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ZPRÁVA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
.. ze dne 30.5.2020

Zaměření: Sudetské a habsburské aktivity v souvislosti ODS a spol.
Zpráva je výtahem informací zachycených mezi roku 2012-2020 o plánech
Habsburských a sudetoněmeckých aktivit.
V návaznosti na různé snahy sudeto-německých aktivit, prolínajících se
s habsburskými aktivitami vyvolat po církevních restitucích i restitucí sudetských a u
Habsburských aktivit restitucí až do roku 1918 cíleným útokem na Československou
státnost a dekrety T.G.Masaryka, nejen tedy na Dekrety E.Beneše, ale i na dekrety
T.G.Masaryka…
V roce 2012-14 byly zachyceny informace o utajeném setkání mezi sudetskými a
habsburskými rezidenty a vybraným vedením Monarchisté, ODS, TOP09, Piráty, KDUČSL a KSČ, které pro jednávalo podporu těchto stran sudetským a habsburských
restitucím a plán jejich postupného prolamování.
V březnu 2020 byly zaznamenány zprávy, že odstranění pomníku maršála Koněva na
Praze 6 a pomník Vlasovcům v Praze Řeporyjích je součástí tohoto plánu postupné
fašizace a nacizace české společnosti a obecného povědomí má souvislost.
Ze zpráv vyplývá, že akce starosty Koláře i starosty Novotného (ODS) měla více cílů na
vyšší úrovni, než se na první pohled zdá.
Ze zpráv též vyplynulo,že na odstranění pomníku maršála Koněva je podíl v zadání
z řad některých vysokých soudruhů z KSČ (STB), kdy cílem bylo nejen vyvolání
mezinárodního spor,ale záměrné zvednutí vlny odporu proti odstranění pomníku,
následně využité ze strany KSČM a že tyto akce byly učiněny pro další manipulace
s občany.
Zprávy nastiňují, že Hřib,Kolář i Novotný jednaly na pokyny skupiny z řad bývalých
STB a že se nejedná o jejich spontánní činy,ale o řízenou provokaci pod záštitou
TOP09,ODS a z pozadí několika osob v KSČ a utajené rezidentury Policie České
rozvědky.
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Když státní orgány nekonají a selhaly, musí svou zemi chránit občané

