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Oko vyzvědače 

Videokamery dnes nalezneme všude: V nákupních centrech, na parkovištích aut, v bankách, 
na fotbalových stadionech, ve velkých domech, nemocnicích, jako kamery “kontrolující 
provoz” na silnicích atd. Tohle vše jsou “veřejné” videokamery, které jistě mají nějaký smysl 
a musíme je považovat za bezpečnostní prostředky. Hlavně tu jsou, aby odstrašily případné 
“zločince” a vštípily lidem zdravý smysl pro paranoiu (paranoia = neodbytná představa, že 
vás někdo sleduje a pronásleduje). Tyto kamery jsou především preventivní, ačkoliv jsou jimi 
natočené záznamy stále častěji používány proti nám jako důkazy.

Kamerový dozor je částí každodenního života a protože je kamer tolik, často si jich ani 
nevšimneme. Jsou používány a monitorovány dvěma oddělenými skupinami. Státní a 
Městskou policií, pak také samozřejmě bohatými lidmi, kteří nejsou spokojeni s mírou 
bezpečnosti, kterou jim zajišťuje policie. 
Video a policie 

V současnosti policie přikládá stále větší důležitost videonahrávkám a má speciální 
videoteamy, které skrytě i otevřeně monitorují demonstrace, protestní pochody, výtržnosti, 
koncerty atd., tak aby mohly poskytnout konkrétní důkazy páchaných zločinů, aby byli 
schopni identifikovat jednotlivce a skupiny, které jsou s nimi spojeny nebo jen pro úmyslnou 
buzeraci. Už prostě nemůžete jít na demonstraci nebo na utajený koncert Blood and Honour, 
aniž byste neměli skutečně velkou šanci, že vás někdo nahrává. To se dělá proto, aby se dali 
určit pravidelní účastníci a “vůdci vzbouřenců”. Takové informace si pak předávají policejní 
síly po celém světě. Na některých akcích je obvyklé, že policie vystupuje jako televizní štáb a 
dělá “rozhovor” se zúčastněnými. V našem případě je ale dozor spíše utajený a policie 
používá kamery na velkou vzdálenost, kamery ukryté v zaparkované dodávce, na protější 
budově. Novým trendem je proniknutí policisty přímo do sálu (popř. umístění minikamer před 
proběhnutím akce) a natáčení pomocí kvalitní skryté kamery. V současné době je již jasný 
nový způsob získávání totožnosti. Pomocí počítačového rozboru videozáznamu přímo ze sálu. 
Mužeme se naivně radovat, že nebyly kontrolovány občanky, když jdou tučné rybky nachytat 
i jinak? Efketivněji? Vypadá to hrozivě, ale bohužel. Boj je boj a nikdo si v něm nebere 
servítky. I toto však může být motivací, která určitým individuím chyběla. Každý zodpovídá 
sám za se sebe. Každý je dospělý a má možnost ovlivnit své pudové chování, kontrolovat se. 
Pak ušetří práci nejen organizátorům, ale i fízlům uvnitř.
Video a privátní sektor 

Kvůli děsivě nízkému počtu objasněných případů, který má policie pokud jde o zločiny proti 
soukromému majetku, se bohatí lidé a společnosti stále více uchylují k soukromým 
bezpečnostním agenturám. To využívají především společnosti, které jsou postižené 
rozsáhlým vandalismem, tj. banky, vivisekční laboratoře, vývozci zvířat, úřady. 

Abyste se s takovým dozorem vypořádali, je nejdůležitější věcí být nenápadný, nepoznatelný. 
Většinou to znamená mít masku a kuklu, ale ne v situacích, kdy to může vypadat podezřele 
jako jsou např. pochody nebo akce za bílého dne. (Pro nás Bílé Nacionalisty je vždy připraven 
Zákon o veřejném pořádku, který zakazuje nošení “politických uniforem” a nošení něčeho, co 
zakrývá tvář nebude policií většinou tolerováno, ačkoliv když se podíváte na zprávy z akcí 



organizovaných levicí tak se zdá, že tento zákon neplatí pro všechny.) - Problém lze snadno 
vyřešit černými brýlemi a kšiltovkou.
Policejní vrtulníky a jejich videomožnosti 

Policejní vrtulníky mají rádiová zařízení pro příjem i vysílání na mikrovlnných frekvencích, 
vybavení kamerovým dozorem, noční světlomety, hlasité sirény a počítačový terminál přímo 
na palubě. Většina policejních vrtulníků má také zařízení, které sleduje vyzářené teplo, takže 
může nalézt tělo i když je schováno. To se používá k nalezení uprchlíků v řídce obydlených 
oblastech.

Posádka vrtulníku je v neustálém kontaktu se zemí a odpovídá ve velmi krátkém čase. 
Například přes Prahu mohou přeletět za pouhých 10 minut. Piloti jsou policisté. Videokamera 
je umístěna z boku na trupu vrtulníku a může se obrátit v jakémkoliv směru a zaostřit a nahrát 
tvář v davu. Obrázek je sledován na palubě, ale za použití mikrovlnného přenosu může být 
také sledován v dodávce nebo velitelském ústředí. Tento systém se nazývá “Hele - Tele” 
(něco jako Obraz z helikoptéry) a v praxi to znamená, že jednotlivec v davu může být 
izolován, identifikován a policie na zemi může být k němu navedena rádiem i když je 
viditelný pouze ze vzduchu. Toto se používá třeba při lokalizaci podpůrné skupiny, která 
chrání, rotujíc kolem demonstrace, před útokem levice. Takto mají policisté přehled o 
veškerých houfech lidí pohybujících se kolem demo. V noci je kamera doplněna silným 
směrovým světlem, ačkoliv může též využít existující světlo (např. lamp na ulicích apod.) 
nebo pracovat na infračervené frekvenci, ale se zřetelnou ztrátou kvality. To se používalo v 
Severním Irsku pro kontrolu nočního pohybu, obzvláště na hranicích. V místech, kde je 
vyzářeno velké množství zbytkového tepla, jako např. v oblasti s hustou zástavbou, ztrácí 
zařízení pro sledování vyzářeného tepla většinu své účinnosti. U nás hojně používaná věc 
armádou na hranicích se Slovenskem.

Palubní počítač je terminál, což znamená, že policie má k dispozici všechny informace z NPP 
(Národní policejní počítač). To činí systém samostatným. V praxi tak mohou zaměřit auto ze 
vzduchu, zvětšit si obraz jeho poznávací značky, pak nalézt jméno a adresu vlastníka - 
předešlého vlastníka spolu s detaily o jakémkoliv policejním záznamu, který může mít. Prostě 
všechny informace, které jsou dostupné v NPP.
Přemýšlejme 

První věc, kterou si musíte uvědomit je, že kamery a sledovací systémy jsou dnes úplně 
všude. Dáme vám jen malý příklad z Velké Británie, nemylte se však, v tomto směru jí i naše 
malá země rychle dohání. Tak tedy: V průměrném dni osoba, která se pohybuje po 
jakémkoliv britském velkoměstě může být nafilmována třistakrát! Zkuste si to jen představit- 
třistakrát!! V několika městech jsou už zavedeny kamerové systémy, které nejsou pasivní, ale 
aktivní, což znamená, že systém automaticky, když vaši tvář nafilmuje, projede databázi, zda 
v ní nejste mezi hledanými a okamžitě to hlásí! Ale i ve většině měst u nás, která mají nad 
100 tisíc obyvatel (jsou mezi tím ale i města mnohem menší) se zavádí, alespoň na 
nejfrekventovanějších místech hlídací kamerové systémy. V takovém velkoměstě jsou kamery 
rozmístěné v ulicích, obchodech, parkovištích, nádražích, pracovištích, rekreačních 
prostorech, restauracích, nad telefonními budkami a bankomaty, na dálnicích. Kromě toho má 
dnes kdekdo trochu bohatší svůj vlastní kamerový systém ostrahy kolem domu (se záběry na 
ulici, které si může policie vyžádat). Vše se samozřejmě opět archivuje.

Přidejte si k tomu ještě kamery na benzínových pumpách a na některých důležitých úřadech a 
občas, když se koná demonstrace nebo koncert, taky tajné policejní kamery umístěné v 



dodávkách, v domech naproti apod. Jak vidíte Velký Bratr vás skutečně sleduje. Docela 
zajímavý je v tomto směru film Nepřítel Státu (až na tu opičí rodinku, co hraje hlavní role). 
Většina kamer dnes již plně funguje i za tmy. Budete-li po akci ujíždět autem a zastavíte se 
cestou na benzínové pumpě a policajti se budou hodně snažit a řekněme, že vědí jakým 
směrem jste odjeli a vyžádají si záznamy kamer z benzínových pump v okruhu 15 km 
předpokládaného směru útěku, mohou získat něco, co je k vám může dovést nebo alespoň 
nasměrovat. Na tyto kamery v ulicích Londýna taky „dojel“ osamělý vlk David Copeland. V 
roce 1999 provedl v Londýně několik bombových útoků v asiatských čtvrtích a v baru, kde se 
scházeli buzeranti v Soho. Má na svědomí několik mrtvých a spoustu zraněných. Policie ho 
chytila, protože využila všech záběrů z mnoha různých kamer až získala vodítko a nakonec 
Davea dostala. Odsouzen byl na doživotí. Podobně v Anglii dopadli arabské bombové 
útočníky z metra. Opět díky záznamům videokamer. 
Způsoby neutralizace 

Přesto videokamery je možné jednoduše spálit tak, že odrazíte paprsek kamery přímo do 
čočky a vyřadíte ji z provozu. Nejlepší je to zkusit na demonstracích s policejními kamerami a 
televizními kamerami. Totéž můžete vyzkoušet na kamerách soukromých bezpečnostních 
agentur jen pro tu legraci, ale ne vždy to bude fungovat, protože mají často na čočkách 
ochranu proti oslnění nebo jsou nastaveny jen na noční provoz a v obou případech 
nezaregistrují vysoké hodnoty světla. Nastříkejte sprejem barvu na čočky, přelepte je 
samolepkou, potřete je skloleptající chemikálií, rozbijte je kladívkem, vzduchovkou, 
železnými bročky. U krytých kamer poslouží upravená kulička barviva vystřelena z 
paintbalové pušky. Velký Bratr vás sleduje, ale vy mu můžete dost silně poškodit zrak. Pokud 
je to opravdu potřeba, proč utíkat jak ovce?

U vrtulníků. Zařízení sledující vyzářené teplo, je velmi křehké a vadí mu věci jako jsou rakety 
(rachejtle) a signalizační světlice vystřelené jeho směrem. Dá se také použít speciální 
vojenský nátěr, který pohlcuje vyzařování ať už termo nebo radio (na auta), existují i poměrně 
levné pláštěnky, které tepelné vyzařování spolehlivě pohltí. Takže schánějte. To je asi 
všechno, co se dá použit, aby jste pilotovi znepříjemnili práci, kromě mikrovlnné rádiové 
rušičky anebo protiletadlové rakety, kterou na něj vystřelíte!:)
Demonstrace, protestní pochody, výtržnosti atd. 

Od roku 1997, kdy vešel v platnost Zákon o veřejném pořádku, a ještě jeden zákon týkající se 
justice, dostaly se všechny veřejné demonstrace pod mnohem striktnější kontrolu. Co se týče 
nás, jsou v centrech měst pochody a veřejná setkání problémovou věcí. Oni si najdou nějaký 
zákon, aby vše zastavili třeba i při prodeji zcela legální literatury na veřejnosti tak, jako to 
dělají se Zítkem nebo knihami Davida Irvinga. Na každé ohlášené schůzi členů 
“respektované” nacionalistické skupiny je přítomen příslušník kriminální policie nebo 
výzvědné služby a dělá si poznámky. Pak sepíše zprávu a vyzdvihne v ní “vůdce skupiny” 
atd. Občas se to dělá také tak, že místo pravidelných schůzí napíchnou. Stačí pár štěnic pod 
váš oblíbený stůl. Proto je dobré často měnit lokály. Domluvit schůzi co nejefektivněji, 
kontrolovaným kanálem (SMS). Na místo setkání předem umístit spojku, která posílá 
kamarády do pravého místa konání akce. Tím znemožníme kriminálce vnitřní sledování. 
(Tam je možnost posadit vůdce a hosty k jinému stolu než většinu - extrem.) Ale i přesto je 
třeba nepřestávat dávat pozor a sledovat nově příchozí lidi. To se v minulosti NO osvědčilo. 
Není nic snazšího než počkat si na ocházejícího čmuchala. Pak po cestě, ho a jeho fízlácké 
šéfy, poučit kam nemají strkat čumák. Většinou je pak klid. Jsou to také jen lidi. Sbírání 
informací je naprosto nejdůležitější. Fotografové a videokameramani čekají venku. Fotí a 



filmují každého, kdo na schůzi do budovy přichází v naději, že je později z něčeho obviní a 
tímto jim přitíží nebo identifikují.

Po akci se většinou sejde celá ta “hromada” místních “šéfíků” a místních fízlů, aby prověřili 
všechny získané fotky a videofilmy. Televizní společnosti a noviny, za slib echa na reportáže, 
ochotně poskytnou všechny své fotky a materiály policii (tzn. nevěřit a nejednat s medii). V 
řídkých případech, kdy to nejsou ochotni udělat, je k tomu donutí soudy. Ačkoliv jsou foťáky 
užitečné, z našeho pohledu však také mohou pomoct k odsouzení zatčených. Odkud myslíte, 
že brali novináři a policie své fotky z našich koncertů? Do nástupu digitalizace se to dělalo 
přes sběrny filmu. Taková středně velká sběrna filmů měla za povinnost tyto "podezřelé" 
fotografie vyvolávat dvakrát. Jednou pro vás, podruhé pro bandu šmíráků z PČR. Oni pak 
zhodnotili váš kulturní zážitek. Fotky v Reflexu jsou toho nepříjemným důkazem.

Co nakonec? Zamyšlení. Vstupujeme do času digitalizace, hi-tech elektroniky, totalitního 
evropského superstátu. Bude stále těžší a těžší uchránit si zbytky svého soukromí. Strach je na 
místě. Přesto nepodléhejme panice. Technika, ať sebelepší, je jen taková jak schopně je 
využívána. Může být placený žoldák schopnější a zapálenější než aktivisticky založený 
kamarád? Naše vůle zvítězit je silnější než ta jejich, proto přežijeme. Stačí jen umět používat 
to co nás tolik odlišuje od ostatních mas. Schopný a výkonný árijský mozek.


