Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

v průběhu tohoto týdne se uskutečnila jednání Rady ČMKOS a Krizového štábu
ČMKOS, na kterých bylo rozhodnuto o protestních akcích odborů, souvisejících
s připravovanými asociálními reformami současné vlády, která však dle názoru cca 68%
veřejnosti, již nemá v současné době morální kredit, připravované reformy realizovat. Na
základě těchto skutečností, bylo rozhodnuto o následujícím postupu:

1) Ve čtvrtek, dne 21. 4. 2011 se uskutečnila plenární schůze RHSD ČR (tzv. tripartity),
na které zástupci odborů odmítli způsob, jakým vláda projednává návrhy tzv.
reformních kroků. Na základě stanoviska odborů, bylo jednání přerušeno a následně
poskytnuta informace zástupcům sdělovacích prostředků. Pro dokreslení situace,
přikládáme text tiskové zprávy.

2) Na základě požadavku poslaneckého klubu ČSSD, rozhodla předsedkyně Poslanecké
sněmovny M. Němcová, že se dne 26. 5. 2011, uskuteční mimořádná schůze Poslanecké
sněmovny. Na této schůzi bude hlasováno o vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase. Na
základě toho, ČMKOS vyzvala k účasti cca 1 tisíc zástupců jednotlivých odborových svazů,
kteří by měli podpořit svojí účastí jednání Poslanecké sněmovny, a to jako výraz
nespokojenosti s politikou této vlády. Bylo stanoveno, že účastníci tohoto protestu se sejdou
1 hodinu před započetím schůze Poslanecké sněmovny, a to v atriu metra Malostranská
ve 12:45 hodin.
V této souvislosti si dovolujeme vyzvat zástupce našeho svazu, a to především z Prahy a
Středočeského kraje o podporu této akce.
3) V sobotu dne 7. 5. 2011, organizuje občanské sdružení ProAlt v Praze na Palachově
náměstí od 14,00 hod. za podpory dalších občanských aktivit demonstraci, proti
připravovaným reformám vlády. Podpora této akci byla přislíbena i ze strany ČMKOS.
Vzhledem k této skutečnosti, si dovolujeme vyzvat všechny zájemce, k účasti na této akci.
4) Na den 21. 5. 2011 (sobota), vyhlásila ČMKOS celostátní demonstraci, na které
budeme společně protestovat proti asociálním reformám vlády P. Nečase. Sraz účastníků
této demonstrace se plánuje ve Seifertově ulici, v Praze 3 (u budovy DOS), a to cca ve
12,00 hod. Z tohoto místa se účastníci společně přesunou na místo vlastní akce (Václavské
nebo Staroměstské náměstí), kde by ve 13,00 hod. byla zahájena vlastní demonstrace
hlavními projevy. Není třeba dodávat, že se očekává maximální účast zástupců jednotlivých
OS ze všech regionů naší republiky.

