Podnět číslo 20101208153122
1) Podnět č.j.

20101208153122

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E
Odkaz vede na mapy.cz

Vláda České republiky

5) Kdo by měl o podnětu vědět ministr zahraničí, Poslanecká sněmovna, Senát

posta@vlada.cz, info@mzv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Doporučit našim spojencům z NATO, aby ukončili válku mezi politickým establishmentem a
otevřeným internetem, kterou (v souvislosti se zveřejněním diplomatické pošty na serveru Wikileaks)
zahájily zejména USA.
PODROBNOSTI

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-20101208153122

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 03. 2014
Bývalý náměstek ministra financí USA tvrdí, že pouze v případě, když Rusové dobrovolně přijmou
nadvládu USA nedojde k 3. světové (tentokrát jaderné) válce. V 45 minutovém rozhovoru s
moderátorem stanice Slobodný vysíelač popisuje způsoby dosazování lutkových vlád (nejenom) v
evropských zemích, technologii hospodářského oslabování a ("disidentského") rozvracení Ruska, Číny,
Sýrie, Íránu, Somálska, atd. Tvrdí, že i za 3. světovou válku budou odpovědni ekonomicky silní a politicky
vlivní Němci, kteří nyní mají možnost expanzi USA zastavit a dělají pravý opak.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 03. 2014
Některé nevládní "lidskoprávní" organizace falšují dokumenty, aby ospravedlnily války a "revoluce"?
Video s titulky je ZDE.
Ohlásil:
20. 01. 2013
Jak vedou USA svoje války?
1) Vyšlou CIA k odstartování provokací.
2) Začnou propagandistickou kampaň.
3) Obviní stát z držení/tvorby zbraní hromadného ničení.
4) Označí stát za diktaturu, která popírá základní lidská práva, jako svoboda slova nebo svobodné
shromažďování.
5) Vytvoří nad státem bezletovou zónu a nutí svět ke startu humanitární mise.
6) Po odstartovaní humanitární mise začnou s bombardováním, mučením a vězněním.
7) Rothschildové vytvoří centrální banku.
8) Prodají zdroje mezinárodnímu spolku.
9) Zřídí vojenské základny.
10) Dosadí loutkovou vládu.
ZDROJ
Ohlásil:
09. 12. 2010
Možné důsledky nediplomatického vyjadřování diplomatů.
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

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

