
OBČANÉ VE SVÝCH NEZÁVISLÝCH VOLBÁCH, SAMI SOBĚ, NAPŘÍČ 
SPEKTREM A BEZ SVÝCH ZKORUMPOVANÝCH POLITICKÝCH ŠÉFŮ, 
OBČANÉ SAMI ZA SEBE.

OBČANÉ NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM V OBČANSKÉ 
JEDNOTĚ SPOLEČNÉHO CÍLE

STOP, NĚCO JE ŠPATNĚ, JE TŘEBA TO OPRAVIT. 
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Ústava ČR praví: ...každý může volit a muže být volen. Starý 
systém nám to ovšem neumožňuje.

• Do Občanského parlamentu patří každý občan, to je plná 
přímá demokracie. Řeknete si, že to není možné a jak bychom 
to chtěli my, občané udělat, dokázat? 

• Nevšimli jste si? Neukázali nám vládnoucí mafi e jak mohou 
všechny státní složky pracovat z domova, tím jejich home 
offi  ce?

• Plná přímá demokracie může fungovat zcela jednoduše, 
poslanci občanského parlamentu mohou přece pracovat 
z domova. 

• Je to jen otázka hlasování. Počítačovému systému je relativně 
jedno, zda hlasuje 100, 1000, desítky či stovky tisíc hlasů.

• Přemýšlejme prosím. Stačí to jednoduše. Pokud 
by byla zákonodárná moc v rukou občanů, kteří by měli právo 
říci z domova ANO nebo NE, rozhodnout, prošel by snad 
fašistický pandemický zákon nebo by byl zamítnut?

• Prošel by snad fašistický zákon o EET vlastizrádně Babišovi, 
nebo americké tajné službě zaprodanému ČSSD či jinému?  
ANO nebo NE?

Občanské kandidátky jsou začátek plné přímé demokracie. 
Pojďme kandidovat, nikdo to za nás neudělá.

• Že nám to nebudou chtít dovolit? A kdo se jich bude ptát? Lid 
je nejvyšším orgánem moci ve státě.

• Že se budou bránit? Jistě, že se budou bránit. Nebudou chtít 
přijít o moc a ty obrovské fi nanční prosředky, které rozkrádají 
nám, občanům z veřejných zdrojů.

• Počítáte ty zlodějiny v miliardách? Omyl, v bilionech ročně.

Ústava ČR praví: ... lid je nejvyšším zdrojem státní moci, 
prostřednictvím svých volených zástupců. 

• Nikde není psáno, že to musí být zrovna ten jejich 
zmanipulovaný volební systém a zrovna ten jejich parlament, 
když prokazatelně selhal, zradil a páchá vlastizradu. 

• Zvolíme se své zástupce, svobodně a bez volebních 
a mediálních podvodů.

• Co myslíte, že to není možné? Po více jak roce falešné pandemie 
a covid-podvodu na celý stát a národ je to dokonce nezbytné.

• Jinak nás postupně globální fašisté připraví o celou Českou 
republiku i práva, ze kterých moc nezbývá.

• Ano, spolek obyčejných lidí napříč spektrem připravil, 
zorganizoval tyto Občanské volby. 

• Cílem je zastavit covid-fašismus ve všech jeho podobách, 
který nám systematicky zavádějí a dělají z nás otroky.

• Cílem je zachránit stát před totáním rozkladem a zánikem, 
což je v plánu globalistů, kteří chtějí změnit celou střední 
Evropu.

• Cílem je suverenita České republiky a silný stát.

Toto jsou počátky referenda a plné přímé demokracie. Pojďme 
si rozhodovat sami, nikdo to za nás neudělá.

• Pokud se občané neosvobodí od návyku, že jsou majetkem 
státu, lépe nebude. Bude hůř.

• Stát si vytváří lidé, proto se stávají občany, aby jim poskytoval 
služby a ochranu. Tak to má být.

• Vyplňme hlasovací lístek, nechme ověřit podpis a pošleme 
do Volebního centra - www.referendum-csr.cz/volby

NEZÁVISLÉ SVOBODNÉ VOLBY - BEZ MANIPULACÍ
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K ZAMYŠLENÍ PRO KANDÍDÁTY OBČANSKÝCH VOLEB
DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU
Ten, kdo je schopen pochopit, že šmejdi a vlastizrádci 
u moci zase vymysleli nějakou blbost, sviňárnu 
nebo vlastizradu, je schopen to vymyslet místo nich lépe 
a poctivěji.

Nestyďte se kandidovat do Občanského parlamentu 
jako skuteční zástupci lidu.

Pokud budou váhat intelektuálové, asi jim ujede rychlík. 
Budoucí podoba reformy státu je na každém z nás, 
na prostém lidu stejně jako na vzdělancích.

předseda Referenda ČSR - Občanské jednoty
Jindřich Tichý

NEZÁVISLÉ OBČANSKÉ VOLBY 
MIMO ZKORUMPOVANÝ POLITICKÝ SYSTÉM

KANDIDÁTI do 30. 7. 2021

ANO NEBO NE?

VOLIČI 9. - 31. 8. 2021

NEMĚLI JSTE KOHO VOLIT?

DO OBČANSKÉHO PARLAMENTU
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

TOMU SE ŘÍKÁ NEBÁT SE KANDIDOVAT
CHCETE ROZHODOVAT O VLASTNÍM OSUDU?

KORESPONDENČNÍ VOLBY POŠTOU
DO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

TEĎ UŽ MÁTE - OBČANSKÝ PARLAMENT
BEZ POLITICKÝCH MAFIÍ A VOLEBNÍCH PODVODŮ

PROČ NEZÁVISLÉ OBČANSKÉ VOLBY - LEGITIMNĚ
PROČ TY STÁTNÍ ZMANIPULOVANÉ VOLBY NIC NEŘEŠÍ ?

1) STÁTNÍ MOC JE OVLÁDÁNA CIZÍ MOCI 
Protože  státní moc zákonodárná, soudní i výkonná jsou v rukou 
mafi e, složené z politické moci, prorostlé do státního aparátu, 
přisluhující dnes již zcela okatě a nezastřeně cizím zájmům 
globálního prediktora a nadnárodním korporátům, nikoliv České 
republice a našim občanům.

2) PARLAMENTNÍ STRANY JSOU ZKORUMPOVANÉ
Rozsáhlou a systematickou přímou i nepřímou korupcí byly 
všechny politické strany u moci, jak vládní, tak opoziční, ovládnuty 
cizí mocí, zejména americkou, německou, britskou a izraelskou 
tajnou službou, které vede několik desítek zaprodaných jedinců 
a lobbistů.

3) MIMO-PARLAMENTNÍ STRANY JSOU ÚČELOVÁ OPOZICE
Ty výraznější jsou účelově vytvořené opozice, řízené tajnými 
službami a vládními stranami, na oko hlásající sliby reforem, 
nicméně 30 let nikdy ničeho nedosáhly. Většina z nich, když 
dosáhla 1,5% hlasů, vesele čerpá ze státu odměny za voliče 
do příštích voleb, kdy občany jako voliče uzavřou do bubliny, 
chcete-li rezervace iluzí a výmluv se slovy, nic se nedá dělat, 
nedostaly jsme dost hlasů.

4) ALTERNATIVNÍ HNUTÍ, OVŠEM ŘÍZENÉ TAJNÝMI SLUŽBAMI
Nikdo není snad tak naivní, že by si myslel, že politické mafi e a tajné 
služby ponechají nějakou sílu, schopnou účinně se bránit jejich 
globalistickým silám, náhodě a nekontrolovanému vývoji. Usilovně 
včas a dopředu sami zakládají falešné revoluční alternativy, které 
potom ovlivňují, umocňují podle potřeby, kontrolují jejich sílu 
a posléze jejich rozpad. Dělají to po vzoru a scénářů bývalé STB.

5) CELÉ SPEKTRUM POLITICKÝCH SIL A TRIK 51% VĚTŠINY
Globální fašismus kontroluje sofi stikovaným systémem korupce 
všechny politické síly: vládní, opoziční, mimo-parlamentní 
i alternativní. Ke své zákonodárné moci potřebují vždy nejméně 
51% poslaneckých mandátů, k čemuž používají v Parlamentu 
vládní strany. Potřebují-li ústavní většinu 67%, vydají příkazy jak 
mají hlasovat, spojit své síly vládní i opoziční strany. Potřebují-li 
řídit, kontrolovat, vyvolat tlak či umlčet občanskou nespokojenost, 
nastartují revoluční falešné alternativy svými konfi denty, kteří 
řízeně protestují, aby podle potřeby loutko-vodičů přivedli 
občankou nespokojenost do ztracena.

6) POJIŠTĚNO VŠE MEDIÁLNÍ MOCÍ MAINSTRAMU.
Aby byla manipulována a řízena struktura voličů a měli pod 
kontrolou mediální rating, (stav přízně či nepřízně občanů), 
manipulují informacemi přesně podle mocenských plánů. Totální 
korupce a ovládání celé společnosti za účelem zájmů cizí moci 
i svých vlastních. Jinými slovy mafi e sloužící globalistům se vším 
všudy.
A důvěřiví občané jim na televizní a mediální podvody skáčou jako 
ovce, jenže nyní jde o víc. Chtějí nás za otroky, kteří pomalu a jistě 
ztrácí všechna lidská a občanská práva a předělávají společnost 
na fašismu poslušné stádo.
Je jen na nás, jestli tomu řekneme NE, či se tomu podrobíme. 
Covid-fašismus posledního roku je jen jedním z nástrojů globálního 
fašismu, je jen jedním z těch hnusů, co na nás chystají.
Korporátní nadvláda navazuje na fašistické a nacistické ideologie 
3. Velkoněmecká říše je v běhu, se snahou ovládnout celou planetu. 
Nepřeháníme, farmaceutické korporace covid-globalistů vznikly 
z lidí nacistické IG Farben, které po válce zakladatel americké tajné 
služby Alen Dulles vyvezl do USA. Hledejte původ Pffi  zer, Sanofi , 
Astra-Zeneca. Dojde vám potom i původ vakcín i Covidu19.

OBČANÉ JSOU CELEK, NENECHME SE ROZDĚLOVAT, POJĎME 
ZVOLIT OBČANSKÝ PARLAMENT

• Potřebují snad řadoví členové ODS své vlastizrádné vedení 
kolaborující se sudetoněmeckými zájmy nebo zájmy 
globalistických Habsburků, Luxemburků, Lichnštejnů 
či Savojských?

• Potřebují snad řadoví socialisté ČSSD své vlastizrádné vedení 
Hamáčků a spol., členů  Aspen institutu, který je krycím 
institutem americké tajné služby a globalistických zájmů 
s cílem zrušit Českou republiku? Nevěříte? Tak se podívejte 
na veřejné vlastizrádné, už ani netajené, projevy členů na euro-
summitech. Budete se divit.

• Potřebují snad řadoví členové KSČM nebo ANO své 
vlastizrádné vedení se dvěma tvářemi, Filipa přisluhujícího 
německým tajným službám, Babiše, klanícího se Jindřichu I. 
Luxemburskému v Korunním sále? Kde to asi stvrdil poklonou 
Luxemburkovi, představiteli globalistů, výměnu za přístup 
na mezinárodní trh s 1 miliardou vakcín do Indie prodejem 
České republiky a covid-fašismu?

• Potřebují snad členové KDU-ČSL své vedení k tomu, že přisluhují 
plíživé přeměně České republiky na novodobé Rakousko-
Uhersko? Nevěříte? Jednali o tom už v roce 2012.

• Potřebují snad Piráti své vedení, zaprodané americké tajné 
službě, plnící úkoly plíživé neo-marxistické destrukce České 
republiky? Nevěřím, že všichni příznivci Pirátů jsou agenty 
globalistů. Nevěřím, že všichni příznivci Pirátů to chtějí dohnat 
k občanské válce, válce a rozpadu České republiky.

• Potřebují snad všichni občané dalších 30 let pokračující 
politický podvod Zemana či starého Klause, nebo gen. Lorence, 
tvůrců 30 let trvajícího marasmu v této země, tvůrci marasmu 
z prognostického ústavu 1989, nejtajnějšího oddělení řízeného 
tehdejší STB, dnes skutečné hlavní postavy z Penty , PPF 
a nebo druhou podvodnou revoluci jako v 1989.

OBČANSKÉ VOLBY
REFERENDUM ČSR - OBČANSKÁ JEDNOTA

PŘÍMÉ OBČANSKÉ VOLBY
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NEZÁVISLÉ OBČANSKÉ VOLBYVLÁDNOUCÍ MAFIE NEMOHOU IGNOROVAT OBČANSKÉ VOLBY

• Protože politická moc se zmocnila moci zákonodárné, 
volebních zákonů, pravidel a postupně začala sloužit moci 
cizích zájmů, nadnárodním korporacím a globálnímu 
prediktorovi.

• Protože moc politická ovládla moc zákonodárnou a místo 
hájení českých státních zájmů a občanů slouží globálnímu 
prediktorovi.

• Protože moc zákonodárná v korupčním systému poslušné 
plní dlouhodobé plány globalistů a deformuje české právo, 
spravedlnost a postupně rozkládá suverenitu našeho státu.

• Je to již dlouho zkorumpované monstrum, neplnící úkol, který 
jim byl a je Ústavou svěřen a ve zločinném spolčení a úmyslu 
sabotuje a deformuje pilíře české státnosti.

• Vláda selhala, protože slouží cizí moci a covid-fašismem 
a politickou mocí znásilnila skutečnou úlohu a funkci 
Parlamentu se povýšila de facto nad moc zákonodárnou 
i nad moc soudní.

• Státní zástupci selhali, protože nekonali i přes četná trestní 
oznámení, vyčkávajíce jak dopadnou na politické hry. Ačkoliv 
věděli a vědí, mlčením podpořili covid-fašistickou vládu 
v plném rozsahu. Selhali, tím, že nekonali.

• Policie České republiky selhala, protože ač bylo naprosto 
průhledné, že se státní orgány dopuští trestné činnosti 
ve zločinném spolčení, nekonala kde měla konat.

• Naopak konala jako systém prosazováním a vymáháním 
nezákonných fašistických a korupčních restrikcí.

• Protože Policie ČR je svrchovaně řízena a zneužita nejvyššími 
politickými špičkami, ačkoliv je to výslovně nezákonné a došlo 
ke zneužití Policie k prosazování zájmu cizí moci proti České 
republice samotné, stejně jako ke zneužití proti občanským 
a lidským právům, nelze na to jinak nahlížet. Se správními 
orgány je to obdobné.

• Pilíře státu, zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí byly 
rovněž zneužity k rozsáhlé covid-fašistické korupční doktríně 
Vlády, která pod vlivem světové i Evropské banky zadlužila 
tento stát a vytvořila nekonečnou nesplatitelnou závislost 
na světových bankovních sektorech globálního prediktora.

• Vládou přidělované dotace pod záminkou falešné pandemie 
Covid 19 korupčně prosazovaly falešnou pandemii 
a přerozdělování oněch astronomických půjček. 

• Podívejme se ale komu. Zase fi rmám nádnárodního 
původu nebo návaznosti a cílem co nejvíce oslabit národní 
ekonomickou produkci. Systematicky. Tedy úmylně. Tedy 
s vlastizrádným úmyslem. Kdo ještě nevidí tu cílenou sabotáž 
českých fi rem a podnikatelů?

• Protože moc soudní již nepodléhá státu, ale svému vlastnímu 
systému, je to stát ve státě, můžeme je jmenovat, ale odvolat 
je již nesmíme.

• Protože i justice je korupčně a mafi ánsky propojena na politické 
skupiny, nemá za nic odpovědnost a také podléhá cizí moci, 
globálnímu prediktorovi.

• Během posledního roku covid fašismu bylo jednoznačně 
v moci soudů a justice to zločinné spolčení zastavit, vydat 
soudní rozhodnutí a postavit každého úředníka před soud 
za maření soudního rozhodnutí.

• Justiční mafi e se však rozhodla ve své většině ignorovat 
nezákonnosti a napomáhat covid-fašistické vládě, mlčet 
k vznikajícím proti-ústavním zákonům.

• Těch několik málo soudních rozhodnutí, rušících Vládní 
covid-fašistická nařízení (poté, co vypršela), nebyla apriori 
proti falešné pandemii a covid-fašismu. Byla vydána kvůli 
procedurálním chybám a nic víc.

• Každý takový soud mohl vydat podnět pro orgány činné 
v trestním řízení pro sabotáž či vlastizrady a pro mnoho dalších 
trestných činů. Ptáme se, proč tak žádný soud neučinil? Proč 
tak neučinili státní zástupci?

• Jakou politiku to hráli? Víme, globalistickou a vlastní. Zradili 
a nesplnili svůj ukol daný jim Ústavou.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, 
kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních 
svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů 
a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Vzhledem k tomu, že Vláda i Parlament vědomě páchají sabotáže 
ČR, pilířů státu, ekonomiky, zdravotnictví, školství, zaměstnanosti 
a zadlužují stát nesplatitelným dluhem vůči cizí moci prosazováním 
globalistického plánu falešné pandemie Covid19 a korupcí ...

NECHCI VÁLKU
CHCI VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ BEZPEČNOST

CHCI SKUTEČNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
CHCI SKUTEČNÉ ŠKOLSTVÍ

CHCI SKUTEČNÉ PRÁVO A SPRAVEDLNOST
CHCI DŮSTOJNÝ ŽIVOT

STALY BY SE OTEVŘENOU SILOVOU FAŠISTICKOU DIKTATUROU - POLICIE A ARMÁDA BY JE NEPOSLECHLA
ÚSTAVA, ZÁKON Č.1, ČLÁNEK 2/1,2,3,4 „LID JE ZDROJEM VEŠKERÉ STÁTNÍ MOCI”

PROČ SELHALA MOC ZÁKONODÁRNÁ !!!
Protože přisluhuje cizím zájmům.

PROČ SELHALA MOC VÝKONNÁ !!!
Protože přisluhuje cizím zájmům.

PROČ SELHALA MOC SOUDNÍ !!!
Protože přisluhuje cizím zájmům.

OBČANSKÝ ODPOR
PROTI VLASTIZRADĚ, SABOTÁŽÍM ČR A COVID-FAŠISMU

PRÁVO NA ODPOR JE PLNĚ ODŮVODNĚNO A JE LEGITIMNÍ. 

OBČANSKÁ JEDNOTA

Jsme především občané, až potom fanoušci politických stran
Seznamte se s našimi principy, kde říkáme, Co chceme, Proč to chceme, Jak chceme zrealizovat reformu státu, opravit 
ho, aby se v něm dalo důstojně a bezpečně žít, bez válečného štvaní, politických mafi í, falešné pandemie, náhubků, 
vakcín, bez globálního covid-fašismu bez novodobého nevolnictví. 

Zastupitelská pseudo-demokracie prostřednictvím politických stran selhala
Zkorumpované politické mafi e se zmocnily moci zákonodárné, moci soudní i moci výkonné. Zmocnily se státu 
a pod vlivem globalistické cizí moci to vypadá v našem státě tak, jak to vypadá a cizí moc postupuje ve svých mocenských 
plánech rychle dál. 

Globální fašismus spojený s covid-fašismem
Mnozí se děsí slova fašismus. Ale je to skutečně tak. Bankovní, farmaceutický, ekonomický, byrokratický i technologický 
fašismus se snaží ovládnout celý svět, každého z nás. Znamená to skutečně vytváření totální závislosti na nadnárodních 
korporacích. Ta závislost na všem, od bank počínaje, po geneticky upravené potraviny, zákazy, příkazy, povinná očkování 
a náhubky. 

Jak to zastavit - Legitimně, lidovými (ne)státními volbami 
Státní volby i volební legislativa je zmanipulovaná, aby vždy vyhrála nejméně 51% politických stran, přisluhujících 
globální cizí moci a jejich zájmům. Vezměme si legitimně, bez občanské války, lidovými volbami a demokraticky svůj 
stát zpět. Zastavme covid-fašismus, cizí moc systematicky a postupně likvidující Českou republiku v zájmu globální 
politiky. Zastavme snahu zlikvidovat naši státnost, Benešovy dekrety i Masarykovy pozemkové reformy s cílem cizí moci, 
po církevních, i šlechtické a sudetské restituce, protože cizí moc chce znovu přerovnat mapu Evropy a vytvořit nové 
Rakousko-Uhersko. Aspen institut už o těchto změnách otevřeně jedná na euro-summitech.

Přípravný výbor a Volební komise pro lidové volby prozatímního Občanského parlamentu.
Dne 22.5.2021 byl ustanoven a vznikl Přípravný výbor a Občanská volební komise na mítinku Občanské jednoty a byla 
zahájena příprava lidových voleb do prozatímního Občanského parlamentu, jehož úkolem, jako nejvyššího orgánu 
státní moci, je zastavit covid-fašismus a veškeré útoky na občany a suverenitu České republiky, včetně sabotážních 
útoků namířených na pilíře státnosti naší země. Stát má sloužit občanům, ne si z občanů dělat nevolníky.

Přihlášky kandidátů a jak volit
7.6.2021 - Přihlášky kandidátů - Ústava, každý má právo volit a být volen. Nikde není nakázáno jakým způsobem. Počet 
kandidátů není omezen. Zájemci o kandidaturu do občanského parlamentu se mohou seznámit s volební dokumentací 
na webu www.referendum-csr.cz/volby . 
Zde najdete kompletní materiály pro přihlášení se na kandidátní listinu. Volí se všichni přihlášení zástupci lidu jako 
poslanci prozatímního Občanského parlamentu, čímž začíná první krok k přímé demokracii. Nechtěli nám ji dovolit, 
uděláme si ji sami. Nebudeme se už nikoho dovolovat ani ptát. Lid je nejvyšším orgánem státní moci. Přihlášky zašlete
na adresu uvedenou na tiskopisu od 7. 6. 2021. Uzávěrka přihlášek kandidátů je 30. 7. 2021.

Zahájení občanských voleb do prozatímního Občanského parlamentu. Každý volič se může seznámit s volebním 
postupem na webu www.referendum-csr.cz/volby. Vytiskněte si volební hlasovací list, volí se korespondenčně, 
s ověřeným podpisem na České poště, u notáře nebo Czech Pointu. Volební hlasovací list zašlete na adresu uvedenou
na volebním listu od 9. 8. 2021, obyčejnou nebo doporučenou poštou. Uzávěrka volebního hlasování je 31.8. 2021.  

6. 9. 2021 nejdéle je vyhlášení výsledku voleb, které bude sčítat Volební komise s provedením kontroly Kontrolní komisí.

13. 9. 2021 je plánováno 1.zasedání lidového prozatímního Občanského parlamentu. Prozatímní parlament bude 
zasedat v režimu homeoffi  ce z domova transparentně s využitím internetu v zabezpečeném systému.  


