
První celostátní občanské REFERENDUM.  (referendum1)
Pracovní tým: Dáša Krylová +Juraj Seman +Jaroslav Fišer.                                                    25.listopadu 2013 Koňkovice 

Odpovědi zasílejte na –     referendum1@atlas.cz.     Nebo na adresu - Krylová Dagmar, Meziklasí 19,Světlá nad Sázavou,58291 
Dále prosím o přeposlání, kopírování a rozdávání jiným, kteří mají také vlastní názory a chtějí je prezentovat. Předem děkuji. Dagmar Krylová

První celostátní občanské REFERENDUM
  (referendum1) Hlas lidu = Politici a úředníci jsou naši zaměstnanci. My je platíme, nás budou poslouchat.
Nechceme ORGANIZOVANÝ ZLOČIN, který zde hospodaří proti ekonomickému zájmu občanů a státu.

Naše země potřebuje skutečně zdravou, pevnou a poctivou vládu, která však nemůže a ani nevznikne ze 
současného slepence stran a hnutí. V poslaneckých lavicích opět uvidíme mnohé staré tváře a nováčci 
nebudou mít sílu něco změnit. Možná jim budou uznány nějaké paběrky… Nebo časem podlehnou… Naše 
země potřebuje změnu výraznou a to změnu systému. Ta však nenastane. Ze slibů zbylo jen zklamání a je 
poslední šance vzít vládu do svých rukou, nežebrat peticemi, ale tvrdě jednat. Čekání na uzákonění 
všeobecného referenda je ztráta času. Někde v šuplíku je již připraveno, jistě bude okleštěno a k ničemu. 
Prvním krokem je toto referendum, které není zatím žádným zákonem zakázáno a omezeno. Využíváme 
legislativní chyby při uzákonění referend na nižších úrovních. Kdo je zná, ví moc dobře, jak jsou zákonem 
omezena. Nemějte obav, že vznikne chaos, panika… Po referendu mohou nastat další kroky,odvislé od 
výsledků. Například vyhlášení občanských voleb a tím faktickému převzetí vlády lidem. Můžeme mít 
vládu složenou z odborníků, dát jim odpovědnost… To vše nám dosud nikdo a nic nezakazuje. Dokonce 
můžeme si i sami vybrat program strany nebo hnutí, který získá většinu. Ani toto není zákonem zakázáno. 
To vše lze docílit poměrně snadno několika referendy. Bude to rychlejší, levnější a odpadnou koaliční 
pakty. Nevěřte, že to nejde, nenechte se napálit. Vše jde, jen najít tu správnou cestu. Vše je jen na nás, zda 
uděláme vše pro záchranu budoucnosti a nebo se necháme ovládat. Nikdo za nás nic neudělá, zvláště ne ti, 
kterým současný stav vyhovuje a bohatnou z něj.
Takže jděme na to. Níže je prvních několik otázek a dle výsledků budou následovat další kroky. Ty již 
budou řízeny striktně dle výsledků referenda. Otázky jsou záměrně psány jednoduše, možná nedokonale. 
Jsou určeny všemu lidu a jak se výše uvádí jde o první sadu. Jakmile přibudou další ochotní pomoci, 
spustí se i webové stránky na které bychom rádi umisťovali průběžně vyplněná referenda. Samozřejmě 
v souladu s legislativou, tj. bez osobních údajů. Kdo si je bude přát zveřejnit, může souhlas se zveřejněním 
napsat na konec formuláře.  
Při vyplňování formuláře škrtejte nehodící se.
Z důvodu nedostatku financí prosíme o množení mezi sebou… 

1)Chci pokračování současného systému vládních stran ?             
                                          ANO - NE
2)Chci vládu odborníků v zaměstnaneckém poměru s plnou odpovědností ?
                                    ANO - NE
3)Chci zrušení soukromých exekutorů ?                                         
                                    ANO - NE
4)Chci plošný zákaz heren, kasín, vlt a podobných zařízení ?           
                                    ANO - NE
5)Chci uzákonění jasné hranice pro lichvu a pohledávky ?              
                                    ANO - NE
6)Chci zrušení imunity ?                                                                  
                                    ANO - NE
7)Chci zastavení privatizací bytového fondu a zvyšování nájmů ?
                                    ANO - NE
8)Chci sloučení zdravotních pojišťoven v jednu ?                         
                                    ANO - NE
9)Chci vystoupení z EU ?                                                               
                                    ANO - NE
10)Chci spojení České a Slovenské republiky v jeden federativní stát ?
                                    ANO - NE
11)Chci zrušení církevních restitucí  ?                                             
                                    ANO - NE
12)Chci aby o všech důležitých věcech bylo vyhlášeno referendum?
                                    ANO - NE
13)Chci stanovení mzdových tabulek u každé profese  ?                
                                    ANO - NE
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14)Chci zrušení a úplný zákaz virtuálních sídel firem ?                   
                                    ANO - NE
15)Chci zrušení všech poplatků ve zdravotnictví ?                          
                                    ANO - NE
16)Chci obnovení stíhání všech velkých kauz zastavených Klausovou amnestií  ?
                                    ANO - NE

17)Chci omezení zaměstnávání a zneužívání cizinců v naší zemi ?
                                    ANO - NE
18)Chci majetková přiznání všech pracujících ve státní správě ?    
                                    ANO - NE
19)Chci, aby sporný nebo nedoložený majetek, příjem propadl státu ?
                                    ANO - NE
20)Chci zákaz podnikání firem na našem území sídlících v daňových rájích ?
                                    ANO - NE
21)Chci zavedení tchajwanského modelu kontroly poctivosti podnikatelů ?
                                    ANO - NE
22)Chci zákaz financování politických stran,hnutí apod. ze státního rozpočtu ?
                                    ANO - NE
23)Chci zákaz anonymních akcií. Akcie musí být na fyzickou osobu ?
                                    ANO - NE
24)Chci zestátnění veškerého pochybně zprivatizovaného majetku ?
                                    ANO - NE
25)Chci obnovení povinné vojenské služby ?
                                    ANO - NE
26)Chci zavedení povinné volební účasti ?
                                    ANO - NE
27)Chci zrušení senátu ?
                                    ANO - NE
28)Chci zemské uspořádání ?
                                    ANO - NE
29)Chci maximální tresty za korupci na všech úrovních ?
                                    ANO - NE
30)Chci omezení dovozu zboží, jež jsme schopni si vyrobit sami ?
                                    ANO - NE
31)Chci přísné tresty za korupci soudů,státních zastupitelství a policie ?
                                    ANO - NE
32)Chci zavedení pracovní povinnosti pro osoby ve výkonu trestu ?
                                    ANO - NE

Souhlasím- nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů. 

SOUVISLOSTI         ¨  ANO = POVOLUJI ZVEŘEJNĚNÍ JMÉNA, BYDLIŠTĚ (KRAJ, OKRES) 

      ,           ¨      NE = po zpracování používat dále POUZE registrační IDENTIFIKÁTOR 

NÁZORY – KOMENTÁŘE- SOUVISLOSTI-NABÍDKY POMOCI UVÍTÁME NA  UVEDENÉM KONTAKTU   referendum1@atlas.cz 

Pro základní platnost či případnou ověřitelnost zadej:  Vaše datová schránka ……………………………………                              

nebo email …………………………………………………………………………… spojený s profilem Linkedin, Googole, Lidem, Facebook apod.

¨  ANO = Chci zaslat další informace a zprávy o vývoji (zpravodaj, email)   ¨  NE =  Nemám zájem o další informace

Jméno              Příjmení                Adresa trvalého bydliště                               Datum narození    státní příslušnost             podpis 

…......            …................            …...................................                                 ...........................      .................             ...................................
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Doplněk k referendu1

NÁZORY – KOMENTÁŘE – SOUVISLOSTI - NABÍDKY POMOCI

Souhlasím- nesouhlasím se zveřejněním osobních údajů. 

SOUVISLOSTI         ¨  ANO = POVOLUJI ZVEŘEJNĚNÍ JMÉNA, BYDLIŠTĚ (KRAJ, OKRES) 

      ,           ¨      NE = po zpracování používat dále POUZE registrační IDENTIFIKÁTOR 

NÁZORY – KOMENTÁŘE- SOUVISLOSTI-NABÍDKY POMOCI UVÍTÁME NA  UVEDENÉM KONTAKTU   referendum1@atlas.cz 

Pro základní platnost či případnou ověřitelnost zadej:  Vaše datová schránka ……………………………………                              

nebo email …………………………………………………………………………… spojený s profilem Linkedin, Googole, Lidem, Facebook apod.

¨  ANO = Chci zaslat další informace a zprávy o vývoji (zpravodaj, email)   ¨  NE =  Nemám zájem o další informace

Jméno              Příjmení                Adresa trvalého bydliště                               Datum narození    státní příslušnost           podpis 

…......            …................            …...................................                                 ...........................      .................            ...................................
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