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HÁJIT DŮSTOJNOST ČESKÉ REPUBLIKY JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO
OBČANA I BEZ SLIBU VĚRNOSTI ČESKÉ REPUBLICE!
Vážení spoluobčané, členové i nečlenové vlasteneckých organizací a politických
stran. Na vrchu HVĚZDA v Jizerských horách byl nelegálně znovu vztyčen žulový
železný kříž, symbol německého nacismu a fašismu. Symbol, který původně v roce
1944 odhaloval válečný zločinec Konrád Henlein. Naše právo vyjádřit úctu ke své
vlasti, hájit její důstojnost a odmítnout jakoukoliv glorifikaci nacismu a fašismu na
veřejném shromáždění s uctěním památky obětí fašismu je nám zaručeno zákonem.
Bránit nám v tom může jen ten kdo je opačného smýšlení. To se bohužel může stát.
Proto tento akt má dvě verze a koná se neodvratně

v neděli 19. září 2021 od 10:00 do 13:00 hod. se zahájením
v 11:00 hod.
na veřejnosti přístupném místě u rozhledny Štěpánka
na území spravovaném Krkonošským národním parkem a s jeho
souhlasem.
Verze neomezená případnými zákazy:
1. Zahájení a přivítání hostí.
2. Krátké seznámení s historií místa a kamenného kříže.
3. Uctění památky obětí fašismu.
4. Krátké proslovy významných hostí.
5. Schválení textu dopisu vládě ČR ze shromáždění.
6. Shromažďování podpisů pod petici proti konání sjezdu landsmanšaftu v ČR.
7. Závěr.
Verze omezená bez dalšího omezování:
1.) Zahájení a přivítání volně příchozích.
2.) Seznámení s textem petice dle čl. 18. Listiny základních práv a svobod a
zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním.
3.) Ukončení shromažďování podpisů pod petici.
Na organizování tohoto shromáždění se podílejí neorganizovaní jednotlivci, kteří
vzhledem k situaci v ČR nechtějí být veřejně jmenovaní, členové a příznivci
zapsaných vlasteneckých spolků a politických stran.
Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení osvobozených politických vězňů,
Vlastenecké sdružení antifašistů Jilemnicko-Semily, Klub českého pohraničí

2

Liberecký kraj, Společnost Ludvíka Svobody, Aliance národních sil Liberec, České
mírové hnutí, KSČM Semily a Česká Lípa. Z Německé spolkové republiky
Antifašisté svazu přátel Ernsta Thälmanna z Drážďan a Berlína.
České státní vlajky v co možná největším počtu přineste s sebou. Důkazem
našeho porozumění s jinými národy Evropy budou vlajky Spolkové republiky
Německo našich německých přátel.
Svolavatelem za právnickou osobu ÚV ČSBS je:
Zbyněk Cincibus
Brněnská 2681
Česká Lípa 470 06
Mob.: +420 777 275 626
Zmocněn jednat v zastoupení svolavatele je:
Leoš Hamrský
Břetislavova 309/31
Liberec 12 460 14
Mob.: +420 777 588 929
V České Lípě dne 10. 9. 2021

