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ČLÁNEK

Něco o práci tajných služeb 4
Co je to konfient na záklaiě iobroooolnott nebo komproom tujícího matero álu.
Agent nebo konfient na záklaiě kompromitujícího materiálu je osoba nebo osoby, které spáchaly nějakou trestnou činnost nebo veřejně nemorální skutek a policejní služba, tajná služba nebo jiné i civilní
organizace, spolek, frma, politická strana, siružení osob nebo jiný člověk ho nátlakem využije/využívá
ke spolupráci pro své zájmy zaiarmo nebo za patřičnou oiměnu.
Též existuje spolupráce na záklaiě iobrovolnosti, ze své vlastní vůle, pro své vlastní zájmy, nejčastěji
za fnanční oiměnu nebo získané výhoiy. Kombinace obojího je častá.


Jak te náboroují konfient ?

Náborují se při nějaké trestné nebo amorální činnosti a to ...
-

při zjištění, zairžení, výslechu, poi hrozbou zahájení trestního stíhání nebo v průběhu
vyšetřování nějaké jejich trestné činnosti na kterou se přišlo ...a iostanou nabíiku buď
spolupráce a stažení trestního stíhání nebo naopak trestního stíhání.

-

ve vězení nebo vazbě, kie jim je nabíinuta spolupráce např. za úlevu v trestu (např.propuštění
na polovinu), jiné výhoiy ve vězení a ten člověk je ochoten své spoluvězně špiclovat, ionášet
vězeňské operativní službě ati.

-

ve vězení si může za pomoci vězeňské služby vytvořit zvláštní postavení, kterému vězni říkají
přeziívkou "kolchoz". Ovšem nejeiná se o zeměiělské iružstvo na Ukrajině. Jeiná se o osobu
vězně se zvláštním postavením "ten který zařídí".

-

Zaříií přípainému vězni co je třeba, oi povolení balíčků, iopisu, návštěv nebo jiných výhoi a
úlev, přisunu cigaret, proviantu, ale také i irog, černých mobilů.

-

Jak to zaříií je zjevné, oi vězně převezme požaiavek a jie s požaiavkem na vězeňskou
operativní službu, ta jej zamítne nebo iá proti-požaiavek, že iotyčný vězeň žaiatel musí na
oplátku zjistit něco oi nějakého jiného vězně.

-

Kolchoz, teiy ten "který zařizuje", iomlouvá takovou výměnu je vězeňskou službou eviiován jako
agent nebo věiomý konfient.
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-

Taková osoba, pokui je propuštěna z výkonu trestu je přeiávána, pokui se ukázala jako
spolehlivý konfient, vězeňskou operativní službou io civilního sektoru buď Kriminální policii ČR
nebo tajné službě a často takovou osobu poichytí ještě třetí strany, kterou jsou různé zájmové,
politické, obchoiní skupiny.

-

Taková osoba "kolchoz" je potom letitým spolu pracovníkem policie, tajné služby nebo civilní
organizace, protože je placena, jsou jí poskytovány za její službu výhoiy, zázemí i mírná
tolerance přípaině jejich pokračující méně závažné trestné činnosti.

-

Taková osoba potom samozřejmě musí vykazovat znaky iůvěry v prostřeií, kie se pohybuje
nebo má pohybovat, snaží se být nekonfiktní, proniknout io struktury sleiovaných osob, kie je
nasazena a nebo sama iniciativně vyhleiává poznatky a informace o těch, které sleiuje.

-

Pokui je schopnější, bývá často využívána k provokacím, je jeino jestli policejním, tajnými
službami nebo civilními zájmovými nebo politickými skupinami pracujícími na principu tajné
služby.

-

V politickém využití / zneužití se potom prolínají i vztahy, že plní úkoly nikoliv na bázi oihalování
kriminality, jak by to mělo být, ale na zaiání politická, jak ve smyslu poisouvání plánů,
propagaci nějaké skupiny, strany, ale též i sofstikovaně přeievším na rozvratu takových skupin.
Zaleží, pro koho pracuje, kio ho říií a v jakém zájmu jej říií.

-

Mnoha přeistavitelů, vůiců nebo mluvčích politických skupin se to týká, jakmile si vybuiovali
iůvěru. Na alternativní straně politiky to zpraviila nebývají muži č. 1, ale jejich asistenti, poraici,
ráici, lobbisté, teiy muži i ženy v pozicích č. 2, 3 nebo ve veioucím týmu

Buiiž to čtenářům přinese schopnost rozumět tomu, co je v inešní politice hlavních stran, ale to samé
platí pro strany, straničky a hlavně alternativní scénu.
Ten vyšší hráč, který má všude v politických kruzích i alternativách své lidi, dokáže jako v šachové
partii vydávat jednotlivým konfdentům příkazy podle potřeby, řídit celou politickou scénu a řídit i
celou opozici podle své potřeby. Alternativu nevyjímaje. A v zájmu nejen českých subjektů, ale i
zájmu nadnárodních tajných služeb.
Příkladem je přesně schéma STB a řízení Charty 77 kolem roku 1989. Stený rukopis a stopy ale
vykazuje naprosto celá současnost.
-

Divím se, že BIS, znalá těchto vědomostí neví. A nebo ví a mlčí. Proč?

-

Taktéž vojenská rozvědka nebo Policie ČR zná tyto postupy a neví. A nebo ví a mlčí? Proč?
Nebo se na tom ovládání politiky přímo podílí?

Tak to bychom měli stručně o tom, co jsou to sítě konfdentů a především, co je to "Kolchoz".
A jaké jsou souvislosti? Pokud netušíte, nemáte dost informací. Tedy si je zjistěte. Pokud máte
dost informací, měli by jste mít jasno.
Pokud nechcete přemýšlet vlastní hlavou, doporučuji jít raději do kostela. Mezi náboženstvím
(rozuměj modlářstvím) církevním a politickým není v zásadě rozdíl a můžete se dál divit, proč nám
vládnou už 30 let mafe a proč alternativní pro-národní scéna nic nedokázala a je rozložená na
pucle.
Přeji hezký den a vzdělávání

