Vážená televízia

Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o pomoc pri informovaní občanov SR o
situácii, ktorá v týchto dňoch hýbe Slovenskom a to je využite ústavného práva na
odpor, podľa čl. 32 Ústavy SR, dvíha sa vlna protestov, narastá nespokojnosť...
Vieme, že nie ste len zamestnanci, ale predovšetkým občania, ktorí sami na sebe
pociťujú, ako zle je tento režim nastavený, že sa porušujú ľudské a občianske práva,
politikou sa preháňa korupcia a moc finančných skupín, sme presvedčení, že o tomto
všetkom viete a viete aj, ako funguje cenzúra, či v niektorých médiách už aj
autocenzúra.
Od 9.11.2013 začína už spomínaný odpor, prosíme, aby ste už odteraz začali o týchto
aktivitách občanov informovať, následne prezidentovi SR bude doručené ultimátum
na odvolanie vlády, generálneho prokurátora a rozpustenie parlamentu.
Tejto situácii napomôže už oznámený ekonomický bojkot všetkých občanov, to
znamená, že by si mali čím skôr vybrať všetky peniaze z bánk, krátkodobé i dlhodobé
vklady. Prikladám Vám aj znenie už odvysielaného „Bojkotu“.
Generálny štrajk 15.11.2013 ako posledná výstraha.
17.11.2013 o 17.00 hod končí ultimátum pre prezidenta, pri jeho nesplnení,
podnikneme ďalšie kroky, ktoré zverejníme neskôr.
Radi by sme Vás pozvali priamo sledovať udalosti v Bratislave a potom ich vysielať
a prenášať pravdivé informácie občanom, ktorí nebudú môcť byť v centre udalostí, či
už kvôli ich finančnej situácii alebo zdravotnému stavu.
Bolo by vhodné, podľa Vašich možností, zvážiť vysielanie aj cez veľkoplošnú
obrazovku na námestí Vášho mesta a tak zapojiť a informovať čo najviac ľudí, tým
zvýšiť sledovanosť regionálnej TV.
Prosíme aj o odvysielanie Výzvy, ktorú v NR SR prečítala poslankyňa NR SR Helena
Mezenská ešte v septembri t.r. Ak odznela v parlamente, podľa nášho názoru sa
nemôže považovať za protištátnu, či provokatérsku...neviem, aké možné či nemožné
argumenty by mohol použiť niekto, kto by bol proti rozširovaniu týchto informácií.
Doteraz má táto Výzva už asi 500 000 zdieľaní na FB a internete a šíri sa aj do
zahraničia, je preložená do viacerých jazykov...
http://www.youtube.com/watch?v=9ylXBZ4LDho&feature=youtu.be

http://www.slobodnyobcan.sk/
http://www.mojevideo.sk/video/1c5c2/ako_denisovan_k_ludu_prehovoril.html
http://youtu.be/C2-2dzhXhO8

http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-29_21-00_informacna-vojna-9-11-2013chlebik-laurinec-gulis-perhac.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=2mP3b86zVvo
http://panobcan.sk/prof-ing-peter-stanek-csc-globalna-kriza-a-kontrolovanaspolocnost/

Prosíme o uverejnenie bankového účtu, kde môžu občania posielať finančnú pomoc
na podporu a zabezpečenie protestov, lebo všetko platíme zo svojich-teraz už
posledných peňazí, pretože nás nefinancuje žiadna politická, či finančná skupina, sme
len občania, ktorí už takto nechcú žiť:
dobrovoľná zbierka: 520700-420 34 55 994/8360
pomôže nám každé euro....ďakujeme
Tento list posielame aj všetkým regionálnym médiám, aj niektorým zahraničným, aby
nebol úmysel slovenských občanov spochybnený. Tento proces je už tak
naštartovaný, že na jeho konci zmenu očakávame - vznik nového spravodlivého
spoločenského systému.
Vašou účasťou prejavíte svoju angažovanosť, občiansku povinnosť a nezúčastnenosť
na vlastizrade tým, že budete pravdivo informovať, čím v nijakom prípade nedáte
možnosť, aby vás mohol v budúcnosti niekto obviniť z kolaborácie s týmto režimom.

čl. 26 Ústavy SR
•
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
•
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným
spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a
rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.
•
Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu
•
Cenzúra sa zakazuje.

Ďakujem.
V mene Slobodných občanov

Daniela Matovičová, dana@jay.cz

P.S. Ak budete mať záujem, priebežne Vám budem posielať info o ďalších krokoch,
pre zlepšenie informovania divákov.

