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Věc: Přímé oslovení učitelů mateřských školek…

Vážené paní učitelky, slečny a vykonavatelky mateřských školek jednoho z nejvznešenějších povolání. Obra -
címe se na vás, zejména jako na matky, babičky, sestry a dcery vašich matek, a to s prosbou či žádostí o pře-
čtení a zamyšlení se, nad tímto sdělením.

Jste pro nás velmi důležité, v jakékoliv době. Vkládáme do vás důvěru, aby jste naše nejmenší děti,které vám
svěřujeme do vaší péče v době, kdy my matky musíme chodit do práce, či pečovat o mladší dítě, chránili naše
děti společně s vašimi, od všeho, co by jim mohlo nějak ublížit. Pevně věříme, že jste citlivé a charakterní oso -
by, které milují svoji práci, a berou ji jako poslání. Nebuďte součástí zločineckých praktik, které se chystá naše
vláda provádět na našich dětech, na těch nejnezranitelnějších bytostí.

Vzpomeňte si, jak nás učitelky mateřských školek, již od útlého dětství a se vší něhou, péčí a láskou do -
provázely našim dětstvím. Vzpomeňte si, jak jste je měli rádi a někdy jsme dokonce, chtěli býti jako ony. Ko -
likrát nám utírali slzy, když se nám stýskalo po našich maminkách, a když jsme měli nějakou tu bolístku.

Buďte jako ony, ať i na vás mají naše děti krásné vzpomínky. Přeci nechcete, aby si děti pamatovali,že si mu -
seli máčet ruce v dezinfekci, podstupovat zdravotně nebezpečné testování, případnou plánovanou vakcinaci,
stres a další nezákonné protiprávní nařízení. To vše jenom, kvůli uměle vyvolané pandemii, která slouží vládě
pouze k vyššímu zájmu a o zdraví dětí jí vůbec nejde.

Nebuďte součástí toho zločineckého spiknutí, které je zároveň trestným činem a v nejbližší době, budou po
právu potrestáni všichni, kdo se na něm podíleli a jakkoliv mu napomáhali. Buďte těmi, kterým se matky nebu -
dou bát svěřit své děti do péče, protože budou vědět, že jim s vámi nehrozí žádné nebezpečí, ať už fyzické či
psychické. Každý máme své svědomí a neměli bychom konat nic proti němu, já věřím, že vy ho máte křišťá -
lově průzračné a budete dělat vše pro dobro dětí. 

Je úplně jedno jestli jsi učitelka, policista, voják, hasič, celník nebo záchranář. Pod jednou vlajkou, jsme všich -
ni jedna rodina.  A pokud nejsi, jsi nepřítel ohrožující naše děti. Potom připomínám 

§ 163a
Účast na zločinném spolčení

Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení
podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku

Občanské referendum – Referendum ČSR A Dost!!! Republiku zpátky občanům
Rada Občanské Jednoty v občanském odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod s oporou v čl. 2/odst. 2
Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
Miluše Nersová, Jaroslava Lhotáková - matky

Zapsal:  hlavní koordinátor Jindřich Tichý, místopředseda Referenda ČSR, velitel  Občanské Policie,  zástupce velitele Občanské
domobrany,  člen  Občanské  Rady,  spoluautor  nové  Občanské  Ústavy  pro  plnou  přímou  demokracii,  programu  a  prováděcí
dokumentace, dříve váš bývalý kolega, důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu Policie 
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