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Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku :

Věc: Žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážené dámy a pánové,
V České televizi byly záběry z oblasti bojových operací na Ukrajině. Na okraji
obrazu, který nebyl z nějaké „hlouposti či nepozomosti" redaktora patřičně „ostřižen"
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zbabělce nad skutečnými vojáky a to dokonce i v otázkách života a smrti.
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nezdůraznila. K tomu byl dán komentář o nelidskosti a šílenosti příslušníků Ruské

a-ády.
Avšak ze záběru bylo vystřiženo, že toto obměné vozidlo bylo bezprostředně před
tím napadeno silnou palbou z civilních obytných paneláků a doprovázené
neobměné vozidlo jedoucí v koloně Ruské arinády bylo napadeno odstřelovaěi

E"EIIFETIHEH"HI[H"EEEHEH",EEEEHnllHEEFĚíIE[EEH"IEnn"EHHmů"mHIIEEflEEH
azbabělestřelbouzodstřelovacíchpušekzezmíněnýchobytnýchpanelákůuprostřed
sídliště. Následně bylo opakovaně stříleno i do těžce zraněného a umírajícího
vojákaležícíhoupneumatilqy,tenvypadlpostřelenýznákladnihoprostoruapotéco
bylještěnazeminěkolikrátzasaženzcelanelegálníahlavněnelidskoustřelbou,tak
sekněmuještěpřiblížilukrajinský„hrdina",kterýnakonecstříleljižsnaddo
bezvládného těla pochopitelně neozbrojeného, avšak pořád v bolestech se
svíjejícihotěžceraněnéhomladéhovojákanejspíšejižvesmrtelnéagónii,avšak

možnápořádpřivědomí.Tělosepokaždémzásahukatavždynáležitěsvíjelo.
Totokonáníjevícenásobný,zcelajasnývojenskýzločinanelidskéjednání
zfanatizovaných lidí.

Totojepouzejednazukázekpřičemžobdobnýchincidentů,kterénezřídka
odpublikovaliiUkrajincisami,jsousnadtisíce.ObecněiRuskéveleníamádyči
administrativa Ruské Federace opakovaně infomovaly, že žoldáci židovské guerilly
naUkrajiněoznačovániprojejichnelidskouzrůdnostjakonacisté,využívajíprosté
Ukrajinceacivilistyjakorukojmíaschovávajísevobytnýchčtvrtích,tedy
opakovaněvyužívajízločiměcivilistyjakoživéštíty.Nutnopodotknout,žetoto
potvizujíipřímoruštívojácizbojiště,nikolivpouzeveleníRuskéarmády,které
jeěastokritizováno.Tutozapovězenou,nelegálníahlavněnečestnoutaktiku
popisovaliamerickýplukovníkDouglasMCGregorvrozhovorusamerickou
televizí. Používají tam taktiku jako na středním východě, mísí se s civilním
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která snad šíří dle jejich vyjádření samou pravdu a nic jiného než pravdu, vůbec

neinfomují?
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moc proti nepohodlným Českým občanům. Každý se může přesvědčit, že v americké
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omezovat na svobodě ěi ho přímo zavřít do „i)seudokoncentráku", jako v
Čechách. (Kauza pseudokoncentrák je obyčejná krádež 500 Milionů korun
Čechům provedená opět židovskou guerillou a velmi zákeřné dalekosáhle
promyšlené politické beranidlo na okupovaný národ).

Svobodné vyjádření plukovníka americké armády pro televizní kanál v USA:
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V příloze je zdokumentovány pouze malý zlomek z mnoha tisíců válečných zločinů

páchamých režimem židovské guerilly na Ukrajině, nyní se jednalo o zneužití

odstřelovacích pušek k popravě vojáků projíždějících sídlištěm. Není vůbec jisté,

jestli řidič obměnce byl při vjetí do protisměru při vědomí nebo jestli nebyl zraněn,
případně jestli automobil vůbec z obměnce pod palbou za současného popravování
jeho kamarádů viděl anebo se v panice nechtěl vyhnout nelegální smrtící střelbě.

Je naprosté jisté, pokud by na konvoj nebylo zaútočeno smrtelným odstřelováním
zbytoveknasídlišti,takbysebezjakýchkolivincidentůpohybovalvesměrujízdy.

1. Považují České orgány VOZu toto vedení jakoby boje, byť by se jednalo
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phledu na životy Ukrajinců, za legální?
2. Jsou tito ruští vojáci, pohybující se v řádně označené vojenské koloně

automobilů Ruské armády, kteří byli nelidským způsobem i)opraveni
odstřelovači ukrytými v bytových jednotkách civilního paneLáku, přičemž

::á#jrávoebnyýcčhe#eE:EÍ[oky#egyo:trgíc;§oóez:,důabcee:íz[:tíí3:řřboytgtí,

Pod]e jakých norem jsou jim upírána veškerá práva i zaručené
mezinárodní konvence?
3. Je možné v České republice po vyjádření vrcholných představitelů zrůdného
a vraždícího režimu VOZu, tedy lgora Stříže a Lenky Bradáčové tyto zjevné
válečné zločiny kritizovat? Nebo sprosté vraždění, pokud vraždí zejména oni
sami či jejich spQjenci, se musí vychvalovat do nebes?

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

4. Domnívají se jakoby České orgány VOZu, že pro Ruskou amádu by bylo
technicky nemožné či složité tyto obytné civilní paneláky před průjezdem
neobměných vozidel srovnat se zemí, pokud by nebrala ohled právě na
civilisty?
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manipulací. V prvním případě byli redaktoři svědlq/ „ukrývání" obměných
bojových vozidel Ukrajiny mezi paneláky a o tomto v€lečném_zločhu nebyp
řádně informováno! Pouze pák nějaký sláboduchý redaktor v Praze zapomněl
tyto důkazy o válečném zločinu ze záběru náležitě vystřihnout.

V druhém případě bylo originální video záměrně sestřiženo tak, áby Český
divák neviděl skutečný průběh událostí, nfipmilad ne]idskou .poi)rpiíp_
mladých vojáků ilegáhí střelbou z bytových jednotek a stejně tak byla
zakryta palba na obměné vozidlo, taktéž nezákomě ze sídliště z bytových
jednotek. Naopak přej etí civilního vozidla obměncem bylo interpretováno jako
zvláštní zákeřnost Ruské armády, aniž by diváci mohli vidět, Že tato vojenská
vozidla jedoucí v koloně byla bezprostředně před tím napadena smrtící palbou

z civilních paneláků a posádka neobměného vozidla bezprostředně předtím
zákeřně, zrůdným a nad míru nelidským způsobem usmrcena či přímo
byla rozstřnena jako cedník taktéž v podstatě civilisty a zbabělci z obytného
dom Tedy byla zahájena smrtící palba zcela mimo bojiště při pouhém
průjezdu řádně označených vozidel Ruské armády, bez toho, áby tato kolona
při samotném průjezdu sídlištěm kohokoliv ohrožovala na životě !
Takže pokud by se Ruské jednotky bránily, tak by to bylo údajné napadení
civilistů, ale když tito „civili.sté" popraví zločinným a nelidským způsobem

Ruské vojáky, takje to snad hrdinství hodné bezbřehého obdivu?
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Určitě nebudou ... dokud nepřijde do Čech spravedlnost . . . dokud Češi
nepovstanou a tyto zrůdné bestie řádně neodsoudí a to tak, aby si to jejich

potomci pamatovali již alespoň na tisíc let . . . protože v každé generaci opakují
v podstatě to stejné . . .
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n_árodním soudem ROS. j enž postupuje oproti loutkovým a ±n±bš_

V Čechách byly tisíce obětí odsouzeny zceh nezákonně na zakázku
zločinného režimu, kdy tyto rozsudky často nemají vůbec žádné skutečné
odůvodnění, což j e absolutně protizákonné a odporuj e to dokonce
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vydávají za důvod, aby někoho odsoudili . . . je to děsivé peklo, ani nacistické
Německo nebylo ve skutečnosti v tomto smyslu takto zločinné, ani zdaleka,
mělo tvrdé zákony, ale takto nepodvádělo, nebyla to samá korupce či snad
dokonce korupce samotné lidské řeči i logiky a vůbec všeho, co předvádějí
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pak odvolává a neustálou řízenou propagandou se udržuje neviditelnou pro
velkou část ve skutečnosti utlačované a vykořist'ované české populace.
Tito odsouzení zločinci VOZu, o jejichž vině a zločinném jednání nemůže být
nejmenšího sporu, byh v některých případech odsouzeni dvěma komorami
ROSu, právě řádné a správné odůvodnění rozsudků potvrdu dokonce i druhý
trestní senát Republikového Odbojového Soudu, který je tvořen
skutečnými právními odbomílqr a morálními osobnostmi.

TITO ZLOČINCI SE V SOUČASNOSTI V PODSTATĚ POUZE DĚSIVOU

KORUPCÍ ČESKÉH0 STÁTU A JEHO 0RGÁNŮ VYHÝBAJÍ
VÝKONU SPRAVEDLIVÉH0 TRESTU. AŽ SE JEJICH REŽIM BUDE
lmouTIT,MEzlTÍMsEzAJlsTÉlmpusTÍDALŠÍHoNEspoČTu
.,:.:,li.Ž.`,i`.`ti.i::*,-,,.i.,...l-.\;:s"`:``".l:,.l-..,!;"-.,-.s\.).,,..`\....).`..`,;,":,t.,.,,.
VRAŽD,
TAK SE POKUSÍ UPRCHNOU DO ZAHRAIUČÍ ZEJMÉNA

Tito zrůdní odsouzení zločinci pobírají od státu v rukou VOZu často milionové

platyajsoustálevevedeníorgánůVOZu,tedyjakobyČeskéhostátu,
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přivlastňují a často převádějí různými triky do lzraele. České intelektuální
rodiny, které nehod]aly sklonit l)Lavu, prostě povraždili. Osud rodiny
Rusových je více jak odstrašující a je dle vyjádření právních odborníků

Národní Odbojové Rady dostatečným právním důvodem k zatčení
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zceLa mimo jakékoliv zákonné zmocnění a moc si uzurpovali děsivou
korupcí. Miliomové jakoby státní platy, kterými uplácí kolaboranty není
nic jiného než výtěžek z trestné činnosti.
Toto je i důkaz zločinnosti režimu . . . není možné, aby odbomé, zcela nezávislé
trestní senáty ROSu, tvořené špičkovými soudci, tyto zločince na základě
nespomých důkazů odsoudili a přitom je zároveň loutkové orgány VOZu
chrání, využívají a naopak nasazují tyto zločince záměmě na teror proti

Šxeígc.Í?:tcáh,:Z:the,[:ás#:#šiíě:íčkudjřct,=:::=:±íZ:3íon2:#:rtrestné
činnosti, natož aby je režim odsoudil !!! To by pak ten režim přestal záhy

::j:ti:;:tkaet;:;nsíevd3;jomu?tl95:optrčic.riůkoudps=távn:t,:go:uS:ímpirsoevbéestzačeši,
kteří nakonec povstanou a vezmou si svůj stát nazpět do svých rukou.
Je úplně jedno, kolik existuje důkazů a svědků, orgány VOZu chrání svojí
zrůdnou ozbrojenou pěst. A tak masový vráh Václav Kučera, dostal za masové
vraždy pro režim VOZu akademický titul JUDr. a následně ještě hodnost
„brigádní generál". Stejně jako druhá figuka, také nedouk a primitiv Radim
Dragoun, TURBO STUDENT z Plzeňských práv, místo toho, aby za děsivé
zločiny, sabotáž a korupci úřadů, kterých se dopouštěl, kdy oběti jeho zákeřné
trestné čimosti zaplatily nezřídka životem či mají těžce poškozené zdraví byl
odsouzen, tak také 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 být ještě vyznamenáván vrcholnými státními poctami. Jindy se jeho
bezprostřední rodimé okolí veřejně vyjadřuje, že by se mělo střílet do
neozbrojených lidí. Ani toto by mu nikde na západě neprošlo. Jsou to loutky
VOZu, velmi často židovského původu, nezřídka ig[enti řízení přínfl
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https:/mradavice.unas.cz

Český lékař hrdina a morální autorita, se domáhal spravedlnosti a nápravy
poměrů . . . tak ho zavraždili -vyřešeno. Jeho syna unesli, zavlekli do
zahraničí, měsíce nelegálně věznili, mučili, zneužili mikrovlnnou zbraň za
účelem trvalého poškození zdraví tak, aby se nemohl vyjadřovat.

Noapakjsou„sluníčkářivPraze"nahnániMOSSADempřesjejichspolek
milionů oveček pro dementokracii na j akoby demonstraci proti Lukašenkovi či
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agentury a obskurní spollqr MOSSADu, aby vytvářely fálešný doj em,
a zpravodajská média v jejich rukou tyto spolky a jejich představitele přes
všechny meze popularizuj í.

Představitelé VOZu jsou prokazatelně jejich uplacení žoldáci, dostávají
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zaplatit ! ! !

Režim VOZu tyto zločince pochopitelně vehementně kryje a jejich
perverzní, nezřídka hrdelní či vražedné z]očiny často ve prospěch ěi přímo
na zakázku režimu před obyvateli vehementně utajuje !!! Přitom se jedná
o vražednou bandu, která by v právním státě v podstatě byla odsouzena
k dlouhodobým často doživotním trestům. V normálním státě se jedná
o zločince a trestance. Režim využívá stejnou metodu jako jednotky NKVD při
terorizování obyvatelstva Ruska a dalších republik Sovětského svazu.

Národní Odbojová Rada se zabývá pečlivě každ]m z těchto případů teroru
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a spravedlnosti. Příklady ze sousedních zemí ukazují, že to je možné.

Bohužel tito okupanti nestojí čestně na nějaké bojové fi.ontové linii ve
vlastních uniformách, čestný boj muže proti muži neznají a prostě v tajnosti

infiltrují okupovaný stát a jeho aparát a vydávají se za instituce a orgány
napadeného státu. Ozbrojenou státní moc pak zneužívají proti
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Tímto jsou pochopitelně mnohem horší, zákeřnější a zločinnější než byli kdy

nacisté, ti měli své unifomy a své úřady a stáli jak známo na ftontových
liniích, které bránili vlastními lidmi.

Kdy budou o zločinech těchto okupantů informovat údajně Česká média?
Proč neinformují? Těch zločinů, pachatelů a podvodů je takové množství,
média úplně mlčí a naopak rozšiřují zakrývací propagandu VOZu, jak je
to možné? Kdy budou řádně informovat obyvatelstvo?
Odpovím si sama, tepNe tehdy až tato média budou osvobozena
a nebudou v rukách této zákeřně vražedné židovské a kleptomanské
gueriuy okupující a systematicky vykořisťující Český národ.

6. Budou České bezpečnostní orgány VOZu, konkrétně Policie ČR, respektive
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záměrně lhali a uváděli je systematicky v omyl !!! Je to v nějakém zájmu
Čechů, být za takové nekřesťanské peníze systematicky obelháván?

7. Budou lidé, kteří schvalují postup a válečné zločin]z doposud vládnoucí

židovské guerilly na Ukrajině, držící se u moci zuby nehty bez ohledu na
životy Ukrajinců nebo Rusů, případně i Čechů nebo jiných národů, které
mají být zataženy do války, taktéž voláni k trestní odpovědnosti?
Pokud ano, budou tedy jistě zatčeni a souzeni představitelé Českého režimu
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životů Lidí. Zbraně mají být očividně použity k tero_ru.

Těmito zbraněmi v rozporu s veškerou morálkou má být evidentně
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zrůdná židovská guerilla v Čechách, která za vedení MOSSADu
a židovských rezidentur v CIA potají vraždí, unáší a mučí skutečnou
Českou opozici???
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B, ve které pak umírají zbytečně Ukrajinci i Rusové,
přestože na skutečném boji šti je dávno rozhodnuto

nesm

Kčemupodporaterorismu,jenžnaprůběhuudálostínaUkrajiněniczměnit
nemůže, pouze zbytečně zemřou nevinní lidé ! ! !
Představte si třeba situaci, kdy Ruští vojáci cestující v koloně obytnou čtvrtí
například v předchozím boji před vstupem do města přemohli Ukrajinské
vojáky,kteříbysejimmohlitřebaivzdátajejichživotybybylytedydle
válečných konvencí ušetřeny, aby pak následně byli tito vojáci zákeřně

popraveni při průjezdu obytnou čtvrtí, kde vůbec nebojovali! ! !
Nebojetovšechnotak,jakjižmnohoČeskýchrodinpozorujeamuselona
vlastní kůží zažít, že totiž pláštík takzvané trestní odpovědnosti je tady jenom

Í#Í#Ítír°t`

Zatímco příslušníci židovské guerilly se tu dopouští otevřené trestné činnosti

ÉEč:a[tůjTk,:#se
g::a::n:á:;[#:Lk;:Ít:ě::t3nTeecnÉlvc:"
systematicky a pi.ogramově zahlazuje. Navíc se tyto nelidské zločiny před

příslušníky okupovaného a vykořist'ovaného národa i vehementně utajuj í
a k tomu se ještě přikrývají skutečně ďábelsky perverzní čimostí justiční
mafie, která je často tvořena přímo agenty MOSSADu či jakoby americké CIA
a aplikují ve velkém rozkazy a předem připravené podvodné rozsudky

Égí:otžryén:bú;laod:vkná;hvtáú;;iyLcáhcál%žeesE:ááhá:r:ťEpmtů-otoJepeklo,
Nikoliv, že by se tito darebáci báli nějakého trestu, přestože ty zločiny jsou
známé aje nespočet svědků i důkazů. Skutečně ozbrojení jsou totiž pouze
oni, jelikož ovládají dokonale veškeré ozbrojené složky státu. Stejně tak
jsouznámípřísLušnícijustičnímafi€,kterouřídípomocíjejichagentů
hí:í.,``;:`.ů`,.`.é:```,```;:`fc;,.:>.L`,:.k```.,a`,.`.`;`W``:,.,``,.``L..`,.:`C`í,,,``.„.L``n`r;Z:`;;`:::,`,`.m.`;W:`..ř;`.,`;`u[m.

n±elidsky zákeřný podvod.
Pročsvézločinytaktotajíanedělajíjepředočimautlačovanýchjakotřeba
nacisti? Oni prostě nechtějí vykořisťované stádo znervózňovat, aby
v utlačovaném národě nevypukly nějaké nepokoje či hnutí odporu. Aby se
vykořist'ovanýnároddallehceovládatŽádoucímsměremalidénemělistrach,

#e]Tnoa,E:C;tnoa:ij:;hhadněétíov::3Íšf::#==:##Íia±=±:#Fé
kdykolivpropadnoutvnemilostvládnoucížidovskéguerilly,kterájepak
beztrestně a nemilosrdně povraždí, to se pochopitelně nemají vůbec
příslušníci okupovaného národa dozvědět ... Mají to považovat za naprosto
nemožné ... Podobné „zvěsti" mají mít za nesmysly, spiklenecké teorie či dílo

desinfomátorů, nemá to vůbec spadat do představ o tom, co je na světě či
vjejichokolímožné.„vtomspočívácelýtriktétozrůdnébandy,která
občany systematicky vodí za nos.

Když někoho z opozice zavraždí, okamžitě vyjde v několika médiích
například kritika běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, tím se

rtgá:íkvoen:teeinÉĚl;cžhs:ot:vděgj:Třěe3gj,:Fs,í::Eěl:omteatEůvÉ:,oekmo:déieE:ařT#"
mají pocit, že tuzemská administrativa by nikdy nic podobného
nepřipustila,žejeostřeprotitomu,protivražděníopozice,žekdyby
média něco zaznamenala přímo zde, tak by to vyvolalo mprostý poprask
a ostré odsouzení a třeba i rovnou okamžitý pád režimu. Chyba lávky.

Celé toto „informování" o třeba i údajných zločinech diktátorů z jiných
zemí a horlivé vymezování se proti takovým praktikám je tu pouze proto,
aby zakryb děsivé ještě násobně větší zločiny režimu, který je právě zde.
Jsou to ve]mi dobře známé a v učebnicích popisované metody ovládání
veřejného mínění, tyto praktilq7 používají zcela jistě proto, aby
obyvateLstvo uváděLi systematiclgr v omyl.
Podle jakého zákona se tito darebáci masivním způsobem vyhýbají

jakémukoliv trestnímu řízení a to do takové míry, že se dokonce proti nim
samotným téměř nikdy ani trestmí řízení nezahájí? Bez ohledu na to, kolik
občanů podá trestní oznámení, bez ohledu na to, kolik občanů bylo svědky
trestné činnosti či bez ohledu na existenci či počet nespomých nebo
dokonce usvědčujících důkazů trestné činnosti. Celé trestní řízení od
samého počátku až do konce je v Čechách v rukou justiční mafie ... coŽ je

pouze jedna z hlav židovské guerilly, která je často řízena přímo aparátem

#%oňstné:h#L#ťnyc::pá###ÍT%uesířs*uudyjgosusj#cĚííá,ť:;ppmáo:níky
zavaleny, státní zastupitelství j e v současnosti snad pouze špatně pojmenovaná
úřadovna MOS SADu. Například občané nevědí, že takzvané státní
zastupitelství, což
coŽ je pouze podvodný název, v České republice vede
o občanech
j inými slovy takové praktiky příslušejí

v demokratickém státě pouze taj ným službám. V čem by se potom státní
zastupitelství, které j e k-ompletné Q|sazeno židovskou guerilloiL lišilo
třeba od STB nebo Stasi? Oni vedou tajné složky o občanech, kde jsou
pochopitelně mimo j iných naprosto nelegálně shromažďovány infomace
o jejich obětech a pokyny o tom, koho a jak stíhat, sledovat či terorizovat.
Jsou tam pokyny a objednávky teroru od dalších tajných služeb a právě

::LTríá;;skoóssÁaÉ:ýěcíhcs[,X:esbtácázííž:s:#é[tsewd]yvhgje:áápcrh:vcěoz;ekyp3yue
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třicet let pravomocně odsouzen či natož skutečně potrestán, bez ohledu na
to, kolik stovek milionů či miliard Čechům ukradl či kolik Čechů povraždil.

:odkaundýs::?::evcyspea:ásn,:ťnFou#v:,,vta|E:::gfí;#::::EÉ:Eá=Q3:#ÍEÉÉ
megazlodějipakještědostanoujakobyposmrtněoceněníodjejichajim
sloužícíhoprezidentarepublikyatímjetrestnáčinnostprovelkouvětšinu
okupovaného národa zcela dokonale přikryta. 0 vraždách a krádežích ve

stovkách miliard korun se ti chudáčkové ani nedozví a ještě mají tyto zločince
snad obdivovat a uctívat. Až takto manipulují s utlačovaným národem.

Zatímco na druhé straně budou Češi pronásledováni nesmímě drahou j akoby

policejní j ednotkou NCOZ určenou pro potírání organizovaného zločinu
a následně odsuzováni neméně drahou justiční mafií, pochopitelně taktéž
za peníze Čechů, kteří údajně napsali například někde na Facebooku „fanděte
Rusům". A tyto oběti režimu budou pochopitelně vyřazení z pracovního

::ů::žuzáa:eén::ep;::::jťceí:EůčaeJ:eÉlác.hTr:tišneyc#:oou#ío#l#noěuze
ukradené, předstírají, že toto jsou zločinci a že je podle zákonů pronásledují
a odsuzují. Ve skutečnosti to jsou pouze oběti VOZu odsuzovány pro výstrahu
ostatním. Jejich g±teční vrahouni a megazlodě±i vůbec pronásledováni ani
odsuzováni pochopitelně nejsou. Jedná se pouze o mprostou pai.odii justice,
nic podobného není ani v západních zemích. Toto je následek totální infiltrace
úřadů židovskou guerillou, kde ta míra nemá v jiných státech prakticky
obdobu.

Je souzen za peníze Čechů ten, kdo řekl „neexistující pscudokoncentrák", ti
coutétozpravodajskéoperaceukradlidalších500milionůkorunČechům

ž°:i::ikpý:Cj:!Psíete|nsěmní:jasj:Un.a:áa[ef:;kmácčej:hvů]Í:tt::oěúíceín:enši:oEeaTo=ááužíd
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Těo:::áezšfĚavveoáž;:í#říeoEeársácaeůžíevb::Š:ííaá::Eádmenny:gťkaonř:±t:o:=eyí:řáůťí
nomativy, které pak pochopitelně využívají ve svůj prospěch. Nutno

3opdoortoťnoapíi:Sf#t:::áůtátzd:2:onvasokrálčnáostká,ot::řo5t,%:clálo:?kkt:=d,:seflla
asi 3 Bilionů korun zanedbatelná. Jejich hlavní motiv je právě to pokřivení
společenských nomativů, které se pak využívá při té velké loupeži. Navíc
nomálně by za takovou propagační akci zaměřenou na vymývání mozků
museli zaplatit miliony reklamním agenturám a mediálním mágům, museli
bypotisknoutplakátycelourepubliku,avšakdosáhnouještělepšíhoefekni

pokřiveníhodnotvespolečnostitímtozpůsobemaktomuještězcelaoficiálně
za další peníze Čechů, přímo ze státních finančních zdrojů.

Ti,cofanatickyneodsuzujíRuskoufederacičijejichpředstavitele,jsounyní

ťpšřeítĚ°évmhp'ř:n°oksau=í:ionua%aedš:n:ozznoer:;í:t*kmáastdá#:íst°rrááěnrizaat:`;#C°
podporovatelé režimu židovské guerilly na Ukrajině, dopouštějící se
děsivýchválečnýchzločinů,nebudouvůbecnikdyanivyšetřováni,natož
obviňováni a tím pádem nebudou orgány VOZu ani odsouzeni, tedy

vystupují jako bezúhonní občané. Přestože tito zločinci se dopouštějí

:kzuieoč*::|z:::::Ř::Í:::::::#:=:::::::::::::::E::::::::::::::::
fanaticky podporují válečné zločiny režimu židovské guerilly avsouzeni
nejsou a n.eóudóu, n-ení ani kým, jiná než tato loutková justice v Ceských
zemích v současnosti neexistuje. Právě proto Národní Odbojová Rada

*Ía

přistoupilakezřízeníjiždvoutrestníchkomorRepublikovéhoOdbojového
Soudu ROS .

g#1stt::::kkréžit:mn#tdeí:ěptá::tsnzg=:iJcseo:á=:iz3#::y;dtsokž,očiny
zcela přikryl a pro masu oveček je udělal co nejdříve zcela neviditelné . . .

=ř#;:ík#::řá3nt;:c;pží[šdeo;tsáí:ígzuaes:#F;t:]gť:#a:czf,s#í:ž]et#áostátní

poplach o tomto děsivém stavu bezpráví a nespravedlnosti vůbec

B#ťné,
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přivlastňují, používají je proti Čechům samotným na jejich území !n Tu
a tam je použijí proti jiným národům, tu bombardují zceLa nelegálně
slovanský národ v Evropě, aby jim odebral jejich kulturní kolébku, tedy
Kosovo, ve prospěch muslimské hordy, tu dodávají zbraně k usmrcování
Rusů a Ukrajinců ve snaze zatáhnout další národy do nesmyslné války,
které pak mají v takové válce pochopitelně umírat a přicházet o zdraví,
svobodu a majetek !!!

že právě tito zloěinci by za skutečnou smrt a utrpení nespočtu lidí měli být
odsouzeni. Hospodský pisálek nikomu žádnou smrt nezpůsobil a žádné
zbraně na Ukrajinu nedodával, nezneužíval veřejné fimkce a veřejné
prostředkyzaúčelemvražednéhozločinu,navíczločinu,kterýjenamířen
nikolivpouzeprotiživotůmjednotlivců,kdyjichjsoujiždesítkytisícpo
smrti, ale i proti celým národům . . . tito zločinci mohou nadále nerušeně
řádit,jakvidíte,taknadvšímdohlížítaúžasněnezávislájustice...kdyjejí
vrcholný představitel, jenž přímo a osobně nařídil zcela nelegální
bombardování Srbska, navrhuje Evropský zatykač pro prezidenta Ruské
federace. Co až třeba jednou justice svobodného Srbska či justice Ruské
federace vydá zatykač na něj?

Současný režim židovské guerilly 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 přís]ušníky židovské guerilly či jejich přímými kolaboranty. Je
někomu známý ještě nějaký justiční či po[icejní orgán, případně úřad
státní správy, který by neměli kompLetně obsazený svými Lidmi a který by
kompletně neovláda]i?
Jsou to přeci oni sami, kdo tady proklamují, že by dokonce i verbální
podporování režimu dopouštějícího se válečných zločinů mělo být trestné,

podle jakého pravidla by se to jako vždy nemělo týkat jich samotných?
Oni tu podporovali režim reprezentovaný židem Volodomyrem Zelenským
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_že tyto zbraně hodlají použfi !!!
Občané podali desítky trestních oznámení. Veřejných vystoupení těchto
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Každý ví, jaká je společepská neb_ezp`ečnost zážkodnických
smrtícíeh_
v
, ________,
J_J.í__, ,'
změrnou koruDcí dodány !H
raní. které tam bvlv z Cech podvodem

+._``J--_____-,
Jakje
možné, __
Že tito
_
skuteční zločinci proti lidskosti se

®|_nímu řÉzei!É jako takovému, zatínico pouhý slovní „hospodský" kritik

tčěicĚ#;:=Ég=:±Ía::::E:=;;:=a::::=Í:±::t]nnaěmmí#nrá°pYosttír,rehhuo
=;::±gĚ±:š3E:SŠ==:Í±:=:=:ůgtatetůmrežímužídovskéguerí[[y,
jenž se dopouštěla masivních válečných zločinů a zločinů proti lidskosti
včetně zločinů genocidy (tento ilegální režim porušující lidská práva je
lajkům a sluníčkářům reprezentován nikoliv Ukraj incem nýbrž židem
Volodymyrem Zielenskym) zahájeno trestní řízení?
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8. Bude zahájeno trestní řízení
proti
lidem,
kteří
tyto
_
,v ,
,
l_ _L_ _L_LŽ
bytosíÉ2
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Za zjevné situace, kdy v rovném boji Ukrajinci, natož ieĚÉm_tvoř±ní
___

v podstatě žádnou šanci

_

-

TTl

..

10_

J_ ___

v Afganistánu ať již za Sovětské či Americké okupace mají být B!±ski

:;g!=gg:;8:::#=;±S:::a:==:a=:ÍEáyo:itš:[č:ť[aůí::=EZ=i±:E±:ž=±
Qinačováni jako teroristé a americká amáda organizovala trestné výpravy
a pomsty na civilistech při podezření, že z jejich domů vyšly výstřely
odstřelovačů.

BudoutedypÍÉdÉbvlteLé€efr±±LorežimTYqzTmT:Ze=i=_Ei==:±
a to nikoliv pouze verbálně, ale přímo zvráceným,
zj evně zločinným dodáváním zákeřných, teroristických, smrtících
a nesmysLných' zbraní na Ukrajinu? Budou muset tito z]očinci zaplatit za

#:?:;tl:o##;g,o:v:ske:p;íeě:cLT:t,;v:ii!:ích
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m frontu chránit jejich židovské bratry z Ukrajinské židovské guerilly,
která terorizuje Ukrajince a Rusy, a předvést své kvality čestným způsobem na

::jqi,:taii.íE:gioj;etč#.uzvai,iL-.e;;:Ě±Í±ž::::S::::iů:::ů::Í=:;:ii::±
kdy napřiklad velmi zákeřně
.
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,e____

Jž`__,.
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_ r_-__ _ J_____ __
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a vražedné násilí proti j eho rodinným příslušníkům, celkem zamordovali
doposudtřilidskébytostijednérodinyadalšímajípoškozenézdraví.Kdyse
za pomocí agentů MOSSADu dopustili i zákeřného únosu, zloěinného

věznění a mučení a pomocí mikrovlnné zbraně se dopustili tNalého

pfft,'

poškození zdraví jejich obětí, aby se tato nemohla vyjadřovat !!!
0 tomto však
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mezinárodní
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před

vraždami žen, dětí a starců, natož stejně tak neozbrojcných
a mírumilovných mužů.

TřebabypakČešimohlinahlédnout,žesenaUkrajiněděloněcovelmi
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následně podvody a hrůznou kori±peí, dokonce i samotné řeči napadeného
národa, ovládne a podmaní si příslušníky těchto národů a začne je masivně
a organizovaně vykořist'ovat. Vzpumé občany z řad skutečné a historické

Lná:li3e::::iží;p#asíit'eočvnae:,r::ityťanjeiJ:??;íč::Ěsát:É'ač#g,t,,Tuýe:ill-a
g[Vo]#uate;:j:%€ťjfávviEtíer::::Z==:±:aag==!±=::a:a'gj:e=i=a;.;3*:#Íím
prácidlejejichjakobynáboženstvízanehodnoujejichvelikostiasvětodějné
důležitosti . . . práci se mají v jejich prospěch věnovat podmaněné národy.

A toto nejsou vá]ečné zločiny, zločiny proti lidskosti ěi genocida? Když

provádí genocidu židovští zločinci kdekoliv na světě, tak to snad genocida
není? Co taková genocida palestinců? Co taková genocida v mé rodině,
kde povraždili tři z nás a poškodili vážným způsobem zdraví ostatním?

::3iunreá:::o:břdíá,cvíavteéée:hTczhn3;:Íi!á:Taťoltzái::`á#řvdonvoáuníagloriflkaci
lzraele a jejich představitelů či přímo jejich válečných z]očinů? Toto

přímočaré bezbřehé „vlezdoprdelkování" Izraeli®a vynášení
±ěžHeh
v ,
1
_____±±___,
J_
±Qčinů i jeho představitelů snad až do nepes stejně jako vynášení do

::=::eč:g:2c#:í:sťáeé3oňí:stnoěí:šes:::íosá§t:íjT;:evdázdr:o#éehtonísť%Ta
i přímo děsivých válečných z]očinů i zloěinů proti lidskosti a tohoto se

::;oj:šktč;iyp;rcoetliomuazfiTáán=;TuP;áorrjiíE::ykýé:s::jhi:::;tuuvnaž;eaá:Si:uua;:zní
člověka za to, že údajně napsal „fanděte Rusům" !!!???
Češi povstaňte !!! Vezměte si Vaší zemi nazpět. Postavte se proti

okupantům, nekolaborujte s nimi !!!
Již brzy se dostane alespoň část této zrůdné guerilly na Ukrajině před
zaslouženou spravedlnost, přestože ta mocná Židovská guerilla skutečně
tahajícízašňůrkymápochopitelněpřipravenéútěkovécestyzevšechstátů
ajižsezačalasoukromýmitryskáčipřepravovatdolzraeleadalších
destinací. Budou však dopadeni alespoň jejich přisluhovači a i)roritanti
těchto zi.ůdných zločinů, kterým se uprchnout nepovede ajenž jejich páni
nprliaií vžrlv iia nosnas ieiich osudu. Na Ukrajině byla taktéž vytvořena
která se
h křiv

taktéž
riespravedln`9stí na j ejich oběleeh, kdy pochopitelně zneužívali
=t=j-nuěiakov-Čéch-á=hí±á±níd2ErinQi±riQ±protisvýmobětemzřad
ovládaného národa, proti jejich životům, zdi.aví i majetku, bez toho, aby
Ukrajinská veřejnost o tomto zvěrstvu měla nejmenší ponětí.

Ták dlouho chodili se džbánem pro vodu až se ucho utrhlo, jak příznačné
a pořád se opakující události v každé generaci .„
9. Proč „šiřitelé veškeré pravdy z České televize", vesměs opět všichni

nei-nforriují o jakoby Ukrajinských jednotkách, které
mimo
-___ ---- J-_-_-___
jákékoliv napadení
\
či ohrožení života prostě přejíždí bezdůvodně
automobily svých vlastních občanů! ! !??? Přičemž drúhé obměné vozidlo
v koloně se mohlo za nezměněné situace na silnici bez problémů přejetému
a zdemolovanému vraku vyhnout ! ! ! Ozbrojený Ukrajinec se dívá do
slisovaného vozu, nej spíše zda-1i nějaký smolař, třeba dítě zemřelo a ukazuje

zvědavé osádce druhého obměnce, která taktéž, jako demolující osádka, nebyla
uvnitř obměnce, nýbrž stála v otevřených poklopech a měla velmi dobrý
výhledzvenkuarádabyvěděla,jáktodopadlo,taktěmukazuje,abyjelidále.
Nelze táké přehlédnout, že pokud by zákony gravitace pásové obrněné vozidlo
poslaly na druhou stranu, případně by se sešrotované vozidlo natlačilo na to
bezprostředněvedlejší,takbyzdemolovalivtomtovozemužeaženu,kteří
nakonec nevěřícně, rozrušeně a ve strachu spěšně své vozidlo opouští, přičemž
opětvzadnímprostorumohlimítnapříkladdítěvdětskésedačce.Zda-1iřidič

ve vozidle zemřel či nikoliv, není na videozáznamu zřejmé, stejně tak lze
spekulovatodalšíchškodách.Aťjižtákneboonak,majitelévozidla,proněž
semohlojednatojedinýprostředekzáchranysvýchrodinzoblastibojů,sejiž
tímto vozidlem do bezpečí nedostanou, neboť po lisovací úpravě Ukrajinským
obměnýmpásovýmvozidlembyloosobnívozidlozcelaurčitěnepojízdné.

h silnicí

vimo.sk

Děkujimnohokrátzapečlivézodpovězenímýchotázekpodlezákona,kterémuse
všakopětjakopředstavitelé,kolaborantiaprofitantizjevněajižzcelaneskrývaně
zrůdného a zločimého režimu, vysmějete . „
ZdůvodutrestníchřízeníprotiVámvdoběažnastanevymahatelnáskutečná
spravedlnostmajívšáktytootázkyiVašeodpovědisvojínezastupitelnoudůležitost.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne ...

