
Tisková zpráva:

Zachraňme naši republiku

V sobotu 10. září 2022 vznikla občanská iniciatva Zachraňme naši republiku. Iniciatva byla 

představena při Národní pout na Říp, pořádané českou opoziční scénou. Pod iniciatvou, která 

požaduje okamžitou demisi vlády Petra Fialy je podepsána řada osobnost z politckého a veřejného 

života. Prvním požadavkem vyjádřeném ve stejnojmenné deklaraci je odstoupení vlády a vyvolání 

předčasných voleb.

Iniciatva požaduje vytvoření prozatmní úřednické vlády na jejímž vzniku se hodlá podílet. Odmítá 

rovněž destruktvní ideologii EU a její slepé přijímání současnou vládou, stejně jako podřízení naší 

země zájmům NATO, které je pouze nástrojem amerických zájmů. V úvodním dokumentu odmítá 

rovněž Green Deal způsobující současnou drahotu a infaci, stejně jako podporu války na Ukrajině a 

rezignace na snahu zprostředkovat mírové řešení konfiktu.

Signatáři požadují okamžité zastavení vyzbrojování ukrajinské armády a skoncování s protruskými  

sankcemi, které poškozují naši ekonomiku. Zároveň odmítají všudypřítomnou cenzuru a vládní útoky  

na svobodu slova, shromažďování a sdružování. „Nelze dál trpět šikanování našich spoluobčanů jen 

kvůli odlišným názorům. Požadujeme skoncovat s fltrováním informací, cenzurou a jednostrannou 

propagandou,“ uvádí se mimo jiné ve výzvě pod kterou jsou podepsány osobnost politckého a 

veřejného života jako je například, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií 

Stanislav Novotný, bývalý ředitel politckého odboru Kanceláře prezidenta republiky a člen Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, poslanec SPD Jiří Kobza, předsedkyně Trikolory Zuzana 

Majerová, šéfredaktor internetového magazínu Protproud Petr Hájek, předseda Akce D.O.S.T. Petr 

Bahník, europoslanec Hynek Blaško, publicista Michal Semín, ústavní právník Zdeněk Koudelka, 

bývalí ministři Daniela Kovářová a Josef Dobeš, energetk Ivan Noveský, předseda hnut PES Jakub 

Olbert, dopravní expert Jan Skalický, velitel Národní domobrany Marek Obrtel, mikrobiolog Jaroslav 

Turánek a mnoho dalších významných osobnost veřejného života.

Jak uvedl jeden z iniciátorů výzvy publicista Václav Hrabák iniciatva Zachraňme naši republiku je 

společná aktvita stran, hnut, spolků a osobnost, které se spolu dlouhodobě aktvně scházejí a 

jednají o vzájemné spolupráci a společném postupu. Na základě jednání u kulatého stolu budou 

vydávat společná prohlášení a konkrétní plány na možné zastavení ničení naší republiky, kterou 

realizuje vláda Petra Fialy. 

„Pracujeme na tom, aby vznikl nepolitcký kompetentní tým odborníků s organizačními a 

manažerskými schopnostmi, který by v případě pádu vlády, mohl ihned převzít vládu v této zemi, a 

který bude mít podporu politckých stran napříč opoziční scénou a občanskou společnost.“

Na webové stránce htps://www.zachranmerepubliku.cz/ se k výzvě mohou přidávat další občané.
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