem na pracovních snídaních.
Od té doby českomoravské odbory fyzicky i psychicky dozrály, uvědomily si
své nenahraditelné místo ve společnosti
a tito údajní „včelaři“ se stali postupně
jedinou hybnou silou ve společnosti
a skutečným mluvčím zaměstnanců.
Podle exkluzivního průzkumu, který po
16. červnu, tj. po dopravácké stávce,
uskutečnila agentura STEM, sympatizovalo se stávkujícími 50 % dotázaných a 7
% se jich stávky zúčastnilo. Na otázku,
zda je stávka vhodnou formou protestu
proti vládním reformám, odpovědělo 34
% určitě ano, 31 % spíše ano a za způsob
organizace stávky obdržely odbory jedničku od 23 % dotázaných, od 34 %
dvojku a 23 % trojku. Politické jeviště ČR
se tedy od roku 1990 výrazně otočilo. -ru-
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vané a připravované reformy, sociální dialog
a sociální partnerství v SR i na úrovni IOZ,
včetně odvětvové tripartity. Právník OS Stavba
ČR JUDr. Lubomír Dlouhý seznámil přítomné s legislativními předpoklady pro kolektivní vyjednávání v České republice. Dále zmínil průběh kolektivního vyjednávání na republikové úrovni (kolektivní smlouva vyššího
stupně), včetně shrnutí průběhu vyjednávání
a dosažených výsledků. Zmínil se i o oblastech,
kde se návrhy odborů nepodařilo prosadit. Informoval také o postupu OS při vlastní realizaci kolektivního vyjednávání – o strategii kolektivního vyjednávání, o činnosti svazové komise kolektivního vyjednávání, připomínkování návrhu KSVS, činnosti vyjednávacího
týmu a vlastním vyjednávání. Specialista na kolektivní vyjednávání Ing. Pavel Zítko seznámil přítomné s aktuálním stavem kolektivního
vyjednávání v ČR, a to jak na vyšší úrovni (kolektivní smlouvy vyššího stupně – KSVS), tak
i na podnikové úrovni. Dále informoval o postupu OS při koordinaci kolektivního vyjednávání – sběr PKS, připomínkování návrhů PKS,
účast ve vyjednávacích týmech a analýzy PKS.
Svazoví inspektoři bezpečnosti práce - kolegové Zdeněk Švehla a Vojtěch. Eliáš - doplnili
přednesené informace o problematiku bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zmínili účast při projednávání KSVS i PKS, kontrolní činnost u jednotlivých zaměstnavatelů,
dohody o spolupráci s Českým báňským úřadem i se Státním úřadem inspekce práce. Odkázali taktéž na školení a další pomoc odborovým organizacím. Za slovenskou stranu se poté
ujala slova G. Pobjecká, specialistka kolektivního vyjednávání. Seznámila přítomné s aktuálním stavem kolektivního vyjednávání v SR,
zejména v rámci IOZ. Podrobně komentovala
postup při vyjednávání dodatku ke KSVS ve
stavebnictví. Dále informovala o všech KSVS
uzavíraných v IOZ, analýze PKS včetně účasti
ve vyjednávacích týmech. Podala informace
o vývoji hospodářství na Slovensku – o průměrných mzdách, HDP, nezaměstnanosti apod. Na
svou kolegyni navázala J. Fröhlichová, která
doplnila informace o kolektivním vyjednávání,
mzdové úrovni a informace z regionů. Zástupce pro oblast BOZP S. Doležal doplnil
přednesené informace o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důraz
byl kladen zejména na prevenci a její zakotvení
v KSVS. Tyto informace doplnila M. Brodzianská zmínkou o soutěži v BOZP u středních odborných škol. Dále zmínila dohodu KOZ SR
o spolupráci s Národním inspektorátem práce.
Ke všem informacím proběhla obsáhlá diskuse
a přítomní odpověděli na jednotlivé dotazy.
V závěru jednání vyslovili všichni přítomní přesvědčení o prospěšnosti takových jednání, zejména s ohledem na konkrétnost poskytnutých informací, včetně možnosti doplnění
a zodpovězení dotazů.
Ing. Pavel ZÍTKO,
specialista OS

PODEPSÁNO MEMORANDUM OS A ČBÚ
Dne 26. dubna 2011 bylo v budově Českého báňského úřadu v Praze podepsáno Memorandum k plnění vzájemné dohody ze dne 15. října 2007 o spolupráci
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem
a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2010.
Memorandum podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Ivo Pěgřímek a za OS Stavba ČR jeho
předseda Stanislav Antoniv. Obě strany konstatovaly, že dohoda je plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá. Zároveň obě strany vyjád-

řily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní
úspěšné spolupráci. Nedílnou součástí memoranda je příloha s vyhodnocením plnění jednotlivých bodů smlouvy. Slavnostního podpisu se za
OS Stavba ČR dále zúčastnil svazový inspektor
bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
–zš-

Předsedové Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek a OS Stavba ČR Stanislav
Antoniv podepsali společné memorandum

FUNKCIONÁŘI OS NA ŠKOLENÍ
V měsíci květnu se podle schváleného plánu práce OS uskutečnilo pravidelné
školení funkcionářů VZO/VMO regionů Brno, Olomouc a Ostrava, které proběhlo za jejich uspokojivé účasti v hotelu Adamantino v Pozlovicích u Luhačovic.
Uskutečnilo se již tradičně v tématických
blocích, které byly zaměřeny k novým pracovněprávním legislativním změnám, informacím
o aktuálním stavu legislativy v oblasti reforem,
k nově přijatým vnitřním dokumentům OS,
k ekonomice podniku, analýze hospodaření
podniku, ke kolektivnímu vyjednávání
o mzdách, BOZP, k účetní závěrce a zásadám
hospodaření ZO/MO OS. Předseda OS Stanislav Antoniv podal úvodem aktuální informace
o dění v OS a ČMKOS.
Přednášky k pracovněprávní legislativě se
ujal svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý,
který se věnoval hlavně nejdůležitějším paragrafům a z nich vyplývajícím povinnostem.
Problémy s účetní závěrkou a zásadami hospodaření vysvětlila specialistka OS Vlasta Eisenhammerová. Blok informací z oblasti BOZP
přednesli inspektoři bezpečnosti práce Zde-

něk Švehla a Vojtěch Eliáš. Ekonomice podniku, analýze hospodaření podniku a mzdám
v kolektivním vyjednávání se věnoval Ing. Pavel Zítko.
Po každém ukončeném tématu probíhala
živá diskuse, při níž posluchači dostávali od
lektorů obratem vyčerpávající odpovědi. Lektoři se svého úkolu zhostili pečlivě a profesionálně.
Podle závěrečného hodnocení bylo všem na
školení dobře. Hodně se dozvěděli a snad se
jim i povedlo načerpat do další práce nové síly.
Na druhou polovinu června naplánoval
OS školení se stejným programem pro svazové regiony Praha, Střední Čechy, České
Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem a Hradec Králové do hotelu Bezděz ve Starých
Splavech.
Josef VACH,
specialista OS

Účastníci svazových školení byli velmi spokojeni s úrovní jednotlivých přednášek

PROJEKT BIPARTITNÍ DIALOG

PROČ ČMKOS ODMÍTÁ TZV.
VLÁDNÍ REFORMY?
Protože v souvislosti s odborářskými
demonstracemi i stávkami představitelé vládní koalice i pravicový tisk
rádi zdůrazňují, že se vlastně neví, co
odbory chtějí či nechtějí a proč vlastně demonstrují, rádi stanoviska
ČMKOS stručně shrnujeme:
I.
ZDRAVOTNICKÁ REFORMA
ČMKOS požaduje stažení všech návrhů
týkajících se zdravotnické reformy, kde bude
moderní a kvalitní zdravotní péče dostupná
pouze pro bohaté.
II. DŮCHODOVÁ REFORMA
ČMKOS je zásadně proti extrémnímu
zvyšování věku odchodu do důchodu, proti
zhoršování situace budoucích důchodců
oslabením základního průběžně financovaného důchodového systému a proti vyvedení
části prostředků z veřejného systému do soukromých penzijních fondů.
III. SOCIÁLNÍ REFORMA
ČMKOS zásadně odmítá privatizaci
zprostředkování zaměstnání převodem
z úřadu práce na soukromé agentury; další
zhoršení pozice nezaměstnaných zavedením
povinnosti přijmout jakoukoliv práci bez
ohledu na jejich kvalifikaci (již po dvou měsících evidence na úřadu práce); převod výplaty sociálních dávek z obcí na úřady práce;
vyplácení dávek prostřednictvím nové karty
sociálních systémů; další omezování pomoci
státu rodinám s dětmi, s nízkými příjmy, zdravotně postiženým osobám, které povede k nárůstu chudoby.
IV. DAŇOVÁ REFORMA
ČMKOS zásadně odmítá zdražování základních životních potřeb zvýšením DPH; další
daňové znevýhodnění zaměstnanců vůči OSVČ,
které povede k masivnímu rozšíření „švarcsystému“; nárůst zdanění zaměstnanců v kontrastu
s výraznými úlevami pro podnikatele; zdanění –
likvidaci zaměstnaneckých výhod.
ČMKOS stále s plnou vážností vyzývá
vládu k zahájení skutečného sociálního
dialogu. Je připravena, tak jako vždy
v minulosti, přispět ke spravedlivým reformám svými aktivními návrhy. Podmínkou této účasti je však stažení a zásadní
přepracování předložených návrhů vlády.

Ke každému tématu bude zpracována
Posilování
bipartitního
dialogu
v odvětvích je projektem Konfederace dopadová studie, proběhne několik workzaměstnavatelských a podnikatel- shopů a tématických konferencí.
–pzských svazů ČR. Partnerem projektu
Ve dnech 16. a 17. června se konalo
je Českomoravská konfederace odbov polské Varšavě setkání nejvyšších
rových svazů.
představitelů stavbařských odboroCílem tohoto projektu je zvýšení adaptability
vých svazů Rakouska, Česka, Němeczaměstnanců a konkurenceschopnosti pod- Podle Českého statistického úřadu ka, Maďarska, Polska a Slovenska. Za
niků. Dále zmapovat a vyhodnotit sociální odliš- i Svazu podnikatelů ve stavebnictví OS Stavba ČR se jednání zúčastnil
nosti a potřeby jednotlivých hospodářských od- v ČR se české stavebnictví za duben místopředseda Ing. Milan Vomela.
větví, porovnat podmínky a najít východiska 2011 stále ještě neodrazilo ode dna.

STAVBAŘSKÉ OS JEDNALY VE VARŠAVĚ

STAVEBNICTVÍ NEJÁSÁ

pro další spolupráci sociálních partnerů.
Odborový svaz Stavba ČR a náš sociální
partner - Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR - se do tohoto projektu zapojily. Rozsahem
činnosti Bipartitního dialogu Stavebnictví
I - je pět témat:
1) Nelegální práce v odvětví stavebnictví.
2) Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostředí v odvětví stavebnictví.
3) Minimální mzdové tarify – zařazování zaměstnanců v odvětví stavebnictví.
4) Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
a její dopady na zaměstnance i podniky v odvětví stavebnictví.
5) Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiřování závaznosti KSVS a její dodržování v odvětví stavebnictví.

Stavební výroba v měsíci dubnu meziročně
poklesla o šest procent po březnovém růstu
o 5,8 procenta. Počet dokončených bytů se propadl o 27,7 procenta, množství zahájených bytů
se meziročně snížilo o 18,2 procenta. Statistici
však dokládají, že letošní výsledky v porovnání
s loňským rokem se již nejeví tak katastrofálně
a spíše se již stabilizují.
Podle generálního ředitele SPS Miloslava
Maška je pro současné stavebnictví velmi znepokojujícím faktem téměř úplné zastavení přípravy velkých dopravních staveb.
V zemích Evropské unie poklesla produkce
pozemního stavitelství o letošním jaru o čtyři
procenta a inženýrské stavitelství o 3,9 procenta.

Toto každoroční setkání tentokrát zorganizoval odborový svaz Budowlani. V rámci jednání
jednotlivé delegace prezentovaly současnou vnitropolitickou situaci i problémy odborů v jednotlivých zemích. Ve všech referátech bylo konstatováno, že je nyní snahou všech pravicových politických reprezentací omezit vliv odborů ve společnosti. Proto byla ve Varšavě zdůrazňována informovanost a spolupráce stavbařských odborů
v rámci střední Evropy a rovněž v rámci evropské
federace EFBWW. Významná část tohoto mezinárodního setkání byla věnována též současné
migraci pracovníků ve stavebnictví..
–mv-

STAVEBNÍK - 3

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY V RYBITVÍ
O posledním červnovém víkendu – ve dnech 24. a 25. 6. – se uskutečnily pod
patronací OS Stavba ČR a Oborové zdravotní pojišťovny v areálu SOŠ a SOU
stavebních v Rybitví u Pardubic tradiční Letní sportovní hry. V režii pořadatelské organizace tohoto východočeského vzdělávacího zařízení se her zúčastnilo 111 sportovců ze 17 ZO OS Stavba ČR. A nyní ke konečným medailovým
výsledkům:
NOHEJBAL: 1. SOŠ stavební Rybitví, 2. Kovona Karviná 3. SŠ Dakol Karviná. Nejlepší
hráč v poli: Fukala Pavel Kovona Karviná.
Nejlepší hráč na síti: Filip Petr SOŠ stavební
Rybitví.
MALÁ KOPANÁ: 1. VHS Teplice, 2. Dinaska Svitavy 3. Rockwool Bohumín. Nejlepší
brankář: Příborský Martin Schiedel Teplice.
Nejlepší obránce: Frýza Bedřich, RNDr., Dinaska Svitavy. Nejlepší útočník: Žitňák Martin Dinaska Svitavy.
BOWLING – družstva muži: 1. Provodínské písky, 2. Rockwool, 3. Dinaska Svitavy.
BOWLING – družstva ženy: 1. VHS Teplice, 2. Dinaska Svitavy, 3. SOŠ stavební Rybitví.
JEDNOTLIVCI – MUŽI: 1. Kučera Petr
Chlumčany, 2. Brejšek Petr - Provodínské
písky, 3. Plaček Pavel - Rockwool Bohumín.
JEDNOTLIVCI – ŽENY: 1. Kosová Lucie
VHS Teplice, 2. Přibilíková Andrea - Dinaska
Svitavy, 3. Bartoňová Božena - Dinaska Svitavy.
STOLNÍ TENIS – družstva ženy: 1. VHS
Teplice, 2. Dinaska Svitavy, 3. Kovona Karviná.

STOLNÍ TENIS – družstva muži: 1. Schiedel Zliv, 2. Dinaska Svitavy, 3. Provodínské písky.
JEDNOTLIVCI – MUŽI: 1. Kyncl Stanislav
- Dinaska Svitavy, 2. Slabý Petr - Dinaska Svitavy, 3. Koranda Bohuslav - Schiedel Zliv.
JEDNOTLIVCI – ŽENY: 1. Přibilíková Andrea - Dinaska Svitavy. 2. Jana Suchomelová VHS Teplice, 3. Kosová Lucie - VHS Teplice.
MINIGOLF – družstva muži: 1. OS Stavba
ČR, 2. Schiedel Zliv, 3. Kámen Zbraslav.
MINIGOLF – družstva ženy: 1. VHS Teplice, 2. Kovona Karviná, 3. Dinaska Svitavy.
JEDNOTLIVCI – MUŽI: 1. Kuba František
- Kámen Zbraslav, 2. Koranda Bohuslav - Schiedel Zliv, 3. Cirman Michal - Schiedel Teplice.
JEDNOTLIVCI – ŽENY: 1. Suchomelová
Jana - VHS Teplice, 2. Paterová Ilona - Provodínské písky, 3. Křupalová Marcela - Kovona Karviná.
PUTOVNÍ POHÁR PŘEDSEDY OS
STAVBA ČR – absolutní vítěz družstev: 1.
Dinaska Svitavy – 125 bodů, 2. VHS Teplice
– 93 body, 3. Provodínské písky – 86 bodů.

Z celkového vítězství Sportovních her v Rybitví se raduje tým ZO při P-D Refractories
CZ DINASKA Svitavy, a. s.

VE STOCHOVĚ SE BRUSLILO IN-LINE
Kategorie chlapci 1991 – 1995 – StochovStřední průmyslová škola služeb
a řemesel ve Stochově na Kladensku ská čtyřstovka: 1. KUČERA Tomáš ze SOŠ
se ujala role organizátora a pořadatele a SOU Kladno, 2. LOM David ze SŠS a Ř Stochov
Přeboru ČR stavebních škol v in-line a 3. BABJÁK Matěj ze SŠS a Ř Stochov.
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
bruslení 2011, a to ve dnech 6. a 7.
1. SŠS Teplice, 2. SŠS a E Chomutov, 3.
června 2011.
V jednotlivých kategoriích zvítězila tato
družstva či jednotlivci:
Kategorie 2 x 400 m: 1. DRDA Ladislav ze
SOŠ a SOU Beroun, 2. PEKÁREK Václav ze SŠS
Teplice a 3. BABJÁK Matěj ze SŠS a Ř Stochov.
Kategorie 4 x 400 m: 1. BUTOR Vojtěch ze
SOŠ a SOU Kladno, 2. HOUŽVIČKA Radim ze
SŠS a Ř Stochov a 3. ŠOLTA Filip ze SŠS a E Chomutov.
Kategorie 6 x 400 m: 1. HAVELKA Petr ze
SŠS Teplice, 2. JUPA Patrik ze SOŠ a SOU
Kladno a 3. ZICHO Patrik ze SŠS a E Chomutov.
Kategorie 8 x 400 m: 1. SOUKUP Lukáš ze
SŠS a E Chomutov, 2. RUDOLF Lukáš ze SŠS
Teplice a 3. KUČERA Tomáš ze SOŠ a SOU
Kladno.

STAVEBNÍK -

SŠS a Ř Stochov, 4. SOŠ a SOU Beroun a 5.
SŠ HGS Litoměřice.

Mladí bruslaři ostře vyrazili ze startu

3. SNĚM ČMKOS – HODNOTÍCÍ
Třetí zasedání Sněmu ČMKOS bylo
svoláno na středu 25. května, tedy
čtyři dny po mohutné demonstraci
odborářů, svolané na Václavské
náměstí, jíž se v sobotu 21. května po
poledni zúčastnilo více jak 40 tisíc
odborářů i dalších občanů.
Sněmování odborářů, necelý týden po
úspěšné demonstraci, třebaže mělo svůj dopředu stanovený tradiční program a časový
rozvrh, se po celé dopoledne zabývalo výhradně hodnocením a závěry z této akce
a teprve po poledni zbyl prostor na zbývající
body programu.
V úvodní hodnotící zprávě předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil připomněl, že na celostátním odborářském protestním aktivu,
který se konal 19. února v pražském Kongresovém centru, byla vyhlášena celostátní propagační kampaň OTEVŘETE OČI!, a ta doko-

AKTUALITY
Z ČMKOS
nale splnila svůj cíl – oslovit širokou veřejnost odborářskými argumenty. Podle následného výzkumu veřejného mínění se občanská veřejnost z 80 procent ztotožnila s odborářskými argumenty a je přesvědčena, že navrhovaná vládní sociální, zdravotní a důchodová reforma je protilidová a nespravedlivá.
Česká veřejnost již není lhostejná k tomu, že
na všech předešlých tripartitních jednáních
vláda stále jen omílala své argumenty a odmítala jednat o návrzích a argumentech odborářů, a někdy též i zaměstnavatelů. Vláda dělá
vše pro to, aby se státní dluhy řešily na úkor
životní úrovně středních a nižších skupin
obyvatelstva, a to ve prospěch privatizace
zdravotních, sociálních a důchodových služeb. Předseda Zavadil ocenil i skutečnost, že
média již nejsou vůči odborům tak zaujatá
jako dříve, ale snaží se být pod tlakem situace
objektivnější.
Po úvodním hodnotícím slovu předsedy
ČMKOS se přihlásil do diskuse předseda OS
Stavba ČR Stanislav Antoniv, a přirovnal atmosféru, kterou vyvolává vláda při jednáních
tripartity, honičce na kočku a myš. Při té příležitosti navrhl, aby po květnové demonstraci na Václavském náměstí vyhlásila ČMKOS trvalou stávkovou pohotovost jako
formu trvalého tlaku na vládu. Dále se v diskusi k úvodní zprávě navrhovalo, aby se při
venkovní propagandě ubralo na drahých billboardech, ale více se vsadilo na veřejná vystoupení představitelů ČMKOS a jejich účast
v televizních besedách. V další části programu Sněmu ČMKOS byla též přijata zpráva
o činnosti Revizní komise ČMKOS, informace o činnosti Regionálních rad odborových svazů ČMKOS za rok 2010, analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce
2010 i záměry ČMKOS v oblasti zaměstnanosti pro rok 2011. Na závěr svého zasedání
poděkoval Sněm ČMKOS všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě květnové demonstrace a schválil priority pro jednání s vládou
pod názvem „Proč ČMKOS odmítá tzv. vládní
reformy“. Sněm ČMKOS závěrem vyzval ASO
a Koalici dopravních odborových svazů
(KDOS) ke koordinaci dalšího společného
postupu s tím, že ČMKOS je připravena podpořit akce KDOS.
-RU-
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