Policie ve službách

zloděje
Vladimíra Krulce
V sobotu 29. 11. 2014 policie opět ukázala, jak to
myslí s oním „pomáhat a chránit“. Vláčení po zemi,
ponižovaní, způsobování pohmožděnin a odvoz na
policejní stanici. Toho všeho se dočkala skupina lidí,
která v klidu seděla u stolu s maskami Vladimíra
Krulce a s cedulkami, které mu připomínaly, že
neplatí mzdy lidem, kteří tvrdě dřou, aby on mohl
bohatnout.
Happening s maskami byl symbolickým nastavením
zrcadla chamtivému provozovateli pražské restaurace
Řízkárna. Ten však pohled do zrcadla nesl dost těžce. Ani
odvrátit pohled stranou mu nepomohlo. Jeho zákazníci
totiž na rozdíl od něj rádi pohlédli na informace o tom,
kým Krulec je a jak jedná s lidmi. Krulcovi tedy nezbylo
nic jiného, než symbolické zrcadlo rozbít hrubou silou.

Zaměstnancům Krulec běžně vyhrožuje domlácením nebo
zakopáním deset metrů pod zem, což mu tentokrát
připomínalo „Krulxeso“, které protestující po vzoru pexesa
hráli u stolu. Ten den však Krulec agresi sám držel pevně
uzdě a k mlácení raději pověřil policii. Nakukal jí, že
potřebuje pomoc vyhnat z restaurace partu lidí, která
obtěžuje zákazníky. Policie jeho nesmyslům uvěřila a
úkolu se zhostila velmi hrdinsky. Sedící osoby v maskách
nejdříve hrubým násilím vyvláčela z restaurace. Aby
náhodou někdo nepoužil masku jako nebezpečnou zbraň,
byly osoby na zemi pro jistotu ještě spoutány. Rizika se
rozhodně nesmí podcenit. Zasahujícím policistům proto
navíc kryli záda kolegové se samopaly na krku. Co kdyby
náhodou někdo chtěl zaútočit a papírovým „Krulxesem“ by
učinil útok důraznějším?
Ten den policie ve službách zloděje na okamžik umlčela ty,
co mu přišli happeningovou formou jeho zlodějské
praktiky připomenout. Zloděj se asi domníval, že pravdu
lze umlčet hrubou silou. Mýlil se! K jeho překvapení mu
hned následující den byla naservírována další dávka
pravdy. Celých šest hodin mu opět protestující svými
pikety před restaurací připomínali, že: Vladimír Krulec
okrádá zaměstnance a zaměstnankyně v Řízkárně.
Za den se na místě vystřídalo několik skupinek
protestujících,
podobně
jako
u
předchozího
štafetového protestu. Nově
se přidala i další okradená
ex-zaměstnankyně
Řízkárny, které Krulec
dluží mzdu za měsíc práce.
Když jsme společně s Alicí
šli za Krulcem, aby jí mzdu
vyplatil, nezmohl se na nic
jiného než na odchod do
svého pokoje v druhém
patře hotelu Císařka. Za to
zvednout telefon a přivolat
policii zvládl velmi dobře.
Aby ne, když tuto činnost
při
našich
protestech
trénuje už několik měsíců.
Pán má asi hold delší
vedení a ani za tu dobu
není schopný pochopit, že
naše
protesty
nemůže
ukončit voláním policie, ale

jedině vyplacením dlužných mezd lidem, kteří pro něj dřeli
v Řízkárně. Tento den na místo dorazilo 7 policejních aut,
která dokonale zablokovala příjezdovou cestu do Řízkárny.
Rozvozáci jídla si tak museli dát nucenou pauzu, zatímco
auta se zákazníky se obracela, jen co byla na dohled k
manévrům.
Že by se situace změnila a policie se přidala na stranu
protestujících? Ne ne, to se jen Krulec přepočítal, když si
neuvědomil, že povolat tolik policistů více uškodí jeho
špinavému podniku než těm, kdo se proti němu postavili.
Upřímně, těm vlastně tentokrát přítomnost policie
neuškodila vůbec. Po prověření jejich totožnosti policie
odjela a protestní akce nerušeně pokračovala ještě několik
hodin.

Otevřený děkovný
dopis pro zloděje
Vladimíra Krulce
Vladimíre, doufáme, že se na nás nebudete zlobit, že tento
dopis otevřeně umisťujeme na stránky zpravodaje a
nesnažíme ho se doručit přímo do Vašich rukou. V
minulosti jsme se s několika osobami snažili doručit Vám
dopisy s výzvami, abyste jim vyplatil mzdu, kterou dlužíte.
Vždy jste dělal vše pro to, aby Vám tyto dopisy nebyly
předány přímo.
Poučili jsme se a tento dopis proto rovnou umisťujeme do
zpravodaje. Předpokládáme, že se k Vám touto cestou
dostane stejně snadno, jako se k Vám v minulosti dostaly
informace o tom, jaké kluby navštěvujeme, čemu se
věnujeme a jaké jídlo máme rádi.
Vladimíre, tento dopis je velkým poděkováním Vaší osobě.
Poděkováním za to, že jste také začal podporovat naše
aktivity. Již od září 2014 ve Vaší restauraci opakovaně
protestujeme a přesvědčujeme Vaše zákazníky, aby
bojkotovali
restauraci
Řízkárna.
Způsobujeme
Vám tím finanční ztráty a chceme Vás tak přimět k
vyplacení dlužné mzdy lidem, co pro Vás dřeli. Dlouhé
měsíce jste naše aktivity odsuzoval a označoval nás za
vyděrače a nýmandy. Váš postoj se změnil?

Byl to od Vás, Vladimíre, opravdu velmi solidární čin, že
jste v neděli 30. 11. 2014 zorganizoval tu policejní blokádu
Řízkárny. Sedm policejních aut v úzké uličce před branou
restaurace byl opravdu dobrý způsob, jak zablokovat
rozvoz z jídla směrem z Řízkárny a příjezd zákazníků do
Řízkárny. Stálo by nás opravdu mnoho energie, abychom
takovou blokádu Řízkárny sami zorganizovali. Vám na to
ale stačilo jen zvednout telefon a zavolat policii. Tím jste
podpořil naše snažení a naší taktiku jste zkusil sám na
sobě.
Sabotovat provoz vlastní restaurace, to vyžaduje opravdu
velkou dávku solidarity a empatie s lidmi, kterým nebyla v
Řízkárně vyplacena mzda. Opravdu Vám velmi děkujeme
za Váš příspěvek k protestní akci.
Než ukončíme náš děkovný dopis, chceme Vás ještě
požádat o jednu maličkost. Když už víme, jak snadné pro
Vás bylo zařídit policejní blokádu Řízkárny, prosíme,
mohl byste příště zajistit její delší trvání? Ono těch 60
minut policejní blokády bylo sice dobrých, ale vzhledem k
tomu, že protest pak pokračoval dalších pět hodin, mohla
tato policejní blokáda trvat déle. Chodit za zákazníky a
vyzývat je k bojkotu Řízkárny je přece jen dost náročné.
Dokud ale v ulici stálo 7 policejních aut a desítky policistů,
tak nemuselo padnout ani slovo a zákazníci se již v dálce
obraceli k Řízkárně zády. Prosíme, až při dalším protestu
solidárních sítí budete volat policii, zajistíte, aby policisté v
blokádě Řízkárny vydrželi déle? Nejlépe tak dlouho, dokud
nezaplatíte, co dlužíte.

Šokující příběh:
Ex-zaměstnanec
Řízkárny líčí pracovní
podmínky v restauraci

Padesát lidí
zablokovalo
restauraci, která
okrádá zaměstnance

Karel, bývalý zaměstnanec pražské restaurace Řízkárna,
se rozhodl popsat pracovní podmínky a především pak
neakceptovatelné jednání šéfa Vladimíra Krulce.
Připravte se na šokující příběh spletený z arogance,
vykořisťování a neúcty k lidské důstojnosti.
***
V Řízkárně jsem pracoval na 15-tihodinové směny. Téměř
každý den a s minimem volna na odpočinek. Pracovní doba
byla od 7:00 do 22:00, většinou bez svačiny. Slíbený plat,
uvedený na dohodě o provedení práce, byl pouhých 50 Kč
na hodinu, ale zato práce byla opravdová dřina. Krulec mi
nakonec nevyplatil ani tuhle směšnou mzdu, kterou slíbil.
Dal mi jen malou zálohu na začátku a pak už nic. Do teď
mi dluží 12 200 Kč.
Jednoho dne za mnou přišli do kuchyně a dali mi dýchnout
jestli jsem nepil alkohol. Žádný alkohol jsem nepil a první
test tedy byl negativní = žádný alkohol v krvi. Po půl
hodině najednou záhadně při druhém testu tvrdili, že
naměřili alkohol. Konkrétně 1, 2 promile. Po celou dobu
před tím jsem byl v bramborárně a čistil brambory. Chodilo
stále kolem minimálně 10 zaměstnanců. Každý může
potvrdit, že jsem se při práci nezastavil a na pití alkoholu
ani neměl čas. Ten údaj o 1, 2 promile mi dokonce ani
neukázali a neudělali žádný záznam. Jen mi to řekli a
poslali mě ten den domů z práce. V tom šoku mě ani
nenapadlo jít do nemocnice nechat si udělat test s
potvrzením.
Převlékl jsem se a šel jsem za Krulcem pro peníze. Pro
zálohu, kterou mi ráno slíbili. Když jsem Krulce žádal o
slíbené peníze, řekl mi doslova: “Ty chceš nějaký peníze?
Zmiz odsud ty čůráku, nebo tě tady domlátím!” Krulec se
rozeběhl proti mě s napřaženou rukou a zaťatou pěstí, tak
jsem utekl.
Pak jsem tam byl znovu ve výplatní den. Byla tam
provozní a ta mi řekla, že mě vůbec nezná. Přitom mi celý
měsíc zadávala osobně práci. Řekla mi, ať si to vyřídím s
Krulcem. Tak jsem jí požádal o jeho tel. číslo. Na to mi
řekla, že mi jeho číslo nedá. Když jsem se tedy zeptal, jak
to s Krulcem mám bez kontaktu řešit, řekla, že jí to
nezajímá. Dodala, že mám vypadnout, nebo mi někdo
pomůže. Tak jsem odešel.
Rád bych dodal, že po celou dobu se Vladimír Krulec jak
ke mně, tak k ostatním choval velmi hrubě. Tykal nám a
sprostě nadával. Neměl k nám žádnou úctu. Byl
arogantní…

V neděli 11. 1. 2015 se v pražské restauraci Řízkárna,
která je součástí Babiččina rozvozu jídel, uskutečnil další
protest za vyplacení dlužných mezd. Protestující
zablokovali stoly uvnitř restaurace s tričky, na nichž byl
nápis „Stop nevyplácení mezd v Řízkárně“. Současně
demonstrovali před restaurací. Zúčastnili se jak
poškození, tak lidé, kteří jejich cíle podporují. Akci
zorganizovala Mostecká a Pražská solidární síť a
zúčastnilo se jí přes 50 osob.
Když paní Anna S. skončila v pracovním poměru v
restauraci Řízkárna, zůstal jí zaměstnavatel dlužný
poslední mzdu. Setkala se jen s výmluvami a ignorací.
Situaci, ve které se ocitá stále více pracujících, se Anna S.
rozhodla řešit aktivně. Kontaktovala skupinu vzájemné
pomoci – Mosteckou solidární síť (MSS). Ta ve spolupráci
s Pražskou solidární sítí (Solis) oslovila majitele Řízkárny
a vyzvala ho k zaplacení dlužné mzdy. Na výzvu
nereagoval, tak začaly obě skupiny organizovat protesty.

Karel K. (55 let) – ex-zaměstnanec restaurace Řízkárna

Ke kampani se přidali další, kterým nebyla vyplacená
mzda. Předpokládá se, že poškozeny byly desítky osob a
neproplaceny úhrnem statisíce korun. „Potvrdila se
domněnka, že jde o standardní postup zaměstnavatele v
restauraci Řízkárna,“ uvedl jeden z organizátorů kampaně
Lukáš Borl.

„Nedělní protest je dalším krokem ke zviditelnění kauzy.
Účastníci protestu od 12:00 do 16:00 obsadili polovinu
stolů v restauraci. Každý z nich si objednal pouze jeden
nápoj, a znemožňoval tak běžnou tržbu v čase obědů.
Protestující zároveň informovali běžné zákazníky o
nevyplácení mezd a o dalších praktikách provozovatele
restaurace Vladimíra Krulce, mezi které patří například
šikanování zaměstnanců“, přibližuje protest Borl.
Mostecká a Pražská solidární síť sdružují pracující,
nezaměstnané, studenty a důchodce. Vychází z poznání, že
jednotlivec
sám
je
proti
jednání
chamtivých
zaměstnavatelů bezbranný. Sítě jsou volným sdružením
osob, které hájí své členy prostřednictvím kolektivních
přímých akcí, tedy bez spoléhání na politické a úřední
zastupitele.

Řízkárna: restaurace
plná okradených
zaměstnanců a
zákazníků
Na předchozí straně jsme publikovali text Karla,
bývalého zaměstnance Řízkárny. Popsal v něm otřesné
pracovní podmínky a aroganci Vladimíra Krulce, který
mu odmítá vyplatit mzdu. Následující text je jakýmsi
pokračováním příběhu. Odkrývá se v něm skutečnost, že
Krulec okrádá a tyranizuje nejen zaměstnance, ale také
zákazníky a obchodní partnery.
Spor s Řízkárnou pro MSS začal v září 2014. Tehdy jsme
se společně s bývalou zaměstnankyní Annou S. pustili do
boje za vyplacení mzdy, kterou jí Vladimír Krulec odmítá
vyplatit. V průběhu kampaně se však začali ozývat další
poškozené osoby. Jedna ze zákaznic se podělila o svůj
zážitek: „My jsme v této restauraci měli v roce 2013
svatbu a s nepoctivým přístupem pana majitele jsme se
bohužel setkali v praxi. Svatba nás stála pomalu o padesát
procent víc než bylo domluveno. Byli jsme okradeni o
nedojedené jídlo z rautu a pití, které jsme však samozřejmě
platili. Zkrátka tuto restauraci již nikdy více!“
V Řízkárně však není zvykem okrádat zákazníky jen o
nedojedené jídlo z rautů. Podle svědectví ex-zaměstnankyň
na lístku útrat často přibývá i to, co zákazníci
nekonzumovali. „Když byly svatby, tak se hostům na povel
Krulce muselo naúčtovat pití, které neobdrželi.“
vypověděla bývalá zaměstnankyně, které Krulec dluží
mzdu za více jak dvěstě hodin práce.
Negativní zkušenosti v Řízkárně popsala i další zákaznice,
která zde v jiném období měla svatební hostinu: „Před
dvěma lety jsme v Řízkárně měli svatební hostinu. Předem
jsme zaplatili zálohu 10.000 Kč, která nám měla být po
hostině vrácena. Bohužel se tak nestalo. Přespali jsme v
jejich apartmá a druhý den dostali vyúčtování. Byli jsme
rádi, že vše proběhlo v pořádku a na zálohu jsme si vůbec
nevzpomněli. Až když jsme zhruba po třech týdnech
procházeli účet, zjistili jsme nejen, že byly účtovány věci,
které na svatebním stole chyběly, ale nebyla v účtech za-

počítána záloha. Ihned jsme pana Krulce kontaktovali, ale
komunikace s ním byla velmi složitá. Buď telefon nezvedal,
nebo říkal, že to řeší s účetní. Než jsme se vůbec dostali ke
schůzce, uběhlo několik týdnů. Na schůzce tvrdil, že on má
v účetnictví, že zálohu vyplatil. Kdo byl ten den vedoucí, co
měl zálohu vyplatit, prý neví, protože si záznamy nevede.
Že nemá žádný doklad o tom, že jsme peníze přijali, ho
nezajímalo. Byl arogantní. Řekla jsem mu, že i já jako
učitelka, když manipuluji s penězi, vždy mám doklady o
příjmu a výdaji peněz, takže bych tedy chtěla vidět nějaký
jejich výdajový doklad, že nám peníze předali. Ironicky
odpověděl, že by po mně chtěl, abych mu tedy řekla, jak se
účetnictví dělá.“
Příběh ale tímto nekončí. Vladimír Krulec v sobotu 29. 11.
2014 poštval policii proti skupině lidí, která v klidu seděla
u stolu s maskami Krulce a s cedulkami, které mu
připomínali, že neplatí mzdy lidem, kteří tvrdě dřou, aby
on mohl bohatnout.
Krulec se při zatýkání protestujících škodolibě posmíval za
barem restaurace. To ještě ale netušil, že medializace
policejního zákroku, ke kterému dal popud, přinese další
informace o jeho nekalých praktikách. Konkrétně
informace od bývalého obchodního partnera ze služby
damejidlo.cz, která dříve zajišťovala rozvoz jídla k
zákazníkům Řízkárny.
Lukáš Uhl uvedl: “Měli jsme je (Řízkárnu) na
damejidlo.cz, ale protože majitel neokrádá jen
zaměstnance, ale kradl i nám, už s nimi nespolupracujeme.
Ten člověk na schůzkách nahlas říkal i před svými lidmi:
“nenávidím svoje zaměstnance”.
Zřejmě v reakci na naše protesty se Krulec rozhodl 1. 12.
2014 poslat MSS do e-mailové schránky vzkaz. Pro
dokreslení situace zpráva následuje níže, a to v zaslané
podobě bez korektur:
“Snažíme se pracovat poctivě, což nevyhovuje
většině uchazečům o zaměstnání u nás. Jestliže
nejmenovaní jednotlivci a politické komunity
nerespektují ani zákony a policii ČR, těžko budou
poslouchat svého zaměstnavatele. Neslučné
projevy a nadávky jsou jen známkou jejich
vychování a pohledu na svůj zpackaný živoz ve
dluzích, které si jistě napáchali sami. I tak těmto
jedincům a komunitám nepřejeme nic špatného,
spíše více klidu a štěstí v duši.”
Vaše poctivá ŘÍZKÁRNA
praha, krajina hezká
Jak je to s onou „poctivostí“ a z jaké strany proudí vulgární
nadávky, dokreslují slova jedné z bývalých zaměstnankyň
Řízkárny: „V Řízkárně jsem pracovala 3 měsíce. Pan
Krulec mi doposud nezaplatil 27 200 Kč, které jsem
odpracovala. Kontaktovala ho má právnička, ale bez
odezvy. Nemám na další právnické výdaje, tak jsem
kontaktovala MSS, když jsem narazila na internetu na
informace o protestech. Nezaplacená práce v Řízkárně
byla opravdu časově náročná dřina plná vulgarit z
Krulcovo strany. Využiji každé šance, abych dostala
zaplaceno.“

Jak může spor
se šéfem posílit
pracující – příklad
kavárny v Brightonu
Síť pracovníků zaměstnaných v odvětví spojeném s
ubytováním a stravováním v Brightonu (BHW) se dostala
v létě do sporu se zatím nejtvrdohlavějším šéfem. Majitel
známé místní kavárny (budeme mu říkat “V”) najal
pracovnici, se kterou se dohodl na platbě 6 liber / hod. Ve
výplatním termínu jí však dal jen 5 liber / hod. a odmítl
proplatit dovolenou. Pracovnice se proto obrátila na
BHW, a ti souhlasili, že ji podpoří v boji o získání dlužné
mzdy.
Na prvním setkání s V mu BHW předali dopis objasňující
příčiny sporu a požadavky pracovnice. Samotná
pracovnice se příliš bála V a na prvním setkání nebyla. V
vystupoval verbálně i fyzicky hrubě a odmítl přijmout
dopis (BHW ho proto nechali v kavárně). A tak přišel první
z řady piketů.
Během dvou měsíců zorganizovali BHW a podporovatelé
osm piketů. V je zastrašoval, hrozil soudem, několikrát
zavolal policii, známý V se pokusil vyhnat protestující
zaparkováním auta na chodníku a vytlačením z něho (ani
se nepohnuli) a další přátelé V po piketu dokonce sledovali
několik aktivistů domů.
BHW a podporovatelé se však nenechali zastrašit a v
piketech pokračovali. Atmosféra na nich byla živá a veselá,
a V ji pokaždé dotvářel svými nesmírně hloupými názory .
Po několika piketech se V vzdal a nabídl pracovnici
uspokojivou dohodu. I po zaplacení však dělal problémy
pracovníkům a místní skupině Solidarity Federation (MAP
Británie) vyhrožoval soudy. Zjevně věděl, že prohrál, a
zoufale se pokoušel zachovat si tvář, tak jsme ho prostě
měli na háku.
Rozvoj osobnosti a emocionální proměna
V průběhu sporu jsme zaregistrovali na každém, kdo se
zapojoval, poměrně zajímavou emocionální proměnu. Na
začátku sporu se pracovnice příliš bála V a nechtěla se s
ním setkat a prodiskutovat požadavky a zda vůbec přijít na
Piket. V se choval násilnický, byl arogantní, vyhrožoval a
projevoval se jako velký macho. Lidé z turecké komunity v
sousedství – většinou šéfové různých malých podniků –
byli nepřátelští vůči SF. Tvrdili, že nikdo by neměl
poškozovat podnikání jiných, protože je to jejich živobytí.
Avšak v závěru sporu pracovnice přišla na několik piketů a
postavila se V a jeho přátelům. Sám V začal být
umírněnější a klidnější a působil strhanější a
rezignovanější. I lidé z komunity změnili svůj původní
názor; nakonec uznali, že piketování je oprávněný způsob,
jak dostat dlužné mzdy. Někteří další šéfové se dokonce
pokoušeli přesvědčit V, aby zaplatil.
Tato emocionální proměna se projevila v chování všech,
kteří byli zapojeni do sporu. Zatímco pracovnice prošla od
strachu přes získávání podpory od lidí v okolí až po nabytí
dostatečné síly, aby se V postavila, V začal být klidnější a
méně konfrontační. Lidé z komunity se zpočátku stavěli

proti piketujícím, postupně však jen tiše pozorovali situaci
a později se otevřeně hádali s V. Aktivisté pravidelně se
účastnící na piketech začali být hlučnější a veselejší a
dávali jasně najevo, že s piketmi nepřestanou.
Další souvislosti
V době, kdy jsme prováděli přímé akce, dva pracovníci
zjišťovali i “právní možnosti”. Po diskusi s nevládní
organizací Citizens Advice Bureau (CAB) poskytující
bezplatnou právní pomoc se ukázalo, že CAB jim nemůže
téměř vůbec pomoci a pracovníci si rychle uvědomili, že
zákon je nastaven tak, že chrání šéfy a ne nás.
Během piketů byla veřejnost šokována, že šéfovi může
projít nelegální jednání. Lidé byli ještě více šokováni, že
během piketů přijela policie, ale přestože šéf zaplatil méně
než minimální mzdu, policie s tím nic neudělala a
ignorovala toto nelegální jednání. Několikrát se lidé
spontánně zapojili do piketů a pomáhali šířit letáky.
Policisté a soudy možná nejsou na straně pracujících, ale
solidarita a přímé akce dávají běžným lidem sílu zlepšit
svůj život.
>>> z webu priamaakcia.sk <<<

Pražská solidární síť
protestem podpořila
boj za lepší pracovní
a mzdové podmínky
v Amazonu a
Manpoweru
Skupina aktivistů se sešla čtvrtek 29. 1. 2015 v
odpoledních hodinách před pobočkou agentury
Manpower v Sokolovské ulici v Praze, aby solidárním
protestem vyjádřili podporu Svazu Syndikalistů Polska
(ZSP), kteří bojují za lepší pracovní a mzdové podmínky
pracujících ve dvou polských skladech v Amazonu.
Jelikož se jedná většinou o agenturní zaměstnance přes
Manpower, cíl naší návštěvy byl jasný. Zatímco tři z nás
vešli do agentury předat protestní dopis s požadavky,
ostatní před pobočkou rozdávali letáky a o situaci
informovali kolemjdoucí. Manažera pobočky jsme
informovali o problémech polských pracujících v Amazonu
a požádali aby znění protestního dopisu přetlumočil polské
centrále Manpower, což nám také přislíbil. Rozhovor s ním
si vyslechli i zaměstnankyně a několik klientů agentury.

Po několika minutách jsme vyšli ven a roztáhli banner s
nápisem “STOP EXPOITATION IN AMAZON AND
MANPOWER” (Stop vykořisťování v Amazonu a
Manpoweru), který kromě kolemjdoucích viděli i lidé z
plných tramvají projíždějících po Sokolovské. Podařilo se
rozdat několik desítek letáků a oslovit i některé klienty
směřující do Manpoweru.
Solidárním protestem se přidáváme k mezinárodní výzvě
ZSP a týdnu akcí proti praktikám Amazonu a Manpoweru a
vyjadřujeme podporu v jejich boji! Podporujeme
požadavky pracovníků, na které mají nárok - vyrovnání
výšky mezd, placené přestávky a vyšší sazbu za práci v
noci a v neděli!
Ne vykořisťování Manpoweru a Amazonu!
>>> z webu solis.noblogs.org <<<

alerta.cz
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ke stažení na

Anatomie vítězství:
jak jsme uspěli
za tři hodiny
Přinášíme informace o dalším úspěšném boji proti šéfovi,
který okradl zaměstnance o mzdu. Tentokrát jde o
vítězství solidární sítě z Portlandu.
Flores Auto Body (opravna aut v Portlandu) nemá
rozhodně nejlepší renomé. Obzvláště pokud jde o
zacházení s jejich zaměstnanci. Najímají rozličné
pracovníky na velmi intenzivní a náročnou práci a poté jim
odmítají platit, protože tvrdí, že nemají žádné peníze.
Harrison, zaměstnanec, který je také členem VOZ Worker's
Centre (Asociace podporující práva pracujících v
Portlandu), byl najat, aby několik pracovních dní pomáhal
v dílně. Na konci práce mu dlužili takřka 550 dolarů (11
000 Kč), začal si stěžovat, ale vypadalo to, že
zaměstnavatel v autoopravně peníze nevyplatí.
Proto se Portlandská solidární síť spojila s kolektivem
VOZ a zahájila veřejný piket před autoopravnou, aby
ukázali stávajícím a potencionálním zákazníkům, že
majitelé nevyplácí zaměstnancům peníze za jejich práci. S
podporou asi dvaceti členů místní komunity i samotného
Harrisona jsme stáli před opravnou s cedulemi, na kterých
bylo mimo jiné: „Krádež mzdy je zločin.“ Po chvíli živého
prozpěvování vyšel majitel ven, aby se podíval, co se děje.
Jeden z členů solidární sítě mu jasně řekl, že je třeba
vyplatit Harrisonovu mzdu, nebo bude piket pokračovat.
Načež řekl, že piket pokračovat nemůže a že se bez
prodlení postará o peníze. Majitel Harrisonovi následně
předal dva šeky.
Kampaň, která mohla trvat týdny či snad měsíce se
jednoduše vyřešila díky jedné kolektivní akci. Spojením
komunit solidární sítě, VOZ a Portlandské IWW, vyšlo
najevo, že majitel čelí silné hrozbě, která by mohla vážně
ohrozit jeho byznis. Ve snaze zastavit celou kampaň dřív,
než se stane konstantním problém, vydal celou dlužnou
částku, čímž ukončil celý nátlak.

Toto je důležitý precedent, protože ukazuje, že kolektivní
síla solidarity může rychle a účinně řešit tento tip krádeží
mezd. Stejně tak ukazuje dalším zaměstnancům v okolí, že
je zde síla, která která jim může pomoci vymáhat jejich
nevyplacené peníze.
Kampaň proti autoopravně byla ukončena a navíc ještě
jeden ze zaměstnanců dostal svoji nevyplacenou mzdu, na
kterou měl nárok. Takové upírání mezd je jasným
porušením pracovních práv, což je neuvěřitelně běžná
praxe napříč všemi sektory. Šance, že se člověk stane obětí
tohoto zločinu se jen zvětšuje na základě barvy pleti,
původu, pohlaví a sexuální orientace. Všichni tito lidé se
mohou stát obětí predátorských byznismenů. Jedinou
cestou, jak toto jednání účinně zastavit je, že jim ukážeme,
že jsme kolektivně organizovaní a odmítáme takové
praktiky. Vzdor a úspěch se stane normálním, čímž se stane
více obtížnějším okrádat zaměstnance o jejich peníze.
Portlandská solidární síť bude i nadále pokračovat ve
spolupráci s kolektivem VOZ na dalších případech
nevyplacených mezd.
Když bojujeme, tak vyhráváme!

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.

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

Pražská solidární síť
solis.noblogs.org
----------------------------------------------------------

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

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

