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7.7.2020 - Tiskové prohlášení
Na  základě  usnesení  Občanské  Rady  Občanského  referenda,  tvůrce  Referenda  ČSR  k selhání  v plnění
programu, plánů a zásad při schůzi 4.7.2020 Referenda ČSR, přijalo toto opatření a na základě množících se
chyb k dnešnímu dni:

Čl.  1)  Referendum  ČSR bude  nadále,  počínaje  dnešním  dnem,  přijímat  podporu a  spojování pod
OBČANSKOU JEDNOTU pouze…

- Transparentně  ze  stran fyzických  osob,  občanů,  s  řádnou  registrací,  stanovami  a  členstvím,
s jasným  a  závazným  stanoveným  cílem  boje  proti  politickým  mafím  stanoveným  programem
https://www.referendum-csr.cz/registrace 

- Transparentně pouze se stranami, spolky, hnutími a iniciativami, které Referendum ČSR osloví a
dojde uzavření  písemné transparentní  smlouvy nebo dohody,  oboustranně závazné a jasné jak
v obsahu, tak způsobu.

- Transparentně pouze se stranami, spolky, hnutími a iniciativami, které budou mít zájem oslovit nás,
Referendum  ČSR  osloví  a  dojde  uzavření  písemné  transparentní  smlouvy  nebo  dohody,
oboustranně závazné a jasné jak v obsahu, tak způsobu.

Strany, hnutí, spolky, hnuté, iniciativy nebo osoby, které nejsou ochotny se připojit k Občanské jednotě,
nejsou oprávněny za nás jednat, hovořit, vystupovat, protože nejsou vázány  našimi stanovisky, progra-
mem, principy a zásadami, kde má právo v rámci zajištění jednotného postupu jednat pouze před-
seda Referenda ČSR

(1) pověřený člen předsednictva v rozsahu stanoveném zmocněním
(2) koordinátor Občanského referenda a člen Rady Občanského referenda.
(3) Jiná osoba pověřené předsedou Referenda ČSR v rozsahu zmocnění.

(pověření najdete vždy na našem webu)

Součástí tohoto oznámení ode dne 6.7.2020 je jasné stanovisko vedení Referenda ČSR nepodporovat
Daniela Landu, ani jeho manifest i petici a to zejména z těchto důvodů:

- protože se jedná sice o líbivou PR akci, s líbivým text, dovolávající se Jana Husa nebo Blanických rytí-
řů, ale nic konkrétního neobsahuje

- protože se jedná pouze o PR akci, výkřik pod vlajkou vlasteneckého cítění, nicméně ve svém účinku
není schopna boje proti politickým mafím, globalistů účinnými kroky

- protože se jedná o aktivitu s neprůhledným pozadím investorů, napojených na  politických zájmy
politických  mafí  Trikolóra,  SPD,  zájmy  p.  Janečka  a  řeči  o  pouze  občanském  spojení  jsou  jen
očividně a fagrantně účelovou manipulací

- protože tato akce, ač volá po sjednocení, ve skutečnosti skutečnou vlasteneckou aktivitu a jednotu
jen dále rozděluje, zejména tím, že volá po spojení všech, tedy pro-národních sil, tedy i s nastrčený-
mi konfdenty, což není ani proveditelné, ani možné.

- Protože tato akce, ač na venek velice líbivá, je pouze euforickým gestem, který se záhy vypaří, ale
konkrétní konstruktivní kroky absolutně neobsahuje, jen symbolicky demonstruje nespokojenost,
ale s tím bankstery, politické mafe jak domácí, tak nadnárodní porazit nelze.

- Protože tato akce ve skutečnosti  v důsledku škodí,  protože odebírá sílu pro-národním aktivitám
s obsahem. Občanský odpor musí mít, na to, aby byl učinný Obsah, Cíl i Způsob provedení.
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Milan Litvík – předseda, Jindřich Tichý – místopředseda
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