
Usměrňovač volebního chaosu pro ETN Group volby 2013. 
 
 

Předmět volby 
Předmětem volby je výběr nové budovy, kam se přestěhují firmy ETN Group a firmy spřízněné. 
Kandidáti jsou označeni následovně: Aero palác Karlín, Ekonomia Letná, Libertas Smíchov.  
 
 

Oprávněný volič 
Oprávněným voličem je každý zaměstnanec ETN Group (či spřízněné firmy) nebo člověk motající se 
poblíž, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že se ho stěhování týká. Oprávněný volič musí být 
schopen se dostavit do místa volby, být si toho vědom a prokázat svoji totožnost vlastním obličejem. 
 
 

Průběh volby 
Volba je anonymní. První kolo se koná v úterý 20.8.2013 na ETN dvoře od 12.00 hod. do 13.00 hod. 
 
Oprávněný volič se přihlásí volebním drábům, vyfasuje volební lístek a obálku, načež se odebere za 
paraván, kde na volebním lístku zřetelně označí možnost, které dává svůj hlas. Volební lístek pak 
vloží do označené obálky a pod dozorem volebního drába svobodně vhodí do urny. 
 
Označí-li volič více možností, stává se jeho hlas neplatným a anonymní volič je veřejně označen za 
pitomce. 
 
Po ukončení volby spočítají volební drábové hlasy a výsledky veřejně vyhlásí. Vítězem se stává 
kandidát, který získá více než 50% hlasů voličů odškrtnutých na volební plachtě. 
Pokud ani jeden kandidát nezvítězí v prvním kole, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 
do druhého kola, které se bude konat v úterý 3.9.2013. 
 
 

Volební drábové 
Volební drábové dohlížejí na poctivý průběh volby. Každý tým má právo za sebe vyslat jednoho drába.  
 
 

Náhradní volba 
Pokud se oprávněný volič nemůže dostavit k volbě, má možnost hlasovat předem ve zpovědnici. 
Obálka s jeho hlasovacím lístkem bude uložena do trezoru a v den volby přidána k ostatním. 
Volebními dráby jsou v tomto případě David nebo Martina (jedná se o osoby důvěryhodné, poctivé a 
hlavně znají kód od trezoru). 
 

Námitky proti Usměrňovači voleb 
Nepřipouští se! To by se vám tak líbilo, rejpalové.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Černohor         Pajda 
Umožňovač         Humourista a politruk 


