Podnět číslo 20080403190507
1) Podnět č.j.

20080403190507

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

Předseda poslaneckého/senátorského klubu, ODS, ČSSD, KSČM, KDÚ-ČSL, SZ, Nezařazení, poslanec,
senátor, politická strana,petice,( posta@psp.cz ;tluchorp@psp.cz; hasek@psp.cz; kovacik@psp.cz;
5) Kdo by měl o podnětu vědět parkanova@psp.cz; bursikm@psp.cz;info@senat.cz; julinekt@senat.cz; gajduskovaa@senat.cz;
jileka@senat.cz; paukrtovas@senat.cz; novotnyj@senat.cz; balinv@senat.cz; homolka@senat.cz;
matykiewicze@senat.cz )

6) Co je třeba udělat

Odmítnout návrh vládní smlouvy na umístění americké vojenské základny v Česku.
Představitelé vlády Mirka Topolánka k nám zvou cizí armádu způsobem, který až příliš připomíná
technologii kdysi z Moskvy regulované moci soudruhů Bilaka a Indry a spol. Názor většiny národa
ignorují.
Viz též podnět č.j. 2006 08 02 18 35 00

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-20080403190507

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
08. 06. 2019
Odpor proti zřizování amerických vojenských základen NATO na Slovensku organizuje jeho bývalý
premiér Ján Čarnogurský.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
12. 11. 2018
Velmi ochotně, ale i s bičem nebo koltem v ruce dodají Američané Evropanům nejmodernější zbraně.
Evropa je zaplatí, ale o jejich použití budou rozhodovat představitelé USA?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 10. 2018
Anketa:
Litujete, že u nás nemáme americký radar, jak se plánovalo za vlády Mirka Topolánka? Lituji: 7%.
Nelituji:93%. hlasovalo: 4004 lidí.
Ohlásil:
28. 03. 2018
Češi selhali v antiradarovém hnutí a nechali se obejmout ruským medvědem. Přitom měli velkou šanci
na zajištění malé, ale trvalé americké přítomnosti, a tedy i reálnou vidinu jistoty obranyschopnosti,
suverenity a míru?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
20. 02. 2018
Tlakům na instalaci amerického radaru v Brdech jsme sice odolali, ale „zadními vrátky“ se do ČR vplížila
jiná vojenská základna – „Satelitní centrum pro rozvědku a NATO.“ A tu si budou Američané (proti
případným českým „kontrarevolucionářům“) hájit i za cenu „dočasné“ okupace Česka?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
02. 02. 2017
Dezinformace a vědomé "vládní" lži při prosazování instalace amerického "radaru v Brdech" připomíná
starosta obce Trokavec v tomto článku.
Ohlásil:
02. 12. 2015
Předseda PS (ČSSD) se podepsal pod "zvací dopis" libovolné z armád NATO, souhlasí s jeho rozšiřováním
na východ a považuje Rusko za nepřítele?
Ohlásil:
23. 11. 2014
Neúspěšný pokus USA o instalaci radaru v Brdech pokračuje snahou o zřízení "protiraketového centra" ?
Ohlásil:

11. 03. 2014
Spojencem Ukrajiny ve válce proti Rusku by mohl i protiíránský USA radar v Brdech?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
30. 11. 2010
Důkaz vztahu některých představitelů ČR k budování cizích vojenských základnen v Česku - akce USA
"Radar v Brdech"
Originál.
Automatický překlad
Ohlásil:
08. 10. 2009
Další "finta" k překonání odporu proti základnám cizích armád v Česku je popsána ZDE
Ohlásil:
03. 04. 2008
0známil premiér Mirek Topolánek (ODS) z Bukurešti, že americká základna v Česku bude. Ministr
zahraničí K.Schwarzenberg (SZ) dodal, že i proti vůli většiny občanů, protože politici současné vládní
koalice jsou moudřejší než národ.
Ve dnech 7. - 11.4. 2008 od 8,00 do 8,00 hodin pořádá iniciativa NE ZÁKLADNÁM akci:
"PARLAMENT NÁS NEOBEJDE, MY OBEJDEME PARLAMENT"
Ohlásil: Mirek Topolánek

Přílohy:
Přílohy:

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

