
Seminář mladých odborářů v Pavlově 

 

Uprostřed října se v jihomoravském Pavlově uskutečnil závěrečný seminář z Projektu 

PSI/IMPACT pro mladé odboráře z odborových svazů PSI. Pavlov nás přivítal romantickým 

západem slunce nad vodní nádrží Nové Mlýny. Na semináři se sešlo okolo 30 účastníků. Asi 

polovinu tvořili noví a mladí odboráři, čemuž mé odborářské srdce zatleskalo. Je vidět, že 

odbory nejsou mrtvé, ale žijí a mládnou. 

 

Na semináři nás přivítal Josef Krejbych z PSI/EPSU a Laco Kucharský z OSZSP ČR. Na 

seminář dorazili také zahraniční hosté. Z Irska dorazil Denis Rohan z IMPACT a ze Ženevy 

Cédric Dépollier z PSI. Nejvíce účastníků bylo tradičně z Odborového svazu zdravotnictví a 

sociální péče ČR, dále zde byli dva zástupci odborového svazu ECHO, jeden z Odborového 

svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, jedna členka Slovenského odborového zväzu 

zdravotníctva a sociálnych služieb a má maličkost za OS SOO. 

 

Hlavním tématem semináře byl "Námitkovník" z pera ČMKOS. Měl by to být manuál pro 

získávání nových členů. Celkově jsme vyzdvihli, že vznikl. Podrobili jsme ho konstruktivní 

kritice a s podnětnými připomínkami předali ČMKOS. Doufám, že finální verze brzy spatří 

světlo světa a bude nám všem ku prospěchu. Proběhla interaktivní přednáška na téma 

Kritika, manipulace, motivace. Poslední den jsme měli odborářskou angličtinu. 

 

Při koštu vín jsme si vyměňovali zkušenosti z jednání se zaměstnavatelem, s motivováním 

kolegů pro vstup do odborů a ze vzájemné komunikace v rámci odborů. Na semináři tohoto 

cyklu jsem byl po třetí a musím říci, že mě vždy obohatí. Jednak mě setkání s příjemnými 

lidmi a dobré víno nabije pozitivní energií a také mě povzbudí, abych neměl ostych oslovovat 

kolegy a motivovat je ke vstupu do odborů.  

 

Přestože se jednalo o závěrečný seminář tohoto cyklu, věřím, že začne nový cyklus a bude 

možné se tohoto semináře opět zúčastnit. Doufám, že příště už tam nebudu jediný zástupce 

našeho svazu a přidáte se ke mně. 
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