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HISTORIE

Referendum  ČSR (Republiku  zpátky  občanům)  vzniká  jako  občanské  politické  hnutí  ze  dvou  iniciativ
22.4.2017 po předchozí volné spolupráci od 25.2.2017, společné 1. konference, ze zákonné nutnosti tohoto
právního stavu. Programovým pilířem je i přesto zrušení nepřímé demokracie a politických stran  (včetně
sebe  sama) zkorumpovanou  zastupitelskou  demokracií  a  přechod  na  přímou demokracii  cestou  nikoliv
referenda (pouze to, co politické strany dovolí v rukou občanů), ale plného přímého referenda, (znamená
plnou zákonodárnou moci v rukou občanů bez politických stran a nikoliv v rukou poslanců).

- Občanské referendum A Dost! Republiku zpátky občanům
- Spolku Čest, Svoboda, Respekt Jiří Černohorský  (3 měsíční účast duben až červen 201
- Po odchodu  spolku Čest,  Svoboda,  Respekt  Jiří  Černohorský  v červnu 2017  přejmenován  název

Referenda ČSR (čest svoboda respekt) na Referendum ČSR (Česko-Slovenská republika.)

Projekt a program čerpá z hnutí, iniciativ a materiálů :
- Občanské referendum A Dost! Republiku zpátky občanům 2016 a 2017
- Novodobá otroctví (2003)
- Občanská ústava (2003)
- Monitor České občanské nezávislosti (2003)
- Občanský Týdeník (2004-2011)
- Občanský Týdeník 2016 - ….
- Občanská rada
- Občanská informační služba
- Občanská policie
- Občanská domobrana
- Občanský odpor
- Občanský právní výbor
- Občanský ekonomický výbor

- Občanský Týdeník poněkud hubatý 2004 –2008, v tiskové i internetové verzi  
(Jindřich Tichý, František Rozhoň, Petr Šlechta, Petr Tryščuk a další)

- Monitor České občanské nezávislosti 2003-2004
(monitoring zpravodajství a veřejné deklarace do Parlamentu, vládě a prezidentu Republiky)

- Česká občanská nezávislosti 2003 – odpor proti vstupu do EU
 (Jindřich Tichý, Petr Stuchlík a další)

- Deklarace České občanské nezávislosti 2003 – odpor proti Vládě a vstupu do EU
 (Jindřich Tichý, Petr Stuchlík a další)

- Česká občanská nezávislosti 2003 – statě nové občanské Ústavy
- Euroskeptik.cz 2003

(Jiří Zahrádka a další)
- Novodobá otroctví 1 a 2 – 2003 soubor statí o soudobých společenských vztazích (Jindřich Tichý)
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