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V LOŇSKÉM PROSINCI JEDNAL SVAZOVÝ SNĚM
11. 12. 2019 se v souladu s plánem práce sešel v Domě „Radost“ (dříve DOS)
II. Sněm OS Stavba ČR, aby projednal důležité záležitosti týkající se činnosti svazu
v dalším období. V úvodu bylo po přivítání vzpomenuto navždy odešlých kolegů
Bc. Josefa Pechana a JUDr. Lubomíra
Dlouhého. Odsouhlaseno bylo pracovní
předsednictvo, mandátová a návrhová
komise a skrutátor, stejně jako kontrola
plnění usnesení z loňského květnového
Sněmu.
Za řízení Petra Janouška podal přítomným
předseda svazu Ing. Pavel Zítko – již tradičně
za využití přehledné prezentace – zprávu o činnosti svazového předsednictva za uplynulé mezisněmové období, a zmínil zejména pozitivní
dopad akce ČMKOS „Konec levné práce“ včetně
naší aktivní účasti, uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na 5 let, pokračující
úspěšné pořádání sportovních přeborů mladých
i úspěch námi připravené rezoluce na Kongresu
EFBWW. Neopomněl ani dokončené obsazení
obou regionů novými regionálními manažery, problémy totožné s našimi, které řešil sněm
sesterského odborového svazu na Slovensku
(IOZ), jednání Rady i Sněmu ČMKOS a tripartity (RHSD). Svůj výklad doplnil jak statistikami týkajícími se našeho odvětví a podnikových
kolektivních smluv, tak informací o přínosném
jednání s Bankovní radou České národní banky.
V diskusi k tomuto bodu programu upozornil
čestný předseda svazu Stanislav Antoniv na velký význam uzavřené KSVS na delší období zejména s ohledem na možné budoucí politické
turbulence, kladně hodnotil i roli ministryně práce a sociálních věcí z pohledu zájmů pracujících
i důchodců.
Po nezbytné zprávě mandátové komise, která
ústy svého mluvčího Vladimíra Gruncla potvrdila usnášeníschopnost Sněmu, přišla na řadu
zpráva o průběžném plnění Programu a rezolucí našeho VIII. sjezdu. Následovalo projednání
a schválení návrhu Dodatku č. 1 ke KSVS, týkajícího se pouze části F. – Mzdy, náhrady mzdy,
ostatní náhrady a odměňování, tedy té pasáže,
která se sjednává vždy na 12 měsíců, a to včetně
minimálních mzdových tarifů. Diskuse, do které
přispěli mj. Ing. Pavel Němejc, Tomáš Krejčí
a Karel Hnilička, se týkala zejména předpokládané složitosti jednání se Svazem podnikatelů
ve stavebnictví (SPS), mj. i pro takřka kompletní
obměnu jeho vedení. Nicméně byl vyjádřen předpoklad, že vzhledem k dlouholetým až na výjimky úspěšným jednáním, a k navázání dobrých
vztahů s novými funkcionáři SPS, bude i tentokrát dosaženo rozumné shody.
Poté byl projednán početní stav členů a ZO/
MO našeho svazu, zdůrazněno přitom bylo, že je
zapotřebí, aby všichni funkcionáři i stávající členové pomáhali vytvářet podmínky pro zastavení
sice pomalého, leč pokračujícího úbytku členské
základny, v lepším případě pak pro její žádoucí
nárůst.

Sněm OS Stavba ČR	
Místopředseda svazu Stanislav Augustin
představil návrh Plánu práce svazu na rok 2020,
na návrh zástupců Regionu 2 (tzv. moravského)
byla odsouhlasena změna týkající se místa konání Regionální konference v říjnu letošního roku,
a to z původně navrhované Prahy na Olomouc.
Diskutováno bylo i zapojení mladých do 35 let
včetně přípravy semináře pro ně a další práce
svazové Komise mladých.
Zprávu Revizní komise OS Stavba ČR podal
její předseda Ing. Pavel Němejc, připomněl
počty a obsah jejích zasedání a projednávané
záležitosti. Na řadu pak přišel návrh řádných
rozpočtů svazu na letošní rok, kdy byl zdůrazněn
cíl postupného dosažení vyrovnaných rozpočtů,
zejména prostřednictvím hledání reálných úspor,
navyšováním příjmů a efektivním hospodařením
s volnými finančními prostředky. Připomínky
členů Sněmu vysvětlila Vlasta Eisenhammerová, konstatováno rovněž bylo, že svaz v brzké době zajistí potřebné služby právníka, ať již
jako zaměstnance svazu, nebo jiným způsobem.
Na tento schválený bod programu navázala zpráva stran svazového nemovitého majetku, diskuse
se týkala zejména osudu odborového majetku
v rámci MSDU OS a budoucího sídla svazu.
Schválen byl i plán investic pro letošní rok - jednalo se pouze o pořízení nového serveru, potřebného pro bezproblémovou evidenci členů a  ZO/
MO.
Následovalo jednání valné hromady Podpůrného fondu OS (PF), řízené předsedou Rady
PF Stanislavem Augustinem. Po nezbytných
procedurálních záležitostech a projednání zprávy Rady PF byl projednán a schválen jak návrh
na převod části finančních prostředků fondu
na účet s vyšším úročením, tak změny ve Statu-

Foto – Bc. Iveta Pýchová
tu PF týkající se hlavně upřesnění „Podpory při
úmrtí pojištěného“, výkladu ustanovení o podpoře při stávce, která je nově vyplácena za každou
neodpracovanou hodinu. V rámci jednání došlo
i na případné prokazování trvání pracovní neschopnosti i její ukončení, a to ve vztahu k nové
zákonné právní úpravě. Zde v tomto bodě byla
Rada fondu pověřena případnou změnou této
podpory ve vztahu k praktickým zkušenostem,
které teprve nastanou.
Na závěr předseda Ing. Pavel Zítko poděkoval všem za účast, popřál klidné prožití svátků
vánočních a úspěšný příští rok. Jako poděkování obdržel každý člen sněmu malou pozornost
od odborového svazu.
RV

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ OS
Region I

7. – 8. 4. 2020

Praha, Střední Čechy, České
Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem
Hotel Olšanka, Praha
https://www.hotelolsanka.cz
Region II

21. – 22. 4. 2020

Hradec Králové, Brno, Olomouc,
Ostrava
Hotel Harmonie, Luhačovice
http://www.hotel-harmonie.cz

LETOŠNÍ PRVNÍ A V POŘADÍ UŽ PÁTÉ
JEDNÁNÍ SVAZOVÉHO PŘEDSEDNICTVA

Předsednictvo leden 2020		
22. ledna proběhlo zasedání Předsednictva OS
Stavba ČR, zabývající se důležitými součástmi
činnosti svazu. V úvodu popřál předseda svazu
Ing. Pavel Zítko všem zúčastněným hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody v začínajícím roce, a pak už se všechno odvíjelo podle
schváleného programu jednání. Stěžejními byly
zejména aktuální informace, již tradičně představené předsedou OS formou komentované
prezentace. Tu také – rovněž tradičně - všichni
členové předsednictva obdrželi prostřednictvím
e-mailu, a kromě mnoha dalších užitečných informací a podkladů bylo zmíněno i konání dalšího odborářského mítinku „Konec levné práce“

17. září 2020 s tím, že
místo bude určeno později. Nechybělo ani upozornění na vzpomínkový
den ČMKOS na oběti
pracovních úrazů 28. 4.
2020, informace z jednání předsedů odborových
svazů s ministryní práce
a sociálních věcí, z Rady
ČMKOS,
ekonomické
výsledky a prognózy
stavebnictví, vývoj naší
členské základny apod.
Zúčastnění
obdrželi
také stručnou informaci
o průběhu vyjednávání
Dodatku č. 1 Kolektivní
smlouvy vyššího stupně,
schváleno bylo místoFoto – Zdeněk Švehla předsedou Stanislavem
Augustinem představené
organizační a obsahové
zabezpečení III. Sněmu OS, který se bude konat
13. května 2020. V zahraničním bloku zazněly
postřehy ze sněmu slovenského IOZ, finanční
a majetkový blok se týkal zejména jednání svazové Finanční a majetkové komise, včetně vyjádření předsedy Revizní komise OS Ing. Pavla
Němejce. Vyhodnoceno bylo naplnění Plánu
výchovy a vzdělávání OS na loňský rok a schváleno bylo jeho znění pro rok letošní, stranou
pozornosti nezůstala ani zpráva Komise sportu
a středních škol a bod „Různé“.
Tím byl program jednání svazového předsednictva naplněn a přítomní se rozešli s přáním
zdaru a dobré cesty domů.

SLOVENŠTÍ KOLEGOVÉ ROKOVALI
Koncem listopadu 2019
se předseda OS Stavba ČR
Ing. Pavel Zítko a místopředseda svazu Stanislav
Augustin zúčastnili jednání
2. Sněmu Integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Žilině. Dalšími českými hosty
Sněmu byli Jan Rejský,
předseda OS DOSIA, Ondřej Habart, místopředseda
OS TOK, a Zdeněk Frýbort,
člen Předsednictva OS TOK.
Na Sněmu vystoupil také prezident slovenské Konfederace
odborových svazů Marián
Magdoško, který podal informace o činnosti konfederace Sněm IOZ
v tomto roce.
Po jednání Sněmu se uskutečnilo pracovní
jednání zástupců partnerských odborových svazů IOZ, OS Stavba ČR, OS DOSIA a OS TOK.
Hlavními body jednání bylo zhodnocení plnění
dohody o spolupráci, výměna zkušeností a společné aktivity v roce 2020. Bylo zde také projednáno sociální partnerství a mezinárodní činnost v rámci členství svazů. Předsedkyně IOZ
JUDr. Marta Brodzianska vyzdvihla význam
vzdělávání členů svazových orgánů a základních
organizací. V části práce s členskou základnou
zdůraznila také práci s mladými odboráři. Hosté partnerských svazů v krátkosti informovali
o úlohách odborů v ČR, kde poukázali na shod-
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Foto – Stanislav Augustin
nost řešení otázek v kolektivním vyjednávání,
postavení, podmínkách a práci odborových organizací ve firmách, v pracovněprávních vztazích, s důrazem na odměňování, nedostatek
odborné pracovní síly, v oblasti BOZP. Kladně
hodnotili a ocenili význam spolupráce našich
svazů a potvrdili nutnost spolupráce i pro další
období s důrazem na výměnu zkušeností v odborářské práci.
Přítomní pokračovali v hodnocení plnění dohod o spolupráci, výměně zkušeností, významu
osobních kontaktů a reciproční účasti zástupců
svazů na jednáních jejich orgánů, dohodli se také
na společných aktivitách v roce 2020. Probrali
i rozšíření spolupráce na základní organizace, pozornost věnovali i sociálnímu partnerství
a mezinárodním aktivitám v rámci členství svazů
v evropských odborových strukturách.
(red)

KOLEKTIVNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ
V METROSTAVU

12. prosince loňského roku podepsali zástupci vedení společnosti a odborové organizace několik dokumentů. Po několikatýdenním kolektivním vyjednávání se obě strany
dohodly na znění Vzorové kolektivní smlouvy společností Skupiny Metrostav a Kolektivní smlouvy Metrostav a.s. na roky 2020
a 2021. Ve stejný den zároveň zástupci vedení
společností podepsali Vzorový vnitřní předpis na letošní a příští rok. Kolektivní smlouvy doznaly oproti minulému období několik
změn, s celým textem Kolektivní smlouvy
Metrostav a.s. se bude možné seznámit v tradiční brožurce, která bude v blízkém termínu
distribuována zaměstnancům. Z toho důvodu
jsou na dalších řádcích uvedeny jen ty nejvýznamnější změny.

Významnou změnou je zvýšení hodnoty regeneračních poukázek ze stávajících 5.000 Kč
na 6.000 Kč na rok 2020 a 7.000 Kč na rok
2021. K další změně dochází ve mzdových
tarifech, minimální mzdové tarify vzrostou
v průměru o více jak 7%.  V ustanovení, které
se týká příspěvku zaměstnavatele na penzijní
připojištění, je těch změn víc. Příspěvek zaměstnavatele se zvyšuje pro každou kategorii o 200 Kč (minimálně 600 Kč, maximálně
1.000 Kč v závislosti na délce pracovního poměru) při zachování minimálního příspěvku
zaměstnance 150 Kč. Pro spořivější zaměstnance se podařilo vyjednat možnost vyššího
příspěvku od zaměstnavatele.   Zaměstnanci,
kteří si budou spořit 1.500 Kč měsíčně (při
minimálně dvacetiletém trvání pracovního
poměru), obdrží od zaměstnavatele příspěvek
také v hodnotě 1.500 Kč měsíčně.
Vzhledem ke zrušení karenční doby bylo
nutné domluvit aktuální pravidla pro poskytování placeného zdravotního volna zaměstnancům společností Skupiny Metrostav. Nadále
platí, že pro každou společnost Skupiny Metrostav bude konkrétní počet tzv. „sick days“
upraven příslušným vnitřním předpisem dané
společnosti. Pro zaměstnance Metrostav a.s.
se podařilo zachovat počet těchto „sick days“
ve výši 3 dnů, přičemž ale dochází k omezení
a zaměstnanci obdrží při jejich čerpání 60%
průměrné mzdy.
Dále se podařilo vyjednat navýšení odměn
zaměstnancům za odpracované roky u společnosti na 8.000 Kč (za 10 let), 13.000 Kč
(za 15let) a 18.000 Kč (za 20 a každých dalších
5 let).  Obě strany se dohodly také na poměrně výrazném zvýšení u příspěvků zaměstnancům v mezních životních situacích. Příspěvek
na narozené dítě se zvyšuje na 15.000 Kč,
zvyšují se i další limity na příspěvky - ovdovělému zaměstnanci na 40.000 Kč, osiřelému dítěti na 40.000 Kč, u dlouhodobé nemoci až 30.000 Kč, získání Jánského plakety
za dárcovství krve 15.000 Kč, Zlatého kříže
pak 30.000 Kč. Limit na poskytnutí příspěvku na další závažné situace se zvyšuje až
na 50.000 Kč.
Další dílčí úpravy nejsou svým rozsahem
významné a jedná se o upřesnění, případně
drobné doplnění stávajících textů jednotlivých dokumentů. Kolektivní smlouvy jsou
zveřejněny jak na intranetu Metrostavu, tak
na internetových stránkách základní organizace (www.odbory-metrostav.cz).

Ing. Petr Půta

OTEVŘENA NOVÁ HALA SOU STAVEBNÍHO V PLZNI
Vedení Středního odborného učiliště stavebního v Plzni se podařilo
to, o čem snila řada předchůdců.
Podařilo se vybudovat novou halu
s odpovídajícím příslušenstvím pro
výuku stavebních oborů, která je
na špičkové úrovni jak po stránce
stavební, tak i po stránce vybavení stroji a strojním zařízením, ale
i úrovní hygienických prostor. Navíc
se nachází přímo v areálu učiliště.
Tím se významnou měrou zlepšila
kvalita výuky, která se z několika
vesměs již nevyhovujících prostor
rozmístěných na několika místech
v Plzni přesunula právě do nové
haly. O své veskrze pozitivní dojmy
z nové haly se podělil předseda výboru základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky
Rudolf Gruška, učitel odborného
výcviku právě v nových prostorách.
Výuka dosud probíhala ve čtyřech
objektech na území města Plzně,
přičemž tři z nich byly již desítky let
staré a tedy nevyhovující.
Projekt byl zacílen na vybudování a vybavení nové haly pro výuku odborného výcviku žáků oborů
„truhlář, instalatér a malíř a lakýrNová hala odborného výcviku		
ník“. Reagoval na dlouhodobou potřebu školy zajistit prostory pro odborný
výcvik v souladu s aktuálními trendy oborů
a snížení nákladů jak na vytápění prostor v řádu
a požadavky praxe. Umožní to zároveň rozvíjet
stovek tisíc korun ročně, tak i na obměnu a moklíčové kompetence v technických a řemeslných
dernizaci strojního vybavení, např. pro truhláře.
oborech. V nové hale se nachází ruční truhlářská
Projekt „Výstavba nové haly odborného výcvidílna pro 48 žáků, truhlářská strojovna, dílna inku SOU stavebního Plzeň“ byl spolufinancován
stalatérská s kapacitou 45 žáků, a pracoviště pro
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cel12 malířů a lakýrníků. Dílny jsou vybaveny nejkové náklady akce dosáhly 48,5 mil. Kč, na nich
modernější technikou, zajištěno je rovněž vnitřní
se částkou 4,85 mil. korun podílel Plzeňský kraj
propojení elektronických zařízení školy. Veškeré
a částkou 2,425 mil. státní rozpočet. Na dovybaprostory jsou bezbariérové, upravena byla i zeleň
vení vnitřních prostor pak Plzeňský kraj přispěl
v okolí objektu. Škola rozvine spolupráci se zadalšími 2 miliony korun.
městnavateli a lépe připraví absolventy daných
Halu 6. září 2019 slavnostně otevřeli hejtoborů v souladu s požadavky trhu práce v Plzeňman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor
ském kraji.
Plzně Martin Baxa, náměstkyně hejtmana pro
Výsledkem projektu bylo mimo jiné celkové
oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartozefektivnění výuky odborného výcviku, zjednošová, vedoucí odboru školství, mládeže a spordušení logistiky zásobování pracovišť materiátu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava
lem, snadnější dojíždění pro žáky,  zefektivnění
Havlíčková, zástupce generálního dodavatele
údržby a další případné modernizace objektů,
Roneli Milan Oplíštil a ředitel učiliště Milo-

Foto – https://www.souplzen.cz
slav Šteffek. Slavnostního otevření se zúčastnil
i předseda VZO OS Stavba ČR Rudolf Gruška.
Žákům školy se dostane především kvalitnějšího odborného vzdělávání, které jim usnadní
vstup do profesního života a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Nebudou nuceni přemisťovat se na vyučování odborného výcviku
mezi různými pracovišti, ale výuka, stravování
ve školní jídelně i ubytování v domově mládeže budou soustředěny v jednom areálu. Nové
prostory umožní nejen intenzivnější součinnost
praktického a teoretického vyučování, ale i rozvoj spolupráce se stávajícími i novými partnery
z řad zaměstnavatelů a základních i středních
škol, a přispějí tak k propagaci a popularizaci
stavebních oborů. Zjednoduší a zefektivní se
pedagogické i provozní činnosti školy a zároveň
dojde i ke snížení provozních nákladů, zvláště
na energie.
(red)

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ – ODBORÁŘŮ

Tradiční posezení bývalých zaměstnanců – členů ZO se uskutečnilo počátkem prosince loňského roku v salonku Hotelu Olšanka v Praze. Úvodem
předseda ZO a místopředseda svazu Stanislav Augustin všechny přivítal
a informoval stran organizačních záležitostí. Svazový předseda Ing. Pavel Zítko pak – po tiché vzpomínce na navždy odešlé kolegy a kamarády
Bc. Josefa Pechana a JUDr. Lubomíra Dlouhého – seznámil bývalé zaměstnance s tím, co se za rok od posledního setkání událo. Samozřejmě
únorovým VIII. sjezdem počínaje, přes nové rozdělení regionů a jejich obsazení regionálními manažery, uzavření KSVS na dalších 5 let, až po nové
vedení Svazu podnikatelů ve stavebnictví, zářijový mítink ČMKOS „Konec levné práce“, svazová školení, regionální konference a sportovní aktivity. Krátce zmínil také spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků,
Asociací důchodců ČMKOS, zahraniční aktivity svazu a současnou situaci v resortu stavebnictví. Neopomněl ani pokračující dobrou spolupráci
se sesterským slovenským svazem (IOZ). Závěrem svého vystoupení popřál všem příjemné nadcházející svátky a hodně zdraví v roce 2020 s tím,
abychom se za rok zase všichni sešli. Čestný předseda svazu Stanislav
Antoniv pak krátce pohovořil o možném dalším společensko-politickém
vývoji. Rozebrány byly i otázky odborového majetku pod správou MSDU
OS, záměr v obsazení pozice svazového právníka a stav členské základny.
Oba nejvyšší svazoví funkcionáři pak popřáli k významnému životnímu
jubileu Petru Celárkovi a Karlu Zíbovi. Samozřejmě zůstal dostatek času
i na podstatnou část – vzájemné debaty a vzpomínání bývalých zaměstnanců. Setkání bylo zakončeno společným obědem.
(RV)

Setkání prosinec 2019

Foto - Bc. Iveta Pýchová
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PŘEBOR VE STOLNÍM TENISU
Začátkem prosince loňského roku pořádala Střední škola pedagogická, hotelnictví
a služeb Litoměřice – pod patronací OS Stavba ČR – republikový přebor středních škol
se stavebními obory ve stolním tenisu. Přebor se konal v hale stolního tenisu Gymnázia
Josefa Jungmanna v Litoměřicích, přihlásilo se 7 družstev. Klání se odehrálo ve dvou
skupinách, přičemž první ze skupiny A hrál s druhým ze skupiny B a obráceně. Tím se
vytvořili finalisté a dvojice pro boj o třetí místo. Finále pro sebe získalo Ústí nad Labem
poměrem 5:3 nad Litoměřicemi, třetí místo po tuhém boji i díky nejlepší hráčce turnaje
získaly Teplice poměrem 5:3 nad vítězem skupiny A Chomutovem. Ústí nad Labem
i Litoměřice obhájily svá loňská umístění a polepšily si Teplice.
Pořadí družstev: 1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, 2. SŠPgHS Litoměřice, 3. SŠ
stavební a strojní Teplice, 4. ESOZ Chomutov, 5. Akademie řemesel Praha – SŠT, 6. SŠ
a ZŠ Nerudova Vimperk, 7. SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy
V odpoledních hodinách se odehrála soutěž jednotlivců, které se zúčastnilo 27 studentů. Podle výsledků týmového turnaje byli vybráni hráči, kteří byli nasazeni do pavouka, a ostatní nalosováni. Hrálo se systémem KO, na čelních pozicích skončili lídři
týmů, které se umístily na prvních 3 místech. Studenti obdrželi poháry, diplomy, medaile a věcné ceny.
Pořadí jednotlivců: 1. Ajdini Tereza – Teplice, 2. Krupka Martin – Litoměřice, 3.
Šnajdr Jiří - Ústí n. L., 4. Běhounek Michal - Ústí n. L.
(red) Přebor stolní tenis	

Foto – Mgr. Petr Dušek

SPORTOVNÍ PŘEBOR V ŠACHU
V Rybitví se ve dnech 19. - 20. listopadu 2019 konal každoroční Přebor ČR stavebních škol v šachu. Soutěže se účastnilo celkem osm družstev, která se umístila v tomto
pořadí:

1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
5. Akademie řemesel Praha
2. SOŠ stavební Pardubice (Rybitví)
6. SŠ Litoměřice
3. SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy 7. SŠ stavební a strojní Teplice
4. SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov
8. SŠ a ZŠ Vimperk
V soutěži jednotlivců zvítězil na první šachovnici Filip Štekl ( ZŠ Pardubice),
na druhé Martin Albrecht (Ústí nad Labem), na třetí Adriana Píšová (ZŠ Pardubice)
a na čtvrté Zdeněk Korf (Ústí nad Labem).
Tento přebor byl třetím přeborem 56. ročníku sportovních přeborů stavebních
škol 2019/2020 pod patronací OS Stavba ČR.
(red)

Přebor v šachu	

Foto – archiv pořadatelů přeboru

ZÁPOLILO SE
VE FUTSALU
Další klání 56. ročníku republikových sportovních přeborů OS Stavba
ČR se uskutečnilo 16. ledna 2020 ve sportovní hale „Sluneta“ v Ústí n/L.
Pořadatelem byla SPŠS a SOŠST z téhož krajského města.
Tradiční byla výborná organizace i vynikající atmosféra, boj o medailové pozice probíhal až do posledního zápasu. Zvítězila SŠ stavebních
řemesel Brno - Bosonohy, stříbro patří Akademii řemesel Praha a bronz
pak SOŠ energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Chomutov.
Mgr. Aleš Fiala

Přebor ve futsalu

Foto – Aleš Fiala
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