П Р И З И В
СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ ИНИЦИИРАН ОТ
„ШОУТО НА СЛАВИ“

БЪЛГАРИ,
Часът удари!
Станете представители на Инициативния комитет в Националния Референдум
иницииран от „Шоуто на Слави“ - 6.11.2016!
Да продължим ЗАЕДНО битката със статуквото, което
нашата Родина, съсипва живота ни и бъдещето на децата!

26 години разяжда

Предстоящият референдум е крачка към желаната ПРОМЯНА, към скъсване
оковите на робството, на олигархията, мафията, беззаконието и престъпността. Близо
година инициативният комитет на „Шоуто на Слави“ и Гражданско движение „ДНЕС“,
като основен партньор на референдума, се борихме с всевъзможни пречки, за да
осъществим мечтата на хиляди българи. Сблъскахме се с бюрокрация, апатия, страх,
дори заплахи... СРЕЩУ НАС СЕ ИЗПРАВИХА, цялата партийна система, Народното
събрание, политическата класа, дори медиите, президентът и Конституционният съд!
Те обаче не успяха да сломят решителността ни, ЗАЩОТО ЗАД НАС са не само
подписите, но и духът на над 700 000 българи..., ЗАЩОТО ЗАД НАС стои желанието за
ПРОМЯНА на целия български народ!
ПРИЯТЕЛИ,
ЗАЕДНО доказахме, че можем да се преборим и положим началото на едно
нова, по-добра България! ДОКАЗАХМЕ, че никой не може да ни спре, колкото и да се
опитва! Нека и сега не бъдем слаби, страхливи и пасивни!
Да покажем на тези, които всячески се опитаха да ни спрат, че НИЕ МОЖЕМ, че
когато сме ЗАЕДНО, че когато българският народ НАДИГНЕ ГЛАВА, той се въздига и
помита всичко..., със своята сила и мощ!
СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ в Референдума, иницииран от „Шоуто на Слави“ и
подкрепен от стотици хиляди българи!
БЪДИ ЕДИН ОТ НАС!
Покажи, че не те е страх, защото ЗАЕДНО ще победим!

ПРОМЯНАТА ИДВА...!

Свържете с нас:

„Шоуто на Слави“
Тел: 02 42 000 57
e-mail: referendum@slavishow.com
Facebook: www.facebook.com/referendum.slavishow
www.facebook.com/slavishow

Гражданско движение "ДНЕС"
Тел.: 02 843 53 56
е-mail: office.dnes.bg.org@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/DvijenieDNES

За ваше улеснение може направо да попълните
представител на ИК на „Шоуто на Слави“ ТУК

Ние ще се свържем с вас!

заявление

за

