
Referendum ČSR – Občanská jednota

Zápis z meetingu krajských koordinátorů Referenda ČSR
ze dne 28. 6. 2021 od 20.00 hod.

Přítomni:
Lenka Lenina Pongráczová, Jiří Máj, Schwarzová Nela Alena, Jiri Kyndl, Ilona Šulcová, Lenka Hrubá
Hanca Wilczková, Katcha Honková Kroupová (zastupuje Oldřich Malena), Ilona Gerychova, Rostislav Gřišek, 
Mariana Velčovská, Trojovský Jiří, Jidřich Tichý

Nepřítomni:
Alex Oždáni, Jitka Žďánská, Martina EM

Program porady Koordinačního centra s krajských koordinátorů:

A) Koordinační centrum – seznámení s aktuálními organizačními informacemi
- jako externí administrativní asistentka (zejména se zaměřením na nezbytné administrativně organizační 

záležitosti) koordinačního centra Referenda ČSR a předsedy Jindřicha Tichého, přijata: Bc. Irena Farářová, 
tel: 604 170 252, e-mail: asistentkakoordinacnihocentra@email.cz

- fotodokumentaci z distribuce Volebních novin zasílejte Karlovi Vojnarovskému ze Semil (nejlépe foto z 
okresního města), výtisk Volebních novin č. 1 se bude plošně distribuovat do 3.7.2021 

- nezapomínat potvrzovat zprávy v FB skupině Referenda ČSR
- Mariana Velčovská byla požádána o příspěvek o dnešním meetingu do Občanského týdeníku
- nově založeny Krajské skupiny na Facebooku – je potřeba aby se do skupin přihlásili všichni krajští 

koordinátoři – postup bude pak následující: hl.koordinátor přidá krajského koordinátora do příslušných 
nových krajských skupin a udělá je správci. Správce přidá do skupiny všechny své okresní koordinátory, kteří
přidají obecné koordinátory a pak se společnými silami odstraní a přidají do nových, ze starých skupin – 
okresní skupiny na FB tedy zůstanou prázdné a následně se zruší

- nová krajská koordinátorka Lenka Hrubá
- Alex Oždáni od minulého meetingu nekomunikuje, pokud se neozve na zítřejší výzvu, bude odvolán
- dosud přihlášeno 8 kandidátů do prozatímního Občanského parlamentu
- neobsazené okresy: Plzeň, Beroun, Pardubicko mimo Chrudimi, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Svitavy, 

Rakovník
- Mgr. Ilona Šulcová představila projekt iniciativy Nesahejte nám na děti o cílené pomoci obětem tornáda – 

„Adoptuj svou rodinu“ a „Tábor pro děti“ (případně zázemí pro maminky s dětmi)

B) Body s     hlasováním:
- Jiří Trojovský zajistí pomoc pro rodiny postižené tornádem v obci Hrušky - návrh je rozdělit vybranou finanční

pomoc mezi několik konkrétních rodin, které dle vlastní úvahy vybere Jirka Trojovský a finance předat za A) 
na účet za B) osobně oproti potvrzení o převzetí – jednohlasně odhlasována varianta B) osobně

Přílohy: 0
Zapsala: Bc. Irena Farářová – asistentka
Poradu vedl Jindřich Tichý - hlavní koordinátor
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