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Veřejné vyhlášení Průběžných občanských voleb do Občanského parlamentu

Návod postupu
v případě zájmu o kandidaturu a volby do Občanského parlamentu

Oddíl I.
Úvod 

Pokud jste rozhodnuti konečně dělat něco praktického pro změnu v naší společnosti a reálně pracovat
na ochraně své i svých dětí, a zapojit se do procesu plné přímé demokracie s principem zákonodárné
moci pouze v rukou občanů a nikoho jiného, zejména ne do rukou zkorumpovaných zastupitelů, a
chcete jako občané referendem spolurozhodovat o našem životě, pročtěte si tento návod.

Současný stav

(1) Přípravný výbor, zvolený občany ČR, připravil s oporou čl.2 Ústavy ČR, zákona č.1 a na základě
opory v Listině základních práv a svobod, zákoně č.2, čl. 23, Právo na odpor, pokud státní orgány
selžou, ve spolupráci s Referendem ČSR v červenci 2021 lidové volby občanů do Občanského
parlamentu  a  provedlo  inzerci  Lidových  voleb  Volebními  novinami  v počtu  1  milion  kusů,
distribuovaných v každém okrese České republiky a 1 milionem inzerce v celoplošných novinách. 

(2) Přípravný výbor zcela legitimně zvolil nezávislou Volební komisi, která celé volby zpracovala a
vyhlásila výsledky, čím byl ustanoven Občanský parlament, jeho členové jako poslanci nejvyššího
zákonodárného orgánu ČR.

(3) V září 2020 započal Občanský parlament (dále jen OP) svou činnost, schválil Jednací řád, zákon
č. 1/2021 OP jako základní dokument OP a Prozatímní zákon proti covid-fašismu, zákon č.2/2021
OP,  a  dále  je  doplnil  o  další  novelizace  zákonnými  definicemi  paragrafů  Fašismus  a  Covid-
fašismus a paragrafy, Dekrety proti covid fašismu a trestným činům úředních osob, zdravotnictví a
školství,  proti  trestné činnosti  vydírání  zaměstnavatelů a veřejných provozoven a proti  trestné
činnost vydírání fyzických osob proti fyzickým osobám.

(4) Je  zcela  jasné,  že  pouhé  protesty  a  revoluční  křik  neopraví  zdeformované  zákony,  neopraví
zkorumpovanou moc, přisluhující zájmům nadnárodním korporací. Je třeba, aby celý stát přešel do
nového společenského systému zcela připraven s opravenými zákony a nenastal chaos, zmatek,
ekonomická, zákonodárná a celostátní krize, ale oprava a zlepšení celospolečenské situace. 

(5) Je rovněž jasné, že současný politický systém je mafie a nic neopraví, sleduje zájmy cizí moci,
nikoliv  zájmy občanů ČR.  Jejich  cíl  je  rozbít  pilíře  a  národní  státnost  a  vytvořit  novodobou
podobu uspořádání východní Evropy,  Trojmoří podle plánů Globálních prediktorů. Proto, co si
neuděláme  sami,  opravdu  mít  nebudeme.  Chceme  suverénní  Českou  republiku,  nikoliv  svět
centrálně ovládaný globálnímu fašisty.

Pokračování v oddílu II.
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Kdo jste  se  rozhodli  pro  tyto  společné  cíle  v zájmu  svém a  svých  dětí,  a  chcete  kandidovat  do
Občanského parlamentu a přidat  své úsilí  k cíly „Nechci  válku,  chci  bezpečí  vnější  i  vnitřní,  chci
kvalitní  zdravotnictví,  školství,  skutečné  právo  a  spravedlnost,  sociální  bezpečí,  lidská  práva  a
suverénní, soběstačný a bezpečný občanský stát a chcete se připojit jako zákonodární občané k tomuto
Občanskému odporu, řiďte se následujícím návodem:

Zájemci o kandidaturu – jednotlivé kroky

1) Seznamte  se  s dokumenty  Volební  komise  v horním menu  webu  http://www.obcansky-
parlament.info/ odkaz Volby – Pravidla Voleb

2) Po  seznámení  přejděte  v horním  menu  webu  jako  anonymní  (nepřihlášený) uživatel
www.obcansky-parlament.info/ na druhý odkaz Volby → Přihláška kandidáta

3) Objeví se fám stránka, Přihláška kandidáta, kde si můžete vybrat  Registraci kandidáta (on-
line) nebo ručně vytisknout PDF přihlášku, vyplnit, ověřit podpis a zaslat Volební komisi na
adresu uvedenou v přihlášce. 

4) Připravte si k tomu prosím své Foto a napsaný životopis ve formátu PDF.

5) Pokud  jste  s v kontaktu  s některým z našich  Volebních  komisařů,  můžete  jej  kontaktovat,
ověřit podpis u něj a přihlášku mu předat. Pokud splníte všechny předepsané kroky, včetně
Složení  přísahy a  Minimálního  školení,  které  najdete  po  registraci  v levém menu  budete
zařazeni na List kandidátů.

6) Volby probíhají průběžně. Zaslanými Volební lístky voličů po zařazení na List kandidátů  jste
zvolen a stáváte se poslancem, 

7) V tomto  okamžiku  by  jste  se  měl  denně  přihlásit  na  www.obcansky-parlament.info/,
sledovat váš email a upozornění a v Levém menu složku Poslanec a vše v této složce.

8) K seznamování slouží dále v horním menu veřejná  Úřední deska a v levém menu Poslanec
Pracovní deska pro poslance.

9) Kdykoliv  během procesu  podání  přihlášky  nebo  registrace,  nebo  když  budete  potřebovat
poradit, volejte linku pomoci 728 279 284, která je k dispozici 24 hodin denně.

2

http://www.obcansky-parlament.info/
http://www.obcansky-parlament.info/
http://www.obcansky-parlament.info/
http://www.obcansky-parlament.info/

