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Rozhodnutím předsedy hnutí …
Simonu Jankovou k dnešnímu dni 30.3.2021

1) odvolávám z pozice okresní koordinátor pro okres Blansko,
2) a vylučuji člena hnutí z členství v hnutí podle stanov čl. 3, odst. 4.

Odůvodnění:

- Do dnes se neseznámila řádně s programem, stanovami či pravidly, což je podmínkou 
pro pozici koordinátora. 

- Na srazu hnutí, prohlásila,  že jsme hnutí plné negativní energie a že se ti ten náš spolek
vůbec nelíbí.

- Nedostatečný respekt a podpora k 1. okresní koordinátorce, nečinnost, výmluvy a veřejné
vyvolávání lítosti jako výmluvy pro nečinnost trvající už 2. měsíc

- Negace pozitivních efektů z konference 27.3.2021 svým chováním neustálým vyvoláváním
problémů a hádek

- Nedbalý výkon při natáčení přímého přenosu z konference 27.3.2021),  vykonala je bez
zájmu, a neúplně viz.  /Např.  místo konference natáčení  židlí  a podlahy,  místo propagace
nenahraditelných video záběrů dodala nepoužitelné video nahrávky./  Třetí  video-vstup do
přímého přenosu byl neřízený a sebe-propagační.

- Neustálé zanášení svých osobních problémů a neuspořádaností do hnutí problémy, do-
hady, a sebestřednost na úkor hnutí.

- Neustálé měsíce výmluv na své psychické stavy, ze kterých dělá alibi pro nic nedělání,
špatný výkon činnosti a neustále dohady a hádky kolem její osoby. 

- 29.3.2021 - porada Blansko, opět stejný problém hysterie,  sebestředného a narcisního
chování. 

- 29.3.2021 - Včerejší hlasovou zprávou,  že sebou nenechá orat, dovršila trpělivost s jejím
chováním uvnitř hnutí, které to poškozuje, brzdí a odvádí od hlavních témat.

- 30.3.2021 - Dnešním ranním telefonátem, nadále pokračovala ve stalkingu svými osobní-
mi problémy jako další a neustále provokace a zdržování hnutí od práce.

Odvolání proti  tomuto  rozhodnutí můžete  podle  stanov  provést  písemnou  formou,  emailem
adresovaný předsednictvu do kanceláře - Ostrov 13, 257 06, okr. Benešov

předseda - Jindřich Tichý
Jindřich Tichý 30.3.2021
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