„Stop terorizmu“ – občanská iniciativa.
Vážený pan

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 01 Praha 1

Vážený pan

Mgr. Lubomír Metnar, ministr vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 00 Praha 7

Vážený pan

PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1
V Praze dne 28. 12. 2017.

Vážený pane předsedo vlády ČR, vážení pánové ministři vlády ČR.

Občanská iniciativa „Stop terorizmu“ se na Vás obrací se zdvořilou žádostí, resp. doporučením:
od začátku svého jmenování členy vlády ČR, Vás tímto prosíme, nepokračujte ve své práci
porušováním ústavy ČR a některých zákonů, zejména např.: nepokračujte v ...podpoře a
propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. (§403 Trestní zákoník),
tak, jak to dělali v ČR Vaší předchůdci.
I v ústavách a zákonech zejména evropských států je zakotvena nepřijatelnost hnutí, vedoucích
k potlačení práv a svobod. Ať už na podkladě politickém, náboženském, etnickém či jiném. A
většina jich, více či méně, úspěšně usiluje o uplatnění takových zákonů.
Není podstatné, jestli mají zmíněná hnutí podobu politické strany, zločinecké organizace,
náboženství nebo nějaké profesní či zájmové organizace.
V programech, pravidlech, svatých knihách či manifestech těchto hnutí nalézáme ideje,
podporující potlačování práv a svobod, čímž odporují ústavě státu. Nechybí v nich výzvy k
násilí a zabíjení, zdůrazňování vlastní nadřazenosti, nerovnosti mezi národy a pohlavími,
ani nenávist.
A že tato hnutí své programové ideje i realizují, je z příkladů zjevné. Běda zemi, kterou takové
myšlenky zachvátí.
Všechno výše uvedené, v míře větší než malé, platí pro Islám. Jen výzev k zabíjení se v jeho
svatých knihách lze sotva dopočítat.
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Přitom Islám je v ČR, „schválené náboženství“, pouze hrstkou státních úředníků a
ministrů, naprosto v rozporu s platnou ústavou a dalšími zákony!
Samo o sobě „náboženství“, je v očích méně informované veřejnosti spojeno s humanizmem,
mírumilovností a láskou.
A takový neinformovaný, třeba i politik, řekne: „Islám není ideologie, je to náboženství a je
proti ústavě jej zakazovat“ … ?!
Islám má sice všechny znaky náboženství.
Ale také znaky nenávistné, vražedné ideologie. Jeho zasahování do života každého
člověka, rodiny, státu i do všech lidských činností je doslova brutální.
Samy Svaté knihy Islámu nás o podstatě tohoto, „také náboženství“, poučí nejlépe.
Rozhodně, pro ČR, je bez významu, jestli EU a některé Evropské státy, postupně opouští svoje
zásady obsažené v jejich ústavách.
Domníváme se, že občané ČR ve volbách ve dnech 20. a 21. 10. 2017 dali dostatečně najevo,
že tento směr není pro ČR vhodný, ani přijatelný.
V tomto smyslu byla dne 3. 12. 2017 ústavním činitelům vč. předsedů vlády a parlamentu ČR
zaslána mailem kopie Trestního oznámení ze dne 27. 11. 2017, sp. zn. 6 NZN 197/2017, kterou
NSZ v Brně při podání neuvádí (v příloze, 4 listy).
Dne 27. 12. 2017 bylo podáno OZS pro Prahu 1 Doplnění tohoto Trestního oznámení ke sp.
zn. ZN 673/2017 (v příloze, 2 listy).
Dále v příloze přikládáme připravovaný zlomek citací ze „Svatých knih Islámu“ (4 Listy).
Závěrem, domníváme se, že je na vládě ČR v čele s předsedou vlády určit, kdo, např.,
které ministerstvo apod., je zodpovědné za dodržování ústavy u organizací vedených ve
„Veřejném rejstříku“, tedy PO a zapsaných spolků, které byly do 31. 12. 2013 vedeny
v rejstříku MV ČR.
Dosud tuto činnost (návrhy na likvidaci…) vykonává Finanční správa (Krajská
ředitelství), bohužel zatím velmi špatně a nezodpovědně. Příkladů jsou desítky, ne-li
stovky.

Děkujeme za pochopení.
Přílohy dle textu.

Za občanskou iniciativu
Ing. Miroslav Vokřínek, v.r.
M.: vokrinek.miroslav@seznam.cz
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