
ČASOPIS OS STAVBA ČR  www.osstavba.cz          ČERVENEC 2018 ROČNÍK 130 č. 4

DALŠÍ JEDNÁNÍ SVAZOVÉHO PŘEDSEDNICTVA

Předseda OS Stavba ČR Milan Vomela 
v úvodu jednání informoval o činnosti Rady 
ČMKOS, o dubnovém sjezdu ČMKOS, o jed-
náních tripartity, o jednání Rady vlády pro 
stavebnictví ČR v souvislosti s dalším vývoje 
českého stavebnictví, o mezinárodních kon-
taktech vedení OS, tj. o květnovém setkání 
s kolegy ze slovenského IOZ a o své účasti 
na červnovém Výkonném výboru EFBWW. 
Dále informoval o přípravě schůzky vedou-
cích představitelů odborových svazů ve sta-
vebnictví skupiny zemí W6 (ČR, Slovensko, 
Polsko. Maďarsko, Rakousko a Německo), 
která by se měla uskutečnit v říjnu v Bu-
dapešti, a o dalších otázkách. Podrobnější 
informace k těmto jednáním jsou umístěny 
na intranetu OS Stavba ČR. V souvislosti 
s připravovaným mítinkem ČMKOS „Konec 
levné práce v ČR“, který se uskuteční 11. 
září ve sportovní hale Sparta Aréna v praž-

ské Libni, konstatoval, 
že ministerstvo práce 
a sociálních věcí navr-
huje zvýšení minimální 
mzdy od 1. ledna 2019 
na 13.200 Kč, zatímco 
ČMKOS požaduje na-
výšení minimální mzdy 
na 13.700 Kč, což odpo-
vídá vládnímu prohláše-
ní, že minimální mzda by 
měla činit 40 % průměr-
né mzdy. Upozornil, že 
zaměstnavatelé tyto návr-
hy na zvýšení minimální mzdy na 13.700 Kč, 
ale i oněch 13.200 Kč z ministerstva práce 
a sociálních věcí, zásadně odmítají.

Místopředseda OS Stavba ČR Pavel Zítko 
uvedl, že se v pondělí 18. června byly slav-
nostním zasedáním sportovní komise úspěšně 
završeny 54. Sportovní přebory stavebních 
škol. Vyzdvihl, že se již připravuje jubilejní 
55. ročník. Konstatoval, že jsou již připrave-
ny také tradiční Letní sportovní hry v Rybitví. 
Dále hovořil o průběhu školení funkcionářů 
OS Stavba ČR, které proběhlo v červnu v ho-
telu Bezděz ve Starých Splavech. Zároveň 
vyzdvihl skutečnost, že ministerstvo práce 
a sociálních věcí schválilo rozšíření závaz-
nosti Dodatku č. 2 KSVS s tím, že od 1. čer-
vence 2018 bude tento dodatek závazným pro 
většinu firem působících ve stavební výrobě, 
ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin 
pro stavebnictví. Zdůraznil, že se v podstatě 
jedná o více než dva tisíce firem, ve kterých 
je zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. 
Informoval i o dalších aktivitách OS směrem 
k základním a místním organizacím.

Poté Milan Vomela předložil členům před-
sednictva k projednání a ke schválení návrh 
programu a termíny konání říjnových 5. Re-
gionálních konferenci OS Stavba ČR, což se 
také stalo. V této souvislosti zdůraznil, že se 
jedná o klíčové regionální konference, tzv. 
volební. Předsedové odborových organizací 
v regionech si zvolí své reprezentanty na dal-
ší volební období, a to jak do Sněmu OS, 
tak i do svazové revizní komise. Dále zvolí 
delegáty a jejich náhradníky na VIII. sjezd 
OS. V neposlední řadě pak budou na regio-
nálních konferencích nominováni kandidáti 
na předsedu a místopředsedu svazu a každý 
region si zároveň nominuje svého zástupce 
do Předsednictva OS. Předseda svazu věří, že 

představitelé odborových organizací vytvoří 
svou účastí důstojnou atmosféru těchto jed-
nání a položí tím základ pro úspěšné konání 
VIII. sjezdu OS Stavba ČR, který se uskuteční 
1. a 2. února 2019 v Praze.

V další části programu členové předsednic-
tva projednali a vzali na vědomí vyhodnocení 
spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem 
inspekce práce a s Českým báňským úřadem 
za rok 2017. V závěru svého jednání projed-
nali zahraniční aktivity vedení OS a majetko-
vé a finanční otázky odborového svazu. 

Pavel Zítko

ROZŠÍŘENÍ ZÁVAZNOSTI 
DODATKU KSVS

Jednání Předsednictva OS se konalo v červnu 2018 v zasedací 
místnosti v budově DOS Praha Foto – Zdeněk Švehla

Návrh programu 5. zasedání Regionálních konferencí OS 
Stavba ČR, vyhodnocení spolupráce našeho odborového svazu 
za rok 2017 se Státním úřadem inspekce práce a s Českým 
báňským úřadem, výsledky soutěže Zlatý Permon za rok 2017 
- to byly hlavní body programu zasedání Předsednictva OS 
Stavba ČR, které se uskutečnilo 20. června letošního roku 
v budově DOS v Praze.

KONEC LEVNÉ PRÁCE
Další manifestační mítink  

ČMKOS „Konec levné práce 
v ČR“ se uskuteční v úterý  
11. září 2018 od 11 hodin 

ve sportovní hale Sparta Aréna 
- Podvinný mlýn, Kovanecká 

2405/27, Praha 9 – Libeň!

V částce 53 Sbírky zákonů ČR, rozeslané 
dne 12. června 2018, je zveřejněno Sdělení 
č.104/2018 Sb. Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 
Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 
2016-2019, uzavřeného dne 4. 4. 2018 mezi 
Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým 
svazem DOSIA na straně jedné a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně 
druhé. Rozšíření závaznosti Dodatku KSVS 
nabývá účinnosti dnem 1. července 2018. Do-
datek č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně 
se tak stal závazným pro většinu firem působí-
cích ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních 
hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná 
se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je 
zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. Se 
zněním dodatku kolektivní smlouvy se může-
te seznámit na našich webových stránkách, 
popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách 
MPSV.
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V PRAZE OPĚT 
PROBĚHLO SPOLEČNÉ 
JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

PARTNERŮ
V úterý 29. května 2018 se konalo pra-
videlné bilancování spolupráce sociál-
ních partnerů ve  stavebnictví. Tento-
krát se setkání mezi Představenstvem 
Svazu podnikatelů ve  stavebnictví 
(SPS) a  Předsednictvem Odborového 
svazu Stavba ČR konalo v  sídle SPS 
na Národní třídě.

K těmto společným jednáním dochází 
dvakrát ročně. Tentokrát se hovořilo o dvou 
závažných tématech, a to o konkrétní situaci 
v českém stavebnictví a sociálním dialogu, 
resp. o výsledcích v kolektivním vyjedná-
vání, jehož úspěšná fáze pro rok 2018 byla 
završena podpisem Dodatku č. 2 Kolektivní 
smlouvy vyššího stupně (KSVS) na léta 2016 
– 2019. Z informací představitelů SPS vyply-
nulo, že velkým problémem současného čes-
kého stavebnictví je i nadále stavební legis-
lativa a s ní související příprava staveb, která 
zatím velmi negativně ovlivňuje zakázkovou 
náplň stavebních firem.
Obě strany pak ocenily úroveň sociálního 
dialogu v odvětví a shodly se na tom, že chtějí 
i nadále spolupracovat na řešení problémů 
společného zájmu. Pavel Zítko

SVAZOVÍ FUNKCIONÁŘI SE ŠKOLILI 
VE STARÝCH SPLAVECH

V červnu se opět uskutečnilo pravidelné 
internátní školení funkcionářů základních 
a místních organizací. Místem pro získání 
potřebných informací a dovedností bylo i ten-
tokrát krásné prostředí v blízkosti Máchova 
jezera - hotel Bezděz ve Starých Splavech. 
Školení proběhlo již tradičně v tematických 
blocích, které byly zaměřeny na aktuální pro-
blémy pracovněprávní legislativy, ochranu 
osobních údajů (GDPR), právní aspekty ko-
lektivního vyjednávání. Dalšími body školení 
byly informace z oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci, k sociálnímu dialogu, 

ke kolektivnímu vyjednávání. Zvláštní pozor-
nost byla věnována hospodaření odborových 
organizací. Nechyběly ani informace o mož-
ném řešení kolektivních sporů a metodika pro 
odborové organizace. Přednášky k pracov-
něprávní legislativě se ujal svazový právník 
JUDr. Lubomír Dlouhý, blok v oblasti BOZP 
přednesl svazový inspektor bezpečnosti práce 
Zdeněk Švehla. O průběhu sociálního dialogu 
mezi odborovými organizacemi OS Stavba 
ČR a vedením jednotlivých firem při uzaví-
rání podnikových kolektivních smluv hovořil 
specialista OS Ing. Pavel Zítko. Daňové a ze-

jména účetní problematiky, to je otázky, jak 
by měly odborové organizace správně hos-
podařit, se ujala paní Vlasta Eisenhammero-
vá. Po každém ukončeném tématu probíhala 
věcná diskuse - posluchači zavalili lektory 
svými dotazy, na které dostali vyčerpávající 
odpovědi.... Celou tuto vzdělávací aktivitu 
zakončil  závěrečným informačním slovem 
osobně předseda OS Ing. Milan Vomela, kte-
rý byl přítomen po většinu vzdělávací akce, 
přičemž zároveň svými hudebními vložkami 
přispěl velmi významně k celkově výborné 
atmosféře.  Pavel Zítko

PŘÍPRAVA ODVĚTVÍ NA ZMĚNY 
DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

Odborový svaz Stavba České republiky se 
aktivně zapojil do projektu s názvem „Spo-
lečným postupem sociálních partnerů k pří-
pravě odvětví na změny důchodového sys-
tému – etapa II.“, který je spolufinancován 
z prostředků Evropské unie a je dozorován 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Úko-
lem projektu je reagovat na neustálé prodlu-
žování průměrného lidského života a prodlu-
žování věku 
o d c h o d u 
do důchodu 
včasnou pří-
pravou bu-
doucích generací na aktivní pracovní život 
ve vyšším věku, ale i zajištění důstojného pro-
fesního „dožití“ starších pracovníků do doby 
odchodu do důchodu. V projektu je zapojeno 
celkem 8 platforem, v každé jsou 
vždy zástupci zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. Kromě toho je 
v projektu zapojen i tzv. Podpůrný 
modul. Zaměstnavatele zastupují 
zaměstnavatelské svazy, zaměst-
nanci jsou zastupováni jednotlivými odboro-
vými svazy. Z uvedených 9 platforem se 2 tý-
kají stavebnictví, a to konkrétně Stavebnictví 
I. (tzv. velké stavebnictví) a Stavebnictví II. 
(tzv. malé stavebnictví). V platformě Staveb-
nictví II. je naším partnerem Svaz podnikate-
lů v oboru technických zařízení v ČR a jsou 
v ní zapojeny 4 cechy, konkrétně Cech obkla-
dačů České republiky, Cech suché výstavby 
ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 
a Cech kamnářů České republiky. 

Etapa II. výše uvedeného projektu je na-
stavena na období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 
2019. K dnešnímu dni bylo ve všech subjek-
tech zapojených v platformě Stavebnictví II. 
provedeno měření BSAT, testování metodou 
CUT-e, měření LEA, a kompletně bylo do-
končeno i tzv. měření prostředí, což je zajiš-
tění relevantních dat k vybraným pozicím za-
měřených na prostředí, ve kterém se měřená 

pozice nachá-
zí. V současné 
době již zbývá 
pouze usku-
tečnit 1 kula-

tý stůl z celkového počtu 31, kdy je formou 
diskuse zúčastněných a externích odborníků 
konzultováno, jakým způsobem by bylo nej-
vhodnější postupovat, aby bylo možné pra-

covníky ve vyšším věku udržet 
pracovně aktivní až do doby 
jejich odchodu do důchodu, ale 
zároveň také to, jakým způso-
bem přilákat do odborných škol 
žáky oborů, které zastupují výše 

uvedené cechy. 
Další aktivitou, která v současné době 

v rámci projektu probíhá, je konání informač-
ně diskusních seminářů. Cílem těchto semi-
nářů je zejména informování cílové skupiny 
o výsledcích projektu a zároveň i informová-
ní laické veřejnosti. V této platformě zatím 
proběhlo 10 seminářů z celkového počtu 12. 

Na den 22. září 2018 je naplánováno konání 
konference platformy Stavebnictví II., které se 
zúčastní cca 70 účastníků. Zdeněk Švehla

Tradiční školení funkcionářů OS proběhlo opět u Máchova jezera, a to v hotelu Bezděz ve Starých Splavech Foto – Pavel Zítko
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ZLATÝ PERMON PRO EUROVII KAMENOLOMY
Těžební společnost Eurovia Kamenolomy a.s. se stala za-

slouženě vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví „Zla-
tý Permon“ za rok 2017 ve III. kategorii (hornická činnost 
prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo 
štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci). Ocenění pře-
vzal dne 6. 6. 2018 v prostorách hotelu Zlatý Lev v Liberci 
z rukou zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy Čes-
kého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka předseda předsta-
venstva společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. Ing. Michael 
Junge. Předání se dále zúčastnil za státní báňskou správu 
ředitel kanceláře předsedy ČBÚ Dr. Ing. Ladislav Svoboda, 
ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu Ing. Radim 
Mžyk a předseda OBÚ Liberec Ing. Dalibor Hampejs. Za ví-
těznou organizaci se převzetí ceny zúčastnili Ing. Svatopluk 
Zástěra, Ing. Petr Polák a Ing. Karel Pulec. Za Odborový svaz 
Stavba ČR se předání tohoto významného ocenění zúčastnil 
jeho místopředseda Ing. Pavel Zítko.

Slavnostní předání ocenění „Zlatý Permon“ za rok 2017 
Foto – archiv Eurovie Kamenolomy

Atletické přebory se konaly i tentokrát na stadiónu v Bílině
Foto – archív pořadatelů přeboru

V pondělí 18. 6. 2018 v Praze v hotelu Ol-
šanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 
2017/2018 Přeborů ČR stavebních škol v cel-
kem deseti sportovních disciplínách. Zástupci 
Sportovní komise OS Stavba ČR vyhodno-
tili sezonu 2017/2018 jako velice úspěšnou 
a také prospěšnou a poděkovali všem pořa-
datelům jednotlivých přeborů a také Oborové 
zdravotní pojišťovně bank, pojišťoven a sta-
vebnictví, která podporuje přebory finančně. 
Konstatovali, že všechny přebory proběhly 
v duchu fair play a že je velmi prospěšný ka-
marádský duch těchto akcí. Dále kvitovali, že 
nikdo neutrpěl žádný úraz. Místopředseda OS 
Ing. Pavel Zítko, spolu s předsedou Sportov-
ní komise Zdeňkem Čihákem předali krásné 
poháry. Vítězný pohár převzal osobně ředitel 
Akademie řemesel Praha - střední školy 
technické Ing. Drahoslav Matonoha a spolu 
s ním i sportovní nadšenec Štefan Mester.

Celkové pořadí sezony 2017/2018:
1.  Akademie řemesel Praha - střední škola 

technická
2.  Střední průmyslová škola stavební 

a Střední odborná škola stavební a tech-
nická Ústí nad Labem

3.  Střední škola stavební a strojní Teplice
Padesátý čtvrtý ročník přeborů České re-

publiky stavebních škol skončil. Před námi je 
jubilejní 55. ročník a nezbývá než mu popřát 
hodně sportovních úspěchů, kvalitních výko-
nů a fair play. 

PŘEBORY V LEHKÉ ATLETICE
Ve středu 23. května 2018 pořádala 

Střední škola stavební a strojní Tepli-
ce Přebor ČR středních stavebních škol 
v atletice. Atletický mítink se konal na at-
letickém stadiónu v Bílině za podpory 
sportovního oddílu Outdoor team Teplice 
a Atletického klubu Bílina. Přeboru se 
zúčastnily celkem čtyři stavební školy: 
z Prahy, Tachova, Ústí nad Labem a z po-
řadatelských Teplic. Závodilo se v osmi 
disciplínách: 100 m, 400 m, 1500 m, skok 
daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod graná-
tem a štafeta. Za každou školu mohl jeden 
žák startovat ve dvou disciplínách a štafe-

tě. Po kvalitních výkonech domácího druž-
stva bylo rozhodnuto o vítězi. Na druhém 
místě byla škola z Ústí nad Labem a třetí 
z Prahy. Čtvrté místo obsadili žáci z Ta-
chova. Velké poděkování patří všem, kteří 
se přeboru zúčastnili, ale v neposlední řadě 
i těm, kteří se organizačně podíleli na za-
jištění přeborů. Tímto přeborem v králov-
ské disciplíně byl zároveň i ukončen seriál 
10 přeborů již 54. ročníku soutěže staveb-
ních škol.

Na akci se finančně podílela Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví. Ing. Pavel Antl 

Přebor České republiky stavebních škol 
( Bílina 23.5.2018 )

CELKOVÝ BODOVÝ STAV
Junioři

 Poř. Název školy / klubu                    Body  
 1 Střední škola stavební a strojní Teplice  ( SPSTE )  79,50 
 2 SPŠS a SOŠST Ústí n.L.  ( SSUST )   69,50 
 3 Akademie řemesel Praha  ( AKREP )   63,00 
 4 SPŠ Tachov  ( SPSTA )    42,00 

SPORTOVNÍ PŘEBORY 
SKONČILY

Slavnostní zakončení 54. přeborů proběhlo 
v hotelu Olšanka Foto – archiv OS



LETNÍ SPORTOVNÍ HRY POTŘETÍ 
ZA SEBOU VYHRÁLI SPORTOVCI 

Z PROVODÍNSKÝCH PÍSKŮ

Ve dnech 29. a 30. 6. 2018 se uskutečnily 
Letní sportovní hry stavbařů, které pořádal OS 
Stavba ČR ve spolupráci se Střední průmyslo-
vou školou Pardubice a TJ SPŠS a pod patro-
nací Oborové zdravotní pojišťovny. Hlavním 
koordinátorem celé akce, kterému patří velký 
dík, byl i tentokrát Drahoslav Česák, který 
mezi významnými hosty přivítal ředitelku ško-
ly Renatu Petružálkovou a místostarostu obce 
Rybitví Petra Lupínka a v neposlední řadě 

i místopředsedu OS Stavba ČR Pavla Zítka. 
Slavnostního zahájení her se účastnil i Franti-
šek Peml, předseda místní ZO OS Stavba, ale 
především sportovci, rozhodčí a organizátoři. 
Všichni s uspokojením vyslechli ujištění paní 
ředitelky, že si pořadatelství sportovních her 
váží, a těší se na další hry v roce 2019. O stra-
vování účastníků sportovního klání se stara-
la místní školní kuchyně. Odpoledne, večer 
a druhý den se o pitný režim, ale i o chuťové 

Vynikající organizace, dobré výkony sportovců, kulturní program, přátelská 
atmosféra - to byl znak sportovních her 2018. Ty se tradičně konaly v Rybitví, 
čili v malebné obci poblíž východočeských Pardubic. 
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PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM PŘÍJEMNÉ POKRAČOVÁNÍ LÉTA A DOVOLENÝCH!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA SPORTOVNÍCH HER
Bowling muži

Jednotlivci:    Družstva:
1. Plodík (Cemex Prachovice) 334   1. Provodínské písky  965
2. Hejna (Provodínské písky)  333   2. Kovona System  892
3. Hladík (Provodínské písky)  332   3. Eurovia Jakubčovice 812

Bowling ženy
Jednotlivci:    Družstva:
1. Stárková (Provodínské písky) 279  1. Provodínské písky  545
2. Hlobeňová (Prov. písky) 266  2. Kovona System  413
3. Fantová (Cemex Prachovice) 255  3. Vápenka Čertovy schody 378

Stolní tenis muži
Jednotlivci:    Družstva:  
1. Niedoba Roman (Kovona System)  1. P-D Refractories Velké Opatovice
2. Kalas František (P-D Refractories V. O.) 2. Kovona System
3. Elbl Vincenc (P-D Refractories V. Opatovice) 3. Provodínské písky

Stolní tenis ženy
Jednotlivci:    Družstva:
1. Kubrichtová Martina (Vápenka Čertovy schody) 1. Kovona System
2. Karlberger Veronika (Kovona System)  2. Provodínské písky
3. Niedobová Dagmar (P-D Refractories)  3. Vápenka Čertovy schody

Šipky muži
Jednotlivci:    Družstva:
1. Vnouček Jiří (Váp. Čertovy schody) 245 1. Vápenka Čertovy schody     634
2. Losenský Jan (Váp. Čertovy schody) 208 2. Kovona System      546
3. Kolovrátek David (Kovona System) 194 3. P-D Refrastories V. Opatovice  493

Šipky ženy
Jednotlivci:    Družstva:
1. Janošová Jitka (SPŠ stavební Pardubice)  159 1. SPŠ Stavební Pardubice 317
2. Zezuláková Daniela (SPŠ S Pardubice)    158 2. Vápenka Čertovy schody 285
3. Fialová Lenka (Vápenka Čertovy schody)150 3. Kovona System  279

Malá kopaná
Družstva:
1. Vápenka Čertovy schody
2. Provodínské písky
3. P-D Refractories Velké Opatovice
Nejlepší brankář: Ševčík František  (P-D Refractories V. Opatovice)
Nejlepší obránce: Vavrušová Eva (Kovona System)
Nejlepší útočník: Kuliš Josef (Vápenka Čertovy schody)

Nohejbal     Volejbal
Družstva:     Družstva:
l. SPŠ Stavební Pardubice   1. Provodínské písky
2. Vápenka Čertovy schody   2. Vápenka Čertovy schody
3. Eurovie Kamenolomy Jakubčovice  3. Kovona System
Nejlepší smečař:    Nejlepší hráčka:
Kleander Robin  (SPŠ Stavební Pardubice) Stárková Lucie  (Provodínské písky)
Nejlepší hráč v poli:    Nejlepší hráč:
Veselý Marek (Vápenka Čertovy schody)  Kotík Josef (Kovona System)

Putovní pohár předsedy OS
1. Provodínské písky      156
2. Vápenka Čertovy schody     140
3. Kovona System      139
4. Eurovia Jakubčovice     106
5. P-D Refractories V. Opatovice    78
6. SPŠ Pardubice        64
7. Cemex Prachovice       39
7. Vojenské lesy        39
8. OS Stavba ČR        38

pohárky, starala kantýna. Po prvním sportov-
ním bowlingovém klání proběhl společenský 
večer, který byl naplněn tancem a hudbou DJ 
Augiče. Soutěžní klání probíhalo v následují-
cích disciplínách: bowling, malá kopaná, no-
hejbal, stolní tenis, volejbal a šipky. V rámci 
her byly předány více než čtyři desítky pohárů 
a diplomů. Nejcennější trofej, „Putovní pohár 
předsedy OS Stavba ČR“, si již potřetí za se-
bou odvezli sportovci z Provodínských písků, 
kteří získali celkem 156 bodů. Zcela po záslu-
ze tak z putovního poháru udělali pohár „vlast-
ní“. Za nimi skončil tým Vápenky Čertovy 
schody se ziskem 140 bodů a medailové pozi-
ce doplnili sportující odboráři z Kovony Sys-
tem, kteří získali 139 bodů. Počet účastníků 
tohoto sportovního klání překonal osm desítek 
a zvládnout organizaci celé akce nebylo vůbec 
jednoduché. Zapotřebí je tedy poděkovat i roz-
hodčím a pomocnému personálu, kteří zajistili 
řádný průběh celé akce. Závěrečný potlesk byl 
vyjádřením uznání organizátorům podařené 
významné akce. Sportovní hry 2018 skončily 
- ať žijí Sportovní hry 2019! Pavel Zítko

Slavnostní zahájení Letních sportovních her 
v Rybitví Foto – Stanislav Augustin

Absolutním vítězem sportovních her se stalo 
družstvo z Provodínských písků 

 Foto – Stanislav Augustin


