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23.6.2020 - Tiskové prohlášení

Reakce na veřejné video-oslovení a výzvu předsedy Vlády, Andreje Babiše
Dne 22.6.2020 bylo publikována na sociální síti Facebook část vašeho propagačního
video-spotu, jakousi moderátorkou Frekvenci 1 s ironickým podtextem, že jste se nám
dal snad na esoteriku, ve kterém oslovujete veřejnost s výzvou, cituji :
„ …že nám „matka Země a otec Slunce“ vzkazují důležitou zprávu, že se máme a pojďme
spojit, aby nám na do naší země nemohl nikdo, ani ti velcí, ze zahraničí nemohli mluvit “..
Úryvek (sestřih) vašeho PR video spotu publikovala jakási moderátorka. Nejprve jsme
nemohli s údivem správně uchopit, „co se děje“, (jsme už zvyklí na kdejaké „šaškárny
pánů“ vládních a poslaneckých činitelů) a se slovy Babiš se snad přiklonil na vlasteneckou
alternativu?
Dohledali jsme si tedy celé video, kde se ukázalo, že jde zřejmě jen o váš klasický a
typický a předvolební video marketing.
Nicméně jsme se rozhodli zareagovat na sestřih video spotu, kde vyzýváte, sice
„netradičně, pojďme se spojit“, (alespoň na 4 měsíce), ve jménu boje za národní
suverenitu a soběstačnost a tímto vás tedy bereme za slovo a oslovujeme Vás k onomu
Vámi prohlášenému vlasteneckému spojení:
„ Vaši výzvu přijímáme s náležitou „vážností“ a jsme nesmírně šťastni, že jste se rozhodl
obrátit se na stranu pro-národního směru a očekáváme, že se s námi kontaktujete
s návrhem na ono „spojení“ vstupním jednáním s našim hnutím.
Uvědomujeme si, že jste velmi vytížený vládní úředník, zejména po nedávném vládním
bezpečnostním opatřené podvodné pandemie WHO (světové zdravotní organizace),
proto Vám dáváme možnost časově zvolit čas a místo vašeho a našeho prvního kontaktu
a schůzky pro jednání o vámi prohlášeném „spojování“ v termínu 24. až 30.6.2020,
kdykoliv a kdekoliv.
„Uvidíme, zda jste nemlátil prázdnou slámu a že jste to nevyslovil pouze jen jako lidově
řečeno, „tlučhuba“.
Přejeme hezký den. 23.6.2020
Za občanské hnutí s cílem registrovat se do voleb
Referendum ČSR : předseda Milan Litvík, místopředseda Jindřich Tichý

