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Věc: žádostpodle zákonač. 106/1999

sb.o o svobodném PřístuPu k

informacím

Yážené dámy a pánové,

V českételevizi byly záběry z oblasti bojoqých operací na Ukrajině. Na okraji
obrazu,kteý r"býÍ Žnějakél,hlouposti či nepozornosti" redaktora PatřiČně ,,ostřiŽeno'
na
u}tý víact o'urněňo traňsportéry ukrajinslré_ arTádY, které se ooschovávalY"
,íaíišti,neri ouyirrý-i .ioilni-i purr.Úry. ,9ožjsou zaPovězené a ilegálnímeto-{{
,t"r"" -ď n ebe"pečícivilisty a z\ 9v 2\ zrnýho dň uj í podlé
b"j .,
zbabělce nad skutórrry-i vojáky a to dókonce i v otázkách života a smrti,

kt.ré-y.tiffi

přejel ukrajinské.
Stejně tak bylo v Českételevizi pranýřováno, jll( -.tv_oPTěnec
.iuir"i voziálo, jehožřidičbez vilké új-y prdit,což však Česká média pochoPitelně
Ruské
nezdtraznila. K tomu byl dán komentář o nelidskosti a šílenosti PřísluŠníkŮ
armády.

Avšak ze zéhérubylovystřiženo, žetoto obrněné vozidlo bylo bezProstředně Před
tím napadeno silnóo puibou z civilních obytných paneláků a doprovázené
neobrněné vozidlo jedoucí v koloně Ruské armády bylo naPade_no odstřelovaČi
a osádka
pril.rrrych obytných paneláků, bylo doslova zce\afatálně rozstřÍleno
-^Z__ -_-o-^^l_.
"
lmi boleJtně umírali. Tedy byli popraveni podle
azhabélestřelbou z odstřelovacích pušek ze zmínénýchobytn}ch PanelákŮ uProstřed
sídliště.Následně bylo opakovaně stříleno i do těŽce zraněného a umírajícího
poté co
vojáka ležícíhoo prr"u^atikyo ten vypadl postřelený znáYluarylo.prostoru a
tak
uýi;esto na zemiďctotinat zásažen ŽÓ"Ianilegální a hlavně nelidskou střelbou,
jiŽ
snad do
,Ó ťncmg ještě přiblížilukrajins§i ,,hrdinao', kteqi nakonec střílel
bezvládného těia pochopitelně neozbrojenéhoo avšak pořád v bolestech se
svíjejícíhotěžce raněnéňo mladého vojáka nejspíŠejiŽ ve smrtelné agóniio avŠak
kata vždy náleŽitě svíjelo.
-ozňe pořád při vědomí. Tělo §e po XažOOm zásahu
jednání
Toto tronání jó vícenásobnýo zcelalasný vojenský zločin a nelidské
zfanatizovaných lidí.
Toto je pouze jedna zvkézekpřiěemž obdobných incidentů, které nezíídka
oap,r|tkovalii Ukrajinci ,urni, jsou snad tisíce. Obecně i Ruské velení armádY Či
guerillY
administr ativaRuskó Federace Ópakovaně informovaly, že žo\dáci Židovské
jako n9cisté,vYuŽÍvajíProsté
na Ukrajině označováni pro jejicir nelidskou zrudnost
Úuji"Ó. a civilisty.iat o ruŘÓ:mí a schovávají se v obytn;ých čtvrtích,tedY
opukórrurrévyužívqizločinně.irritirtyjak9 žiy§ štíty.Nutn" qť"tFout, že toto

plwr"o;i i primo řušfi vojáci z nolišiě, nikoliv p|ue velení Ruské armádyo které

je často triiizováno. TutoLapovězěnouo nelegální a hlavně neČestnou taktiku
popisoval i americký plukoonik Douglas McGregor v roáovoru s americkou
i"t.oi"i. používajítam-taktiku jako na středním qichodě, mísíse s civilním

obyvatelstvem, schováv1ií se v městských aglomeracích a používqícivilisty jako
živéštíty.Proč o tomto Ceská televize či ty údajně nikoliv desinformační média,
která snad šířídle jejich vyjádření samou pravdu a nic jiného než pravdu, vŮbec
neinformují?

jimi kontrolovanáméďia v/hradně
v Čeóhách, kde má židovská guerilla v porovnání s jinými ,1áty mnohem více moci,
prakticlcy všechna silová místa jsou v Čechách obsazena židy a nezřídka přímo
pristušoiky židovskévládnoucí guerilly či agenty MOSSADuI případně jimi
využívanéCIA. Hlavně všude kontrolují Českézbrané aznelůívajístátní ozbrojenou
moc proti nepohodlným Česk/m občanům. Každý se můžepřesvědčit, že v americké
te\evizi se mohl Douglas McGregor vyjádřit ažádný zloČinecký.Žid typu Igora
Stříže, okupujícího v Čechách vrcholnou státní funkcio ho nemŮŽe v USA
omezovat na svobodě či ho přímo zavfiít do oopseudokoncentráku", jako v
Čechách. (Kauza pseudokoncentrák je obyčejná krádež 500 MilionŮ korun
Čechůmprovedená opět židovskou guerillou a velmi zákeíné dalekosáhle
promyšlené politické beranidlo na okupovaný národ).

Týo praktiky si dovolují orgány YOZr

a

Svobodné vyjádření plukovníka americké armády pro televizníl<anál v USA:
https://rumble.com/vwmllh-plukovnk-douglas-mcgregor-prohlsil-e-zelensk-jeloútka-a-do_ 1 0_dn-bude-na-u.htmlhttps ://rumble. com/vwml 1 h-plukovnk-douglasmcgregor-prohlsil-e-zelensk-j e-loutka-a-do- 1 0-dn-bude-na-u.html

V příloze je zdokumentovány pouze malý zlomek z mnoha tisícůválečných zločinŮ
páchaných režimem židovskéguerilly na Ukrajině, nyní se jednalo o zneuŽití

odstřelovacích pušek k popravě vojáků projíždějícíchsídlištěm.Není vůbec jisté,
jestli řidič obrněnce byl při vjetí do protisměru při vědomí nebo jestli nebyl zranén,
případně jestli automobil vůbec z obrněnce pod palbou za současnéhopopravování
jeho kamarádividěl anebo se v panice nechtěl vyhnout nelegální smrtícístřelbě.
Přičemžjakoby Česká víáda, respekíive výkonný orgán YOZu, právě §rto
odstřelovací pušky, které jsou ilegálně zneužíványa tak snadno zneuŽitelné ke
zločinnémuvedení boje. právě na Ukrajinu znějakého důvodu dodala !!!
Je naprosté jisté, pokud by na konvoj nebylo zaitoěeno smrtelným odstřelověním
z bytovek na sídlišti,tak by se bez jahýctrJ<oliv incidentů pohyboval ve směru jízdy.

PovažujíČeskéorgány YOZutoto vedení jakoby boje, byť by se jednalo
i třeba o obranu odcházejícího režimu, kteď se přinejmenším snažídrŽet
u moci zuby nehty, totálně bez ohledu na životv lidí a to i bez nejmenŠÍho
ohledu na životy Ukrajinců, zalegáIní?
1.

2. Jsou tito ruštívojáci, pohybující se v řádně označenévojenské koloně

automobilů Ruské armády, kteří byli nelidským zpŮsobem popraveni
odstřelovači ukryfými v bytových jednotkách civilního paneláku, přiěemŽ
věk popravených vojáků lze odhadnout něco kolem dvaceti let,považováni
orgány jakoby Českérepubliky, tedy orgány YOZu, vůbec za lidské bytosti?

Podle jalcých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené
mezinárodní konvence?
3. Je možnév Českérepublice po vyjádření vrcholných představitelů zrudného
avraždícíhorežimu YOZu,tedy Igora Střížea Lenky Bradáčovétyto zjevné
válečnézločiny kritizovat? Nebo sprosté vraždění,pokud vtaždi zejména oni
sami či jejich spojenci, se musí vychvalovat do nebes?

A proti oponentům tohoto režimu bude pod rouškou trestního práva

7íLoytt

a znoyu perverzně zneužívána ozbroj ená státní moc?

4. Domnívajíse jakoby Českéorgány YOZI, že pro Ruskou armádu by bylo
technicky nemožnéči složitétyto obytné civilní paneláky před průjezdem
neobrněných vozidel srovnat se zemí, pokud by nebrala ohled právě na

civilisty?

manipulovala s veřeiným.míněním
Ces§fch občanů,které vnímajíjenom jako bezbranné ovečky a oběti jejich
manipulací. V prvním případě byli redaktoři svědky ,,uklývání" obrněných
bojových vozidel Ukrajiny mezi paneláky a o tomto válečnémzločinu nebylo
řádně informováno! Pouze pak nějalcý slaboduchý redaktor v Praze zapomněl
tyto důkazy o válečnémzloěinu ze zábérunáIežitévystřihnout.
5. Je zjevné, že Českátelevize záměrně

V

druhém případě bylo originální video záměrně sestřiženo tak, aby Česhý
divak neviděl skutečný průběh událostí, například nelidskou popravu
mladých vojáků ilegální střelbou z bytových jednotek a stejně tak byla
za\<rytapalba na obrněné vozidlo,ta|ďéžnezákonrtě ze sídliště z bytov/ch
jednotek. Naopak přejetí civilního vozidla obrněncem bylo interpretováno jako
zvláštní zákeřnost Ruské armáďy, anižby diváci mohli vidět, že tato vojenská
vozidla jedoucí v koloně byLabezprostředně před tím napadena smrtícípalbou
z civilních paneláků a posádka neobrněného vozidla bezprostředně předtím
zákeřněo zrůdným a nad míru nelidsllým způsobem usmrcena či přímo
byla rozstřílena jako cedník talďéžv podstatě civilisty azbabéIci z obytného
domu. Tedy bylazahájena smrtícípalba zcela mimo bojiště při pouhém
prujezdu řádně označených vozidel Ruské armády, bez toho, aby tato kolona
při samotném prujezdu sídlištěm kohokoliv ohrožovala na životě!

Takže pokud by se Ruské jednotky bránily, tak by to bylo údajnénapadení
civilistů, alekdyžtito ,,civilisté" popravi zločinrtým a nelidským způsobem
Ruské vojáky, tak je to snad hrdinství hodné bezbřehého obdivu?
Budou proti těmto redaktorum Českéte\evize za tyto dva konkrétníhrubé
úmyslnéčiny zá

Určitě nebudou

... dokud nepřijde do Čech spravedlnost ... dokud Češi
nepovstanou a tyto zrudné bestie řádně neodsoudí a to tak, aby si to jejich

potomci pamatovali již alespoň na tisíc let ... protože v každégeneraci opakují
v podstatě to stejné ...

Veliký poěet představitelů Českéhostátu, tedy Vlády Organizovaného Zloěinu,
tvoří ve skutečnosti řádně odsouzení zločinci nezávislým a spravedlivým
národním soudem ROS. jenž postupuje oproti loutkovým a hrubě
nespravedlir{ím soudům okupačníhorežimu dle právní vědy, nedělitelné
spravedlnosti a obecného práva a
takové, že
odsuzuje pouze a jedině na základě nezvratných důkazů.
yuLv
si souqy
sou{y YOZu
které sl
podobné vejšplechty, Ktere
přesvědčení"aapodobné
,,soud nabyl přesvěděení"
dovolují proti utlačovaný- u terorizovaným obětem zíad Ceského národa.
zce|a nezákonné na zakázka
zločinnéhorežimu, kdy tyto rozsudky často nemají vŮbec Žádné skuteČné
odůvodnění, což je absolutně protizáko_nné a odporuje to dokonce
ímezinárodnímu právu a veškeré právní vědě, často loutkoví soudci VOZu.
neďídka agenti MOSSADu. píšído odůvodněníprávě o jejich vlastních
psychichích stavech a podobné nesmysly a toto rrydávají za odůvq.dnění

V Čechách byly tisíce obětí odsouzeny

ioŽsudku, jedná se skutečně perverzní korupci lidské řeči i logického myšler!í.
Důvody pio odsouzení neexistují, oni napíší,jaké mají pocity a pak tyto pocity
vydávqi-za důvod, aby někoho odsoudili ... je to děsivé peklo, ani nacistické
Ňě*e.ko nebylo ve skutečnosti v tomto smyslu takto zločinné,anizdaleka,
mělo tvrdé zákony, ale takto nepodvádělo, nebyla to samá korupce ěi snad
dokonce korupce samotné lidské řeěi i logiky a vůbec všeho, co předvádějí
zástupci zridné židovskéguerilly v Čechách. U toho se tato guerilla cítí
naprósto beztrestně, schovává se zaúřady a instituce Ceského státu, na které se
pak odvo\ává aneustálou řízenou propagandou se udrŽuje neviditelnou pro
velkou část ve skutečnosti utlačovanéa vykořist'ované Česképopulace.

Tito odsouzenizločinci YOZI, o jejichž vině a zločinnémjednání nemŮŽe být
nejmenšího sporu, byli v někteqých případech odsouzeni dvěma komorami
ROSu, právě řádné a správné odůvodněnírozsudků potvrdil dokonce i druhý
trestní senát Republikového Odbojového Souduo který je tvořen
skutečnými právními odborníky a morálními osobnostmi.

TITO ZLOČINCI SE V SOUČASNOSTI V PODSTATĚ POUZE UňSIVOU

A JEHo oRGÁNů vyrrÝBAJí
VfrOnU SPRAVEDLIVEHO TRESTV. AŽ SE JEJICH REŽIM BUDE
HRoUTIT,\/EZITÍtrrt sB ZAJISTE DOPUSTÍ parŠÍHoNESPoČru

řóŘúpcíčnsrnHosTÁTu
vnažp, rar

poKusí upncHNoUT Do ZAHRANIčízEJMENA
DO IZRAELE, SKUTEČWB ruSUCIČECHŮ SE VYDÁVAT NEBUDOU.
SE

Tito zrůdníodsouzení zločinci pobírajíod státu v rukou YOZu často milionové
plať a jsou stále ve vedení orgánů YOZu,tedy jakoby Českéhpstá!u,
i"rrirěnim způsobem uttačřjía vykořísruji p"ogiu-ově Český národ !!!
které si

přivlastňují a často převádějí růzrtýmitriky do lzraele. Českéintelektuální
rodiny, které nehodlaly sklonit hlavun pro§tě povraždili. Osud rodiny
Rusoqich je více jak odstrašujícía je dle vyjádření právních odborníků
Národní Odbojovó Rady dostatečným právním důvodem k zatčení
a popravě představitelů YOZa. Režimo který zazneužívánístátních zbraní
vraždí,není žádný legální či zákonný režim. V Ceské republice působí
zcela mimo jakékoliv zákonné zmocnění a moc si uzurpovali děsivou
korupcí. Milionové jakoby státní plaŤ, kterými uplácí kolaboranty není
nic jiného než výtěžek z trestné činnosti.
Toto je i důkaz zločinnosti režimu . .. není možné,a§ odbo rné, zcelanezávislé
trestní senáty ROSu, tvořené špiěkoými soudci, tyto zloěince na základé
nesporných důkazůodsoudili a přitom je zároveň loutkové orgány YOZu
chrání, využivaji a naopak nasazlýí tyto zločince záměrně na teror proti
navzdory
Čechům.
existenci totálnícho často absolutně usvědčujícíchdůkazůo zrůdnétrestné
činnostio natož aby je režim odsoudil !!! To by pak ten režim přestal zá*ry
existovat a to není v zájmu okupantů ... Okupanti nebudou sami sebe za
zloěiny,kteqich se dopouštípróti Čechůmodsuzovat, to musí provést Češi,
kteří nakonec povstanou a vezmou si svůj stát nazpět do svých rukou.

Pochopitelně

kolik exisfuje důkazůa svědků, orgány YOZu chrání svojí
zrudnou ozbrojenou pěst. A tak masový vrah Václav Kuěera, dostal za masové
Je úplně jedno,

vraždy pro režim YOZr akademick/ titul JIJDr. a následně ještě hodnost
,,brigádní generál'o. Stejně jako druhá figurka, také nedouk a primitiv Radim
Dragoun, TURBO STUDENT zPlzeňských práv, místo toho, aby za děsivé
zločiny, sabotéň a korupci uřadů, kterych se dopouštěl, kdy oběti jeho zákeřné
trestné činnosti zaplatily nezřídka životem či mají téžcepoškozené zdravíbyl,
odsouzen, tak také mu dali akademický titul JUDr. atakíéžnesmyslnou snad
původně vojenskou hodnost ,,btigádní generál". Stejně tak by v každém
právním státě musel být postižen za podvody kolem jeho údajnéhostudia
a nikoliv být ještě vyznamenávánvrcholnými státními poctami. Jindy se jeho
bezprostřední rodinné okolí veřejně vyjadřuje, žeby se mělo střílet do
neozbrojených lidí. Ani toto by mu nikde nazápadě neprošlo. Jsou to loutlqy
YOZu, velmi často židovskéhopůvodu, nezíídkaagenti řízenípřímo
je jich plná
státu...
administratíva i loutková justice jakoby na oko
http s
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Česhý lékař hrdina a morální autorita, se domáhal spravedlnosti a nápravy
poměru ... tak ho zavraždili - vyřešeno. Jeho syna unesli, zavlekli do
zahr aniěí, mě s í c e nel e gálně v ěznili, muč i i, zneužili mikrovlnn ou zbt aň za
účelemtrvalého poškozenízdraví tak, aby se nemohl vyjadřovat.
1

No a pak j sou ,,sluníčkáři v Praze" nahnáni MOSSADem přes jejich spolek
milionů oveěek pro dementokracii na jakoby demonstraci proti Lukašenkovi či

proti Putinovi, to je děsivé peklo a manipulace utlačovanéhonároda.
Tito darebácive skutečnosti žádnoupodporu Cechů nemají, proto využívají
agentury a obskurní spolky MOSSADu, aby vytvářely falešný dojem,
azpravodajská média v jejich rukou tyto spolky a jejich představitele přes
všechny meze popularizuj í.

ení žoIdáci, d o stávaj í
vojenské hodnosti, akademické tituly a přímo neuvěřite.lné peníze!!! Tato
chamtivá sebranka to neplatí pochopiteLně ze svého, ale z Ceského státního
rozpočtu. Tito žo\dáci iuruÉárl*Ókupantů tyranizují a vykořisťují Čechy.
Zkoušený Cesk/ národ si musí ty perverznítyrany ještě sám velmi dtaze
zaplatit lll
Před stavi te\é Y OZu j sou pr okazatelně

j ej

ich

up lac

Režim YOZv tyto zločince pochopitelně vehementně kryje a jejich
pewerzní, nezřídka hrdelní či vražednézločiny často ve prospěch či přímo
na zakázku režimu před obyvateli vehementně utajuje !!! Přitom se jedná
o vražednou bandu,lďeráby v právním státě v podstatě byla odsouzena
k dlouhodobým často doživotnímtrestům. V normálním státě se jedná
o zločince a trestance. Režim využívá stejnou metodu jako jednotky NKVD při
terorizování obyvatelstva Ruska a dalšíchrepublik Sovětského svazu.
Národní Odbojová Rada se zabývápečlivě každým z těchto případůteroru
akaždýmzločincemYOlu a je přesvědčena, že nakonec dodá s pomocí
hrdinných a statečných Cechů k výkonu trestu každéhozločince YOZu.
Nejpozději po vzpouře Čechůa nastolení alespoň elementárního práva
a spravedlnosti. Příklady ze sousedních zemi ukarují, že toje možné.
Bohužel tito okupanti nestojí čestně na nějaké bojové frontové linii ve
vlastních uniformách, čestný boj muže proti muži neznají a prostě v tajnosti
infiltrují okupovaný stát a jeho aparát a vydávajíseza instituce a orgány
napadeného státu. Ozbrojenou státní moc pak zneužívajíproti
příslušníkůmnároda, ktery o,kupoji ... je to děsivé peklo !!! Co si musely
zažítněkteréčestnéa statečnéCeské rodiny, to nelze slovy popsat . ..
Tímto jsou pochopitelně mnohem horší,zákeřnější a zločinnějšínež byli kdy
nacisté, ti měli své uniforíny a své uřady a stáli jak námo na frontových
liniích, které bránili vlastními lidmi.

Kdy budou

o zločinech těchto okupantů informovat údajně Česká média?

Proč neinformují? Těch zločinůopachatelů a podvodŮ je takové množství,
média úptně mlčía naopak rozšiřují zakr;ivací propagandu VOZuo jak je
to možné?Kdy budou řádně informovat obyvatelstvo?
Odpovím si samao teprve tehdy až tato módia budou osvobozena
a nebudou v rukách této zákeřně vražednéžidovskéa kleptomanské
guerilly okupujícía systematicky vykořistoující Ceský národ.

YOZu,konkrétně Policie ČR,,esp.ktive
zrudně znetlživaná sIožkaNCOZ, vyšetřovat, kdo tyto redaktory navedl, aby
záměrně zkreslovali průběh událostí a bojů na Ukrajině Ceským
občanům?Za nekřestoanské peníze, které vybírají, pak pouze Cechům
záměrně lhali a uváděli je systematicky v omyl !!! Je to v nějakém zájmtl
Čechů,být zatakové nekřesťanské peníze systematicky obelháván?
6. Budou Českébezpečnostníorgány

schvalují postup a válečnézlqČiny doposud vládnoucí
židovskéguerilly na Ukrajiněo držícíse u moci zuby nehty bez ohledu na
životy Uk-rajincři nebo Rusůo případně i Čechůnebo jiných národŮ, které
mají být zataženy do války, ta\ďéžvoláni k trestní odpovědnosti?
7. Budou lidé, kteří

Pokud ano, budou tedy jistě zatčeni a souzeni představitelé Českóho reŽimu
YOZu, kteří vesměs tuto židovskou guerillu z Ukrajiny přímo glorifikují
a navíc jim dodávají zločinným způsobem ukořistěné Českézbraně, jež
chtějí zneužítveskutečnosti k záškodnickému boji, nikoliv vŠakk obraně
životůlidí. Zbraně mají být očividně použitv k teroru.
veškerou morálkou má být evidentně
kdo na tom má asi tak
zájem? Češitorozhodně nebudou, nemohla by to být náhodou stejně tak
židovská guerilla v Čechách, která za vedení MOSSADu
".ůdoá
a židovských rezidentur v CIA potají vraždí,unáší a mučískutečnou
Ceskou opozici???

Těmito zbraněmi v rozporu

s

Na Ukrajinu jsou dodávány zbrané Čechů,které měly být použity pro mír
av kažďém případě na bojišti a nikoliv pro střelbu na obytných sídliŠtích
a nesmyslnou válku, ve které pak umírajízbytečně Ukrajinci i Rusové,
přestože na skutečnémbojišti je dávno roáodnuto.
čemu podpora terorismu, jenžna pruběhu událostí na Ukrajině nic změnit
nemůže,pouze zbytečně zemřou nevinní lidé !!!

K

Představte si třeba situaci, kdy Ruštívojáci cestující v koloně obytnou čtvrtí
například v předchozímbojipřed vstupem do města přemohli Ulrrajinské
vojáky, kteří by se jim mohli třeba ivzdéý. a jejich živoíyby byly tedy dle
váleěných konvencí ušetřeny, aby pak následně byli tito vojáci zákeíně
popraveni při prujezdu obytnou ětvrtí, kde vůbec nebojovali!!!
Ň"Uo je to všeihno tak, jak jižmnoho Česk/ch rodin pozoruje a muselo na
vlastní ktůi zažít,že totižpláštíktakzvané trestní odpovědnosti je tady jenom
proti opozici, ti tu jsou Ňnň kriminalizováni a odsuzováni justičnímafií
k drakonickým trestům. A trestní stíhání vŮbec je používáno vládnoucí
ke zneužitístátní ozbrojené moci proti
h občanůi proti bytostným zájmům
životůmo zdraví i majetku
celého Ceského národa !!!

Zatímco příslušnícižidovskéguerilly se tu dopouštíotevřené trestné Činnosti
od rána do večera, kradou ve velkém miliardy korun a berou Životní
prostředky Čechům,mohou dokonce i beztrestně vraŽdit neozbrojené
Českéobčany. a to i v dobách jakoby na oko předstíraného míru. PřičemŽ se
tyto zločiny pochopitelně nejenže vůbec nevyšetřují ani nezaz,namenávajÍ,
ále ani se neevidují podle zákona důkazy a qýpovědio prostě vůbec nic.
Zrůdnátrestná činnost okupačnížidovskéguerilly se kompletně
systematicky a programově zahlazuje. Navíc se tyto nelidské zločiny před
přislrrSniky okupovaného a vykořisťovaného národa i vehementně utajují
á k tomu se ještě přikrývají skutečně ďábelsky perveruní činnostíjustiČní
mafie, která je často tvořena přímo agenty MOSSADu či jakoby americké CIA
a aplikují ve velkém rczkazy a předem připravené podvodné rozsudky
sepisované v úřadovnách tajných služeb těchto okupantů !!! Toto je peklo,
któré tady nebylo nikdy v déjinách Českéhonároda ...

Nikoliv, žeby se tito darebáci báli nějakého trestu, přestože ty zloČiny jsou

známé aje nespočet svědků i důkazu. Skutečně ozbrojení jsou totiŽ pouze
oni, jelikož ovládají dokonale veškeréozbrojené sloŽky státu. Stejně tak
jsou známí příslušnícijustičnímaíie, kterou řídípomocí jejich agentů
případně dosazených kolaborantů před očimaterorizovaného národa, kdy plno

ioisudků vzniká přímo v Izraeli v úřadovnách MOSSADu. To přímo

odporuje tomu, aby se tvto orgány fuořené agenty nazývaly justicí či se
totó zrŮdné divadlo vydávalo za sóud. Je to děsivá korupce a straŠliv,Ý aŽ
nelidsky zákeřný podvod.
proě své zločiny takto tají anedělají je před očima utlačovaných jako třeba
nacisti? Oni prostě nechtějí vykořisťované stádo znervózňovat, aby
v utlačovanémnárodě nevypukly nějaké nepokoje či hnutí odporu. Aby se
vykořisťovaný národ dal lehce ovládat žádoucímsměrem a lidé neměli strach,
že dojde i na ně či na jejich děti. Zachází s lidmi stejně jako s dobytkem na
iatkách. To,že tyto obethané ovečkyo případně jejich potomci mŮŽou také
kdykoliv propadnout v nemitost vládnoucí židovskéguerillyo která je pak
beztrestně a nemilosrdně povraždí,to se pochopitelně nemají vůbec
příslušníciokupovaného národa dozvědět ... Mají to povaŽovat za naprosto
nemožné... Podobné ,,zrtésti'o majímit zanesmysly, spiklenecké teorie či dÍlo
desinformátoru, nemá to vůbec spadat do představ o tom, co je na světě Či
v jejich okolí možné...v tom spočívácelý trik této zrůdnébandy, která
občany systematicky vodí za nos.

Když někoho z opozice zavraždi, okamžitě vyjde v několika médiích
napříktad kritika běloruského prezidenta Alexandra LukaŠenka,tím se
..ywari ve čtenářích podvědomě dojemo že něco takolého média pranýřujío
a to dokonce i když se to děje třeba i tisíce kilometrŮ daleko. Ctenáři pak
mají pocit, že tazemská administrativa by nikdy nic podobného
nepřipusti|aržeje ostře proti tomu, proti vraždění opoziceo že kdyby
média něco zaznamenala přímo zde, tak by to vyvolalo naprostý poprask
a ostré odsouzení a třeba i rovnou okamžitý pád režimu. Chyba lávky.

Celé toto ooinformování" o třeba i údajných zločinech diktátorŮ z jiných
zemí a horlivé vymezování se proti takovým praktikám je tu pouze protoo
aby zakrylo děsivé ještě násobně většízločiny režimuo který je právě zde.
Jsou to velmi dobře známé a v učebnicíchpopisované metody ovládání
veřejného mínění, tyto praktiky používajízcelajistě protoo aby
obyvatelstvo uváděli systematicky v omyl.
Podle jakého zákonase tito darebáci masivním způsobem vyhýbají
jakémukoliv trestnímu řízení a to do takové míry, Že se dokonce proti nim
nezahájí? Bez ohledu na to, kolik
samotným téměř nikdy ani trestnííízení
občanůpodá trestní oznámení,bez ohledu na to, kolik občanŮ bylo svědky
trestné činnosti či bez ohledu na existenci či počet nesporných nebo
dokonce usvědčujícíchdůkazůtrestné činnosti. Celé trestnÍÍizeníod
samého počátku uŽ do konce je v Čechách v rukou iustičnímaíie ... což je
pouze jedna z hlav židovskéguerilly, která je často íízenapřímoapaftúem
Židovského státu, tedy například tajno.p službou MOSSAD či jejich pracovníky
v CIA nebo na Americké ambasádě. Ceské soudy jsou jejich agenty přímo
zavaleny, státní zastupitelství je v současnosti snad pouze Špatně pojmenovaná
úřadovna MOSSADu. Například občanénevědí, že taluvané státní
zastupitelství, což je pouzi podvodný název,v Českérepublice vede
o oběanech tajné interní stožky, jinými slovy takové praktiky příslušejí
v demokratickém státě pouze tajným službám. V ěem by se potom státní
zastupitelství, které je kompletně obsazeno židovskou guerillouo lišilo
třeba od STB nebo Stasi? Oni vedou tajné složky o občanech, kde jsou
pochopitelně mimo j iných naprosto nelegálně shromažďovány informace
o jejich óbětech a polcyny o tom, koho a jak stíhat, sledovat Čiterorizovat.
JŠoutam pokyny a objednávky teroru od dalšíchtajných sluŽeb a právě
velmi často i od tajných služeb cizích států, tedy hojně právě pokyny
centrály MOSSADu či CIA. Státní zastupitelství v Cechách, coŽ je pouze
úmyslně podvodné pojmenování, je 7íidná organizovaná teroristická
organizace tvořená nejstrašnějšímizločinci, přesto údajně nezáyislá soudní
mafie, která je prokazatelně taktéžžidovskou guerillou silně infiltrována
s touto zločineckou a teroristickou organizací více jak ochotně spolupracuje
avycházíjim všemocně ěi přímo horlivě vstříc. Cím to asi bude?

Pokud se v ojedinělých případech proti příslušníkůmokupačních sil trestní
řízenízaháji\o, byla to pouze mediální operace na zmatení Ceské veřejnosti se
stoprocentní úspěšností,žádný příslušníkžidovskéguerilly nebyl v CR za
třicet let pravomocně odsouzen či natož skuteěně potrestán,bez ohledu na
to, kolik siovek milionů či miliard Čechůmukradl ěi kolik Cechů povraždil.
Pokud situace vypadá nevyhnutelně, tak v.vdají například oznámení o úmrtí
a daný zločinec se následně objeví v lzraeli pod jinou identitou. Někteří
megazloději pak ještě dostanou jakoby posmrtně ocenění od jejich a jim
sloužícíhoprezidenta republiky atímje trestná činnost pro velkou větŠinu
okupovaného národa zce\a dokonale přikryta. O vraždách a krádežichve

stovkách miliard korun se ti chudáčkovéani nedozví a ještě mají tyto zločince
snad obdivovat a uctívat. Ažtakto manipulují s utlačovanymnárodem.

Zatimcona druhé straně budou Češipronásledováni nesmírně drahou jakoby
policejní jednotkou NCOZ určenou pro potíráníorganizovaného zločinu
a následně odsuzováni neméně drahou justičnímaíiíopochopitelně taktéž
za peníze Čechů,kteří údajně napsali nápříklad někde ňa Pacébooku ,,fanděte
Rusům*. A tyto oběti režimu budou pochopitelně vyřazení z pracovního
procesu také za peníze Čechů,ajejióh rodiny spadnou do sociální nouze
taktéžzapentze pracujícíchCechů. To všechno je okupantům úplně
ukradené, předstíraj í, že totojsou zločinci a že je podle zákonů pronásledují
a odsuzují. Ve skutečnosti to jsou pouze oběti YOZll odsuzovány pro ýstrahu
ostatním. Jejich skutečnívrahouni a megazloději vůbec pronásledováni ani
odsuzováni pochopitelně nejsou. Jedná se pouze o napro§tou parodii justice,
nic podobného není ani v zápaďníchzemích. Toto je následek totální infiltrace
úřadůžidovskou guerillouo kde ta mfuanemá v jiných státech prakticky
obdobu.
Je souzen zapenize Čechůten, kdo řekl onneexistující pseudokoncentrák", ti
co u této zpravodajské operace ukradli dalších500 milionů korun Cechům
souzeni pochopitelně nejsou. Na fotkách je vidět smějícíse žid Hermann a žiď
Zantovský, jak se vysmívají napáleným Cechům, ti souzeni nejsou a do pádu
zrůdnéhorežimu nebudou. Tedy zatyto penize by mohlo přljít na svět abýt
vychováno 500 Českých dětí, polízeno}OO nyt.i pro Čestérodiny, mohlo
by to být pomoc pro deseti tisíce Ceských rodin ve hmotné nouzi, mohlo by
se pomoci sta tisícůmumírajícíchči podvyživených dětí v chudých zemícho
které nechali chcípnout !!! Toto není žádná křestoanská morálkao ale
naopak židovskými zločinci protlačovanétotální pokřivení všech hodnot, aby
mohli ještě ve většímíře krást a ožebraěovat napadený a vykořisťovaný národ.
Těmito zptavodajs§ými operacemi vnucují Cechům nekřesťanské a nemorální
normativy, kíerépak pochopitelně využívajíve svůj prospěch. Nutno
podotknout,že dokonce i tato obrovská částka, tedy 500 milionů korun, je
v porovnání se skutečnou l<rádežínaordinovanou proti Čechům,která dosáhla
asi 3 Bilionů korun zanedbatelná. Jejich hlavní motiv je právě to pokřivení
spoleěenslry"h normativů, které se pak využívápři té velké loupeži. Navíc
normálně by zatakovou propagačníakci zaměřenou na vymývání mozků
museli zaplatit miliony reklamním agenturám a mediálním mágům, museli
by potisknout plakáty celou republiku, avšak dosáhnou ještě lepšíhoefektu
pokřivení hodnot ve společnosti tímto způsobem a k tomu ještě zcela oficiálně
za dalšípeníze Čechů,přímo ze státních finančníchzdrojů.

Ti, co fanaticky neodsuzují Ruskou federaci či jejich představitele, jsou nyní
vyšetřováni a okamžitě nap3deni zneužívanýmistátními otgány, zatímco
v přímém přenosu mohou Ceši pozorovat, jak na druhé straně fanatičtí
podporovatelé režimu židovskéguerilly na Ukrajině, dopouštějícíse
děsivých válečných zločinů,nebudou vůbec nikdy ani vyšetřováni, natož
obviňováni a tím pádem nebudou orgány YOZr ani odsouzeni, tedy

vystupují jako bezúhonní občané.Přestože tito zločinci se dopouštějí
skutečných zločinů,
,w

a Zatoven

nřímo na ukraiinu za účelemzcela nesmvslného zabíienílidskÝch bvtostí.
Dodávaií zločinnÝm znůsobem nanrosto nesmvslné zákeíné smrtícízbraně
a fanaticky podporují válečnézloéiny režimu židovskéguerilly a.souzeni
nejsou a nebudou, není ani kým, jinánežtato loutková justice v Ceských
zemíchv současnosti neexistuje. Právě proto Národní Odbojová Rada
přistoupilake ňízeníjiž dvou trestních komor Republikového Odbojového
Soudu ROS.
Za situaca kdy tam skutečně těmito zbraněmi jsou krutě zabíjeny lidské
bytosti, tak režim napadne příslušníkyopozice v Cechách, aby tyto zločiny
zcelapřikryl a pro masu oveček je udělal co nejdřívezcela neviditelné ...
Tak proč NCOZ atím spíšestátní zastupitelství nezasáhne proti těmto
příslušníkůmvládnoucí židovskéguerilly v Cechách, no protože tyto státní
orgány jsou jimi zcela obsazery
prostředkem jejich nadvlády nad rrykořisťovaným národem. Stejně tak
jimi obsazená média,ktetáby zanormálních okolností musela volat na
poplach o tomto děsivém stavu bezpráví a ne§pravedlnosti vůbec
neinformují !!! Ani neinfolmují o hrdelních zločinech, kterych se
dopouštějív Cechách proti Ceským občanůmzaznelůíváníozbtojené
státní moci, která talďéžpatííCechům. Zneružívaiízbraně Cechů, které si
přivlastňujío používajíje proti Cechům samotným na jejich území!!! Tu
a tamje použijíproti jiným národům, tu bombardují zce|a nelegálně
slovanský národ v Evropě, aby jim odebral jejich kulturní kolébkuo tedy
Kosovoo ve prospěch muslimské hordyo tu dodávajízbraně k usmrcování
Rusů a Ukrajinců ve §naze zatáhnout dalšínárody do nesmyslné války,
které pak mají v takové válce pochopitelně umírat a přicházet o zdraví,
svobodu a majetek !!!

Budou tedv tito skutečnínodnorovatelé zločinnéhorežimu na ukraiině.
kteŇ se nrokazatelně donouštěl válečnÝch zločinů.nikoliv hosoodští
pisálkové, předvedeni před nějaký soud ??? Každémuby mělo být jasnéo
že právě tito zločinci by za skutečnou smrt a utrpení nespočtu lidí měli být
odsouzeni. Hospodský pisálek nikomu žádnou smrt nezpůsobil a žádné
zbrané na Ukrajinu nedodával,nezneužíval veřejné funkce a veřejné
prostředky za účelemvražednéhozločinu , navic zločinuo kteý je namířen
nikoliv pouze proti životůmjednotlivců, kdy jich jsou již desítky tisíc po
smrti, ale i proti celým národům ... tito zločinci mohou nadále nerušeně
řádit, jak vidíte, tak nad všímdohlížítatňasnénezávislájustice . .. kdy její
vrcholný představitel, jenž přímo a osobně nařídil zcela nelegální
bombardování Srbska, navrhuje Evropsk/ zatykač pro prezidenta Ruské
federace. Co ažtřebajednoujustice svobodného Srbska ěi justice Ruské
federace vydá zatykaě na něj?

Současný režim židovskéguerilly v Čechách se po třiceti letech jejich
nadvlády a posledních deseti letech Babišovi a Zemanovi éry vyznačuje
masivním a intenzivním obsazováním všech silových složek státu a to
i justice příslušníkyžidovskéguerilly či jejich přímými kolaboranty. Je
někomu známý ještě nějaký justičníči policejní orgán, případně úřad
státní správyn který by neměli kompletně obsazený svými lidmi a který by
kompletně neovládali?
Jsou to přeci oni sami, kdo tady proklamují, žeby dokonce i verbální
podporovánirežimu dopouštějícíhose válečných zločinůmělo být trestné,
podle jakého pravidla by se to jako vždy nemělo iýkatjich samotných?

Oni tu podporovalirežim reprezentovaný židem Volodomyrem Zelenským
a jeho bandou, kteří se dopouštěli válečných zločinů.Prokazatelně vyvíjeli
zbraně hromadného ničenía na různých světo{ých fórech se netaiili tím.
že tvto zbraně hodlaií noužít!!!
Občanépodali desítky trestních oznámení. Veřejných vystoupení těchto
fanatických podporovatelů režimu židovske guerilly na Ukrajině jsou již
tisíce. Jsou doslova miliony svědků mezi Ceskými občany !!! Jsou záznamy

televizního wsílání.

Každý soudný ělověk dobře ví, kdo z Čech dodával na Ukrajinu zbraně.
Určitě to nebyl ten páno ktery někde na facebooku napsal " fanděte Rusům".
Každý vío jaká je společenská nebezpečnost záškodnických smrtících
zbraní. které tam byly z Cech podvodem a nezměrnou korupcí dodány !!!
Každý dobře ví. že tímto byly zmařeny životv a zdraví lidí.
Jak je možné,žetito skutečnízločinci proti lidskosti se v.vhýbají kompletně
trestnímu řízeníjako takovému, zatimco pouhý slovní,ohospodslqý" kritik
těchto nezákonrtých poměru je kriminalizován a je proti němu pro výstrahu

či zastrašeníostatních zneužita ozbrojená státní moc namířená proti jeho
svobodě i svobodě celého národa !!!
Bude proti obdivovatelům a podporovatelům režimu židovskéguerilly,
jenž se dopouštěla masivních válečných zločinůa zločinůproti lidskosti
včetně zločinůgenocidy (tento ilegální režim porušujícílidská práva je
laj kům a sluníěkářům r epr ezentován nikoliv Ukraj ince m nýbrž židem

VolodymyremZíelenskym)zahájenotrestnííízení?

Bude zahájeno trestní íízeníproti lidem, kteří tyto odstřelovací pušky
dodali na ukraiinu zievně za účelemtohoto zbabělého záškodnického
zneužitíze zálohy z obytných čtvrtíproti životůma zdraví lidských
bvtostí?
8.

Za zlevné situace, kdy v rovném boji tlkrajinci, natož režim tvořený
-židovskou guerillou, jerĚ nikdy neměl ani podporu Ukrajinců, nemají
v podstatě žádnou šanci na vojenské vítězství. A tak podobně jako v Iráku či

v Afganistánu ať jižza Sovětské či Americké okupace mají být Ruské
vojenské síly v podstatě terorizováni odstřelovači ukrytými v obytných
domech, aby válečný stav nemohl nikdy skončit! V lráku však tito střelci byli
označováni iako teroristé a americká armáda orsanizovala trestné v,foraw
a pomsty na civilistech při podezřeni, že z jejich domů vyšly v/střely
odstřelovačů.

tedy

Budou
za zievno:u
podporu terorismu a to nikoliv pouze verbálně, ale přímo nráceným,
zj evně zločinným dodáváním zákeřnýcho teroristických o sm rtících
a nesmyslných zbraní na Ukrajinu? Budou muset tito zločincizaplatitza
nesmyslně a krutě zmařené lidské životy? Za fyzické utrpení těchto obětí
a rodin pozůstatých? Budou již nělrdy tito zločinci židovikéguerilý z Čech
zákonným způsobem potrestáni? Ceši povstaňte proti tomu bezpráví !!!

Proč odstřelovací pušky na Ukrajinská sídliště?Bojiště je přeci otevřené,
pokud jsou tito zločinci z Cech takoví pašácio tak se přeci celá tato Ceská
židovská guerilla zbaběle terorizující a vykořistoující Cechy můžeodebrat
na frontu chránit jejich židovskébratry z Ukrajinské židovskéguerilly,
která terorizuje Ukrajince a Rusy, a předvést své kvality čestn;im způsobem na

bojišti. Rádi je tam uvidíme, av§ak tam se evidentně nehrnou a na bojiště
posílají své ovečky, zatímco
celé nepohodlné a statečnéCeské rodiny, kdy například velmi zil<eíné
a nelidsky zavraždili českéhovlastence.iékaře a vojáka. hrdinu Českého
národa plukovníka MUDr. Jaroslava Rusa, kde tito barbaři bránili pak
i pohřbu jimi zamordovaného autryzněného nebožtíka. Stejně tak použili teror
avražeďné násilí proti jeho rodinným příslušníkům,celkem zamordovali
doposud tři lidské bytosti jedné rodiny a dalšímají poškozené zďraví. Kdy se
za pomocí agentů MOSSADu dopustili i zákeřného únosuo zločinného
věznění a mučenía pomocí mikrovlnné zbraně se dopustili trvalého
poškozenízdravíjejichobětío aby se tato nemohla vyjadřovat !!!

o tomto však

NEINIFORMUJE

!

!! To se evidentně

občanédozvědět nemají

vraždamižen, dětí a starců, natož stejně tak neozbrojených
a mírumilovných mužů.
Třeba by pak Češimohli nahlédnout, že se na tlkrajině dělo něco velmi
podobného, co se totiž pod pláštíkem zrůdnÝch lží.nodvodů a zločinné
-

Pouze je vše prováděno tak, aby se o tom nemohli dozvědět ti,
kteří nejsou přímo oběťmi YOZv a nejsou určeni k likvidaci židovskou

vládnoucí guerillou za perverzního zneužitíozbrojených státních orgánů.

Stejně tak se Češinemají dozvědět o obdobných zločinech na lJkrajině a všude
tam, kde vládne sprostá židovská a ve skutečnosti zcela bezbožná guerilla,
která celé generace systematicky paruzituje na obsazených národech, kde
následně podvody a hrůznou korupcío dokonce i samotné řeči napadenóho
národao ovládne a podmaní si příslušníkytěchto národů a začneje masivně
a organizovaně vykořistoovat. Yzpumé občany ziad skutečnéa historické
inteligence či vzpurné statečnérodiny s nejlepšígověstí začne tato gueri||a za
bíléhodne vždy vyvražďovatrna Ukrajiněo v Cechách, všude!!! Tyto
ovládnuté národy považuj í poaze za nr acov ní zvííata,ienž mai í povinnost i im

s1ouŽitaodváděijimveŠŘe,gueritlapoiazujetoďz

práci dle jejich jakoby nábožensŇi za nehodnou jejich velikosti a světodějné
důležitosti... práci se mají v jejich prospěch věnovat podmaněné národy.

A toto nejsou válečnézločinyo zločiny proti lidskosti či genocida? Když
provádí genocidu židovštízločinci kdekoliv na světě, tak to snad genocida

není? Co taková genocida palestinců? Co taková genocida v mé rodiněo
kde povraždili tři z nás a poškodili vážným způsobem zdraví ostatním?
Proč nejsou obdivovatelé a vyznavači lásky k Izraeli zrůdnou
prokuraturou řádící v Cechách obviněni za totální obdivování a gtorifikaci
rzraele a jejich představitelů či přímo jejich válečných zločinů?Toto
přímočarébezbřehé,ovlezdoprdelkov ání" Izraeli a vynášenítěžkých
zločinůi jeho představitelů snad až do nebes stejně jako vynášení do
nekonečných výšin všeho, co nějak souvisí s tímto vládnoucím etnikem
není v Cechách trestné? Přestože se dopouštějí před zraky celého světa
i přímo děsivých válečných zločinůi zločinůproti lidskosti a tohoto se
dopouštěli po celou známou historii lidský_ch dějin !!! Uvažte za situace
kdy jakoby protimafiánský útvar jakoby Ceského státu napadne a uvězní
člověka za to, že údajně napsal oofanděte Rusům" !!!???
Češipovstaňte !!! Vezměte si Vašízemi nazpět. Postavte se proti
okupantůmo nekolaborujte s nimi !!!

Jižbrry se dostane alespoň

část této zŇďné guerilly na tlkrajině před
zaslouženou spravedlnost, přestože ta mocná židovská guerilla skutečně
tahqícíza šňůrkymá pochopitelně připravené útěkovécesty ze všech států
a již se začala soukromými tryskáči přepravovat do lzraele a dalších
destinací. Budou však dopadeni alespoň jejich přisluhovači a profitanti
těchto zrůdných zločinů,kter;ým se uprchnout nepovede a jenž jejich páni
nechají vždy na pospas jejich osudu. Na tlkrajině byla tal<téžvytvořena
a
která se

dopouštěla nřesně jaŘo v Čechách podie stejného vzorce nelidských křivd
. kdv pochooitelně zneužívalitaktéž
jako
stejně
v Cechách státní ozbrojenou moc proti súm obětem zíaď
ovládaného národa, proti jejich životům,zdraví i majetku,beztoho, aby
Ukrajinská veřejnost o tomto zvěrstvu měla nejmenšíponětí.

Tak dlouho chodili se džbánem pro vodu až se ucho utrhloo jakpiiznačné
a pořád se opakujícíudálosti v každégeneraci ...
9. Proč ,,šiřitelé veškeré pravdy z Českételevize",vesměs opět

všichni
židovskéhopůvodu, neinformují o jakoby Ukrajins§ich jednotkách, které
mimo jakékoliv napadení či ohroženíživotaprostě přejíždíbezdůvodně
automobily svých vlastních občanů!!!???Přičemždruhé obrněné vozidlo
v koloně se mohlo zanezméněné situace na silnicibezproblémů přejetému
a zdemolovanému vraku vyhnout !!! Ozbrojený Ukrajinec se dívá do

slisovaného vozu, nejspíše zda-Ii nějahý smolař, třeba dítézemřelo a ukazuje
zvěďavé osádce druhého obrněnce, která ta\ďéž,jako demolujícíosádka, nebyla
uvnitř obrněnce, nýbrž stála v otevřených poklopech a měla velmi dobý
ýhled zvenku aráda by věděla, jak to dopadlo, tak těm ukazqe, aby jeli dále.
Nelze také přehlédnout, že pokud by zákony gravitace pásové obrněné vozidlo
poslaly na druhou stranu, případně by se sešrotované vozidlo natlačilo na to
bezprostředně vedlejší, tak by zdemolovali v tomto voze muže a ženu, kteří
nakonec nevěřícně, rozrušeně a ve strachu spěšně své vozidlo opouští,přičemž
opět v zadnimprostoru mohli mít například dítě v dětské sedačce. Zda-Liřidič
ve vozidle zemřel či nikoliv, není na videozánnamu ňejmé, stejně taklze
spekulovat o dalšíchškodách. Ať jižtak nebo onak, majitelé vozid|a, pro něž
se mohlo jednat o jediný prostředek zácfuany svých rodin z oblasti bojů, se již
tímto vozidlem do bezpečínedostanou, neboť po lisovací úpravě Ukrajinským
obrněným pásovým vozidlem bylo osobní vozidlo zcelaurěitě nepojízdné.
https ://www.vimo. slďwatclýsť/CniO66qbmrGK
Prchajícíukrajinské transportéry demolují auta na ucpaných

silnicích (vimo.sk)

Děkuji mnohokrátzapečlivé zodpovězení mých otézekpodle zákona, kterému se
však opět jako představitelé, kolaboranti a profitanti zjevně a již zcela neskqfvaně
zrudného azločínnéhorežimu, vysmějete ...

Z dŮvodu trestních íizeniproti Vám v době ažnastane vymahatelná skutečná
spravedlnost mají však tyto otázky i Vaše odpovědi svojí nezastupitelnou důležitost.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až seucho utrhne

...

Dr. Ivana Timová
mluvčíNárodní Odbojové Rady (NOR)

ýážené dámy a pánové,

laaamVás tímto o peČlivéa brzké zodpovězeníotázek podle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k
nformacím.

fento zákon hovoří o svobodě občanůa jejich právu na informace. Mluví tedy o zákonné povinnosti odpovědět
rbčanŮm k vlastní činnosti orgánů a institucí veřejné moci. Tyto úřady musí být schopny své konání řádně
uysvětlit, tedy musí být schopny své konání před občany obhájit.
Zákon o právech občanůna informace je ale stejně jako mnoho jiných zákonů ve státě pod správou VOZu
arogantní mocíflagrantně poruŠován. A při porušovánízákona asistuje d'ábelská justičnímafie. Usvědčuje je
]rostý fakt, že takové porušování práva na informace je v mnoha státech nepřípustné a obdobný zákon je v
iných státech řádně respektován. Nikdo sitam ve veřejné funkci nemůžedovolit nic, co nedokáže veřejně před
zraky přihlížejícíchobhájit. Tedy to, co se děje v Čechách pod správou vraždícížidovskéguerilIy, nemá v
:ivilizovaném světě obdoby. Snad nějaké nechvalné obdoby to mělo pouze u židovskév!ádnoucí guerily na
Jkrajině, která nezákonně za masivní podpory židovskéguerilly z Čech převzala v roce 2014 moc ma Ukrajině a
,rýsIedkem jsou tisíce mrtvých a válka. Dávno před Válkou však již Ukrajinu opustily miliony Ukrajinců a světe
Jiv se, odcházeli nejčastěji právě do Ruska !!!
Připomínám, že vedení Národní Odbojové Rady NOR, na svém zasedání z prosince 2021 deklarovalo, že
ryvraŽdění ČeskéIékařské rodiny Rusových orgány YOZu,za masivního zneužitístátní ozbrojené moci při
spoIupráci s izraelskou tajnou službou MOSSAD je dostatečným právním podkladem pro výkon trestů smrti u
cředstavitelů režimu a jejich kolaborantů.
ZavraŽdéný p!k. MUDr. Jaroslav Rus se obracel přímo desítkami trestních oznámení na všechny orgány YOZu,
<teré podle zákona měly povinnost trestné činnosti zabránit. Měly povinnost zaevidovat důkazy a měly dle
zákona povinnost seriózně a nezávisle vyšetřovat, vyslechnout svědky a svědectví zaznamenat. Když bylo
zřejmé, Že trestné Činnosti se dopouští přímo orgány činnév trestním řízení,tedy státní zastupitelství a
rřísIušnícipolicie a GlBSu, tak měly centrální úřady státu povinnost zajistit vyšetřování nezávisle z jiných krajů
ii přímo před parlamentní

komisí,

,

Nic takového se nedělo. PIk. MUDr. Jaroslav Rus se marně obracel na úřady veřejné moci a žádnénápravy se
redovolal aŽdo chvíle, kdy orgány YOZu ve spolupráci s MOSSADem zorganizovali zákeřnou vraždu a únos
eho syna, který byl zcela nezákonně měsíce vězněn, zavlečen do zahraničía mučen, přičemžzneužili i
nikrovlnou zbraň k trvalému poškození zdraví, aby se nemohl vyjadřovat.
Proč o tomto neinformuje například Česká televize? Jsou desítký důkazůa svědků a přitom příslušníci
KuČerova a Staňkova gangu, masoví vrazi, jsou ve vysokých státních funkcích a za cílenézrůdnévraždy jsou
rovyŠováni a odměňováni, čímto asi bude? Zavraždy statečných Čechůsi berou milionové odměny od

}eských daňových poplatníků.

Je třeba zdůraznit, že orgány VOZy

§lády Organizovaného Zločinu) působív Čechách a zneužívqíčeské
pro
zbraně
vraždy nepohodlných Čechůzcela mimo jakékoliv zákonné zmocnění. Tento zrůdný režim Yoau,

enž se vydává za oficiální zastoupení státu, nemá žádnou legitimitu a žádnéČechy nezastupuje, pouze
Židovská gueriIla si podvody a cílenými vraždami uzurpovala nezákonně moc v Čechách, podobně jak to uděla!i
na Ukrajině, kdy židovský režim žida Volodymyra Zelenského byl režimem VOZu z Čech školen a všemožně
rodporován, zejména ukořistěnými zbraněmi Čechů.

Jž chápete, proč režim ČeskéhoVOZu tak hystericky zuří, když jejich režim na Ukrajině končí?
}echům tu vymývají mozeK že jde o Ukrajince, přitom ti jsoulaŘo podlidi pouze znéužívánik obraně režimu,
<terý se snažíudržet u moci zuby nehty.
ýedení NOR deklarovalo, že zákonným způsobem v souladu s mezinárodním právem budou postiženi niko|iv
]ouze představitelé reŽimu VOZu, ale ijejich kolaboranti a profitanti. Tito darebáci často vražedně zaútočilina
:elé Českérodiny.
AŽ tedy ztratí moc, tak rodiny představitelŮ či kolaborantů VOZu to musí pocítit tak, jako kdyby tito darebáci
lraŽedně napadli přímo jejich vlastní rodiny. Nebude to ta( že budou vyvražďovat systematicky za
larebáckého zneužitístátoí mocijiné rodiny, přičemžse nezastaví ani před starci, dětmi a těhotnými ženami a
rak pro své rodiny budou žádat milost či budou říkat, ze přeci za nic nemohou. Ještě navíc je tu fakt, že jejich

'odiny Často žijípouze a jedině z výnosů z nejhoršítrestné činnosti a doslova se topí v luxusu, ve kterém se
,ochní jako prasata
v žitě, zatímco plno Českých rodin již nemá ani na základní potřeby.
Nelegální a zločinný režim VOZu bude dříve nebo později hrdinnými Čechy zlikvidován, již zašli příliš daleko,
rení cesty zpět. l kdyby pro ně viditelné síly odporu a vzdoru pozabíjeli, vždy přežijí Češi,kteří je nakonec
Jopadnou, a jejich děsivé zločiny již nikdy zapomenuty nebudou.
S pozdravem,

nluvčíNOR dzl Dr. lvana Timová

rttps ://nor-i nfo. n etl ify. a pp/

