
„ PRAVIDLA REFERENDA ĆSR - ZALOŽENÍ POBOČKY “.

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO OKRESNÍ POBOČKY
platné od 2.3.2021

Pokud se chcete připojit jako vedoucí okresů pro společnou věco Referenda ČSR - Občanské 
jednoty....

Vstup koordinátora 

1) Pečivě  se  seznamte  s  programem  a  stanovami  Referenda  ČSR  /  Občanské  jednoty,  schopnost
vysvětlovat program i postup dalším členům a sympatizantům je důležitá.

2) Souhlasíte-li, zaregistrujte se do Referenda ČSR, uhraďte členský příspěvek, aby bylo členství platné
na www.referendum-csr.cz. 

3) Při  registraci dejte za jméno do závorky svůj facebook profil, pokud je jiný než jméno.

4) Přidejte  si  do facebook  přátel  hlavního koordinátora  Jindra Tichý,  který vás připojí  do okresní
pobočky 

5) Bude vám založena vaše okresní skupina a budete přidáni do skupin 

- Referendum ČSR (váš okres)
- Referendum ČSR Centrála
- Referendum ČSR – Občanská jednota

Základní úkoly okresního koordinátora

Denně alespoň 1x zkontrolovat okresní pobočku

- se seznamovat s koordinačními pokyny v hlavní skupině Referendum  - Jednota
- schválit nebo zamítnout nové žádosti o členství
- schválit nebo zamítnout přípěvky ve skupině
- dát svůj vlastní autorský (třeba i stručný) příspěvek 
- odpovídat na dotazy členů skupiny.

Pravidla

1) Zásadně neschvalovat žádné cizí příspěvky nebo videa (spam) do skupiny, které nepochází z našich
autorizovaných zdrojů 

2) Autorizované zdroje jsou

- Referendum ČSR, hlavní skupina, Občanský Týdeník, Občanské rádio
- Svatováclavské legie  (SV), Suverenita evropských národů (SEN)
- Občanská neposlušnost (ON)
- Nesahajte nám na děti (NNND)
- vaše autorizované příspěvky a členů skupiny
- vaše autorizované členů skupiny

https://www.facebook.com/jindra.tichy.st/
http://www.referendum-csr.cz/
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3) Vyhledávejte další členy z měst a obcí ve vašem okrese, ochotné se přidávat a evidujte si přehled
v excel souboru.xls  „seznam obcí“, který si vyžádejte v centrále.

4) Komunikujte transparentně veřejným způsobem, včetně běžné i pracovní komunikace a vyvarujte
se komunikace v soukromých zprávách, zejmén s provokatéry, zneužívající screeny vašich odpovědí.

5) Za jakýkoliv pokus o porušení pravidel, provokace nebo odvádění od témat okamžitě vyhazujte ze
skupiny, je to náš informační kanál, kdo to nechápe nebo nechce chápat, ať nezdržuje. Blbců je po
celém facebooku více než dost.

Dotazy směrujte: 

- manažerku okresů Gabriela Smrčková Gruszová - 09.-22.00 hod.
- šéfredaktor Občanského Týdeníku Simona Lawandovská - 09-22.00 hod.
- tisková mluvčí Renata Trávníková
- místopředseda pro styk s veřejností Lenka Tarabová (ON)
- místopředseda pro styk s veřejností  Ilona Šulcová
- SOS linka pro bezpečnost našich členů 728 279 284
- SOS linka pro poradenství anti-covid  728 279 284
- Non-stop podpora je na profilu Jindra Tichý 728 279 284 
- Případně na info@obcanske-referendum.cz 

Dále ……
ZÁKLADNÍ CÍL PRO OKRESNÍ POBOČKY

11)  Vytvořit  okresní  pobočku  a  udržovat  věcnou  komunikaci  s  občany,  náborovat  členy  Referenda  ČSR
v městech a obcích vašeho okresu.

22) Pracovat s lidmi v okresních městech a obcích a vytvořit si přehled, osobní znalost a záznamy o obcích,
příznivcích, viz. excel  „seznam obcí vašeho okresu“.

33)  Okresní  pobočky  připravovat  průběžně  na  úlohu  občanských  volebních  stanovišť  pro  volbu
Prozatímního občanského parlamentu.

Obecně, aby byl odpor účinný, musí mít
Myšlenku, Plán a Realizaci.

 Referendum  ČSR  má  myšlenky  už  dlouho  zpracované  na  ideových  konferencích,  plán  také,  v
současné  době  probíhá  postupná  realizace,  tedy  tvorba  různých  nástrojů,  které  by  měly  mít
schopnost prosadit tento plán. Okresní pobočky jsou součástí.

 Okresní  pobočky  připravujte  průběžně  na  úlohu  občanských  volebních  stanovišť  pro  volbu
Prozatímního občanského parlamentu.

 Jedním z nástrojů jsou okresní pobočky, musí být kompletní, aby byly legitimní jako volební lidové
okrsky, použitelné zorganizovat okresy a občanské lidové volby.

 Na  okrese  je  potřebné  vytvořit  skupinu  a  1  okresního  koordinátora,  2  asistenty  okresního
koordinátora, a místbní či obecní koordinátory ve vašich obcích a městech. Takto se to musí udělat
na všech 72 okresech. To bude nějakou dobu trvat.

 Volit se bude Občanský prozatímní zákon, Občanský prozatímní parlament a Občanská prozatímní
vláda, jejíž úkolem je zastavit covid-fašismus, kolaboranty a vlastizrádce.

https://www.facebook.com/jindra.tichy.st/
https://www.facebook.com/ilona.sulcova
https://www.facebook.com/lenka.tarabova.374
https://www.facebook.com/renata.travnikova
https://www.facebook.com/simona.lawandovska
https://www.facebook.com/gabriela.smrckova.94
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K tomu je potřebné:

1) naučit všech 72 okresních poboček jednotné práci, tím je myšleno naučit jednotné administrativě,
jednotnému reakčnímu času zpracovávání úkolů,

2) naučit  okresního  koordinátora  vyhledávat  ve  městech  a  obcích  aktivní  členy,  takzvané  místní
koordinátory, kteří by dále vyhledávali a pomáhali organizovat hnutí.

3) Je to proces pomalý, rutinní, není moc zábavný, ale nezbytně nutný. Podaří-li se to 72x úspěšně
vykonat, potom nastane etapa 2.

2) Etapa 2 bude potom naopak akční,  protože si  dojdeme pomocí  tohoto funkčního nástroje pro
vítězství. 

3) Myšlenka a plán není hra o špinavou politiku, ale o celospolečenskou změnu, kterou najdete na
www.referendum-csr.cz a odpor proti covid-fašismu.

4) A jak se můžete zapojit vy? Pochopit to, seznámit se s tím a podle svých možností se stát členy a
zapojit do tohoto procesu.

Občanská rada

Jindra Tichý
Lenka Tarabová 
Ilona Šulcová

http://www.referendum-csr.cz/
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