
tom na ní opravdu nepadlo ani slovo, a jediný 
amatérský transparent, který toto téma pojímal, 
vznikl bez vědomí organizátorů. 
Inu – bohužel lze konstatovat, že se od same-
tové revoluce nezměnilo na metodách větši-
ny masmédií zhola nic, kopou stále stejně „na 
objednávku“. Nezajímala je podstata protestů 

To byl motiv odborářské demonstrace 8. října 
na pražském Václavském náměstí – dát vládě 
důrazně najevo, že je opravdu ten nejvyšší čas 
(ale spíš už je pozdě) se začít starat především 
o všechny občany a zaměstnavatelské firmy 
s ohledem na současnou krizi.
Popisovat průběh demonstrace by bylo „noše-
ním dříví do lesa“ – toho už se zhostila řada 
masmédií, pohříchu většinou značně tendenč-
ně, a tedy ne až tak pravdivě. Počtem účastní-
ků počínaje a třeba údajnou finanční odměnou 
za účast konče. U té se jednalo o příspěvek na 
dopravu přes půlku republiky a občerstvení 
pouze členům konkrétní základní odborové or-
ganizace, a to z peněz, které si odboráři sami 
vybrali formou členských příspěvků. A označit 
demonstraci za součást prezidentské kampaně 
předsedy ČMKOS bylo také „mimo mísu“ – o 
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a projednávaná témata, ale pouze snaha o dis-
kreditaci řečníků a znevážení účastníků. Čili 
jsme to od tehdejších časů opravdu daleko ne-
dopracovali. 
Členové našeho svazu se – s vlaječkami, hesly a 
transparentem – také aktivně zúčastnili. Samo-
zřejmě nás mohlo být mnohem víc, ale zřejmě 
na lidi ještě pořád úplně nedopadly současné 
celospolečenské problémy v plné síle, k čemuž 
v příštím roce takřka určitě dojde.
Většina účastníků si dobře všímala řady zázna-
mových zařízení, která celou akci bedlivě sledo-
vala – a občas mezi nimi zazněly i obavy, jakým 
způsobem lze tyto záběry případně i zneužít. To 
by bylo největší prohrou naší polistopadové de-
mokracie – k faktickému rozdělení společnosti 
by se přidaly i obavy ze svobodného vyjádření 
vlastního názoru.                                        (red) 

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve 
všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby su-
rovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve služ-
bách, včetně těch veřejných, a ve veřejné správě 
vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou 
kritickou situaci v České republice. Chceme, aby 
vláda přijala účinná opatření ke zkrocení inflace, 
a to především výraznou regulací cen energií a 
marží. Nechceme nic jiného než to, co dělají již 
půl roku i déle jiné země Evropské unie – a jejich 
míra inflace je ve srovnání s Českou republikou 
podstatně nižší. Vyzýváme vládu, aby konala! 
Aby řešila skutečné problémy lidí a firem dříve, 
než se česká ekonomika propadne do hluboké re-
cese. Zaměstnanci jsou oběťmi této krize, kterou 
ale nezavinili. Hodnota jejich mzdy dramaticky 
klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou 
šíleným tempem. To prohlubuje stávající nerov-
nosti, narušuje sociální smír a v konečném dů-
sledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi jsou nejen 
špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby, ale 
také střední třída, která již nyní pociťuje razantní 
pokles životní úrovně. 
Požadujeme proto okamžité zavedení přísné ceno-
vé regulace a cenové kontroly u všech základních 
životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, 
u nájemného i u pohonných hmot a ostatních 
paliv. U zastropovaných cen plynu a silové elek-
trické energie požadujeme snížit cenový strop na 
úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně 
výrobce a nikoliv distribuce, respektive zákazní-
ka. Jen tak totiž bude možné ceny energií udržet 
na uzdě, a přitom na ně nedoplácet tak ohromné 
sumy ze státního rozpočtu. 
Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných 

mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrov-
nání propadu reálných mezd a platů za rok 2022. 
Odmítáme kroky vlády i ČNB, které směřují k 
tomu, že zaměstnanci jako jediní svými mzdami 
a platy, svou životní úrovní a životní úrovní svých 
rodin zaplatí za snížení neudržitelné inflace. Tu 
občané sami nezavinili, ale mají ji platit? A to v 
situaci, kdy enormně rostou zisky především vel-
kých energetických, finančních a také mnohých 
průmyslových koncernů, pro něž jsou naši za-
městnanci stále levnou pracovní silou. Požaduje-
me zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjedná-
vání na rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd 
a platů, a to zejména zvýšením minimální mzdy o 
2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením procent-
ní výměry nemocenské a ošetřovného o 20 % a 
zvýšením platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 
1. 1. 2023. Jen tak se vyhneme dramatickému po-
klesu ekonomiky se všemi negativními důsledky. 
Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatře-
ní k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby 
bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale 
také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a ro-
dičovského příspěvku. Dále vyzýváme vládu, aby 
zastavila rozklad veřejných financí a zajistila do-
statečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc 
podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňo-
vém systému. Požadujeme proto okamžitě zasta-
vit připravované a zrušit již přijaté snížení daní 
v letošním roce a udržet systém elektronické evi-
dence tržeb minimálně v současné podobě. V této 
době, kdy je třeba především zastavit hrozivou 
inflaci a kompenzovat dopady drahých energií do-
mácnostem i firmám, nelze nezodpovědně mrhat 
veřejnými zdroji v rozsahu minimálně 60 mld. Kč 

ve prospěch omezených skupin podnikatelů. 
Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrych-
leji uvedla do života za účasti sociálních partnerů 
národní protikrizový plán. Ten musí vedle proti-
krizových opatření na ochranu příjmů a pracov-
ních míst v průmyslu, ve službách a ve veřejném 
sektoru a opatření vedoucích k udržení a postup-
nému růstu kupní síly zaměstnanců a jejich rodin, 
obsahovat také plán pomoci nejohroženějším 
skupinám obyvatelstva – lidem, kteří nezvládají 
hradit účty za energie, jídlo a nájemné. Právo na 
jídlo a teplo domova patří mezi lidská práva a je 
povinností vlády je ochraňovat. Od lidí žijících v 
chudobě nelze očekávat, že budou platit neúnosně 
vysoké účty a je třeba je chránit zákazem odpojo-
vání od sítí. Proto požadujeme zestátnění kritické 
infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodní-
ho hospodářství – energie se musí stát veřejným 
statkem, a ne být nástrojem extrémních spekulací 
ohrožujících celé regiony a státy. Nebudeme čekat 
na to, až v důsledku enormních nákladů na ener-
gie začnou krachovat firmy, které vytváří pracovní 
místa. Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, 
která je dobře uživí a která udrží spotřebu obyva-
telstva na potřebné výši. Vždyť spotřeba předsta-
vuje polovinu hrubého domácího produktu České 
republiky a při jejím razantním snížení by naše 
ekonomika měla opravdu vážné problémy. Také 
proto je zásadní udržet reálné mzdy a platy. 
Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej 
rychle a efektivně v zájmu naší země, jejích 
podniků a obyvatel! Sociální smír je jednou z 
nejcennějších hodnot, kterou máme. Udělej vše 
pro to, abychom ji neztratili! 
8. října 2022 Václavské náměstí, Praha

Demonstrace 8.10.2022                       (archiv OS)

Prohlášení odborových svazů ČMKOS



Ta první se v souladu s Plánem práce OS 
uskutečnila 11. října 2022 v pražském Ho-
telu Olšanka pro Region I, druhá pak o dva 
dny později, tj. 13. 10., v Centre Hotelu 
Olomouc pro Region II. Navržený program 
byl pro obě konference totožný – po nezbyt-
ných procedurálních záležitostech zejména 
informační blok a diskuse nad stěžejními 
oblastmi činnosti svazu. To všechno s při-
pomenutím nejdůležitější zásady, že rozho-
dujícím článkem OS Stavba ČR je člen. 
Zástupci jednotlivých základních a míst-
ních organizací obdrželi s pozvánkou také 
písemné zprávy předsedy a místopředsedy 
svazu, které pak byly těmito funkcionáři na 
místě doplněny o aktuální události. Kon-
krétní informace podali také příslušní regi-

onální manažeři, svazový inspektor bezpeč-
nosti práce a naši zástupci v Regionálních 
radách odborových svazů ČMKOS. Obsaž-
ná diskuse se pak týkala jak výše uvedené-
ho, tak třeba i budoucí povinnosti zavedení 
datových schránek.
Elektronickou poštou byla následně všem 
ZO/MO rozeslána názorná prezentace k 
podstatným akcím, včetně např. výsledků 
kolektivního vyjednávání, jarního školení 
svazových funkcionářů, letních sportov-
ních her, či ekonomických přehledů, jedná-
ní tripartity a demonstrace ČMKOS 8. října 
2022.
Závěrem poděkoval předseda svazu Ing. 
Pavel Zítko všem za aktivní účast a zdůraz-
nil připravenost vedení svazu i jeho speci-

alistů pomoci řešit nejrůznější problémy 
všech základních a místních organizací.

(red)   2 - STAVEBNÍK

PŘÍPRAVA PROSINCOVÉHO SNĚMU

byly například demonstrace ČMKOS 8. října 
(viz náš článek v tomto čísle), seminář KOO 
Českomoravského cementu, štěrku a betonu 
v Hustopečích, výjezdní zasedání ZO HOCH-
TIEF CZ v Sezimově Ústí, ale i svazové Re-
gionální konference v Praze a Olomouci a 1. 
Sněm ČMKOS. Došlo i na poznatky ze škol-
ního roku 2021-2022 z úrovně České školní 
inspekce, kde určitou vypovídací schopnost 
měly třeba údaje o počtech žáků a studentů 
v jednotlivých oborech, na jednání Rady ČM-
KOS i na výsledky stavební výroby a výroby 
stavebních hmot. Ventilován byl také vývoj 
inflace, energetické problémy, a v neposled-
ní řadě i srovnání dopadů krize na kupní sílu 

REGIONÁLNÍ KONFERENCE

domácností, mzdový vývoj v jednot-
livých odvětvích a indikátor důvěry 
podnikatelů i spotřebitelů v hlavní 
oblasti českého hospodářství.
Po zprávě Komise kolektivního vy-
jednávání, kterou stručně doplnil 
její předseda Petr Janoušek, přišel 
na řadu ten hlavní úkol – projednání 
podkladových materiálů VIII. Sněmu 
OS. Čili jak organizačního a obsaho-
vého zabezpečení, zprávy o činnosti 
Předsednictva OS za období od květ-
nového Sněmu a průběžného plnění 
Programu OS a rezolucí i usnesení 
VIII. sjezdu OS, tak i návrhu Plánu 
práce na příští rok a s tím úzce souvi-
sejícího návrhu řádných rozpočtů na 
rok 2023 včetně zprávy o svazovém 
majetku. Komentáře k jednotlivým 
bodům se opět ujal předseda svazu, 
předložené materiály pak byly schvá-
leny pro předložení Sněmu OS.
Projednány byly i finanční a ma-
jetkový blok a zahraniční blok, v 
„různém“ pak byl schválen výmaz 
odborové organizace v likvidaci a 
jmenování našich zástupců do Regio-

nálních rad odborových svazů ČMKOS Zlín-
ského a Pardubického kraje Jana Hlaváče a 
Petra Votavy.
Než byl program jednání P-OS vyčerpán, 
rozproudila se obsáhlá debata jak ke svazové 
nemovitosti v Horním Polubném, tak k otázce 
voleb do orgánů Oborové zdravotní pojišťov-
ny i k aktivitám ve spolupráci se Svazem pod-
nikatelů ve stavebnictví. Ani tím však de facto 
jednání tak úplně neskončilo – bezprostředně 
následovalo první jednání Komise pro přípra-
vu IX. sjezdu OS Stavba ČR, které připravilo 
podklady pro svazovou diskusi nad hlavními 
dokumenty OS, to vše po posouzení prosinco-
vým Sněmem.                                  (RV)

Pro jednání Předsednictva OS ve středu 9. 
listopadu to byl stěžejní úkol – vyjádřit se 
k materiálům připraveným pro posouzení 
VIII. Sněmem OS, který se sejde už za ne-
celý měsíc. V úvodu přivítal předseda svazu 
Ing. Pavel Zítko přítomné, omluvil neúčast 
chybějících, a všichni popřáli hodně štěstí a 
spokojenosti členovi P-OS Tomáši Krejčí-
mu k jeho - teď už čerstvě novomanželské 
- cestě životem.
Schválen byl program jednání i protokol 
z toho předešlého, názornou prezentaci k ak-
tuálním informacím rozsáhle okomentoval 
předseda OS. Tradičně se týkala jak usku-
tečněných svazových a dalších akcí, jako 

Předsednictvo OS Stavba ČR 9.11.2022                                                                                                  (archiv OS)

Regionální konference Praha 11.10.2022              (archiv OS)

Regionální konference Olomouc 13.10.2022     (archiv OS)



společnosti LB MINERALS 
s.r.o., provoz Skalná (OBÚ So-
kolov), ve společnosti EURO-
VIA Kamenolomy, a.s., lomy 
na Liberecku (OBÚ Liberec), a 
specializované prověrky OBÚ 
Sokolov ve společnosti Česko-
moravský štěrk, a.s., pískovna 
Milhostov Jedné komplexní 
prověrky, konkrétně ve firmě 
Krkonošské vápenky Kunčice, 

a.s., se za OS Stavba ČR zúčastnil regionální 
manažer Milan Strnad.
V průběhu prvního pololetí 2022 SIBP se Stát-
ním úřadem inspekce práce a potažmo ani se 
žádným z Oblastních inspektorátů práce ne-
spolupracoval.
Během prvního pololetí 2022 se SIBP na po-
zvání odborové organizace zúčastnil provedení 
ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 
Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB 
MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště 
Kaznějov a pracoviště Horní Bříza.
V průběhu prvního pololetí 2022 SIBP v ob-
lasti vzdělávání provedl školení funkcionářů 
našeho svazu z oblasti BOZP v Praze a v Lu-
hačovicích.
V oblasti legislativy SIBP zpracoval 2 sta-
noviska. Konkrétně se jednalo o stanovisko 
k návrhu nového nařízení vlády o vyhrazených 
zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajiš-
tění jejich bezpečnosti, a k návrhu nařízení vlá-
dy, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti propagace a informovanosti z oblasti 
BOZP SIBP zpracoval 5 příspěvků pro webové 
stránky našeho svazu a 8 příspěvků do časo-
pisu Stavebník.             Zdeněk Švehla, SIBP

                STAVEBNÍK - 3 

V oblasti kontrolní činnosti provedl svazový 
inspektor bezpečnosti práce (SIBP) v prvním 
pololetí 2022 celkem 15 svých naplánovaných 
kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na 
pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 
2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván 
v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci 
mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem 
k účasti na 1 generální prověrce Českého báňské-
ho úřadu (v rámci této prověrky byly provedeny 
celkem 2 kontroly), ke 4 komplexním prověr-
kám jednotlivých Obvodních báňských úřadů a 
těchto prověrek se aktivně zúčastnil (v 1 případě 
byl zastoupen regionálním manažerem Milanem 

Strnadem). V rámci těchto komplexních prověrek 

SIBP vykonal celkem 7 kontrol. SIBP se rovněž 
po přizvání zúčastnil 1 specializované prověrky 
OBÚ Sokolov. V souvislosti se vznikem 2 smrtel-
ných pracovních úrazů provedl SIBP 2 kontroly 
v organizacích, ve kterých k úrazu došlo.
Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, 
byly vesměs takové, které vyplývají z běžné-
ho provozu na pracovištích, a nebyly takového 
charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost 
a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. 
Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním po-
loletí 2022 zjištěno 35 závad. Některé závady 
(celkem 7) byly odstraněny během kontroly, u 28 
závad byly dohodnuty termíny odstranění s od-
povědnými zaměstnanci. Převážná část závad 
(celkem 27) se týkala úrazové prevence. Jednalo 
se o chybějící nebo nefunkční kryty u strojních 
zařízení, otevřené elektrické rozvaděče s neza-
krytými živými částmi, závady v elektroinstalaci, 
chybějící označení potrubí druhem přepravova-
ného média, závady u ručního nářadí, nesprávně 
seřízené stroje apod. V 1 případě byly v lékár-
ničce první pomoci zjištěny prostředky s prošlou 
dobou expirace a ve 2 případech byly zjištěny 
závady v osvětlení pracovišť. Ve 2 případech 

BOZP V 1. POLOLETÍ 2022
bylo zjištěno, že zaměstnanci ne-
používali osobní ochranné pracovní 
prostředky, které jim byly poskyt-
nuty, a v 1 případě byl zjištěn ne-
dostatek v poskytování OOPP. Ve 2 
případech nebyli zaměstnanci řádně 
seznámeni s platnou legislativou (v 
osnově pro školení byly uvedeny 
již neplatné předpisy). 
Během sledovaného období se na 
SIBP jednotliví členové a funkci-
onáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o kon-
zultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů 
a k úrovni pracovních podmínek a pracovního 
prostředí. Drtivá většina dotazů byla vyřešena 

telefonicky.

V průběhu sledovaného období nebyla řešena 
žádná stížnost, a to jak ze strany ZO, tak ani za 
strany jednotlivých členů. 
V oblasti kolektivního vyjednávání se během 
sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil 
jednání ve firmách. SIBP je členem Komise KV 
našeho odborového svazu a zároveň je i členem 
vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjedná-
ní Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího 
stupně. Kromě toho SIBP zpracoval na základě 
žádosti připomínky k návrhu 1 nové podnikové 
kolektivní smlouvy.
V průběhu prvního pololetí 2022 došlo ve fir-
mách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 
smrtelných pracovních úrazů. Ke vzniku závaž-
ného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu 
s hospitalizací delší než 5 dnů, v prvním pololetí 
nedošlo (žádný nebyl SIBP nahlášen). 
V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské sprá-
vy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2022 zú-
častnil generální prověrky, kterou provedl ČBÚ 
Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, 
a.s., oblast Karlovarska, 3 komplexních prověrek, 
a to ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., 
lomy Plaňany a Chomutovice, (OBÚ Praha), ve 

Ilustrační foto                                                                                                                                                                    (iDNES.cz)

OPRAVA ÚDAJŮ
V  minulém čísle Stavebníka jsme zve-
řejnili upozornění na prováděcí předpisy 
k  vyhrazeným technickým zařízením, 
nedopatřením však se špatnými čísly 
jednotlivých nařízení vlády, za což se 
velmi omlouváme.
Správně tedy je:
NV č. 190/2022 Sb. -  elektrická zaří-

zení
NV č. 191/2022 Sb. - plynová zařízení
NV č. 192/2022 Sb. - tlaková zařízení
NV č. 193/2022 Sb. - zdvihací zařízení
NV č. 194/2022 Sb. -  odborná způso-

bilost elektro
(red)
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Bowling
(archiv OS)

SOUTĚŽILO SE V BOWLINGU 
Sportovní přebor v bowlingu se uskutečnil 
3.11.2022 tradičně v bowlingovém centru Stri-
keland v Chomutově. Pořadatelem byla Střední 
odborná škola energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, 
příspěvková organizace, z pověření Komise sportu 
a středních škol Odborového svazu Stavba České 
republiky.
Přeboru velela Ing. Lenka Demjanová, ředitelka 
školy, organizační zabezpečení a přípravu měli na 
starosti Karel Merolt, Bc. Andrea Guberová a 
Jan Purkrábek. Komisařem přeboru byl tradičně 
Viktor Kolovratník.

Pořadí týmů: body

1. SOŠ ESOZ Chomutov  2012 
2. SŠ stavební a strojní Teplice  1690 
3. Akademie řemesel – SŠT Praha  1541 
4. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem  1410 
nejlepší nához: Monika Radová - Chomutov
nejlepší hráč: Adam Valenta - Teplice

Stanislav Augustin 

PŘESPOLNÍ BĚH
Za dobrého počasí se ve čtvrtek 13. 10. 2022 usku-
tečnil přebor ČR stavebních škol v přespolním 
běhu, a to v Teplicích na Doubravce. Na začátku 
akce promluvil k závodníkům zasloužilý mistr 
sportu Miroslav Janota, který zavzpomínal na 
svou účast na třech olympiádách. Účastníky po-
zdravil také Mgr. Petr Seidl, dlouholetý učitel a 
organizátor sportovních soutěží, a přivítal je ředitel 
školy Mgr. Aleš Frýdl, který popřál všem účastní-
kům hodně úspěchů.  Samotné závody pak proběh-
ly v klidném duchu a bez problémů.

Výsledky v kategoriích:

mladší dorost body

1. Akademie řemesel – SŠ technická Praha  13
2. SOŠE a S, OA a SZŠ Chomutov 21
3. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem 25
4. SŠ stavební a strojní Teplice 28

starší dorost body

1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem 9
2. SOŠE a S, OA a SZŠ Chomutov 12
3. Akademie řemesel – SŠ technická Praha 24
4. SŠ stavební a strojní Teplice 36

Konečné pořadí škol: 

1. SOŠE a S, OA a SZŠ Chomutov 33
2. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem 34
3. Akademie řemesel a SŠT Praha 37
4. Střední škola stavební a strojní Teplice 64

Hynek Habenich

Hotel-Sokol-06                                                  (archiv OS)

SPORTOVNÍ PŘEBORY 
V 1. POLOLETÍ 2023

Futsal  5. 1.

Silový čtyřboj  23. 3.

Nohejbal  12. – 13. 4.

Florbal  27. 4.

In line bruslení  11. 5.

Atletika  25. 5.

Sportovní hry Rybitví  30. 6. – 1. 7.

REKREAČNÍ STŘEDISKO SOKOL – PASEKY NAD JIZEROU

Základní organizace OS Stavba Metrostav nabí-
zí k rekreaci rekreační středisko „Sokol“ v Pa-
sekách nad Jizerou na pomezí Jizerských hor a 
Krkonoš.
Starší část „Pension Sokol“ má kapacitu cca 80 
lůžek. Druhá část, tzv. Depandance, neboli „Ho-
tel Sokol“, je přístavba s kapacitou zhruba 20 
lůžek a je v provozu od jara 2021. Fotografie a 
další informace, včetně rezervačního kalendáře 
nebo kontaktu na provozovatele, můžete na-
lézt na stránkách základní odborové organizace 
www.odborymetrostav.cz, nebo přímo na www.
pensionsokol.cz. Dále lze na stránkách www.ski-
paseky.cz/cs/ nalézt aktuální ceník pro lyžování 
v nadcházející sezóně. Cenová úroveň je stále 
rozhodně nižší, než v největších krkonošských 
střediscích.                                     Ing. Petr Půta

Přespolní běh                                                    (archiv OS)


