a

,

\t

,

TISKOVE PROHLASENI

Na spo|ečnémjednání Koalice dopravních odborov'/ch svazŮ a da|ších
odborov''/ch a občansk./ch organizací dne 15.3.2ol2 bylo dohodnuto
společnéstanovisko ke společenskéa politické situaci v Ceské
republice.

Protestujeme proti bezohlednému zpŮsobu v|ádnutí, drancování
veĚejn./ch rozpočtŮ, a pĚedevším proti katastrofálnímu snižování
životnírovně a zái<laoních existenčníchjistot občanŮ Českérepubliky.

odmítme trvalé a stá|e se stupĎující vládou pĚipravované
zbídačováníobčanŮ.
odmítáme pĚipravované vládní návrhy zákonú, které cíleně
zasahují vybrané skupiny občanŮ Českérepubliky.
Jsme pĚipraveni bÝt koordinátorem všech akcí vedoucí k udržení
hodnot oŮstojneno života občanskéspo|ečnosti v Českérepublice.
Yyzyváme občany Českérepubliky k vyjádĚování občanské
nespokojenosti s politikou současnévlády s cí|em podání demise
současnév|ády.

V Praze dne 15.3.2C-/'2
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Luboš Pomajbík
pÍedseda
Odborov'/ svaz dopravy

Bc.Jaromír Pejša
pĚedseda

odborové sdružen í že|ezničáĚŮ
JindĚich H|as
prezident
Federace strojvŮdcŮ Čn

Jan Rejsk'/

pĚedseda
od borov'/ svaz pracovíkŮ dopravy' siIničníhohospodá

a autopravárenství Čn
Ing. Jaromír Dušek
pĚedseda

Svaz odborŮ s|užeb a dopravy
Jirí Čada

pĚedseda
od borové sd ružen í základ ních
hl. m. Prahy a.s.-Autobusy"

í Dopravního podniku

Bc. Dagmar Žitníková

pĚedsed kyně

odborovy svaz zdravotnictví a
MUDr. Martin Engel
pÍedseda
LékaÍskÝ odborov'/ klub-Sv az česk.lich lékaÍŮ

zdeněk JindĚich oberreiter
pĚedseda

odborov'i svaz hasičr3

Pptk. JUDr. Mi|an Štepánek
pĚedseda
Nezávis|'/ odborov'/ svaz Policie Českérepubliky
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Vratislav Feigel

seda
/n- A,
odborové sdruŽení pracovn
pĚed
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Milan Lokvenc

prezident

a

autobusové dopravy
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Federace Že|ezničár|3 Čn
boš Ma|ík
president
Federace vozm istnS
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n Frid rich
prezident
Federace v|akovfch čet
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Stanislav Trojan

vice prezident
U nie Že|ezničních zaměstnancŮ

VIastimiI JeIínek
pĚedseda
Cech strojvŮdcr3 Čn
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Zdeněk Fojtík
pĚed sed a

Demokratická unie odboráÍŮ
o|dĚich Sch neider
pĚedseda
Zo nezávis|./ch odborŮ strojvedoucích, dozorčíchdep a provozních
pracovníkr3 DP Praha

Petr SIa n ina

pĚedseda
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zo oS Dopravní podnik e|ektrické d rá hy o.z. Pra ha
Kare| Černy
pFed sed a

ZO OS DOSIA- DP Auto busovf dispečink Praha
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Josef Bu riánek
pĚedseda

ZO OS DOSIA-DP Autobusy Praha 9
Petr

Pu lec
PĚedseda

Odborovf svaz pĚaskfc
Marek TošiI
PĚedseda

Zo oS Čus DP
Zdeněk Burič
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Z*{pr.1
Unie bezpečnostních s|ožek
pĚedseda

Luboš

olejár

president

Svaz pacientŮ
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Ing. Milan Taraba
pĚedseda

SdruženínájemníkŮ Čn
Dr. Zdeněk

Pernes
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pĚedseda
Rada SeniorŮ Českérepubliky

Ing. o|dÍich Pospíši|
pĚedseda

Svaz d|3chodcr3 ČeskérepubIiky
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