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           V Praze 06.10.2020 

Dobrý den všem, 

 děkujeme Vám předem za Vaši ochotu učinit něco zcela významného, a svým způsobem i nevídaného. Za 

organizační tým, k dnešku je nás 7 statečných dobrovolníků.  Před pandemií jsme se neznali, dala nás dohromady 

korona-krize a pocit, že s tím musíme něco udělat. 

 Nemusíme Vám snad ani vysvětlovat, že podpisy pro PETICI na PODPISOVÝ ARCH potřebujeme sehnat 

rychlostí kulového blesku. Víme, je to hodně textu, hodně čtení, ale věřte nám, výsledek bude stát za to.   

  Nestojí za námi žádné firmy, žádné síly, ani touha po politické moci. Stojí za námi jen touha dramaticky 

změnit aktuální poměry v ČR a třeba i ve světě, pokud jim dáme dobrý příklad.  

 Koncept změny, který jsme připravili je naprostý nářez a uvidíte, že jste s námi na dobré straně. Nemůžeme 

ani naznačovat (je před parlamentními volbami) a musíme udělat změnu ve stylu fair play.   

1)  JAK POSTUPOVAT PŘED PODPISEM?                                           

(BLESKOVĚ) 
 

I. Pokud to bude jen trochu možné, získejte 50 podpisů od lidí, které sami znáte ze svého okolí. (z práce, 

z rodiny, od přátel a známých) – vyhnete se tak nepříjemnému oslovování cizích lidí, a na to je ta naše petice 

zcela upřímně dost složitá.  

 

II. Netlačte na nikoho, ať každý podepíše jen to, s čím souzní. Samozřejmě, že podpis všeho by byl super, ale 

svobodná vůle každého má přednost. Argumenty a do-vysvětlení k jednotlivým bodům požadavků PETICE od 

nás, najdete níže. 

 

III. Důkladně seznamte podepisující s NÁVRHEM USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, je to dokument, který je 

moc důležitý. Tímto dokumentem se zřizuje PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE s názvem KULOVÝ BLESK. 

Dokument popisuje vše, co se má vyšetřit. Tématy, která stejně rezonují celou společností jsme nešetřili. 

 

IV. Ptejte se podepisujících, jestli by naši PETICI podpořili podpisem.  Vyzvěte je, ať nás bedlivě sledují do 

parlamentních voleb – a dají nám případně hlas, pokud jim to, co představíme v PROJEKTU ZMĚNY bude 

dávat smysl. V rámci kampaně budeme představovat doslova BRUTÁLNÍ ZMĚNY společnosti. 

 

2)  JAK ARGUMENTOVAT PŘI PODPISU?                                           

(BLESKOVĚ) 
 

1. zřízení Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK  

✓ vyšetřit se to musí, na vyšetřování není nic špatného 

✓ jednou pro vždy snad budeme vědět pravdu 

✓ musí tam být opravdu někdo z občanů, a i za občany z odborníků – a nejen za POSLANCE, tak jak to stanoví 

dnes zákon. Ten dělal kdo? Samozřejmě Poslanci. 
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o v oblasti řešení globální PANDEMIE COVID-19 

▪ nesporně se jedná o podvod, který nás má připravit o svobodu a demokracii 

▪ PCR testy nefungují 

▪ vakcíny jsou vhledem k mutaci viru nesmyslné atd.  

o v oblasti ostatního očkování – povinného i nepovinného 

▪ kontroverzní téma, kolem kterého všichni jen tak tiše přešlapují 

▪ chceme klást nepříjemné otázky, a chceme na ně upřímné odpovědi všech odborníků 

o v oblasti bezdrátových sítí 

▪ řada odborníků a lékařů upozorňuje na fakt, že bezdrátová technologie z dlouhodobého 

hlediska poškozuje zdraví  

▪ chceme to prošetřit, u nás se k tomu vyjadřuje buď fyzik, politik, úředník, nebo operátor 

– chceme slyšet lékařskou odbornou veřejnost 

▪ máme rádi technologie, ale musí být bezpečné pro nás a naše děti 

▪ v USA aktuálně běží velké soudní spory. Na co čekat? 

o v oblasti čistoty vody, vzduchu, půdy a světelného smogu 

▪ podívejte se na PDF přílohu fotografií z vnitřků letadel 

▪ občas mrkněte na oblohu 

▪ chcete vědět, jestli nám do vzduchu vypouští někdo úmyslně nanočástice baria a hliníku?  

My ano.  

▪ je fluorizace vody a zubních past zdraví prospěšná, nebo naopak škodí? V USA aktuálně 

běží velké soudní spory. Na co čekat?  

▪ je LED světlo vyzařující tzv. modré / denní světlo v pořádku? 

o v ostatních oblastech 

▪ co je skutečným předmětem dohod s prezidentkou EU, která má rodinné kořeny v USA? 

Jde jí o dobro EU? Jde premiérovi Babišovi o zachování národní suverenity, soběstačnosti, 

kultury a tradic ČR? Na to vše budeme hledat odpověď.  

▪ jaké změny ÚSTAVY a ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ na rychlo připravuje absolvent ASPENU p. 

Hamáček a Vláda ČR. Ústava a ÚSTAVNÍ ZÁKONY mají chránit nás i náš majetek. Je tomu 

skutečně tak? Chceme to vědět. 

▪ proč se někteří zaměstnanci, vědci a odborníci bojí říci svůj názor? Chceme tomu opravdu 

jen nečinně přihlížet? My tedy ne. Budeme vyšetřovat a nepravosti potrestáme třeba i 

odnětím titulů. K čemu jsou nám vědci a vědecké výzkumy placené z našich daní, pokud 

jsou namířené proti nám samotným? Na toto jsme politikům a tzv. elitám své peníze 

v daních rozhodně nedávali.   

o složení komise 

▪ stanovit počet členů vyšetřovací komise na 15 – musí být lichý počet 

▪ stanovit většinový způsob jejich volby – ano, je to fér 

▪ počty členů ANO 2011 - 1 člen, ODS - 1 člen, Piráti - 1 člen, KSČM - 1 člen, ČSSD - 1 člen, 

STAN - 1 členy, TOP 09 - 1 člen, KDU-ČSL - 1 člen, a z důvodu zvýšení nezávislosti a 

transparentnosti vyšetřovací komise zástupci z každého následujícího poslaneckého 

klubu Nezařazení - 4 členy a SPD - 3 členy – je to jednoduché, SPD a nezařazení si vysloužili 

naši větší důvěru. Hájí dlouhodobě zájmy občanů ČR. V oblastech zákona o referendu, 

řešení migrace, zachování hotovosti atd.  
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PROTO, jsme jim síly zcela účelově takto dorovnali. Podle našich propočtů je to stejně 7 

členů za lidi ku 8 členům za parlamentní strany, které tyto otázky a řešení nepodporují.   

O to více se budou muset snažit zástupci opozice i vládních stran, a před volbami bude 

vidět, kdo si Vaše hlasy zaslouží nebo ne. Vyšetřovací komise měla již dávno fungovat. 

o určit jako předsedu vyšetřovací komise poslance z poslaneckého klubu SPD 

▪ snad není nutné vysvětlovat proč. Tohle není o politice, ale patriotismu a ochraně českého 

národa. Věříme, že s podporou veřejnosti předseda komise, ať už to bude jakýkoli 

poslanec SPD, bude veřejnosti tlumočit pravdu a nic než pravdu.  

o povinnost zvolit jako svého místopředsedu poslance z poslaneckého klubu Nezařazených 

▪ někdo nad tím bude kroutit hlavou, kam až zasahujeme, ale berte to takto: bude to hlas 

a volba Vás – lidí. Ať si Poslanci uvědomí, že nejsme úplně tak bezbranní a umíme si 

poradit i s jejich kličkami v zákonech stejně tak dobře, jako oni kličkují celá desetiletí. 

Nezařazení poslanci jsou v zásadě svobodní poslanci. Občané, tak jako Vy. Ti opravdu 

nezávislí de-facto mají daleko silnější mandát než jakýkoli poslanec parlamentních stran. 

Ti, co od Parlamentních stran utekli, věděli moc dobře proč.  

o povinnost jmenovat minimálně 15 nezávislých vyšetřovatelů z řad občanské veřejnosti na 

základě mého výběru 

▪ ten výběr bude za nás, za lidi 

▪ poslanci ať si nominují také své vyšetřovatele, nemáme s tím problém 

o aby pan Radek Pech byl jmenován jedním z výše uvedených 15 ti nezávislých vyšetřovatelů 

▪ nestojím o funkce ani o slávu 

▪ koronavirus, závádění nových technologií nám velmi pravděpodobně chce vzít naši 

svobodu, demokracii, suverenitu a nezávislost, proto chci být u toho, abych dohlédl na to, 

že vše proběhne transparentně 

▪ nikdo na světě si mě za nic nekoupí  

▪ nikdo mě neumlčí, dokud budu živ   

o povinnost jmenovat minimálně 15 nezávislých odborníků/expertů z řad české, ale i zahraniční 

odborné veřejnosti na základě mého výběru 

▪ ten výběr bude za nás, za lidi 

▪ poslanci ať si nominují také své vyšetřovatele, nemáme s tím problém 

 

2. aby nošení roušek a „social distancing“ nám bylo výhradně doporučováno 

✓ pokud se cítíte zdraví, nikdo by Vás neměl omezovat (lze toho velmi lehce zneužít) 

✓ s ochranou zdraví to má při bezpříznakovém stavu pramálo společného 

✓ roušky nás neochrání, vzpomeňte na igelitové pytlíky jako ochranu před jaderným výbuchem – nesmysl 

✓ celodenní nošení roušek snižuje naši imunitu 

✓ proč ministr zdraví nedělá osvětovou kampaň na to, abychom si imunitu přirozeně zvyšovali? 

✓ protože je to ministr vakcín a vakcinářské lobby  

✓ častá dezinfekce rukou = snižování vlastní imunity, i kůže absorbuje tyto jedy – opatrně!!! 

✓ nikdo neprokázal infekčnost viru, někdo to napsal a oni tomu slepě věří, být na jejich místě, jednám 

rychle, ale všechny informace ověřuji  
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3. aby nebyla omezována ekonomická činnost podnikatelů a občanů ČR 

✓ je to prosté, pokud zavřeme obchody, cestovní ruch v konečném důsledku přijdeme o práci 

✓ bez práce nebudeme mít peníze 

✓ bez peněz co jíst 

✓ přijdeme o majetek 

✓ ekonomika se rozpadne = to je pravá podstata toho co se děje = ekonomický RESET  

 

4. rozhodování se o svém zdraví, a zdraví svých dětí, odmítám druhotné podmiňování, omezování, či aplikování 

skrytých implikačních podmínek apod.  

✓ naše tělo = naše rozhodnutí 

✓ naše děti = naše rozhodnutí 

✓ kdo nebude očkovaný = zaplatí si léčbu sám – NEAKCEPTOVATELNÉ 

✓ kdo nebude očkovaný = nebude používat veřejnou dopravu – NEAKCEPTOVATELNÉ  

✓ kdo nebude očkovaný = nebude mít přístup do zaměstnání – NEAKCEPTOVATELNÉ  

✓ co je implikační podmínka? Škola Vám oznámí, že nějaký den bude očkování dětí. Dostanete formulář. 

Vyplníte ho, a potvrdíte písemně, že si nepřejete, aby Vaše dítě bylo očkováno. Pošlete dítě v den očkování 

do školy. Vrátí se oočkované. Proč? Protože implikační podmínka. Posláním dítěte v den očkování do školy 

projevujete podle WHO tzv. implikovaný souhlas. – NESTOUDNÉ (praxe z Anglie, nečekejme na to, až to 

bude u nás)  

 

5. aby Vláda ČR stanovila výrazně nižší částku, a to do maximální výše 300 Kč vč. DPH 

✓ proč většina doktorů mlčí? Protože za výtěr nosu nebo zpracování rychlo-testu inkasují od nás velké 

peníze 

✓ reálná hodnota testu je v tomto objemu testování 50 Kč a ne 1.750 Kč – NESTOUDNÉ  

✓ navíc se ukazuje, že ty PCR testy jsou úplně k ničemu   

✓ serologický test – test krve = nejspolehlivější metoda 

 

5.1. aby Test byl plně hrazen ze zdravotního pojištění;  

✓ přijde Vám to logické? Vláda Vás připraví o zdroj příjmu, o úspory a aby jí to šlo rychleji, tak požaduje 

testy za naprosto nesmyslné peníze 

✓ pětičlenná rodina za testování zaplatí 8.750 Kč (při návratu z dovolené, nebo před odjezdem na ní) 

✓ chtějí nás testovat, ať si to hradí z našeho zdravotního pojištění  

 

5.2. aby cena Testu byla i cenou pro tzv. Samoplátce  

✓ bez diskuze, stát je tu od toho, aby se o nás v takové situaci postaral  

✓ vždyť i při ceně 300 Kč je to 10x více, než chtěl bývalý ministr zdravotnictví Julínek (ODS) poplatek 

30 Kč u doktora – pro tohle lidi volili současnou vládu?  

 

5.3.  aby se zcela upustilo od testování vzorků z nosních dírek a přistoupilo se výhradně k serologickým testům  

✓ ukazuje se, že testy z nosních dírek jsou v některých případech bolestivé a velmi nepříjemné 

✓ mrkněte na videa na www.kulovy-blesk.cz  

✓ někteří odborníci ORL (specialisté na ušní nosní krční) před tímto způsobem testování varují  

✓ ani nám nepřijde logické, že při tak vysoké infekčnosti viru, nestačí stěr z úst nebo z rukou  

✓ vezměte do úvahy těch opatření a peněz, dezinfekce, roušky, plexiskla, social distancing   

http://www.kulovy-blesk.cz/
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5.4. zvýšit cenu za jakýkoli Test na 10.000 Kč, pokud se jedná o zaměstnavatele zahraničně vlastněných firem  

✓ prosíme, nemyslete jen na sebe, je plno lidí, co pracuje pro zahraniční firmy – ochraňte je 

✓ pokud zaměstnavatele, resp. zahraničního vlastníka bude stát test 10.000 Kč, rychle si rozmyslí 

vyžadovat testy po zaměstnancích 

✓ proč je to nebezpečné? Zahraniční vlastníci mohou mít jiné cíle, nemusí jim jít primárně o naše 

zdraví 

✓ naše zdraví = naše volba  

 

5.5. ponechat aktuální cenu za jakýkoli Test, pokud se jedná o zaměstnavatele tuzemsky vlastněných firem  

✓ aktuální cena je 1.750 Kč 

✓ tuzemské firmy nepodezíráme z něčeho nekalého, stejně tak jako nepodezíráme všechny 

zahraničně vlastněné (ale není čas zjišťovat – kdo je kdo 😊)  

✓ 1.750 Kč je poměrně drahá záležitost pro tuzemské firmy, aspoň nebudou nikoho tlačit ke zdi 

 

6. aby Ministerstvo vnitra ČR zabránilo realizaci programu AMIF č. 28, za účelem podpory zřizování a provozu 

migračních center, jakož i dalších obdobných programů na území celé České republiky; 

✓ nepotřebujeme tu ani islám, a ani problematické uprchlíky 

✓ vidíme to v Německu, Francii, Anglii, Itálii – jsou nezvladatelní, ničeho si neváží 

✓ kdo je slušný a poctivý, a bude respektovat naši kulturu, bude mít vždy dveře otevřené. Na to 

nepotřebujeme stavět migrační centra, z těch se také může vyklubat v budoucnu něco naprosto jiného.  

Třeba koncentra… raději to ani nedopíšeme… 

 

7. realizovat a přijímat platby v hotovosti 

✓ digitalizace, automatizace, blockchain – pro některé jednoduše – představte si banku bez zaměstnanců 

✓ náklady jen na servery, elektřinu a minimum obsluhy – paráda  

✓ nejdříve vše v telefonu v aplikaci, později nevyoperovatelný čip, kterým Vás identifikuje i policejní robot 

na ulici, nebo zrovna prolétávající dron řízený umělou inteligencí – o to se hraje a nikdo se nás neptal, 

jestli to chceme 

✓ pokud by se ptali, byla by logicky na prvním místě jasně definovaná ochrana před možným zneužitím 

✓ nikdo se nás na nic neptá 

✓ když nebude hotovost, pokuty, daně, doslova vše Vám seberou mávnutím proutku 

✓ stačí nemít stejný názor 

✓ hotovost si musíme uchránit    

 

8. okamžité odvolání plk. prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. z funkce Ministra zdravotnictví ČR 

✓ bez komentáře – nutné  

✓ střet zájmů  

✓ ztráta důvěry 
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9. okamžité odvolání prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., z funkce Ředitele Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky ČR 

✓ to Vám tak jednoho dne někoho napadlo zřídit další statistický úřad 

✓ další vyžírky státního rozpočtu, co nás teď straší nesmyslnými čísly a informacemi 

✓ až do toho práskneme, budou jako malí kluci ukazovat jeden na druhého prstem 

✓ jsme ve spojení s lidmi, kteří statistikám rozumí, a i když jim osobně nabízí pomocnou ruku, nestojí o ni 

✓ asi moc dobře vědí proč  

 

10. PODÁVÁM, stížnost na generálního ředitele ČT pro soustavné a vědomé porušování zákona o ČT 

✓ to, co předvádí televize za organizované strašení je neakceptovatelné 

✓ samozřejmě, že politici i média budou chtít udělat vše proto, aby se na ně taková nehoráznost 

neprovalila 

✓ to je i součást plánu těch globalistů, kteří tahají za nitky 

✓ proč se toho divadla účastní ČT za naše peníze – nás diváků naprosto nechápeme 

✓ ČT se tím podílí na šíření klamavých informací 

✓ generální ředitel dostal schválenou několika milionovou odměnu – prý za dobrou práci (jak pro koho) 

✓ pozor, bez stížnosti nejdou dělat následující kroky 

 

10.1. aby Rada ČT neprodleně učinila takové kroky, které by napravily výše zmíněné nedostatky, a bylo mi 

poskytováno objektivní, vyvážené, a především nezávislé zpravodajství, věrné obrazu geopolitické i 

domácí scény bez účasti vlivu a protěžování zájmových skupin 

✓ o manipulaci mainstreamových médií se mluví celosvětově skoro jedním jazykem 

✓ cenzura sociálních sítí 

✓ fact-check společnosti servírující zaručené pravdy, kdo je a proč platí?  

✓ v ČT jsme měli i my historicky velmi silnou důvěru, korona krize ale ukázala jasný stav věcí 

✓ viděli jste v televizi vyváženou debatu na téma, zda je korona virus přírodní mutant nebo vir 

vytvořený v laboratoři? Viděli jste, že by ČT pátrala, jestli ohnisko nákazy bylo ve Wuhanu, nebo 

naopak v USA? 

✓ proč nám média vůbec říkají, koho máme mít rádi, a koho máme nesnášet? Jsou jejich agresivní 

dotazy manipulací s fakty a ovlivňování veřejného mínění? Kolikrát se to stalo? Co když se to stane 

někdy nám? Neděje se nám to již nyní?  

✓ pamatujete se na poslední nákup léků proti virovému onemocnění? TAMIFLU – od firmy ROCHE, 

onemocnění zázračně zmizelo, vláda zaplatila de-facto výpalné 300 mil. Kč, antivirotika skončila ve 

skladu státních rezerv, a pak prolétla komínem. Ještě před tím, než se tak stalo, protože šlo o 

globální nákupy na doporučení, koho jiného než WHO. Následně byla provedena nezávislá studie, 

která prohlásila, že zázračný lék TAMIFLU nebyl nic jiného než obyčejný paracetamol.  

✓ viděli jste alespoň stín pochybností nad řešením celé pandemické situace? Viděli jste všude po 

světě probíhající demonstrace proti korona virovým opatřením? Když už proběhla informace, tak 

velmi krátká a zavádějící. Proč není speciální vysílaní na ČT24, které by sledovalo nepokoje a 

nezávislá vyjádření odborníků? Opravdu je pro zpravodajství tzv. okurková sezóna?       
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10.2. vzhledem k závažnosti tohoto počínání, okamžité odvolání z funkce generálního ředitele České televize 

pana Ing. Petra Dvořáka, MBA; 

✓ přesně pro výše uvedené, musí dojít v ČT ke změně, a to velmi rychle 

✓ jeho odvolání je jediná možnost, jak se dostat k relevantním informacím 

✓ pokud se to nezlepší, přijde na řadu sama Rada ČT a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – nikdo 

z nich, nic pro objektivní a vyvážené zpravodajství nedělá 

✓ za co berou peníze? To snad nemají rodiny a ani se neobávají v dnešní situaci o budoucnost svých 

dětí?  

✓ mrkněte se u nás na stránkách, za nedlouho (až doděláme překlad a titulky) zveřejníme video od 

německého právníka, špičku v oboru na rozkrývání korupce – EXPLOZIVNÍ (pro naprosto všechny 

pochybovače) 

    

3) NO A NAKONEC, CO PO PODPISU?                                                                               

(HLAVNĚ OVĚŘENĚ) 

 Tak a jdeme do finále. Nemějte nám to prosím za zlé, víme, toho textu je moc, ale těch problémů na vyřešení 

bohužel také. Jedině takto přes jasné POKYNY & INFORMACE zabezpečíme:  

● cíle, argumenty a srozumitelnost všech požadavků 

● důvody, které nás k akci vedou  

● stejnou úroveň znalostí všech o tom, co a proč se tak děje 

 Vůbec nechceme úplně každého posílat s podpisem na poštu, nebo k notáři, aby každý svůj podpis ověřil – 

to opravdu ne.  

 Jedná se nám o ten úplně poslední podpis dole na podpisovém archu. Takto vypadá:  

Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky, je mi více než 18 let. Beru na vědomí, že ten, kdo podepíše 

vícekrát podpisovou listinu nebo podepíše listinu, ač není oprávněnou osobou, nebo kdo v podpisové listině uvede 

nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3.000,- Kč.           

 

V __________________________DNE____________________PODPIS______________________________________ 

          OVĚŘENÝ PODPIS *(   

 

1) Prohlášení je tam jen proto, aby eliminovalo skutečnost, že by někdo úmyslně podepsal PETICI dvakrát. 

2) V den podpisu musí být osoba starší 18 ti let (tj. musí podepsat skutečně nejdříve v den 18. narozenin)   

3) No a poslední nešvar, a kvůli tomu jsme vymýšleli celou strategii s ověřeným podpisem, jak celé to úsilí nás 

všech ochránit, protože velmi jednoduše někoho napadne škodit, anebo bude mít ten úžasný nápad nám 

naopak s dobrým úmyslem neférově pomoci, a pošle 1.000 podpisů, které pak při ověření nebudou platné.   

4) Myšlenka je taková, že pokud necháte podepsat PETICI lidem, jen těm, které opravdu znáte a oni znají Vás, 

tak pokud sbíráte podpisy za rodinu, nebo v rámci akce cíl 50 podpisů (od známých, přátel, kolegů z práce), 

tak NENÍ potřeba každý jejich podpis na prohlášení ověřovat.  
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5) Tento fakt, že všechny podepsané osoby pod PETICÍ na PODPISOVÝCH ARŠÍCH osobně znáte, pak stvrdíte tak, 

že Vámi podepsaný PODPISOVÝ ARCH dáte úplně do spodu všech PODPISOVÝCH ARCHŮ, tj. jako poslední. 

Pokud podpisový arch každému vytisknete oboustranně = jeden člověk = dva listy. Tak každý podepíše svůj 

PODPISOVÝ ARCH s POŽADAVKY od shora až dolů dle své volby, a nakonec dole i své prohlášení. Tento JEJICH 

neověřený podpis bude takto úplně v pořádku. Ověříte ho tak, že Vy svoji PETICI, tj. Váš PODPISOVÝ ARCH 

podepíšete tam, kde s požadavky souhlasíte, avšak POZOR! – úplně spodní prohlášení podepíšete až přímo 

na poště – přepážce Czech Point, nebo u notáře/na obci.  Složka bude tedy obsahovat v maximu 50 x 2 = 100 

stránek A4, kdy ten Váš PODPISOVÝ ARCH bude úplně ten poslední. Úřednice to sešije, přelepí roh, a na 

úplně poslední straně ověří jen jeden VÁŠ podpis. Vy ručíte za to, že tam není nikdo, koho osobně neznáte. 

6) Pokud jste na PODPIS PETICE jen sám / sama za sebe, a nechcete sbírat další podpisy, víme, že není nutné mít 

ověřený podpis, ale udělejte to prosím pro nás. Dáte nám tak jistotu, že naši PETICI jen tak někdo nenapadne 

a následně ani nezpochybní.  

7) DĚKUJEME všem Radek Pech, David Formánek, Denis Schmidt, Iveta Kovářová, Petr Vozák, Dušan 

   Kováč a ještě jeden zatím stydlivý dobrovolník z Brna       

DOPORUČENÝ POSTUP:    šetřeme papírem  

• Vytisknout 1x Petici – oboustranně (klidně černobíle) – 2 dvoustrany – jinak 4 jednostrany 

• Vytisknout 1x Návrh usnesení – oboustranně (klidně černobíle) – 3 dvoustrany – jinak 6 jednostran 

• Vytisknout 1x Pokyny a informace – oboustranně (klidně černobíle) – 4 dvoustrany – jinak 8 jednostran 

• Vytisknout 50x Podpisový Arch – oboustranně (klidně černobíle) – 100 dvoustran – jinak 200 jednostran 

o tisk 109 stran x 2 Kč = 218 Kč 

o 30 Kč ověřený podpis 

o cca 100 Kč doporučené poštovné a velká pevná obálka  

o celkem cca 350 Kč (maximální náklady na 50 podpisů) 

• Vytipujte si koho oslovíte, Váš člověk vhodný pro tuto PETICI bude s největší pravděpodobností NEVOLIČ 

(více jak 60 % voličů NEVOLILO), který k volbám nešel, nebo nechodí, protože mu vše už leze krkem stejně 

tak jako nám, a nemá tušení, koho volit. Klasická jednoduchá otázka. Byl (a) jsi volit? Co říkáš na lock-down, 

ekonomické restrikce, roušky, vakcíny atd… a vysvětlovat, a vysvětlovat, a vysvětlovat.                                        

No, noty od nás máte pořádný, dalo nám to opravdu fušku.     

• každému zájemci o podpis, prosím pošlete výše uvedené PDF před samotným podpisem PETICE vše e-mailem 

k pročtení, každému trpělivě zodpovězte dotazy, KAŽDÉMU podnikateli a živnostníkovi, řekněte ať nás 

sleduje, a prostřednictvím své oborové asociace, sdružení se bude moci za nedlouho připojit k zahraniční 

žalobě a požadovat TROJNÁSOBEK způsobených ŠKOD!!! – dobrovolný admin. poplatek 1.000 Kč – nic víc!    

• každému řekněte o našich plánech na rychlou změnu – detaily během kampaně a průběžně na našem webu 

• v případě dotazů mi napište e-mail    

• na stejný email radek.pech@protonmail.com mi pošlete krátkou zprávu, že posíláte zásilku a kolik podpisů. 

Lépe to ohlídáme, a když to náhodou nedojde, tak se Vám hned ozveme. Posílejte to prosím doporučeně.  

• nestyďte si říct o 7 Kč podepisujícímu na úhradu nákladů – je to pro každého jednotlivě drobnost a pro Vás 

350 Kč může být naopak velký výdaj – NEVZDÁVEJTE TO!  

ČITELNĚ vyplněný a vlastnoručně podepsaný petiční arch zašlete POŠTOU nebo OSOBNĚ DONESTE                                            

(Po-Pá 10:00-15:00) na adresu: MT účetnictví s.r.o., Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1.                                                  

Toto místo je pouze administrativní podpora – pomáhají nám tam s příchozí poštou.  

mailto:radek.pech@protonmail.com

