
Referendum ČSR – Občanské hnutí
Čechy – Morava - Slezsko

Tel: 728 279 284
Platnost k datu 13.4.2018

Email: info@referendum-csr.cz

SCHÉMA PRO OBČANSKOU KONFERENCI A BESEDU
dne 14.4.2018 od  12.00 do 16.00 hod. 

Program moderované besedy

Konference pozvaných zástupců občanských iniciativ,  stran, hnutí a aktivistů na téma
aktuální situace v České republice.  Video TV záznamy.

Pro kvalitní zpracování videozáznamu žádáme účastníky:
- aby vystupovali výhradně pouze na oslovení moderátora
- vyčkali po oslovení nejméně 1 vteřinu, než budou hovořit

Videozáznamy budou zpracovány do…
- krátkého zpravodajského videozáznamu (1-2 minuty)
-  krátkých spotů otázek na účastníky (5-10 minut)
- sestřihu konference do 30-60 minutových bloků)
- účastníci dávají souhlas s užitím záznamů
- každý z účastníků má souhlas s užitím výstupních publikovaných videomateriálů

Jedním z cílů konference je vážně se zamyslet v rámci občanské jednoty nad důležitými
otázkami, zásadním pohledem ve  prospěch celé země, státu a občanů, zejména když
většina našich politiků tak fatálně selhává.
Cílem je též dokázat, že občané, ať již samostatně nebo sdružení ve stranách, hnutích,
spolcích  i  samostatně  jako  aktivisté,  jsou  schopni  kvalitativně  i  kvalifkovaně  vnímat
státotvorné a pro stát důležité otázky, vyjadřovat se k nim a sjednotit se na společných
zájmech, z nichž bezpečnost a podmínky v naší zemi jsou společným jmenovatelem pro
všechny občany.

0) část - 12.00 – 12.30 hod.

Příprava prostorů a organizace 
- volná diskuse příchozích
- dotazy  k přítomným na video záznam (RAPTOR TV ŽARKO)  krátké volné  otázky  a

spoty
- dotazy k přítomným na video záznam (SVOBODNÝ VYSÍLAČ MARCIKÁN) krátké volné

otázky a spoty
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1) část - 12.30 – 13.30 hod.

Aktuální ekonomická, politická a bezpečnostní situace v ČR a ve světě

- Otázka je modérátorem podle přítomnosti položena postupně…..
- 1. odpovídají zástupci politických stran a hnutí
- 2. odpovídají hosté
- 3. odpovídají aktivisté

(otázka 1) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1-2 minuty
Jak  vidíte  bezprostřední  stav  současné  ekonomické  situace  občanů  v ČR  a
předpokládané dopady na situaci v ČR?

(otázka 2) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1-2 minuty
(1) Jak  vidíte  současnou  politickou  situaci  v ČR?  Stav  Parlamentu,  Vlády,  Úřad

prezidenta a aktuální situace s tím související?

(otázka 3) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1-2 minuty
(2) Jak vidíte bezpečnostní situaci pro ČR? Jaký vliv to může mít na ČR zejména

z hlediska vyostřování vztahů s Ruskem, v souvislosti se Sýrií, tureckou agresí
v Kurdistánu,  trvalém  bezpečnostním  problému  na  Donbasu  a  dalších
bezpečnostních aspektů:
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2) část - 13.30 – 14.00 hod.

Praktické i volební nedostatky volebního systému v ČR

- Otázka je modérátorem podle přítomnosti položena postupně…..
- 1. odpovídají zástupci politických stran a hnutí
- 2. odpovídají hosté
- 3. odpovídají aktivisté

(otázka 1) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1 až 3 minuty
1) Vidíte  nějaké  zásadní  nedostatky  v  současném  legislativním  nastavení

volebních systémů?

-
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3) část - 14.00 – 14.30 hod.

Společné principy a zásady Občanské jednoty

- Otázka je modérátorem podle přítomnosti položena postupně…..
- 1. odpovídají zástupci politických stran a hnutí
- 2. odpovídají hosté
- 3. odpovídají aktivisté

(úvod  0) Úvod je cca. 30 vteřin

1) Naše  hnutí  Referendum  ČSR  jako  organizátor  této  konference  deklaruje
Občanskou jednotu a situaci takto. Je zcela jasné, že jediná cesta k dosažení
nápravy  mnohých  a  závažných  problémů,  které  v našem  státě  existují  lze
dosáhnout jen občanskou jednotou a dosažením zákonodárné moci. Věřím ve
shodu, že klíčovým společným jmenovatelem je obsah Deklarace Občanské
jednoty….
„Nechceme válku, chceme vnější i vnitřní bezpečnost, důstojné životní podmínky,
platy,  důchody,  chceme  kvalitní  zdravotnictví  i  školství  a  skutečné  právo  a
spravedlnost“

(otázka 1) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1 až 2 minuty
Otázkou je, co si myslíte o myšlence ustanovení jednotného bloku Občanské
jednoty  za  účelem  dosažení  zákonodárné  většiny  a  spojení  stran,  hnutí,
spolků, aktivistů a občanů, který by byl schopen konečně řešit problémy této
země a občanů? Protože bez zákonodárné většiny to bezpečně nepůjde. Je
Občanská jednota většinová alternativa pro občany? 

-
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4. část - 14.30 – 15.00 hod.

Téma Ven z Bruselu - CZ Exit Ano nebo Ne a jakým způsobem.

- Otázka je modérátorem podle přítomnosti položena postupně…..
- 1. odpovídají zástupci politických stran a hnutí
- 2. odpovídají hosté
- 3. odpovídají aktivisté

(otázka 1) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 30 sec.  
Téma CZ EXIT, z Evropské Unie (Bruselu) a NATO. Stručně odejít nebo neodejít?

(otázka 2) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 30 sec.  
Pokud nedocházet z Evropské Unie (Bruselu) a NATO. Stručně Proč?

(otázka 3) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 30 sec.  
Pokud odejít z Evropské Unie (Bruselu) a NATO? Proč?

(otázka 4) Na otázku odpovídejte prosím nejdéle 1-2 minuty.  
Pokud odejít z Evropské Unie (Bruselu) a NATO? Jakým způsobe odejít? Praktický
způsob provedení? 
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5. část - 15.00 – 16.00 hod.

Diskusní beseda na témata hostů a zástupců občanských iniciativ, stran, hnutí a aktivistů
(volná téma)

1) Prostor pro individuálních otázek hostům ze strany Raptor TV
2)  Prostor pro individuálních otázek hostům ze strany Svobodný vysílač
3)  Prostor pro položení otázek hostů k hostům 

Přeji hezký den, pokud má někdo z pozvaných hostů, kteří se budou účastnit návrhy na
doplnění, změny, otázky, zašlete je na email  info@referendum-csr.cz, nebo telefonicky
na číslo 728 279 284.  nejdéle do 6.dubna, aby byl čas je zapracovat a všechny vás o
změně informovat.

Tento materiál v konečné podobě bude připraven na konferenci pro každého účastníka.

Práva k právům autorským (využití) video a audio záznamů mohou využit, udělit nebo
přenést pouze pořadatel nebo účastníci konference. 

Z důvodů zabezpečení průběhu konference není veřejnou akcí a přístup pro cizí osoby
nebo média bez pozvánky nebo souhlasu pořadatele či účastníků není povolen. 

S přátelským pozdravem

Jindřich Tichý
Předseda Referenda ČSR

Dále příloha dále aktuální seznam účasti hostů k 13.4.2018
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Aktualizace účasti a pozvaných hostů občanské konference dne 14.4.2018
- Strany, hnutí (S) | spolky, hosté (H) | Aktivisté (A)

Účast …… potvrzeno
- J.Tichý, Referendum ČSR, občanské hnutí, předseda, (S)
- Ivan David, Nová republika, politický subjekt, (S) 
- J.Skála, KSČM, politický subjekt, místopředseda, (S)
- P.Jánský, Občanská Domobrana, sportovně-branný , (H)
- Radka-Zemanová Kopecká, Institut slovanských strategických studií, (H)  
- Jiří Trojovský, Spolek občanské podpory, z.s., , (H)
- Soňa Štranglerová, Spolek občanské podpory, z.s., (H)
- J.Žarko, Hej občané, občanská iniciativa a Raptor TV, (H)
- Jana Makovcová, Občanský Týdeník, IT medium, , (H)
- Martin Marcikán, Svobodný vysílač studio Kadaň, (H)
- Radek Vohradský, bezpečnostní poradce, (H)
- I.Kratochvíl, Českoslovenští  vojáci v záloze za mír, (H)
- Rudolf Sůkup, Referendum ČSR, aktivista, (A)
- JUDr.Hošek, právník, (H)
- Jiří Jiskra, aktivista, (A)
- B.Slípka, Občanská-Policie, občanská iniciativa, , (A)
- Ivan Hadrava, aktivista, (A)
- J.Hanes, aktivista, historik (A)

Účast  | …… ještě neví
- Luďěk Petráň, Rozumní, poradce IT systémů Občanské Rady, (A)
- D.Roman, Občanská-Policie, občanská iniciativa, (A)

Neúčast  | …… jiná akce
- T.Okamura, SPD, politický subjekt, předseda, (S), jiná akce
- V.Mikula, Sdružení válečných veteránů, spolek, , (H) technické důvody
- Milan Šimek, místopředseda RČSR, (A) jiná akce
- Tomáš Ortel, hudebník (A) jiná akce
- M.Sládek, SPR-RSČ, politický subjekt, Výbor pro CZ Exit, z.s., (S) jiná akce
- Kobza Jiří, poslanec, SPD, místopředseda Zahraničního výboru, (S) sl. cesta
- Koten Radek, poslanec, SPD,  předseda výboru pro bezpečnost, (S) vážné rod.důvody

 Pozvánka  | ……  bez reakce
- gen.major H.Blaško, SPO, politický subjekt, generál, (S)
- M. Obrtel, Národní domobrana, branný spolek, , (H)
- N.Lisková, Národní domobrana, branný spolek, , (H)
- Petr Hannig, Rozumní, politický subjekt, předseda, (S)
- Helena Ociepková, Občanská domobrana, (A)

Nezůčastní se |….. 
- Klára Fürstová, aktivista, (A)
- Neurčeno, Tadesco.cz, IT medium, (H)

Pořadatel zrušil pozvánky:
- V.Kalinčík, Vojáci v záloze, ) - zanikl důvod pozvánky
- Z.Okoun, Vojáci v záloze, Národní domobrana - zanikl důvod pozvánky
- Jozef Kulig,  aktivista, (A) – zanikl důvod pozvánky
- Vladimír Štádler, aktivista, Čs.  vojáci v záloze za mír (A
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