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Úkoly je nutné časově i účelně krok po kroku naplánovat a důsledně realizovat podle daných pravidel. 

To se nedělá na pavlači jménem Facebook, ale v realitě a stojí to mnoho úsilí.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DISTRIBUCI VOLEBNÍCH NOVIN

Věnujte pozornost, prosím, těmto pokynům pro distribuci (rozvoz a roznos) Volebních
novin,  č.  1  a  plánovaného čísla  2  pro Volební  komisi  Občanské Jednoty,  a  Přípravný
výbor:

1. Zahájení  rozvozu  a  roznosu  Volebních  novin  je  dne  15.6.2021  podle  dispozic
uskladnění a rozdělování v meziskladech

- Morava (Pavlína Pernicová, Katcha Honková Kroupová)
- Čechy (Jitka Uhrová, Jindra Tichý)

2. Rozvoz zaměřte po celém území ČR přednostně na města a obce:

- které mají Obecním úřad nebo Českou poštu
- vyjde-li vám čas a možnost, i na obce bez Obecního úřadu (není podmínkou)

3. Rozdělování počtu výtisků:

- Rozpočítejte si počet balíků a výtisku odhadem (balík 500 ks) na počet měst a obcí v
závislosti na velikosti města či obce (opět odhadem).

- V příslušné obci nebo městě zanechte poměrný počet ks výtisků. V malých obcích na 1
místě, ve větších obcích a městech na více místech.

- rozdávání z ruky (kameloti) je možný, tam, kde to bude mít efekt a možnost

4. Pravidlo pro způsoby distribuce ve městech podle pořadí, s ohledem na rychlost, čas
zdržení na jednotlivých místech (podle potřeby posuzujte sami):

- supermarkety, velké prodejny, jiná koncentrace většího počtu osob
- pošty, prodejny, benzinky, obecní úřady a jiné úřady
- restaurace, kadeřnictví, sportovní kluby, cokoliv vhodného dle vaší úvahy
- nebude-li žádná možnost, dejte na autobusové, vlakové zastávky, kde nebude ani to,

dejte na jakékoliv alespoň trochu vhodné místo.
- Na místech se slušně zeptejte, zda můžete zanechat noviny zdarma pro lidi, pokud

nebudou souhlasit, nezdržujte se a dejte to jinam.

5. Ponechte si nějaké množství do rezervy, pro případ, že by vám nezbyly zásoby na
některé místa a použijte je v úsporném režimu na pokrytí obcí, na které nezbylo.
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