
Dieržava Czechaslavakia 
jeden z lidu Československého 

ů
žádost 

k rukám orgánu zastupitelstva města                                      - zastoupenou úřední osobou                        
, se sídlem v                      D.U.N.S. Nummer -                  , IČO -  

tři hlavní body 
v bodě prvním: 

Žádám starostu a zastupitelé města o zajištění dodávek elektrické energie pro všechny obyvatelé 
města                                    . Sjednocení pod jedno odběrné místo a docílit cenu energie a 
distribuci za akceptovatelných podmínek než doposud. Nelze akceptovat nákup elektrické energie 

vyrobené a spotřebované v ČR přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou 
strukturu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Tímto činem, sjednocení 

odběrných míst a následně zřízení ceny maximálně do 1 Kč za kWh, dokážete, že jste zde pro lid 
Československý. Každého v tomto městě dokážete udělat spoluděržavím korporace ČEZ. 

S okamžitou platností sjednejte nápravu za podmínek, které budou života tvorné, pro podporu 
klidného života všech obyvatel a budou s dobrým mravem a dobrým charakterem obchodních 

jednání. 
Jednoduchý vzorec: náklady+marže: distribuce energie ke koncovým uživatelům maximálně do 1 

Kč za kWh 

V bodě druhém: 

zajistit likvidaci antén 5G a jakýkoliv antén ničící zdraví obyvatel, zejména u škol, nemocnic a na 
vodojemech, v blízkosti obyvatel. 

Přezkoumání těchto antén, zářičů na zdraví obyvatel. 
Doložte všechny vaše důkazy o tom, že tyto antény, zářiče elektromagnetických vln nejsou škodlivé 

na lidský a jakýkoli živý organismus. 
Podepište nám bytostně, jelikož za vše toto odpovídáte, že tyto antény 5G, 6G a další jiné nemají 

vliv na NAŠe zdraví a zdraví všech obyvatel. 

V bodě třetím: 

jsou porušená práva dané ústavními zákony 23/1991Sb., 327/1991Sb., 100/1960Sb, a zákonem 
424/1991Sb., dle zákona 424/1991Sb. jdeme mimo politický režim, jelikož v podvodné korporaci 
Česká republika porušují NAŠe práva, dopouští se vlastizrady a uzurpují obyvatelé, dále toto příkoří 

NIbudeme trpět. Z tohoto důvodu a důkazu žádáme pozemky pro hospodaření, pozemky na 
Československém území, které nám byli ukradeny. 

Lidí, kteří odcházejí z vašeho systému je dosti a bude nás přibývat z tohoto titulu žádám o mírové 
najíti řešení a dohody o bezplatném předání pozemku do správy, který je vám v těchto dnech volně 

ležený a náleží obyvatelům Československa. 
Vyhlášením obce, města za dieržavu a obyvatelé v ní za spoluděržaví, dokážete vést lidi domů, do 
Československa a je to návrat k RODům, každý bude mít své místo v této Dieržavě. 

Pozemkové právo je nad právem obchodním a domovská práva zde máme všichni Čechoslováci. 
Mírová řešení jsou vždy namístě. Pozemek, který bude vzkvétat tak stejně jako lid Dieržavy 

Czechaslavakia-území NAŠich předků. 
Jsme připraveni jednat kdykoli a vám přeji se nepodílet na vlastizradě a KONat dobro pro lid 

Československý. Přílohy doloženy. 

Dieržava Czechaslavakia 
Jen doručovací adresa- 

autogram 
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