
  

Prepeři
Buď připraven!



  

Hlupáci čekají na blackout. 
Bohužel jsme to my
16. listopad 2021 | Alexandra Dítětová

„Co se týče blackoutu, není v současné Evropě otázkou zda, ale 
kdy. Zdrojová připravenost se začíná vytrácet,“ řekla včera v 
Rozstřelu tady na idnes předsedkyně Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost Dana Drábová. [...]

Zdroj: 
www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/hlupaci-cekaji-na-blackout...

Šéf ropné společnosti Trafigura: V Evropě může letos v 
zimě dojít k rozsáhlým výpadkům elektřiny
Nedostatek plynu v Evropě by mohl vést k masivním výpadkům elektřiny v regionu, říká Jeremy 
Weir, šéf Trafigury, jednoho z největších světových obchodníků s komoditami.

„Upřímně řečeno, nemáme teď dostatek plynu. Neděláme si rezervy na zimní období, a proto 
existuje reálná obava. Pokud bude zima studená, mohou se v Evropě objevit rozsáhlé výpadky 
proudu,“ citovaly Weira britské noviny The Telegraph.

17.11.2021 | Celý článek: cz.sputniknews.com/20211117/sef-ropne-spolecnosti-trafigura-v-evrope...

http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/hlupaci-cekaji-na-blackout-bohuzel-jsme-to-my.html
https://cz.sputniknews.com/20211117/sef-ropne-spolecnosti-trafigura-v-evrope-muze-letos-v-zime-dojit-k-rozsahlym-vypadkum-elektriny-16538282.html


  

Jsme v době čtvrté poslední krize kapitalismu. Co bude dál?

Centrální banky v současnosti již mnoho let vytvářejí „tištěné“ peníze bez hodnoty, tedy 
takříkajíc „z ničeho“.

Zdroj informací: 1) Hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-101-2021-11-15

2) Pravyprostor.cz/nejhorsi-ekonomicka-krize-vsech-dob-nepokoje-obcanske-valky...

V srpnu 2021, německý kognitivní výzkumník Thomas Grüter predikoval, že moderní civilizaci 
hrozí kolaps. Proto by se lidé měli připravit, aby zachránili to, co lze ještě zachránit.
Kromě covidové pandemie, kterou zmiňuje,  upozorňuje i na možnost blackoutu, na očekávaný 
krach digitální infrastruktury a na možný kolaps eurozóny a celé EU. Přijdou nepokoje a 
občanské války, jako tomu v krizích často bývá...

Kapitalismus od svého vzniku už prošel svými cyklickými krizemi a též i čtyřmi systémovými 
krizemi. Od roku 2008 jsme v období této čtvrté systémové krize a to krize poslední.
Nový systém, který ho nahradí, není ještě připraven. Současná opatření jen dočasně prodlužují 
kolaps dosluhujícího kapitalismu. Součástí tohoto prodloužení je i koronavirový fašismus.
Velký reset (Great Reset) šéfa světového ekonomického fóra Klause Schwaba ještě není na 
totalitní kontrolu lidí připraven a odladěn. Proto budoucnost lidstva ještě není pevně určena...

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ako-dalej-101-2021-11-15/
https://pravyprostor.cz/nejhorsi-ekonomicka-krize-vsech-dob-nepokoje-obcanske-valky-1-dil-hospodarska-krize


  

Příprava na kolaps společnosti:

1) Bezpečný okruh rodiny a blízkých přátel

2) Místní soběstačná komunita

4) Prepperská komunita

5) Občanská neposlušnost dle čl. 23 
Listiny základních práv a svobod

Kdo jsou preppeři
Prepperské hnutí vzniklo v Americe. Jedná se o lidi, kteří žijí 
normální životy a přitom přemýšlejí o tom, že svět nemusí být 
vždy jen bezpečné a příjemné místo pro život. Sem-tam nějaké 
tornádo či hurikán jim dají za pravdu.
A tak přemýšlíme, co udělat pro sebe, své děti a blízké v 
případě, že by kdyby... Snažíme se, aby nás nepředvídatelné 
okolnosti nezastihly úplně nepřipravené.



  

Preppers česky CZ (YouTube kanál)

Michael Moder Dipl. Holistic Therapist
www.youtube.com/c/PreppersčeskyCZ



  

Občanský klub JARILO
Vytváříme zdravou lidskou společnost – 
prostor v době a všem, kteří chtějí spolu 
s námi tvořit, spolupracovat a tvořit.
www.relaxklubjarilo.cz



  

KOMUNITNÍ KRÁTEROVÁ 
ZAHRADA
Naše filozofie:
SPOLEČNĚ PŘIPRAVÍME • SPOLEČNĚ 
ZASEJEME • SPOLEČNĚ ZASADÍME • 
SPOLEČNĚ SE POSTÁRÁME • SPOLEČNĚ 
SKLIDÍME • SPOLEČNĚ ZPRACUJEME • 
SPOLEČNĚ ROZDĚLÍME • SPOLEČNĚ 
ZAZIMUJEME
www.kraterovka.webnode.cz



  Divoká kuchařka Síly pro život a Lesní kuchařka Síly pro život: https://silaprozivot.com/divoka-kucharka

https://silaprozivot.com/divoka-kucharka


  

CO KDO UDĚLÁ - JAK - PROČ
 

OBLEČENÍ + HYGIENA
1. oblečení dle roční doby + dle seznamu
2. hygiena dle seznamu
3. kontrola toho, co jsem sbalil
4. projdu skříně + kuchyň + koupelnu =
    mám všechno?
5. spacáky + karimatky + stan + pláštěnky
6. boty - hned několik

BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA
1. doplním dle aktuálních zásob, co mám
    doma
2. doplním dle seznamu chybějící věci 
3. uložím schránku

CO UDĚLAT
1. sbalit rodině baťůžky s vybavením a jídlem
2. zkusit zjistit co se děje - a vyplatí-li se odjíždět
3. musím odjet - volám komunitě, že vyrážím 
    a potvrzuji si s komunitou stejné místo srazu
4. doplňuji individ. baťůžky a bezp. schránku
5. mám-li čas a možnost, jdu ještě "nakoupit"
6. power + kabely + peníze + kopie dokumentů
7. baterky + baterie

DŮM
1. vypnu: vodu + plyn + elekt. - pozor na mrazák !
2. uklidím všechno nářadí z kůlny domů
3. kytky ven na záhonek
4. popelnice dovnitř



  

TOTO JE POUZE ORIENTAČNÍ SEZNAM - KAŽDÝ DLE 
SVÉHO UVÁŽENÍ A POTŘEB 

HYGIENA
desinfekce ve spreji, ručník, mýdlo s jelenem na praní,
kartáček + zubní pastu, ručník, párátka, hřeben, mýdlo,
sprchový gel, nůžtičky, krém na ruce, jelení lůj, vložky,
záchodový papír, vlhčené ubrousky, dentální kartáček

OSTATNÍ
léky, kopie důležitých dokumentů, doklady, peníze, brýle, 
power banku + dráty k tomu, baterka + náhradní baterie, 
buzola, zavírací nůž, tužku + blok, šití, nůžky, mapu okolí,
svíčky, sirky, kolíčky na prádlo, solární kalkulačku,
vody, pantofle na přezutí, rádio na baterie, svíčky, sirky,
kolíčky na prádlo, dobíjecí baterie + nabíječku,
lupu, gumičky, rádio + baterie, otvírák na konzervy, savo,
tablety na desinfekci Micropur MF 1T, Sansiol DDW,
Chloramin T, Aquasteril, manganistan draselný, 2% jódová
tinktura, karimatka, pytle na odpadky, plyšáka, spacák,
solární kalkulačku, celtu či plachtu, pláštěnka

JÍDLO
jídlo na cca 10 dní, chleba, konzervy, čokoládu, 
čaj, česnek,
cukr, čočka, fazole, pohanka, ovesné vločky, 
brambory, 
zelí, med, PET lahve, soda, příbor, sůl, igelitové 
pytlíky, 
nůž kuchyňský malý, otvírák na konzervy, cibule, 
řepa, termo hrnky,
termosku, himalájská sůl (obsahuje minerály), 
jar, utěrku

TECHNICKÉ + NÁŘADÍ
brousek na nůž, pracovní rukavice, multifunkční 
kleště, 
lepící pásku, tenké lano, plastové vázací písky, 
plynový vařič + 2 kg bombu, vodní filtr Sawyer 
SP181,
skládací polní lopatku, sekyru, pumpičku na kola



  

DALŠÍ UŽITEČNÉ ZNALOSTI A ZRUČNOSTI
 

1) Společnost a naše okolí
Zaměříme se na změny chování nejen svého, ale také svého okolí. Jak se na tuto situaci připravit, 
jak se chovat, jak si navzájem pomoci a být oporou. 
 
2) Potraviny
Zabezpečení potravin, jejich uložení a rozložení v komunitě.
 
3) Hygiena + zdravotnictví
Vysvětlíme si, proč hygiena a zdravotnictví je pro nás v tomto období nejdůležitější, ne-li zásadní. Jak 
se zabezpečit, jak se o oboje postarat.
 
4) Zemědělství
Dokážeme docenit význam zemědělství nyní a co teprve v časech, kdy nebude nic jisté?

5) Řemesla
Jsme připraveni převzít opět řemesla do svých rukou i v případě omezených podmínek?



  

Na Tweetu Schwaba se píše: „Světové ekonomické 
fórum spolupracuje s Bidenovou administrativou
na tom, aby většina lidí přežila nadcházející 
nedostatek potravin. 
Občané, kteří mají aktuální očkovací průkaz, budou 
pravidelně dostávat balíčky rostlinných bílkovinných 
produktů.“

Zdroj: Tadesco.org/chazarska-mafie-se-pri-vyhlaseni-valky...

https://tadesco.org/chazarska-mafie-se-pri-vyhlaseni-valky-schovava-v-bunkrech/comment-page-5/


  

Evakuační balíček – jedna z možnost



  
Magdalena Vožická: Jak přežít konec civilizace aneb Cesta k soběstačnost | www.biobooks.cz/p/jak-prezit-konec...

https://www.biobooks.cz/p/jak-prezit-konec-civilizace-aneb-cesta-k-sobestacnosti
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