Dojmy z konference Mladých odborářů
Na začátku října jsem se vydal do Prahy na ustavující konferenci Mladých odborářů
našeho svazu. Popravdě řečeno jsem jel spíš mapovat terén, jelikož jsem moc
netušil, co od této iniciativy očekávat. Z dalekého severovýchodu jsem do Prahy
dorazil hodinu před začátkem, takže jsem byl na místě první. Díky tomu jsem mohl
pozorovat všechny přicházející. Ve tvářích mnohých bylo vidět, že sem přijeli také
„mapovat terén“. Když se sál začal naplňovat, bylo vidět, že mezi přítomnými nejsou
jen odboráři do 35 let. Podpořit nás přišli zástupci různých sekcí odborového svazu,
např. z FÚ a od celníků a také zástupci IPC. Po svém příchodu se s námi osobně
přivítal Mgr. Bc. Dalibor Fadrný z přípravného výboru, který se také ujal úvodního
slova. Po něm začal hovořit předseda svazu Ing. Rovenský, který mladým odborářům
vyslovil maximální podporu celého svazu. Když popisoval neschopnost Nečasovy
vlády včetně Drábkovy reformy, nemohl jsem dělat nic jiného, než s ním souhlasit.
Dále vystoupil JUDr. Samek, který nám popsal strastiplnou cestu při vyjednávání o
novém občanském zákoníku a dalších zákonů. Překvapilo mě, že přípravný výbor
tohoto zákona chtěl omezit vznik a fungování odborových organizací. Naštěstí jim
tým z ČMKOS vysvětlil, že naše republika je vázána mezinárodní smlouvu, která
omezování odborů neumožňuje. Musím říct, že vystoupení JUDr. Samka na mě
zanechalo velmi pozitivní dojem. Jsem rád, že v čele odborových právníků stojí
takovýto člověk.
Když jsme došli k bodu schvalování statutu, obával jsem se, že to bude pouze jedno
mávnutí rukou bez jakékoliv diskuze. Byl jsem mile překvapen, když tomu tak nebylo.
Statut jsme schvalovali po článcích, kdy u většiny z nich se rozpoutala diskuze, která
byla věcná. Ke konci konference už byl patrný časový pres. Z tohoto důvodu jsme si
volbu výboru přesunuli na příští setkání a mohli jsme se věnovat diskuzi, která se
krásně rozproudila. Mimochodem diskuze mezi jednotlivými účastníky probíhala i při
obědě. Výměna názorů a diskuze o nich je podle mě základem pro dobré fungování
jakékoliv organizace. O témata k diskuzi nebyla po celou dobu konference nouze, i
když bylo zastoupeno jen 6 sekcí z 12 a 6 krajů ze 14.
Při cestě domů na severovýchod jsem měl dostatek času opět o konferenci
přemýšlet. Jsem rád, že jsem se ji zúčastnil. Jsem přesvědčen, že Mladí odboráři

našeho svazu je smysluplná organizace, která bude místem nových neotřelých
myšlenek pro zlepšování obrazu odborů ve společnosti, bude schopna oslovit mladé
zaměstnance pro vstup do odborů a především jako součást svazu bude podporovat
odboráře základních organizací. V lednu 2014 proběhne další konference, kdy si
zvolíme výbor. Věřím, že se na ni sejdu s větším počtem účastníků než nyní.
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