
 

 

Stručná zpráva z Konference Odborové rady 2021 

 

Letos za přísných hygienických opatření proběhla Konference Odborové rady  - 

2021. Původní termín únor 2021 musel být kvůli pandemii odložen na červen. 

Pro tuto schůzi právnické osoby jsme využili vládní nařízení o volbě Statutárních 

orgánů, jež obsahuje možnost se sejít i v době Covidové, nicméně určuje velmi 

přísné podmínky, jako po celou dobu nasazené respirátory, odstupy u stolů, 

zákaz jídla a pití (delegáti proto obdrželi svačinu na cestu domů) či mít platný 

negativní test či prodělané očkování (což bylo potvrzováno podpisem). 

Lidé byli na přísnost a víceméně formálnost letošní Konference upozorněni, co 

také čekat od odsunuté Konference a to šest měsíců od voleb nových 

funkcionářů, přesto to někteří nepochopili a mysleli si, že jedou na nějakou party 

grilovačku s přáteli. 

Například pan Nutil, známý tím, že v opilosti znečistil bowlingovou hernu v 

Řepích, kam na náš turnaj před lety dorazil (a kam od té doby nesmíme), či který 

se vnutil na školení funkcionářů v Bukovince, kam –jako řadový člen- neměl 

právo přijít a dva dny se odtud prostě nehnul obývaje pokoj s funkcionáři ČADu, 

kteří ho neuměli vypakovat.. inu podávalo se tam jídlo a pití v režii…  mi po 

Konferenci kam na náklady odborů dorazil, napsal, cituji doslova:  „….viděl jsem 

mnoho fotek od jiných odboru co měli konferenci a naše byla nejhorší a 

nejchudší všude byly v hospodě nebo někde a měli jídlo pití a bez nahubku 

což u tebe nešlo…“  prostě lidem se nezavděčíte a někomu situaci nevysvětlíte 

a nikoho u nás přeci nedržíme…. Pro někoho jsou odbory asi jen žranice. 

Vzhledem k zamezení možnosti přenosu infekce proběhla celá Konference 

volbou aklamací. Na volbu dohlížela schválená komise ve složení paní Cibulková, 

Mikulíková a pan Neuman. Losování provedla paní Zabloudilová. 

Konference schválila 7 Usnesení, z nichž nejdůležitější jsou ty, které umožňují 

krom papírové formy i elektronickou kandidaturu nových funkcionářů a taktéž 

zavádí možnost hlasovat po internetu. Podrobnosti budou uvedeny na podzim. 

Usnesení Konference také prodlužuje mandát členů Vedení Odborové rady (28-

0-0) do konce volebního období a vyzývá funkcionáře k řádnému plnění svých 



úkolů do konce funkčního období (28-0-0), což v záhy tři dny poté porušil (dnes 

bývalý funkcionář) pan Pliska z Blanska svých odchodem a tím ztrátou mandátu- 

inu někdo prostě makat nebude... Konference též vyslechla zprávu Revizní 

komise, schválila uzávěrku roku 1/2020-5/2021, rozpočet pro rok 2021 a navrhla 

exponovaným členům RK a OR odměnu, kterou projedná Vedení Odborové rady. 

Tradiční tombola cen pro přítomné rozdělila ceny za 8 tisíc a na každého 

účastníka, kterých bylo letos 28, připadli 2 různé ceny. 

Hlavní výhry z osudí aktivních členů, platících v průměru alespoň 160 Kč měsíčně 

by v hodnotě 17 tisíc a vylosováni byli: 

1. Cena 10.000,- Kč (po doložení jakýchkoli účtů za zboží či služby) obdržel 

pan Málek Vojtěch 

2. Cena 5.000,-Kč (po doložení jakýchkoli účtů za zboží či služby) obdržela 

paní Magdaléna Suchardová 

3. Cena za 2.000,- Kč  (po doložení jakýchkoli účtů za zboží či služby) obdržel 

pan Radek Marvan.    

Podmínkou vyplacení hotovosti či převodu na účet je krom předložení 

účtů(faktur) uplatnění výher do 31.12.2021 a aktivní členství v Odborové 

radě. 

Příští Konference bude pravděpodobně 18.února 2022 – po volbách nových 

funkcionářů. Každý z nás může kandidovat, každý bude volit. Volby 

proběhnou v měsíci prosinci a lednu. 

Děkujeme za účast všem delegátům (členům, kteří zaregistrovali svou účast- 

a má na to právo každý člen odborové rady- všech jeho sdružených subjektů), 

kteří se v této nelehké době nebáli přijít a umožnili tak fungování Odborové 

rady bez provizoria odkladů a odhadů.  Snad již brzy bude lépe a naše činnost 

opět bude pestrá a každý si najde to, co ho na našich odborech oslovuje. 

 

         Štěstí, zdraví a úspěch všem našim členům !                              -JZ- 


