
Proběhla druhá konference mladých 

 

Předposlední únorový čtvrtek nejen, že bylo jarní počasí, ale proběhla také další konference 

Mladých odborářů. Na rozdíl od předchozí, u které jsem nevěděl, co od ní očekávat, jsem se 

na ni těšil. Už ve vlaku jsem si přemítal, jak bude konference probíhat. Tentokrát se náš 

sešlo 13. Může se zdát, že to není nijak závratné číslo, ale opak je pravdou. Jelikož jsme 

všichni živě diskutovali, bylo to více, než kdyby nás tam bylo sto, ale skoro nikdo nemluvil. 

Do diskuze se zapojili také koordinátoři z IPC. Uvítal nás Dalibor Fadrný a sdělil, že se 

k Mladým odborářům oficiálně přihlásilo již 20 členů. Úvodní slovo měl místopředseda OS 

Pavel Bednář. Řekl, že v roce 2011 bylo jedním s cílů nového vedení OS omlazení členské 

základny. Je rád, že vedení OS oslovila skupinka mladých odborářů s cílem vytvořit vlastní 

platformu. Díky této iniciativě jsou Mladí odboráři oficiálně od loňského prosince součástí OS 

jako poradní komise Výboru OS. Také uvedl, že v březnu 2015 proběhne sjezd OS. 

Informoval nás, že ČMKOS nyní pořádá cyklus seminářů o novém občanském zákoníku, 

který bude probíhat i v regionech. 

 

K hlavním cílům Mladých odborářů patří aktivizace členské základny a získávání nových 

členů. Základem osvětové činnosti jsou rozhovory s kolegy na pracovištích. Na konferenci 

jsme se snažili najít další možnosti, jak je oslovit. Shodli jsme se, že budeme pořádat 

motivačně propagační diskuze na jednotlivých pracovištích a také odborné diskuze 

s aktuálními tématy, na které budou zvaní politici, vědci, odborníci apod. Diskuze se 

rozhořela nad zřízením facebookového profilu. Někteří profil na facebooku používají, jiní ho 

nemají a někteří ho sice mají, ale nejsou na něm aktivní. Inspirován kolegyní z IPC, jsem na 

svůj FB profil dal informaci o této konferenci a základní informace o odborech. Očekával 

jsem reakce pozitivní či negativní, ale nestalo se nic. Nikdo to nekomentoval ani nelikeoval. 

Otázkou tedy zůstává, zda by profil na FB mohl být pro Mladé odboráře přínosný. Je třeba si 

uvědomit, že mít profil na FB není jen jeho zřízení, ale také jeho pravidelná aktualizace. 

Diskutovali jsme i nad možností zřízení funkce tajemníka. Jelikož tajemník by měl být 

především hnacím motorem výboru, nechali jsme konečné rozhodnutí na něm. Před obědem 

jsme si ještě zvolili výbor, který si ze svého středu vybere koordinátora.  

 

Po obědě mezi nás přišel poslanec JUDr. Jan Chvojka, který je zpravodajem služebního 

zákona v poslanecké sněmovně. Z této diskuze jsem moc nadšený nebyl, protože jsem měl 

o ni trochu jinou představu. Po vyjádření pana poslance se slova ujal pan místopředseda 

Bednář s připomínkami OS k tomuto zákonu. Pod jeho slova se můžu jen podepsat. Bohužel 

konečným výstupem z  diskuze bylo, že zákon, resp. jeho novela, je nyní v poslanecké 

sněmovně před druhým čtením, kdy jeho znění může být úplně jiné. 

 

Po přestávce nám Radim Hejduk představil sdružení Idealisté, které je součástí Mladých 

soc. demokratů a je aktivní především na sociální síti. Svým vystoupením zapadl do naší 

dopolední diskuze na téma FB profilu a ukázal nám možnosti, jak oslovovat mladé. Po něm 

vystoupila Leonie Liemich z Nadace Friedricha Eberta. Je to nadace na podporu soc. 



demokratických a částečně také odborářských myšlenek. Tato nadace spolupracuje také 

s odbory ze Slovenska a Polska. Idealisté a Nadace Friedricha Eberta nám ukazují příklady 

dobré praxe a budeme s nimi spolupracovat především na pořádání seminářů a na 

zlepšování mediálního obrazu odborů ve společnosti. V tomto bloku vystoupili také Terezie 

Písařová z Rady mladých při ČMKOS a Martin Kaplán z odborového svazů pracovníku ve 

školství. Terezie Písařová nás informovala, že mladí připravili klip, který bude promítnut na 

sjezdu ČMKOS. Nám může nabídnout výstupy z fungujících projektů evropských odborů 

především z Německa.  

 

Na závěr se vrátím k pořádání besed o aktuálních tématech. V současné době je pro nás 

nejaktuálnější téma novely zákona o státní službě. Jelikož v dubnu proběhne druhé čtení 

v poslanecké sněmovně, Mladí odboráři organizují na toto téma dne 3. dubna 2014 

v Ostravě besedu. Na besedu budou pozváni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. Máte jedinečnou šanci říci těm, kteří budou o tomto zákoně rozhodovat, co se vám 

nelíbí a co chcete změnit. Po schválení novely už bude pozdě brečet nad rozlitým mlékem, 

proto se nebojte a přijďte! 
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