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Úkoly je nutné časově i účelně krok po kroku naplánovat a důsledně realizovat podle daných pravidel. 

To se nedělá na pavlači jménem Facebook, ale v realitě a stojí to mnoho úsilí.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K PLÁNU OBČANSKÁ REFERENDUM A, B 

a) Plán A – cestou legitimních voleb získat většinu volebních hlasů a tím Parlamentu a zákonodárnou moc
a provést celkovou reformu státu

- Komplexně zpracovaný program, návrh nové Ústavy, zákonů a reforem tak, aby lidé věděli předem
co volí.

- Dostatečné včasné publikování všech materiálů a seznámení veřejnosti
- Komplexně zpravovaný plán postupu, medializace, PR a provedení
- Vytvoření systému 1 tým centrála – 75 okresních koordinátorů – 3000 obecních koordinátorů
- Vytvoření  bezpečnosti  a  zabezpečení  celé  organizace  Občanského  referenda  (  Občanská  Rada,

Občanská policie, Občanská domobrana, Občanské výbory podle profesí, mediální prostředky, 
- vytvoření připravených odborníků jak pro pozice poslanců tak pro budoucí kandidáty vlády.

b) Plán B – nebude-li jiné možnosti a odstraňování demokracie, pošlapání Ústavy, lidských práv, podvody,
sabotáže republiky a spiknutí proti České republice, občanům. S odvoláním na Ústavu ČR, 
Ústavní zákon č.1 Ústava,  čl 1 článek 2, odst.  (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní
moc přímo. 
a 
Ústavní  zákon  číslo  2,  Listina  práv  a  svobod  čl.  23 Občané  mají  právo  postavit  se  na  odpor  proti
každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou,
jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

- Vytvoření  prozatímního  výboru  a  vyhlášení  stavu  ohrožení  České  republiky  spiknutím  proti
republice.

- Vyhlášení  prozatímního  zákona  o  volbách  a  referendu  osobní  (Česká  pošta),  zmocněnou  (plná
ověřená  moc)  a  internetovou  cestou.  (připravenost  IT  hlasování  tak,  aby  mohli  všichni,  nebo
alespoň většina hlasovat)

- Volba prozatímní Vlády
- Volba prozatímního parlamentu
- Prohlášení o odvolání současné Vlády
- Prohlášení o odvolání současného Parlamentu a senátu
- Vyhlášení prozatímního zákona o postavení mimo zákon, každého, kdo by se postavil proti vůli lidu,

dle Ústava,  čl 1 článek 2, odst. (2) a to osoba fyzická i právnická, domácí i zahraniční 
- Oslovení prezidenta o ratifikaci těchto úkonů, 
- V případě odmítnutí, odvolání prezidenta a volba prozatímního
- Prohlásit převzetí správy nad mocí soudní a a výkonnou a řízení všech bezpečnostních složek státu
- Vyhlášení  neplatnosti  všech  zákonných  norem  a  opatření,  které  porušují  Ústavu,  lidská  práva,

ekonomiku, suverenitu a soběstačnost ČR
- Vyhlásit potřebná bezpečnostní opatření proti útokům na práva, republiku a občany.
- Vyhlášení okamžitých voleb do Parlamentu, prezidenta a referendu o plné přímá demokracii s cílem

co nejrychlejší stabilizace ČR a uvedení do normálního stavu. 
-
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