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Obec Trboušany
Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, iČ 00365726, tel: 546421541, e-mail:

ou@trbousany.cz

Naše čj. OUTrb/0299/2022
V Trboušanech dne 31.5.2022

Sdělení k žádosti dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím
Dne 28.5.2022 byla Obecnímu úřadu Trboušany doručená Žádost o poskytnutí informace dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Otázky č.1 —27:
Dle ~ 2 odst.1“lnfZ“ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Trboušany,
proto se Vaše žádost o poskytnutí informací na tyto otázky dle ~ 14 odst.5 písm. c)“lnfZ“ odkládá.
Otázka č.28: NE
Otázka č.29: NE
Otázka č.30: NE
Pokud s uvedeným způsobem vyřizení nesouhlasíte, můžete podat na postup Obecního úřadu
Trboušany stížnost podle ~ 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat
Obecnímu úřadu Trboušany. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.

S pozdravem

Jaromír Kubant, v.r.
starosta obce
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Věc: Žádost podle zákooa Č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacim
ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným
vlakem s technologii super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.
Važene damy a panove
dne 1432022 se zločinecka židovska gucrilla ns Ukrajině komunikujici se světem
pomoci židovske herecke loutky Volodymyra Zelenskyho dopustils važneho
valcčncho zločinu, když odpalila do obytne oblasti v centru Doněcka taktickou raketu
U-ToČka se zakázanou kazetovou munici a takto zavraždila zákeřně kolem dvaceti
civili tu včetně děti. Velmi podlé na tomto válečném zločinu je navic fakt, že
režim likraiinské židovské auerilty útočil zbraněmi Ukraiiacu proti životuju.
maietku a zdrav‘ právě Ijkrajiucu. kteří si tu vražednou zbraň museli sami
zaplatit !!! Takto iedná židovská auerilla na lJkraiiuě stelně lako v Cechách !!!
viz přiloha
Předseda VOZu Petr Fiala se vydava za Českcho premiera, přitom ilegalně vládne
pouze na základě korupce a cíleaých vražd výzaamuých Čechu. Těchto uodléch
VOZu dopoušti za spolupráce s tajnou službou MOSSAD nu
Cmkém územ‘ za děsivého zacuziti statui ozbrojené moci‘‘ i Jedna se o stejno
zločiny jako na Ukrajině a za vtim jako na Ukrajině stoji stejna zloěinecka banda
židovského původu, která obsadila či infiltrovala cely Česky stat ajeho uřady
a instituce, zejména orgány činno v trestnim řizeni a soudy Tuto korupčni moc
zneužívají k cíleným vraždám Čechu pomoci zbrani Čechu

xjažtš se režim

Česká židovská guerillu dodala na Ukrajinu veliký počet Českých ukořistěných
zbraní právě un podporu bratrského režimu židovské euerillv na Itkraiiuě.
Dodavané zbraně slouží k zabijeni lidi a to zejmena Ukrajincu a Rusu Vtivni žide již
zemi davno opustili a vše řidi z luxusnich rezortu buď z Izraele či z dalěich destinaci
Současný předseda VOZu Petr Fiala dělá všechno proto, aby ve válce umirali
zbytečně i Češi. Tento zločinec se vydava za představitele Českého státu, ale vládne
zcela ilegálně un základě trestné činnosti a děsivé korupce orgánů činných
v trestnim řízení, stejně jako i justičních orgánů VOZu, justiční mafie je tvořena
přístutniky židovskc guerilly kteřt jsou nezřídka přímo agenty MOSSADu a tak se
rozsudky na oko Českych soudů často piěí v ůřadovnach MOSSADu buď přimo
v Izraeli anebo na jejich pobočkách u CIA, případně na amcrickcm vetvystanectvi
Všechny silové rezorty mají plně pod kontrolou, napřiklad statui zastupiteistvi je
touto zločineckou mafii obsazeno téměř dokonale a tento teroristicky organ VOZu se
dopoušti nezřizeneho zla a bezpravi proti Čechum kdy perverzně zueuživají české

Jedna z největšich arinad světa, disponující vyzvědnymi satelity a dalšimi
pruzkumnymi zařizenimi by nevěděla kudy a jak vedou koleje či by musela
přehlcdnout rovnou cely vlak? Navic tito představitelé by o tomto
nepředstavitelném selháni Ruské vojenské mašinérie již předem museli vědět či
by o tomto museli být informováni ...
Žid Volodymyr Zelensky je prvni jakoby představitel státu, kteiy obttastňuje svět
inko nějaká pubertální slečna svÝmi seltščkv, jenž maji očividně jakoby dokazat,
že se skutečně nacházi v Kyjevě, nebot‘ o tomto panuji vazae pochybnosti
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Režim VOZu již pomalu pod tibou okolnosti přcstava před Českym obecenstvem
předstirat, že dodržuje vubec nějaké zákony, jedná se o zrudný okupační režim
židovského puvodu ktery si dovoloval o~esne nezakonnosti. bezacavi i zločin‘
a dokonce i ukladne cilene vražd‘ iednotlivcu za sooluorace tame služby MOSSAD
Židovska guerilla se dopoušti vražd lidi všude na světě Na oko jakoby česká vláda,
která se však nu vraždách jim nepohodlných Čechu v České republice přímo
podílí, tyto vraždy zadává nebo je vehementně kryje, nes‘ tedy z definice žádnou
legální vládou České republiky Jejich vláda nemá žádnou právní legitimitu,
jedná se o děsivý podvod nu občanech. Vladnou ilegatně a zločinem zcela mimo
jakékoli zakonne i demokraticke zmocněni Občané jim k tomuto nikdy žádné
zmocněni nedali?!! To je naprosto dokonale prukazué!!!
MOSSAD ilegálně vraždí bezjakekotiv spravedlnosti, dokazováni nebo či snad jen
předstiranych soudu
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státní zbraně proti jednotlivcum. Takto to maji tito gauneři vubcc nejruději, vždy
jich jde zbaběle cela ozbrojena banda na jednoho neozbrojcncho obrazně se přmbliži
v šeru noci s kudličkami schovanymi pod kabatem a pak přepadnou nebohou nic
netušící obět‘, čestnému boji muže proti muži se striktně vyhýbají Tato zločinecka
organizace skryvajici se za uřad statniho zastupitel i i cdc dokonce i tajné interní
složky,jaroti obětem jejich teroru to přimo dokazuje že e o žádný orgán veřejné
moci Ceského státu jednat uemuže, nic takového není v právním státě vubec
připustué. Tukové složky na oběti vedlo například Gestapo, Stasi, STB, jsou tam
direktivní rozkazy a objednávky o tom, co se má stát a jejich obětmi. To je
přímo dukaz, že se o žádné státní zustupitelatvi nejedná natož, aby se jednalo
o nějaký úřad Čechu. Tento orgán není žádné státní zastupitelství srovnatelné se
stejnojmennou institucí v jiných státech a proti jejich libovou nelze v Čechách
právním zpusobem nijak postupovat. Jejich zcela svévolná rozhodnuti nejsou
přezkoumatelná před veřejným soudem. Jedna se ve skutečnosti o rezidenturu
MOSSADu, která se za jakoby českým státním úřadem pouze maskuje, je to
jakési Gestapo, tedy židovské Justapo, teroristický orgán okupační moci, klem se
z taktickych duvodu na oko, velmi zbaběle a podle skryva za Českym uřadem
Toto je skutečně děsive peklo a zatim největši ohroženi a nejhorši teror Českeho
národa za podlého ovtadnuti a podmaněni Ceskeho statu od samotneho vzniku Česke
státnosti v roce l9tš Využivaji k teroru přimo organy česke policie, kterou
direktivně řidi, obsaditi ji na vyššich mistcch bud přimo jejich agenty či kolaboranty
a násilníky z řad nemakačenek a darebaku z puvodně podmaněneho nuroda Postupuji
stejně jako při teroru byvatych republik Sovětskeho svazu jednotkami NKVD ktere
taktéž byly tvořeny v podstatě zločinci Tito zrádci jsou připraveni kdykoliv použit
vražedné násilí proti Čechum nu objednávku una přání tlumočené od zločinecké
židovské guerilly. Nalom samotném konci toho řetězce jsou tak v sitovych stožkach
zaměstnáni hloupí a nemorální lidé, kteří se v podstatě vyhýbají praci v norrnatnim
provoza či v normátních továrnách O žádné svobodné vůli takovych primitivu nelze
ani mluvit, ti mají prostě jen prodlouženou michli a spíše zvířcci instinkty a přitom
vystupují jako kdyby všechno řídili anebo na nich všechno záleželo, je to děsivě
nemoratni Talo ozbrojena bunda se pod patronaci okupačni moci dopooští
nepředstavitelných násilnosti proti neozbroíesém lidem, kteří jsou MOSSADeso
určesi k likvidaci Nějaké srovnávání s padesatymi tety v Československu je uražka
dneěnich oběti ta míra násilí je naprosto nesrovnatelna a v dnešnich dnech
mnohonasobně vyšši České občany, vlastence u hrdiny zabíjí a terorizuji
v tajnosti přímo orgány jakoby české policie Je to strašlivé peklo, zdaleka to
nejhorší, co ai kdy Češi museli zakusit, tito darebáci pomocí řízeného utajováni
a pomocí děsivá korupce vše zametají pod koberec ...
Předseda VOZu Petr Fiata se s Volodymyrem Zelenskym setkat udajně ve městě
Kyjev, karn se měl dopravit spolu s dalšími prominentnimi osobami vlakem, přestože
Kyjev by měl byt kompletně oblehan armadou Ruske federace Každému je jasné, že
vlak je poměrně veliký dopravní prostředek, který jezdí Po kolejích, tedy se jen
těžko muže něčemu vyhnout, například kontrole obléhajícího vojsku Ruské
federace. Že by projel obtehanym uzemim celý vlak, který může obsahovat vagóny
pašovanych zbrani například protitankové střely Javelin, je taky velmi zvláštní

okupačního režimu VOZu, ty se přesunou na lavice obžetovanych sami Spravedlnost
budou zajišt‘ovat skutečně nezavisle a spravedlive České soudy odvozen‘ ed ROSo.
které jim za tuto hruzostrušnou zločinnoat a děsivou zrado celého národu prostě
a jednoduše. jak mnoho lidí ovní oeochvěisě věří, zákonném a nudmíro
spravedlivém zouaobem useknou ty zrudné prolhané hluvv nebol‘ nicjineho za
tak děsivé zločiny snad ani nepřipadu v uvahu Nebo snad ano?
Orgány VOZu to předvádí pouze nezřízenou urogunci moci, zneužíváni státních
prostředků i zbraní, děsivý zločin, samý zločin, všude zločin a sic jiného než
zákeřný zločin !!!
Ráda bych se tedy v souvislosti s udajnou cestou předsedy VOZu Petra Fialy na
Ukrajinu za darebáckou loutkou a židovským hereckým válečným zločincem
Volodymyrem Zelenským zeptala na naslcdujici otazky Ostatně lato valečna loutka
je řizena dalšimi přistušniky židovske gueritly na Ukrajině Pochopitelně vše probíhá
stejně jako v Čechach podle stejnych vzorců, za šňůrky tahá například židovský
Oligurchu Igor Kolomojský ktery vše obyčejně řídí z Izraelské Haify a na Ukrajině
vybudoval svatém iu~tiční mafie. které ie nrakticky identický tomu. co vytvořila
ži4ovská suerilla v Cechách. Je to totální korupce a to i lidské řeči, stejně inko
v Cechách vytvořili útočné, darebácky zločinoé. teroristická omány. dopouštěííci
~ oreanizovaném zrudném zločinem řízeného a nelidského bezpráví. Puk navíc
ještě toto jejich ďábelská dílo absolutní zrady a teroru, dopouštějící se úmyslně
zvracenych křivd, nazývají tito bezbožní lidé pro výsměch celému světu i pro
nekonečne rouhaní pánu Bohu přímo před jeho okny a v neskryvane drzosti
jednoduše „justicP‘ !!! To je prostě nelidsky perverzní iii Jeiich bratrský režim
v Čechách oostuopie zcela identicky. možná ieště a větší duslednosti
a horlivostí !!! V Cechách se cítí totiž vice zajištění cizími mocnostmi a isou
mnohem yice ozbrojení. Tv zločin‘ jsou ale tak obrovské, že i přesto se oořád
snaží na Česká úzesoi dostat nčiuká cizí, například americk~ voiska. aby je tito
cizáci oak mohli proti Čechum případně chránit, pokud by Češi povstati a začali
se děsivému teroru bránit

Ve výše uvedeném dokumentu, který je přeložen kompletně do Češtiny, je jasně
zdokumentovano, že tajná službu Izraelského státu, tedy MOSSAD, vraždi lidi
dle své libovule bez jakéhokoliv soudu. Zádué parametry právního státu
neuznávají, spruvedlnost je jim vice juk cizí. Těchto vražd se dopouští
i v západních státech, tedy i ve Francii, v Německu či v Itálii a v dalších zemích.
Tim upíše a snadněji aevšak podobuéch vražd dopouštějí inn Č~ském území,
kde mají mnohem lenší zázemí i muohem více obaazesié oreáuv Českého státu.
jenž mají povětšinou zcela pod koutrolou. I přesto že vlady zapadnich statu
o vraždach ncodsouzcnych lidi MOSSADem dobře vědi, což prokazuje i dokument
tak obyčejně nijak nezasabnou, vliv mezinárodní sionistické loby na vedení státu je
vždy příliš veliký. V Česke republice je situace mnohem horši, uěkteré iakoby
státu‘ oreánv isou přímo úřadovny MOSSADu, nejenže proti bezpráví
nezasáhnou, ate toto vražedné zrůdné bezpráví přímo organizují !!!

Tyto děsive praktiky totalni komoce musticc židovskou cuerillnu kolem jejich
chraněneho oligarchy Kotomojskeho probublaly m na německou strunku wikipedme
pojednavajici o tomto žmdovskcm darebakovi Mnoho úřadů v Německu již taktež
řeši eviduje a zabývá se zločiny české židovská euerillv VOZu proti Českém
občansm. Pochopitelně zpravodujská médiu pod absolutní kontrolou VOZu
o tomto zarytě mlčí, nebot‘ jinak by režim pudl nejpozději během několika doi
a představitelé VOZu by si šli velmi rychle vyslechnout rozsudky před oárodni
soud. Avšak to se neděje, neboť všechno médiu podléhají vedoucí úloze
Synogo
z Kavčích Hor (pro malé děti a naivní nevzděluné blby používují
značku
). A za nekřeaCunské peníze Čechu jim soustavně lžou u podvádí je za
účelem udržení okupačního režimu židovské guerilly.

Narodni Odbojova Rada (NOR) pomoci hrdinnych Čechů již brzy tyto zločince
přivede před spravedlnost Tuto spravedlnost však nebudou zajišt‘ovat toulkove soud

Cituce:
„tim Konkurrenten auazuotechen, soli er ouch Rinflosa ouf die Juatiz genommen
babes“, „Aby se zbavil konkurence korumpoval justici“.
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Samotný Volodymyr Zelenský byl jedním z hlovnich aktéru velmt závažné aréry
„Pandora Papers, kdy se tento zločinec pro změnu věnoval praní špinavých
peněz, které si ukořistil na Ukrajině jak ubohé, vydava se za prezidenta Ukrajiny
přitom se vyhýbal řádnému placení dani na Ukrajině aježtě pral žpinave penize
ukořistěné Ukrajincům přes daňove ráje a olTshorove firmy jak ubohe jak bezbohie
Pochopitelně i totoje v Čechách zcela obdobné,jisty Žid a STBak Babiž ktcreho
režim protlačuje na uřad prezidenta republiky, dělal přesně to stejne aje taktež
jednim z hlavnich akteru skandalu Pandora Papers Nejedná se o nic menšiho než
pram žpinavych peněz a vyhybani se placeni dani Režim židovského zločince
z Ukrajiny, který se vyhýbal placeni daní na Ukrajině, je pochoeitelně po celou
doba při těchto zločinech proti slovanum masivně podporován Ceakoo
židovskoa gaerilloa orávě z dani Českých nracaiicich !!! Z toho by se jednomu
zvedal žaludek.
lii‘ps‘Iwww.nuvaiky.cž zaliranicsLevrci1%i r izirk ‚.rleiisk\ I a puidw a papris-cisar
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Opakuji
Režim židovskeho zločince VolodymyraZelenskeho, nikoliv chudi Ukrajinci, je
i nyni masivně podporovan Českou židovskou guerillou z dani Českvch oracuneich,
přestože tento zločinec, tedy Zelcnský sám, si své ukořistěne penize, často
pochazejici dokonce z nejzávažnějží trestné činnosti, vyvaděl z Ukrajiny přes daňove
rajc a nastrčené offshorove finny a vyhybal se tedy i placeni dani na Ukrajině!“
Takže nyni tomuto multimilionaři ktery kradl a neplatil daně na Ukrajině, pomahaji
z donuceni chudi Češi, kteři pracovali a často dřeli jako zviřata a ve ave domovině
řadně daně zaplatili židovska guerilla v Čechach se však těchto jejich peněz
zmocnila a nyni je veřejně lifruje na Ukrajinu ve prospěch zločince Volodomyra
Zzlznskcho ajeho vraždici bandy, ktcra nema slitovani s Ukrajinci ani sjinymi
slovanskymi narody, tedy pochopitelně ani a Rusy a tim meně s Čechy
Z rozhodnuti organu VOZu tedy bratrske židovske guerilly z Čech, ma ukrajinska
židovska guerilla zajištěnou podporu z dani Čzakych občanu Miliony Ukrajincu však
opustily svoji zemi davno před začatkem bojovych operaci Ruake federace Ušikaly
matově pravě před židovskou guerillou reprezentovanou nyni zloěincem
Volodomyrem Zelenakym, utikaly před těmito darcbaky a před jejich hmzoatrašnými
kompčnimi pořadky po milionech, takže nyní jsou Češi donuceni podporovat z dani
protiukmjinaky okupačni režim VolodomyraZelenakeho ktery vyhaněl po milionech
Ukrajince ze ave země1‘‘
Ukrajinci i Češi jsou v podstatě donucovani k tomu, aby si velmi draze zaplatili
i svoji vlastni popravu a zničeni vlaatnich rodin a narodu Genemce lidi jsou tu vždy
achlacholeny nějakymi planymi sliby, aby se pak ukazalo, že všechno bylo od
aameho počatku uplně jinak židovaka guerilla je obelže, uchlacholi a dokonale
uvede v omyl Statiaice Čechu nedoaahly za cely prodaktivni život ani na skutečně
přijatelne bydieni natož aby mohly založit plnohodnotnou rodinu

tO)

Kolik stala Českeho daňové poplatníka tato vyletni cesta Petra Fialy a kolik
lidi se podilelo na jeho Iýzické ochraně?

It)

jak bylo vidět Volodymyr Zelenaky zatim neni v žadnem vězeni a muže
přijimat delegace v palacich Proč nebylo možne uskutečnit mnohem levnějži
šifrovanou telekonferenci, pokud si museli něco tak důležité sdělit?

12)

Byla zveřejněna fotografie, na které byly čtyři atewardky jakoby Ukrajinakych
drah Byly tyto stewardky a jejich rodiny, napřiklad jejich manžele nějak
zpravodajsky prověřovány? Jak bylo zajištěno aby neinfonnovaly o zvlašmi
delegaci ve vlaku, ktcra se velmi očividně pravě dopouštěla valečnzho zločinu
tim, že ae akrývala za civilisty, které tato delegace bezohledně vystavila
smrtelnému nebezpečí!!!???

13)

Přcdaeda VOZu Fiala má jakousi neprůstřelnou vestu a helmu na fotografii ve
vlaku, kde je zatažené okénko!!! Zatímco venku na nadraži před vlakem,
kde žadne okenko zataženo pochopitelně nemuže byt a nejsou chmněny
žádnými atěnami vagónu, tak nikdo z účaatniku VIP delegace nema ani
vestu ani helmu, prož?

14)

Volodymyr Zclenaký zaaobuje svět jeho pubertálnimi „aeltlčky“, které mají
dokazovat, že se zdržuje v Kyjevě. Pořidil nějaky z učaašniku VIP delegace
take nějaka aelfička, ktcrymi by zase mohl obžt‘aatňovat Čeake daňovz
poplatníky7

Židovská gucrilla okupujici atami zastupitelství, tedy pravomncně odsouzení
zločinci ROSem, Igor Střiž a Lenka Bradačová, se jali vyhrožovat českým
občanům za vyjádřeni podpory Raska či Ruským předatavitelum židovakym
překrucováním zákonů to vysvětluji jako podporováni genocid
i
chvalováni
zločinů genocidy Což je zaovu a znovu naprosto libovůlnc židov ke překrucovani
zakoaů a vůbec všeho Oni si prostě myalí, že když mají České zbraně pod
kontrolou, tak maji libovuli jakykoliv zakon vykladat Po vem To by pak
vyjádřeni jakéhokoliv obdiva k Americe muselo být také trestné, pokud by
platily jejich výklady pro všechny stejně a to zcela evidentně neplatí, takže je
zcela flagrantně poraěeno vab« to nejzákladnější pravidlo právniho státu
a totiž, že před zákonem jsou si všichni rovni. To, co však židovská gnerilla
předvádi, to není zákon, ale maskováni jejich zákeřné, často vražedné trestné
činnosti za zneužití orgánu činných v trestnim řizení. No a pochopitelně i nyní
mahon miliony občana pozorovat, že to je namířeno proti cíleným oaobám
a rovnost občana zachována rozhodně není, což je právě dasledek toho děsivého
zneužití a dukaz, že se nejedná o nějakou legální činnost těchto lidi, je to mafie,
která se pnoze maskuje státními orgány
To co se nyni odehrava před očima
ccleho naroda, zablokovani opozičnich webu, zavirani lidi za nazor porušovani
nejzakladnějšich principu pravniho statu, kdy premier se ciii byt nad zakon se ještě
v daleko brntálnějši, větší a nesrovnatelně zákeřnějši a násilnější míře děje proti
jednotlivcom z řad České vlastenecké inteligence Tedy brutálně a vražedně
zaátočili na lidi kteři b Ii schopni je aeaadit, národa demaskovat jejich metody

Poznámka
V dalším ae organem VOZu mysli vzhledem k okolnostem organy vydavajici se za
organy a uřady Čeake republiky
I) Proteatoval předseda VOZu Petr Fiala, alajakoby předamavitel Čeake republiky
při aetkani a valcčnym zločincem Volodymyrem Zelenakym proti válečnému
zločinu, kterého se dopustily Ukrajinské síly pod velenim Zelennkého dne
14.3.2022 v obytném centru města Doněck?
2) Nebylo to nahodou tak že předseda VOZu Petr Fiala vyjadřoval tomuto
valečnemu zločinci Volodymyru Zelenakemu dokonce obdiv!!!??? Nemohlo
bylo byt tim že se jako zbaběly valcčnik z luxasnich pohovek čeakych
atatnich klimotizavanych kancelařm a zločinny dodavatel amrticich zbrani na
Ukrajinu, klemy tam dokonce ilegálně a veřejným zločinem proti veškeré
zákonnosti a proti úatavnímn pořádku českého státn verbuje vojáky se
však při své ceašě za avym apolupachatelem Zelenakym akrvva sum v civilnim
vlaku za hezhrannc Ukrajmce, které využil jako živé štíty a tím se dopoatil
sám válečného zločinu!? Nemohlo by to být tedy tím, že válečný zločinec
Fialo vyjadřuje svaj obdiv druhémo válečnému zločinci Zelenskéma?
3) Považuji organy VOZu civilisty starce, ženy a děti, ktcři zemřeli dne
1432020 z duvodu nelegálního ponžiti zakázané kazetové munice
o taktické rakety U-Točka ze strany vražcdaeho Zelenakcho režimu proti
centra města Doněck, vůbec za Iidaké bytosti9
4) Pokud organy VOZu považuji Doněck za Ukrajinské uzemi dokaži nějak
vysvětlit, proč tedy Ukrajinské vojenské ally pod kontrolou žida
Zelenského útočí zakázanou smrtonosnou nelidskou zbraní na své vlastni
civilisty? Takže ii lidé ai tu zákeřnou zbraň, která byla použita k jejich
trvalému zmrzačeni a usmrceni, museli sami zaplotit? Stejně jakov Čechach7
5) Zajakym účelem se představitel VOZu Fiala aetkaval a valcčnym zločincem
a jednim z aktem organizavaného zločinu na Ukrajině?
6) Setkal se předseda VOZu Petr Fiala v poalzdaích deseti letech take napřiklad
a Igorem Kolomojakym? Jaky vztah má režim VOZu k Igora Kolomojakemu
?) Byla zveřejněna fotografie mažu, kteří aedí zřejmě v neviditelnem vlaku
a bledaji něco na mapě Již to mialo na mapě našli nebo ho stale hledaji?
ž) Jake miato bylo na mapě za penize daňových poplatniků hledano? Nejednalo
an nahodou třeba o americké velvyalanectvi ve Varšavě9
9) Při udajném přijzzdu VIP delegace civilnim vlakem do obleženeho Kyjeva
byly nějak informovány Ruaké úřady či ozbrojené ally Ruaké federace? Byl
tento příjezd a odjezd delegace nějak předem a orgány Ruské federace či
a velením ozbrojenych ail Ruska domluven?

a přmvcal ty lumpy ke apravedlnoati Jejich neenti na soudech jim to všechno na
roakaz uatřcdi odklepnou a veřejnoat an pak dozví pouze to, že někdo byl odsouzen
Statni zaatupei pak vyamupuji v mediich a tím, že um dal ‘,soud“ údaině zaoravdo
a aděluji a vyaměchem k obětem, jenž neměly nejmenší šanci, avé ďábclaky děaivé
perverznosti Jenomže neřeknon. že předtim nastala rozsáhtá korupce soudu, kde
jsou maaově aneažováni zástnoci nkuoaěního režimu židovské eaerillv. kteří
působí oreonizovaně a zločinně na soudech a nro režim korumpuji matici. isou
to nezřidka přímo aeenti izraelského MOSSADu, kteří prostě splní hrdě svůj
izraelský úkol a odklepnou proti nebožákovi na přáni jejich ústředí klidně třeba
ito, že země je údajně placatá. Takto systematicky aváději obyvatelstvo v omyl.
Na základě veřejně deklarované pobidky odsouzených zločinců oůsobícich na
státnim zastupitelství začala tedy jejich ozbrojena složka, respektive policie ČR,
teronzovat Čeake občany ktere dokonce zatýkala či je omezovala na svobodě
a obviňovala Opět je zde totalni dadaismus a avevolc v libovolném ohýbáni
jakehokoliv zakona. Navic to cilcně použivaji pouze proti opozici, pokud by takové
melody uplatnili sami na sebe tak by na avobodě nemohl zastat ani jeden z nich II‘
Nyni je jialé že předseda VOZu Petr Fiala ne přimo osobně setkal a válečným
zločincem a sám ae válečného zločinu dopostil, alespoň to takto proklamuje, že
se oohvboval lako válečnlk civilnim vlakem do hlavnlho stanu přímo
k vrchnímu veliteli Zelestakésnu a tedy civilisty ve vlaku použil loko živé šuty na
ochrana své válčicí osoby, navíc dodával na Ukrajinu amrticí zbraně a verboval
ilegálně bojovníky za aončasnébo pácháni trestného činu sabotáže vab«
ústavniho systému v Čechách, spočivajiciho v parlamentní demokracii. Nemaže
nikomu nabízet svévolně beztrestnoat za porušováni zákonů, od toho jsou
zákony, že plati pro všechny, tedy i pro Fialo. Tato mafie ještě děsivěji porušuje
veškerou zakonnoat pokud ncni naavicena reflektory maamédmm Přmmym navaděnim
k treatne činnosti šedy lakánim bojovniků na Ukrajinu, což je take aamoatalny Festa
čin dle treatniho zakoniku, Fiala pachal opět dalši treatny čin v přimcm přeno u,
obviněn samozřejmě ncni nalož, aby byl zaščen Na státním zastupitelství jsou totiž
zločinci, jenž na oplátku tuto mafiánskou banda chrání. Roka ruka myje. Fiala
se setkal přimo a nejvyšším představitelem a válečným zločincem Volodymyrem
Zelenským, jehož ozbrojené nily an pouze pár hodin před acmkanim a Fialou dopustily
strašlivého válečného zločinu a terorismu proti civilistům v Doněcka. Předseda
VOZu je zcela nepochybně přislnšník mafie, která ilegálním způsobem válčí na
Ukrajině, pohyboval se však civilním vlakem, aby cestující využil jako živé štíty.
Měl se však pohybovat v jeho válečném úsilí na bojišti v řádně označeném
prostředko, aby protistranou mohl být legitimně zlikvidován bez ohroženI
civilistu, které však Fiala využil jako živé štíty a ještě toto vydává za hrdinství.
Logicky tedy musí být pachatel Petr Fiala a jeho doprovod předveden, zatčen,
omezován na svobodě a obviněn. Bode celá ta sebranka, která tu veřejně,
masivně a ve sdělovacích prostředcích glorifikovala židovského zločince a nyní
zcela iistě i válečného zločince Volodymvra Zelenského steině iako estaení
občané, obviněna?

Celý národ muže pozorovat, že tito obviněni ani zatčeni nejsou natož, aby byli ve
vazbě. Naopak opozice je zatýkána a je obviňována zcela nesmyslně a perverzně
ze schvalování genocidy. To je otřmné zneuživání orgánu činných v trmtnim
řizeni, které na území repabliky nebylo ještě nikdy ani za nacismu ani za
komunismu. Současná situace je přímo děsivá, to, co si prožívají oběti této
zradaé marie židovské guerilly, to nemá v dějinách obdoby.
Opakuji tato zločinecka židovska sebranka z Čech tomuto valečnemu zločinci přimo
dodava zdarma jimi Čechum ukořistěne zbraně, tim spiše by za podporu a podii na
vaiečnych zločinech měla byt řadně potrestana Ale tito pachatelé, kteří pácltstjL
iedess trestné čin za drsjh~m. nyní liž částečně ořed zraky celého národa. nrostě
a lednodute zauiímaií vedoucí místa ye státě!!! Jak je to možné? Jak by toto ve
skutečném právním státě bylo jen možné? Je to možné pouze a jedině proto, že
právní stát byl občaoum masivně pouze předstírán a ve skutečnosti nikdy
neexistoval. Zidovská východní mafie organizovals již jakoby převrat v roce
1989, ad té doby pouze strhávala veškerý majetek a moc as sebe za děsivé
korupce celého státu a zeiména ksrupce justice, jinak by toto pekls právě vsbec
nebyls možné uskutečnit.

muže celý národ pszsrovat, že nejednají, Petr Fiala není obviněn, není převezen
ds vazby, ačkoliv jím zákon ukládá s každým zacházet stejně. To by ale museli
zacházet stejně i sami se sebou ... to, jak všichni vidí, nedělají a dělat nehodlají,
pouze terorizuji skutečnsu opozici !!!

I )

Plsti prs předsedu VOZu Petra Fialu nějaké jiné zákony než pra ostatní
občany České republiky?

I?)

Je Vám známo, že Národní Odbojová Rada nedopustí tyts zvrácené
nespravedlnosti a již opravdu veliký počet Čechu je připraven k boji
a k dopadeni zločinců VOZu a ieiich dodání k výkonu záksnného rozsudku
při zachovaní všech norem mezinárodniho prava je Vam to známo? Máte
tomuto dokumenty na Vašich dstovych nosičich?

I š)

Jake dalši osoby byly součásti delegace z Čech a kolik Českyeh občanu se
pohybovalos delegaci po územi Ukrajiny?

19)

Dovezla tato delegace VOZu z Čech své spřátelené židovské guerilie na
Ukrajině nějaké dary? Byl dopraven „neviditelným“ vlakem take nějaky
vojensky materiál?

20)

Byl poulit pro účely delegace neviditelný vlak či pouze neviditelný vagón
technologii super stealth, která byla určitě vyvinuta Českými vědci
a vládními experty označovaná jako Pštros? Tedy zatáhnou se rslety
v kabině a tim pádem je vše neviditelné, což je zdůvodněno tim ze cesiujici
vagónu nevidí ven a čtenáři a diváci masmédn, kde jsou vyobrazeni udajni
hrdinove ve vagónu, pak pochopitelně take nic nevidi?

21)

Bylo by možné podobný neviditelny vlak vyuzit k dodavce zbrani na Ukrajinu
či přimo do Kyjeva7

22)

Pokud neviditelny vlak mohl posloužit k odjezdu VIP delegace z obkličeného
Kyjeva, mohl by tedy podobny vlak, at již to bylo cokoliv posloužit
i k evakuaci Volodymyra Zelenskeho a jeho vrazedne zidovské party
z Kyjeva

23)

Bylo by možné technologii neviditelneho vlaku super stealth - Pštros
poskytnout běžným Ukrajincům. shy se dostati z obkličenych měst?

24)

Organy VOZu podporuji na Ukrajině režim zločinne židovské gueriiiy
reprezentovany židem Votodymyrem Zelenskym o tom nemůže být spora
Dodavaji jim zbraně a další podpora Prsč vydávají orgány VOZu ejeynest..
nodnoru režimu Zelenskéhp es ódsjnuu podpsru Ukrajincum?

25)

je zasmo organum V07u že miliony ttkraiincu svou zemi opustilo již
dávno před zaháieoim boisvých speraci Ruské federace, tedy zjevně

Kdy hudou tito pachatelé VOZu za děsme zločiny obviněni? Kdy bude omezena
jejich svoboda? Kdy hudou zavřeni do vazby stejně jako tento režim zcela svevoinč
zavira do vazby tedy do přisnějtiho vězeni jejich odpůrce? Kdy?
Odpověď je zřejmá, teprve tehdy až si Češi vezmsu svůj stát nazpět !!!
5) Předseda VOZu Petr Fiala se na tiskové konferenci dne 16.3.2022 po
údajném návratu z Kyjeva, která byla přenášena mssmédii, netajil obdivem
k lJkrajincum a to i přesto, že jen pár hodin před tím než se setkal přímo s jejich
nejvyšším představitelem a velitelem ozbrojených sil Zelenským, jehsž
szbrojené síly se dopustily nelidského válečného zlsčinu v Dsněcku a smrtelně
zaútsčilv zakázanou kazetovou munici na civilisty. ieště k tsmu na civilisty
údaině vlastaíbo státu, kdy takto zbaběle povraždily starce. ženy i děd. asi
dvacet osob !!!
Bude tedy i toto věru velmi věrohodné a zjevné vyjádření obdivu dokonce do
televizních masmédii přímo od předsedy VOZu Fialy ke strstoéma nelidskému
zločinu, dokonce po té, co se tento obdivovatel přímo sám osobně setkal se
strujcem těchto vražedných nelidskosti, nějak pronásledován orgány VOZa?
Orgány VOZu, státní zastupitelstvl a Policie ČR přeci prohlašaji, že glorifikace
a obdivováni genocidních zločinu či terorismu bude trestáno a navíc již
přislušníky opozice omezovali na svobodě za poahé „fanděte Rusum“ a tady..
oředseda VOZa ořimo shdivuie a glorifikuje teroristu a iešio teroristické činy
do televize! To ie přeci velmi ‚‘‚jaká společenská nebezneěnsst oproti těm všem
připadam. které začata Policie CR vyšetřovat a už sdělila seiméeě šesti lidem
štbyjahšj. Jak je možné, že tedy v rozsáhlé trestné činnosti Petra Fialy nejednají,
i když tato trestná činnost je tak rozsáhlá, že hravě strčí všech ostatních 200
případu do kapsy a ts i tehdy, že se těch 200 případu sečte dohromady. Zde

utikali před strašlivým režimem kolem židsvaké guerilly Volsdymyra
Zelenskébo!!!??? Proč s těmito fakty organy VOZu neseznamuji sve ovečky?
26)

Když představitele VOZu mluvi o tom, že režim židovske guenuly na Ukrajině
bojuje za nas tak tim za ‚nas se snad mysli za režim VOZu tedy za
zajmy židovske guenlly v &chách? Určitě tim snad nemysli zajmy českych
lidi ktcřs jsou nynějtim režimem VOZu pronasledovani, mučeni
vyvlastňováni, vyhaněni či vyvražd‘ovani? Nebo snad ano

2?)

Režim VOZu zaměrně nepublikoval žedne věrohodne informace, natož
dukazy že se Fiala s Volodymyrem Zelenským skutečně setkal na Ukrajině
v obléhaném městě Kyjev Přitom sam Zelensky tu neu tale ob t astňuje svět
..selOčkv“ laks něiaká nubertální slečna a ta malí ačividně dokazovat
pomoci pozadí. že na Ukrsiiuě ieště psřád ie Cesta představiteiu VOZu
však mimo jineho dokazuje, že sám Zelenský tedy muže Ukrajinu a dokonce
i Kyjev kdykoliv bez problémů běžným vlakem Ukrajinských drah opustit
sběhem několika hodin může být v Polsku ve Varšavě pravě třeba na
americkem velvyslanectvi, stejně jako to udělal předseda VOZu Petr Fiala
a cely jeho doprovod Jeli nerašeně civiinim vtskem do centra Kyjeva a pak se
vlakem zase vratili do Polska Zločinec Volodymyr Zelensky mule tcdy stejně
tak nerašeně pendlovat mezi těmito dvěma misty jak to dle jejich vlastnich
slov udělala výprava VOZu z Čech
„n,u,dl3I‘xtL~)řsMítšLYw.bIr:pstn)i9j.ůQiikUttsitžkI.1.v psLsřucnštt.L‘ošeojiLQ:.
prezkšeriš-zelcusk-urpzhl-do-cxil.litnil
Pořídila Výprava VOZu z Čech nějaká vlastni „selfička“ či jiné důkazy
kterými by průběh událostí mohla dokázat?

2š)

Máte na svých datových nosičích důkazy o tom, že Národní Odhojova
Rada (NOR) vyzvala představiteie VO7u aby vydala alespoň předstírané
spravedlnosti jejich šOO největšich zločinců z řad oreánú čindách
v trestním řízení a lustice, kteří tu rozpoutali děsivý státní teror, lttvřLs.
donustili vražd či nelidského a zákeřného iednául! Režim židovské gueritly
se vedeni NORu vysmál, snažil se do NORu infiltrovat agenty a pokusit se
opakovaně o atentaty a fyzickou likvidaci jimi předpokladanych členu NORu,
kteři jsou však v absolutnim utajeni Aby bylo jasno, Nasedni Odbojova Rada
u největšich zločincu nepožaduje pouze jejich odstoupení z vedoucích pozic
ve státě. To by pouze jeden zločinec byl nahrazen dalším zločincem
židovské guerilly. Proto Národní Odbojová Radu požaduje jejich
spravedlivé odsouzeni a zacházení s nimi alespoň trschu podobně jako
i oni dlouhá léta a desetiletí zacházeli se svými obětmi. Teda nro ořiklsd
a neivětšieh zíočineu VOZu tnou leara Stříže nebo Leaky Bradáčové.
u kierych se jedna v poossase o onsouzeneziocince uyema uezavisiymi
trestními senát‘ Republiksvého Odboioyého Soudu k neiořísnějším
trmtum. by rezim měl nřistouoit k ieiich zatčeni a umistěni do vazby za
učelem vvšetřovani a vyslechnutí svědku. kterýrh ie muoho stovek. ~jiyjj..

terorizovali esch oběti a ooonentv režimu. Nasledně by měl byt zřizen zviaštni
srestni tribunal po vzoru Slovenska, kde by tito zločinci měli byt souzeni pauze
Českými a nikoliv židovskými soudci Pokud by měly byt zastoupeny
menšiny tak všechny menšiny a nikoliv pow.e žide Tito zločinci zautočili
nealizenym nasilim a zrudnym bezpravim proti nespočtu českych rodin plna
a jejich obětí je po útrpné smrti, plno lidí bylo měsíce nespravedlivě
zavřeno v kleci, přišlo o zaměstnání, o zdraví I a všechny životní
příležitosti a veškerý majetek, nezřídka také o rodinu. Naredni Odbojova
Rada navrhla vedeni zidovske guerilly proersm částečaé nápravy a tim, že
b patraě bylo možné se vyhnout válce a plna zbytečným škodám na všech
stranách Tito zločinci si ale myslí, že maji absolutni moc nějakou vysadu od
Boha, vraždit jejich neuzbrojené a bezbranné oběti a ty, že nemají právo
os jakoukoliv sebeobranu!!! To však v momentě, kd začali otevřeně vraždit
a rozpoutali děsivé bezpráví, nelidske křivdy a totalni korupci, přestalo zjevně
platit Na onom světě tito ziočmci žednou moc evidentně oem~i spíše naonak
čeká ie tam místo ve věčném pekle!!! Proč tato pakáž, která je něčeho
takového schopná, vůbec přišla na svět??? Jak lepší by to byla pro jejich
oběti, kdyby tu vůbec nebyli!!! Tito pachatele zapominaji že právo na
sebeobranu je zakotveno i v České, potažmo v jejich Ustavě je to zakotveno
v několika jejich zakonech a hlavně je to zakotveno v mezinárodním právu
av podstatě je to přirozene každemu živemu tvora Oni si však mysli, žeje
samotne chrani nějske židovske kouzlo a ostatni mulou klidně povraždit Češti
hrdinové je však zákonným zpusobem přivedou ke spravedlnosti, i kdyby
se postavili na jejich veliké, často velmi špinavé uši. Timlo přepjatym kiytim
jejich největšich zločincu poskytuji i těmto pachatelum medvědi službu a navic
se svezou spolu a nimi rovnou do pekla Nyni by tito gauneři měli i šanci z cele
šlamastiky vyjit s relativně miraymi tresty vzhledem k jejich strašlivym
zločinum Avšak iakmile zaěnou unsirat orvni lidé v oievřenem valečnem bon
na uticieh. tak tito zločinci budou bleskurychle dooadeni a a největší
pravděpodobností um bude zákonným zpnsobem dle rozsudku
nezávistéšio soudu useknuta hlava. Tito zrůdní zločinci v Čechách zaútočili
velmi často proti celým rodinám, tedy nejen proti cílové oběti, ale i proti jejich
rodinnym příslušníkům. aby právě oslabili vůli či schopnost obrany či
spravedlive pomsty Chtěli se prostě zbavit i svědků a celou zaiežitost tím
jednou pro vždy vyřešit, shy tu ani nebyl někdo, kdo by o těchto nelidskych
křivdach a zločinech mohl vypravět či se mohl domahat napravy nebo dokonce
i spravedlnosti Jejich oběti jsou celé České rodiny, které uplakávají mrtvé,
utrýzněné, utrápené a zmrzačené. Zatimco rodiny pachateiu se tu produciruji
v luxusnich automobilech a žul živote v přepychu pocháaeiicího v podstatě
z výtěžku a té neizávažaěiši a neizákeřnčjši trestné činnosti vubec!!!
Nasledně tedy dopadne spravedlnost velmi zpřima ins jejich rodiny Podle
vedeni NORu musí být zachováno pravidlo, ktere bylo i naležitě uzakoněno že
teror kiereho se dopustila židovská guerilla na jiných rodinách, musí mít
v konečném důsledku účinky, jako kdyby se tito zločinci dopustili teroru
přímo na své vlastní rodině Proto si vedeni NORu mysli že timto židovska
guerilla svým největšim zločincům moc nepomohls, nakonec budou

dopadeni a potrestáni mnohem přisněji než jak by to mohlo být nyní
a trestní dusledky budou vyvozeny i proti jejirh rodioám. Nyní by z toho
zrodni zločinci mohli vyjít ještě s takzvanýma modrýma očima, jak se řiká
v cizích jazycích, ledy a relativně mírnými trmty, přestože právě lilo
zločinci moji v naprosto drtivé věttině židovské černé oči pod černým
obočím.
To, co si ale představitelé VOZu zvolili, jev podstatě válka kde by sic oni
chtěli zneužívat České zhroně proti jejich neozbroieném Českém obětem.
Droll ieiich oponesitam. kteří jejich zločiny demaskail Toto však nebude
fungovat do nekonečna, žadny stromeček neroste do nebe Češti hrdinove
tylo věro zrůdné zločince nakonec dopadnoo a stejně tak všechay ty
darebáky, kteří je kryji či s nimi kolaboruji, tím spiše všechny, kteří
jim v těchto oelidakých zločinech pomáhali a nebo se na těchto
zločinech přiživovali popřípadě z tčchto zločinu jakkoliv profitovali.
Máte o tomto návrhu ktery dostali představitele VOZu na svych datovych
nosičích zaznainy?
Muže si nějaky soudny člověk myslet něco jineho že odmitnuti tohoto věru
spravedliveho a mirneho programu povede k něčemu jinemu než k valce7 Oni
mají dokonce povinnost i podle dnes platných zákona České republiky
tyto zločince pozatýkat a odsondit, mají povinnost zabránit jím v trestné
činnosti, nic takového se však neděje, to maže nyní pozorovat každý Čech.
Když sejim to prostě nehodi tak zakony najednou neplati vykladaji si je
jinak Židovska gaerilla si totiž mysli že se prostě Češi nebojakykoliv jimi
napadeny narod nechajen tak povraždit beztoho, aby se hranil Oni si mysli
jak jsou nekonečně mazani, jak tu masu ovládaného a podváděného národa
hravě obelhaji a omotaji si ji kolem jejich tlustého prstíčku Mysli si, žejsou
tim nedostižni a všemocni A tedy si mysli že ostatní národy se nechají takto
zavest do pasti a nechaji syz blizke povraždit beztoho, aby se zmohli na
jakoukoliv sebeobmnu, dokonce bez toho aby bránili či ehranili syz vlastni
děti to si bohužel pořad mysli Narodni Odbojova Rada (NOR) si však mysli
opak Běda toma, kdo sáhne na Český národ, běda ma! Hrdinové Českého
národa se dostaví v pravý čas. Ziduvaka ‘uerilla to velmi dalece přehnala
a bude to mit vazae dusledky jsos teměř nenapravitelni, opakuji to peklo
Bohužel v každe generaci
Označujete se jako organ či instituce veřejné moci, tak se dá volně dovodit že
touto nelegalni vladou VOZu přinejmenším kolaborujete a zásadně se
protitěmto zločincům nevymezajete ani nevyjadřujete nesouhlas
vraždami!!! No jsou to právě oni, kdo Vám ze statnich peněz přeposilaji plat,
že ano nejsou to však jejich penize, nejsou od nich jsou to ukořistěne pemze
Čechu kiera Vam puk vyplaei

Toto je děsive peklo a nepřekonatelna korupce ktere se tato židuvska guerilla
v Čechach dupoutti na Vašich spoluobčanech a tu doposud zcela neviditelně
Občané o zločinech a nezákonnostech vládnoucí židovské guerilly nemají
v podstatě vubec ponětí ... to ie tak děsivé. tak šileoé, že nokud by třeba
i nacismus obecně byl marnou či zoufalou obranou proti tomuto neklu. tok
by i německé nacisme~.‚ mcii saunu ci nosuzovat orave ooea. sonom neala
a zvráceného nelidského bezpráví a nikoliv ti. kterém tihle vykutálení
nic pedobného neudělali a nemají o tom .....
Pokud mate sebementi pravni povědomi tak Vam must byt timto jasné že tato
banda vykonává vládu v České republice zcela ileeálně Zmocnili se moci
jako vždy naprosto netegalně tim že se dopouští vražd, strašného bezpráví
a děsivé korupce, a tim je taky implicitně jisté, že se o žádnou legální vládu
nejedná ujednat nemaže.
Pokud by nezkorumpovati organy činne v trestnim řizeni a soudy tak by ptno
z těchto ztočineú, teměř všichni bytu spravedlivě a zastuuženě ve vězeni
a naopak plno jejich oběti by bylo ve vedeni Českeho statu Místo toho ie ale
ulno čmkéch viastesco a hrdinu dávno no smrti a ulno vézoamoéch

lato ztučinecka banda se tedy prukazatetně za Českou vladu pouze itegatně
vydava, nehni vykonává moc nad Čechy zcela mimo jakékoliv zákonné či
demokratické zmocněni. Občané jim k tomuto nikdy žádné zmocnění
nedali. Jsou u vlády na základě děsivé korupce a strašného
apokaliptyckébo podvodu !!! Mate o těchto poměrech zazaamy na Vašich
datuvych nosičich?
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tiukud bych se Vas zeptala kde se představitele VOZu z Čech a banda
Zetenakeho setkala, tak mi napitete želuje mimo pusobsost Vašeho uřadu
nebo inatituee Mohu se Vas však zeptat pudle zakuna o svubodnem přiatupu
k infunnaeim zda ti se tito ztočinei setkati v budově Vaši instituce
Nedostanu ti řadnou udpnvěd‘ podte zákona, tak budu zvažovat odvoláni
k nějakemu dattimu uřadu VOZu Setkati se tedy litu pachatele, předseda
VOZu Petr ľiata a vatečny zločinec Vutodymyr Zetensky v budově Vašeho
uřadu nebo Vaši instituce9 Za tyto otazky je zodpovědná Vaše vlada a vaši
jakuby chtebudarci kueři se však dnpuuttěji stratlivéhu bezpravi a děsive
korupce a dokonce cilenych vražd

Trvám na tom aby me utazíiy byly řádně podle zákona otázku po otázce
zpracovány a odpovězeny !!! Otazky nelze jednou větou svevutně udmitnuui a takto
ignorovat zakon !!~ Tu Vam možna předvadu ta arogantní moc nahoře, že zákusy pro
ně neptati Avšak pravě ud toho se zakun nazyva zákonem že platí pro všechny tedy
i pro Vas V zakuněje přesně popsanu jak se utaaky maji zpracovat Za situace, kdy
tu vlada ke kterejste zjevně tuajalni bestiálně vraždí Vaše sooluobčany v ilegálni
spolupráci a tajnou službou Izraelského státu, tedy s MOSSADem. kdy zde
ousobí zločinci v oceánech činnéch v trestoim řízení, kteří násilně zneužívaii
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Zůstaváte ve svyeh zaměstnanieh přestože dostaváte avědeetvi od
vysokoškolsky vzdělanych lidi, přímo očitéch svědka vražd a dalších
zákeřnéch nelidskéch zločinu, které oceány VOZu páchají za
děsivého zneužívání státní ozbroiené moci proti vašim sooluohěanum.
Nezákonného zneužívání moci. řizeneho bezpravi i statnihu teroru se
darebáci VOZu dupuatti nyni pud tibou okolnosti i v přimém přenosu před
milionovym obecenstvem Pravda, cucne zvracene vrazdy Čechu, se přeci jen
ještě snaži utajit avšak pod tibou okolnosti klidně již veřejně ukazujI, že
zneužívání orgánu činných v trestním řízeni jim není cizí tejně jako plnu
jinych zločinu, ktere pachaji jak na běžicim pase Nyni jsou těch nezakunnusti
a zločinu svědky milion lidi
Odsouzení zločinci VOZu Igor Střiž, Lenka
Bradáčová nejsou ve vazbě, ale stále ve vrcholných funkcích, kde páchají
další a další křivdy, pusobí nezřízené zla proti celému národu stejně jako
zástupci justiční mafie, kteří pořád nerušeně řádí na saudech ve prospěch
okupačního režimu židovské guerilly. Takto korumpují nejen justici, ale
všechny rezorty státu, nyní již před masovým obecenstvem.
To násilí, kterého se vš~k doooaštěií cíleně proti vybraném iednatlivcum.
ta sni neide popsat. V České ressablice jnou nyní psány a nroiednávány
a soudů absurdní obžaloby nrati nevinném lidem. které isřinominaji
něiaké pasáže z dadaismu či z droeovérh metamfetaminovéch décbánků...
Oproti tomu je židovské literurni dilu Proces od Franze Kathy naprostý hadr na
zahřátí Tito zvlaštnu nadlide kteří jsou skutečně všeho schopní, lžou a podvádí
jak nějake nestvury z dalekehu vesmíru, a to tak, že si tu běžný člověk ani
neumí představit v tom ne černě tím snu Takže Vám o něčem, co ie černé nn
bílém tvrdí, že tam ie něco, co tam není a ie tam pravé soak, Takže kašdé
skutečné soudce na světě by obětem musel dát zapravdu. Pokud jena
napíře napsáno třeba lanně stroiovým písmem ..ponděli“. tak tam nemuče
nikdo vidět „čtvrtek“, protože tam ie zcela iasoě ..ponděll°. Jenomže oak
se stane zkrat či ..bypans“ veškerého nráva a porušenI veškeré orával
i‘ototv oběti této zrůdné oroaaizované trestné činnosti, soudce židovské
auerillv totiž ootvrdi. že na papíře ie „ětvrtek“. nřmtože desítky
vysokoškolsky vzdělsnéch lidí vidí na papíře zcela iasně ‚.oondělí“ bez
neimenšlch pochyb!!! Oni orostě faišuil bez hranic. Neide touto, že by
něco bylo rozmazané. oooinuii nouze ten mechau‘omun. lak ten zloěin
funeuie, Takto pracuje tedy děsivé bezoráví orchestrované židovskou
euerillon iv Čechách. Oběs‘ se tedy odvolá k nadřízenému soudu a tam

skrévaii. nenouživsií ie v každém nřtnadě. nouze tam, kde o odsouzeni
člověka či oreanizovaném bezorávl rozhodne židovská enerilla. Steinéhn
bezpráví se donouštěil i obráceně, kdy naonak krvii iejich zločince a tak se
tito iejich agenti beztrestně stávají přes oreanizované zločiny a podvedy
multimilionáři a miliardáři. Ve všech státech, kde se dostanou k moci, tak
ouakuiiv orincipu to atejné schéma ...

v řadách soudcu, tak v takové situaci je požadavek na řadne odpovědi pravě od Vas
od Vaši instituce velmi přiměřeny zavažnusti situace ktera již brzy povede
nepochybně k sebeobranným operacím velmi inteligentních, vzdělanýcb a
statečných Čechu sdružených pod vlajkou Národní Odbojové Rady (NOR)
Jeden by mohl takovy vyvuj události zaměnit za vatku nebude to vtak prava
občanska vatka Čechu proti Čeehum ate válka Čechu proti zločinecké mafii řizené
okupační moci židovské ouerilly. ktera tu kompletně zkorumpovala stat a hlavně
justici a maskuje se zajakoby českymi statnimi uřady Čechum kradou ve velkem
plody jejich prace a zivotni prostředky za těch třicet let to dosahtu něco kolem třu
bit ionu Ceskych korun I
V mnoha otazkaeh se plam přimu na činnost Vaši instituce neni to žedny omyt I vy
jste povinni navie v takto važne situaci podle zakuna odpovědět
Děkuji mnuhukrat za pečtive zodpovězeni utazek
Dr Ivana Timova mtuvči NOR

