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ORGANIZACE „ORGANIZACE „ORGANIZACE „ORGANIZACE „ZLATÉ KOLOZLATÉ KOLOZLATÉ KOLOZLATÉ KOLO““““, , , , SKUPINA „SKUPINA „SKUPINA „SKUPINA „PROBUZENÍPROBUZENÍPROBUZENÍPROBUZENÍ““““    

V různých částech světa se agenti Omegy setkali se dvěma 

skupinami lidí. První skupina, pracovně nazvaná „Zlaté kolo“ 

podle symbolu zlatého ozubeného kola (obr. 1), je polovojenská 

organizace zabývající se výrobou, přepravou a zřejmě i použitím 

aerosolové látky ovlivňující psychiku zasažených lidí (viz 

výzkumy V2A, V2B, V14C.) Příslušníci této skupiny útočí na 

agenty Omegy bez varování, případně se je pokouší zajmout a 

uvěznit. Jsou dobře organizovaní, i když v jejich jednání lze 

najít taktické chyby a těch využít k jejich poražení. Velmi 

pravděpodobně mají podporu vojenských nebo vládních skupin 

v Sovětském svazu a Německé říši, nebo alespoň pracují s jejich 

souhlasem. Disponují řadou moderních technologií jako jsou 

výrobní chemické linky, vrtulníkové letouny a zejména Teslovy 

věže. 

 

Členové druhé skupiny sami sebe nazývají „Probuzení“. 

Vyskytují se v místech, odkud jsou hlášena násilná úmrtí lidí, 

ale nebylo pozorováno, že by na agenty Omegy útočili, alespoň 

ne fyzicky. V jejich blízkosti se také nachází Teslovy věže. 

Existuje hypotéza, že stav těchto „Probuzených“ je způsoben 

chemikálií používanou příslušníky „Zlatého kola“ a následným 

vlivem záření blízké Teslovy věže. Samotná chemikálie může u 

některých jedinců způsobovat schizofrenii a agresivní stavy. 

Je však možné, že existují dva druhy „Probuzených“ - jak lidé 

zasažení chemikálií, tak lidé, kteří se takto narodili. Ve 

druhém případě je možné, že budou mít světlou kůži, bílé vlasy 

a tmavé oči (viz obr. 2)  
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V případě setkání s jakoukoliv z těchto skupin je třeba všímat 

si detailů - vzhled (barva očí, kůže, vlasů), chování (agresivní, 

neobvyklé, vyjadřovací schopnosti i samotný obsah), vybavení 

(zbraně, nástroje, znaky). Jestliže se naskytne možnost bližšího 

prozkoumání, pak prohlédnout tělo a hledat jizvy nebo 

neobvyklé změny, odebrat vzorek krve. Zejména je důležité 

ověřit, zda existuje spojení mezi Probuzenými a Zlatým kolem, 

případně zjistit podrobnosti. 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 1        Obr. 2 

 

V případě zjištění neznámé látky použijte plynovou masku a 

neprodleně opusťte zasažený prostor. Je velmi žádoucí odebrat 

vzorky kapaliny, ale protože se jedná o organofosfáty, což jsou 

smrtelně jedovaté látky napadající nervovou soustavu, 

nevyžadujeme takový odběr u agentů bez výcviku zacházení 

s nebezpečnými látkami. Vycvičení agenti mohou provést odběr, 

pokud tím neohrozí sebe ani své kolegy. Při manipulaci se 

vzorky dodržujte pravidla pro zvýšené nebezpečí. Někteří 

agenti byli zasaženi deriváty organofosfátů, ale s výjimkou 

A64 nebyly zjištěny žádné trvalé následky. Přesto však dávejte 

pozor na změny v chování svých společníků, zejména v blízkosti 

Teslových věží. 
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Následující mapa ukazuje výskyt Probuzených, členů Zlatého 

kola a dalších nálezů. 

 

Žlutá - potvrzená přítomnost členů „Zlatého kola“ 

Červaná - další výskyt Teslových věží a „Probuzených“ 

Modrá - chemická zařízení nebo nálezy chemikálií 

Zelená - možné výskyty chemikálií V12 a „Probuzených“ 

 

Plán dalšího postupu:Plán dalšího postupu:Plán dalšího postupu:Plán dalšího postupu:    

Je nutno ověřit podezření, že organizace Zlaté kolo je 

podporována vládou SSSR a Německé říše. Do vyvrácení tohoto 

spojení je nutná značná opatrnost při působení v těchto zemích. 

Odpovědní lidé v USA se k této záležitosti staví velmi 

rezervovaně, v Británii jsou o něco méně skeptičtí, přesto však 

zatím nemůžeme očekávat žádnou podporu. Prozatím tedy bude 

Omega pokračovat ve sbírání informací. Velmi doporučujeme 

vyhýbat se konfrontacím s oběma skupinami, i když chápeme, že 

to není možné vždy dodržet. 
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DodatDodatDodatDodatekekekek:::: 

Je možné, že bývalý (a možná i současný) člen organizace 

Zlatého kola je otec jednoho z koordinátorů. Dotyčnému 

koordinátorovi ani dalším členům Omegy tato skutečnost nebyla 

známa, neboť dotyčný muž je už dvacet jedna let pohřešován. 

Vzhledem k jeho odbornému zaměření a shodě jmen nicméně není 

možné vyloučit, že byl spolupracovníkem Nicoly Tesly. 

 

Obecně je u případů, o které se Omega zajímá, buď velmi obtížné 

získat nějaké relevantní informace, nebo je jich naopak 

k dispozici dost, ale protiřečí si. Výkonným agentům se snažíme 

poskytnou pokud možno ověřené informace, než abychom je mátli 

zavádějícími a možná falešnými zprávami. Ačkoliv má Omega 

různé informační zdroje, jejich kvalita se velmi liší. Je nutné 

si uvědomit, že se zabýváme velmi neobvyklými jevy a nepřesné 

informace nebo dokonce vysvětlení poskytnuté dopředu má nutně 

vliv na úsudek agentů. Za spolehlivé informace tedy pokládáme 

pouze ty získané přímo členy Omegy, zejména po jejich ověření. 


