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Kdo:
Jindřich Tichý, Ostrov 13, okr. Benešov
za Občanské referendum „A dost, republiku zpátky občanům“
Občanský bezpečnostní výbor Občanského odporu podle čl.23, Ústavy, ústavního zákona č.2, Listiny práv a
svobod,
Komu:
Předseda Vlády ČR, Andrej Babiš, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
posta@vlada.cz
Věc: Výzva předsedovi Vlády, Andreji Babišovi
Bez ohledu na to, jaké informace máte ze zdrojů BIS nebo PČR, zastupujeme iniciativu občanského hnutí
podle ústavního práva se sdružovat, nejsme fyzickou ani právnickou osobou ve smyslu zákona, jsme
občanskou aktivitou dle Ústavy a ustavili jsme v rámci Občanského odporu vyhlášeného18.4.2020 …
Občanskou Radu Občanského referenda, která řídí
Občanský bezpečností výbor, který řídí sekční celky
Národní bezpečnosti
Národní legie
Občanské domobrany
Občanskou informační službu
Občanský Týdeník
s přípravou na …
Sekci Občanské justice
Sekci ochrany Národního majetku a hospodářství
Sekci ochrany Česká národní banky a měny
A další
-

(1)

V případě, že by jste chtěl vstoupit v jednání o ukončení falešné pandemie, na jejíž základě jste jako
premiér vyhlásil mimořádná opatření, které jsou jednoznačně v důsledku diverzní sabotáží ekonomiky a
suverenity České republiky, jsme Vám k dispozici na výše uvedených kontaktech

(2)

V případě, že nikoliv, vyzýváme Vás k ukončení mimořádného stavu, s tím, že přistoupíme na Váš
v mediích prezentovaný termín 30.4.2020 (podotýkám včetně plošného rouškového hoaxu, který je
metodikou a symbolem diktátní podřízenosti občanů).

(3)

Vyzýváme Vás rovněž k odmítnutí půjček MMF na takzvané oživení ekonomky, které by zadlužilo a
vydalo Českou republiku na dlouhé desítky let do rukou a závislosti mezinárodních bankovních banditů.

(4)

Pokud by jste učinil ve shodě tato závažná a zásadní rozhodnutí, jsme připraveni i v případě rozpadu
Vlády Vás do voleb podpořit jako kompromisní cestu v zájmu celé České republiky. Je jasné, že pokud
vyhovíte naší výzvě, zejména odmítnutím zadlužení ČR vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, bude to
krok historicky zásadní v zájmu celé ČR.

(5)

Poznámka, jako Občanské referendum jsme čisté občanské apolitické hnutí, naprosto nezávislé na
jakékoliv politické mafi zejména ne typu ODS, TOP09, KDÚ-ČSL, KSČM nebo SPD ani žádných jiných.

Za Občanský bezpečnostní výbor
Jindřich Tichý
Pavel Janský
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