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Případ  a historie Jiří Fábik a Michal Sandr –2017 až 2020

Obecně a úvodem

Protože se množí útoky ze strany jak konfidentů a provokatérů z řad vládních složek, (BIS i PČR)
tak  z řad  konfidentů,  nasazených  v různých  alternativních  hnutích  a  skupinách,  i  žárlivých
kariéristů, snažících se neustále a opakovaně narušovat chod Referenda ČSR, protože to brzdí
v práci, uvedu důvody, proč to tito lidé bez páteře dělají….

- brzdí to ve zveřejňování programu a jeho obsahu
- otravuje to lidi a brání to věcným diskusím a zájmu o vlastní program
- snaží se dehonestovat vedení našeho hnutí a tím zasít nedůvěru
- brzdí to další tvorbu programu, zejména odebíráním času na plané provokace
- a je to typický scénář konfidentů bývalé 13.správy STB (boj s vnitřním nepřítelem)

Jak je viditelné, naše hnutí je nejen organizované, ale též se skutečným programem změn daných
lidem  na  vědomí  předem.  A  jak  jsme  již  dávno  řekli,  ti  mocní  se  budou  bránit  jakýmikoliv
prostředky, a ti co z nich žijí také. Bohužel musíme dodat, že i alternativních hnutích se o to snaží,
protože  sami  schopný  program  nemají,  snaží  se  v  podstatě  škodit  jak  jen  mohou,  tak  jako
politické mafie a jejich složky.

V brzké  době  vyjdou  další  díly  o  práci  tajných  služeb  nebo  politických  skupin  pracujících  na
principu tajných služeb,  a protože toho máme už dost,  budou uveřejněna jména a konkrétní
osoby,pro koho a v čím zájmu pracují, schovaní za četnými scénáři a výkřiky o vlastenectví, ale
opak je pravdu. 

Poukážeme na vysoké struktury plíživého estébáckého převratu i se jmény prolínajícími se v tom
marasmu. I toto zabere nějaký čas a práci, raději bychom se zabývali výhradně programem, ale
když si nadutost  (jak mi říkáme) soudruhů z NDR nedá říci, budiž válka s novodobými estébáky je
vyhlášena. 

A my ji nemáme volbu, než ji přijmou. Dokumenty, které budou postupně vydány budou pečlivě
archivovány,  včetně záložních zdrojů,  tak  aby byly  pro historii  uchovány,  a  bude  to  probíhat
jednoznačnou taktikou 1 : 2 (zasvěcení vědí, co to znamená). 

Problém spočívá v tom, že je to plýtvání silami, protože ten skutečný nepřítel bankovní bandité,
globalisté, tajné služby americké, německé a další sedí někde jinde, vysoko a daleko.
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Historie osob Jiří Fábik a Michal Sandr v Referendu ČSR

(1) Pan Fábik byl doporučen Jiřím Černohorským, oba tehdy spoluzakladateli občanského hnutí,
které proběhlo v restauraci na Praze 3.

(2) Už tehdy se pan Fábik se v den schůze Jiří Fábik nedostavil, bez jakékoliv omluvy a hrozilo, že
se hnutí nezaloží, protože součástí příprav na založení nebyly jen stanovy, ale i volba orgánů,
povinných ze zákona a návrh na zápis do státního registru, tj.  představenstvo, předseda a
kontrolní a revizní komise, a kdy přítomnost všech volených orgánů na ustanovující schůzi je
nezbytná. Nicméně dodateční omluva byla v plenu přijata.

(3) Pan Fábik se stal řádně zvoleným členem, ale trvalo od února až do června 2017, než zaplatil
členský příspěvek, který je podmínkou členství dle stanov a jeho hlas tedy nebyl za období 02-
06.2017 v podstatě  platný.  Ohledně jeho členského příspěvku proběhla  nejedna schůze a
v téměř všichni členové jej chtěli vyloučit, na moje stanovisko předsedy padlo rozhodnutí, že
dostane šanci, protože byl jinak aktivní a stal se místopředsedou.

(4) V průběhu období a blížících se voleb přišel s návrhem na kontakty a propojení se senátorkou
Dernerovou, o které referoval, že je pro-národně orientovaná a je s ní v aktivním ve spojení a
vyžádal  si  můj  souhlas  pro  kontakt  a  jednání.  Protože  jsme  zastávali  a  zastáváme,  že
k nezávaznému jednání jsme ochotni zasednou s každým pro-národně smýšlející, byl souhlas
udělen. 

(5) Následovaly  ze  strany  nabídky  a  možnosti  o  sponzorském  financování  ze  strany  jeho
zaměstnavatele,  nám ale  neznámého,  případně  jeho  samotného.  Protože  máme  striktně
určeno  pravidlo,  žádný  sponzor,  kterému  by  muselo  být  hnutí  zavázáno,  byl  jeho  návrh
odmítnut.  Vlastní  sponzorské  /mimořádné  příspěvky,  ačkoliv  je  stále  sliboval,  nikdy
neprovedl, na rozdíl od jiných členů a jeho rodinní příslušníci, kteří si registrovaly žádost o
členství nikdy neuradili ani oni, ani Jiří Fábik po dobu několika měsíců. Opět to má návaznost
na neplatnost jejich hlasování o věcech hnutí.

(6) V září  jsem odstoupil  z  funkce  předsedy  pro  další  pracovní  vytížení  /zakládání  Občanské
domobrany a předal Jiřímu Fábikovi,  funkci předsedy, pokladnu a dokumentaci. Během 12
dnů se chování pana Fábika změnilo, nejen že rozhádal členy hnutí a popudil si je proti sobě,

(7) Souběžně bylo zjištěno, že senátorka Dernerová je zvolena do senátu za DEU, ale souběžně
členskou předsednictva Charty 77, což je v podstatě zcela nepřípustný protivník naší iniciativy
a občanského hnutí, souběžně s tím byl senátorce Dernerové odeslán email s dotazem co je
pravdy na tvrzeních pana Fábika (byl i publikován), kdy sice s. Dernerová potvrdila, že pana
Fábika zná, ale nemá a nechce s ním mít cokoliv společného. 

(8) Dále bylo zjištěno, že na stránkách Pirátů se v jejich fóru objevil profil Jiří Fábik, který se na jim
nabízel jako bojovník za lidská práva a zda by neměli zájem o jeho kandidaturu za Piráty.

(9) Soupis vztahů a věcí, řešených s p. Jiří Fábikem najdete zde:  https://referendum-csr.cz/dok-
2/organy/dok/2017/index.php 

(10) K tomu  dodávám,  že  postupem  času  se  ukázalo,  že  jiný  člen  Michal  Sandr,  který  měl
vykonávat funkci redaktora Občanského týdeníku, týdeníku Referenda ČSR, a nevykonával ji
nebo ji vykonával , ale místo představení programu propagoval texty úplně jiných stran nebo
neschválené téze, úplně se lišící od našeho programu a měl být vyloučen, byl Jiřím Fábikem
varován a vystoupil  5 minut před vyloučením sám. Postupem času vyplynulo,  že mají  být
dokonce příbuzní, což oba dva tajili. 

https://referendum-csr.cz/dok-2/organy/dok/2017/index.php
https://referendum-csr.cz/dok-2/organy/dok/2017/index.php
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(11)Pan  Michal  Sandr  nejprve  působil  u  Republikánů  Miroslava  Sládka,  na  kterého  se  snažil
neustále u nás donášet kompromitující informace na M-Sládka, posléze na V.Řezníčkovou a
další osoby. 

(12)Když odstoupil z členství referenda ČSR, zahájil spolu s Jiřím Fábikem dehonestační kampaň
na hnutí i mou osobu a překrucování faktů o pokladně, což mu členové vyvrátili a dokázali,
ale přesto sesmolil  překroucené 2 blogy na Idnes.cz, která jsou tam do dnes, kde převrací
svou neprůhlednost práce s pokladnou a všechna fakta.

(13)Osobně  se  přikláním  k názoru,  že  očekával  žalobu  na  jeho  osobu z mé strany,k  čemuž  i
mnohokráte provokoval a zřejmě, má domněnka, i tohoto kroku chtěl využít pro snahu udělat
ze sebe politicky pronásledovaného s tím, aby zakryl sexuální delikt, pro který byl souzen a
posléze i odsouzen.

(14) Osobně se domnívám, vědom si justičních mafií  v ČR a toho,  čeho dokážou, že je docela
dobře možné,  že v kauze pohlavního zneužívání  nevlastní  dcery a soudním řízení  s ním,  i
výkonem jeho trestu mohou být zákonná pochybení, nicméně mi o nich není nic známo. A
vyjadřovat se k tomu, zda je stíhán oprávněně nebo neoprávněně, nemohu.

(15) K osobě  Jiří  Fábik,  a  tomu co o  sobě vyprávěl  sám,  zvyšoval  svou důležitost  v kariérním
úmyslu, mimo jiné informace o tom, že Jiří Vítek (Patrioti) a Jiří Černohorský (Čest, svoboda,
respekt)  si  nechali  zaplatit  před  kandidatůrou  do  poslanecké  sněmovny  oblečení  od
renomované  firmy  na  obleky,  s tím,  že  jsou  dokonce  k dispozici  faktury,  které  nikdy  ale
neukázal, a to, že Jiří Černohorský získal nové auto sponzory od Víta Bárty (jinak známého
napojením na britskou tajnou službu) sdělil právě Jiří Fábik.

(16)Do  současné  doby  Michal  Sandr,  (možno  svědecky  prokázat  od  mnoha  lidí)  obvolával  a
obepisoval  mnoho  lidí  s pomluvami  na  naše  hnutí  a  mou  osobu  a  naváděl  je,  aby  nás
nepodporovali žádným způsobem. V tomto dnes pokračuje osoba jménem Dana Kindlová a
Aleš Kejval  a to aktivně a opakovaně.   Zřejmě to dostali  jako stranický úkol  od soudruhů
z NDR,  pány  Kratochvíla,  Haise  a  Štádlera,  všichni  skrytě  aktivní  ve skryté  nomenklatůře
komunistů. Uzavřu to otázkou:  „ Nemám pravdu pane Dolejši z KSČM?

Jindřich Tichý
Bývalý předseda Referenda ČSR
Současný místopředseda Referenda ČSR
Hlavní  koordinátor  Občanského  referenda,  Občanského  odporu,  Občanské  domobrany,
občanské policie Národní bezpečnosti, občanské informační služby a člen Občanské rady.

Pro soudruhy z NDR …..
(PS: to se nechlubím spoustou funkcí, to je informace, že už by vám, soudruzi z NDR, měly konečně
dojít některé souvislosti, které ve své nomenklaturní nadutosti pořád nechcete chápat, třeba to, že jsme
obnovili  činnost občanské a pro-národní  kontrarozvědky,  kterou jste  v roce 1989 úmyslně zničili  a
bohužel,  nepodléhá  vaší  soudružské  doktríně,  a  ačkoliv  s děláte  jako  strašně  pro-ruští,  smrdíte
americkou, německou a izraelskou tanou službou na 100 honů). České tajné služby mají chránit zájmy
České republiky, nikoliv globalistické a pro-americké zájmy. 
Doufám,  že  nebudu muset  uvolnit  další  pokračování.  Třeba  to  soudruhům dojde,  že  já  jsem  jen
vystavený štít a hromosvod.
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