
Dr. Ivana Timová, Dolová schráoko ysoim89
Dolom oarazeoí 1158 1993, Adresa tnutého pobyto Tn‘ároi 169 471 54 Cuk
Prosím pro komuoiksei poottvos vyhradoě moji dnsovoo schráoko: ysoimS

Věc: žádost podle zákona Č. 10611999 Sb., o svobodoém přistopo informacím

Važene domy a panove,

V České televizi byly záběry z oblasti bojovych operaci na Ukrajině Na okraji
obrazu, ktcry nebyl z nějake „hlouposti či nepozornosti“ redaktora patřičně „ostřižen“
byly vidět obrněoé transportéry ukrajioské armády, které ae „schovávaly“ oa
oidlišti mezi obytnými civilními paneláky Což jsou zapovězené a ilegální metody
boje, ktere vystavojt smrtelnému nebezpečí civilisty a zároveň zvýhodňuji podlé
zbabělce nad skutečnými vojáky n to dokonce i v otázkách života a smrti.

Stejně tak bylo v Česke televizi pranyřovano, jak rusky obrněnec přejel ukrajinske
civilni vozidlo, jehož řidič bez velka ujmy přežil, což však Česka media pochopitelně
nczduraznila K tomu byl dan komentař o nelidskosti a šilenosti přisiušniku Ruska
armady

Avšak ze zaběru bylo vystřiženo, že toto obrněné vozidlo bylo bezprostředně před
tim napadeno silnou palbou z civilních obytných paneláku a doprovázené
neobrněné vozidlo jedouci v koloně Ruské armády bylo napadeno odstřelovači
z přilehlých obytnych paneláků, bylo doslova zcela fatalně rozstřileno a osádka,,
Ruského neobrněného vozidla byla v nodstatě nooravcon nelegálním způsobem
a rušti mladi vojaci na mtstě velmi bolestně umirali Tedy byli popraveni podle
a zbaběle střelbou z odstřelovacich pušek ze zminěnych obytnych panelaku uprostřed
sidliště Nasledně bylo opakovaně stříleno i do těžce zraněněho a umírajícího
vojáka ležícího n pneumatiky, ten vypadl postřelený z nákladního prostoru a pote co
byl ještě na zemi několikrát zasažen zcela nelegální a hlavně nelidskou střelbou tak
se k němu ještě přibližil ukrajinský „hrdina“, který nakonec střílel již snad do
bezvládného těla pochopitelně neozbrojeného, avšak pořád v bolestech se
svíjejícího těžce raněného mladého vojáka nejspíše již ve smrtelné agónii, avšak
možná pořád při vědomi. Tělo se po každém zásahu kata vždy náležitě svíjelo.
Toto konání je vícenásobný, zcela jasný vojenský zloČin a nelidske ednani
zfanatizovanych lidi

Toto je pouze jedna z ukazck přičemž obdobnych incidentů, které nezřídka
odpublikovali i Ukrajinci sami, jsou snad tisíce Obecně i Ruská veleni armády či
administrativa Ruske Federace opakovaně informovaly, že žoldáci židovské guerilly
na Ukrajině ozeačovani pro jejich nelidskou zrůdnost jako nacisté, využívají proste
Ukrajince a civilisty jako rukojmi a schovávaji sev obytných čtvrtích, tedy
opakovaně využivaji zločinně civilisty jako živé štity Nutno podotknout, že toto
potvrzují i přímo ruští vojáci z bojiště, nikoliv pouze veleni Ruské armády, které
je Často kritizováno Tuto zapovězenou, nelegalni a hlavně nečestnou taktiku
popisoval i americký plukovník l)auglaa McGregor v rozhovoru a americkou
televizí Použivaji tam taktiku jako na střednim vychodě misi ses civilnim

Podle jakých norem jsou jím upírána veškerá práva i zaručené
mezinárodní konvence?

3 Je možne v Česke republice po vyjadřeai vrcholnych představitelu zrudneho
a vraždiciho režimu VOZu tedy Igora Střiže a Lenky Bradáčové tyto zjevné
válečné zločiny kritizovat? Nebo sprosté vrazdčni, pokud vrazdi zejmena oni
sami či jejich spojenci, se musí vychvalovat do nebes?

A proti oponentum tohoto režimu bude pod rouškou trestního práva znovu
a znovu perverzně zneužívána ozbrojená státní moc?

4 Domnivaji sejakoby České orgány VOZu, že pro Ruskou arnsádu by bylo
technicky nemožné či složité tyto obytne civilní paneláky před průjezdem
neobrněnych vozidel srovnat se zemi pokud by nebrala ohled právě na
civilisty?

5 je zjevne, že Česka televize záměrně manioulovala a veřeiaém míněním
Českých občanů, které vnimaji jenom jako bezbranné ovečky a oběti jejich
manipulaci V prvnim připadě byli redaktoři svědky „ukrýváni“ obrnšnych
bojovych vozidel Ukrajiny mezi paneláky a o tomto válečném zločinu uebelu
řádně informováno! Pouze pak nějaky slaboduchy redaktor v Praze zapomněl
tyto dukazy o valečaem zločinu ze zaběru naležitě vystřihnout

V druhém připadč bylo orioinálnl video záměrně sestřiženo tak, aby Česky
divák neviděl skutečný průběh událostí, například nelidakou nonrava
mladých vojáků ilegální střelbou z bytových jednotek a stejně tak byla
zakryta palba na obrněné vozidlo, taktéž nezákonně ze sidíiště z bytovycia
jednotek Naopak přejetí civilního vozidla obrněncem bylo interpretovanojako
zvtaštni zakeřnott Ruské armády, aniž by divaci mohli vidět že tato vojenska
vozidla jedouci v koloně byla bezprostředně před tim napadena umrtici palbou
z civilnich panelaku a posádka neobrněného vozidla bezprostředně předtím
zákeřně, zrodným a nad míra nelidským zpasobem usmrcena či přimo
byla rozstřílena jako cedník taktéž v podstatě civilisty a zbabělci z obytnoho
domu Tedy byla zahájena smrtlci palba zcela mimo bojiště při pouhem
průjezdu řádně označených vozidel Ruské armády, beztoho, aby tato koiona
při samotném průjezdu sídlištěm kohokoliv ohrožovala na životě‘

Takže pokud by se Ruské jednotky bránily, tak by to bylo udajne napadeni
civilistů, ale když tito „civilisté“ popraví zločinnym a nelidskym zpusobem
Ruake vojaky, tak je to snad hrdinatví hodné bezbřehého obdivu?

Budou proti těmto redaktorum Česke televize za tyto dva konkrétní hrubé
a úmyslné činy zákeřnéjso prokazatelného lhaní Českému obyvatelstvu.
leště k tomu za neníze ČeskÝch občanu. vyvozeny důsledky?
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Tyto r~k~ i4ovolují orgány Vt~Zu ajimi kontrolovana media výhradně
Termín vyřšzen včec ~ň,‘ ~. a židovska guenl(a v porovnani ajinymi staty mnohem vice moci,

•rakti ‘ ‘ ‘ .‘ ta..jaok, v Čechách obsazena židy a nezřidka přímo
p ‘ološniky židovské vládnoucí guerilly či agenty MOSSADu, případně jimi
využivane CIA Hlavně všude kontroluji České zbraně a zaeužívaji statni ozbrojenou
moc proti nepohodlným Českým občanům Každý se může přesvědčit, že v americke
televizi se mohl l)aoglns McGregur “yjádřit a žádný zločineckÝ žul typu Igora
Stříže, okupajiciho v Čechách vrchoíouu státní funkci, ho nemaže v I SA
omezosat na ‚viibodě či ho přínso zavřit do „pseudokonceotráku“,jakus
(echach. (kauza pseodokooceotrák je obyčejná krádež Stat Nliliooo korao
(echum provedená opčt židovskou guerillou a ‚‘emu zákeřné dalokii‘iahle
pronsyšlené politické beranidlo na okupovaný národ).

Svobodné vyjádřeni plukovníka anseuické armády liro televizoi kanál v USt:
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V příluzeje zdukumentovany pouze malý zlomek z mnoha tisíců valočnyeh zločinu
pachanych režimem židovské guerilly na Ukrajině, nyní se jednalo o zneužiti
odstřelovacich pušek k popravě vojaku projiždčjieieh sidlištčm Neni vubeejiste,
jestli řidič obrněnce byl při vjeti do pruusmčru při vědomi nebo jestli nebyl zraněn.
případně jestli automobil vůbec z obrněnce pod palbou za současného popravování
jeho kamarádů viděl anebo se v panice nechtěl vyhnout nelegalni smrtící střelbě
Přičemž jakuby Česká vláda, respektive vykonny organ VOZu, právě tyšQ
odstřelovací nušky. které jsou ilenálně zneužívány a tak snadno zneužitelné ke
zločinnému vedení hoie. právě na Ukraiinu z nějakého duvodu dodala iii

Je naprosté jisté, pokud by na konvoj nebylo zautočeno smrtelnym odstřelovanim
z bytovek na aidlitti, tak by se bezjakychkoliv incidentu pub bo al ve směru jizdy

I Považuji Česká orgány VOZu toto vedení jakuby boje, byt‘ by se jednalo
i třeba u obranu odcházejícího režimu, který se přinejmentim snaži držet
o mocí zuby nehty, totálně bez ohledu na životy lidi a to i bez neimenšího
ohledu na život‘ Ukraiinců, za legální7

2 Jsou tito ruští vojáci, pohybující se v řadně označene vujenske koloně
automobilů Ruské armády, kteří byli nelidským zpnsnbem popraveni
odstřelovači ukrytými v bytových jednotkách civilního paneláku přičemž
věk popravonyeh vojaku lze odhadnout něco kulem dvaceti let, považuvani
organyjakoby Česke republiky tedy orgány VOZu, vůbec za lidské bytosti?

potomci pamatovali již atespoá na tisíc let protože v každe generaci opakuji
v podstatě tu stejné

Veliky počet představitelů Českého statu, tedy Vlady Organizovaneho Zločinu,
tvoři ve skutečnosti řádně odsouzení zločinci nezávislÝm a soravedlivém
národním soudem ROS.jenž postupuje oproti luutkovym a hnátč..
nesnrnvedliv‘Ým soudCini ukunačníhu režimu dle právní vědy nedělitolno
snrnvedlnusti a ubeenébo aráva a dCtsiedoč dudržuie individualni dukazovani,
odasszuie nouze a iedině na základě nezyratnéch důkazu. Ladne iakove ze
„soud nabyl přesvědčení“ a podobné vejšplechty, které si soudy VOZu
dovoluji proti utlačovaným a terorizovaným obětem z řad Českého národa

V Čcchach byly tisíce oběti odsouzeny zcela nezákonně na zakázku
zločinného režimu, kdy tyto rozsudky často nemají vůbec žedne skutečne
odůvodněni, což je absolutně protizákonné a odporuje tu dokonce
i mezinarudnimu pravu a voškore právní vědě, často lnutkovi soudci VOZu,
nezřídka auenti MOSSADu. niši do odůvodnění nrávě o much vlastnieh
nsvehiekvcb .‚..‚~„ .‘ isodubne nesmysly a toto vydávati za uduvudněnt

tidkíi, edna se skutečně aervorani kurunci lidské řeči i loutekeho myšleni
Duvudy pro odsouzeni neeaistuji, oni napiši, jako maji pocity a pak tyto pocity
vydavaji za duvud, aby někoho odsoudili je to děsivo peklu ani nacistieke
Německu nebylo vo skutečnosti v tomto smyslu takto zločinne ani zdaleka,
mělo tyrde zakuny, ale taktu nepudvadělo, nebyla tu sama kurupec či snad
dukunco korupce samutne lidske řeči i logiky a vůbec všeho, co předvadčji
zástupci zrudne ziduvako guorilly v Čechách U tuhu se tato guerilla oši.
naprosto beztrestné schovava so za uřady a instituce Českoho statu, na ktcre so
pak udvolava a neustalou řizonuu propagandou se udržuje neviditelnou pro
velkou část ve skotečnonti utlačované a vykuřist‘ovoné české populace.

Tito odsouzeni zločinci VOZu, u jejichž vině a zločinnem jednani nomuře byt
nojmenšihu sporu, b Ii v některych přtpadech odsouzeni dvěma komorami
ROSu pravě řadne a pravno oduvodněni rozsudku potvrdil dokonce i druhy
treatni sonat Republikového Odbojového Soudu, který je tvořen
skutečnými právními odborníky a morálními osobnostmi.

TITO ZLOČINCI SE V SOUČASNOSTI V PODSTATĚ POUZE DĚSIVOU
KORUPCÍ ČESKÉIIO STÁTU A JEIIO ORGÁNŮ VYHÝBAJÍ
VÝKONU SPRAVEDLIVĚIIO TRESTU. AŽ SE JEJICH REŽIM BUDE
HROUTIT MEZITÍM SEZAJISTE DOPUSTI DALŠIHO NESPOČTU
VRAŽD TAK SE POKUSÍ UPRCHNOUT DO ZAHRANIČÍ ZEJMĚNA
DO IZRAELE SKUTEČNE JUSTICI ČECHU SE VYDAVAT NEBUDOU
TENTO PRUBĚH UDÁLOSTÍ MAJÍ JIŽ LOGISTICKY ZAJIŠTĚNÝ!!!

Tito zrůdni odsouzeni zločinci pubiraji od statu v rukou VOZu často milionuve
platy a jsou stalo ve vedeni organu VOZu, tedy jakoby Českoho statu
nezřízeným zpusubem utlačují a vykořist‘nji proěramově Český národ !!!
Kradou laku straky a berou životní prostředky Cechum ktero i

Určitě nebudou dokud nepřijde do Čoeh spravedlnost dokud Češi
nepovstanou a tyto zrudne bestie řadně noodsoudi ato tak aby si to jejich



přivlastňuji a často převaději niniymi triky do Izraele České intelektuální
rodiny, které nehodlaly sklonit hlavu, prostě povraždili. Osud rodiny
Rusových jevíce jak odstrašující s je dle vyjádřeni právních odborníku
Národní Odbojové Rady dostatečným právním duvodem k zatčení
a popravě představitelu VOZu. Režim, který za zneužíváni státních zbrani
vraždi, není žádný legální či zákonný režim. V České republice pusubi
zcela mimo jakékoliv zákonné zmocnění a moc si uzurpovali děsivou
korupcí. Miliunové jakoby státní platy, kterými uplácí kolaboranty není
nic jiného než výtěžek z trestné činnosti.

Toto jei dúkaz zločinnosti rezimu neni možne, aby odbome, zcela nezavisle
trestní senáty ROSu, tvořeoé tpičkovymi soudci tyto zločince na zakladě
nesporných důkazů odsoudili a přitom je zároveň loutkové orgány VOZu
chrání, využívají a naopak nasazuji tyto zločince zaměrnž na teror proti
Čechüm Pochopitelně omu nim nezahaii nikdy trestni řizeni navzdory
existenci totálních, ěusto absolutně usvědčujících dukazu o zrudné trmtné
činnosti, natož aby je režim odsoudil !!! To by pak ten režim přestal zahy
existovat a to neni v zajmu okupantu Okupanti nebudou sami sebe za
zločiny, kterých se dopoutti proti Čechům odsuzovat, to musí provést Češi,
kteří nakonec povstanou a vezmou si svěj stát nazpět do svých rukou.

je úplně jedno, kolik existuje důkazů a svědků, orgány VOZu chrání svoji
zrůdnou ozbrojenou pěst A tak masovy vrah Václav Kučera, dostal za masove
vraždy pro režim VOZu akademicky titul JUDr a následně jettě hodnost
„bngádni generál“ Stejně jako druha figurka, také nedouk a primitiv Radim
Dragoun, TURBO STUDENT z Plzeňskych práv, místo toho, aby za děsive
zločiny, sabotaž a korupci uřadu, kterych se dopouttěl, kdy oběti jeho zakeřne
trestné činnosti zaplatily nezřídka životem či mají těžce potkozoné zdravi byl
odsouzen, tak take mu dali akademický titul JUDr a taktéž nesmyslnou snad
původně vojenskou hodnost „brigádní generál“ Stejně tak by v každém
právním státě musel být postižen za podvody kolem jeho údajného studia
a nikoliv byt jeětě vyznamenáván vrcholnými státními poctami jindy se jeho
bezprostřední rodinné okolí veřejně vyjadřuje, že by se mělo střílet do
neozbrojených lidí Ani toto by mu nikde na západě neprotlo Jsou to loutky
VOZu, velmi často židovského původu, nezřídka agenti řízeni nřímo
z uřadovon MOSSADu z Irazzle či teitch rezidenturu CIA jejich plna
administrativa i loutkova justice jakoby na oko Českcho statu

hops /bradavico unav cz

Česky lokař hrdina a moraIni autorita, se domáhal spravedlnosti a nápravy
poměru tak ho zavraždili vyřoteno Jeho syna unesli, zavlekli do
zahraniči, měsico nelogalně věznili mučili zneužili mikrovlnnou zbraň za
učeíem trvalého potkozoni zdravi tak shy se nemohl vyjadřovat

No a psk jsou „sluničkaři v Praze‘ nahnani MOSSADem přes jejich spolek
milionů oveček pro domentokracu na jakoby demonstraci proti Lukatonkovi či

S Budou Českc bezpočnostni organy VOZu, konkrctně Policie ČR, respektive
nudně zncuživana složka NCOZ, vytetřovat, kdo tyto redaktory navedl, aby
záměrně zkreslovali nruběh událostí a boju na Ukrajině Českým
občanum? Za nekřesťanské peníze, které vybírají, pak pouze Čechům
záměrně lhali a uváděli je systematicky v omyl !!! Je to v nějakcm zájmu
Čechu, byt za takove nekřesťanské peníze systematicky obelháván?

? Budou lide kteři schvaluií postup a váiečué zločiny doposud vládnoucí
židovské guerilly na Ukrajině, držící se u moci zuby nehty bez ohledu na
životy Ukrajincu nebo Rusu, případně i Čechů nebo jiných nárudu ktore
maji byt zatažen do valky taktož volani k trestní odpovědnosti?

Pokud ano budou tedy jistě zatčeni a souzeni představitelé Čmkého režimu
VOZu, kteří vesměs tuto židovskou guerillu z Ukrajiny přímo gloritikují
a navic jim dodávaii eluěinnéas znusobem ukořistěné České zbraně, jež
cbtěji zneužit vo skutečnosti k zatkodnickemu boji, nikoliv však k obraně
životu lidi, Zbraně mají být oěividně použity k teroru.

Těmito zbraněmi v rozporu s veškerou morálkou má být evidentně
zmařeno~co nejvíce životu Ukrajincu i Rusu. Kdo na tom má asi tak
zájem? Ceši to rozhodně nebudou, nemohla by to být náhodou stejně tak
zrudná židovská guerilla v Čechách, která za vodeni MOSSADu
a židovských rezidentur v CIA potají vraždi, unáší a mučí skutečnou
Českou opozici???

Na Ukrajinu jsou dodávány zbraně Čechů, ktcre měly byt použity pro mir
a v každém případě na houšti a nikoliv uro střelbu na obytných sídlištích
a ammvsluou válku, ve které pak umírají zbytečně Ukrajinci i Rusové
přestože na skutočeém bojituu je dávno rozhodouio

K čemu podpora terorismu, jenž na průběhu udalosti na Ukrajině nic změnit
nemaže, pouze zbytečně zemřou nevinni lide !!

Představte si třeba situaci, kdy Rutti vojaci cestující v koloně obytnou čtvrti
například v předchozim boji před vstupem do města přemohli Ukrajinsko
vojáky, kteři by sejim mohli třeba i vzdat ajojich životy by byly tedy dle
válečných konvenci uěctřeny, shy pak naslodně byli tito vojaci zakořně
popraveni při průjezdu obytnou čtvrti, kde vubec nobojovalii ii
Neboje to vtochno tak jak již mnoho Českych rodin pozoruje a muselo na
vlastni kuži zažit, že totiž plattik takzvané irestni odpovědnosti je tady jenom
proti opozici, ti tu jsou ruzně knmiealizovani a odsuzovani justičoi mafii
k drakonickým trestům A trestaí stiháni vubec je používáno vládaouci
židovskou ouerillou iako zájoinka ke zaenžití státní ozbrojené moci proti

proti Putinovi, toje děsivo peklo a manipulace utlačovancho naroda
Tito darebaci ve skutečnosti žednou podporu Čochu ncmsji proto využivaji
agentury a obskumi spolky MOSSADu aby vytvsřcly falotny dojem
a zpravodajska media vjojich rukou tyto spolky a jejich predstavutele přes
vtcchny meze popularizuji

Představitele VOZujsou prokazatelně jejich uplaceni žoldaci dostávaji
voiesiaké hodnosti, akademické tituly a přímo neuvěřitelné peuize!!! Tato
chamtiva sebranka to ncplati pochopitelně ze vebo ale z Českého státního
rozpočtu Tito žoldaci na zakaaku okupantů tyranizuji a vykořist‘ují Čechy
Zkoutcny Česky narod si musi ty perverzní tyrany jcttě sám velmi draze
zaplatit iii

Režim VOZu tyto zločince pochopitelně vehementně kryje a jejich
pcrverzni, nezřídka hrdelní či vražedoé zločiny často ve prospěch či přímo
na zakázku režimu před obyvateli vehementně utajuje !!! Přitom se jedna
o vražednou bandu, ktcra by v právoim státě v podstatě bylo odsouzeno
k dlouhodobým často doživotním trestum V normalnim statě se jedna
o zločince a trestance Režim využiva stejnou metodu jako jednotky NKVD při
terorizování obyvatelstva Ruska a daltich republik Sovětského svazu

Národni Odbojová Rada se zabývá pečlivě kazdym z těchto případů teroru
a každým zločincem VOZu aje přesvědčena, to nakonec dodá s pomoci
hrdinných a statečných Čechů k výkonu trestu kazdoho zločince VOZu
Nejpozději po vzpouře Čechů a nastoleni alespoň olomontarniho prava
a spravedlnosti Příklady ze sousodnich zemi ukazuji ze tojo možno

Bohužel tito okupanti nostoji čestně na nějako bojovo frostovo linii vo
vlastních uniformach, čestny boj muže proti muži nozuaji a prostě v tajnosti
intlltroji okupovaný stát a jeho aparát a vydávají se za instituce a orgány
napadeného státu. Ozbrojenou státní moc pak zneužívají proti
přislušaikum národa, který okupuji ‚.‚ je to děsivé peklo !!! Co si musely
zažit někiore čestno a siaiočnc Česko rodiny, to nelze slovy popsat
Timto jsou pochopitelně mnohem borti, zakeřnějti a zločinnějti než byli kdy
nacisto ti měli svo uniformy a svo uřtsdy a stali jak zaamo na frostovych
linsch, ktero hranili vlastnimi lidmi

Kdy budou o zločinech těchto okupantu informovat údajně Česká média?
Proč neinformuji? Těch zločinu, pachatelu a podvodu je takové množství,
médiu úplně mlči a naopak rozšiřují zakrývací propagandu VOZu, jak je
to možné? Kdy budou řádně informovat obyvatelstvo?

Odpovím si samu, teprve tehdy až tato média budou osvobozena
a nebudou v rukách této zákeřně vražedné židovské a kleptomuuské
guerilly okupující a systematicky vykořisťující Čmký národ.

Zatimco přislutnici židovske guerilly se tu dopoutti otevřené trestné činnosti
od rána do večera kradou ve velkém miliardy korun a berou životní
2rostředky Čechum mohou dokonce i beztrestně vraždit neozbrojené
České občany. a to iv dobach jakoby na oko předstiranoho miru Přičemž se
tyto zločiny pochopitelně nejesže vubec nevyšetřuji ani nezaznamenávají,
ale ani se ueeviduii uodle zákona dukazv a vÝuovědi, prostě vubec nic.
Zrůdná trestná činnost okupační židovské gueriily se kompletně
systematicky a programově zahlazuje. Navic so tyto nelidskc zločiny před
přislutniky okupovanoho a vykořist ovancho naroda i vehementně utajuji
a k tomu se jottě přiktyvaji skutečně d aboisky pervorzai činnosti justični
mafie, ktera je často tvořena přimo agenty MOSSADu či jakoby amcricke CIA
a aplikuji vo volkem roakazy a předem připraveno podvodno rozsudky
sopisovano v uřadovnach tajoych služeb těchto okupantu I Toto je peklo
ktore tady nebylo nikdy v dějinach Čoskeho naroda

Nikoliv, že by so tito darebáci báli nějakého trestu, přestože ty zločiny jsou
znamo a je nespočet svědků i důkazů Skutečně ozbrojeni jsou totiž pouze
oni, jelikož ovládoji dokonale veškeré ozbrojené složky státu. Stejně tak
jsou známí příslušnici justiěuí matic, kterou řídí pomoci jejich agentů
připadně dosazenych kolaborantu před očima terorizovaného naroda, kdy plnit..
rozsudku vzsiká přímo v Izraeli v úřadovnách MOSSADu. To přímo
odporuje tomu. aby se tyto oreány tvořené agenty nazývaly justici či se
toto zrudné divadlo vydávalo za soud. Je to děsivá korupce a strašlivý až
nelidsky zákeřný nodvod,

Proč své zločiny takto taji a nodělaji je před očima uilačovanycb jako třeba
nacisti? Oni prooě nechiěju vykořusi ovane stado zaorvozňovat, aby
v utlačovanem narodě nevypukly nějake nepokoje či hnuti odporu Aby so
vykořist‘ovany narod dal lehce ovladat žedoucim směrem a lide neměli strach
že dojde ina ně či najojuch děti Zachází s lidmi stejně jako s dobytkem nu
jašliish To, že tyto obelhané ovečky, případně jejich potomci mužou také
kdykoliv propadnout v nemilost vládnoucí židovské guerilly, která je pak
beztrestně a nemilosrdně povraždi, to so pochopitelně ncmaji vtibcc
přisluěnicu okupovaneho naroda dozvědět Mají to považovat za naprosto
nemožné Podobno zvěsti map mít za nesmysly, spuklonocko teorie či dilo
dosinformatoru, noma to vubec spadat do přodstav o tom cojo na světě či
vjojuch okolu mozno vtom spočívá celý trik této zrudué bandy která
občany systematicky vodí za nos.

Když někoho z opozice zavraždi, okamžitě vyjde v několika médiích
například kritiku běloruského prezidenta Alesandra Lukašenka, tim se
vytváří ve čtenářích podvědomě dojem, že něco takového média pranýřují,
a to dokonce i když se to děje třeba i tisíce kilometru daleko. Čtenáři pak
mají pocit, že tuzemská administrativu by nikdy oic podobného
nepřipustila, že je ostře proti tomu, proti vražděni opozice, že kdyby
média něco zazoumenula přímo zde, tak by to vyvolalo oaprostý poprask
a ostré odsouzesi a třeba i rovnou okamžitý pád režimu. Chyba lávky.

životum, zdruvi i majetku Českých občanu i proti bytostným zájmum
celého Českého národa !!!



Celé toto „informováni“ o třeba i údajných zločinech diktátoru z jiných
zemi a horlivé vymezováni se proti takovým praktikám jc tu pouze proto,
aby zakrylo děsivé ještě násobně větši zločiny režimu, který je právě zde.
Jsou to velmi dobře známé a v učebnicich popisované melody ovládáni
veřejného mínění, tylo praktiky používají zcela jistě proto, aby
obyvatelstvo uváděli ayatematicky v omyl.

Podlcjakeho zakona se tito darebáci masivním zpusobem vyhýbají
jakémukoliv trestnímu řízení a tu do takové miry, že se dokonce proti nim
aamotným téměř nikdy ani trestní řízeni nezahájí? Bez ohledu na to, kolik
občanu poda trestni oznámení, bez ohledu oa to, kolik občanu bylo svědky
trestné činnosti či bez ohledu na existenci či počet nesporných nebo
dokonce usvědčujicich důkazů treatné činnosti. Celé tsestni řiztoi od
samého počatku až do konce je v Čechách v rukou iustiění mafie ... což jc
pouze jedna z hlav židovské gnerilly, která je často řtzena přimo aparatem
žtdovskeho statu, tedy například tajoou službou MOSSAD i jejich pracovniky
v CIA nebo na Americke ambasadě Česke soudy jsoujejtch agent přimo
zavaleny statni zastupttelstvt je v současnosti snad pouze patně pojmenovana
úřadovna MOSSADu Například občané nevědí, že takzvané státní
zastupttelstvi, což je pouze podvodný název, v České republice vede
o občanech tainé interní složky, jtnýmt slovy takové praktiky přislušejt
v demokrattckem statě pouze tajným službám V čem by se polom statni
zastupitelstvt, ktereje kompletně obsazeno židovskou uuerillou. lišilo
třeba od STB nebo Stasi? Oni vedou tajné složky o občanech, kde jsou
pochopitelně mimo jiných naprosto nelegalně shromažd‘ovány informace
ojejtch obětech a pokyny o tom koho a jak atihat, sledovat či terorizovat.
Jsou tam pokyny a objednávky teroru od dalších tajných služeb a právě
velmi často i od tajných služeb cizích státu, tedy hojně právě pokyny
centrály MOSSADu či CIA. Statnt za tupitelství v Čechách, což je pouze
umyslně podvodne pojmenovaní, je nudna organizovaná teroristická
organizace tvořena nejstrašnějšimi zločinci přesto údaině nezávislá soudní
mafie, která ie nrokiszatelně taktéž židovskou euerillou tuně infiltrována

touto zločineckou a teroristickou oreanizaci vice jak nehorně spolupracuje
a vyeházt jim všemocně či přtmo horlivě v the Čím to asi bude?

Pokud se v ojedinělych případech proti při lu nikům okupačních sil trestnt
řizeni zahajilo byla so pouze mediální operace na zmateni Česke veřejnosti se
stoprocentní úspěšností, žádný příslušník židovské guerilly nebyl v ČR za
třicet let pravomocně odsouzen či natož skutečně potrestan, bez ohledu na
to kolik tovek miltonů či miliard Čechům ukradl či kolik Čechu povmždil

Pokud išuace vypada nevyhnutelně, tak vydali naoříklad oznámení a úmrtí
a daný zločinec se následně objevi v Izraeli pod jinou identitou Někteří
me azlodě i pak ještě dostanou jakoby posmrtně oceněni Od jejich ajan
sloužícího prezidenta republiky a tim je treslna činnost pro velkou většinu
okupovaneho naroda zcela dokonale přtkrysa O vraždach a kradežich ve

vystupují jako bezúhonní občané Přestože tito zločinci se dopouštěji
skutečnych zločinů, kdy oro svůi fanatismus zneužívají veřejné fujskce
a zaroveft přímo dedávají zločinnému režimu ukořistěné zbraně Cechu
přímo na Ukraiinu za účelem zcela nesmyslného zabliessi lidských bytostí.
Dodávaii zločinným způsnhens naprosto nesmyslně zákeřné smrtící zbraně
a fanaticky podporuji válečné zločiny režimu žtdovske guerilly a souzeni
nejsou a nebudou, není ant kým, jiná než tato louškovajusttce v Českych
zemích v současnoslr neesistuje Právě proto Narodni Odbojova Rada
přistoupila ke zřízeni jtž dvou lresšních komor Republikového Odbojoveho
Soudu ROS

Za situace, kdy tam skutečně těmito zbraněmi jsou krutě zabijeny ltdske
bytosti, sak režim napadne příslušníky opozice v Čechách, aby tyto zločiny
zcela přikryl a pro masu oveček je udělal co nejdříve zcela neviditelné

Tak proč NCOZ a lim spiše slatni zastupttelsívi nezasahne proti těmto
přislušnikum vladnouci židovske guerilly v Čechách, no protože tyto stasni
organy jsou tmi zcela obsazeny. anu ootize mseužtvanv a isou nmvě
orosšředkem ieiich nadvladv nad vvkořtsl‘ovanvtn narodem Stejně tak
jimi obsazená média která by za normalnteh okolnosti musela volat na
poplach o tomto děsivém stavu bezprávi a nespravedlnosti vubec
neinformují !!! Ant neinformuji o hrdelntch zločinech, kteiyeh se
dopoušsěji v Čechach proti Českym občanum za zneuživani ozbrojene
statni moci kters taktéž patři Čechům Zneužívají zbraně Čechu, které si
přivlsstšují, používajl je proti Čechum samotným na jejich území !!! Tu
a tam je použijí proti jiným národum, tu bombarduji zcela nelegálně
slovanský národ v Evropě, aby jim odebral jejich kulturní kolébku, tedy
Kosovo, ve prospěch muslimské hordy, tu dodávají zbraně k usmrcováni
Rusu a Ukrsjincu ve snaze zatáhnout další národy do nesmyslné války,
které pak mají v takové válce pochopitelně umírat a přicházet ozdraví,
svobodou majetek !!!

Budou ledy šito skulečni podporovatelé zločinného režimu na Ukraiině.
který se prokazatelně dopouštěl válečných zločinů, nikoliv hospcidšti
pisáíkové, předvedeni před nějaký soud ??? Každému by mělo být jasné,
že právě tito zločinci by za skutečoou smrt a utrpení nespočtu lidi měli být
odsouzeni. Hospodsky ptsalek nikomu žednou smrt nezpůsobil a žádne
zbraně na Ukrajinu nedodaval nezaeužival veřejné funkce a veřejné
prostředky za učelem vražedneho zločinu, navic zločinu, kšery je namiřen
nikoliv pouze proti živosum jednotlivcu, kdy jich jsou již desišky liste Po
smrti ale i proti celym narodum tito zločtnct mohou nadale nerušeně
řadit, jak vidite, tak nad vším dohlíží 5a úžasně nezavisla justice kdy jeji
vrcholny předslavtšel, jenž přímo a osobně nařidil zcela nelegalni
bombardovant Srbska, navrhuje Evropský zatykač pro prezidenta Ruske
federace Co až třeba jednoujussice svobodného Srbska či justice Ruské
federace vyda zatykač na něj?

sšovkach miliard korun seti chudačkove ani nedozni a ještě maji tyto zločince
snad obdivovat a uctivat Až takto manipuluji a utlaěovanym narodem

Zasimco na druhe straně budou Češi pronasledovani nesmiruč drahou jakoby
policejni jednotkou NCOZ určenou pro potírání organizovaoého zločinu
a nasledně odsuzováni neméně drahou justiční malší, pochopitelně taktéž
za penize Čechu, kteri udajně napsali napřiklad někde na Facebooku ‚fanděte
Rusum A tyto oběti režimu budou pochopitelně vyřazeni z pmcovniho
proee u také za peníze Čechu a jejich rodiny spadnou do sociální nouze
taktéž za peníze pracojicich Čechu. To všechnnje okupantum uplně
ukradené, předssiraji, že totojsou zločinci a že je podle zakonu pronasleduji
a odsuzaji Ve skutečnosti to jsou pouze oběti VOZu odsuzovany pro vystrahu
osíarntm Jejich skuteční vrahouni a meeazloděii vubec pronasledovani ani
odsuzovani pochopitelně nejsou Jedna se pouze o naprostou parodii justice
nic podobneho neni ants zapadnich zemich Toíoje nasledek sotalni infiltrace
uřadu židovskou guerilíou, kde ta mira nema vjinych statech prakiiek
obdobu

Je souzen za penize Čechu ten, kdo řekl „nesistující psendokoncentrák“, ti
co u této zpravodajské operace ukradli dalších 500 milionu korun Čechum
souzeni pochopitelně nejsou Na foskaeh je vidět smějici se zid Hermann a žid
Zansovsky, jak se vysasivaji napalenym Čeehum, ti souzeni nejsou a do padu
zrudneho režimu nebudou Tedy za syto penize by mohlo přijit na svěs a být
vychováno 500 Českých děti pořtzeno 200 bytu pro České rodiny mohlo
by to byt pomoc pro deseti tisíce Českých rodin ve hmotné nouzi mohlo b
se pomoci sta tisicom umiruiícícb či podvvživen$ch děti v chudých zemích,
které nechali chcípnout !!! Tuto neni žádná křest‘anská morálka. ale
naopak židovskými zločinci protlačovane sotalni pokřiveni všech hodnot, aby
mohli ještě ve větši míře krást a ožebračovat napadeny a vykořtss‘ovany narod
Těmito zpravodajskými opemeemi vnucuji Čechum nekřessanske a nemoralni
normativy, které pak pochopitelně využivajt ve svuj prospěch Nutno
podotknout, že dokonce i tato obrovska časska, tedy 500 milionu korun je
v porovnáni se skutečnou krádeží naordinovanou proti Čechum ktera dosahla
asi 3 Bilionů korun zanedbatelná Jejich hlavni motiv je pravě to pokřiveni
společenských normativů, které se pak vyuziva při Ic velke loupezi Navic
normaíně by za takovou propagačni akci zaměřenou na sym vsni mozku
museli zaplatit miliony reklamním agenturám a mediálním mágom, museli
by potisknoul plakaly celou republiku, avšak dosáhnou ještě íepšiho efeksu
pokřivení hodnot ve společnosti timto způsobem a k tomu ještě zcela oficialně
za dalši pemze Čechu, přimo ze státních finančních zdrojů

Ti, co fanaticky neodsuzuji Ruskou federaci či jejich představitele jsou nyni
vyšetřovani a okamžitě napadeni zneužívanými síátnimi organy zaíimco
v přimem přenosu mohou Češi pozorovat, jak na druhé struně fanatičsi
podporovatelé režimu židovské guerilly na Ukrajině dopoušsějici se
děsivých valeěnych zločinu, nebudou vubec nikdy ani vyšesřovani, natož
obviěovant a tim pádem nebudou orgány VOZu nni odsouzeni, tedy

Současný režim židovské guerilly v Čechách se po třiceti letech jejich
nadvlády a posledních deseti letech Babišovi a Zemanovi éry vyznačuje
masivnim a intenzivním obsazováním všech silových složek státu a to
i justice příslušníky židovské guerilly či jejich přímými kolaboranty. Je
někomu známý ježtě nějaký justiční či policejní orgán, případně úřad
státní správy, který by neměli kompletně obsazený svými lidmi a který by
kompletně neovládali?

Jsou lo přeet oni ssmt, kdo tady proklamují, že by dokonce i verbalni
podporovaní režimu dopouštějícího se valečnych zločinu mělo bys srestne,
podle jakého pravidla by se to jako vždy nemělo týkat jich samotných?

Oni tu podporovali režim reprezentovaný židem Volodomyrem Zelenským
a jeho bandou, kteří se dopouštěli válečných zločinu Prokazatelně vyvijeli
zbraně hromadného ničeni a na ruzných světových fórech se uešajili tim.
že tyto zbraně hodlají použít !!!

Občane podali desítky trestních oznameni Veřejných vystoupeni těchto
fanatických podporovatelů režimu židovské guerilly na Ukrajině jsou již
tisíce. Jsou doslovu miliony svědku mezi Českémi občany !!! ‚Jsou záznamy
tešeyiznihu vysíláni.

Každy soudný člověk dobře ví, kdo z Čech dodával nu Ukraiinu zbraně
Určitě to nebyl ten pán který někde na facebooku napsal fanděte Rasum
Každý vi, jaká je společenská nebezpečnost záškedniekých sm rtících
zhraní, které tam byly a Čech podvodem a nezměrnou korupci dodány !!!
Každý dobře vi. že tímto byly zmařeny životy a zdrayi lidi.

Jak je možee ze lilo skulečni zlo nei proti lidskosti se vyh~buii komoletně
trestnímu řízení jako takovemu zatímco pouhý slovní „hospodsky kritik
těchto nezakonn eh poměni je kriminalizován aje proti němu pro výstrahu
či zastrašeni ostatních zneužita ozbrojená stálni moc namířená proti jeho
svobodě i svobodě celého národa !!!
Bude proti obdivovatelum a podporovatelům režimu židovske guerilly
jenž se dopouštěla masivních válečných zločinů a zločinu proti lidskosti
včetně zločinu genocidy (tento ilegální režim porušojici lidská práva je
lajkum a sluničkařum reprezentován nikoliv Ukrujincem nybržžidem
Volodymyrem Zielenskym) zahajeno trestni řízeni?

š Bude zabajeno tresíni řizeni proti lidem, kteří tyto odstřelovaci oušky
dodali nu tlkrajinu zjevně za účelem tohoto zbabělého záškodnického
zneužiti ze zálohy z obytných čtvrtí proti životům a zdraví lidských

Za zjevne situace, kdy v rovném boji Ukrajinci. natož režim tvořený
židovskou auerillau, jenž nikdy neměl ani oedoorsi Ukrajinců. nemají
v podslalě žednou šanci na vojenske vitčzstvi A sak podobně jakov Iráku či



v Afganistanu ať již za Sovětske či Amencke okupace maji byt Zaskli.
vojenské sliv v podstatě terorizováni odstřelovači ukiytymi v obytnych
domech, aby valečny stav nemohl nikdy skončiti V Iráku však tito střelci byli
označováni inko teroristé a smericks armada organizovala trestne vypravy
a pomsty na civilistech při podezřeni, že zjejich domu vy ly vystřely
odstřelovsču

Budou tedy představitelé Českého režimu VOZu souzeni za r‘jeyaa
podporu terorismu a to nikoliv pouze verbalně, ale přimo zvráceným,
zjevně zločinným dodávánim zákeřných, teroristických, smrtících
a nesmyslných zbrani na Ukrajina? Budou muset tito zločinci zaplatit za
nesmyslně a krotě zmařené lidské životy? Za fyzické utrpení těchto obětí
a rodin pozůstalých? Budou již někdy tito zločinci židovské guerilly z Čech
zákonným způsobem potrestáni? Češi povstaňte proti tomu bezpráví !!!

Proč odstřelovací putky na Ukrajinská sídliště? Bojiště je přeci ntevřene
pokud jsou tito zločinci z Čech takovi pašáci, tak se přeci celá tato Česká
židovská guerilla zbaběle teroriznjicl a vykořisťujici Čechy maže odebrat
na frontu chránit jejich židovské bratry z Ukrajinské židovské guerilly,
která tzrnrizuje Ukrajince a Rusy, a předvest své kvality čestným způsobem na
bojišti Radi je tam uvidíme, avšak tam se evidentně nehrnou a na bojiště
posilaji sve ovečky zatimco ‘ “

• ‚ kdy například velmi zákeřně

a nelidsky zavraždili ěeskéšto vlastence, lékaře a voiáka. hrdinu Českého
národa plukovníka MUDr. Jaroslava Rusa, kde tito barbaři bránili pak
i pohřbu jimi zamordovaneho a utryzněneho nebožtíka Stejně tak použili teror
a vražedne nasili proti jeho rodinnym přislušnikum, celkem zamordovali
doposud tři lidske bytosti jedne rodiny a dalši maji potkozene zdmvi Kdy se
za pomoci agentu MOSSADu dopustili i zákeřného únosu, zločinného
vězněni a mučeni a pomoci mikrovlnné zbraně se dopustili trvalého
poškozeni zdrsvi jejich oběti, aby se tato nemohla vyjadřovat !!!

O tomto však Česká televize pod totálpi kontrolou místní židovské nuerilly
NEINPORMUJE !!! To se evidentně Ceští občané dozvědět nemaji
a nesmějí !!! Totiž, že i na Českém území v tajnosti tito mezinárodní
zločinci neinprostěiším zousohem vraždí Čechy a nezastai‘i seani před
vraždami žen, děti a starcu, natož stejně tak neozbrojených
a mírumilovných mužu.

Třeba by pak Češi mohli nahlednout ze se na Ukrajině dělo něco velmi
podobneho co se totiž pod pláštíkem zrodn$ch lži. podvodu a zločinné
ma‘linulare s Českými médii děie totiž bez vědomí většiny národa
iv Cechách Pouze je vše provaděno tak aby sen tom nemohli dozvědět ti,
kteři nejsou přimo obětmi VOZu a neisou urěeni k likvidaci židovskou
vládnoucí ouerillou za perverzního zneužití ozbroienéch státních oroánu

Stejně tak se Češi nemají dozvědět o obdobnych zločinech na Ukrajině a všude
tam, kde vládne snrostá židovská a ve skutečnosti zcela bezbožná euerilla,
ktera celé generace systematicky parazituje na obsazenych národech, kde
nasledně podvody a hrůznou korupcí, dokonce i samotné řeči napadeného
národa, ovládne a podmaní si přisíutniky těchto narodu a začneje masivně
a organizovaně vykořist‘ovat Vzpurne občany z řad skutečné a historické
inteligence či vzpurne statečne rodiny s nejlepši pověsti začne tato guerillu za
bilého dne vždy ‚‘yvrnžd‘ovat, na ukrajině, v Cechách, všude!!! Tyto
uvíadnute narody považuji nouze za pracovni zviřata, jenž maji povinnost jim
sloužit a odvadět jim veškerc hmotné statky židovska guerilla považuje totiž
praci dle jejich jakoby nabuženstvi za nehodnou jejich velikosti a světodějnc
duíežitosti praci se maji vjejich prospěch věnovat podmančne narody

A toto nejsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti či genocida? když
provádí genocidu židovští zločinci kdekoliv na světě, tak to snad genocida
není? Co taková genocido polestincu? Co taková genocida v mé rodině,
kde povraždili tři z nás a poškodili vážným zpusobem zdraví ostatním?
Proč nejsou obdivovatelé a vyznavači lásky k Izraeli zrudnou
prokuraturou řádíci v Čechách obviněni za totální obdivováni a glorifikaci
Izraele a jejich představitelu či přímo jejich válečných zločinu? Toto
přímočaré bezbřehé „vlezdoprdelkováni“ Izraeli a vynášení lčžjtýek.
zločinu i ieho předstsvitelu snad až do nebes stejně jako vynášení do
nekonečných výšin všeho, co nějak souvisí s tímto vládnoucím etnikem
není y Čechách trestné? Přestože se dopouštějí před zraky celého světa
i přímo děsivých válečných zločinu i zločinu proti lidskosti a tohoto se
dopouštěli po celou známou historii lidských dějin !!! Uvažte za situace
kdy jakoby prntimafiánský útvar jakoby Českého státu napadne s uvězni
člověka zato, že údajně nupsul „fanděte Rusům“ !!!???

Češi povstaňte !!! Vezměte si Vaší zemi nazpět. Postus‘te se proti
okupantum, nekolaborujte s nimi !!!

již brzy se dostane alespoň čsss této zrůdné guerilly na Ukrajině před
zaslouženou spravedlnost přestože ta mocná židovská gueriíla skutečně
tahajici za šňurky ma pochopitelně připravene utěkove cesty ze všech států
a jiz se začala soukromými tryskáči přepravovat do Izraele a dalších
destinaci Budou však dopadeni alespoň jejich přisluhovači a profitanti
těchto zrudných zločinu, kterym se uprchnout nepovede ajenž jejich pani
nechaji vždy na pospas jejich osudu Na Ukrajině byls isktcz vytvořena

etablována zrudná justič‘pí mafie. steině isko v Čechách, klem se
dopouštěla přesně inko y Cechách podle steiného vzorce nelidských křivd
a nespravedlnjsstí na ieiich obětech, kdy pochopitelně zneužívali taktéž
stejně jako ‘.‘ Cechách státní ozbroiesou mec proti svým obětem zrad
ovladanehu naroda proti jejich životum zdrsvi i majetku bez toho ab
Ukrsjinska veřejnost u tomsu zvěrstvu měls nejmenší puněti

Tak dlouho chodili se džbánem pro vodu až se ucho utrhlo, jak přiznačne
a pořad se upakujici události v každé generaci

9 Proč „šiřitele veškere pravdy z Čcske televize“, vesměs opět všichni
židovského puvodu neinformuji ojakuby Ukrajinskych jcdnusksch, ktere
mimo jakekuíiv napadení či ohrožení života prostě přejíždí bezdůvodně
automobily svých vlastních občanů!!!??? Přičemž dmhé obrněné vozidlo
v koloně se mohlo za nezměněné situace na silnici bez problémů přejetemu
a zdemulovanemu vraku vyhnout iii Ozbrojený Ukrajinec se dívá do
slisovaneho voza nejspíše zds-li nějaký smolař, třeba dítě zemřelo a ukazuje
zvědsve ussdce druhého obrněnce, která taktéž‘ jako demolující usádks, nebyla
uvnitř obrněnce nyhrž stáls v otevřených poklopech směls velmi dobiy
vyhled zvenku a rada by věděls, jak to dopadlo, tak těm ukazuje, shy jeli dale
Nelze take přehlednout, že pokud by zakuny gravitace pásové ubměne vozidlo
poslaly na druhou strsnu, připadně by se sežrutovsne vozidlo natlačilo natu
bezprostředně vedlejši, sak by zdemolovali v tomto voze muže a ženu, kteří
nakonec nevěřícně, ruzruteně s ve strachu spěšně sve vozidlu upouští, přičemž
upět v zadním prostoru muhli mit nspřiklsd ditě v dětske sedačce Zda-li řidič
ve vozidle zemřel či nikuliv, acm na videozsznsmu zřejme, stejně tak lze
spekulovat o dalších žkudach At již sak nebo onak majitele vozidla, pro něž
se mohlo jednat ojediny prostředek zachrsny svych rodin z oblasti buju, se již
timto vozidlem du hezpeči nedostanou, nebut po lisovaci upmvě Ukrsjinskym
obrněnym pasovym vozidlem bylu usubni vozidlo zcela určitě nepujizdne

liitps//www.viaio sk/wstcšt/sflCniú6úohinrtjK
Prchsjiri akrsimske asnsportciy dcmuluji auta us sicpssivch silnicich ívimoskí

Děkuji mnohukrat za pečlive zudpovězeni mych otszek podle zskons, kieremu se
však opět jako představitele, kolsbursnti a prufitsnti zjevně a již zecla neskryvsně
zrudnehu a zlučinnehu režimu, vysmějete

7 důvodu trestních řízení proti Vam v dubě až nastane vymahatelns skutečna
spravedlnost maji však tyto utszky i Vaše odpovědi svojí nezastupitelnou duležitust

Tak dlouhu se chudi se džbsnem pro vodu, až se ucho utrhne



~J-oi ~‘&oaoÝL~

.* JI I

Obec Trboušany
Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, IČ 00365726, tel: 546421541, e-mail: ou@trbousany.cz

Naše č.j. OUTrb/0285/2022
V Trbouša nech dne 24.5.2022

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace dle ~ 14 odst. 5c) zák.č.106/1999 Sb. v p1. znění

Dne 23.5.2022 byla Obecnímu úřadu Trboušany doručená Žádost o poskytnutí informace dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vaše dotazy se týkají konfliktu na Ukrajině a Vámi vyslovených pochybností vůči premiérovi ČR a
jeho cestě na Ukrajinu, soudnictví ČR aj. viz, znění žádosti na www.trbousany.cz. Dotazů je celkem
30. Na dotaz č. 30 odpovídáme, že se v budově našeho úřadu nesetkali.

Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Trboušany, Vaše žádost
tak byla odložena. Veškeré věci týkající se trestních řízení řeší ORP Ivančice kde máme sjednanou
veřejnoprávní smlouvu.

Jaromír Kuba~
starosta obce/
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