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Předmět:
Dopis ředitelky školy, přenášená na rodiče - MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
vydalo nové informace k provozu škol a školských zařízení, které stručně uvádím níže s
ohledem na naši školu …
Vážení rodiče a učitelé, k takovým textům ředitelů školy, (obdobné texty a taktiky ředitelů škol
v poslušnosti nezákonnému fašismu ) následující spoustou informací, že musíte to či ono, vaše děti
také, popis toho jak to má/musí probíhat, jak není možné dítě nechat doma ze školy a nepřipouští
variantu nesouhlasu nebo odmítnutí……
1) Prosím, pozastavte se nad několika opravdu jednoduchými fakty, které většině z vás unikají,
zejména z důvodů paniky. První faktum z nich jsou ona shora podtržená a zvýrazněná slově
v Předmětu tohoto listu (vydalo nové informace)
a) Prosím, co to znamená (MŠMT vydalo nové informace)? Co je to vlastně informace?
Informací je vše kolem vás. Znamená to, že snad, že když vám (příměrem zveličím)
kdokoliv řekne, že si máte na hlavě vystříhat kolečko, že to uděláte? Zajisté ne.
b) Co je tedy takzvané (MŠMT vydalo nové informace)? Není to totéž? Ačkoliv obsah takové
informace je plný slov „musíte“, „bude to tak“, „nesmíte si dítě nechat doma“, je to stále
jen informace a nikoliv závazný právní dokument. Druhým zamyšlením je otázka „Má
vůbec nějaký ředitel školy takové pokyny, že něco „musíte“ právo vydávat? Nemá. Má to
stejnou hodnotu a váhu jako, kdyby vás jmenoval prodavač v pekárně ministrem vesmíru.
c) O co tedy jde? Nějaký úřad či úředník, a Vláda jsou jen úředníci, aniž by měli na to
jakékoliv právo, přenese svoje výmysly a nebojím se říci fašistické zločiny na ředitele škol,
kteří ten výmysl poslušně přenášejí dál naprosto neplatnými dokumenty (informacemi) a
vyvolají paniku a strach, který mnozí učitelé a rodiče poslechnou.
d) Vaše přílišná korektnost k takových ředitelům i úředníkům vám potom odebírá základní
úsudek, že takový ředitel nebo úředník se okamžitě stává nepřítelem, spolupachatelem
zločinného spolčení v souběhu s § 175 Vydírání trestního zákona. Adekvátní reakce z vaší
strany by měla být „ Co si to řediteli, nebo úředníku vůbec dovolujete.
e) Druhá věc je v tom, zda jste rozhodnuti takového útoku na vás, vaši svobodu, práva a
především na vaše děti, bránit za každou cenu, nebo jen napůl, či vůbec.
2) Uvedu na příkladu.
a) Půjdete parkem a někdo napadne vaše dítě, kopne ho, bude ho mlátit nebo ho bude
nějak obtěžovat. Co uděláte? To je jasné, okamžitě tomu útočníkovi nadělíte takovou
lekci, že už to podruhé nikdy nezkusí, i kdyby jste ho měli vyfackovat až na kraj města,
protože vašemu dítěti chce ublížit. Bude vám v ten okamžik jedno, jestli vás straší
propuštěním z práce, OSPOD-em, porušením povinné školní docházky
b) Tak já se ptám, jaký rozdíl je mezi útočníkem v parku, který kope do vašeho dítěte a
útokem úředníka, zneužívajícího svou pravomoc, pod pláštěnkou podvodných
výmyslů s pandemií, nebo mezi zásahem a zneužitím proti vašemu dítěti z pozice
jakéhosi ředitele školy, který není ani pravomocný k takovým krokům, a je to úplně
jedno, jestli je, či není.
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c) Útočí v cizím zájmu a prospěchu na vaše dítě nebo na vaše žáky, sofistikovaně a bez
odpovědnosti přenášením nesmyslných informací, že něco musíte, ale se skutečnou
právní váhou toaletního papíru, ale s mnoha důsledky a ohrožením vašeho dítěte. A
jenom na vás záleží, zda máte v hlavě 1. prioritu, chránit děti, ať už vaše nebo svěřené,
nebo obavy ze zastrašování, obavy o místo, aby jste si neudělali příliš „zle“ atd.
d) Je to jen o vašem rozhodnutí, vyhodnocení, nikoho jiného, zda a jaká hrozba vašemu
dítěti a vám nastala a útočník potřebuje jasně, rozhodně a důrazně vysvětlit, že
opravdu nechce poznat zkušenost, co se mu stane, když to zkusí na Vás a vaše děti
ještě jednou.

Opravdu je pouze na vás, v 1. linii ochrany vašich dětí, jak moc si uvědomíte, o co vlastně
v tomto státě a zločinném spiknutí jde a jak moc si uvědomíte, že je to skutečně válka, kdy Vy
a vaše děti, i zaměstnání nebo strach z jiných pseudo-důsledků jsou jen zástupným nátlakem,
aby jste dobrovolně strpěli a konali to, k čemu vás pohrůžkou jiné újmy nutí pachatel
trestného činu § 175 Vydírání či § 177 Tísně
Tento popis nevylučuje i souběh s dalšími trestnými činy osob páchajících vydírání nebo
podle situace na místě. Vše záleží na konkrétní situaci a na tom, jestli bude naplněna
skutková podstata trestného činu nebo ne, či uděláte chybu nebo ne v konkrétní situaci.
Jindřich Tichý, předseda Referenda ČSR
bývalý důstojník kriminální služby,
velitel Občanské policie
koordinátor Občanského odporu a Jednoty
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