
NÁRODNÍ BEZPEČNOST
Česká republika – odpor podle čl.23  Ústavy, zákona .č. 2

https://www.obcanske-referendum.cz/obcanska_rada/
info@obcanske-referenum.cz

Jindřich Tichý 728 279 284

Č. 000006/2020 3.5.2020

VÝZVA OBČANŮM

Dne 18.4.2020 vznikla  z  Občanské Rady Občanského referenda iniciativa  Občanského odporu
podle čl. Preambule Ústavního zákona č, 1, povinnost každého občana chránit Českou republiku
a podle čl. 23 Ústavního zákona č. Listiny práv  s právem postavit se na odpor,  pokud ústavní
orgány a zákonné prostředky selžou.

…proti podezření z korupce a sabotážní činnosti české ekonomiky, ohrožení suverenity a soběstačnosti
ČR…vládou a parlamentními politickými stranami

Na základě toho byl  ustanoven Občanský bezpečnostní  výbor,který  aktivoval  občanský odpor
založením  občanské  policie  Národní  bezpečnost,  iniciativa  občanů,  převážně  z řad  bývalých
policistů a detektivů občanské policie s pojmenováním jako Národní bezpečnost …

… žádá občany, bývalé i současné policisty a vojáky
aby pomohli  s odhalováním korupce  politických skupin,  stran,  státních  úředníků nebo osob
veřejné správy

podněty a podezření z korupce, spekulací v souvislosti s mimořádným opatřením nebo z jakékoliv
činnosti proti naší republice prosím zasílejte na email:

info@obcanske-referendum.cz

Kontakt pro dotazy, zájem o spolupráci na tel.728 279 284

Odůvodnění:

Škody  kvůli  falešné  pandemii  dosahují  bilionu  Kč,  následné  škody  budou  mnohokrát  větší.
Současná Vláda je důvodně podezřelá z pokračování sabotáže zadlužením ČR o další biliony pod
zástěrkou  oživování  ekonomiky  a  celé  politické  spektrum  jí  v tom  napomáhá  v Parlamentu
udržováním  mimořádného  stavu,  vyhlášeného  Vládou  na  základě  mezinárodního  podvodu  s
WHO falešnou pandemií a prohlubováním krize, tím i simulace biliónovým zadlužením a dluhové
pasti naší země Mezinárodního měnového fondu nebo dluhopisů u Evropské Unie.

Je  zde  odůvodněné  podezření  prováděné  systematicky  úmyslně  mimořádným  opatřením,  na
základě podvodně vyhlášené falešné pandemie Covid19, poslušně cizí moci vyhlášeným Vládou a
Ministerstvem  zdravotnictví  podle  podnětů  WHO  (Světové  zdravotní  organizace),  která  je
neziskovou organizací bez jakékoliv legislativní moci, navíc podezřelé z podpory aktivit zdravotně
závadných škodlivých vakcinací ve světě, v zájmu nadnárodní cizí moci, navíc fnancované Nadací
Billa Gatese, světovými bankami a MMF globální elity z řad Rockefelerů, Rothschildů a Sorose.
Byly podány podněty adresované Vládě i Parlamentu ČR, ale selhali a vůbec se s tím nezabývají.

Za Národní bezpečnost občanské policie přijměte poděkování 

z.v. Jindřich Tichý

Když státní orgány nekonají a selhali, musí svou zemi chránit občané
1

mailto:info@obcanske-referenum.cz
https://www.obcanske-referendum.cz/obcanska_rada/
mailto:info@obcanske-referendum.cz

	VÝZVA OBČANŮM

