
KULOVÝ BLESK
SVOBODU PRO DĚTI

CELOSTÁTNÍ AKCE
SPOJENÉ SÍLY PROTI GLOBALISMU, CENZUŘE, PORUŠOVÁNÍ 
LIDSKÝCH PRÁV, LŽÍM, PROPAGANDĚ, TYRANII A OTROCTVÍ



TÉMA VÝZVY

TERMÍN PRO MĚ – tj. DO KDY? 

CO JE TO ZA VÝZVU?
• o čem to je?
• čeho se to týká?
• co chtějí prosadit?
• další informace



TÉMA VÝZVY – ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (1) přečti si dokument (je to nutné)

• (2) zaregistruj se (pokud ještě nejsi)
• (3) otevři výzvu a přihlas se (tvé uživatelské jméno a heslo při registraci)
• (4) dodržuj zásady pro zpětnou vazbu (nevhodné budou vyřazeny) 

• (5) vyplň jednoduchý dotazník a napiš svou připomínku
DĚKUJEME, nebylo ti to jedno – jsi mezi těmi, co bojují za svoji 

svobodu, ale hlavně za svobodu svých dětí!!!



SKUTEČNĚ! 
JE TO NA KAŽDÉM Z VÁS!

TAK JDEME NA TO!



CENZURA – SVOBODA SLOVA

DO 21. BŘEZNA 2022 
VEŘEJNÁ KONZULTACE EU

• vlastnictví, řízení nebo provoz některých sdělovacích prostředků
• poukazuje na rostoucí vměšování do mediálního odvětví
• zajistit lepší fungování mediálního trhu EU
• nová pravidla by měla stanovit mechanismus, jak zvýšit 

transparentnost, nezávislost a odpovědnost při opatřeních, která 
mají dopad na mediální trh, svobodu a pluralitu v rámci EU.



CENZURA – SVOBODA SLOVA



CENZURA – SVOBODA SLOVA



CENZURA – SVOBODA SLOVA

ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (1) přečti si tento dokument (je to nutné)

otevře se ti web, sjeď níže a stáhni na PC/NTB tento dokument:

• (2) zaregistruj se (pokud ještě nejsi, a měj zakrytou kameru na PC/NTB) 

• (3) dodržuj zásady pro zpětnou vazbu (nevhodné budou vyřazeny) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-svobody-sdelovacich-prostredku-v-EU-nova-pravidla_cs
https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_cs


CENZURA – SVOBODA SLOVA

ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (4) otevři výzvu a přihlas se (zadej uživatelské jméno a heslo při registraci)
• (5) vyplň jednoduchý dotazník a napiš svou připomínku

DĚKUJEME, že ti to NEBYLO jedno – jsi mezi těmi, co bojují za svoji 
svobodu, ale hlavně za svobodu svých dětí!!!

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-43742982-1PBRICAj0uw9dzvVdYFSGfoD0oLLwzwwnkUxTfMomyo7ITXY4ydgV57EVzonCFyHeXwoJzhGN6vpQZCAmqb3HPy-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-muCH059BOHfdKYzhoj5yxazhD6q3gBbNC6nEvzNXKOJFMu1ZW9dTE5PxkzbSe2r80zRwAgViBLha6O3LjTNLAAI


POZOR! DALŠÍ VÝZVA!

TAK JDEME NA TO!



DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT

DO 08. DUBNA 2022 

VEŘEJNÁ KONZULTACE EU
K NÁVRHU 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, 

ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o 
testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální 
certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během 

pandemie COVID-19



DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_cs

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_cs


DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT – ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (1) přečti si tento dokument (je to nutné)

otevře se ti web, sjeď níže a stáhni na PC/NTB tento dokument:

• (2) zaregistruj se (pokud ještě nejsi, a měj zakrytou kameru na PC/NTB) 

• (3) dodržuj zásady pro zpětnou vazbu (nevhodné budou vyřazeny) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prodlouzeni-platnosti-narizeni-o-digitalnim-certifikatu-EU-COVID_cs
https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_cs


JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (4) otevři výzvu a přihlas se (zadej uživatelské jméno a heslo při registraci)
• (5) vyplň jednoduchý dotazník a napiš svou připomínku

DĚKUJEME, že ti to NEBYLO jedno – jsi mezi těmi, co bojují za svoji 
svobodu, ale hlavně za svobodu svých dětí!!!

DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT – ŘEŠENÍ

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-43794409-ljvWae5VOh04j4u89KLiFZQc6KzG906OVtGdKlc7qP1mq0WLzaodDczkyriqSxFq5AkX2mznifFcBV1iyg7PNlS-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-AeJsyvlEMgf7EXJZ5wGLBh2l91kzGumsUTRzPPqguHBKJEMqMvUBppxmzyfwOXuBWxrPtttuSHsVYzMtZZTVFK0


POZOR! DALŠÍ VÝZVA!

TAK JDEME NA TO!



GLOBÁLNÍ VLÁDA

DO 15. DUBNA 2022 

SCHVÁLENÍ tzv. „WHO TREATY“
Čl. 19

Pokud 2/3 členských států přijme usnesení nebo nové nařízení v 
rámci "nouzového zákona", je přijato pro VŠECHNY členské státy s 

časem k jeho realizaci (čl. 22).



GLOBÁLNÍ VLÁDA

DO 15. DUBNA 2022 

SCHVÁLENÍ tzv. „WHO TREATY“
Čl. 20

V zájmu celosvětové zdravotní bezpečnosti lze zavést jakékoli 
nařízení: 

• sanitární a karanténní opatření (tj. lockdown, roušky, náhodné 
izolace a sociální distancování),

• změna nomenklatury (t.j. definice!), 



GLOBÁLNÍ VLÁDA

DO 15. DUBNA 2022 

SCHVÁLENÍ tzv. „WHO TREATY“
• standardizace diagnostiky (tj. technika nahrazující lékaře,  

podvody typu PCR), 

• standardizované postupy a produkty,
• označování a uvádění výrobků na trh (např. byznys jede!, vakcíny 

navždy).



GLOBÁLNÍ VLÁDA



GLOBÁLNÍ VLÁDA – ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (1) shlédni video a přečti si navrhovaný dokument (je to nutné)
• (2) dodržuj zásady pro zpětnou vazbu (nevhodné budou vyřazeny)

• (3) vytiskni tento dokument a doplň rukou chybějící údaje 
• (4) odešli doporučenou POŠTOU do WHO na uvedenou adresu
• (5) kopii odešli doporučenou POŠTOU do OSN na uvedenou adresu
• (6) kopii odešli e-mailem na uvedené e-mailové adresy 

DĚKUJEME, že ti to NEBYLO jedno – jsi mezi těmi, co bojují za svoji 
svobodu, ale hlavně za svobodu svých dětí!!!

https://otevrisvoumysl.cz/byvala-pracovnice-who-varuje-who-chce-do-kvetna-2022-prevzit-moc-nad-staty/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/rules-feedback-and-suggestions_cs
http://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2022/03/WHO-Director-General.pdf


POZOR! DALŠÍ VÝZVA!

TAK JDEME NA TO!



PROŠETŘENÍ BEZPEČNOSTI 5G

DO 28. ÚNORA 2023 
SBÍRÁNÍ PODPISŮ V RÁMCI EU

Je zapotřebí v rámci celé EU sesbírat 1 milion podpisů a pokud se to 

povede, začne se celým problémem a navrhovanými řešeními 
zabývat Evropská komise.

Pro ČR to znamená poměrově na počet obyvatel sesbírat minimálně 
14.805 podpisů. Sesbíráme raději daleko více. Dáme milion jen za 

Českou republiku?



PROŠETŘENÍ BEZPEČNOSTI 5G



PROŠETŘENÍ BEZPEČNOSTI 5G
PODEPSAT 5G BEZPEČNOST

https://signstop5g.eu/cs


PROŠETŘENÍ BEZPEČNOSTI 5G –
ŘEŠENÍ

JE TO NA TOBĚ!
TY MUSÍŠ NAPSAT PŘIPOMÍNKU:
• (1) připrav si prosím občanský průkaz (je to bezpečné a nutné)

• (2) klikni na tento odkaz

• (3) přečti si cíle akce 

• (4) podepiš, pokud souhlasíš 
DĚKUJEME, že ti to NEBYLO jedno – jsi mezi těmi, co bojují za své 

zdraví, ale hlavně za zdraví svých dětí!!!

https://signstop5g.eu/cs


MAJÍ STRACH Z LÁSKY & JEDNOTY, 
PROTOŽE VYTVÁŘÍ SVĚT, KTERÝ 

NEMOHOU KONTROLOVAT!

-GEORGE ORWELL- 1984

https://kulovy-blesk.cz 

Děkujeme za pozornost!
info@kulovy-blesk.cz


