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AKTÉŘI, AKTIVISTÉ – KDO JE KDO 2.část

NEJSME VAŠE LOUTKY
S velkou pravděpodobností stránka pro kontrolu opozičních názorů a jejich usměrnění.
Trvání jeden měsíc. Silná propagace Blanického manifestu. 18 000+ členů. Účast
Peterkové je jasným indikátorem odkud vane vítr. Lze propojit se skupinou ON.
Moderátoři:
- Tomáš Horáček
- Teyina Teyina
- Jana Peterkova
- Peter Kolenič
- Lenka Tarabová – členka ON
Generální stávka
- 2,7 tisíce členů
- Od roku 2015
- Správci a moderátoři
- Michaela Holubková
- Zdeněk Denis Blažek
Je těžké určit, zda se jedná o spontánní či řízenou skupinu.
Krtečkovic
Činnost od 19.8. 2020 – Propagují střetnutí v Berlíně 28.8 2020. Souvisí zřejmě se
skupinou Kreativní převrat Občanská neposlušnost. Pravděpodobně náhodní odpůrci
očkování.
- Karel Keslly Mazánek
- Molly Codle - manželé
- on „spisovatel“ v invalidním důchodu
Osoba Ivan Sochor, která se objevila u Občanské neposlušnosti je s nimi ve spojení a
koordinuje demonstrace v Plzni. Založil tzv. Hnutí občanské nespokojenosti. Údajně 24.4
viz video. Pak měli 1.5 společnou demonstraci. Mají politické ambice. Je velmi
pravděpodobné, že se jedná o pokus imitovat spontánní hnutí s cílem získat místo na
politické scéně. Lze propojit s ČSSD skrze MUDr. Skovajsovou bývalou kandidátku na
senátorku za tuto stranu.
https://www.facebook.com/ivan.sochor/videos/10218262584652351
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ON – Občanská nezávislost
https://hnution.cz/ - ofciální stránky Hnutí občanské nespokojenosti.
S pravděpodobností hraničící s jistotou je jeden z těchto subjektů řízeným projektem
zatím neznámé skupiny lidí a)s vazbami na politickou scénu. Jde nejspíš o využití
momentální nálady obyvatel k podchycení nové voličské základny
Ty skupiny jsou dvě. Ta hlavní s logem jako OF je anonymní a pak je ON- Kreativní
převrat, kde je správce nějaký Aleš Trčka a druhý Michal Strnad. Jsou tam i naši, ale také
s těch ostatních skupin, je to mišmaš. Občanská neposlušnost je zatím anonymní.
- s vazbami na bezpečnostní složky k řízené opoziční činnosti
Závěr: Personální propojení daných skupin naznačuje koordinovanou operativní činnost
k podchycení možného růstu opozice. Jde o bezprecedentní porušování principů
demokratické společnosti. Za činnosti těchto skupin je vidět silné fnanční a technické
zázemí. Rozhodně nejde o přirozeně rozvíjející se občanskou aktivitu.
Zjištěné skrývané vzájemné návaznosti a propojenosti …. Včetně bývalých příslušníků
STB a rezidentů KSČM a ČSSD i propojenosti (světe div se) na Chartu 77 a alá
parlamentní opoziční struktury a lidově Kalouskovce.
- ČSSD, KSČM (Vitásková, Rohanová, Hašek, Škromach)
- Občanská sounáležitost, Plzeň, Vorel, Blanický manifest, Janda, Janeček, Trikolora,
několik členů SPD
- ANS Vítová, Hais, Kratochvíl, BOS, část SPD
- Charta 77, Milion chvilek
- Jana Peterková, Krejčí v pozadí s policejními konfdenty, ve vazbě na (světe div se)
některé stanice Svobodného vysílače
- Osoby propojené zejména na BIS, americkou a Izraelskou tajnou službu
- a osoby propojené zejména na BIS, americkou a Izraelskou tajnou službu
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