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Blíží se září a zahájení školního roku a považujeme za nutné vás oslovit a informovat o dějí ve
společnosti, o kterém zřejmě moc ucelených informací veřejně není.

Oznámení všem učitelům, ředitelům škol a školních zařízení.
Nestůjte stranou! Ministr zdravotnictví, jako poslušná loutka, vydal další z nezákonných nařízení,
vědomě se opírající se o lživé a vykonstruované argumentace a nařídil, aniž by k tomu měl právo,
další  nesmyslné restrikce a  pokračuje v sabotáži  nejen České republiky,  ale  i  vašeho školského
resortu.  Postavte  se nezákonným metodickým nařízením ministrů z titulu vědomí práva,  z titulu
svého učitelského poslaní,  z titulu morálního svědomí.  Svým nadřízeným, kteří  by se pokoušeli
vymáhat tato vykonstruovaná a nesmyslná covid-fašistická nezákonná nařízení, sdělte Vaše prosté
NE. Ať už jako kolektiv nebo individuálně. Sdělte takovým nadřízeným, že nejste ochotni podílet se
jako spolupachatelé trestných činů § 314 sabotáže, § 309 vlastizrady a § 175 vydírání dle trestního
zákoníku a že nejste ochotni páchat zločiny zejména na dětech.

Mějte na paměti, že ten, kdo by snad napomáhal těmto trestným činům pod záminkou strachu o
místo, z osobního prospěchu nebo covid-fanatismu bude podezřelým z uvedených trestných činů a
v blízké budoucnosti historií postaven před odpovědnost za své konání, každý sám za sebe. 

A Dost, stačilo !!! Republiku zpátky občanům.

S oporou v ústavním pořádku České republiky, dle článku 2, Ústavy, ústavního zákona č. 1 a dle čl.
23.  ústavního  zákona  č.  2,  Listiny  základních  práv  a  svobod,  Právo  na  odpor  jsme  vytvořili
legitimní občanské nezávislé volby do Občanského parlamentu, nejvyššího orgánu státu. 

Tyto volby probíhají kandidátním procesem od 7.7.2021 do 30.7.2021 a od 9.8.201 do 31.8.2021,
dne 6.9.2021 budou lidové Občanské volby a výsledky oficiálně ohlášeny a dne 13.9.2021 zahájí
Občanský parlament svou činnost.

1. projednávaný legislativní dokument – 13.9.2021
- návrh a schválení Jednacího řádu Občanského parlamentu.

2. projednávaný legislativní dokument – 13.9.2021
- návrh Prozatímního zákona proti covid-fašismu a proti sabotážím České republiky.

3. projednávaný legislativní dokument – 13.9.2021
- odvolání Vlády, Parlamentu ČR a trestní stíhání osob páchajících nebo podporujících covid-

fašismus, vlastizradu, sabotáž a zneužívání pravomoci úřední osoby.
4. projednávaný legislativní dokument – 13.9.2021

- Občanský  parlament  bude  projednávat  zvolení  Občanské  prozatímní  vlády,
vymahatelnost rozhodnutí Občanského parlamentu, Vlády a Prozatímního zákona.
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NĚKOLIK INFORMACÍ K  PROBLEMATICE

Snahy o mocensko-politické globální změny světa

V naší zemi probíhá řada snah o mocenské změny a jednou z nich je celosvětový globalistický
pokus  o  rozklad  národních  států  a  přerovnání  společenského  uspořádání.  Evropa  je  jedním  z
klíčových míst těchto událostí. 

Národní státní systém a státní suverenita stojí na několika základních pilířích. Jsou to především
moc zákonodárná, moc soudní a moc výkonná. Tato moc suverénních národních států se opírá dále
o  pilíře  ústavnosti,  práva  a  spravedlnosti,  ekonomiky,  zdravotnictví,  školství,  zaměstnanosti,
soběstačnosti, tradiční morálky a rodinu, jako takovou.

Ať chceme či nikoliv, tyto pilíře a hodnoty byly záměrně a uměle narušeny celosvětovým spiknutím
globálních sil  cizí  moci (nejvyšší  bankovní kruhy,  nadnárodní korporace a světová elita,  z části
pocházející  z vysokých  šlechtických  kruhů  a  z  části  mající  prokazatelně  kořeny  nacistického
původu a nacistického koncernu IG Farben, který financoval 2.světovou válku.

Jak se Vás to týká…

Státní pilíř národních států je vzdělanost, zejména školství. Zjednodušeně řečeno, cizí moc se svým
vlivem a dlouholetou činností zmocnila politické sféry, která tvoří zmanipulovanými a mediálními
volebními procesy moc zákonodárnou. Deformovala náš právní řád, tedy pilíř práva a spravedlnosti
a zasáhla i oblast školství. Všichni víte velmi dobře, jak se školství změnilo a kam směřuje.

Spuštěním  celosvětového  procesu  s falešnou  pandemií  byly  vytvořeny  celosvětové  tlaky  na
naprosto nesmyslné restrikce. Ty mají za cíl jedinou a hlavní věc, kterou je rozboření společenského
systému, tak jak jej známe, pády vlád a národních států, vytvoření neskutečného a nesplatitelného
zadlužení  celého obyvatelstva a  doslova  otrockou dluhovou závislost  na nových společenských
uspořádáních.

Jedním z cílů této cizí moci je rozbořit i školské systémy a vzdělanost jednotlivých národů. Zcela
chápeme, že se na toto můžete dívat jako na špatný film, ale všechny faktické události kolem nás na
to poukazují historickými důkazy přímo flagrantně. Tlak na školy, ředitele, učitele, děti i rodiče
v tomto ohledu opět nemusíme popisovat, víte to jako učitelé nejlépe.

Zneužití učitelů a školského systému k:

1) naprostému pošlapání Ústavního pořádku v České republice, kdy si mocenské vládní struktury
udělaly v zájmu cizí moci z učitelů nástroj výkonné moci k vynucování svých plánů v zájmu
cizí moci nadnárodních, zejména farmaceutických, koncernů (převážně s nacistickými kořeny).

2) povýšily pod-právní normy, směrnice, metodické pokyny výkonné moci nad moc zákonodárnou
a soudní, pod falešnou záminkou falešné pandemie, která se však nikdy nekonala. Odborně je to
již  dlouho  definováno  a  pojmenováno  jako  covid-fašismus,  vláda  zájmových  skupin  a
nadnárodních korporací, které se zmocnily státu.

3) způsobily celospolečenský tlak na rodiče s dětmi stejně jako na učitele a ředitele,  způsobily
nevratné nebo jen těžko a dlouho odstranitelné škody na vzdělanosti národa, dětí i zvyklostí.
Jinými slovy shrnuto, narušily pilíř školství a vzdělanosti.

4) Způsobily, že mnoho ředitelů škol a učitelů podlehlo panice a organizačnímu systému, který je
dnes v rukou sabotérů suverénní státnosti naší republiky. Ze strachu o svá místa, ze strachu před
falešnou pandemií,  ze  strachu ze ztráty sociálních dávek a výhod i  z dementního fanatismu
oddanosti systému jste se podíleli mnozí na tomto zavádění novodobého fašismu.
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5) pokud si dáte práci, dohledáte si ve veřejných informačních zdrojích, že koronavirus zde byl už
dávno. Při tom se dozvíte i další věc, že covid byl popsán vědeckými kruhy už ve 30 a 50 letech
20.století. Tedy nemohl se vyskytnout z ničeho nic v březnu 2020, což je mediální lež přímo
ukázková.  Dohledáte  i  různé  patenty,  které  si  světová  elita  bankéřů  a  nejbohatších  osob
patentovala různě po světě už např. v roce 2015.

6) pokud vám tyto důkazy nestačí, pokuste se použít svůj vzdělaný rozum a zamyslete se. Není
vám divné, že někdo ve svém byznys plánu naučil svět na Císařovi nové šaty, roušku, náhubek,
věc velmi specifickou, určenou ke krátkodobému použití (60 minut), protože potom se stává
kontaminovaným  a  velmi  nebezpečným  bio-hazardem,  jako  lapač  a  koncentrace
mnohonásobného, zejména bakteriologického, ohrožení?

7) Pokud vám ani tyto důkazy nestačí, zamyslete se nad jednou věcí. To, že „někdo" pojmenuje
cosi neznámého vakcínou, (očkovací látkou ve smyslu ochrany před nemocí), ještě neznamená,
že  to  vakcína  je.  Proč?  Stačí  se  trochu  zamyslet?  Třeba,  že  ji  vůbec  nikdo  dlouhé  roky
netestoval? Třeba, že nemá žádnou skutečnou certifikaci žádné z k tomu určených vědeckých
institucí? 

8) V neposlední řadě, měla by být v pozornosti i historie farmaceutických nadnárodních koncernů,
Sanofi,  Monsanto,  Basf.  Nejsou  koncerny Astra-Zeneca  nebo Pffizer  právě  obchodní  dcery
takových společností, které mají původ u nacistických kořenů a IG Farben? Nevyvezl snad Alen
Dulles, zakladatel americké CIA po 2. světové válce tisíce nacistických důstojníků a pseudo-
vědců do Spojených států,  kteří  založili  právě koncerny Monsanto,  Sanofi.  Nefinancovali  je
snad nejmocnější tohoto světa? Stejně jako WHO, Světovou zdravotní organizaci placenou ale
bankstery?

Co na to budete říkat? Budete hledat stále nějaké to alibi?

Většina  výkonných  orgánů  státu,  ať  už  ministerstva  zdravotnictví  nebo  školství  se  dopustila
opakovaně překročení své pravomoci. Dopustila se trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby
§ 329 trestního zákona tím,  že soustavně vydává vědomě nezákonná a jinak neplatná nařízení,
rozhodnutí (pod-právní normy), směrnice a metodické pokyny, ačkoliv byly nesčíslně mnohokrát
soudní mocí, Nejvyšším správním soudem, vždy zrušeny. 

Výkonná  moc  úředníků  se  povyšuje  nad  moc  soudní  a  zákonodárnou.  Tato  moc  uplatnila  své
pokusy  i  na  váš  resort  školství  a  bohužel  mnoho  učitelů  a  ředitelů  škol  podlehlo  tomuto
fašistickému tlaku. Je třeba poučit se z historie. Takto vznikal fašismus a nacismus v třicátých letech
v Itálii a Německu. Takto vznikal Hitler a byl příčinou 70 milionů mrtvých obětí 2. světové války.

Co chtějí občané?

Občané, ať se to komu líbí nebo ne, nechtějí válku, chtějí vnitřní i vnější bezpečnost, chtějí kvalitní
zdravotnictví, kvalitní vzdělání a školství, právo a spravedlnost a důstojný život. K tomu potřebují
řád s co nejvyšším stupněm zachování svobod a lidských práv. 

Stát si zakládají lidé a občané proto, aby jim sloužil. Nečiní tak proto, aby byli novodobými otroky,
žijícími  ve  fašistickém  principu  naprosté  závislosti,  od  bank  počínaje,  farmaceutickými  nebo
technologickými koncerny konče.

Školství a vzdělání je klíčově důležité, pilířem státu a vzdělanosti národa. Proto je sofistikovaný
útok veden právě zejména na školství, rodiny a děti.
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Na vědomí dále: Výzva starostům obcí ČR…

Vážení starostové obcí v České republice, 

dovolujeme  si  Vám  pokusit  vysvětlit,  že  se  blížíme  k  zásadní  křižovatce  v  historii  a  vývoji
společnosti.  Zhruba po 100 letech se v periodickém cyklu vyvíjí a je v plánu, v důsledcích cizí
moci, další společenské a geopolitické uspořádání světa a tím i Evropy.

Pokud si vážíme své vlasti,  apriori práva na existenci a sebeurčení České republiky, nemůžeme
zůstat nečinní a přihlížet, jak nadnárodní síly a mocnosti usilují, po století, opět přerovnat svět ke
svým zájmům a obrazu.

Zdánlivě nenápadné skutečnosti se pomalu a jistě stávají odkrytými a zveřejňovanými, jako např.
Aspen institut a jeho již otevřené projevy na evropských konferencích s plány o novém uspořádání
střední Evropy (plány tajných služeb USA na Trojmoří) nebo nové Rakousko-Uhersko (v podobě
Východoevropské  Unie,  politické,  mocenské  vlivy  a  zájmy  Habsburků,  Lichtenštejnů,  rodu
Savojských), skryti v různých církevních jezuitských řádech s velkým vlivem na politiku EU, z
nichž jednou z hlav této chobotnice je Jindřich I, Lucemburský, kterému se v roce 2020 byl poklonit
v Korunním sále Andrej Babiš, stejně tak, jako se poklonil s jarmulkou u Zdi nářků v Izraeli, a tím
deklaroval svou podřízenost a zaprodal Českou republiku.

Je mnoho informací, který běžný smrtelník neví, nevidí, ale na těchto, zejména evropských plánech
pracují tyto euro-globalistické síly už velmi dlouho a aktivně i v České republice. Jejich, nikoliv
zanedbatelným cílem, jsou šlechtické a sudetské restituce, o které zcela zjevně usilují. 

Zrušení Benešových dekretů, ale i plán zrušit Masarykovy pozemkové reformy, jim má umožnit
vyvlastnit zpět všechny jejich majetky. Pád a řízený rozklad České republiky jim to samozřejmě
umožní tím, že celý český právní řád zanikne i s Českou republikou. 

Po restitucích církevních majetků, neoprávněně, (protože dávno jejich nebyly), které měly dokonce
již dávno, od Habsburků pouze pronajaty a církev je nevlastnila. To vše jsou skutečnosti a fakta,
která všichni znáte, nikoliv konspirace.

Globální  prediktoři  tu  byli,  jsou  a  pokusí  se  zde  být  napořád.  Jejich  cíle  nejsou  cílem České
republiky,  nejsou  cílem Čechů,  Moravanů  a  Slezanů.  Jsme  suverénní  stát  a  pokud  si  chceme
uchovat právo na sebeurčení, je třeba, abychom si takových plánů všímali a dokázali se jim bránit.

Je již naprosto zřejmé, že celosvětový útok prostřednictvím falešné pandemie Covid-19 měl jako
jeden z cílů nabourat pilíře státnosti národních států, tedy i České republiky. Byly nabourány pilíře
státu  ekonomické,  vznik  nesplatitelné  zadluženosti  globálnímu  prediktorovi,  pilíře  školství,
zdravotnictví, zaměstnanosti a zejména pilíře rozkladu zákonodárné, soudní i výkonné moci.

Globální prediktor ovládá dnes už kompletně celou politickou sféru napříč spektrem, tím ovládá
moc  zákonodárnou,  zákonodárnou  mocí  ovládá  celou  společnost  a  prostřednictvím korupčního
lobbingu systematicky ovládá nejen Vládu ČR a část státního aparátu, ale Parlament i Senát ČR.
Řídí  i  jejich  veškerou  sabotážní  destruktivní  činnost  proti  suverenitě  našeho  státu.  Deformace,
zahlcení  i  nefunkčnost  právního  řádu  s  proti-národními  důsledky  je  rovněž  zřejmá  a  zjevně
viditelná. 

Bez ohledu na to, za koho a kterou politickou stranou jste byli zvoleni, jako starostové obcí České
republiky, žádáme Vás, aby jste se zamysleli nad celou věcí, nad dlouhodobým procesem sabotáže
České  republiky  a  suverenity,  i  nad  sabotážemi  prostřednictvím  covid-fašismu  v  návaznosti  na
Vládní podvody s falešnou pandemií, vylhanými manipulacemi se statistikami a jaký dopad tyto
kolaborační procesy mají.
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Zamyslete se nad tím, jaké nevratné změny a na jak dlouho již způsobily narušení pilířů školství,
narušení výchovy a vzdělání našich děti, jak destruktivně rozdělily společnost až do rodin, rozpadů
manželství, tím i rodin, jako základ státu. Jak narušují tradiční hodnoty, tak jak je známe. 

Zamyslete se nad tím, jak se snižuje plošně funkčnost, kvalita a zabezpečení zdravotnictví, jak je
destruktivně narušen pilíř práva a spravedlnosti, jak jsou narušeny vztahy mezi občany a Policií, jak
jsou zjevně viditelné dopady na morálku a hodnoty celé společnosti.

V neposlední řadě jsou již viditelné stopy narušení ekonomiky, zdražování položek potřebných k
životu každého a jak se plány korporací již ukázkově začínají projevovat. Důsledky nárůstu cen v
oborech stavebnictví, v oborech potravinové výroby, závislosti na cizím zásobování a dopady.

Co je to závislost finanční či ekonomická závislost vám jako starostům obcí nemusíme vysvětlovat.
Dobře ji znáte. Závislost na cizí moci je cestou do pekla a plíživou destrukcí každého občana i
majetku.  Pouze  silná  soběstačná  suverenita  národního  státu  má  šanci  zajistit,  uhlídat  a  bránit
hodnoty našich domovů.

Proto nezávislé Občanské volby, proto Občanský parlament, proto Občanská vláda, jejíž volba bude
od 13.9.2021 úkolem Občanského parlamentu. Následně budou vyzváni stávající poslanci státního
parlamentu a senátu k signování vzniku nejvyššího orgánu, Občanského parlamentu a Prozatímního
zákona proti covid-fašismu. 

Když tak neučiní, budou prohlášeni za osoby, které ztratily mandát a bude zahájeno vyšetřování
sabotáží, vlastizrady a zneužití pravomocí úřední osoby při zločinném spiknutí proti suverenitě a
občanům České republiky přisluhováním cizí moci.

Je zřejmé, že jste o této iniciativě Občanského odporu mnozí ještě neslyšeli, ale je to realita, která je
zde, podle Ústavy, ústavního zákona č.1/1993 Sb., čl. 2 (lid je nejvyšším zdrojem moci…) a dle čl.
23, ústavního zákona č. 2/1993 Sb., (práva na odpor, pokud všechny státní orgány selhaly).

My, občané České republiky bereme vážně naši svobodu, budoucnost, budoucnost našich dětí, úctu
k vlastnímu suverénnímu státu a právu na sebeurčení a žádáme Vás, aby jste i vy, jako starostové i
jako občané se postavili proti covid-fašismu, plánům a postupné destrukci České republiky čelem,
dříve, než bude pozdě. 

Nevratné společenské změny nastanou, to nelze odestát, na nás ale záleží, zda nastanou pozitivně
pro  nás  občany  nebo  zda  poslouží  globálnímu  fašismu  a  novodobému  otroctví  globálních
prediktorů.

Podepsáni  24.8.2021 za :

Referendum ČSR - Občanská jednota, předseda Jindřich Tichý
Přípravný výbor – Jiří Trojovský
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