
VOLBY DO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

SVOBODNĚ BEZ POLITICKÝCH MAFIÍ
PŘÍMÉ OBČANSKÉ VOLBY

Chcete zastavit covid-fašismus a sabotáže naší republiky?

Co je to vlastně ta demokracie? 
Víme vůbec jak má vlastně vypadat?

Asi stačilo, něco je špatně. Je třeba to opravit 
pro 21.století, pro náš život i naše děti. 

CO SI JAKO OBČANÉ NEUDĚLÁME SAMI, MÍT NEBUDEME.

www.referendum-csr.czwww.referendum-csr.cz Červen 2021 | Občanské volby | Referendum ČSR - Občanská Jednota

Proč občanský parlament? Vážení spoluobčané, zatím, co jsme obrazně řečeno „spali”, ukradli nám stát. Proměnil se v jedno hrací velké 
hřiště politických mafií, ve službě cizích mocí a vlastních zájmů. Mělo by to být tak, že „Stát si zřizují lidé jako společnou obec, proto  
se stávají dobrovolně občany, proto, aby jim sloužil”. To je základní premisou a podstatou vzniku našeho suverénního státu. Bohužel, už dávno  
to není pravdou. Stát si přisvojil svrchovanou moc nad občany, jako nad majetkem v domnění, že může všechno, všude a vždy. Přisvojil  
si nás jako nevolníka. Ale tak to být nemá a není. Je třeba si uvědomit to základní. Je to prosté. Stát skutečně může jen to, co mu dovolíme, jaké  
povinnosti mu uložíme a jen taková práva, která mu dobrovolně svěříme.

Politické strany jsou zájmové skupiny lidí, které řídí úzké skupiny 
jedinců, schované za nějakou hůře či lépe zpracovanou ideologií. 
Čím déle existují, tím více se stávají mafií prolezlou osobními zájmy 
a korupcí. 

Stát má sloužit a chránit všechny občany, bez rozdílu k jaké 
zájmové skupině patří. Tedy jediná rozhodná množina, celek nebo 
skupina, jsou občané, nikoliv jedni nebo druzí z nějaké politické 
strany, které ten společný občanský zájem jen neustále rozdělují, 
aby právě oni mohli vládnout. 

Povšimněte si prosím, co je obecně vžito a neustále je nám 
vpravováno všemi možnými manipulacemi. Vládnout nikoliv  
sloužit. K vládnutí patří moc, ke službě patří odpovědost. 
Pochopme, kde začíná zárodek a příčina této společenské nemoci.

Princip státu je založen na moci zákonodárné, na moci soudní  
a výkonné, což je logické. !!! Stane-li se ale, že moci zákonodárné 
se zmocní 200 na oko rádoby demokraticky zvolených poslanců, 
dosazených politickými stranami, o jejichž hlasování ale rozhodují 
jedinci ve vedení politických stran? Je úplně zřejmé, že jsou tito 
jedinci z politických mafií zkorumpováni cizí mocí a jejich tajnými 
službami, komu slouží a celý stát i s občany je jim vydán do rukou. 
Spojí-li se potom zájmy cizí moci a těchto politickým mafií, stát 
je vydán do rukou takové cizí moci a osobním zájmům několika 
jedinců, rozhodujících o tom, jak budou političtí poslanci hlasovat 
o zákonech. 

A to se v ČR stálo, zákonodárná moc, Parlament a moc výkonná, 
Vláda slouží globalistické moci a jejich zájmům. Nikoliv občanům 
České republiky. Tomu se odjakživa říkalo podstatou „vlastizrada”.

Demokracie, jak ji chápu já, je zákonodárná moc lidu. Není zákon, 
který lid sám neschválil a dobrovolně se k němu nezavázal.  
To je plná přímá demokracie, to ostatní je jen podvod, kdy mocní 
režírují scénář sami pro sebe.

Co je to vlastně ta demokracie. Jak má vlastně vypadat. Teorie 
je jedna věc, skutečnost druhá. Zaklínáme se s ní a v praxi nám  
tu demokracii přednáší političtí pseudo-intelektuálové s osobními 
zájmy bankovního systému a moci a ona (ne) slavná wikipedie?
Mnohdy se zaklínáme už předem, že to není dokonalé,  
ale prý je to nejlepší, co na světě zatím vzniklo. Ano? Opravdu? 
Demokracie která? Ta starořecká, kde se několik mocných dohodlo,  
co se hodí, předloží lidu a co se nehodí, nepředloží lidu. Demokracie 
a v otrokářsky uspořádané společnosti? Kam Athény přivedla?  
K zániku?
Nebo snad demokracie starého Říma? Ta demokracie,  
kde sice senát existoval, ale poněkud pro vyvolené patricijské rody 
a dědičně, patriciové vedle plebejců? Opět v otrokářském systému, 
navíc střídající se v ve frakcích v boji o moc a diktátory?
Nebo snad francouzská demokracie zaklínaná Volností, Rovností 
a Bratrstvím, kdy se francoužští bratři udávali a vraždili pod gilotinou 
a vybili půlku Francie?
Nebo ta americká demokracie? Kde jsou na jednu stranu extrémní 
svobody až anarchie a na stranu druhou skoro totální fašismus  
a stát, kde chtějí opět vyvolení vládnout a poroučet celému světu 
dolarem nebo puškou?
A jakou demokracii tu máme my? Tu, kde převlečení  
a zkorumpovaní šmejdi za politické strany, schovávající  
odpovědnost za zdání demokracie prodávají a šmelí se státem, 
lidmi a našimi životy, zdravím, vzděláním, našimi dětmi, orgány  
v podobě novodobého otroctví?

LIDOVÉ VOLBY
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Demokraický stát může skutečně jen to, co mu dovolíme, 
jaké povinnosti mu uložíme a jen taková práva, která  
mu dobrovolně svěříme.

PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE JE JEN DIVADLO 
ZKORUMPOVANÝCH POLITICKÝCH MAFIÍ

ve službě cizí moci

Stát a my, občané...

Politické mafie a její příbuzenstvo

JAK A PROČ OBČANSKÉ VOLBY - REVOLUCE A REFORMA NAŠEHO STÁTU LEGITIMNĚ

BOD 1 - Vnější a vnitřní bezpečnost
Nechceme válku, chceme bezpečnost před vnějším napřítelem, 
vnitřní bezpečnost před kriminalitou, korupcí, vlastizradou.

BOD 2 - Kvalitní školství
Kvalitní školství s tradičními hodnotami bez cizích doktrín  
a genderu a degeneračního úpadku.

BOD 3 - Kvalitní zdravotnictví
Kvalitní zdravotnictví pro všechny, motivované skutečnou péčí  
o zdraví, nikoliv byznysem, bez falešných pandemií, náhubků. 

BOD 4 - Skutečné právo a spravedlnost
Chceme skutečné právo a spravedlnost, nikoliv justiční mafie, 
Zákonů má být co nejméně a srozumitelné všem.

BOD 5 - Důstojný život
Chceme důstojný život, svá lidská práva, chceme především 
zákonodárnou moc v rukou občanů jako skutečnou demokracii.

BOD 6 - Stát má sloužit  svým občanům, ne diktovat
Chceme konec vlády politických zastupitelů zkorumpovaných 
globalistickým a bankovním fašismem. 

Jak myšlenka občanských voleb vznikla bez účasti politických 
mafií a zkorumpovaného státu? 
Složila se z několika dlouhodobých i bezprostředních faktorů roku 
2021, které na to měly vliv.
Prvním z nich bylo popírání plné přímé demokracie, myšlenky 
plné přímé demokracie obdoby Švýcarska, kdy na ni naše  
parlamentní zastupitelské (pseudo) demokracie politických stran 
(mafií) nechtěly a nechtějí slyšet, protože by to zbavilo moci politické 
strany. Navíc napojené a sloužící cizím zájmům, tajným službám  
a globalistům. Jednoduše ukradli nám náš stát, ovládli ho a celá léta  
nám ubírají naše práva a svobody. A toho se nechtějí vzdát ani cizí 
mocnosti, ani jejich přisluhovači z řad českých politických mafií.
Druhým faktorem a to zásadním byl nástup covid-fašismu  
ve všech jeho podobách, které na nás zkoušejí. Politické mafie, 
které se zmocnily zákonodárné moci, popírají dodnes čím dál tím 
více naše lidská práva a vyrábění z nás novodobé nevolníky závislé 
na jejich byrokratických, zdravotnických, legislativních, bankovních 
a technologických systémech.
Třetím faktorem je skutečnost, že jsme ve skutečné válce 
o globální nadvládu nad světem, kdy globalistické bankovní, 
ekonomické, technologické a farmaceutické nad-národní korporace 
usilují o vládu nad celým světem a potřebují obyvatele všech zemí 
podmanit pod jejich systém. Standardně řečeno, je to fašismus 
nadnárodních sil a koncernů. Jejich cílovým výsledkem je totální 
závislé novodobé otroctví, podřízené globalistickým mechanismům..
Čtvrým faktorem a rovněž zásadním je využití covid-fašismu 
proti nám samotným, proti našim dětem, proti životu a zdroji naší 
obživy a to dokonce s přímým ohrožením našeho zdraví a životů, 
náhubky (rouškami), nebezpečnými neprověřenými vakcínami. 
Svět a ostatní státy na chvilku vynechme. Naše Vláda, parlament 
a část státního aparátu zcela zasvěceně lže, manipuluje a ničí pilíře 
našeho státu, ekonomiku, zdravotnictní, školství, zaměstnanost, 
soběstačnost. Cílem je zánik suverenity národního státu  
a po 100 letech opět globalistický plán na přerovnání Evropy. 
Cílem je zánik České republiky, vytvoření Trojmoří nebo nového 
Rakousko-Uherska.
Všechny covid-fašistické represe na základě podvodné falešné 
pandemie mají v delším důsledku způsobit zánik našeho státu.
Sáhli na nám na naše životy, na zdroje naší obživy, na naše děti, 
na naše zdraví, na naše svobody a na naši státní suverenitu. Plíživou 
a postupnou zradou.
Trestný čin vlastizrady si vyžaduje spáchat ji se zbraní v ruce.  
V tomto smyslu máme jednoznačně právo chápat výkonnou moc, 
vlastizrádně zneužitou, jako zbraň, můžeme chápat zákonodrárnou 
moc, zneužitou proti svému lidu jako zbraň a covid19 i mediální 
podvod můžeme rovněž chápat jako zbraň. Občanské volby  
bez státu a politických vlastizrádnů jsou plně odůvodněny. -JT-

Ústava ČR praví, že lid je nejvyšším zdrojem moci a vykonává moc prostřednictvím svých volených zástupců. Apriori. Tedy si zvolíme svůj 
nejvyšší orgán, občanský parlament, když ten stávající zradil cizí moci a zájmům. Stejně jako vláda. Kde je napsáno, že to musí být právě 
ten jejich cizí mocí zkorumpovaný parlament. Kde je napsáno, že to musí být podle jejich zmanipulovaných volebních nedemokratických 
pravidel? Nikde. Svobody a práva občanů okleštili nebo zrušili. S právem na odpor dle čl. 23 Ústavního zákona č. 2 Listiny základních práv 
a svobod využíváme článek 2 Ústavy, který praví, že lid je nejvyšším zdrojem moci prostřednictvím svých volených zástupců, dále praví,  
co není zakázáno, je dovoleno a proto si volíme nejvyšší lidový orgán, Prozatímní občanský parlament v boji proti globálnímu covid-fašismu 
z občanských zástupců bez politických přisluhovačů kolaborujících s cizí moci.

Proti proudu.
Někdy v pěti letech se mi hluboko do paměti vrylo slovo musíš.  
To slovo od té doby nesnáším. Musíš jít po rozkvetlé louce, ne 
raději půjdu kamenitým úvozem. Školka, škola, učňák vojna, práce, 
manželství, ve všem se dá najít nějaké musíš, ale nikoliv pro mne. 
Pokud musím, raději půjdu proti proudu, bez ohledu na následky. 
Nemůžu za to, prostě je to má fobie.
Když začala komedie musíš nosit roušku, musíš se testovat, 
rozblikala se mi kontrolka jako nikdy v životě. Poprvé jsem hledal 
informace. A proč jako musím?
Mimo jiných, jsem našel Referendum-ČSR. Svým způsobem  
je to pro mne. Jde to přesně proti proudu zaběhnutých věcí, 
které si mnozí lidé vzali za svůj standard. A plán Lidových voleb, 
proč ne? Proč by si obyčejní lidé nemohli určovat, jak vést svou 
zemi, kde žijí. Vždyť měli třicet let na to, zjistit, že 281 vyvolených  
si to dělá jen ke svému prospěchu, a právě ti obyčejní lidé jim  
v tom překážejí. 
V lidovém parlamentu přece může být kdokoli, třeba Venca  
z Horní Dolní, stejně tak vysokoškolská profesorka. Je úplně jedno 
Kdo, ale důležité je Jak. Jak ten či ta budou pracovat pro svou vlast, 
svou rodinu, své děti. 
Samozřejmě si budou za své činy nést následky, to je jeden  
z programových bodů Referenda ČSR. 
A na Vás je tedy Jak se k volbám postavíte, státní nebo LIDOVÉ? 
Nemusíte ale můžete si vybrat. Je to jen a jen na Vás. -Jiří Máj-

Volíme principy reformy České republiky

OBČANSKÉ VOLBY
REFERENDUM ČSR - OBČANSKÁ JEDNOTA
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OBČANSKÉ VOLBYOBČANSKÉ VOLBY JSOU ZCELA LEGITIMNÍ

Naše orgány státní moci, které mají podle Ústavy chránit  
a spravovat Českou republiku, její zájmy a občany dělají přesný 
opak. Zaprodaly se zájmům cizí moci globálního fašismu a zcela 
vědomě páchají covid-fašistické sabotážní kroky, zakryté pod plášť 
celosvětové, globalisty podvodem vyvolané falešné pandemie  
s Covidem19, WHO (Světovou zdravotní organizací, Mezinárodním 
měnovým fondem a farmaceutickými nad národními korporacemi 
s nacistickým původem, pocházejícími z nacistické emigrace  
po 2. světové válce, které zakladatel americké tajné služby CIA, 
Alen Dulles, vyvezl do USA. Firmy Pfizer, Astra Zeneka, Sanofi, Basf  
a další mají společný původ v IG Farben, německým nadnárodním 
koncernem za 2. světové války. Zní Vám to šíleně, že? Jenže není  
to šílené,  to je realitou. 

V roce 1989 se elity KSČ a STB na oko vzdaly moci inscenací 
podvodné pseudo-revoluce 1989 a uvolnili si ruce v zájmu cizí 
moci a globalistických plánů od komunistické ideologie, které jim 
svazovala ruce. Obdobný proces proběhl v režii tajných služeb  
v celé Evropě. německé, britské, americké, francouské  
a v neposlední řadě izraelské.

Zmocnili se veřejného mínění, posléze moci politické, následně 
mocí politickou ovládli moc zákonodárnou a začali měnit celý stát, 
pod rouškou demokracie, kterou ale vzápětí znásilnili až do dnes. 
Vlastizrádná politika dovozu ilegálních migrantů EU i inscenaci 
podvodné pandemie Covid19 je toho důkazem. 

Z té původní demokracie do dnes posluhováním cizí moci a cizím 
tajným službám vyrobili novodobé otroctví totální závislosti  
na neustále klesající soběstačnost státu, bankovní a ekonomické 
závislosti na nadnárodních korporacích. 

Nyní, v desítky let dlouhém plánu, podvodem dokončují a ničí 
sabotážemi suverénní stát, zdravotnictví, školství. Chtějí zrušit 
národní státy, Českou republiku, Slovenskou republiku a znovu 
vytvořit cosi jako novodobé Rakousko-Uhersko, jinak řečeno 
Trojmoří.

Tedy zrušit Českou republiku. ekonomiku, zaměstnanost, 
zákonodárnou, soudní i výkonnou moc. Ničí tím, jako slouhové cizí 
moci pilíře suverénního státu.

Ano, čtete dobře. Na tomto se naše vlastizrádná a zkorumpovaná 
vládní a parlamentní elita podílí doslova zločinným spiknutím.

Jako občané jsme povinni bránit si svou suverénní a samostatnou 
republiku, svoje svobody, lidská a občanská práva. Mafie ve službě 
cizí moci nám ukradly celý stát. Je třeba si ho vzít zpět, aby nám  
už konečně sloužil, jak má.

Ústava ČR zaručuje občanům právo na odpor, pokud orgány státní 
moci selhaly a toto právo podle Ústavního zákona č. 2, Listiny 
základních práv a svobod...

čl.2 Ústavy, zákona č. 1, určuje, že lid je zdrojem veškeré státní 
moci prostřednictvím zákonodárné, výkonné i soudní moci.

1) Lid si může zvolit své zástupce, moc zákonodárnou, výkonnou  
i soudní, pokud staré státní orgány selhaly.
2) Ústavní zákon č. 2 stanovuje u čl. 23 Listiny práv a svobod takové 
právo, jestli účinné použití zákonných prostředků je znemožněno  
a to zcela vědomě selhalo v přisluhování cizí moci.
3) Zvolit si své zástupce, pokud minulí zástupci pachájí vlastizrady  
a sabotáže, je plně odůvodněno.Co není zakázáno, je dovoleno.
4) Lid si plným právem volí své zástupce a svá volební svobodná 
pravidla, protože to nemá zakázáno a protože nastavená pravidla 
nejsou svobodná ani demokratická a jsou zmanipulována  
ve prospěch politických mafií a cizí mocí.

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.

Vzhledem k tomu, že Vláda i Parlament vědomě páchají sabotáže 
ČR, pilířů státu, ekonomiky, zdravotnictví, školství, zaměstnanosti  
a zadlužují stát nesplatitelným dluhem vůči cizí moci prosazováním 
globalistického plánu falešné pandemie Covid19 a korupcí ...

NECHCI VÁLKU

CHCI VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BEZPEČNOST

CHCI SKUTEČNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

CHCI SKUTEČNÉ ŠKOLSTVÍ

CHCI SKUTEČNÉ PRÁVO A SPRAVEDLNOST

CHCI DŮSTOJNÝ ŽIVOT

OBČANSKÝ ODPOR PODLE Č.23 ÚSTAVNÍHO ZÁKONA Č. 2 LISTINY PRÁV A SVOBOD
ÚSTAVA, ZÁKON Č.1, ČLÁNEK 2/1,2,3,4 „LID JE ZDROJEM VEŠKERÉ STÁTNÍ MOCI”

ORGÁNY STÁTNÍ MOCI, VLÁDA, 
PARLAMENT I SENÁT SELHALY

ONI NESLOUŽÍ ČESKÉ REPUBLICE, SLOUŽÍ CIZÍ 
MOCI. ÚSTAVU ČR ZAŠLAPALI DO ZEMĚ.

OBČANSKÝ ODPOR
PROTI VLASTIZRADĚ, SABOTÁŽÍM ČR A COVID-FAŠISMU

PRÁVO NA ODPOR JE PLNĚ ODŮVODNĚNO A JE LEGITIMNÍ. 

PROČ STÁTNÍ ORGÁNY SELHALY ?

OBČANSKÁ JEDNOTA

Jsme především občané, až potom fanoušci politických stran
Seznamte se s našimi principy, kde říkáme, Co chceme, Proč to chceme, Jak chceme zrealizovat reformu státu, opravit 
ho, aby se v něm dalo důstojně a bezpečně žít, bez válečného štvaní, politických mafií, falešné pandemie, náhubků, 
vakcín, bez globálního covid-fašismu bez novodobého nevolnictví. 

Zastupitelská pseudo-demokracie prostřednictvím politických stran selhala
Zkorumpované politické mafie se zmocnily moci zákonodárné, moci soudní i moci výkonné. Zmocnily se státu  
a pod vlivem globalistické cizí moci to vypadá v našem státě tak, jak to vypadá a cizí moc postupuje ve svých mocenských 
plánech rychle dál. 

Globální fašismus spojený s covid-fašismem
Mnozí se děsí slova fašismus. Ale je to skutečně tak. Bankovní, farmaceutický, ekonomický, byrokratický i technologický 
fašismus se snaží ovládnout celý svět, každého z nás. Znamená to skutečně vytváření totální závislosti na nadnárodních 
korporacích. Ta závislost na všem, od bank počínaje, po geneticky upravené potraviny, zákazy, příkazy, povinná očkování 
a náhubky. 

Jak to zastavit - Legitimně, lidovými (ne)státními volbami 
Státní volby i volební legislativa je zmanipulovaná, aby vždy vyhrála nejméně 51% politických stran, přisluhujících 
globální cizí moci a jejich zájmům. Vezměme si legitimně, bez občanské války, lidovými volbami a demokraticky svůj 
stát zpět. Zastavme covid-fašismus, cizí moc systematicky a postupně likvidující Českou republiku v zájmu globální 
politiky. Zastavme snahu zlikvidovat naši státnost, Benešovy dekrety i Masarykovy pozemkové reformy s cílem cizí moci, 
po církevních, i šlechtické a sudetské restituce, protože cizí moc chce znovu přerovnat mapu Evropy a vytvořit nové 
Rakousko-Uhersko. Aspen institut už o těchto změnách otevřeně jedná na euro-summitech.

Přípravný výbor a Volební komise pro lidové volby prozatímního Občanského parlamentu.
Dne 22.5.2021 byl ustanoven a vznikl Přípravný výbor a Občanská volební komise na mítinku Občanské jednoty a byla 
zahájena příprava lidových voleb do prozatímního Občanského parlamentu, jehož úkolem, jako nejvyššího orgánu 
státní moci, je zastavit covid-fašismus a veškeré útoky na občany a suverenitu České republiky, včetně sabotážních 
útoků namířených na pilíře státnosti naší země. Stát má sloužit občanům, ne si z občanů dělat nevolníky.

Přihlášky kandidátů a jak volit
7.6.2021 - Přihlášky kandidátů - Ústava, každý má právo volit a být volen. Nikde není nakázáno jakým způsobem. Počet 
kandidátů není omezen. Zájemci o kandidaturu do občanského parlamentu se mohou seznámit s volební dokumentací 
na webu www.referendum-csr.cz/volby . 
Zde najdete kompletní materiály pro přihlášení se na kandidátní listinu. Volí se všichni přihlášení zástupci lidu jako 
poslanci prozatímního Občanského parlamentu, čímž začíná první krok k přímé demokracii. Nechtěli nám ji dovolit, 
uděláme si ji sami. Nebudeme se už nikoho dovolovat ani ptát. Lid je nejvyšším orgánem státní moci. Přihlášky zašlete 
na adresu uvedenou na tiskopisu od 7. 6. 2021. Uzávěrka přihlášek kandidátů je 30. 7. 2021. 

Zahájení občanských voleb do prozatímního Občanského parlamentu. Každý volič se může seznámit s volebním 
postupem na webu www.referendum-csr.cz/volby. Vytiskněte si volební hlasovací list, volí se korespondenčně,  
s ověřeným podpisem na České poště, u notáře nebo Czech Pointu. Volební hlasovací list zašlete na adresu uvedenou 
na volebním listu od 9. 8. 2021, obyčejnou nebo doporučenou poštou. Uzávěrka volebního hlasování je 31.8. 2021.  

6. 9. 2021 nejdéle je vyhlášení výsledku voleb, které bude sčítat Volební komise s provedením kontroly Kontrolní komisí.

13. 9. 2021 je plánováno 1.zasedání lidového prozatímního Občanského parlamentu. Prozatímní parlament bude 
zasedat v režimu homeoffice z domova transparentně s využitím internetu v zabezpečeném systému.  

JAK POSTUPOVAT


