Podnět číslo 20150312150700
1) Podnět č.j.

20150312150700

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česká republika

4) Místo vady

–

OBČANÉ
Na vědomí: vláda České republiky,předseda vlády, ministr obrany,Americké velvyslanectví, poslanec,
senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,
posta@vlada.cz, e-podatelnaMO@army.cz,info@army.cz; consprague@state.gov; posta@psp.cz,
5) Kdo by měl o podnětu vědět
epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz,
info2011@info2011,lucie.kubovic@seznam.cz info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz,
info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz;Iniciativa NE základnám,
evanovot@gmail.com

6) Co je třeba udělat

Podepsat petici proti plánované přítomnosti cizích vojenských jednotek v České republice.
Měli jsme na našem území německou armádu více než 6 roků, ruskou (respektive sovětskou) 22 let a to
by snad mohlo stačit!
Prikládám mapu rozmístění vojenských základen, kterými Američané obkličují Rusko, čímž se zvyšuje
riziko vzniku III. světové války.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20150312150700

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 09. 2015
NA DEN 8.9.2015 (17:00 hod,Praha-Klárov) SVOLÁVÁ SKUPINA OBČANSKÝCH INICIATIV protestní
demonstraci "PROTI DUNAJSKÉ JÍZDĚ" americké armády. (Přes ČR - na cvičení v Maďarsku)
Ohlásil:
02. 04. 2015
V souvislosti s přenocováním americké vojenské jednotky v Praze prohlásil ministr obrany Martin
Stropnický: "Nepřeceňuju tuto akci. Je zde pět set vojáků, sto deset kusů vojenské techniky, ale
nějak se začít musí."
Na počest amerického konvoje, který přenocoval v Pardubicích bude z Tyršových sadů odstraněn pomník
rudoarmějce, protože i Pardubice ve skutečnosti osvobodili až Američané?
Ohlásil:
28. 03. 2015
2015-03-12 15:19:50 - V České republice a Nizozemsku se bude v dubnu konat cvičení sil nových
jednotek velmi rychlého nasazení NATO. Ve VVP na území Česka už několik roků až příliš často cvičí
počtné jednotky dalších států NATO a může se stát, že se jim nebude chtít odejít - tak jako Sovětské
armádě na jaře r. 1968.
(Poznámka správy databáze: toto hlášení bylo 19.3.2015 omylem smazáno)
Ohlásil:

Přílohy:
20150312150700-2014-rusko-se-prils-priblizilo-k-zakladnam-nato-bude-valka.jpg

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

