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Rozhodnutím předsedy hnutí odvolávám z pozice okresní koordinátor pro okres Blansko a
vylučuji člena hnutí David Dvořák, k dnešnímu dni 28.2.2021,

protože  verbálně  prezentoval  svojí  nelibostí  a  slovními  projevy  ohlašoval  své  odstupování z
pozice moderátora na veřejnosti,  kde tak měl učinit,  s verbálním dehonestováním v souvislosti
prací a činnost Referenda ČSR, kdy obešel 

- manažerku okresních poboček
- koordinační asistentku 
- hlavního koordinátora

transparentně  nazváno,  zdůvodňoval  svůj  postoj  a  odchod  z  pobočky  za  zády  celého  hnutí
vyloženě zesměšňujícím způsobem  

- že se mu nelíbí, že byl požádán o pomoc s odvozem popelnice, což se mu nezamlouvalo,
ale nedokázal to odmítnou do očí, 

- nelíbilo se mu, že většina účastníků na akci kouří

Na složení funkce má v každém případě právo a na důvody také, ať by byly jakkoliv banální nebo
směšné,  ale nemá žádné právo je šířit dehonestujícím způsobem na sociální síti na veřejnosti a
činnost hnutí tím poškozovat, 

- zjevně obcházením osob k organizaci hnutí určených
- nemá žádné právo z pozice koordinátora navádět nebo vybírat svého nástupce

Tak konstatuji, že členem a koordinátorem Referenda ČSR byl pro program, ne pro kouření, nebo
žádost o odvoz odpadu při akci mohl odmítnout, když byl slušně požádán (manuální úkon 500m
a žádosti na místě vyhověl, nicméně posléze toto využil pro pomluvy hnutí. .

Protože se dopustil pomlouvání hnutí pro naprosto banální důvody, je vyloučen, nejen z pozice
koordinátora, ale i z členství, ke dni 28.2.2021 podle stanov čl. 3, odstaven 4 (protože jednal proti
zájmům  politického  hnutí,  nebo  jej  jinak  poškodil)  tím,  že  poškozoval  hnutí veřejně svými
dehonestačními projevy.

Odvolání proti  tomuto  rozhodnutí můžete  podle  stanov  provést  písemnou  formou  k  rukám
předsednictva na Ostrov 13, 257 06, okr. Benešov

Předseda
Jindřich Tichý 28.2.2021
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