DRŽ pravdu, BRAŇ pravdu,
AŽ DO SMRTI!

HLEDEJ pravdu, SLYŠ pravdu,
UČ SE pravdě, MILUJ pravdu, PRAV pravdu!

Unie bezpečnostních složek MV vyzývá své členy - policisty, hasiče, příslušníky vězeňské
služby a justiční stráže, celní službu, příslušníky IZS a ostatní bezpečnostní sbory České
republiky, aby přišly podpořit protest občanů ČR k odstoupení vlády

V uplynulých letech došlo k celé řadě demonstrací BS, což nemá ve vyspělém státě obdoby!
Vládnoucí představitelé se všem snahám o nápravu a spravedlnost vysmívají!!
Likvidace BS je zcela jasně cílená, dlouhodobá, promyšlená. To nedopustíme!!!
Jednání a snaha o přesvědčení argumenty nestačí, záměr je zničit a rozbít BS!!!!
Vláda s vámi jedná a mluví o vás jako o lůze, to musí okamžitě skončit!
Přijďte říci „dost“! Přijďte říci a ukázat, že nejsme ovce, nejsme ovčané !!
!! Váš počet a vaše účast je mandát pro radikální postup! Dost bylo proseb!!
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování, jejich srdce zjedovatěla touhou
po bohatství, se vším kupčí, vše prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať! Ale pak kdyby sám ďábel zaplatil,
vstoupil by na nebesa? Za peníze takto z lidu vydřené, koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají, na své kuběny drahé
kožichy věší, zatímco Kristus chodil bos.
(Jan Hus)
Dnešní svět se v pravdě podobá bouřlivému moři plnému dravých ryb, které požírají jedna druhou, každá podle síly své. Velké požírají
menší a malé ty nejmenší. Tak i na tomto světě požírá mocný slabé a boháč chudé. Kdo odnímá chléb chudým, člověk krvavý je. Ti, kdo
se takto zpronevěřili zákonu božímu, neprávem drží vládu a majetky. Pouze ti, kdo skutečně pracují, žádají právem“chléb nám ve zdejší
dej nám dnes“, ale ostatní ho jedí jako zloději a lupiči! Ale běda vám dravci, jež se sytíte krví poddaných, již se krátí dnové vaší moci,
neboť stojí v písmu“kdo nepracuje, ať nejí!“ Vy je dobře znáte, ty vyděrače a zloděje obce. Král je dosadil na radnici proti vůli Pražského
lidi a teď sedí nad městem, jako ropuchy jedovaté na prameni a jed a zkáza z nich vychází.
(Jan Želivský)

