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ZPRÁVA NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
.. ze dne 2.6.2020

Zaměření: Analytická zpráva občanské policie a informační služby.
Ze všech zpráv získaných do 31.5.2020 a následného vyhodnocení je nezbytné veřejně
oznámit některé informace nasvědčující o tom, že se chystá politický a mediální
podvod na způsob podvodného převratu STB a KSČM z roku 1989, kdy instalovali
rezidenturu Charta 77 a V.Havla a začátek 30-letého marasmu v naší zemi.
-

Úvodem nutno uvést jednoduché shrnutí období 1989-2020.

-

Podvod 1989 v režii americké tajné služby a za spolupráce STB je řízen po
celou dobu až do dnes. STB nikdy nezanikla, pouze se přerodila ve frmy,
neziskovky, spolky i alternativy.

-

Plány STB ve spolupráci americkou tajnou službou CIA byly za hlavní asistence
tehdejšího Prognostického útvaru, jako klíčového detašovaného útvaru STB, na
dlouhá léta dopředu a až dodnes.

-

Celá politická scéna je řízena a manipulována před občany pouze jako scénář
četných divadel pro občany.

Analýzou zjištěných informací bylo vyhodnoceno, že v současné době se organizuje
pokus o další falešný převrat typu 1989 a probíhá jeho realizace. Ze zjištěných
poznatků :
-

Z pozadí je řízena vládní koalice (ANO,ČSSD,KSČM a další), kteří jsou rezidenty
operativních kombinací N-STB

-

Z pozadí je řízena i opozice (ODS,KDU-ČSL,TOP09, Piráti, Trikolóra, SPD a
další), kteří jsou agenty N-STB.

-

Z pozadí jsou řízeny četné Alternativy, kteří jsou vědomými i nevědomými
konfdenty N-STB s cílem negovat vznik jakékoliv skutečné pro-národní a
jednotné, takzvané čisté, alternativy.

-

Cílem N-STB má být infltrovanými alternativami aktuálně vyvolat občanskou
nespokojenost v souvislosti s Vládním podvodem s pandemií, opatřeními a
odstoupení Vlády, jako záminku, nikoliv však jak žádá Občanský odpor
trestním stíháním Vlády pro sabotáž, ale pouhým odstoupením a nastolením
Úřednické vlády a vyvolání předčasných voleb.
1
Když státní orgány nekonají a selhaly, musí svou zemi chránit občané

NÁRODNÍ BEZPEČNOST
Občanský odpor podle čl.23 Ústavy, zákona .č. 2
https://www.obcanske-referendum.cz/obcanska_rada/
info@obcanske-referenum.cz
Jindřich Tichý

728 279 284

Č. 000014/2020

2.6.2020

-

Úřednická vláda potom má za úkol podepsat Marakéšskou smlouvu,
Istanbulskou smlouvu a zadlužení ČR dluhopisy u EU ve výši více jak 1 bilion Kč
a to ve dvou etapách.

-

Předčasné volby jsou potom již v Parlamentu projednávány ve spěchu a
návrhy jsou na květen 2021.

-

Četné N-STB infltrované alternativy konfdenty mají pro tyto plány za úkol
vyvolat pod falešnou vlajkou záminky pro odstoupení Vlády a plánované
změny a výměny vládního personálního obsazení, ovšem tak, aby bylo stále
pod kontrolou N-STB. Poslední operativní kombinace Peterková a osoby
v pozadí.

-

Bylo zjištěno 9 alternativních skupin a aktivistů, kteří jsou infltrovány a řízeni
Policií ČR, Izraelskou tajnou službou, CIA a německou tajnou službou,
přináležejících pod strukturu N-STB. Je mnoho aktivistů,kteří netuší, jak je
s nimi manipulováno.

-

Většina těchto alternativ, schovaná za pro-ruské iniciativy je ve skutečnosti
infltrována metodikou pro-americké a izraelské sítě konfdentů, agentů a
rezidentů z řad bývalých agentů STB, Charty 77, DEU, a dalších a tomu, čemu
říká dnes veřejnost demožumpa.

-

Akce Praha 6(Kolář) s odstraněním pomníku m.Koněva, akce starosta Novotný
v pomníkem Vlasovcům a následné byly řízené provokace nové STB struktury.

-

Byly podniknuty i kroky prověření možnosti napojení ruských agentur a bylo
zjištěno, že s touto činností ve skutečnosti ruské agentury nemají nic a nechtějí
mít nic společného, ignorují je, ačkoliv do denníku Sputnik.cz jsme
zaznamenali pokusy o infltraci a získání prostoru ve zprávách.

Schválil :
- Výbor občanské rady
- Občanský bezpečnostní výbor
- Koordinátor občanského Odporu - Jindřich Tichý
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