
DUŠAN BARČÍK NÁHLE ZEMŘEL
Skutečně jako úder blesku nás zasáhla zpráva, že nás navždy 

opustil náš kolega a kamarád
ING. DUŠAN BARČÍK
předseda Integrovaného odborového svazu a dříve předseda 

a ústřední tajemník Odborového svazu STAVBA SR.
Dušan Barčík věnoval více než polovinu svého života obhajobě 

práv zaměstnanců na podnikové, odvětvové, národní a meziná-
rodní úrovni. S Dušanem jsme se často setkávali při nejrůznějších 
jednáních, měl mnoho přátel i v našem Odborovém svazu STAVBA 
ČR, vždy jsme se těšili na setkání s ním.

Na Dušana Barčíka nikdy nezapomeneme, jeho práce a přístup byla pro nás povzbuzením 
a příkladem. Čest jeho památce!

„Ukazuje se, že poznatky z našich základ-
ních organizací jsou úplně jiné, než komen-
táře některých analytiků, kteří z jednoho díl-
čího čísla tvrdí, že stavebnictví se odráží od 
dna. Není to pravda a stejné poznatky má SPS 
v ČR. Shodujeme se, že poslední dvě vlády, To-
polánkova a Nečasova, jen prohlubovaly 
krizi“, připomněl v úvodním slově Stanislav 
Antoniv, předseda OS Stavba ČR. O to netrpě-
livěji byly očekávány kroky vlády Jiřího Rus-
noka v demisi. Návrh státního rozpočtu pro 
rok 2014 však všechny zainteresované zkla-
mal, což OS Stavba ČR vyjádřil ve svém Stano-

visku (viz str. 3). „Nemůžeme se tvářit, že se 
nic nestalo, když návrh ministra financí Jana 
Fischera jde obdobným směrem, jako kdyby 
ho připravoval Miroslav Kalousek. S tím 
přece nelze souhlasit!“ zdůraznil Stanislav 
Antoniv.

Předseda odborového svazu upozornil, že 
podrobně se ekonomickými otázkami (infor-
mace jsou také na webových stránkách OS 
Stavba ČR a ČMKOS) zabývá rozsáhlá zpráva 
pro regionální konference, které se budou ko-
nat před mimořádnými volbami (viz str. 2) do 
Poslanecké sněmovny. Vyzval členy předsed-
nictva, aby se snažili své spolupracovníky a ši-
roké okolí přesvědčit k účasti ve volbách (viz 
i anketa na str. 4), abychom společnými silami 
zabránili dostat se k moci těm, kteří v uplynu-
lých sedmi letech zavinili propouštění a neza-
městnanost, rozvrat ekonomiky a ožebračo-
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JSOU TO PŘELOMOVÉ VOLBY. POJĎME K NIM!
VYZÝVÁ STANISLAV ANTONIV, PŘEDSEDA OS STAVBA ČR

Hovořili jsme o tom se Stanislavem AN-
TONIVEM, předsedou OS Stavba ČR. Že jsme 
přitom probírali aktuální odborové otázky, je 
pochopitelné – obě věci nelze od sebe oddělit.
 Jak se má člověk tvářit, když na an-

ketní otázku „Proč jdu (či nejdu) k vol-
bám, a co si od nich slibuji“, uslyší od od-
borového funkcionáře odpověď: Nemám 
chuť ani náladu se vyjádřit k volbám?

Taková odpověď může vyplývat z toho, že 
se vytváří atmosféra co nejvíce lidi před před-
časnými volbami otrávit mediální masáží vý-
křiků, osočování, polopravd, výmyslů a vědo-
mých lží. Protože ani veřejně prospěšná mé-
dia nesehrávají správnou roli, musíme ji pře-
bírat my – odboráři. Jsem přesvědčen, že 
v materiálech a argumentech ČMKOS, které 
jsou na webových stránkách všem k dispo-
zici, je vysvětlena funkce voleb. Ale to by bylo 
málo – musíme svým členům sami vysvětlit, 
proč by měli jít k volbám, a proč jsou tyto mi-
mořádné volby tak přelomové. Základní orga-
nizace na toto téma budou dostatečně vy-
zbrojeny materiály, budeme o tom hovořit i na 
regionálních konferencích našeho odboro-
vého svazu. Věřím, že pak už taková odpověď 
nezazní.
  Vítáte předčasné volby, a co si od nich 

slibujete?
Samozřejmě, že tyto volby vítám. Však 

i proto jsme nejednou ve velkém počtu de-
monstrovali proti Nečasově vládě a jejímu 

způsobu vládnutí. Vůbec bychom si měli při-
pomenout to, co se tu sedm let dělo v ekono-
mice, v oblasti sociální, ve zdravotnictví… Ne-
můžeme připustit, aby pokračovaly antisoci-
ální reformy, aby lidé zbytečně přicházeli 
o práci, aby se stavebnictví stále propadalo, 
aby se místo prorůstovými opatřeními vláda 
zabývala ořezáváním výdajů tam, kde to je vy-
loženě kontraproduktivní. Své názory, kroky 
a postoje jsme zformulovali do řady analýz 
ČMKOS. Připomenu dvě poslední: Řešení sou-
časné ekonomické krize v České republice 
a Požadavky na budoucí vládu k překonání so-
ciální a ekonomické krize v ČR (viz www.cm-
kos.cz).

 Jak hodnotíte dosavadní kroky sou-
časné vlády Jiřího Rusnoka v demisi?

Musíme si uvědomit, že jde o vládu úřednic-
kou, která má zemi přivést k volbám, a tak její 
mandát je omezen. Přesto jsme očekávali, že 
při přípravě nejdůležitějšího zákona – návrhu 
státního rozpočtu na rok 2014 - vezme v úvahu 
slova prezidenta Miloše Zemana o potřebě 
prorůstových opatření. Když jsme však viděli 
první verzi rozpočtu ministerstva financí, při-
padalo nám to jako pokračování Kalouskovy 
éry (viz str. 3 Stanovisko OS Stavba ČR). Vě-
řím, že po jednání tripartity se to změní. Na 
jednání Rady ČMKOS jsme schválili Stano-
visko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na 
rok 2014 a výhled ekonomiky na příští rok. 
Předali jsme ho vládě i zaměstnavatelům. 
Myslím si, že mantru na dodržení rozpočto-

Většina občanů uvítala konec škodlivého, nezodpovědného a  zmatečného 
vládnutí koalice ODS, TOP 09 a LIDEM, ale jejich přání na rychlé obnovení hos-
podářského růstu je stále pouhým snem – o dalším směřování České republiky 
rozhodnou až mimořádné volby do Poslanecké sněmovny.

Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA A REVIZNÍ KOMISE OS STAVBA ČR
Společné zasedání Předsednictva OS Stavba ČR a Revizní komise OS Stavba 
ČR (18. září) bylo zahájeno uctěním památky Dušana Barčíka, předsedy IOZ SR, 
a mělo na programu čtrnáct bodů. Zabývalo se politickou a hospodářskou situ-
ací před mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny, aktuálními otázkami, 
plněním programu a  dlouhodobějšími záměry OS Stavba ČR a  ČMKOS, 
a usneslo se na programu VI. Sněmu OS Stavba ČR, který se bude konat 11. 
prosince 2013.

Snímek ze společného jednání.

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 2)
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blematikou se bu-
dou dále zabývat 
příslušné orgány 
OS.

Poměrně po-
drobně se hovořilo 
o přípravě VI. 
Sjezdu ČMKOS. 
Bylo potvrzeno, že 
OS Stavba ČR má 
sedm delegátů 
sjezdu ČMKOS 
a čtyři náhradníky, 
přičemž předseda 
odborového svazu 
je delegátem sjezdu 
ze Statutu ČMKOS. 
Předseda OS informoval o projednávání no-
vého Statutu a místopředseda o projednávání 
nového Programu ČMKOS.

Předsednictvo Odborového svazu Stavba 
ČR po projednání schválilo organizační a obsa-
hové zabezpečení VI. Sněmu OS Stavba ČR. 
Uskuteční se 11. prosince 2013 tradičně v Ho-

telu Olšanka v Praze (podrobněji na str. 6).
Předsednictvo OS Stavba ČR kromě jiného 

po projednání vzalo na vědomí Zhodnocení 
stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za I. polo-
letí roku 2013 a schválilo termíny pro konání 
Předsednictva a Sněmu OS Stavba ČR na rok 
2014.  (ha) 

vání zaměstnanců, důchodců a mladých ro-
din.

V další části se společné zasedání Předsed-
nictva a Revizní komise OS Stavba ČR kromě ji-
ného zabývalo analýzou podnikových kolek-
tivních smluv (PKS) v roce 2013. Ve zprávě bylo 
konstatováno, že v porovnání s předchozími 
roky došlo ke zlepšení jejich úrovně, ale stále 
se objevují dva problémy – v PKS jsou uváděny 
nepřesné formulace sjednaných nároků s ne-
jednoznačnou či nulovou vynutitelností a záro-
veň někdy přetrvávají právní nedostatky, což 
způsobuje neplatnost příslušného dokumentu.

Projednána byla také zpráva o jednání před-
sedy a místopředsedy OS Stavba ČR s OS 
UNIOS o eventuálním sloučení. Byl navržen 
harmonogram postupných kroků s tím, že jde 
o dlouhodobý výhled do roku 2018. Touto pro-

vého schodku, který nesmí překročit tři pro-
centa HDP, po dědictví pravicových koalič-
ních vlád, není třeba brát doslova. Kdyby-
chom schodek překročili o tři desetinky, měli 
bychom najednou dost peněz na rozhýbání 
ekonomiky. Věřím, že to vláda pochopí, 
pochlapí se a bude jiná, než vlády předchozí. 
Že to umí, dokázala při zvýšení minimální 
mzdy po sedmi letech. Hodnotit ji však budu 
až po tripartitě a především po vládním ná-
vrhu zákona o státním rozpočtu.
 Co vlastně odboráři (ČMKOS) chtějí 

od příští vlády?
Své „Požadavky na budoucí vládu k překo-

nání sociální a ekonomické krize v ČR“ jsme 
zveřejnili a předali politickým stranám ČSSD, 
KSČM, SPOZ, KDU-ČSL, TOP 09, ODS, ANO, 
najdete je na našem webu, poslali jsme je do 
základních organizací, dále vyjdou, a do všech 
základních organizací přijdou mimořádné 
Sondy s letákem. Nyní čekáme na reakce 
s tím, že 17. října se sejde mimořádná Rada 
ČMKOS, která se bude volbami zabývat. Vě-
řím, že lidé již v takovém množství nesednou 
na lep zprofanované pravici v podobě ODS 
a TOP 09 ani nové miliardářské straně a záro-
veň nenaběhnou jiným „veverkám“ (VV). 
Snad se již dostatečně poučili. Co mají na vý-
běr? Přece levici – ČSSD, KSČM, zemanovce 
(SPOZ). Když si přečtou jejich programy, tak 
zjistí, že je mají podobné, od prorůstových 
opatření, přes změnu daní a zdravotnických 
poplatků až po rodinnou, školskou a důcho-
dovou politiku. Jsou to skutečně přelomové 
volby, proto bychom k nim také tak měli při-
stupovat.
 Kam se bude ubírat ČMKOS po od-

chodu jejího představitele Jaroslava Za-
vadila do politiky?

V západní Evropě je běžné, že předáci od-
borů, kteří mají dostatek znalostí, zkušeností 
a osvědčili se, odcházejí do politiky. To není 
ztráta, protože budou na jiné úrovni prosazo-
vat zájmy lidí, s nimiž byli a jsou spjati. S od-
chodem jednoho člověka také nestojí a ne-
padá činnost celé ČMKOS, ale souvisí s tím, 
kolik máme členů. Řada zaměstnanců bere 
výsledky kolektivního vyjednávání jako sa-
mozřejmost, přitom však v odborech nejsou. 
Je to škoda, protože pak by nás bylo víc, byli 

bychom silnější a měli bychom víc financí, 
a snadněji a lépe bychom mohli prosazovat zá-
jmy zaměstnanců, byli bychom nadále důstoj-
nými a dobře připravenými partnery vlády 
a zaměstnavatelů. Zatím máme dobré analýzy, 
dobré právníky a dobré ekonomy – páté patro 
odvádí vynikající práci. Ale jak dlouho si to 
budeme moci dovolit? Přitom řada odboro-
vých svazů a organizací stojí mimo ČMKOS, 
ale výsledky její práce si bere za své, aniž by 
vynaložily jedinou korunu. Prosazujeme, a to 
nejen na demonstracích, ale i při nejrůzněj-
ších jednáních, zájmy mladých lidí, sociálně 
slabších a seniorů. Dobře, tak ať se to projeví 
v počtu odborářů a třeba i v tom, komu dají 
svůj hlas ve volbách. V České republice se vy-
tvořila podivná úměra: stále více lidí čerpá to, 
co odbory prosadily a prosazují, a přitom nám 
stále ubývají členové. To mi hodně vadí, to 
nám velmi škodí.
 Dovolte mi osobní otázku: Jak jste 

přijal rozhodnutí ČSSD, která vás zařa-
dila na 25. místo kandidátky ve středních 
Čechách?

Je to neuvěřitelné rozhodnutí. Přitom nám 

ČSSD nabídla, že by předsedové odborových 
svazů mohli být na jejích kandidátkách. Ni-
kdy jsem to nechtěl, ale tentokrát jsem si řekl, 
že když mohou být v Poslanecké sněmovně 
podnikatelé, mělo by tam být i víc odborářů. 
Proto jsem nabídku přijal. Zařazení na 25. 
místo kandidátky, tedy na nevolitelné místo, 
ukázalo, že ve středních Čechách stále mají 
vliv lidé namočení do nejrůznějších kauz. 
Protože nepatřím k mlčícím členům, tak jsem 
to již dříve kritizoval, a to se projevilo na kan-
didátce. Neodpustil jsem si napsat předse-
dovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, v němž jsem 
uvedl, že to považuji za svéráznou aplikaci 
spolupráce ČSSD s odbory. Po poradě v Od-
borovém svazu Stavba ČR jsem z kandidátky 
odstoupil. Už dříve jsem se vyjádřil v tom 
směru, že kdybych kandidoval sám, snad 
bych ještě mohl zůstat. Ale já jsem kandido-
val jako předseda odborového svazu, který 
zastupuje zaměstnance významného odvětví. 
Osobně to budu ve volbách řešit tak, že můj 
hlas nedostane domovská ČSSD, kde jsem 
členem od 90. let, ale jiná z levicových politic-
kých stran.
 Před volbami se bude prát špinavé 

prádlo a rozběhne naplno tzv. „slibo-
techna“. Podle čeho se mají lidé oriento-
vat, když i někteří odboroví funkcionáři 
jsou naštvaní a svým způsobem s výběrem 
tápou?

Především podle programu, billboardová 
hesla jsou jen nepřesným a často nemístným 
až lživým zjednodušením. V předchozích od-
povědích jsem uvedl, že poskytneme dostatek 
potřebných informací, kdo nechce pročítat 
celé programy, tak pro něj připravíme struč-
nější výtahy. Ověřil jsem si, že studování vo-
lebních programů stran opravdu zabere dost 
času. Po zkušenostech, které máme, bych do-
poručoval vybírat podle toho, zda strany ak-
ceptují priority odborářů – majetková při-
znání, progresívní zdanění, rozvoj ekonomiky 
a prorůstová opatření, důchodová reforma, 
apod. Přitom si uvědomuji, že spousta lidí 
nemá práci, jsou znechucení, důchodci jsou 
rozčarovaní, mladí lidé často nemají pracovní 
ani životní perspektivu. Své si určitě přisadí 
i sdělovací prostředky. Ale zaměstnanců, dů-
chodců a mladých lidí je většina národa. Ne-
smíme se nechat otrávit. Pojďme k volbám!

Připravil Jan Hábík 

Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA A REVIZNÍ KOMISE OS STAVBA ČR

JSOU TO PŘELOMOVÉ VOLBY. POJĎME K NIM!

Termíny VI. regionálních konferencí OS Stavba ČR
Region Termín

Hradec Králové 8. 10. 2013 

Ústí nad Labem 9. 10. 2013

Brno 15. 10. 2013

Olomouc 16. 10. 2013

Ostrava 17. 10. 2013

Praha + Střední Čechy 22. 10. 2013

Plzeň 23. 10. 2013

České Budějovice 24. 10. 2013

(Dokončení ze str. 1)

(Dokončení ze str. 1)
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zákona o BOZP. IOZ vyjednává tři kolektivní 
smlouvy vyššího stupně, přičemž pro staveb-
nictví byl dohodnut dodatek s mírným navýše-
ním mezd. Místopředsedkyně IOZ také hovořila 
o zřízení průmyslové bipartity, o novele záko-
níku práce a dalších aktuálních otázkách.

Problematikou Evropské rady zaměstnanců 
se zabýval Pavel Zítko, který má na starosti ko-
ordinaci ERZ v rámci OS Stavba ČR. Tohoto jed-
nání se účastnili zástupci ze společností Hol-
cim, Vinci a Bouygues, kteří otevřeně hovořili 
o zkušenostech z působení jednotlivých rad za-
městnanců u nadnárodních seskupení. Bylo 
konstatováno, že taková výměna zkušeností 
a vzájemná informovanost z praxe je přínosná 
a pomáhá ke slaďování postupů. Účastníci vyjá-
dřili přesvědčení, že podobná jednání budou 
pokračovat. Pavel Zítko,

OS Stavba ČR

Pro rok 2014 je ve státním rozpočtu navrho-
váno:

U SFDI vyrovnaný rozpočet, přičemž pří-
jmy by měly dosáhnout hodnoty 51,99 mld. Kč 
a výdaje 51,98 mld. Kč, což je o více než 10 mili-
ard korun méně proti očekávané skutečnosti 
letošního roku, a téměř ve stejné výši jako 
v roce 2012. V návrhu se opět konstatuje, že 
úsporná opatření vlády a potřeba prostředků 
na jiné účely povedou k zastavení některých 
staveb!

SFRB na rok 2014 také očekává snížení pří-
jmů i výdajů!

Výsledky letošního roku u SFŽP potvrzují, že 
se nepodařilo nahradit výpadek vzniklý ukon-
čením programu „Zelená úsporám“!

Shrnuto: K dlouho očekávané stabilizaci 
stavebnictví tak s největší pravděpodob-
ností nedojde ani v roce příštím!

Již před rokem jsme v komentáři avizovali, 
že bilance SFDI, předložená v materiálu k ná-
vrhu SR, je nadhodnocená, a to zejména v ob-
lasti očekávaných výdajů, neboť realita ukazuje 
na něco úplně jiného. Predikovali jsme, že vý-
daje budou ve skutečnosti výrazně nižší, než se 
snaží tvrdit ministerstvo financí. Při pohledu na 
skutečnost roku 2012 je zřejmé, že se naše 
černé obavy naplnily.

Považujeme za důležité připomenout, že 
v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 bylo 
uvedeno, že očekávaná skutečnost výdajů na 
provozní činnost SFDI v roce 2012 je 62,15 mld. 
Kč, očekávané příjmy pak měly činit 56,71 mld. 
Kč, přičemž očekávané dotace měly být 31,77 
mld. Kč. Ale skutek opět „utek“, neboť skuteč-
nost vykázaná v návrhu rozpočtu pro rok 2013 
uvádí v roce 2012 následující údaje - i když pří-
jmy z provozní činnosti byly mírně vyšší - 56,91 
mld. Kč, a to dokonce i s nižšími dotacemi - 
28,97 mld. Kč, výdaje na provozní činnost byly 
ve skutečnosti 51,90 mld. Kč. Výdaje tak byly 
nižší o alarmujících téměř 10 mld. Kč, 
oproti očekávané skutečnosti!

To, že by k něčemu podobnému mohlo dojít 

i v návrhu státního rozpočtu v letošním roce, je 
asi zbytečné zdůrazňovat. V každém případě 
jsou v návrhu uvedené mimorozpočtové fondy 
opět zcela podfinancovány, a tak dlouhodobě 
platí závěry uvedené v komentáři k rozpočtu 
v loňském roce.

Na základě výše uvedeného a s ohledem na 
názory dopravních expertů, například Petra 
Moose z dopravní fakulty ČVUT, požaduje OS 
Stavba ČR zvýšit rozpočet SFDI na minimální 
hranici 70 mld. Kč pro rok 2014. Podle zmíně-
ného odborníka je pro zachování současného 
stavu infrastruktury, včetně optimálního po-
stupu výstavby, pro SFDI ročně potřeba 68 až 72 
miliard korun. Udržení rozpočtu fondu v této 
výši je potřebné do doby, dokud nebude hotová 
dálniční páteřní síť – dálnice D8 do Německa, 
D3 do Rakouska a D11 do Polska.

Dále požadujeme navýšit rozpočet SFRB mi-
nimálně na 4 mld. Kč, což je podle našeho ná-

zoru minimální hranice pro udržitelný rozvoj 
bytového fondu. 

Také požadujeme urychleně dokončit legis-
lativní proces k naplnění usnesení vlády o  po-
užití minimálně 50 % výnosů z prodeje emis-
ních povolenek na podporu energetických 
úspor především bytových domů, a to tak, aby 
prostřednictvím takto získaných prostředků 
byl zcela nahrazen výpadek vzniklý ukonče-
ním programu „Zelená úsporám“. Za mini-
mální částku považujeme 12 miliard korun 
ročně.

I pohled na střednědobý výhled nevěstí nic 
dobrého, návrhy jsou doslova výsměchem. Lze 
si v této souvislosti pouze přát, aby nová vláda, 
a následně pak Poslanecká sněmovna, jejichž 
složení bude dáno výsledky demokratických 
předčasných voleb, dokázala tyto tendence 
změnit ve prospěch stavebnictví.

V závěru ještě uvádíme nejčerstvější statis-
tické údaje (vydáno ČSÚ 6. 9. 2013), které kon-
statují, že:

- stavební produkce (včetně odhadu za malé 
podniky) klesla za období 01/2013 až 07/2013 
v porovnání se stejným obdobím předchozího 
roku o 11,0 % (pozemní stavitelství o 10,5 % a in-
ženýrské stavitelství o 12 %);

- počet vydaných stavebních povolení se ve 
stejném období meziročně snížil o 10,7 %;

- orientační hodnota staveb v tomto období 
však poklesla o 14,2 %;

- počet zahájených bytů ve výše uvedeném 
období poklesl meziročně o 9,3 %;

- počet dokončených bytů se snížil dokonce 
o 11,7 %;

- průměrný evidenční počet zaměst-
nanců v pod nicích s 50 a více zaměstnanci ve 
stavebnictví se v červenci 2013 mezi-
ročně snížil o 9,0 %;

- průměrná měsíční nominální hrubá 
mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla 
o 1,4 % a činila 30 401 Kč;

- průměrný evidenční počet zaměst-
nanců ve stavebnictví přepočtený na plně za-
městnané se za první pololetí roku 2013 (proti 
stejnému období předchozího roku) snížil 
o 13,3 tisíc, což představuje 5,8 %.

Stanislav Antoniv,
předseda Odborového svazu 

Stavba ČR

STANOVISKO ODBOROVÉHO SVAZU STAVBA ČR

Ve svém stanovisku jsme se výhradně zaměřili na hodnocení rozpočtů Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) 
a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Bohužel se potvrdily připomínky 
a obavy našeho odborového svazu vyjádřené ve stanovisku k návrhu státního 
rozpočtu (SR) na rok 2013.

Po úvodním vystoupení Marty Brodzianské, 
místopředsedkyně IOZ, se ujal slova Milan Vo-
mela, místopředseda OS Stavba ČR, který 
kromě jiného informoval o setkání tzv. W 6 (zá-
stupců stavbařských odborových svazů z ČR, 
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slo-
venska), v Budapešti, a to zejména ve vztahu 
k ERZ. Dále upozornil, že odbory i podnikatelé 
v ČR se upínají k blížícím se volbám, neboť sou-
časná vláda neřeší ekonomickou krizi - kritic-
kým obdobím prochází zejména resort staveb-
nictví. Milan Vomela dále informoval o složi-
tém, ale úspěšně završeném jednání o uzavření 
kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 
2013 - 2016.

Marta Brodzianská hovořila o situaci na 
Slovensku, kde je největším problémem neza-
městnanost. Upozornila, že v některých přípa-

dech se za krizi zaměstnavatelé skrývají. I oni si 
hodně slibovali od výsledků voleb, ale situace 
není taková, jak si slibovali, i na Slovensku byly 
zastaveny některé projekty. Přínosná je novela 

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCŮ V EVROPSKÝCH RADÁCH ZAMĚSTNANCŮ
V polovině roku se v souladu s plánem práce odborových svazů sešli zástupci 
zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců (ERZ) působící v Integrova-
ném odborovém svazu (IOZ) SR a OS Stavba ČR, aby se poradili o tom, jak po-
stupovat v kritické situaci, kterou prochází resort stavebnictví.

ODBOROVÝ SVAZ

STAVBA ČR

Diskuze o problematice Evropské rady 

zaměstnanců. Foto: autor

K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR NA ROK 2014



4 - STAVEBNÍK

Zjišťovali jsme to v anketě Stavebníka. Vybraným 
představitelům odborů a prezidentovi Svazu podni-
katelů ve stavebnictví v ČR jsme položili otázku: Proč 
jdu (či nejdu) k volbám, a co si od nich slibuji? Odpo-
vědi posuďte sami:

VÁCLAV MATYÁŠ, 
prezident Svazu 
podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR: 
Každé volby zname-
nají změnu a my si po-
každé naivně myslíme, 
že nutně to musí být 
změna k lepšímu. Ono 
to tak ale pokaždé 
není. Předčasné volby, 
které nás čekají, však 
podle mého názoru do 

této kategorie patří. Proto k volbám rozhodně půjdu. 
Nechci komentovat širší souvislosti, co všechno by 
volby mohly přinést, a budu se držet profesního 
rámce. Od nové politické reprezentace očekávám, že 
bude více vnímat potíže českého stavebnictví a že se 
k němu nebude stavět zády, jako ta předchozí. Měla 
by podpořit zejména investice do výstavby doprav-
ních staveb, ve větší míře rozjet státní podpůrné pro-
gramy, které ve výsledku přinesou finanční zdroje do 
státní pokladny, podpořit celou oblast bytové vý-
stavby a další. Od nové vlády si slibuji, že ekonomice 
a tím i stavebnictví, pomůže odrazit se ode dna a na-
brat dech do dalšího období. Už by to bylo zapotřebí.

LIBOR HAU Z NER, 
předseda ZO OS 
Stavba ČR, LB MI-
NERALS Horní 
Bříza: K volbám pů-
jdu, ale koho volit? 
Když sleduji, jak se 
chovají a jak vystupují 
představitelé dosavad-
ních velkých politic-
kých stran, které se již 
několik volebních ob-
dobí různě střídají ve 

vládnutí, a za ta léta toho naslibovaly a své sliby nespl-
nily, jsem na rozpacích. Vidíme stále stejné tváře a sly-
šíme stále stejné vzkazy voličům - buď od vládnou-
cích, nebo od opozičních stran. Ve volbách snad 
máme možnost dát šanci určitým změnám, můžeme 

Musel bych se stydět sám před sebou, kdybych vo-
lební právo nevyužil. Představuje totiž také moc něco 
ovlivnit. Proto si myslím, že dnes není vhodné 
a správné poslouchat média přinášející jen negativní 
zprávy a informace, a podle nich se orientovat. Člo-
věk by se měl zastavit a ohlédnout kolem sebe a vy-
brat ty kandidáty, kteří pro něj a společnost něco udě-
lali. Nevolíme přece jen za sebe, ale také za svou ro-
dinu, a proto bychom měli vybírat pečlivě. Za dvacet 
let jsme si zvykli, že za nás spoustu věcí někdo udělá 
a my máme klid - cizí lidé a společnosti se nám starají 
o pojištění, úvěry, peníze, rozpočty. Politici nás potře-
bují jen před volbami. Proto by každý politik měl ales-
poň jednou za rok předstoupit před voliče a říci, co 
pro nás - voliče - udělal. Od voleb neočekávám nic, ale 
očekávám mnoho od našich zástupců, které si zvo-
líme. A doufám, že po nich bude společnost – tedy my 
voliči - požadovat skládání účtů, a že začnou pracovat 
kontrolní orgány, které léta selhávají. Všem odborá-
řům a občanům - voličům přeji moudrou volbu.

PETR JANOUŠEK, 
předseda výboru ZO 
OS Stavba ČR, 
HOCHTIEF CZ a. s. 
České Budějovice: 
K volbám stopro-
centně půjdu. Nejen 
proto, že jsem ještě 
žádné nevynechal, ale 
i proto, že se nechci 
o toto právo připravit. 
Od každých voleb oče-
kávám zlepšení. Je 

však otázkou, nakolik se toto přání po sečtení voleb-
ních výsledků vyplní. Za poslední období, kdy se 
vlády ujaly pravicové strany, vyšlo mé přání vždy na li-
cho. O to více chci věřit tomu, že lidé poučení praktic-
kými ukázkami vládnutí pravicových stran, jejich ko-
alic, či koaličních slepenců na poslední chvíli, neustá-
lým „bojem“ o sto jedničku, budou více obezřetní při 
nadcházejících volbách a rozhodnou se podle ro-
zumu a ne podle propagandistických výkřiků. Ekono-
mický propad, otřesné zhoršení sociálního postavení 
lidí práce, politické bahno, do kterého jsme byli za-
vlečeni, a jež v novodobé historii nemá srovnání, by 
mělo v myslích voličů zvonit na poplach. Při cestě 
k volební urně jsem vždy optimistou, ale někde v nitru 
duše mi zní letitá hádanka, jaký je rozdíl mezi pesi-
mistou a optimistou. Pesimista říká: „… že je tak 
špatně, že již hůře být nemůže.“ Optimista na to od-
větí: „ale může…!“ Chci věřit, že máme v předčasných 
volbách šanci složit pravici účty za období jejího vlád-
nutí a ukončit jej. Můj hlas, který do volební urny vho-
dím, bude vůči nim nekompromisní! Jan Hábik

ANKETA: PROČ JDU (ČI NEJDU) K VOLBÁM, A CO SI OD NICH SLIBUJI
O  důležitosti nadcházejících mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky bychom neměli pochybovat. Ale je to tak ve sku-
tečnosti?

se pokusit vybrat osobnosti nezatížené korupcí. Snad 
se nám voličům podaří ve volbách vybrat ty, kteří 
v Poslanecké sněmovně budou zastupovat nás - vo-
liče a občany. Je to jen na nás? Nejhorší by však bylo 
nejít k volbám vůbec a říci si, že to nějak dopadne.

LIBUŠE ČERNÁ, 
předsedkyně ZO OS 
Stavba ČR, EURO-
VIA CS, závod Ústí 
nad Labem, a. s.: Ve 
stavební firmě pracuji 
dlouhá léta, nikdy 
jsem v žádné straně ne-
byla, a přesto mám 
jasno – k volbám půjdu 
a vyzývám všechny ob-
čany a odboráře, aby 
šli k volebním urnám 

s uvědoměním si toho, jak nám poslední dvě pravi-
cové vlády výrazně snížily životní úroveň, pustily se 
do škodlivé a nepromyšlené penzijní reformy, do kri-
tické situace přivedly nejen zdravotnictví, ale veške-
rou ekonomiku, zvláště stavebnictví. Jestliže to 
chceme změnit, měli bychom hodně pečlivě číst pro-
gramy zavedených i nově vylíhnutých politických 
stran. Není přece možné se nechat zmást hesly a zná-
mými tvářemi, které slibují málem modré z nebe. Po-
kud jsou lidé tak naštvaní, že se jim ani k volbám ne-
chce, tak jsou sami proti sobě. A když naříkají nad 
tím, že nemají z čeho vybírat, tak ať zalistují v paměti, 
kam nás dovedli osvědčení pravicoví dinosauři, a jak 
se projevily politické rychlokvašky – jde jim jen o ko-
ryta a plnění zadání velkého kapitálu. Levicové strany 
jsou nám – zaměstnancům svým programem nej-
bližší. Prosím: volte menší zlo!

STANISLAV AU-
GUSTIN, regionální 
manažer OS Stavba 
ČR: Anketní otázka je 
pro mne velice jedno-
duchá. S právem volit 
jsem byl seznámen ro-
diči - taťka byl ročník 
35 a mamka je ročník 
40, nikdy se svého 
práva nevzdali, volili 
i v době nemoci. Je to 
jedno z práv, a podle 

mého názoru i jakási povinnost, kterou občan má. 

O turnaje a další sportování byl veliký zájem, a tak 
vznikla sportovní komise v čele se zkušeným in-
struktorem tělovýchovy Milošem Sedlákem z Hodo-
nína. Od školního roku 1963/1964 řídila sportovní ko-
mise 10 až16 přeborů. Největší zájem byl o kopanou 
a lední hokej, kde startovalo 16 družstev a hrálo se 
celý týden.

Přebory měly vysokou úroveň, což resort sta-
vebnictví prokazoval ziskem pohárů a medailí 

v meziresortních přeborech, později na Olympiá-
dách učňovského dorostu. Učňovská mládež žila 
sportem, byla vedena zkušenými instruktory tělo-
výchovy, sport byl významně podporován staveb-
ními podniky. Však také celá řada sportovců byla 
a je vděčna za první úspěšné kroky na učilištních 
přeborech. Například hokejový reprezentant Bo-
huslav Šťastný byl prvně registrován právě v rybi-
tevském učilišti.

Změnami po roce 1989 byly zrušeny resortní ko-
mise, ale i komise učňovského dorostu ČSTV, skon-
čila až na výjimky podpora sportu ze strany podniků, 
zrušeny byly funkce instruktorů tělovýchovy.

Zcela jiný přístup zaujal Odborový svaz Stavba 
ČR, který sportovní činnost začal podporovat, a tak 
sportovní komise mohla pokračovat ve své práci – 
nyní pro stavební školy organizuje deset přeborů 
v různých sportovních odvětvích. Mladí lidé - spor-
tovci si velmi váží podpory OS Stavba ČR. Zapome-
nout také nesmíme na všechny organizátory, pořada-
tele, rozhodčí a komisaře sportovních akcí. I jim 
oprávněně náleží veliké poděkování za jejich přístup 
ke sportovním přeborům a mladým lidem.

Nynější školní rok 2013/2014 je jubilejním padesá-
tým ročníkem. Očekáváme, že to bude impulzem pro 
to, aby se do sportování zapojily další stavební školy, 
které dosud stály stranou sportovního dění.

Do dalších let přejeme všem zainteresovaným 
a především účastníkům hodně sportovních úspě-
chů, výkonů a zážitků, veliký dík patří Odborovému 
svazu Stavba ČR.

Zdeněk Čihák,
předseda Sportovní komise OS Stavba ČR

BLÍŽÍ SE 50. ROČNÍK PŘEBORU ČR STAVEBNÍCH ŠKOL
Ve školním roce 1961/1962 se v odborném učilišti v Rybitví zrodila myšlenka 
sportovat mezi stavebními učilišti v rámci tehdejší republiky. A tak se již v únoru 
uskutečnil první hokejový turnaj za účasti dvanácti družstev z celé republiky na 
pardubickém zimním stadionu. Rybitví pokračovalo v aktivitě i nadále a stalo se 
organizátorem „Ligy stavebních učilišť v kopané“, která se hrála systémem 
jaro – podzim s osmi účastníky.



PRVNÍ ZMĚNA:
oprávnění odborových organizací

Předmětem změny zákoníku práce 
(dále jen ZP), provedené touto novelou, 
je zejména § 39 upravující pracovní po-
měr na dobu určitou. Novelizace přináší 
podstatnou změnu, která se týká oprávnění 
odborových organizací. Za odstavec 3 se 
vkládá nový odstavec 4 ve znění:

„Jsou–li u zaměstnavatele dány vážné pro-
vozní důvody nebo důvody spočívající ve 
zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze 
na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby 
zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, 
navrhl založení pracovního poměru na dobu 
neurčitou, nepostupuje se podle odst. 2 za pod-
mínky, že jiný postup bude těmto důvodům při-
měřený a písemná dohoda zaměstnavatele 
s odborovou organizací upraví bližší vymezení 
těchto důvodů pravidla jiného postupu za-
městnavatele při sjednávání a opakování pra-
covního poměru na dobu určitou okruh za-
městnanců, kterých se bude jiný postup týkat 
dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako 
odstavce 5 a 6.“

Přitom platí, že písemnou dohodu s od-
borovou organizací je možné nahradit 
vnitřním předpisem jen v případě, že 
u zaměstnavatele nepůsobí odborová or-
ganizace.

Podle nové právní úpravy, za přesně záko-
nem stanovených podmínek, lze sjednat 
v dohodě se zaměstnavatelem uzavírání 
a opakování pracovních poměrů na dobu ur-
čitou jinak, než je stanoveno kogentní právní 
úpravou v § 39 odst. 2 ZP. V některých zvlášt-
ních případech novela ZP umožňuje nepostu-
povat striktně podle odst. 2, čímž bude umož-
něno jednak faktické zajištění výkonu urči-
tých specifických prací a jednak vytvoření 
pracovních příležitostí. Nová právní 
úprava v této věci proto nezhoršuje po-
stavení zaměstnanců a posiluje úlohu 
odborové organizace v pracovněpráv-
ních vztazích. Je samozřejmě nezbytné, aby 
postup odborových organizací byl v daném 

případě velmi obezřetný a skutečně došlo 
k uzavření písemné dohody jen v odůvodně-
ných případech.

Ustanovení § 39 odst. 4 ZP umožní nepo-
stupovat podle odst. 2 a nahradit tak stávající 
pravidlo „třikrát tři“ pravidlem jiným, jen po-
kud jsou u zaměstnavatele dány vážné pro-
vozní důvody nebo důvody spočívající ve 
zvláštní povaze práce, kvůli nimž nelze 
na zaměstnavateli spravedlivě požado-
vat, aby zaměstnanci, který má práci za 
těchto okolností vykonávat, navrhl zalo-
žení pracovního poměru na dobu neurči-
tou. Pojem „spravedlivě požadovat“ zna-
mená vytvořit prostor pro individuální po-
souzení, zda je uplatnění výjimky z odst. 2 
opravdu na místě. Jedná se proto pouze o ta-
kové případy, kdy zaměstnavatel ani při nej-
lepší vůli nemá možnost přidělovat zaměst-
nanci práci v pracovním poměru na dobu ne-
určitou, a není tudíž jiná myslitelná možnost 
založit pracovní poměr na dobu jen 3 let nebo 
jej opakovat nejvýše dvakrát (viz výše zmí-
něné pravidlo „třikrát tři“).

Pokud by u zaměstnavatele existovala jiná 
možnost řešení provozních důvodů, i když by 
šlo o řešení organizačně náročnější či nákla-
dově vyšší, a proto pro něj méně výhodné, 
znamená to, že lze na něm spravedlivě poža-
dovat, aby nesl hospodářské riziko spojené 
se svou činností - proto by nebyl dán důvod 
nepostupovat podle odst. 2.

Je nezbytné zdůraznit, že v této věci musí 
být uzavřena samostatná písemná dohoda, 
a tak nedoporučuji - vzhledem ke specific-
kému nezbytnému posouzení a specific-
kému obsahu dohody - učinit smluvní ujed-
nání v podnikové kolektivní smlouvě.

V praxi by totiž měla návrh podnikové 
kolektivní smlouvy předkládat zaměst-
navateli odborová organizace, zatímco 
v případě předmětné dohody podle § 39 
odst. 4 ZP navrhuje uzavření dohody za-
městnavatel. Je na odborové organizaci, 
aby vždy pečlivě, zodpovědně a individu-
álně posoudila, zda je jiný postup při 
uzavírání a opakování pracovních po-
měrů u zaměstnavatele opravdu nutný 
a zcela nezbytný.
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NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE: DVĚ DŮLEŽITÉ ZMĚNY
Dnem 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zá-
kon č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 155/2013 Sb. byl přijat Parlamentem 16. 5. 2013 a vyhlášen v částce 70 Sbírky 
zákonů České republiky. O této zatím poslední novelizaci zákoníku práce byli 
členové našeho odborového svazu informováni v „hromadném e-mailu“ a na 
webových stránkách svazu. Předmětem tohoto článku je podat o něco podrob-
nější výklad uvedeného zákona, který zejména přináší dvě důležité věcné 
změny. Týkají se oprávnění odborových organizací a doby nepřetržitého odpo-
činku mezi dvěma směnami.

Těsně před začátkem prázdnin a dovolených 
(27. června) bylo v kanceláři předsedy Odboro-
vého svazu Stavba ČR vyhodnoceno plnění do-
hody o vzájemné spolupráci mezi Státním úřa-
dem inspekce práce a OS Stavba ČR za rok 
2012. Na jednání OS STAVBA ČR zastupoval 
předseda odborového svazu Stanislav Antoniv 
a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk 
Švehla. Za Státní úřad inspekce práce se tohoto 
jednání zúčastnil Rudolf Hahn, generální in-
spektor SÚIP. Účastníci se shodli, že dohoda 
o spolupráci je plněna ve všech oblastech, také 
k plnění jednotlivých ustanovení nebyly vý-
hrady.

Při setkání, které probíhalo v přátelském du-
chu, byly kromě vlastního plnění dohody pro-
jednány i další oblasti, například současný stav 

Nejčastějším důvodem bývá sezónní cha-
rakter prací, tedy objektivní skutečnost, ni-
koliv subjektivní snaha zaměstnavatele šetřit 
náklady na úkor zaměstnanců, a pod přísli-
bem jiných benefitů pro zaměstnance se sna-
žit přimět odborovou organizaci, aby dohodu 
uzavřela. V takovém případě by se jednalo 
o obcházení zákona, resp. o rozpor se záko-
nem, a dohoda by byla neplatná.

„Jiný postup“ podle této novely znamená, 
že ZP ponechává na dohodě mezi zaměstna-
vatelem a odborovou organizací, aby s ohle-
dem na shora uvedené aspekty mohla být 
tato výjimka z odst. 2 sjednána s tím, že ne-
smí znamenat nepřiměřené a nedůvodné 
znejistění právního postavení zaměstnance. 
Současně však má umožnit činnost zaměst-
navatele a zaměstnávání, což je v konkrét-
ních případech společným zájmem smluv-
ních stran.

DRUHÁ ZMĚNA:
nepřetržitý odpočinek 
mezi směnami

Další podstatnou změnu přináší zákon č. 
155/2013 Sb. v § 90 odst. 1 ZP, týkající se doby 
nepřetržitého odpočinku mezi dvěma smě-
nami. Zaměstnavatel je povinen rozvrh-
nout pracovní dobu tak, aby zaměstna-
nec měl mezi koncem jedné směny a za-
čátkem následující směny nepřetržitý 
odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, za-
městnanec mladší 18 let po dobu alespoň 
12 hodin během 24 hodin po sobě jdou-
cích. Dosavadní právní úprava stanoví 12 ho-
din pro zaměstnance obecně, dochází tedy ke 
zkrácení doby odpočinku mezi dvěma smě-
nami o 1 hodinu.

Není sice možné vyloučit, že v některých 
případech může dojít ke snížení pracovně-
právní ochrany zaměstnanců. Smyslem no-
vely ZP je však být přínosem pro zaměst-
nance na pracovištích, kde v nepřetržitém 
provozu, v němž se zaměstnanci střídají po 
12hodinových směnách na sebe navazují-
cích, je nezbytná doba na předání pracoviště, 
a dosud tak docházelo fakticky ke zkrácení 
doby odpočinku, kdy zaměstnanec praco-
viště předávající ukončil směnu o několik mi-
nut později, a zaměstnanec pracoviště přejí-
mající, nastoupil na směnu o několik minut 
dříve. To dělalo v praxi problémy, s nimiž se 
zaměstnavatelé a zaměstnanci museli fak-
ticky vypořádat. Nyní právní úprava v tako-
vých případech odpovídá praktické potřebě 
v dané situaci.

JUDr. Lubomír Dlouhý

přípravy nového systému zákonného pojištění 
odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z po-
volání, diskuse se také rozvinula o úskalích no-
vého občanského zákoníku v oblasti pracov-
ního práva a BOZP, apod.

Na závěr jednání se obě strany shodly na pro-
spěšnosti dohody o vzájemné spolupráci, která 
byla v letošním roce novelizována. Vrcholní 
představitelé odborového svazu a Státního 
úřadu inspekce práce se vzájemně ubezpečili, 
že obě strany chtějí v prospěšné spolupráci po-
kračovat i v dalším období.

Zdeněk Švehla

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍM ÚŘADEM INSPEKCE PRÁCE JE VYNIKAJÍCÍ

Rudolf Hahn Stanislav Antoniv při podpi-

su smlouvy. Foto: autor
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Na konferenci základní organizace Odbo-
rového svazu Stavba ČR se členové rozhodli 
přispět částkou 10 000 korun jedné konkrétní 
občance postižené letošní ničivou červnovou 
povodní, a já jsem dostal za úkol vybrat co 
možná nejspravedlivěji ta-
kovou paní, i když slovo 
„nejspravedlivěji“ je v tomto 
případě poněkud zavádějící. 
Protože od narození žiji v již-
ních Čechách, tak jsem hle-
dal i v tomto regionu.

V červnu letošního roku 
se obcí Putim, která leží v již-
ních Čechách, prohnala po-
vodeň – zatopeno bylo 32 
domů a evakuováno muselo 
být 55 lidí. Jednou z nejvíce 
postižených byla 72letá 
Erna Stružinská, která vlast-
nila starší usedlost v těsné 
blízkosti řeky Blanice. Podle vyjádření mís-
tostarosty Putimi se povodeň nedotkla paní 
Stružinské poprvé, ale již potřetí během tří 
let, ale letos přišla úplně o všechno. Byla eva-
kuována a střechu nad hlavou jí provizorně 

poskytla obec. V současnosti je ubytována 
v jednom z obecních bytů, který se nachází 
v posledním patře obecní základní školy.

Za paní Stružinskou (na snímku) jsem při-
šel bez předchozího ohlášení, přijala mne ve-

lice vstřícně, i když předem 
nevěděla, proč jsem ji na-
vštívil. Nabídla mi kávu 
a upečené rohlíčky - brala 
to jako samozřejmost, a já 
jsem pochopitelně neod-
mítl. Po krátkém posezení 
a zdůvodnění, proč jsem 
vlastně za ní přijel, byla do-
jata. Bezprostředně jsem 
viděl, že povodňové tra-
gické události se také po-
depsaly na jejím zdraví, bě-
hem mé návštěvy se několi-
krát musela nadechnout 
přes inhalátor, neboť se jí 

vrátilo astma. Proto jsem povídání nijak ne-
protahoval, vypsal „darovací smlouvu“, pře-
dal od odborářů vybraných deset tisíc, a vydal 
se s dobrým pocitem k domovu.

Text a foto: Stanislav Augustin

ODBORÁŘI POMOHLI PANÍ ERNĚ STRUŽINSKÉ, 
KTERÉ POVODEŇ VZALA STŘECHU NAD HLAVOU

Bylo to jednoduché – stačilo hned první den vy-
pít lektvar lékaře Tajty a účastníci letního tábora 
dětí ve Velkých Skalinách byli přeneseni do 
Egypta, do doby faraona Amenhotepa, královské 
manželky Nefertiti a jeho syna Tutanchamona. 
Krásné a čisté prostředí Novohradských hor na 
jihu Čech se podle potřeby měnilo na oblast Nilu 
a jeho přítoků, přičemž žhavé paprsky egyptského 
(i jihočeského, a že tentokrát pořádně hřálo) 
slunce dokázaly brzy ráno vytáhnout všechny, dro-
botinu i dospěláky, z postýlek a postelí.

Co den, to nové překvapení a nové zážitky, 
nuda ani stesk do tábora nepronikly. Stačí na-
hlédnout do kroniky: „Aby lid netrpěl hladem, vy-
slal Amenhotep karavany pro potraviny. Cesta 
byla trnitá, v Egyptě však spíše písečná a plná ne-
bezpečí v podobě loupeživých kmenů. Boj kara-
van s loupežníky byl urputný, a to ještě nebylo 
vše. Písečná bouře zhoršila putování karavan, ale 
vše dobře dopadlo, potraviny byly do Egypta do-
praveny. Však také bylo na čase. Bojem vyhládlé 
Egypťany po jejich návratu přivítala strážkyně fa-
raonovy kuchyně – sličná  Al-Mar-Ben a spolu se 
svým personálem je pozvala k oblíbenému po-
krmu korunního prince Tutanchamona pod ta-
jemným názvem Mlmas-cib-bram.“

A což teprve, když krajinou zazněl pokřik, 
který by odrovnal i největšího nepřítele – škaro-
hlída: „Mumie, mumie, nikdy se nemyje a taky ni-
kdy nepije, protože má fobie“. Nebo: „Kleopatry 
hej hej hej, my jsme ti, co budou nej.“

Protože každé nej, které je zdokumentováno 
na fotoalbu doplněném textem o dění v táboře 
(viz také http://zpravodajstvi.velkeskaliny.cz/
zpravodajstvi-rok-2013/2bh) má svůj konec, tak 
se přenesme na velkolepé vystoupení nového 
boha Amenhotepa, který skalinským Egypťanům 
slíbil, že až budou za rok na Skalinách cestovat do 
země lva a čarodějnice s kouzelnou skříní podle 
letopisů NARNIE, bude jim ze své nebeské výše 
pomáhat a držet nad nimi svou ochrannou ruku.

 Petr Janoušek

Stačí málo a kouzlo působí: Poznáte nás? Tento přítok Nilu byl bez krokodýlů.

Nesmíme se bát – budeme si hrát! Cesta za poznáním i do kuchyně faraona.

Památky v dlaních dívek a srdcích jsou 

pro táborníky trvalé…

Vskutku originální „diskoška“: Holduj 

tanci pohybu…

EGYPTSKÁ KOUZLA V DĚTSKÉM TÁBOŘE VELKÉ SKALINY

SVOLÁN VI. SNĚM 
OS STAVBA ČR
Předsednictvo OS Stavba ČR 18. 
9. 2013 schválilo organizační 
a obsahové zaměření VI. Sněmu 
OS Stavba ČR. Sněm se usku-
teční 11. 12. 2013 v kongresovém 
sálu Hotelu Olšanka v Praze. Na 
programu je 17 bodů, z nichž za 
nejdůležitější lze považovat:

- Návrh rozhodnutí o svolání VII. 
Sjezdu OS Stavba ČR, určení klíče pro 
počet delegátů a návrh komise pro pří-
pravu tohoto sjezdu.

- Informace o početním stavu členů 
základních a místních organizací OS 
Stavba ČR k 30. 6. 2013.

- Návrh plánu práce OS Stavba ČR na 
rok 2014.

- Zpráva revizní komise OS Stavba 
ČR.

- Návrh řádných rozpočtů OS Stavba 
ČR na rok 2014.

- Zpráva o stavu nemovitého majetku 
a návrh plánu investic OS Stavba ČR na 
rok 2014.

- Různé, návrh usnesení a závěr. 


