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TISKOVÁ ZPRÁVA K  OSLOVENÍ SPD
Dne 13.7. Referendum ČSR oslovilo hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie) s výzvou k jednání o
Občanské jednotě a zaslalo jej na ofciální email na adresu info@spd.cz - hnutí SPD a p.Okamury.

Automatický  systém  SPD  odpověděl  dne  14.7.2020,  že  byla  přijata,  s dovětkem,  že  toto  potvrzení
nemusí znamenat, že oslovený zprávu četl.

Poskytli jsme hnutí SPD dost času (celkem 14 dnů), do 27.7.2020, aby mohlo reagovat, jak se sluší,
a  odpovědět,  zda  SPD souhlasí  a  mají  zájem o jednání  o  Občanské  Jednotě  proti  politickým
mafím nebo s jednáním nesouhlasí, odmítají ho a případně proč.

Skutečný stav je,  že SPD ani pan Okamura, ani nikdo jiný,  nereagoval,  oslovení  ignorovali,  do
dnešního  dne  neodpověděli,  tím jasně odryli  skutečný  stav  věcí,  deklarovali  účelový  prázdný
obsah svých provolání o podpoře SPD a odkryli skutečnou tvář vedení SPD (Fiala & Okamura).

Referendum  ČSR  proto  zaujímá  postoj  k vedení  SPD,  kterému  nejde  o  prosazení  přímé
demokracie  za  kterou  se vedení  SPD schovává,  ale  je  pouze jedním z hlavních cílů  zmrazit  a
izolovat 6 až 12% pro-národních voličů na slepé koleji bez dalšího vývoje a tím je negovat. 

Tato  činnost  na  mrtvém bodu  přesně  odpovídá  plánu  velkých  politických  mafí,  (ODS,  ČSSD,
KSČM), kteří si tímto ve výsledku uchovávají 51% zákonodárné moci a vedení SPD ve skutečnosti
nemá zájem o skutečný nárůst preferencí. Jsou jen účelově řízeni velkými politickými mafemi a
udržují jen naplánovanou stafáž pro politické mafe.

Stanovisko Referenda ČSR

Referendum  ČSR  má  v programu  politický  boj  občanů  proti  všem  politickým  mafím  až  do
úplného konce a vítězství občanů, proto postavilo Referendum ČSR oslovení vedení SPD zcela
jasně, buď jdete s občany nebo proti nim a vaše maska vlastenectví se ukáže falešnou dekorací
v zájmu politických mafí a osobních zájmů a prospěchu.

Vedení SPD arogantně dalo jasně najevo, že jejich vlastenecká mediální tvář vedení je falešná, ve
skutečnosti přisluhuje pohrobkům STB, SPO Zemanovcům a komunistům z KSČM, jejichž cílem
není ani přímá demokracie, ani zájem občanů, ale jejich vlastní politická moc a prospěch. 

Proto budiž toto stanovisko i výzvou každému občanu, kterému nejde o osobní kariéru, ale jde
mu o skutečné prosazení přímé demokracie a zákonodárné moci občanů. Připojte se k našemu
občanskému hnutí bez ohledu na vaši stranickou pseudo-šlechtu. 
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