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Vyloučení člena - č. 13/21

Rozhodnutím předsedy hnutí … vylučuji člena hnutí  z členství v hnutí podle stanov čl. 3, odst. 4. k dnešnímu dni
7.11.2021

1) Dagmar Gwozdová
2) Markéta Schwicker

Odůvodnění:

Jako předseda jsem rozhodl pro níže uvedené důvody o vyloučení:

- Jihomoravský kraj měl za úkol projednat na schůzi stanovisko s narušováním organizační kázně. Na schůzi
rozhodl kraj jednomyslně 9 hlasy z devíti přítomných o doporučení vyloučení.

- Porušení  stanov  prosazováním jiných  politických  subjektů  a  lídrů,  ačkoliv  to  stanovy  přísně  zakazují,
konkrétně protlačování propagace MUDr.Waksmundské, Volný blok jako politickou organizaci a lídra a
Radka  Pecha  z provokační  alternativy  napojené  na  státní  bezpečnostní  složky.  Přes  napomenutí
neuposlechly ani pravidla Referenda ČSR, ani rozhodnutí předsedy, ani svého krajského koordinátora.

- Zesměšňování, znevažování úkolů a práce ostatních členů. Na základě rozhodnutí Grémia byly stanoveny
úkoly pro každý kraj s přenesením na okresní koordinační centrály, konkrétně dlouhodobá akce petičních
stánků podpory Občanského parlamentu. Dotyčné se nejen odmítaly zapojit, ale zesměšňovaly své kolegy
při organizování úkolů s petičními stánky výroky ve skupinové konverzaci na sociální síti.

- Narušení organizačních pravidel okresu, kraje,  centrály a jejich obcházení. Hrubě porušily nadřízenost a
podřízenost okres, kraj, koordinační centrála, obcházely krajskou centrálu a pokoušely se protlačovat svoje
vlastní nesmyslné zástupné argumenty, což vyvrcholilo jejich útoky proti nejen části členů okresní pobočky,
ale i krajské skupiny a posléze i proti rozhodnutí Grémia a předsedy Referenda ČSR stále se zaváděním
zástupných pseudo-argumentů.

- Neuposlechnutí výzvy a napomenutí. Byly vyrozuměny o postupu nejen krajskou centrálou, ale i předsedou
Referenda ČSR, které ovšem neuposlechly a nestále prohlubovaly konflikt uvnitř hnutí.

- Vyrábění  záminek  na  neustálé  vyvolávání  problémů  a  odvádění  pozornosti  od  hlavních  úkolů  je
oprávněným důvodem pro přesvědčení, že tuto činnost celou připravily zcela záměrně, aniž by k tomu měly
jakékoliv oprávnění. 

- Neustálé opakovaně verbální útoky na své kolegy jsou doplňujícím dokreslením jejich celkového záměru a
je zcela zjevně viditelný jejich úmysl. Není tedy mezi rozhodováním o zachováním organizačního řádu a
ukázněnosti a kverulací těchto dvou osob sporu.

- Svévolné zasahování do kompetence vyšších orgánů Referenda ČSR mimo jejich působnost je dostatečným
důvodem pro vyloučení, aby bylo zabráněno narušování jednotné akceschopnosti celého Referenda ČSR
a tím i Občanského parlamentu.

Odvolání proti  tomuto  rozhodnutí mohou  podat  podle  stanov  provést  písemnou  formou  nebo  emailem  adresovaný
předsednictvu do kanceláře – Boršov nad Vltavou, Na výši 601.

předseda - Jindřich Tichý
Jindřich Tichý 7.11.2021
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