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VI. sjezd ÈMKOS vytyèil další cestu
Novým pøedsedou ÈMKOS byl velkou vìtšinou zvolen Josef Støedula Sjezd pøijal program na období do roku 2018
Premiér Sobotka i prezident Zeman vyzdvihli význam dialogu s odbory Výzva k evropským volbám
V kongresovém centru Olšanka v Praze
se ve dnech 25. a 26. dubna uskuteènil
VI. sjezd Èeskomoravské konfederace
odborových svazù. Na jednání nejvìtší
odborové centrály v ÈR 230 delegátù
rozhodovalo o jejím smìøování v dalším

Sjezdová statistika + videa a fotografie
VI. sjezd ÈMKOS se konal v pražském
hotelu Olšanka.
Na VI. sjezd ÈMKOS bylo pozváno
235 delegátù
230 delegátù s hlasem rozhodujícím
5 delegátù s hlasem poradním
Pøítomno na sjezdu bylo:
226 delegátù s hlasem rozhodujícím
4 delegáti s hlasem poradním
Hosté:
Bylo pøítomno 20 hostù z ÈR a 16 hostù
ze zahranièí
Další informace z VI. sjezdu ÈMKOS
najdete na Facebooku Kovák:
https://www.facebook.com/pages/
Kov%C3%A1k/463556450380378
Fotogalerii ze sjezdu najdete na Internetu
OS KOVO na adrese:
http://www.oskovo.cz/fotogalerie/
galerie-vi-sjezdu-cmkos-2014#

ètyøletém období a také o tom, kdo v tomto volebním období ÈMKOS povede.
První den jednání zahájila kulturní vložka, bìhem níž delegáti i hosté zhlédli
videozáznam z nejdùležitìjších a nejvìtších protestních akcí, které ÈMKOS
v uplynulých letech uspoøádala. Vedením
konfederace povìøený místopøedseda
Václav Pícl ve svém úvodním projevu øekl,
že èeské odbory mají za sebou jedno
z nejtìžších období, kdy bojovaly proti
reformám a škrtùm pravicových vlád.
„Poprvé od roku 1990 jsme èelili tìm
nejasociálnìjším vládním restrikcím s dopady na životní úroveò vìtšiny zamìstnancù, byla to etapa s nejvìtším poètem
protestních akcí,“ uvedl Pícl. Podle nìj
je nutné reformy Neèasovy vlády zmìnit
a obnovit dialog s nynìjším kabinetem
a zamìstnavateli.
Slavnostního zahájení sjezdu se zúèastnila i øada významných hostù. Odboráøi
pøivítali pøedsedu Senátu ÈR a bývalého
pøedsedu ÈMKOS Milana Štìcha, ministryni práce a sociálních vìcí Michaelu
Marksovou, pøedsedu Svazu prùmyslu
a dopravy Jaroslava Hanáka, europoslance za ÈSSD Richarda Falbra a další.
Mezi zahranièními hosty byla generální
tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette Ségol, prezident Konfe-

derace odborových svazù Slovenské
republiky Josef Kollár, pøedseda Rakouského svazu odborù ÖGB Erich Foglar,
tajemník Odborového svazu Solidarita
Andrzej Adamczyk a další hosté.
Pøedseda Senátu Milan Štìch ve svém
vystoupení uvedl, že v odborech je od
svých patnácti let a odboráøem je i nyní.
Ujistil, že Senát je, oproti nedávné minulosti, odborùm pøátelsky naklonìn a rovnìž
usiluje, aby postavení zamìstnancù v Èesku bylo dùstojné. Novému vedení popøál,
aby mìlo schopnost odborové svazy spojovat, aby hlavní vizitkou odborù byla
solidarita a síla, bez níž v dnešním globalizovaném svìtì není možné prosazovat zájmy odborù a zamìstnancù. Právì
dnes jsou odbory mnohem potøebnìjší,
než tomu bylo v minulosti.
Ministrynì práce Michaela Marksová
dnes na sjezdu ÈMKOS øekla, že zájmy
odboráøù a kabinetu se budou teï „nepochybnì mnohem èastìji potkávat“. „Chci
se zasadit za dùstojné pracovní podmínky
lidí. Vážíme si možnosti spolupracovat
s našimi sociálními partnery v tripartitì,
kde si vážíme odborného zázemí ÈMKOS.
Vítáme nový, kvalitnìjší zaèátek spolupráce s ÈMKOS,“ uzavøela ministrynì
Marksová své vystoupení.
pokraèování na str. 2
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Generální tajemnice EOK Bernadette Ségol:

Volte sociální Evropu
Bernadette Ségol, generální tajemnice
Evropské odborové konfederace (EOK),
vystoupila na VI. sjezdu ÈMKOS s projevem, ve kterém zejména upozoròovala na
dùležitost blížících se voleb do Evropského
parlamentu. Pøinášíme výtah z projevu:
Je tomu deset let, co Èeská republika
vstoupila do Evropské unie. Èeši chtìli
demokracii, základní lidská práva a svobodný pohyb, který EU garantovala. Chtìli prosperitu a sociální pokrok, pro který
Unie již tolik udìlala. Chtìli i jedineèný sociální model – dialog a vyjednávání mezi
zamìstnavateli a zamìstnanci, slušné
pracovní podmínky a platy, dobrou veøejnou správu, ochranu životního prostøedí
i veøejné zdravotnictví. Krize však zasáhla

Èechy tvrdì. Platy klesaly nebo nerostly
posledních pìt let, nezamìstnanost, zejména mladých lidí, je vysoká a v zemích
jako Øecko a Portugalsko je to ještì horší.
V souvislosti s nutností nastartování
dalšího hospodáøského rùstu proto Bernadette Ségol vyzdvihla dùležitost nadcházejících voleb do Evropského parlamentu (EP). Evropský parlament mùže
udìlat mnoho pro rùst investic do infrastruktury, vìdy, vývoje, vzdìlávání, tvorbu nových pracovních míst. Je však nutno odmítnout požadavky euroskeptikù,
kteøí øíkají, že bude lépe bez EU. Vyzvala
pøítomné, aby vìnovali volbám pozornost
a volili poslance, kteøí budou v Evropském
parlamentu prosazovat sociální Evropu,

„Volte sociální Evropu!“ vyzvala úèastníky sjezdu
Bernadette Ségol, generální tajemnice Evropské odborové
konfederace (na snímku vpravo)

tvorbu kvalitních pracovních míst a hospodáøský rùst oproti dosavadní restriktivní politice (mínìna zejména politika
Evropské komise, ale i jednotlivých vlád).
(V poøadí osmé volby do EP se budou
konat ve 28 zemích EU ve dnech
22.–25. kvìtna, kdy obèané EU zvolí
751 nových europoslancù. Èeští volièi
budou volit 21 europoslancù s pìtiletým mandátem. Pozn. red.)

Odmítá pøíjmovou chudobu

právì odbory, které jako jediné mohou na
takové vìci upozoròovat a zabránit jim.

Hostem VI. sjezdu ÈMKOS byla
i ministrynì práce a sociálních vìcí
Michaela Marksová. Jak vnímá úlohu
odborù v souèasné spoleènosti?
Pro mì jsou odbory zásadní organizací,
která hájí zájmy pracujících lidí. Asi každý
z nás vidìl nìjaký film nebo èetl knihu,
jak vypadaly podmínky pracujících nìkdy pøed sto lety. Možná se domníváme,
že dnes je to mnohem lepší, že už je
samozøejmé, že podmínky pracujících
jsou dobré, ale to není pravda. I v tak
relativnì vyspìlých zemích, jako je Èeská
republika, musíme dávat velký pozor na

A jak se stavíte k tématu minimální mzda? Z bývalé vlády jsme mohli
slyšet, že minimální mzda demotivuje
a je brzdou rozvoje podnikání.
Já naopak považuji minimální mzdu
za zásadní vìc v boji proti pøíjmové
chudobì. Není možné mít situaci, kdy
minimální mzda je vlastnì pod hranicí
chudoby. Tady opìt spoléhám na odbory,
že budeme spoleènì jednat se zamìstnavateli a že dosáhneme zvýšení minimální
mzdy, která by, jak máme uvedeno ve vládním prohlášení, postupnì mìla dosáhnout
alespoò 10 000 korun.

to, abychom tu nemìli otrocké podmínky
pøi práci. Z nìkterých provozù víme, že
tam otrocké podmínky panují. A jsou to

M. Marksová bìhem rozhovoru s Kovákem

pokraèování ze str. 1

Generální tajemnice EOK Bernadette
Ségol ocenila práci ÈMKOS, odborovou
centrálu øadí mezi nejlepší z postkomunistických zemí. Vyzvala èeské odboráøe, aby
šli k volbám do Evropského parlamentu.
K odboráøùm promluvil bývalý pøedák centrály a europoslanec Richard Falbr. Ve svém
projevu podobnì jako jeho pøedøeèník také
zdùrazòoval potøebu posilování odborového hnutí. Jak øekl, je to nutné zejména
v dobì, kdy se zamìstnavatelé snaží stále
více snižovat náklady na pracovní síly. Jako
pøíklad podobných odsouzeníhodných
praktik uvedl zejména øádìní nìkterých
agentur na èerném trhu práce. Ocenil
v tomto smìru dohodu, kterou OS KOVO
uzavøel s Asociací poskytovatelù personálních služeb a jejímž cílem je podobným
špinavostem èelit. Prostor dostal i lídr kandidátky ÈSSD do eurovoleb Jan Keller, který
odboráøe ujistil, že ve volebním programu
na nì strana pamatuje. Vyzval je, aby šli

volit, protože v Evropském parlamentu
se utváøejí normy, které ovlivòují životy
obèanù ve všech 28 èlenských státech EU.
V další èásti jednání se delegáti seznámili se zprávou o hospodaøení ÈMKOS.
Nejvìtší diskuse se rozpoutala pøi projednávání návrhu Statutu ÈMKOS. Zejména nad protinávrhy Jana Švece ze svazu
KOVO. Požadoval úpravu stanov ohlednì
placení pøíspìvkù za starobní a invalidní
dùchodce a také to, aby odborovou centrálu vedli pøedseda a jeden místopøedseda místo dosavadních dvou místopøedsedù. Pozmìòovací návrhy nakonec neprošly, ale je zøejmé, že tato témata se
budou ještì dále diskutovat.
Poté volební komise pøedstavila kandidáty na pøedsedu a místopøedsedy
odborové centrály a delegáti pøistoupili
k tajné volbì nového vedení.
Novým pøedsedou Èeskomoravské
konfederace odborových svazù se stal

dosavadní šéf nejsilnìjšího svazu KOVO
Josef Støedula. V tajné volbì získal 142
ze 227 hlasù. Oznámil to šéf volební
komise František Dobšík. Støedula porazil pøesvìdèivì svého protikandidáta,
dosavadního místopøedsedu ÈMKOS
Václava Pícla. Toho podpoøilo 67 delegátù. Osm lidí nevybralo ani jednoho z obou
kandidátù. Deset hlasù bylo neplatných.
ÈMKOS nemìla svého pøedsedu od
podzimu, kdy její tehdejší pøedák Jaroslav
Zavadil po svém zvolení do Snìmovny
odešel z funkce. ÈMKOS zastøešuje
29 svazù s asi 370 000 èleny.
Støedula pøirovnal odborovou èinnost
a centrálu k dobøe ladícímu orchestru, který
by chtìl dirigovat. Jeho prioritou bude stmelovat èinnost 29 odborových svazù, které
jsou èleny ÈMKOS, aby odborová centrála
byla dùstojným protihráèem svým sociálním
partnerùm. Pokud to bude nutné, bude
centrála tvrdì vystupovat proti pøípadným
pokraèování na str. 3
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snahám oslabit postavení odborù a životní
úroveò zamìstnancù. Na brífinku s novináøi
Josef Støedula oznámil, že jeho úspìch
ve volbách do funkce šéfa konfederace
souèasnì znamená, že konèí ve funkci
pøedsedy OS KOVO. Odborový svaz, jak
bylo pro podobnou situaci dohodnuto
v pøíslušných orgánech, povede souèasný
první místopøedseda Jiøí Marek.
Delegáti sjezdu pak volili ještì dva
místopøedsedy. Po neúspìchu v pøedsednické volbì se o místopøedsednické
køeslo ucházel i Václav Pícl. Kandidovala
také souèasná místopøedsedkynì ÈMKOS
Radka Sokolová a šéf odboráøských legislativcù Vít Samek.

Živé debaty probíhaly i o sjezdových pøestávkách

Delegáti nakonec zvolili do funkce
místopøedsedù ÈMKOS Radku Sokolovou
a Víta Samka.
V sobotu sjezd pokraèoval. Nejvýznamnìjšími okamžiky pøitom byla vystoupení
premiéra Bohuslav Sobotky a prezidenta
Miloše Zemana.
Pøedseda vlády ve svém vystoupení,
které bylo èasto pøerušováno potleskem,
mj. uvedl, že by rád, aby se minimální
mzda zvedla od ledna pøíštího roku na
9 tisíc korun. Následnì by mìla každý rok
ještì vzrùst. „Rozumím tomu, že jedním
z prioritních požadavkù odborù je tlak na

to, aby mzda rostla,“ prohlásil Sobotka
s tím, že se za pravicových vlád minimální mzda nìkolik let nezvedala. „Tady je
obrovský dluh z hlediska výše minimální
mzdy, ale my jej nemùžeme vyøešit celý
naráz,“ uvedl. „Tempo bude záležet na
vývoji ekonomiky, mzdy,“ nastínil premiér
a dodal, že další navyšování bude odvislé
také od jednání tripartity a vlády.
Na rozdíl od bývalé pravicové vlády
premiér Sobotka dialog se sociálními partnery považuje za klíèový. „Vláda poèítá
s tím, že sociální dialog bude hrát dùležitou roli pøi pøípravì veškerých klíèových
rozhodnutí vlády,“ zdùraznil a dodal:
„Nabídl jsem odborùm podanou ruku
k dialogu, ke spolupráci, k tomu, aby odbory participovaly na vytváøení vládní politiky.“ Sklidil za to dlouhý potlesk. Po projevu premiéra se diskutovalo k programu
ÈMKOS do roku 2018. Diskusi pøerušilo
krátce pøed polednem s napìtím oèekávané
vystoupení hlavy státu. I proto, že bývalý
prezident Klaus nikdy nepovažoval za
potøebné se akcí odboráøù zúèastnit a k jejich požadavkùm se stavìl odmítavì.
Prezident Miloš Zeman hned úvodem
uvedl, že nemá jen dobré zprávy, a zkritizoval klesající poèet odborových svazù
i jejich èlenù. „Lze pøedpokládat, že tento trend je bohužel setrvalý a relativnì
dlouhodobý,“ poznamenal.
„Je mi smutno i z toho, že dochází
k urèité dezintegraci odborù,“ konstatoval
prezident s tím, že by odbory mìly být
solidární a jednotné. Za projev solidarity
rozhodnì nepovažuje nedávné vystoupení
odborového svazu mladoboleslavské automobilky Škoda z OS KOVO. „Osobnì to
pokládám za chybu,“ øekla hlava státu.
Ve svém projevu se vyjádøil i k nìkterým
požadavkùm odborù. K nim mj. øekl:

„Plnì podporuji úsilí o další zvyšování
minimální mzdy, protože lidé by mìli mít
motivaci chodit do práce a nežít na sociálních dávkách.“
Vzpomnìl v této souvislosti také na
bývalou pravicovou vládu, která zvýšení
minimální mzdy odmítala. Když o ní tehdy jednala tripartita, pronesl prý tehdejší premiér Neèas výrok, kterým si
pøedpovìdìl svùj osud: „On pronesl nezapomenutelný výrok: Zvýšení minimální mzdy projde jen pøes mou politickou
mrtvolu.“ Nakonec byl Neèas po øadì
skandálù donucen podat demisi a neprošli ani jeho pohrobci, kteøí chtìli i bez
nìj pokraèovat v asociálních opatøeních.
Miloš Zeman vyzdvihl fakt, že to byly právì
odbory, které stály na èele obèanských
protestù proti podobné politice.
„Odbory v této zemi budou silné pouze tehdy, budou-li jednotné a pokud se
podaøí zvrátit onen klesající trend jejich

Bývalý šéf ÈMKOS Jaroslav Zavadil v debatì s europoslancem
Richardem Falbrem. Vedle Zavadila lídr kandidátky ÈSSD do
eurovoleb Jan Keller

èlenské základny,“ dodal Zeman závìrem.
Prezident domluvil a sál mu za jeho projev
podìkoval dlouhými ovacemi vestoje.
(red)

OS KOVO bude nosit v srdci
Novým mužem èíslo jedna
v ÈMKOS se v tajné volbì stal jednoznaènì pøedseda OS KOVO
Josef Støedula. Dnes už bývalý,
protože okamžitì po volbì se funkce
v OS KOVO v souladu s pøíslušnými
regulemi vzdal. Hned po jeho zvolení jsme se ho zeptali, co pro nìho
funkce v èele nejvìtší odborové centrály znamená.
Ménì èasu, hodnì práce, velká pokora vùèi tìm, kteøí mì zvolili, a snaha
o navázání dobré spolupráce se všemi
odborovými svazy, vèetnì odborového
svazu KOVO. Je to pro mì naprostá novinka, protože je to prvních pár hodin, aniž
bych byl ve funkci v odborovém svazu
KOVO. Bude pro mne tedy samozøejmì
i mimoøádnì dùležité navázání s vedením

odborového svazu KOVO, ale odborový
svaz KOVO je jedním z 29 odborových
svazù a já budu chtít mít velmi dobré
a všestranné kontakty se všemi odborovými svazy. Takže, co to znamená pro
Josefa Støedulu, že byl zvolen pøedsedou
ÈMKOS? Já se ho èasem ještì zeptám
a rád všem øeknu, když mi nìco hezkého odpoví, co by se dalo publikovat.
Ale v této chvíli je to velký pocit odpovìdnosti s tím, že je pøed celým týmem vedení ÈMKOS hodnì práce a že budu chtít
být opravdu dobrým dirigentem toho
celého souboru a budu mít velké pøání,
aby to perfektnì všem ladilo a všichni
z toho mìli dobrý pocit.
Jenže Josef Støedula odchází
z funkce ve svazu, kde pùsobil øadu

let. Co tomu
odchodu øíká
jeho srdce?
Kováci jsou nejvìtším odborovým
svazem, který má
mou obrovskou dùvìru. OS KOVO mne
nauèil vše, co umím,
a vše, co dovedu.
Z tohoto pohledu je zcela logické, že má
vazba na OS KOVO se nedá pøetrhnout.
Je to mùj mateøský svaz, který jím zùstane. Pokud budou kolegové z OS KOVO
chtít pomoci øešit jakoukoli záležitost,
jsem k tomu pøipraven, stejnì jako vùèi
jiným odborovým svazùm. Odborový svaz
KOVO zùstane v mém srdci. Jinak to prostì ani nejde…
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Program ÈMKOS na léta 2014 – 2018
Na VI. sjezdu ÈMKOS byl schválen Program ÈMKOS na léta 2014–2018. Pøinášíme jeho hlavní body.
ÈMKOS a odborové svazy v ní
sdružené považují za stìžejní spoleèný cíl v pøíštích ètyøech letech udržet

Poøádá Regionální rada odborových
svazù ÈMKOS Jihomoravského kraje
Oslava se uskuteèní v Brnì na
Velkém nádvoøí hradu Špilberk

Je pøipraven skuteènì zajímavý program

13.00–13.45
vystoupí hudební skupina Renegáti;

14.00–14.45
houslistka a zpìvaèka Jitka Šuranská,
držitelka ceny Andìl 2013 – World Music;

14.45–15.45
slavnostní zahájení odpoledne

Od 16.15 do 17.30 hod.
vystoupení folkové skupiny
Rangers D.N.A. Brno
Na Malém nádvoøí je od 14.00 do 17.00 hod.
pøipraven rodinný program pro dìti
a dospìlé.
Jeho souèástí budou vystoupení skupiny
historického šermu Collegium Saepes
– soutìže pro dìti, práce s meèem, zruènost,
malování na oblièej atd.; vystoupení taneèní
skupiny Glitter Stars – roztleskávaèky;
ukázka èinnosti – Škola pracovní a zábavní
kynologie – práce se psy.
Svoji práci budou prezentovat i pracovníci
odborové poradny. Pøímo na místì budou
odpovídat na otázky obèanù.
Na slavnosti najdete i stánek OS KOVO.
Zde bude pøipraveno mj. hezké a hravé
pøekvapení pro dìti, na jehož obstarání
se podílela i redakce Kováka.
O obèerstvení bude postaráno, vstup pro
všechny je zdarma!

Pøijïte s námi oslavit 1. máj!

stávající pracovní místa a vybudovat
nová a obhájit co nejdùstojnìjší pracovní podmínky svých èlenù i ostatních zamìstnancù.
ÈMKOS:
Využije všech možností, zákonných
prostøedkù a oprávnìní, kterými disponuje, aby dùslednì chránila lidi práce v pozici
odboráøe, zamìstnance, živnostníka, pojištìnce, spotøebitele, rodièe èi dùchodce.
Bude dùslednì prosazovat ochranu
pøed diskriminací v práci; podporovat obnovení funkcí a posílení veøejných systémù
sociální ochrany poškozených politikou
pravicových vlád; dùslednì prosazovat
rovné zacházení a princip rovných pøíležitostí a vystupovat proti projevùm xenofobie, rasismu a všem formám diskriminace,
zejména proti diskriminaci založené na
pohlaví, vìku, etnickém pùvodu, názorech,
èlenství v odborech èi politických stranách.
Bude prosazovat princip rovných
pøíležitostí žen a mužù pøi tvorbì, realizaci a hodnocení jednotlivých èinností
i pøipravovaných právních úprav tak, aby se
podaøilo zlepšit prosazování rovnosti žen
a mužù do praxe, ve veøejném i soukromém
životì, na pracovištích i ve spoleènosti.
Bude jako aktivní èlen evropských
a svìtových odborù podporovat, aby sociální práva a sociální ochrana zaujímaly
stejnì významnou pozici, jakou požívají
ekonomické svobody, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni. Bude se i nadále
aktivnì podílet na ochranì práv zamìstnancù vyplývajících z kolektivních smluv.
Bude usilovat o vytvoøení a používání
úèinných nástrojù zajišťujících vysokou
kvalitu vzdìlávání (školství), a to vèetnì celoživotního vzdìlávání, a rozvoj finanènì
i místnì dostupné zdravotní péèe a dalších
veøejných služeb bránících sociálnímu vylouèení, rùstu chudoby a nerovnosti.
Považuje podporu výzkumu, vývoje
a inovací za základ, který vytváøí nutné
podmínky pro udržení a rozvoj kvality života èeské spoleènosti na poèátku 21. století. Proto bude prosazovat efektivní využívání zdrojù jak pracovnì intelektuálního
potenciálu lidí této zemì, tak jejich pøírodních zdrojù, kulturního dìdictví a výhodného umístìní na evropském kontinentu.
Bude usilovat o posílení významu
kultury ve spoleènosti realizací promyšlených zmìn, které se stanou souèástí nových zákonných úprav v oblasti kultury,
divadelnictví a veøejnoprávních institucí,
o navýšení výdajù na kulturu a o zastavení
nekoncepèní reformy a transformace kulturních zaøízení.

Považuje posílení sociálního dialogu a mnohem širší zapojení soŽivou debatu, která v budoucnu
bude zøejmì ještì pokraèovat,
rozpoutal na sjezdu delegát
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ciálních partnerù do rozhodování o strategických zámìrech Èeské
republiky i Evropské unie a podporu
obèanských aktivit za efektivní cestu hospodáøské obnovy zemì a dalšího rozvoje
spoleènosti. Bude proto dbát o posílení
solidarity, která je klíèem k zachování sociální soudržnosti spoleènosti.
Jednání sjezdu
pozdravil i prezident Svazu
prùmyslu
a dopravy ÈR
Jaroslav Hanák

Bude v rámci tripartitních jednání
a legislativních návrhù pøi tvorbì obecnì
závazných pøedpisù v oblasti mezd a platù
prosazovat odpovídající úroveò a zpùsob
(red)
poskytování mezd a platù.

Prohlášení VI. sjezdu
Sjezd pøijal „Prohlášení VI. sjezdu ÈMKOS“
a „Prohlášení VI. sjezdu ÈMKOS k volbám
do Evropského parlamentu“.
V prvním z nich jsou popsány hlavní strategické
cíle ÈMKOS pro následující období. Ve druhém
sjezd vyzval èleny a zamìstnance odborových
svazù, aby šli 23.–24. kvìtna volit své zástupce do
Evropského parlamentu a využili tak pøíležitost
ovlivnit budoucí podobu Evropské unie.

Celý text „Prohlášení VI. sjezdu ÈMKOS“
i „Prohlášení VI. sjezdu ÈMKOS k volbám do
Evropského parlamentu 23.–24. kvìtna 2014“
mùžete najít www stránkách, konkrétnì na adrese:
http://www.e-sondy.cz/aktualne/3902-3/
v-praze-pokracoval-sjezd-odboru-vystoupil
-na-nem-premier-sobotka-a-prezident-zeman.
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