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Vyloučení člena - č. 1/21

Rozhodnutím předsedy hnutí … vylučuji člena hnutí  z členství v hnutí podle stanov čl. 3, odst. 4. k dnešnímu dni
21.11.2021

1) Hana Klimešová
2) Věra Bedriová

Odůvodnění:

Jako předseda jsem rozhodl pro níže uvedené důvody o vyloučení:

Hana Klimešová 

- Jmenovaná  byla  vícekrát  napomenuta  za  porušování  rozhodnutí  předsedy,  rozhodnutí  republikového
Grémia,  čímž  způsobila  prošení  organizačního  řádu  a  stanov  Referenda  ČSR.  Společně  s  dalšími
vyloučenými osobami, zejména Markétou  Schwicker a Věra Bedriová nadále úmyslně aktivně pomlouvají a
vytvářejí dehonestační veřejně přístupné kampaně proti Referendu ČSR Občanské Jednotě a jeho vedení,
kterým  naplňují  úmyslným  jednáním dále  i  skutkovou podstatu trestného činu  pomluvy a  poškozování
cizích práv. Své chování dělá vědomě s úmyslem poškodit Referendum ČSR a Občanský parlament. 

Věra Bedriová

- Jmenovaná se letošního roku 2021 dopustila pomluvy Referenda ČSR svým verbálním útokem na pokladnu
Referenda ČSR, kdy na základě smyšlených údajů, s cílem narušit financování hnutí, v souvislosti se sbírkou na
1. veřejnou konferenci v Praze. Když byly její argumenty vyvráceny a byla vyzvána, že každý člen má možnost
si vyžádat kontrolu příslušných nákladových dokladů, nikdy si je nevyžádala a ke kontrolnímu náhledu dokladů
se nedostavila. O té doby více jak ¾ roku šíří své pomluvy a osočování veřejně na sociálních sítích i osobními
projevy,  kterými  se  projevuje,  naposledy  v  souvislosti  s  totožnými  projevy  Hany  Klimešové  a  Markéty
Schwicker na sociálních sítích. 

Jak bylo zjištěno, svou kampaň na poškození Referenda ČSR Občanské Jednoty a Občanského parlamentu dělají
s pozadím politického zákulisí a jsou v tomto ohledu používány organizací Manifest.cz, Chcípl pes a Evropské
hodnoty (řízeni Sörosovou Nadací Charty 77), zejména proto, že jsme příslušné organizace označili za účelové
organizace, vytvořené blokem s pozadím Václava Klase staršího a politickou skupinou, pokoušející se zmocnit
moci ve státě 2. falešnou revolucí jako v roce 1989. V tomto ohledu připomínám, že Václav Klaus byl společně
se  Zemanem  členem  Prognostického  ústavu,  který  naplánoval  celý  průběh  falešné  revoluce  1989  a  celý
marasmus za 3 desítky let, který zde vládne pomocí politických mafií, řízených tajnými službami a globálním
prediktorem, o což se snaží i nyní, pod falešnou vlajkou odporu proti covid-fašismu. Až už jsou si vyloučené
osoby vědomi nebo nejsou vědomi tohoto propojení, jednoznačně svým konáním útočí na ekonomiku Referenda
ČSR a Občanského parlamentu a dobré jméno množství verbálních útoků a vyjádření.

V neposlední řadě snižují autoritu obou organizací tím, že podávají neplatné a neautorizované emaily, kterými
údajně  odstupují  od  členství,  kdo  ví,  zda-li  formálně  nesprávně  s  úmyslem,  nebo  z  nedostatku  základní
inteligence, ačkoliv podmínkou stanov Referenda ČSR i Občanského parlamentu je podat řádné a úplné písemné
oznámení.  U  občanského  parlamentu  dokonce  s  ověřením  podpisu.  Souběžně  nelze  oznamovat,  že  někdo
odstupuje, přičemž obsahem je, aby odstoupila jiná osoba a považovat to za vyřízené. 

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

předseda - Jindřich Tichý
Jindřich Tichý 21.11.2021
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