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Věc: Žádost pod]e zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným
vlakem s teclinologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva.

Vážené dámy a pánové,
dne ] 4.3.2022 se zločinecká Žjdovská guerilla na Ukrajině komunikuj]'cí se světem

pomocí židovské herecké loutky Volodymyra Zelenskyho dopustila vážného
válečného zločinu, když odpálila do obytné oblasti v centru Doněcka taktickou raketu
U-Točka se zakázanou kazetovou municí a takto zavraždila zákeřně kolem dvaceti

i!#Hi!Ňi"iEifliEEEH"iiEEEiEN!i"iEi"!iEEiAiHňmiHúiEi!ijfl„i"iEi"i"niimE[],EEiFiEiAu
viz příloha.
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Ceském území za děsivého zneužití státní ozbrojené moci! ! ! Jedná se o stejné
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zemi dávno opustili a vše řídí z luxusních rezortů buď z lzraele či z dalších destinací.

ž:#eačsnněýi%řeeši:eTdeantY9|3:in::t:eF;aá:vdáěíá;řšeeásh,:;.,:|reoáoés#Z.vse,ávmá,.ca:euvT;,ái.:
zce]a ilegá]ně na zák]adě trestné činnosti a děsivé korupce orgánů činných
v trestním řízení, stejně jako i justičních orgánů VOZu. Justiční mafie je tvořena

:Šíssl:Skynažigů:s%éesgkuýecri``šáááiř,'čJassot#.'#í.mvůáa.ghen#oTsoffáDb:d?tp#ms:
v lzraeli anebo na jejich pobočkách u CIA, případně na americkém velvyslanectví.
Všechny silové rezorty mají plně pod kontrolou, například státní zastupitelství je
touto zločineckou mafií obsazeno téměř dokonale a tento teroristický orgán VOZu se
dopouští nezřízeného zla a bezpráví proti Čechům, kdy peiverzně zneužívají české

státní zbraně proti jednotlivcům. Takto to mají tito gauneři vůbec nejraději, vždy
jich jde zbaběle celá ozbrojená banda na jednoho neozbrojeného, obrazně se přiblíží
v Šeru noci s kudličkami schovanými pod kábátem a pak přepadnou nebohou nic
netušící oběť, čestnému boji muže proti muži se striktně vyhýbají. Tato zločinecká
organizace, skrývající se za úřad státního zastupitelství vede dokonce i tajné interní

::ž.PF#éiho.běs:#j;:icnha:e#e=#,pi'iTo,adko.kv#,nž.en:evopžÉáÉ;d|:ýí:ršántěvev#ůĚi::
přípustné. Takové složlqr na oběti vedlo například Gestapo, Stasi, STB, jsou tam
direktivní rozkazy a objednávlqr o tom, co se má stát s jejÉch obětmi. To je
přímo důkaz, že se o žádné státní zastupitelství mejedná natož, aby se jednalo
o nějaký úřad Čechů. Tento orgán není žádné státní zastupitelství srovnatelné se
stejnojmennou institucí v jiných státech a proti jejich libovůli nelze v Čechách

právním způsobem níjak postupovat. Jejich zcela svévolná rozhodnutí nejsou
přezkoumatelná před veřejným soudem. Jedná se ve skutečnosti o rezidenturu
MOSSADu, která se za jakoby českým státním úřadem pouze maskuje, je to

J:a#:cfký##ůyn::::,St+##Ljitee#recxůrgááz%*#náť:Lťá.kterist
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státnosti v roce 1918. Využívají kteroru přímo orgány české policie, kterou
direktivně řídí, obsadili ji na vyšších místech buď přímo jejich agenty či koláboranty
a násilníky z řad nemakačenek a darebáků z původně podmaněného národa. Postupují
stejně jako při teroru bývalých republik Sovětského svazu jednotkami NKVD, které

#bny;yn#:#:řmTtip€#áěmzťg#áTátáovLjí:cÍ#:řtTummváneínť%ko±#eťj
židovské guerflly. Na tom samotném konci toho řetězce jsou tak 'v silových složkách
zaměstnáni hloupí a nemorální lidé, kteří se v podstatě vyhýbají práci v normálním

provozu či v nomálních továmách. 0 Žádné svobodné vůli takových primitivů nelze
ani mluvit, ti mají prostě jen prodlouženou míchu a spíše zvířecí instinkty a přitom
vystupují jako kdyby všechno řídili anebo na nich všechno záleželo, je to děsivě
nemorální. Tato ozbrojená banda se pod patronací okupační moci dopouští

=cripe::kť#eFaýc:TNn#ťťmti:Z:tiáriT:opzabdTsjáe#L#evmčekstí:sjs::mŤ:§S±E:
dnešních obětí, ta míra násilí je naprosto nesrovnatelná a v dnešních dnech
mnohonásobně vyšší. České občany, vlastence a hrdiny zabíjí a terorizují

:e#gíťc:ff;r|;TťťgíyÉ:f:#ymčí:#t'ácíeár:;átc°ÍS+#tťíé#:#é°rioz:#oiá::,
a pomocí děsivé korupce vše zametají pod koberec ...

Předseda VOZu Petr Fiala se s Volodymyrem Zelenským setkal údajně ve městě
Kyjev, kam se měl dopravit spolu s dalšími prominentními osobami vlakem, přestože

Kyjev by měl být kompletně obléhán armádou Ruské federace. Každému je jasné, že
vlak je poměrně velilý dopravní prostředek, kteiý jezdí po kolejích, tedy se jen
těžko může něčemu vyhnout, například kontrole obléhajícího vojska Ruské
ftderace. Že by projel obléhaným územím celý vlak, který může obsahovat vqgóny
pašovaných zbraní, například protitankové střebr Javelin, je taky velmi zvláštní.

Jedna

z největších

armád

světa,

disponující

výzvědnými

satelity

a

dalšími

průzkumnými zařízeními by nevěděla kudy a jak vedou koleje či by musela
přehlédnout rovnou celý vlak? Navíc tito představitelé by o tomto
nepředstavitehiém se]hání Ruské vojenské mašinérie již předem museli vědět či
by o tomto muse]i být informováni ...
Žid Volodymyr Zelenský je první jakoby představitel státu, který obšťastňuje svět

j.ko něJ?ká pubrtální ?Ieěna fvýml #LÍíčky, jenž mají očividně jakoby dokázat
že se skutečně nachází v Kyjevě, neboť o tomto panují vážné pochybnosti.

::`:i-:i':/kTumpbci;::oT:\;:Títa:-LPQÉlanec-UkraJinskhparlanien_u=powTdii_e_prez,d_€fl±

Režim VOZu již pomalu pod tíhou okolností přestává před Českým obecenstvem
předstírat, že dodržuje vůbec nějaké zákony, jedná se o zrůdný okupační režim

EIE[=±EliEFEEEiiEÍE#E
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jedná se o děsi`ý podvod na občanech. Vládnou ilegálně a zločinem zcela mimo
jakékoliv zákonné či demokratické zmocnění. Občané jim k tomuto nikdy žádné
zmocnění nedali!!! To je naprosto dokona]e průkazné!!!
MOSSAD ilegálně vraždí, bez jakékoliv spravedlnosti, dokazování nebo či snad j en
předstíraných soudů:
https://bradavice.unas.cz/VOZ/Sionismus/Svctovy_sioiiismuLicyp()zadLVOZu.lTtml.

https://wuwyoutul.c"ii/\mch?v=OcugoQvlo\\4±

Ve výše uvedeném dokumentu, který je přeložen kompletně do Češtiny, je jasně

zdokumentováno, že tajná služba lzraelského státu, tedy MOSSAD, vraždí lidi
dle své libovůle bez jakéhokoHv soudu. Žádné parametry právního stáq
neuznávají, spravedlnost je jim více jak cizí. Těchto vražd se dopouští

o vraždách neodsouzených lidí MOSSADem dobře vědí, což prokazuje i dokument,

g#ígeh:e:k±ť#tinřbET±jřjknoí#h
nezasáhnou, ale toto vražedné zrůdné bezpráví přímo organizují !!!

.) pomocí hrdinných Čechů již brzy tyto zločince
přivede před pravedlnost. Tuto spravedlnost však nebudou zajišťovat loutkové soudy

3#3:čž:f:t,roev#sukuY;Éťn?žev.psř|:=:=:Sífiyié?ei:!ž31::í::#::=:Í::::,;É!gg:|:

:tje#njá:TL=,Tat:_Ei#]#nno;iinnoílnEv#naědv#o==:;:e:é::dnÉín[.u|?prostě.
sF)mvedllvým způSobem useknou ty zrůdné proLhané hlfivy. neboť nic jiného za
tak děsivé zločiny snad ani nepřipadá v úvahu Nebo snad ano?

Orgány VOZu tu předvádí pouze nezřízenou aroganci moci, zneužívání státních
prostředků i zbraní, děsi`ý zločin, samý zločin, všude zločin a nic jiného než
zákeřný zločin !!!

Ráda bych se tedy v souvislosti s údajnou cestou předsedy VOZu Petra Fialy na
Ukrajinu za darebáckou loutkou a židovským hereckým válečnýin zločincem
Volodymyrem Zelenským zeptala na následujíci' otázky. Ostatně tato válečná loutka

J;etiíLg::akťšíÉft?řás:#n#.gd;:jsnkýé.igu;i#a#ťjápá:áonpai;eái:ažšeffiE?vbsflÉ
Oligarcha lgor Kolomojský, který vše obyčejně řl'dí z lzraelské Haifý a na Ukrajině

EflnHH"EHH"mHEEMĚH"u"iHEii:riiEAúffliiN#EEE=H
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zvrácených křivd, nazývají tito bezbožní lidé pro výsměch celému světu i pro
nekonečné rouhání pánu Bohu přímo před jeho okny a v neskrývané drzosti,

if#:E#ů"##|::Ejipr%á#:k#H?:š|!Ťi.cvhětiťdmú:T.d=íi

se děsivému teroru bránit.
Tyto děsivé praktiky totální koruoce iustice Židovskou merillou kolem jejich
chráněného oligarchy Kolomojského probublaly i na německou stránku wikipedie

gšjí:dei.ydaťúí:íaoáobm*oáfi:o::;:#i::EiŤs::Lť:#í:::fi?:;ó:Í:::k::ijiĚ::g!;;Í:
občanům. Pochopite[ně zpravodajská média pod absolutní kontrolou VOZu
o tomto zarytě m]čí, nebot' jinak by režim pad] nejpozději během několika dní
a představitelé VOZu by si šli velmi rychle vyslechnout rozsudlor před národní
soud. Avšak to se neděje, nebot' všechna média podléhají vedoucí úloze

L#čaLogr;.ř:č#ehkřHffotra#E:pTe=±dčěáhaůTíamToíu:teawLděě#oáab,#vTtií::j:í
účelem udržení okupačního režimu židovské guerilly.
Citace:

„Um Konkurrenten auszustechen, soll er auch Einfluss auf die Justiz genommen
haben", „Aby se zbavil konkurence korumpoval justici".

https://de.wíkipeďa.org/wíkiflhor_Kolomojsky_i

Samotný Volodymyr Zelenslú byl jedním z hlavních aktérů velmi závažné aféry
„Pandora Papers", kdy se tento zločinec pro změnu věnoval praní špinavých
peněz, které si ukořistil na Ukrajině. Jak ubohé, vydává se za prezidenta Ukrajiny,
přitom se vyhýba] řádnému p]acení daní na Ukrajině aještě pral Špinavé peni'ze

puko:iíg;ěi?eéinuěŤ:ifocjťv%řs:hdářh°žcéeíijábad%tF:::jrí°sVv9žfi;FayšJÍEáukbE::'íj,ákkt::#:žné.
režim protlačuje na úřad prezidenta republiky, dělal přesně to stejné aje taktéž
jedním z hlavních aktérů skandálu Pandora Papers. Nejedná se o nic menšího než
praní špinavých peněz a vyhýbání se placení daní. Režim židovského zločince

áoubT:J;iintyě'cE::T|33ire:Zbpar`oT:as:::áf3:I,:aasT#já:i'pj:r:::|ogietsei:ip-elou
židovskou gueri]lou pi.ávě z daní Českých pracujících !! ! Z toho by se jednomu
zvedal žaludek.
https://www.novíiiky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zelenskyj-a-pandora-papers-cisar-

je-nahy-40374239

0pakuji:

F=;;Fmž;::vv:5e;hood3]oor:#eos[#Tížroav3f;eung:::í:íonuík::íí:±:±::±í=#::::í±±,
přestože tento zločinec, tedy Zelenský sám, si své ukořistěné peníze, často
pocházej i'ci' dokonce z nejzávažnější trestné činnosti, vyváděl z Ukraj iny přes daňové
ráje a nastrčené offshorové fimy a vyhýbal se tedy i placení daní na Ukrajině! ! !
Takže nyní tomuto multimilionáři, který kradl a neplatil daně na Ukraj ině, pomáhají
z donucení chudí Češi, kteří pracovali a často dřeli jako zvířata a ve své domovině
řádnědanězaplatili.ŽidovskáguerillavČecháchsevšaktěchtojejichpeněz
zmocnila a nyní je veřejně lifruje na Ukrajinu ve prospěch zločince Volodomyra

Z:lve=sskápáiaíárhoody:atšá;cl;:#it:Í:rěááe|:áRsj:tyo:átEismuéEěaJjnčc:c=;Sjlnými
Z rozhodnutí orgánů VOZu, tedy bratrské židovské guerilly z Čech, má ukrajinská
židovská guerilla zajištěnou podporu z daní Českých občanů. Miliony Ukrajinců však
opustily svojí zemi dávno před začátkem bojových operací Ruské federace. Utíkaly

masově právě před židovskou guerillou reprezentovanou nyní zločincem

ťooiopdčonTÍ:epmořzá#s?=i,||uot:ť:lhy,Ež2etěn?;tío,sdo:eégdao::ec€á:,á:hdp=z:á:r2šdná:i
protiukrajinský okupačni' režim Volodomyra Zelenského, který vyháněl po milionech
Ukrajince ze své země! ! !

UkrajinciiČešijsouvpodstatědonucovániktomu,abysivelmidrazezaplatili
i svoji vlastní popravu a zničení vlastních rodin a národů. Generace lidí jsou tu vždy

:á:eáef;o:lo;3#;::g:?:J|3`ghýzF|:des::o:sžáag;uyž:|:::|#oeáá:#žž|:vůo:#i:|;ii;kn:a:|eečně
přijatelné bydleni', natož aby mohly založit plnohodnotnou rodinu.

Poznámka:

ťrg%Ť#;8áne:FéYe%::#ívzh]edemk°kohostemorgányvydávajícístza
1) Protestoval předseda VOZu Petr Fiala, ala jakoby představitel České republiky,

při setkání s válečným zločincem Volodymyrem Zelenským proti válečnému
zločinu, kterého se dopustily Ukrajinské síly pod velením Zelenského dne
14.3.2022 v obytném centru města Doněck?
2) Nebylo to náhodou tak, že předseda VOZu Petr Fiala vyjadřoval tomuto
válečnému zločinci Volodymyru Zelenskému dokonce obdiv!!!??? Nemohlo
by to být tím, Že se jako zbabělý válečník z luxusních pohovek českých
státni'ch klimatizovaných kanceláří a zločinný dodavatel smrticích zbraní na
Ukrajinu, který tam dokonce i]egálně a veřejným zločinem proti veškeré
zákonnosti a proti ústavnímu pořádku českého státu verbuje vojáky, se
však při své cestě za svým spolupachatelem Zelenským skrÝvá sám v civilním
vLaku za bezbranné Ukrmiince, které vvuži] _iako živé štíty a tím se dopusti]
sám válečného zločinu!? Nemohlo by to být tedy tím, že válečný zločinec
Fiala vyjadřuje svůj obdiv druhému válečnému zločinci Zelenskému?

3) Považují orgány VOZu civilisty, starce, ženy a děti, kteří zemřeli dne
14.3.2020 z důvodu nelegálního použití zakázané kazetové munice
a taktické rakety U-Točka ze strany vražedného Zelenského režimu proti
centm města Doněck, vůbec za lidské bytosti?

4) Pokud orgány VOZu považují Doněck za Ukrajinské území, dokáží nějak
vysvětlit, proč tedy Ukrajinské vojenské síly pod kontrolou žida
Zelenského útočí zakázanou smrtonosnou nelidskou zbraní na své vlastní

:!:ÍÍÍ:#ř#*iii:éj:imT"#,e#=ue|zibs#i#st#as::J#akkojejié:Chách?
5) Zajakým účelem se představitel VOZu Fiala setkával s válečným zločincem
a j edním z aktérů organizovaného zločinu na Ukraj ině?
6) Setkal se předseda VOZu Petr Fiala v posledních deseti tetech také například

s lgorem Kolomojským? Jaký vztah má režim VOZu k lgoru Kolomojskému?
7) Byla zveřejněna fotografie mužů, kteřl' sedí zřejmě v neviditelném vlaku
a hledají něco na mapě. Již to místo na mapě našli nebo ho stále hledají?
8) Jaké místo bylo na mapě za peni'ze daňových poplatníků hledáno? Nejednalo
se náhodou třeba o americké velvyslanectví ve Varšavě?

9) Při údajném příjezdu VIP delegace civilním vlakem do obleženého Kyjeva,
byly nějak infomovány Ruské úřady či ozbrojené si'ly Ruské féderace? Byl
tento přl'jezd a odjezd delegace nějak předem s orgány Ruské féderace či
s velením ozbrojených sil Ruska domluven?

10)

Kolik stála českého daňové poplatníka tato výletní cesta petra Fialy a kolik
lidí se podílelo na jeho ĎÍzické ochraně?

11)

Jak bylo vidět volodymyr zelenský zatím není v žádném vězení a může
přijímat delegace v palácích. Proč nebylo možné uskutečnit mnohem levnější
šiftovanou telekonferenci, pokud si museli něco tak důležité sdělit?

12)

Byla zveřejněna fotografie, na které byly čtyři stewardky jakoby ukrajinských
drah. Byly tyto stewardky a jejich rodiny, napři'klad jejich manželé, nějak
zpravodaj sky prověřovány? Jak bylo zaj j štěno, aby neinformovaly o zvláštní
delegaci ve vlaku, která se velmi očividně právě dopouštěla válečného zločinu
tím, Že se skrývala za civilisty, které tato delegace bezohledně vystavila
smrtelnému nebezpečí !!!???

13)

Předseda vozu Fiala má jakousi neprůstřelnou vestu a helmu na fotografii ve
vlaku, kde je zatažené okénko! ! ! Zatímco venku na nádraži' před vlakem,
kde Žádné okénko zataženo pochopitelně nemůže být a nejsou chráněny
Žádnými s{ěnami vagónu, tak nikdo z účastni'ků VIP delegace nemá aní
vestu ani helmu, proč?

14)

Volodymyr zelenský zásobuje svět jeho pubertálními „selfičky", které mají
dokazovat, že se zdržuje v Kyjevě. Poři'dil nějaký z účastníků VIP delegace
také nějaká selfička, kterými by zase mohl obšťastňovat České daňové
poplatníky?

Židovská guerjlla okupuji'ci' státni' zastupitelství, tedy pravomocně odsouzemí
zločinci ROsem, Igor Stříž a Lenka Bradáčová, se jali vyhrožovat českým
občanům za vyjádření podpory Rusku čÉ Ruským představitelům. Židovským

překrucováním zákonů to vysvětlují jako podporování genocidy či schvalování
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kontrolou, tak mají libovůli jákýkoliv zákon vykládat po svém. To by pak
vyjádření jakéhokoliv obdivu k Americe muselo být také trestné, pokud by
platily jejich výklady pro všechny stejnč a to zcela evidentně neplatí, takže je
zce]a flagrantně porušeno vůbec to nejzák]adnější pravidlo právního státu
a totiž, že před zákonem jsou si všichni rovni. To, co však židovská guerilla

předvádí, to není zákon, ale maskování jejich zákeřné, často vražedné trestné
činnosti za zneužití orgánů činných v trestním řízení. No a pochopite[ně i nyní
mohou miliony občanů pozorovat, že to je namířeno proti cíleným osobám
a rovnost občanů zachována rozhodně není, což je právě důsledek toho děsivého
zneužití a důkaz, že se nejedná o nějakou legální činnost těchto lidí, je to mar]e,
která se pouze maskuje státními orgány... To, co se nyní odehrává před očima
celého národa, zablokování opozičních webů, zavi'ráni' lidí za názor, porušování
nejzákladnějších principů právni'ho státu, kdy premiér se cítí být nad zákon, se ještě

]yeg:,oetŤÍovcbůmmtá:nííšdí,Ěěetsšíéa:]eassrtoevnne:tkeé,níěn:#geĚ:č::íÉ±š::±š:Í:E:í::±::á±±:
za_útočili na+idi, kteři' byli schopni je sesadit, národu demaskovat jejich metody

a přivést ty lumpy ke spravedlnosti. Jeiich agenti na soudech jim to všechno na
rozkaz ústředí odklepnou a veřejnost se pak dozvi' pouze to, že někdo byl odsouzen.
Státni' zástupci pak vystupují v médiích s tím, že jim dal ..soud" údajně zapravdu
a sdělují s výsměchem k obětem, jenž neměly nejmenší šanci, své ďábelsky děsivé

perverznosti. Jenomže neřeknou, že předtím nastala rozsáhlá korupce soudu, kde
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izraelslú úkol a odklepnou proti nebožákovi m přání jejich ústředí klidně třeba
i to, že země je údajně p]acatá. Takto systematiclq7 uvádějí obyvatekitvo v omyL
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terorizovat Če;ké občany, které dokonce zatýkala či je omezovala na svobodě
a obviňovala. Opět je zde totální dadaismus a svévole v libovolném ohýbání
jakéhokoliv zákoria. Navíc to cíleně použi'vají pouze proti opozici, pokud by takové
metody uplatni[i sami na sebe, tak by na svobodě nemoh[ zůstat ani jeden z nich ! ! !

Nyní je jisté, Že předseda VOZu Petr Fíala se přímo osobně setkal s válečným
zločincem a sám se válečného zločinu dopustil, alespoň to takto proklamuje, že
5. pohybova] J.ko v.á]cčpík civilním vLfLkem do h]avního !tanu přímo
k vmhnímu ve]iteLI Zelet)skému a tedy civlllsty ve vlaku použíl jako žtvé řtity m
ochranu své válčící osoby, navíc dodával na Ukrajinu smrtící zbraně a verboval

gsáá#í.ij:,TmTvg"ioáu.čh:ssnpéi?Ňapjí.CEántptaT#mé.hnoh:i:eum.ffl#:#NeTEg
nikomu nabízet svévolně beztrestnost za porušování zákonů, od toho jsou
zákony, že platí pro všechny, tedy i pro Fialu. Tato mafie ještě děsivěji porušuje
veškerou zákonnost, pokud není nasvi'cena reflektory masmédií. Přímým naváděni'm
k trestné činnosti, tedy lákáním bojovníků na Ukrajinu, coŽ je také samostatný trestný
čin dle trestního zákoníku, Fiala páchal opět další trestný čin v přímém přenosu,

obviněn samozřejmě není natož, aby byl zatčen. Na státním zastupitelství jsou totiž
z]očinci, jenž na oplátku tuto mafiánskou bandu chrání. Ruka ruku myje, Fiala
se setka] přímo s nejvyšším představite]em a válečným zločincem Volodymyrem
Zelenským, jehož ozbrojené síly se pouze pár hodin před setkáním s Fialou dopustily
strašlivého válečného zločinu a terorismu proti civilistům v Doněcku. Předseda
VOZu je zcela nepochybně příslušník mafie, která ilegálním způsobem válčí na
Ukrajině, pohyboval se však civilním vlakem, aby cestující využil jako živé štíty.
Měl se však pohybovat v jeho válečném úsilí na bojišti v řádně označeném

prostředku, aby protistranou mohl být legitimně zlikvidován bez ohrožení
civilistů, které však Fiala využil jako živé štíty a ještě toto vydává za hrdinství.

Logiclqr tedy musí být pachatel Petr Fiala a jeho doprovod předveden, zatčen,
omezován na svobodě a obviněn. Bude ce[á ta sebranka, která tu veřejně,
masivně a ve sdělovacích prostředcích glorifikovala židovského zločince a nvní
zcela jistě i válečného zločince Volodymyra Zelenského stqjně jako ostatní
občané. obviněna?

Celý národ může pozorovat, že tito obviněni ani zatčeni nejsou natož, aby byli ve
vazbě. Naopak opozice je zatýkána a je obviňována zcela nesmyslně a perverzně
ze schvalování genocidy. To je otřesné zneužívání orgánů činných v trestním
řízení, které na územi' republilq7 nebylo ještě nikdy ani za nacismu ani za
komunismu. Současná situace je přímo děsivá, to, co si prožívají oběti této

zrůdné mafie židovské guerilly, to nemá v dějinách obdoby.
Opakuji tato zločinecká Židovská sebranka z Čech tomuto válečnému zločinci přímo
dodává zdama jimi Čechům ukořistěné zbraně, ti'm spíše by za podporu a podíl na
válečných zločinech měla být řádně potrestána. Ale tit pachatelé, kteří páchají

rakv celého národa. nrostě
a jednoduše zauiímaií vedoucí místa vte státě!! ! Jak e to možné? Jak by toto ve
skutečném právním státě bylo jen možné? Je to možné pouze a jedině proto, že

jeden tTeftný čin zů dmhým. nyní _liž čájtečně př€d
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1989, od té doby pouze strhávala veškerý majetek a moc na sebe za děsivé
korupce ce]ého státu a zgjména konipce justice, jinak by toto peklo právě vůbec
neby[o možné uskutečnit.
Kdy budou tito pachatelé VOZu za děsivé zločiny obviněni? Kdy bude omezena
jejich svoboda? Kdy budou zavřeni do vazby stejně jako tento režim zcela svévolně
zavírá do vazby, tedy do přísnějšího vězeni', jejich odpůrce? Kdy?

Odpověd' je zřejmá, teprve tehdy až si Češi vezmou svůj stát nazpět !!!

15)
Předseda vozu petr Fiala se na tiskové konferenci dne l6.32022 po
údajném návratu z Kyjeva, která by]a přenášena masmédii, netaji] obdivem
k Ukrajíncům a to Í přesto, že jen pár hodin před tím než se setka] přímo s jejich
nejvyšším představite]em a ve]itelem ozbrojených sil Ze]enským, jehož

ozbrojené síly se dopustily nelidského válečného zločinu v Doněcku a smrtelně
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dvacet osob !!!

Bude tedy i toto věru velmi věrohodné a zjevné vyjádření obdivu dokonce do
televiznícli masmédií přímo od předsedy VOZu Fíaly ke strašnému nelidskému
z]očínu, dokonce po té, co se tento obdivovate] přímo sám osobně setkal se
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a obdivování genocidních zločinů či terorismu bude trestáno a navíc již

příslušníky opozice omezovari na svobodě za pouhé „fanděte Rusům" a g

Í když tato trestná činnost je tak rozsáh]á, že hravě strčí všech ostatních 200

případů do kapsy a to i tehdy, že se těch 200 případů sečte dohromady. Zde

může celý národ pozorovat, že nejednají, Petr Fiala není obviněn, není převezen
do vazby, ačkoliv jim zákon ukládá s každým zacházet stejně. To by ale museli
zacházet stejně i sami se sebou . „ to, jak všíchni vidí, nedělají a dělat nehodlají,
pouze terorizují skutečnou opozici !! !

` 6)

:Lačtaínpyr#sřťfsreedpuuť,fkzyF petra Fialu nějaké jiné zákony než pro ostatní
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a k dopadení zločinců VOZu a je_iich dodání k výkonu zákonného rozsut
při zachování všech norem mezinárodního práva? Je Vám to známo? Máte
k tomuto dokumenty na Vašich datových nosičích?
18)

Jaké další osoby byly součástí delegace z čech a kolik českých občanů se

pohybovalo s delegaci' po území Ukrajiny?

19)

Dovezla tato delegace vozu z čech své spřátelené židovské guerille na
Ukrajině nějaké dary? Byl dopraven ,meviditelným" vlakem také nějaký
vojenskýmateriál?
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a vládni'mi experty označovaná jako Pštros? Tedy zatáhnou se rolety
v kabině a tím pádem je vše neviditelné, což je zdůvodněno tím, že cestující
vagónu nevidí ven a čtenáři a diváci masmédií, kde jsou vyobrazeni údajní
hrdinové ve vagónu, pak pochopitelně také nic nevidí?

21)

Bylo by možné podobný neviditelný vlák využít k dodávce zbraní na ukrajinu
či přímo do Kyjeva?

22)

Pokud neviditelný vlak mohl posloužit k odjezdu vIp delegace z obklíčeného
Kyjeva, mohl by tedy podobný vlak, ať již to bylo cokoliv, posloužit
i k evakuaci Volodymyra Zelenského ajeho vražedné židovské party
z Kyj eva?

23)

Bylo by možné technologii neviditelného vlaku super stealth -Pštros

poskytnout běžným Ukrajincům, aby se dostali z obklíčených měst?

24)

Orgány vozu podporují na ukrajině režim zločinné židovské guerilly
reprezentovaný židem Volodymyrem Zelenským, o tom nemůže být sporu.
Dodávají jim zbraně a další podporu. Proč vydávají orgány VOZu zjevnou
Dodi)oru režimu Zelenského za údajnou podporu Ukrajincům?

25)

Je známo orgánům vozu, že milionv ulkraÉinců svoÉí zemi onusti]o iiž
dávno nřed zaháiením boiovÝch ot)erací Ruské féderace, tedv zievLě
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26)

Když představitelé vozu mluví o tom, že režim židovské guerilly na ukrajině
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lidí, kteří j sou nynějším režimem VOZu pronásledováni, mučeni,

vyvlastňováni, vyháněni či vyvražďováni? Nebo snad ano?

27)

Režim vozu záměmě nepublikoval žádné věrohodné informace, natož
důkazy, že se Fiala s Volodymyrem Zelenským skutečně setka] na Ukrajině
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pomocí ppz)dL Že m UlmjLně ještě poříd Je. Ccsta představitelů VOZu
však mimo jiného dokazuje, Že sám Ze]enslý tedy může Ukrajinu a dokonce
i Kyjev kdykoliv bez prob]émů běžným v]akem Ukrajinských dral) opustit
a během několika hodin může být v Polshi ve Varšavě právě třeba na
americkém velvyslanectví, stejně jako to udělal předseda VOZu Petr Fiala
a celý jeho doprovod. Jeli nerušeně civilním vlakem do centra Kyjeva a pak se
vlakem zase vrátili do Polska. Zločinec Volodymyr Zelenský může tedy stejně
tak nerušeně pendlovat mezi těmito dvěma místy, ják to dle jejich vlastních
slov udělala výprava VOZu z Čech.
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Pořídila Výprava VOZu z Čech nějaká vlastní „selfička" či jiné důkazy,
kterými by průběh událostí mohla dokázat?

28)

Máte na svých datových nosičích důkazy o tom,
vyzvala představitele VOZu, aby vydala alespoň předstírané
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spravedlnosti jejich 100 největších zločinců z řad QÉnů činný±

vysmál, snažil se do
, infiltrovat agenty a pokusil se
opakovaně o atentáty a Íýzickou likvidaci jimi předpokládaných členů .
kteří jsou však v ábsolutním utajení. Aby bylo jasno,
u největších zločinců nepožaduje pouze jejich odstoupení z vedoucích pozic
ve státě. To by pouze jeden zločinec byl nahrazen dalším zločincem
židovské gueriuy. Proto Nái.odní Odbojová Rada požaduje jejich
spravednvé odsouzení a zacházení s nimi a]espoň trochu podobně jako
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trestními senáty RepubLikového Odboiového Smudu k n

řísněiším
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tito zločinci po dobu vyšetřování zakusili to. čím tu masivně a programově
terorizov.qlijfj ich oběti a oponenty režimu. Následně by měl být zřízen zvláštní
trestní tribunál po vzoru Slovenska, kde by tito zločinci měli být souzeni pouze
Českými a nikoHv židovskými soudcí. Pokud by měly být zastoupeny
menšiny, tak všechny menšiny a nikoliv pouze Židé. Tito zločinci zaútočili

nezřízeným násilím a zrůdným bezprávím proti nespočtu českých rodin, plno
z jejich obětí je po útrpné smrti, plno lidí bylo měsíce nespravedlívě
zavřeno v kleci, přišlo o zaměstnání, o zdraví i o všechny životní

příležitosti a veškeiý majetek, nezřídka také o rodinu. Národní Odbojová
Rada navrhla vedení židovské guerilly nroí±ram částečné nánraw s ti'm, Že
by patmě by]o možné se vyhnout válce a plno zbytečným škodám na všech
stranách. Tito zločinci si ale myslí, že mají absolutní moc, nějákou výsadu od

Boha, vraždit jejich neozbrojené a bezbranné oběti a ty, že nemají právo
na jakoukoliv sebeobranu!!! To však v momentě, kdy začali otevřeně vraždit
a rozpoutali děsivé bezpráví, nelidské křivdy a totální korupci, přestalo zjevně
platit. Na onom světě tito zločinci Žádnou moc evidentně nemají. spíše naopak.

čeká ie tam místo ve věčném nekle! !! Proě tato pakáž, která je něěeho
takového schopná, vůbec přišla na svět??? Jak lepší by to bylo pro jejich
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v několikajejich zákonech a hlavně je to zakotveno v mezinárodním právu
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hrdinové je však zákonným způsobem přivedou ke spravedlnosti, i kdyby
se postavili na jejich ve]iké, často velmi špinavé uši. Tímto přepjatým krytím

jejich největších zločinců poslqrtují i těmto pachatelům medvědí službu a navíc
se svezou spolu s nimi rovnou do pekla. Nyní by tito gauneři měli i šanci z celé
šlamastiky vyjít s relativně mímými tresty vzhledem k jejich strašlivým
zločinům. Avšak jakmile začnou umírat první lidé v otevřeném válečném bQji
na ulicích. tak tito zločinci budou bleskurychle dopadeni. a s největší

pravděpodobností jim bude zákonným způsobem dle rozsudku
nezávislého soudu useknuta hlava. Tito zrůdní zločinci v Čechách zaútočili
velmi často proti cel}h rodinám, tedy nejen proti cílové oběti, ale i proti jejich
rodinn]h příslušníkům, aby právě oslabili vůli či schopnost obrany či
spravedlivé pomsty. Chtěli se prostě zbavit i svědldl a celou záležitost tím
jednou pro vždy vyřešit, aby tu ani nebyl někdo, kdo by o těchto nelidských
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utrýzněné, utrápené a zmmčené. Zatímco rodiny pachatelů se tu producírují
v luxusních automobilech a žiií životv v nřet]vchu DocházeÉícího v Dodstatě
z `ýtěžků z té nqjzávažnější a nqjzá.keřnější trestrié činndšti vůbeé!!!
Následně tedy dopadne spravedlnost velmi zpříma i najejich rodiny. Podle
vedení
musí být zachováno pravidlo, které bylo i náležitě uzákoněno, Že
teror, kterého se dopustila Židovská guerilla na jinýcl) rodinách, musí mít

v konečném důsledku účinky, jako kdyby se tito zločinci dopustili teroru
přímo na své v[astní rodině. Proto si vedení T
myslí, že tímto židovská
guerilla svým největším zločincům moc nepomohla, nakonec budou

dopadeni a potrestáni mnohem přísněji než jak by to mohlo být nyní
a trestmí důsledlqr budou vyvozeny i proti jejich rodinám. Nyní by z toho
zrůdní z]očinci mohli vyjít ještě s takzvanýma modrýma očima, jak se ří]{á
v cizích jazycích, tedy s relativně mírnými tresty, přestože právě tito
zločinci mají v naprosto drtivé většině židovské černé oči pod černým
obočím.
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tyto věru zrůdné zločince nakonec dopadnou a stejně tak všechny ty
darebáky, kteří je kryjí či s nimi kolaborují, tím spíše všechny, kteří
jim v těchto nelidských zločinech pomál]ali a nebo se na těchto
zločinech přiživovali, popřípadě z těchto z]očinů jakko]Ív profitova]i.
Máte o tomto návrhu, který dostali představitelé VOZu, na svých datových
nosičích záznamy?

Může si nějaký soudný člověk myslet něco jiného, že odmítnutí tohoto věru

Lp::íů:]í:e=hcoeap:ví::í:§tTrpoogá:em:npegvpe,daetnký:áč2FkuojLíáégeus::žr:pvuáá:íe;oní
tyto zločince pozatýkat a odsoudit, mají povinnost zabránit jim v trestné
činností, níc takového se však neděje, to může nyní pozorovat každý Čech.

JŤndayk:sžeiiiomvstfápé::tr:|Fae:iotdoí;ií*m;:#ž::eaJ;erdons:ěuá:gil:t:'b#iáypka!iisvij|:m|
napadený národ nechájen tak povraždit bez toho, aby se bránil? Oni si myslí

jak jsou nekonečně mazaní, jak tu masu ovládaného a podváděného národa
hravě obelhají a omotají si ji' kolem jejich tlustého prstíčku. Mysli' si, že jsou
tím nedostižní a všemocní. A tedy si myslí. že ostatní národy se nechají takto
zavést do pasti a nechají své blízké povraždit bez toho, aby se zmohli na

jakoukoliv sebeobranu, dokonce bez toho, aby bránili či chráníli své vlastní
dětí, to si bohužel pořád myslí...

:g::d:ěs:adtoosTa:,í:dpor:a#nčea:.ažfdeos#sýk:a:ruoe:],]]baětdoavT]#]E:tdeícne:í;#as#,;
a bude to mít vážné důsledky. Jsou téměř nenapravitelní, opakuji' to peklo
Bohužel v každé generaci . . .

Označujete se jako orgán či instituce veřejné moci, tak se dá volně dovodit, že
s touto nelegální vládou VOZu přinejmenším kolaborujete a zásadně se

protitěmto z]očincům nevymezujete ani nevyjadřujete nesouh[as s
vraždami!!! No jsou to právě oni, kdo Vám ze státních peněz přeposílají plat,

žee:Tůo,,knteeJrsáoů:ůiv:a±J;e#Ec::níze,nejsouodnich,jsoutoukořistěnépeníze
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Zůstáváte ve svých zaměstnáních, přestože dostáváte svědectví od
vysokoškolsky vzdělaných lidí, přímo očitých svědků vražd a dalších
zákeřných nelidslých zločinů, které orgány VOZu páchají za
děsivého zneužívání státní ozbrqjené moci proti vašim spoluobčanům.
NezÁkonného zneužívání moci. řízeného bezpráví i státního teroru se

#Ég#o3#ť:=#i:Ej#t:ť,oe:é,Lž::::stníéivvJž#éčT"PhL;TSŠupg:Tjen
ještě snaží utajit, avšak pod t]hou okolností k]idně již veřejně ukazují, že
zneužívání orgánů činných v trestním řízení jim není cizí stejně jako plno

jiných zločinů, které páchají jak na běžícím páse. Nyní jsou těch nezákonností
a zločinů svědky miliony lidí . . . Odsouzení z]očínci VOZu lgor Stříž, Lenka
Bradáčová nejsou ve vazbě, ale stále ve vrcholných fiinkcích, kde páchají
další a další křivdy, působí nezřízené zlo proti celému národu stejně jako
zástupci justiční mafie, kteří pořád nerušeně řádí na soudech ve prospěch
okupačního režimu židovské guerilLy. Takto korumpují nejen justici, ale
všechny rezorty státu, nyní již před masovým obecenstvem.

Too.nnť[:#epť5;ofl:,t#:proeupšutĚjícceflje=ěupn##nmynn=r#ednnoí=:;m'.
u soudů ab"rdní obža]oby pmtl nevlnným lidem. které přlpomJnají
nějaké pasáže z dadaismu ěi z drogo`ých metamfétamino`ých dýchánků.„
Oproti tomu je židovské literámí dílo Proces od Franze Kafky naprostý hadr na
zahřátí. Tito zvláštní nadlidé, kteří jsou skutečně všeho schopní, lžou a podvádí

jak nějaké nestvůry z dalekého vesmíru, a to tak, že si to běžný člověk ani
neumí představit v tom nejčemějším snu. Takže Vám o něčem. co je čei.né na
bflém tvTdí, ž€ tamj€ něco, co tam není a _le tam praiý opak. Takže každý
skutečný soudce na světě by obětem musel dát zapravdu. Pokud je na

papíře napsáno třeba jasně strojo`ým písmem ..pondělí". tak tam nemůže
nikdo vidět ..čtvrtek", protože tam je zcela jasně ..pondělí". Jenomže pak
se stane zkrat či ..bypass" veškerého práva a porušení veškeré právní

jistoty obětí této zrůdné organizované trestné činnosti. soudce židovské
guerilly totiž potvrdí. že na papíře je ,.čtvilek". přestože desítlqr
vysokoškolsky vzdělaných lidí vidí na papíře zcel.a jasně ..pon.dělí" bez
nejmenších pochyb!!! Oni prostě ftilšují bez hranic. Nejde tu o to. že by
něco bylo rozmazané. popisuji pouze ten mechanismus. jak. ten z]očin

::E:.uTavkčtč°«PhT::.jeot#ty:iehdéy#oŤávkfk::dh#:év::és#udd°:!ak°taum
opět soudce židovské guerilly zcela úmyslně potvrdí, že na papíře je
..čtvrtek". Obět' v naprostém zoufálství rezignuje... Oni tyto metody
skiývqjí. nepoužívají je v každém případě. pouze tam. kde o odsouzení
člověka či organizovaném bezpráví rozhodne židovská guerilla. Stejného
bezpráví se dopouštějí i obráceně. kdy naopak kryjí jejich zločince a tak se
tito ieiich aí!enti beztrestně stávaií nřes organizované zločinv a Dodvodv
multiriii]ion-áři a miliardáři. Ve všeéh státe-ch. kde se dostanou k moci, fak
oi.akuií v DrinciDu to steiné schéma ...

ťočt:%jfáťásívoép3o:g:tgnaanťp#ckho:ge,:oá*:mmeťheáFoeári;#s:áozžcíeí:vnse#íťT:á]!:
Občané o zločinech a nezákonnostech vládnoucí židovské guerilly iieinají
v podstatě vůbec ponětí ... to je tak děsivé. tak šílené, že polmd by třeba
1 mclep]us obecně by] mamou či zoufdou obranou protl tomuto peklu. tak
by ] něme€lý i)aciÉmus měn mudit či posuzovat právě obětl tohoto _t]eklíi
a zvráceného ne]idského bezpráví a nikoliv ti. kteTým tihle vykutá]eiií
zločinci nic podobného neudělali a nemají o tom ani ponětí ...

rz#::iffnÉ'É:mř
jako vždy naprosto nelegálně ti'm, Že se dopouští vražd. sti.ašného bezpráví

a děsivé korupce, a tím je taky implicitně jisté, že se o žádnou legální vládu
nejedná a jednat nemůže.
Pokud by nezkorumpovalí orgány činné v trestním řízeni' a soudy, tak by plno
z těchto zločinců, téměř všichni, bylo spravedlivě a zaslouženě ve vězem'
a naopak plno jejich obětí by bylo ve vedení Českého státu. Místo toho ie ale

E#]€:tťF#€#amhdťn[Feůzdc€EomEr]o:š:L:r:TovýmamnýcL
ť;aáoávri;:áíenb=tŤáj#:á;át:ť%Eraodk#:ehSězc:,fe=řůuoí:áÉuk:oLížííeogn#éěčí
demokratické zmocnění. Občané jim k tomuto nikdy žádné zmocnění
nedali. Jsou u vlády na základě děsivé korupce a strašného
apokaliptyckého podvodu !!! Máte o těchto poměrech záznamy na Vašich
datových nosičích?
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Pokud bych se vás zeptala, kde se představitelé vozu z čech a banda
Zelenského setkala, tak mi napíšete, Že to je mimo působnost Vašeho úřadu
nebo instituce. Mohu se Vás však zeptat podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, zda-li se tito zločinci setkali v budově Vaší instituce?

Nedostanu-1i řádnou odpověď podle zákona, tak budu zvažovat odvolání
k nějakému dalšímu úřadu VOZu. Setkali se tedy tito pachatelé, předseda
VOZu Petr Fiala a válečný zločinec Volodymyr Zelenský v budově Vašeho
úřadu nebo Vaší instituce? Za tyto otázky je zodpovědná Vaše vláda a vaši
jakoby chlebodárci, kteří se však dopouštěji' strašlivého bezpráví a děsivé

korupce a dokonce cílených vražd.

Trvám na tom, aby mé otázky byly řádně podle zákona otázku po otázce
zpracovány a odpovězeny !!! Otázky nelze jednou větou svévolně odmítnout a takto
ignorovat zákon ! ! ! To Vám možná předvádí ta arogantní moc nahoře, že zákony pro
pě neplatí. Avšak právě od toho se zákon nazývá zákonem, Že platí pro všechny tedy

==i,=,ií±-±,:-IÉ:fiĚ:-:-ii±;:=-_:*=-i

státní ozbrojenou moc a vše je kryto z]očinnými a zrůdnými agenty na soudech
v řldích soudců. tak v takové situaci je požadavek na řádné odpovědi právě od Vás,
od Vaší instituce velmi přiměřený závažnosti situace, která již brzy povede

:ápt#:hněčk"#ťdbmTž#hop%mv:jťk::'mihtel*entních,vzdělanýcha

:e#sbž:á#aT##toijčuťjáoáí,=ť:|Zťeá#;:::dá#ÍLi+kép=áfiiřkmé
JPuTi:::ni:kofu;eHsťozva8,rafak###eíiiť=TEFyě.áeocHmpohvaddaoustivteavFErmě
3:figžáeĚi:#hci:::;v,,:ríprostiedky,Htěchtňce„ettodosáhloněcokolemtri
V mnoha otázkách se ptám přímo na činnost Vaší instituce, neni' to žádný omyl. I vy

jste povinni navíc v takto vážné situaci podle zákona odpovědět.

Děkuj i mnohokrát za pečlivé zodpovězení otázek,

