
Mladí odboráři rekapitulují 
 
Sjezd odborového svazu je vhodnou příležitostí ke krátké rekapitulaci dosavadní práce Mladých 
odborářů OS SOO. Jejich příběh začal již v květnu 2011, kdy vyšel v NOSu článek Dalibora Fadrného 
s názvem „Mladí a odbory“, který upozorňoval na nedostatečnou práci svazu směrem k mladým 
členům a vyzýval mladé odboráře, aby se v této otázce sami chopili iniciativy. V říjnu 2011 se 
uskutečnila schůze zakládajícího kolektivu Mladých odborářů s vedením svazu, na které předseda 
Rovenský vyjádřil aktivitám mladých plnou podporu. 
 
V únoru 2012 se konala první konference, upřesňovaly se priority práce a připravovala se koordinace 
vlastních aktivit na rok 2012. V dubnu se pak uskutečnil první veřejný mítink k otázce vztahu mladých 
lidí k odborům na právnické fakultě UK v Praze. Během roku 2012 probíhá pravidelná publikačních 
činnost mladých odborářů v NOSu i na webových stránkách, mladí se schází na pravidelných schůzích 
se vzdělávací složkou a zástupce mladých se začal účastnit schůzí P-VOS. 
 
V roce 2013 vzniká propagační leták našeho odborového svazu směrem k mladým zaměstnancům, do 
mladých odborářů vstupují další lidé, čeští mladí odboráři navazují spolupráci s evropskou sítí 
mladých EPSU a účastní se řady seminářů. V druhé polovině roku 2013 se pak připravuje status 
mladých odborářů a ustanovující konference. Ta proběhla v říjnu, byl na ní přijat statut a 
naplánováno další směřování aktivit mladých. 
 
V únoru 2014 došlo k ustanovení mladých odborářů jako oficiálního orgánu svazu – poradní komise 
P-VOS. Byl také zvolen pětičlenný výbor mladých odborářů, který zodpovídá za naplňování přijatého 
programu. V dubnu loňského roku se konala beseda ke služebnímu zákonu v Ostravě (účast 30 lidí) a 
v květnu byla uspořádána veřejná debata o služebním zákoně na půdě OS v Praze (účast 60 lidí). 
 
Na podzim 2014 došlo díky aktivitě mladým odborářům ke vstupu několika mladých lidí do 
odborového svazu a také jsme navázali těsnou spolupráci s nově vzniklou základní organizací na 
úřadu vlády, kde dominují mladí lidé. V listopadu 2014 uspořádali mladí odboráři na půdě OS v Praze 
seminář o slaďování profesního a osobního života, který moderovala a vedla Šárka Homfray. Také 
jsme prezentovali práci Mladých odborářů OSSOO na mezinárodní konferenci v Budapešti. 
 
I pro rok 2015 plánujeme řadu aktivit, namátkou se v dubnu chystáme uspořádat veřejný seminář 
k tématu oznamování korupce a na květen pak společně s Fridrich Ebert Stiftung promítání 
dokumentárního filmu s následnou diskusí, což je v odborovém prostředí nový formát, ale doufáme, 
že bude úspěšný. 
 
Věříme, že nové vedení odborového svazu, které vzejde z voleb na sjezdu OS SOO, bude i nadále 
aktivity mladých podporovat minimálně v té míře, jako dosud. Současnému vedení patří obrovské 
poděkování za podporu a usměrňování, kterých se nám v minulých letech dostávalo. Vážený pane 
odcházející předsedo Rovenský, dovolte nám proto Vám i touto cestou ještě jednou srdečně 
poděkovat za Vaši skvělou práci nejen směrem k Mladým odborářům, ale i ve svazu celkově. 
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