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Kdo:
Občanské referendum „A dost, republiku zpátky občanům“ / Občanská Rada Občanský odpor
podle čl.23, Ústavy, ústavního zákona č.2, Listiny práv a svobod. Dne 19.8.2020 Občanská Rada ve
věci vyslovení občanského odporu vydala toto

US NES ENÍ
1) Oslovení všech policistů Police České republiky
Vážení policisté, oslovujeme vás s výzvou jménem Občanského odporu, aby jste nepodporovali Vládu ČR a její záměrně chaotická a neustále se měnící protizákonná nařízení
v souvislosti s podvodnou a manipulativní pseudo-pandemií s nemocí Covid-19.
Vládní nařízení jsou vydávána podle pokynů nadnárodních korporací a neziskových organizací, jako je WHO (Světová zdravotní organizace), které jsou financovány farmaceutickými, chemickými společnostmi s nacistickým původem a tajnými službami USA. Tedy
cizí mocí.
Ani jedna z těchto pochybných organizací nemá na území ČR zákonnou pravomoc,
přesto naše Vláda šikanuje celou ČR podle pokynů těchto organizací zcela vědomě, cíleně, protiústavně a nelze se dovolávat ani ústavních článků čl.10,10a.
Nepřipusťte, aby byla Česká policie a každý jeden z vás zavlečeni a zneužiti mocenským
bojem politických mafií pro zneužití pravomocí a zákona.
Je vaší morální i profesní zákonnou povinností i Vaší profesní ctí neuposlechnut pozvolné
a plíživé zavádění globálního fašismu pod rouškou falešné pandemie s vylhanými a
zmanipulovanými pseudo-argumenty.
Vláda páchá hned několik trestných činů jako je pokračování v trestném činu sabotáž ČR
a pokračování v trestné činnosti v zájmu cizí moci. Nenechte se zneužít vlivem televizních
tiskovek, médií i příkazy vašich nadřízených, vydávajících nezákonné rozkazy, (viz. zdraví
škodlivé roušky), které jsou v rozporu s Ústavou ČR, zákony i v rozporu se službou a
ochranou českých občanů.
2) Požadavek na policejního prezidenta
Žádáme policejního prezidenta o neprodlené seznámení s naším oslovením v původní
nezměněné podobě a to každého policistu ČR služební cestou s naším oslovením.
-

Nebude-li našemu požadavku vyhověno, přistoupíme k oslovení policistů, policejních
služeben a útvarů samostatně a nezávisle na Vás.
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Nepřítel musí být vidět, abychom s ním mohli bojovat.
Občanská rada

