
Výzva k solidaritě 
s okradenou 

ex-zaměstnankyní 
pražské restaurace 

Řízkárna

Mostecká solidární síť (MSS) by tímto chtěla poprosit o  
přeposílání  protestního e-mailu  na kontakty  restaurace  
Řízkárna, která odmítla vyplatit mzdu své zaměstnankyni.  
Stačí  pouze vyplnit  e-formulář,  prostřednictvím kterého  
bude vedení firmy zaslán vzorový protestní e-mail. Znění 
vzoru je možné libovolně pozměnit.

O co vlastně jde

Paní Anna S. kontaktovala Mosteckou solidární síť poté, co 
jí syn zprostředkoval informace o činnosti  MSS v oblasti 
bojů za nevyplacené mzdy. Anna nás požádala o pomoc s 
řešením  jejího  sporu  se  šéfem  restaurace  Řízkárna.  V 
restauraci  pracovala  několik  měsíců.  Nejprve  dostávala 
řádně  zaplacenou  mzdu.  Za  prosinec  2013  však 
zaměstnavatel Vladimír Krulec vyplatil Anně méně, než na 
kolik měla nárok. Čekala ještě leden 2014, ale nedočkala 
se  dokonce  ani  lednové  mzdy.  Po  této  zkušenosti  Anna 
přestala pro restauraci pracovat.

Anna  se  následující  měsíce  snažila  vlastní  iniciativou 
peníze  od  bývalého  zaměstnavatele  získat.  Ten  se  však 
snažil  vyhýbat  přímé  komunikaci,  aby  se  problémem 
nemusel  zabývat.  Většinou ke komunikaci  využil  ostatní 
zaměstnance firmy.

Když se MSS sešla s Annou, prvním krokem bylo společně 
definovat  hlavní  cíl  –  vyplacení  dlužné  mzdy,  a  to  co 
nejdříve. Následovalo navázání spolupráce se Solis, což je 
solidární síť působící v Praze. Společně byl sestaven dopis 
se sedmidenním ultimátem na vyplacení mzdy. Dopis jsme 
se  pak  v  sobotu  13.  9.  2014  pokusili  kolektivně  předat 
přímo  Vladimírovi  Krulcovi  v  restauraci  Řízkárna. 
Přítomná zaměstnankyně nám však odmítla zprostředkovat 
přímý kontakt. Dopis byl tedy předán jí a ona slíbila jeho 
předání šéfovi. Pro jistotu byl odeslán ještě poštou.

Vladimír Krulec na dopis nereagoval. Vzhledem k tomu, 
že  mzda  nebyla  do  stanoveného  termínu  vyplacena, 
Mostecká  solidární  síť a  Solis se  rozhodli  přistoupit  k 
zahájení  kampaně  se  zapojením  dalších  skupin  a 
jednotlivců u nás i v zahraničí. Prvním krokem je odesílání 
protestních  e-mailů  adresovaných  vedení  společnosti 
restaurace  Řízkárna.  Do  této  aktivity  se  můžeš  snadno 
zapojit i ty. Další kroky kampaně budou následovat, dokud 
nebude mzda vyplacena.

Zapoj se

Pro  jednotlivce  je  přeposlání  e-mailu  nenáročný  krok. 
Pokud to udělá větší počet lidí, bude to pro vedení firmy 
nezanedbatelný signál, že za cílem vyplacení dlužné mzdy 
stojí  mnoho lidí  z celého světa.  Naše kampaň vychází  z 
jednoduché logiky, že jednotlivce lze snadno ignorovat, ale 
mezinárodní kolektivní tlak už není tak snadné přehlížet.

Přeposláním  protestního  e-mailu  však  zdaleka  nejsou 
vyčerpány všechny možnosti, jak Annu podpořit. Existují i 
jiné formy podpory jak na úrovni jednotlivých měst, tak v 
mezinárodní rovině.  Brzy o nich zveřejníme informace s 
praktickými radami, jak je realizovat co nejúčinněji.



MSS a Solis zahájily 
protesty proti 

restauraci Řízkárna, 
která nevyplatila 

mzdy 

Majitel  restaurace  Řízkárna  Vladimír  Krulec  dosud  
neodpověděl na dopis, ve kterém byl vyzván k zaplacení  
dlužné mzdy ex-zaměstnankyni Anně S. Několik dnů po  
uveřejnění  výzvy  k  odesílání  protestních  e-mailů,  byla  
zahájena série protestních akcí přímo v restauraci a před  
jejím vchodem.

Během jednoho týdne proběhlo šest kolektivních protestů a 
další  budou  následovat,  dokud  Anna  S.  nedostane  svou 
mzdu.  Již  během  první  akce  bylo  zřejmé,  že  Vladimír 
Krulec nehodlá jen tak přiznat,  že mzdu dluží.  Navíc se 
rozhodl  reagovat  velmi  arogantními  projevy  plnými 
vulgarit a kritikou aktivit, kterým se někteří z nás věnují. 
Zřejmě  si  myslel,  že  se  zalekneme,  bude-li  hovořit  o 
informacích jako jsou jména, místa která navštěvujeme a 
aktivity,  kterými  se  zabýváme.  K  žádnému  zaleknutí 
nedošlo.  Informace,  kterými  disponuje,  totiž  nejsou 
žádným  tajemstvím  a  zvládne  si  je  dohledat  každý  na 
internetu. Že si je Krulec rozhodl vyhledat naznačuje, že 
ho  naše  protesty  nenechávají  klidným  a  dotýkají  se 
citlivých míst.

Akce organizované MSS a Pražskou solidární sítí (Solis) se 
tentokrát zaměřily především na informování zákazníků o 
praktikách  ve  firmě.  Cílem  bylo  odradit  zákazníky, 
způsobit tak finanční ztráty firmě, a díky tomu šéfa přimět 
zaplatit,  co dluží.  Některé reakce zákazníků byly celkem 
pozitivní. Někdo se iniciativně vyptával obsluhy, co se to 
vlastně  ve firmě děje.  Naneštěstí  se  ale  většinou ptali  v 
přítomnosti  zaměstnankyň,  které  mzdu  dostávají  a 
rozhodly se postavit za svého šéfa, než za zájmy okradené 
ex-kolegyně.  Ne  každý  se  však  nechal  odbýt  a  projevy 
solidarity s naším bojem nebyly vyjímkou. Paní, která se 
svou rodinou přišla do Řízkárny na večeři, nám sdělila: 

“Viete, pracovala som v jednej reštaurácii vo Viedni a  
mala som dosť podobné skúsenosti. Vážim si toho, keď s 
tim nekdo chce niečo robiť. Mate moju podporu.”

Komunikace byla navázána také se sportovci mířícími do 
nedalekých  tenisových  kurtů.  Vyzývali  jsme  je,  aby 
bojkotovali Řízkárnu. U velké části to ale bylo zbytečné. 
Sdělili  nám totiž,  že restauraci  nenavštěvují  kvůli  špatné 
kvalitě jídla, a že velmi dobře vědí, co je pan Krulec zač.  
Zdá se, že jeho problematické jednání v blízkém okolí není 
tabu.

Informacím  o  případu  nevyplacení  mzdy  pozorně 
naslouchali  i  někteří  stávající  zaměstnanci.  Několik  se 
podělilo  o  své  zkušennosti  se  šéfem: “Je  arogantní,  
sprostý a často na lidi řve kvůli maličkostem”, řekl jeden 
ze zaměstnanců.

Vladimír  Krulec  pochopitelně  nebyl  vůbec  nadšený  z 
pohledu  na  to,  jak  komunikujeme  se  zákazníky, 
zaměstnanci  a  sportovci.  Nenapadlo  ho  nic  lepšího  než 
volat policejní hlídky a zásobovat je lživými informacemi 
o  tom  jak  jsme  prý  agresivní  a  obtěžujeme  klienty  v 
pokojích  hotelu.  Stačilo  malé  vysvětlení  situace  z  naší 
strany a policie brzy odjela. Protesty tak mohly k nelibosti 
šéfa pokračovat. Bude se tak dít do doby, dokud Anna S. 
nedostane mzdu, na kterou má nárok.

Několik poznámek 
k reportáži 

TV Barrandov ke sporu 
s restaurací Řízkárna

MSS  a  Solis  nedávno  vyzvaly  k  šíření  plakátů  
informujících o Vladimírovi Krulcovi, který nevyplatil v  
restauraci  Řízkárna  mzdu Anně  S.  Poté,  co  se  plakáty  
objevily v ulicích Prahy, zaujaly reportéra TV Barrandov.  
Tato televize pak 27. 10. 2014 odvysílala o kauze reportáž  
ve večerních zprávách. Vladímr Krulec v ní promluvil a  
tím, co řekl, jistě nevzbudil důvěru. Věříme, že si diváci a  
divačky dokáží  udělat  vlastní  názor.  Považujeme ale za  
důležité  některé  části  reportáže  okomentovat  a  doplnit  
chybějící souvislosti.

Okolnosti rozvázání pracovního poměru

Vladimír  Krulec  se  v  televizi  vyjadřuje  k  rozvázání 
pracovního  poměru  s  Annou.  Říká:  “Odešla  protože 
nedodržovala naše pracovní, ňáký požadavky.”

Obviňovat  Annu  z  neplnění  požadavků,  aniž  by  bylo 
upřesněno,  o  jaké  konkrétní  požadavky  šlo,  zní  dost 
podezřele  a  nedůvěryhodně.  Pochopitelně  panu  Krulcovi 
nezbývá  nic  jiného,  než  mluvit  nekonkrétně  o  “ňákých 
požadavcích”,  protože  veškeré  smluvně  definované 
požadavky  Anna  plnila.  Oproti  tomu  její  zaměstnavatel 
nesplnil  ani  nejzákladnější  smluvní  podmínku:  vyplacení 
mzdy  za  odvedenou  práci.  Skutečný  popud  k  rozvázání 
pracovního  poměru  tedy  vzešel  od  Anny,  která  již  dále 
odmítala pracovat bez toho, aby za práci dostala mzdu.



Zloděj křičí: “Chyťte zloděje.”

“Argument”  o  neplnění  “ňákých  požadavků”  se  Krulec 
snaží  doplnit  obviňováním  Anny  z  neoprávněného 
využívání sociálních dávek. Formulka o zneužívání dávek 
je  často  používanou  zbraní  kdekoho,  od  populistických 
politických  stran,  úředníků,  zaměstnavatelů  až  po 
neonacisty organizující pogromistické pochody. Zdá se, že 
pouhé označení někoho za zneuživatele sociálních dávek 
mnohým stačí k tomu, aby zpochybnili lidská práva těch, 
kteří tuto “nálepku” dostanou. Ti, kteří tak činí, mohou být 
v klidu, pokud jednoduše pozornost od své osoby jakožto 
původce útlaku přesměrují na někoho jiného. Někdy jsou 
to  etnické  menšiny  či  nezaměstnaní,  jindy  ex-
zaměstnankyně,  která  se  rozhodla  bojovat  za  mzdu  na 
kterou má nárok.

Snahou vykreslit Annu v těch nejčernějších barvách Krulec 
zřejmě chce vzbudit dojem, že ve sporu o mzdu to není on, 
ale ona, kdo jedná protiprávně.  Jinými slovy se snaží  za 
pomoci nepodložených obvinění vinu ze sebe přehodit na 
osobu, které ublížil. Tato obvinění navíc vůbec nesouvisejí 
s  pracovně právní  podstatou sporu.  V pracovně právním 
sporu jsou Anniny vztahy s úřady, rodinnou atd. naprosto 
nesouvisející  a  nemohou  se  stát  odůvodněním  pro 
protiprávní  jednání  zaměstnavatele.  Pro  tento  spor  je 
relevantní smlouva podepsaná Annou jako zaměstnankyní 
a  Krulcem  jako  zaměstnavatelem.  Ve  smluvních 
podmínkách jsou jasně definované okolnosti placení mzdy 
a případného rozvázání pracovního poměru. Cokoliv mimo 
tento pracovní vztah není možné považovat za odůvodnění 
pro svévolné porušení smluvených podmínek.

Ze smlouvy a okolností sporu jasně vyplývá:

1) Anna měla na mzdu nárok, nedostala ji  a  proto 
rozvázala pracovním poměr v souladu s oboustranně 
podepsanými smluvními podmínkami.

2) Nic z toho co se děje nebo neděje mimo pracovní 
dobu  a  pracoviště,  nemohlo  posloužit  k  rozvázání 
pracovního poměru nebo nevyplacení mzdy.

Zapírat, zapírat, zapírat … a nic nedokládat

Krulec  byl  reportérem Tv Barrandov dotázán,  zda  může 
doložit vyplacení mzdy Anně. S nervózní křečí v obličeji 
konstatoval: 

“Nejsem člověk, který … co se týká peněz, nemám  
žádné  podklady,  rozumíte  mi.  Takže  všechno  je  
správně jak má bejt.” 

Takže tvrdit, že mzda byla vyplacena, ale současně také, že 
nejsou podklady, které by to potvrdily, podle pana Krulce 
znamená,  že je všechno správně jak má být.  Ať posoudí 
každý sám důvěryhodnost takovýchto slov.

Naším názorem se netajíme. Zaměstnavatel moc dobře ví, 
že  mzdu  nezaplatil,  a  proto  zapírá,  zapírá,  zapírá…  a 
odmítá svá tvrzení podložit. 

Zaměstnavatelé  si  běžně  vedou  účetnictví  a  dokladují 
vyplácení mzdy zaměstnancům. Pokud by Vladimír Krulec 
mzdu vyplatil a naše aktivity by byly křivým obviněním, 
pak by to  jednoduchým krokem mohl dokázat  a ukončit 
tím přímé akce, kterým nyní čelí.  Neudělal to, protože o 
mzdě, která nebyla vyplacena, pochopitelně nemůže reálně 
existovat doklad o jejím vyplacení.

Reportáž  jasně  ukázala,  že  ke  zdiskreditování  šéfa 
nevyplacejícího mzdy mnohdy stačí  velice málo:  dát  mu 
prostor, ať promluví.

Zapojte se!

Existuje  vážné podezření,  že Anna S.  není  jediná,  komu 
Vladimír Krulec odmítá zaplatit za odvedenou práci. Máte 
podobnou  zkušenost  a  chcete  problém  aktivně  řešit? 
Kontaktujte MSS nebo Solis a zapojte se do boje za získání 
toho, co vám patří.

Vladimír  Krulec  v  reportáži  říká:  “Myslím  si,  že  to  je  
politická akce. Ne, že to směřuje k nějaký pani, kterou oni  
tam prezentujou jako obětního beránka.” 

Je  férové  otevřeně  přiznat,  že  naše  akce  skutečně  jsou 
akcemi  politickými,  stějně  jako  jimi  je  jakékoliv 
angažování  ve  společenských  otázkách.  Naše  politika  je 
však  politikou  bez  politických  stran  a  navzdory  všem 
stranám  bez  vyjímek.  Je  to  politika  organizovaná  zdola 
pracujícími, nezaměstnanými, důchodci, studenty a dalšími 
neprivilegovanými.  Cílem  této  politiky  není  šplhání  na 
vrchol společenské pyramidy. Její náplní je tuto pyramidu 
podrývat a vytvářet rovnostářské vztahy bez šéfů, politiků 
a  byrokratů.  Naše  činnost  není  určována  pojmy  jako 
mocenské posty či hromadění zisku. Pro MSS jsou určující 
pojmy solidarita, přímá akce a vzájemná pomoc.

Nové plakáty 
s informacemi o 

Vladimírovi Krulcovi, 
který nevyplatil mzdy

MMS  a  Solis  vytvořily  plakáty  ke  kauze  nevyplacené 
mzdy v restauraci Řízkárna v Praze.  Plakáty informují o 
praktikách  Vladimíra  Krulce  a  je  možné  stahovat  je  na 
našem  webu  solidarita.noblogs.org.  Přivítáme  jejich 
kopírování  a vylepování  v okolí  Řízkárny,  případně i  na 
jiných místech. 



Další ex-zaměstnanec 
a ex-zaměstnankyně 
restaurace Řízkárna 
se připojili k boji za 

vyplacení mzdy
V září  2014 začaly MSS a Solis bojovat společně s ex-
zaměstnankyní  restaurace  Řízkárna za  mzdu,  kterou  jí  
bývalý zaměstnavatel Vladimír Krulec odmítá vyplatit. Po  
sérii  přímých  akcí  se  ozvaly  další  dvě  osoby,  které  v  
Řízkárně  pracovaly  a  nedostaly  za  práci  zaplaceno.  
Bývalá zaměstnankyně a zaměstnanec se rozhodli přidat  
ke kolektivnímu boji.

Předání dopisu s výzvou k vyplacení mzdy

S bývalou zaměstnankyní jsme v pondělí 27. 10. 2014 šli 
do Řízkárny kolektivně předat dopis. Ten obsahoval údaje 
o  problému  a  výzvu  k  zaplacení  dlužné  mzdy  ve  výši 
27  240  Kč.  Vladimírovi  Krulcovi  bylo  stanoveno 
ultimátum  šesti  dnů  a  zdůrazněno,  že  pokud  mzdu 
nevyplatí,  tak  podnikneme  další  kroky.  Nejenže  Krulec 
odmítl  dopis  osobně  převzít  a  musel  mu  být  doručen 
barmankou, ale on na dopis vůbec nereagoval stejně jako 
na dva dopisy, které jsme mu dříve doručili  s okradenou 
ex-zaměstnankyní  Annou.  I  tentokrát  jsme  tedy  po 
vypršení ultimáta přistoupili k další přímé akci. Konkrétně 
ke štafetovému protestu v Řízkárně a před její branou.

Štafetový protest aneb šéf deset hodin pod tlakem

Štafetový  protest  proběhl  v  neděli  2.  11.  2014  a  trval 
nepřetržitě 10 hodin.  Jeho cílem bylo vystavit  Vladimíra 
Krulce dlouhotrvajícímu tlaku. MSS, Solis a několik přátel 
se pro tento den rozdělilo do menších skupin. Každá měla 
dopředu  domluvený  čas  od  kdy  do  kdy  se  protestu 
zúčastní.  Když jedna skupina končila,  jiná  nahradila  její 
místo.

První  skupina  na  místě  zahájila  protest  v  11:00.  Kolem 
třinácté  hodiny  už  jejich  symbolický  štafetový  kolík 
přebírala  skupina  druhá.  Tímto  způsobem  se  za  den 
vystřídalo  několik  skupin  a  akce  byla  ukončena  až  po 
jednadvacáté  hodině.  Protest  tedy  trval  nepřetržitě  od 
dopoledne do večera.  Zatímco protestující  mohli  rozložit 
svou energii a čas tak, aby nedošlo k vyčerpání, tak šéf si 
nemohl celý den v klidu vydechnout.

Během protestu každý zákazník Řízkárny dostal informace 
o  smyslu  protestu.  Na  každého  jsme  apelovali,  aby  se 
připojili k bojkotu restaurace. Někteří se skutečně připojili. 
Před  branou  nebo  přímo  v  Řízkarně  vyjádřili  solidaritu 
našemu  boji  a  rozhodli  se  jít  na  jídlo  jinam.  Jejich 
rozhodnutí  citelně  zasáhlo  ekonomické  zájmy  Vladimíra 
Krulce a v tomto ohledu lze hovořit o úspěchu naší přímé 
akce.  Je otázkou,  jak dlouho bude chamtivý šéf ochotný 
přicházet o tržbu, než pochopí, že vyplatit dlužné mzdy ho 
bude stát méně.

Vladimír Krulec v ústraní

Zdá  se,  že  v  celé  kauze  došlo  k  zajímavému  posunu. 
Zatímco  dříve  Vladimír  Krulec  na  každý  náš  protest 
reagoval  sebevědomými,  arogantními  a  vulgárními 
projevy, tak nyní se během celodenního protestu ukázal jen 
na několik málo vteřin. Během nich nám slíbil,  že si  na 
okamžik  odskočí,  aby  poté  převzal  dopis  od  dalšího 
okradeného ex-zaměstnance, kterému dluží mzdu ve výši 
12 200 Kč. Krulcova příchodu jsme se už ale v ten den 
nedočkali.  Dopis  byl  tedy  opět  poslán  přes  jeho 
zaměstnankyni, která tou dobu pracovala na baru.

Vypadá to, že sebevědomí Krulce pomalu opadá a začíná si 
připouštět, že stupňovaný tlak našich přímých akcí tlačí na 
jeho citlivá místa. Zřejmě již nyní nemá na to otevřeně se 
konfrontovat  s našimi akcemi. Proto raději  vše sleduje z 
bezpečí svého pokoje v hotelu Císařka, který je ve stejné 
budově jako Řízkárna.

Když se oběti perou za zájmy svého tyrana

V mnoha konfliktech mezi pracujícími a jejich šéfy někteří 
zaměstnanci  nedokáží  rozpoznat  své  zájmy  totožné  se 
zájmy svých kolegů. Místo toho se postaví za zájmy  svého



zaměstnavatele a proti  kolegům. V některých konfliktech 
jsou to  třeba stávkokazi,  kteří  nastoupí  do práce v době 
stávky.  V  konfliktu  v  Řízkárně  jsou  to  zase  někteří 
zaměstnanci  a  zaměstnankyně  loajální  vůči  Vladimírovi 
Krulcovi,  kteří  aktivně  vystupující  proti  našim  přímým 
akcím.  Jde  o  několik  lidí  pracujících  jako  rozvozci, 
údržbáři  a  na  různých  pozicích  v  restauraci.  Někteří 
obhajují šéfa “jen” verbálně. Jiní se ale neštítí ani použít 
prostředky jako je volání policejních hlídek nebo stříkání 
na protestující vodou.

V  tomto  případě  jde  evidentně  o  zaměstnance  a 
zaměstnankyně, kterým Krulec mzdu vyplácí. Zřejmě cítí, 
že  jejich postavení  je  privilegovanější  než u okradených 
zaměstnanců.  Díky  tomu  podléhají  iluzi,  že  mají  více 
společného se šéfem než s kolegy a kolegyněmi, jenž se 
rozhodli  bránit.  Co  ale  budou  dělat  pokud  se  Krulec 
rozhodne, že příště mzdu nevyplatí právě jim, protože to 
sníží provozní náklady jeho špinavého byznysu?

Položili jsme tuto otázku jedné z loajálních zaměstnankyň 
a její odpověď byla opravdu zarážející:

“No, tak kdybych nedostala za práci zaplaceno já,  
tak  bych  rozhodně  neorganizovala  tyhle  protesty.  
Mám přeci zdravý ruce, tak bych šla pracovat jinam 
a nedělala takový píčoviny jako vy.”

Nezodpovězenými otázkami zůstává, kde se v lidech bere 
taková ochota prát se za zájmy šéfa, který je vykořisťuje a 
neochota bojovat za zájmy své i dalších pracujících? Kde 
se v nich bere tendence bez boje se smířit s možností, že 
pro  někoho  pracují  aniž  by  dostali  zaplaceno?  Jak  je 
možné, že někdo práci vnímá jako “loterii”, ve které prostě 
mzdu buďto vyhraje,  nebo prohraje a bude muset  zkusit 
štěstí jinde?

Postoje loajálních pracujících jsou pro nás nepochopitelné. 
Oproti tomu zastáváme zcela jiné. Dokud nás kapitalismus 
nutí nechat se vykořisťovat v práci šéfy, budeme se bránit 
pokud nám za to ještě odmítají platit. Nespokojíme se ale s 
tímto dílčím cílem. Naše kritika jde mnohem hlouběji. Jde 
ke  zpochybnění  samotné  námezdní  práce  a  kapitalismu. 
Tedy zhmotněného vykořisťování a vztahů, na kterých stojí 
současný svět sociálních nerovností.

Postřehy 
z mezinárodní 

konference Přímé akce 
“Problémy v práci?”

Druhý říjnový víkend se v Bratislavě konala mezinárodní  
konference, věnovaná problémům na pracovišti. Během  
veřejné  části  jsme  v  sobotu  diskutovali  o  aktivitách  a  
činnosti organizací, v nedělní interní části bylo hlavním  
tématem sdílení zkušeností z organizační práce a hledání  
způsobů,  jak  činnost  našich  organizací  vylepšit.  Cílem  
konference  bylo  především  podělit  se  o  zkušenosti  z  
organizování přímých akcí a upozornit na problémy na  
pracovišti.

SOBOTA

V sobotní veřejné části vystoupili členové čtyř organizací: 
Mostecké  solidární  sítě (Česká  republika),  Přímá  akce 
(Slovensko),  Svazu  syndikalistů  Polska (Polsko)  a 
Federace solidarity (Velká Británie).

Pohled do praxe MSS

Díky  prezentaci  člena  MSS 
jsme měli možnost dozvědět se, 
jaká  jsou  myšlenková 

východiska  organizace.  Shrnul  všechny  dosavadní  spory 
MSS  a  prezentaci  šikovně  oživovala  i  videa  z  akcí. 
Největší  pozornost  věnoval  aktuálnímu sporu  proti 
restauraci  Řízkárna  v  Praze,  ve  kterém  jde  o  dosažení 
nevyplacené mzdy. Zmínil však i spory s firmou Zepter, k 
jehož  vítěznému  konci  přispěla  i  Priama  akcia,  a 
probíhající spor týkající se úředního šikany dítěte. 

Kdo je  Priama akcia a jaké 
zjištění  přineslo  6  měsíců 
aktivity Problémy v práci?

Priama akcia zvolila krátkou 
prezentaci  zaměřenou  hlavně 

na léta 2010-2014 a zhodnocení půl roku trvající aktivity 
“Problémy  v  práci?” ,  podle  které  byla  pojmenována  i 
konference. V první části zmínil člen PA důležité momenty 
ve vývoji organizace (problémy členů PA, o kterých jsme 
již  psali,  mezinárodní  kampaň  proti  praktikám  agentury 
OTTO Work Force a kampaň  Jdeš na brigádu? Členka 
PA pak  v  druhé  části  prezentovala  aktivitu  Problémy  v 
práci?,  jejíž  základní  cíle  jsou  definovány  následovně: 
podnítit  pracující,  aby  aktivně  řešili  své  problémy  na 
pracovišti;  podpořit  se  navzájem  při  řešení  těchto 
problémů;  podělit  se  o  zkušenosti,  užitečné  tipy  a 
doporučení. Zmínili se, s jakými problémy se na nás lidé 
obracejí,  ale  také  s  jakými  obtížemi  se  setkali.  Díky 
poměrně slušné reklamě konference v ulicích  Bratislavy  a

http://solidarita.noblogs.org/post/2014/09/22/vyzva-k-solidarite-s-okradenou-zamestnankyni-prazske-restaurace-rizkarna/
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http://www.priamaakcia.sk/Agentura-OTTO--pekne-sluby-kruta-realita.html
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http://solidarita.noblogs.org/post/2013/09/08/vitezstvi-mostecke-solidarni-site-mss-ve-sporu-o-nevyplacene-provize-s-firmou-zepter


na Facebooku přišli  na konferenci i  pracovníci,  kteří  nás 
během přestávky oslovili s tím, že mají problémy se šéfy a 
mají zájem je řešit, což byl potěšující a nečekaný vedlejší 
účinek konference.

Síť pracovníků zaměstnaných v 
odvětví spojeném s ubytováním 
a stravováním

Členové  Brighton  Hospitality 
Workers ze Solidarity Federation 

mluvili  o  kampani  mezi  pracovníky  hotelů  a  restaurací. 
Členové BHW srozumitelně vysvětlili situaci v Brightonu, 
kde  probíhají  pravidelná  otevřená  setkání  pracovníků 
tohoto  odvětví,  vzpomněli  několik  úspěšných  sporů  a 
promítli i vtipné video z jednoho z nich.

Związek  Syndykalistów  Polski 
(ZSP)  uvádí  “Když  konáme, 
dosáhneme svého”

Jako poslední v pořadí vystoupila 
v  sobotu  členka  ZSP,  jejíž 
prezentace propojovala teoretická 

východiska  anarchosyndikalistického  pořádání  s 
aktuálními kampaněmi a základními problémy pracujících 
v  Polsku.  Vysvětlila,  jak  funguje  ZSP  a  jaké  metody 
používá  během  sporů.  Podobně  jako  v  případě  MSS, 
prezentaci doplnila videi ze sporů, a objasnila, díky čemu 
skončily úspěchem.

NEDĚLE

Na programu nedělní neveřejné 
části  byly  diskuse  o 
problémech,  kterým  čelí 
anarchosyndikalistické  a  jim 
podobné organizace. Diskuse se 
zúčastnil  i  člen  relativně  nové 
rakouské  organizace  s  názvem 
Vídeňský  svaz  pracujících  
(WAS),  která  pouze  nabírá 
zkušenosti,  a  proto  se  její 
členové  rozhodli  nezapojit  do  sobotní  části  vlastní 
prezentací. Agenda setkání sestávala z bodů týkajících se 
budování  organizace  a  důvěry,  zlepšování  vnitřních 
procesů  v  organizaci  (rotace  úkolů  apod.).  Situace 
geograficky  izolovaných  členů,  problémy  s  klasickými 
velkými i  menšími odbory fungujícími ve stejné lokalitě 
atd. Mohli jsme si poslechnout různé zkušenosti z různých 
zemí a diskuse byla natolik obsáhlá, že na některé body ani 
nezbyl čas.

Poděkování

Zorganizovat  takovou  mezinárodní  akci  nebylo  vůbec 
snadné. Naše poděkování patří mnoha lidem, kteří pomohli 
byť  drobnostmi,  jako  byla  pomoc na  místě  či  zapůjčení 
techniky. Bez nich by tak bylo vše namáhavější.  Zvláště 
bychom chtěli poděkovat lidem z komunitního centra Zora, 
kteří  nám  umožnili  využít  prostory  bývalého  kina  a 
poskytli  i  vše  potřebné  pro  hladký  chod  konference. 
Kolektiv Veganských hodů se postaral o  vynikající  občer-

stvení  během  více  než  šesti  hodin  konání  veřejné  části 
konference, ale i během nedělní interní části.

Konference,  na  níž  byly  k  dispozici  i  publikace 
nakladatelství Bod zlomu přiblížila návštěvníkům v širším 
kontextu, jak fungují  organizace  používající  přímé akce. 
Spojila lidi, kteří mají problémy na pracovišti a měli zájem 
je  řešit.  Pro  PA  byla  cennou  zkušeností  z  hlediska 
schopností  zorganizovat  takovýto  typ  akce  a  přinesla 
množství  podnětů  pro  zlepšení  nejen  směrem  dovnitř 
organizace,  ale  také  pokud  jde  o  činnost  orientovanou 
navenek.

Jak  uvádí  zpráva  z  konference  na  stránce  Mezinárodní  
asociace  pracujících,  všichni  jsme se  shodli  na  tom,  že 
“na konferenci jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí  
a  stojí  za  to  organizovat  a  účastnit  se  takových  akcí”. 
Mluvilo se i o možnosti organizovat podobné akce v jiných 
zemích  střední  Evropy,  a  to  na  pravidelné  bázi.  Jsme 
přesvědčeni, že nešlo jen o nadšené vyjádření a konference 
ukázala,  že  taková  setkání  jsou  skutečně  klíčová  pro 
pokrok  v  organizování  se  pracujících  na  mezinárodní 
úrovni.

Priama akcia

Původně publikováno na webu priamaakcia.sk

http://www.priamaakcia.sk/
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http://iwa-ait.org/content/international-conference-bratislava
http://nbz.priamaakcia.sk/
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https://wiensyndikat.wordpress.com/
https://wiensyndikat.wordpress.com/
http://zsp.net.pl/
http://libcom.org/news/another-win-brighton-hospitality-workers-12082014




DOPORUČUJEME 

A PODPORUJEME:
----------------------------------------------------------

Pražská solidární síť

solis.noblogs.org
----------------------------------------------------------

ateneo.cz
----------------------------------------------------------

Mostecká solidární síť 
(MSS) 

ZAPOJ SE!
Mostecká solidární síť (MSS) funguje od dubna 2013 jako 
pracovní  skupina  v  rámci  Asociace  Alerta.  Je  to 
rovnostářsky  strukturovaná  síť  pracujících, 
nezaměstnaných,  studentů  a  důchodců.  Sdružujeme  se, 
abychom  hájili  naše  zájmy  prostřednictvím  kolektivních 
přímých akcí a vzájemné pomoci.

Pole  naší  působnosti  je  široké.  Jsou  to  ulice,  školy, 
pracoviště, sousedství a jiná místa, kde dochází k útlaku ze 
strany šéfů, pronajímatelů či úředníků a je možné se mu 
zde také organizovaně bránit.

Organizujeme se za účelem vzájemné pomoci. Osamocený 
jedinec je bezbranný. Kolektivní vzdor a solidarita se však 
mohou stát účinnými nástroji obrany.

Trápí  tě  nezaplacená  mzda?  Nedobrovolné  přesčasy? 
Zvyšování  nájemného?  Nevrácená  kauce?  Úřední 
šikana?  Nebo  máš  jiný  podobný  problém  se  šéfem, 
pronajímatelem  bytu  či  úředníky? Kontaktuj 
Mosteckou solidární síť.

Společně  s  tebou  problém prodiskutujeme  a  posoudíme, 
jak jsme schopni pomoci s jeho řešením. Jako první krok 
volíme předání tvých požadavků odpovědné osobě s lhůtou 
na  jejich  splnění.  Informujeme  ji  také,  že  se  v  případu 
angažuje Mostecká solidární síť, která je připravena učinit 
další kroky. Jaké kroky to budou, záleží na tobě, na reakci 
protistrany i našich možnostech.

Mostecká  solidární  síť je  připravena  pro  dosažení  cílů 
použít osvědčené metody přímých akcí, které v minulosti 
pomohly vyhrát drobné i větší spory mnoha lidí po celém 
světě.  MSS však  není  charita,  ale  síť  vzájemné pomoci. 
Znamená to, že nehodláme řešit spor za někoho a bez něj, 
ale  jedině  v  součinnosti  s  ním.  Vítaná  je  tedy  aktivní 
participace osob, v jejichž sporech se angažujeme.

Naše aktivity podporujeme ve volném čase a nikdo z nás 
není  za  činnost  v  MSS placen.  Odmítáme  spolupráci  s 
politickými stranami a státními institucemi. Organizujeme 
se  samosprávně a  rovnostářsky.  Projevujeme solidaritu  s 
utlačovanými a spojujeme se s nimi abychom rozšířili síť 
vzájemné pomoci na pracovištích i v komunitách.

Pokud tě naše iniciativa zaujala, napiš nám na

most-solidarita@safe-mail.net

nebo zavolej na tel. číslo: + 420 605 929 623

solidarita.noblogs.org


	Výzva k solidaritě s okradenou ex-zaměstnankyní pražské restaurace Řízkárna
	MSS a Solis zahájily protesty proti restauraci Řízkárna, která nevyplatila mzdy
	Několik poznámek k reportáži TV Barrandov ke sporu s restaurací Řízkárna
	Nové plakáty s informacemi o Vladimírovi Krulcovi, který nevyplatil mzdy
	Další ex-zaměstnanec a ex-zaměstnankyně restaurace Řízkárna se připojili k boji za vyplacení mzdy
	Postřehy z mezinárodní konference Přímé akce “Problémy v práci?”

