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byly záběry,z oblasti bo.ior,}ch operací na Ul<rajirrě. Na okraji
,,který nebY| znějal<é..hlotrposti či nepozornosti," redaktorá patr,ičnč..ostřižerr,"
vidět obrněné transportéry ukrajinskó arrnády, které ..
',r.honávaly'. na
.,,Cožjsou"zapovězené a ilegálrrí metody
které vYstavují smrtelnému nebezpečí civilisty a )ároveň ,ny,t
ř.ti*jí pocllé

.h;;;;;;;;;.1.

i tak bYlo v České1elevizipranýřováno..jal< rtlsl<ý obrttěnec pic_jel
ul<ra.jirlsI<é
Í vozid1o, jehoŽ řidič.bez vell<é ťrinly pr'ežil, což išal<
česká i-l-,eaia pociropitelnc.
K tomu bYl dárr kotnerrtář o neliclsl<clsti a šíleIlosti
.raznila.
1rřísltršIlikůRuské

bYlo vYstřiŽeno, Že toto obrněné vozidlo bylo bezprostřeclně před
.záběru,
padeno silnou palbou z civilních obytných panelákú a dopro
vázené
rěné vozidIo jedor-rcí r' kolotlě Rtrsl<ó arriráclr.i b1,1o napadeno oclstřelovači
ZD
hlých obytných paneláků. b),lo dos]ova zcela íatálně iozstř.íleno a osáclka
ho neobrněného vozi
v
rnladí vojáci na tllístě
_Xl^
r ,-lY-^ll
a
le střelbor-r
z odstřelovacích
pLršel< ze zIníIlětlyclr obýtnýcli panelál<ů Lipr.ostřecl
sídli
Nás|edně bYlo oP:rkovaně stl"'íleno i cto těžóe ,.uněnét o tr unríra;ícitro
vojá
leŽÍcíhotl l)neuntatik)'' ten'vypacll postřelený ,z, nát<laclrrího prosto,r
u poté ccl
bylj lě na zemi několikrát zasažen zcela nelegální á hlavno nelidskou střelboŮ,
á<
sek. mu ještě pr'iblížilukrajinský ,,hrdina", kieý nakonec střílel.iiž snacl clo
bezv
{dného těla pochopitelně neozbrojeného, avšak poř-ácl v bolesteclr se
svíje ÍcíhotéŽce raněnéh,ornlaclého vojáka nejspíšc.iii ve snrrtelné
agónii, ar,šnk
m
á Pořád Při vědonlÍ. Tělo se po l<ažclénrŽrl..atrrl'kata r,žclv náležitčqr,íjelo.,
Toto konání je vícenásobný, zcelajasný vojenský zločin ir lleliisl<ó.ieclnání
zfan zovarlýclr lidí.
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tírn
nec
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Toto pouze jedna zukázekpr'ičernž obdobných incidentů,
které rrezřídka
od
ikovali i Ukrajirrci sami, jsou srrad tisíce. Obecně i Ruské velení armácly
či
adnri istrativa Ruské Federace opakovarrě infortrrova ly,
že žoldáci židovskégueritly
naU rajině oznaČováni Pro jejich nelidskou zrůdlrost jako nacisté,vytlžívají"prosté
Ukraj nce a civilisty.jako rukojIní a schovávají se v obytných čtvrtícÁ.
tecly:
vaně l,ryuŽÍvaji zloČinně civilisry.ial<o živéštíty.Nutrro podotknout,
že toto
potv Iují
:uji i přímo
ruštívo.iáci z trojiště,
lroiiště, nil<oliv pouze
Přímo ruštívoiáci
oolr" veleilí
velení Rtrskó;rrnrórlrl
!,
Rrrské arnráclyo které
j"č o kritizováno. TLrto zaPovězetrou, tlelegirlrrí a Irlavně nečestnoit tal<til<Lr
popi
rliamerickýplukovnitGt,rozÍtovolLlSanlerickou
telev
PouŽÍvajítan, tal<til<r-r jako na stř,eclnín-r u}.r"r,rě, Irrísíse s civiItlítn

oby atelstvem, schovávají se v rněstských aglomeracích a por_ržívajícivilisty jako
ž:..l,é Íty, ProČ o torrrto Cesl<á televize či ty ťrdajně rril<oliv desitrfortlačrlítrlcídia.
snad šířídle je.iich vyjádření sanrolr pravcltl a riic.|irlélro než pravdtl. vťrbec:
nein brmu.lí?

prakti§ si dovoluiíorgány YOZv a.jinli

T

l<otttrolovaná lrréclia výhraclrrě
V
:háclr, kde rná židovsl<á gr,rerilla v porovnání s jillýnri státy nrtrolretn více moci,
pra ic§ vŠechna silovir místa jsou v Cechách obsazcna židy a nezř,íclka
1rř"ínro
p
ušníkyžidovskévládnorrcí guerilly či agenty N'IOSSADu, př,ípaclrlě.jirni
Vy Ívar-réCIA, Hlavrlě všr-rde korrtrolu_ií Českézbrarrě a zrteužívajístátni ozbrcljerrou
lTIoc proti rrepolrodlrrýIrl Českýrrl občarlťtrrl.I(ažclý se rrlůžepřesv8dčit , že v alrrericl<é
tele izi se mohl .-Dougl?s
McGregor vvjádřitrl .la Z..ullýÝ
žticlttý z,rv!ll|!L
zločinecký
n.Ý ZrLl
žid typrr
r,l. |Jrl rlgora
"-t.?"
stří , okupujícího v cechách vrcholnou státní fultkci, ho nemtiže v t]sA

at na svobodě či ho přímo zavřít do ,,pseuclokotrcentt,áku",.iako r
Cec ách. (Kauza pserttlokoncerrtrák je olryčejná kr,áclež 500 Nlilioníi krrt-utr
Cec Ům provedená opět Židovskou guerillou a velnli zákeřrré clalekos:ihle
pro yšlenépolitické beraniello na okuprrt,atrÝ nárotl)
ome

né vyjádření plukovníka anrerické arntád1, pro televizní kanál v t]SA
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loze je zdokunletltovány potlze rnalý zlorl,iel< z trlnolra tisícťrválečnýclr zločirlťr
rných režit-netrl žiclovské guerill},na Ukrajitrě. n;,tríse jedrralo o zneltžití
:lovacích pušek l< popravě vo.iákťr pro.iíždějícíclrsídlištětr-i.Nettí l,ůbec.jisté,
řidiČ obrněnce byl při rzietí do protisrllěrtr při věcloIllí rrebo.|estli nebyl zranětr.
ě jestli autorrrobil vťrbec z obrnětlce
1lod palbotr za součastlc1llo poprat,ot,atlí
kamarádťr viděl anebo se l,panice Ileclrtěl D,hrrottt rlelegálrlí srtrrtícístř.elbě.
nrž jakoby Česká r,,láda. respektive výkollrli orgárr VOŽir, prirr,.ě t]lto
:^l^.,-^í ^,,xl.-,

l.+^,-A :^^.- :l^*íf _ Y -,- ---Yj_. .

, t

t

z rrějakólro důvodrr dodala
Je

zby

osté jisté, pol<urd by na konvoj nebylo zaťttočeno smrtelným odstřelovánírn
vel< Ita sícllišti.tak , by se bez jakýchkoliv incidentů pohyboval ve směru jizdy.

PovažujíCeské orgány YOZu toto vecletrí jakoby boje, byt' by se jednalo
i třeba o obranu odcházejícího režinlu, kteIý se pt'inejtnenšítn snažídržet
u moci zuby nelrty, totá
1.

2, Jsou tito ruštívojáci. polryburiící se r, řádrlě označenei vo.jensl<ei l<oloilě
automobilri Rtlské arnlády. kteř"í b},li neliclským způsobent po;rraverri
odstřelovači ukrytými v bytovÝch jectnotkách civilního panelákur. přičerlž
věk PoPravenýci vojáků lze odlradnoltt něco l<olerti dvaceti let. považilvárri
orgány jakoby Českérepublil<y. tecly orgárry vozLr. vťtbec za tiitst<é bvtosíi']

podle jakých norem jsou jinr upírána
vešlierzi prár,a i zal"trčené
mezinároclní konvence?
3, Je moŽné v Čer;kérePr-rblice po vyjádření vrcholtlých př,ecJstavitelrj
zrťrdllélro

avraždícíhorežinrttYo7,tt,tedyĚa_1ytozjevné

váleČnézloČinY kritizrrvat? Nebo sprosté vlažctění. pbku,t l,,raž,dízelr1le,na
oni
salni či.|ejich spo.jerrci, se mrtsí vy-clr,alovat clo rtebes']

A Proti oPonetlttittl tohoto režitnu brrcie

pocl roušl<ou trestrrího práva znovll
a znovu perverzt]ě zneužívána ozbro.jená státní ntoc?

4. DOnrníVajíse jal<oby,Českéorgán),YOZut.že pro Rusl<olt
arttláclu [r1, bylo
technickY nenroŽné Čisložitétyto obytnó civilrrí panelák1, pr,eci průjezcLrrr
neobrněných vozidel srovnat se zetllí" pol<Lrd by, nebrala ot'rt.a pr.áíó
Ila

civilis§?

televize

5. Je 4evné, žeČeská
Ceských občanťt,kte.ré vnírrra.ií_ienotrl.ial<o

ururě_rúrn

beibi-"rna ovečki a-oběti iejiclr

maniPulacÍ. V Prvnínr.případě byl i reclaktoři svěclky ..uI<rýván i., oÚ,:,rtny..t-1
bojov5Íchvozidel-Ukrajinyttlezipanelákya
řádně infornlováno! Portze pak nč-jaký ;lubo,tl"lrý,..clal<tory prár.Áporrrněl
ťYto clŮl<azy o vál,"čnéllr:lločirlr, ,. iáběru rlrrležitěi.ystřilrrlolrt.

V druhénl pr'ípaclě Uvtqpr€l&ální \,ideo záměr
tal<, aby Český
divákrreviděls|<r-rtečný-prťrběhr-rclálostí,nupi.iM
mladých vojálrů ilegální stře|bou z bytových jeclnotet u,t.lilTk
lrytu

zakryta Palba na obrtrětlé r,ozidlo, taktéžrle)ákonně zc sícllište\'z
bytor,,ýclr
jednotek. NaoPak Pr'e.jetí civilního vozidla obrtlěncetrr
bylo itlterpretor,.irrlo.jlrl<rl
zvláŠtnízákeřrrost Ruské arrllácly. artlž by clir,áci rrlohli uiaet.
že iato r,c|errsiiii
vozidla.jedoucí v,l<olorrě bYla bezpI'ostřecltlt\ přecl tírn trapacletta
srllr-tící'llalbrltr
z civilníclr Parrelákťr a Posáclka treobt,něnélro voziclla
bezprostřeclrrc\ př.ecitírrr
zákeřně, zrŮdným a nacl nlírtl nelidskýrn způsobern tlsml.cenn
či přírllcl
bYla rozstřÍIena jako cedník tal<téžv poclstaiě cil,iIist}, a zbabělci
z obytrlél-rcl
-bo.iiště
domu, TedY bYlazahťlelra smrtící
při pouhénr
;r:rlba zcela trrilno
PrŮjezdu rYádně oznaČerrých vozidól Ruskó arnrírcly. bez tolro. abv tato
-" l<oltltta
pt'i satnottlérll prů.jezdur sícllištěrlr kohol<olir, ohrožovala
na ži;";ěl
Tal<že pol<ud by se.Ruské jednotkv brirnily. tal< by
to bvlo úclalnénapaclení
civilistŮ, ale kdYž tito ..civilisté" popr"aví zločinI",ý,-,, u neliclsl<ýrll
zpdsobe,-,r
Ruské vojáky, tal<;e to snacl hrclinství hoclné uezuř.eneIro obclivu?

Budou proti tělrlto redal<torťrrrr Českétele,ize za tl,f6 1|yn korrkrétní
hrubé
a úmyslnéčiny zákeřnéJro prokazatelného lhani české
v

UrČitě nebudou... dokud nepr*ijcle do Clech spravecllnclst... dol<trcl
L]eši
nePovstanou a ťYto zrŮdrré bestie r'áclrrě neoclsoudí a to
tal<, aby si to jeiich

Potomci PalTatovalijiž alespoň na tisíc let ... protože v
v podstatě to ste.iné ..,

l<ažcJégeneraci opal<tijí

Veli§ počet př'edstavitelŮ Českéhostáttt. tecly Vlády OrgarrizovatréIro ZločiIrLi.
tvoří ve skutečrlosti
národním soudem ROS. jenž postupr-rje
i foutkovýnl a hrubě
nesPravedlivým soudŮrrr okirpačrrílrorežinlrr c,lle právrlí věcl.v*. rreclešlirefua
sPravedlrrosti a obecrrého práva a clťrsledně clodr"žrlie irrclivicirrální clo}(azo\
zádné takové, že
,,soud naby| přesr,,ědčení" a podobrré vejšpleclrt1,. l<teré si soucý Y()Z,rt
dovolují Proti utlaČovaným a terorizovanýnr Óbět.rn zřacl Českéhonároda.
V Čechách bYly tisíce obětí oclsouzeny zcelir ttezákonttě na zakázkrr

zloČinnéhoreŽimu. l<dy tyto rozsudl<y často tlella.jí vťrbcc ž,ádnésl<utečtié
odůvodnění.cožje absolr-rtně protizál<or-rné a oclporLr|e to clokotrce
i nrezinárodnítrllt právu a veškeré právrlí věclě, sa§Lo Ioutl(oví soLld
rozsudku,
Důvody pro odsouzení neexistují. oni rrapíší.ial<é rlla_ií pocity;a
i-k Ň ptlcir;
vYdávají za clťrvod. aby něl<oho odsorrclili .,. j. to clěsir,,é pel<lo. ani rracistickó
Německo nebYlo ve skutečnosti v tomto srnyslu tal<to zločinné,ani zclaleka.
mělo tvrdé zákony, ale takto rrepodváclělo, nebyla to saIlá l<orltpce či srrac1
dokonce korupce sanlotné lidsl<é r'eči i logil<y a vribc,c r.šeI,ro. ccl pr'ech,ác-lcšií
zástuPci zrťrdné židovskégtrerilly v Čecháclr. L] tollo se tato gl-,.,:illa cití
naProsto beztrestně, schovává se za ťrřady a irrstitrrce ČeskéhóstátLr. tla l<teré se
pak odvolává a rrettstálor-t ř,ízetlott propaqarrcloll se uclržtrje neviditelnou pro
velkou Část ve skrrteČnosti rrt|ačované a vykoř,ist'tlvzrnó česképollulace.

Tito odsotvení zloČjnci VOZtr. o.|e.jichž virlě a zločinrlérll.ieclnánírlenrťrže být
nejrnenŠÍhoSPorLl, byli v něl<terý,clr přípacleclr ocisortzc.ni clvěrrra komorarrti
ROSu. Právě řádné a správrré odůvoclrrěrtí rozsucll<ti potv,rclil clol<orlce iclr.rrhÝ
trestní senát Republikového Octbojovélro Soudtr, kteri, je tvorYen
skutečnýrni právnínri odborníky a moráInírni osobnostmi.

TITO ZLOČINCI SE V SOUČASNOSTI V PODSTA,IF' POL]ZE DĚSIVot]

KoRupcí čpsxÉHosTÁTu A JEHo oRGÁNri i,vňÝenJi'-'vÝxoNu spRAvFDLIvÉHo TREsTu . až sÉJE.Ilc.H RižiN' i]L]DL]

HROUTIT, ME ZITIM SE ZAJISTÉDOPI rS],í DALŠiLr(;NLlšpóČiu
vRAžD. TAK sI] poKusí upncHNouT, Do zAI{Řir,qlěi zEJrvrlr,tn
Do IZRAEIE,.SKUTEČNÉlusrlCl ČECHŮ sp VYDÁVAT Nlrt]UDoU.
Tito zrŮdní odsouzetlí zloČinci pobírajíoclstátu v rttkou yoZvčasto nlilionclvé
plary a jsotr stále rze vedení orgánti VOZLr. tecly.ial<oby Č'esl<éhostáttt.
nezřízenýnr zPrlsobenl utlačujía vl,kořist'u.|ílr.ng,:o,rrově Českýnároci lll
. l<teré si

přivlastňují a často převáclějí rŮzný,rrri triky do Izraele. Ceské inteleirtuální
rocliny, které nehodlaly sklonit hlavu, prostě ;rovraždili. Ostrtl rocliny
Rusových je více jak odstrašujícía je tlle vyjádření právních oclborníl<ti
Národní Odbojové Racly dostatečnýIn pr,á vnínr důvoclent k zatčení
a Popravě představitelŮ VOZu. Režinr, který za zneužír,ánístátních zbraní
vraždí,není žáclný legální či zákonný režinr. V Českérepublice působí
zcela mitno jakékoliv zákonné znrocnění a nloc si uzurpovali děsivou
korupcÍ. Milionové jakoby státní platy, kterýrni u1llácí koltrborarrty není
nic jiného než výtéžekz trestné činnosti.
Toto je idŮkaz zločinnosti režinrr-r .,, není trrožtré,aby oclbol,tlé. zcela rrezái,isló
trestní senáty ROSu. tvol'ené špičl<ovýnlisouclci. lyto zločirlce l1.1 zál<laclě
nesporných dŮkazťr odsor-rdili a přitolrr je zároveri loutl<tlvé orgán1,\/f}Zll
chránÍ, lyužívalía rraopak rrasazu.jítyto zIočirrce zálllčirrrčna tefor proti
CechŮm. Poclropitelně proti Ilirrl nezah4ií nil<d), trestrlí řízeníttat,ztlo11,
existenci totálních, Často absolutně usvěclčujícíchclůkazii o zrůclnétrestnó
Činnosti, natoŽ abyie reŽim otlsoudil !!! 'l"o bl,pak tc-t] režittt přestirl záhy
existovat a to není v zájrllLr clkuparrtťt ,,. OkLrpanti nebrldoLt seltl-ti sebe za
zloČiny, kterých se dopouštíproti Čechťrlrroclsltzovat, to ntusí provést Češi,
kteří nakonec povstanou a vezmou si svůj stát nazpět clo svýclt rukou.
Je ÚPlně jedrlo, l<olil< existtr.je dťrkazťl a svěcJl<ťt, orgárry \/OZtt chrárrí svo.jí
zrŮdnou ozbrojenor-r pěst. A tak rnasový vrah Václav Kttčera, cJostal za tnasovei
vtaŽdy pro režirrr YOZu al<adernický titLrl JUDr. a násleclrrě.ieště hoclnost
,,brigádní generál". Stejrrě _lako drr-rliá figr"irl<a, také rreclotrl< a 1lrinritir, Radirl
Dragoun, TURBO STUDENT z Plzeňsl<ých práv. llísto toho. aby, zit clěsivé
zloČir-ry, sabotáŽ a korupci ťtr'adťl. kterýclr se dopotrštěl. kcly oběti.jeho zál<eř"rré
trestné Činnosti zaplati|y rrezřídka životerrr či nlirjítěžce pošl<ozerié zclt,ai,í bt,]
odsouzen. tal( tal(é rllu dali akadenricl<ý tittll JtJDr. ataktéžtlesIrrysltlol_t slriicl
pŮvodrrě vojetrskou lrodIlost ..brigádrrí geneI,ál". Steirlě tal< [r1 r, kažcle(Ill
právlrím státě nrttsel být postižen za podvocl1, l<oletll.ielro ťrclajrlélrosttrclia
a rrikoliv být.;eŠtěvyznalTelláván vrcltcllrrýrni siirtllirlii poctatrti. Jirldy se.jelro
bezprostředrlí rodinrlé ol<olíveřejIlě 1,1,jaclřr,rje. že by,se rllčlo střílet c,lcl
neozbrojených lidÍ. Arri toto bv trrr-t lril<cle r-ra západě ttellrošlo, Jsou to IoLrtl<1,
YOZl. velmi často židovskéIropťrvodrr. rrezř,ídka agenti řízelrí přírrltl
z úřadoven MOSSADu z Irazele čije.iiclr rezicleIttur ur ClA. _|e.iich plná
adrlirristrativa i loutl<ovir.justice.jal<ob,v lla ol<o Č]eskélrostátur ...
http s l lbr adavi
:

c e,

un as, cz

Čes§ lékař hrdina a rnorální autorita, se dornáhal spravedlnosti a nápravy
poměrů ... tak ho zavraždili - vyřešeno. Jeho syna unesli. zavlekli do

zahraniČÍ,měsíce nelegálně věznili, Inučili, zneužili trril<rovlnt"lou zbraň za
účelemtrvalého poškozenízdraví tak, aby se nemolrl vyjadř-ovat.

No a pak
rrr i

jsor.r ..sluníčl<ár'i v Pl.aze" rlalrtrárri

MOSSADenr přes jej iclr spolek

lionťr oveček pro detneIltokrac i i rr a .j al< ot-rv clet-notl strac

i

proti Lr"rkašenkovi či

Proti Putinovi, to je děsir,é peklo a rrranipr.llace Lttlačovanélro rlárocia,
Tito darebáci ve sl<uteČnosti žáilrrou 1loclporlr Čechůnellra_jí. prcltcl vyr_ržír,a_jí
agerrtury a obskttrtrí spolky MoSSADtr. aby vytvářely íhl;šlů
cío.1erll.
azPravodajská média v jejich ru|<ott tyto spolky a.iejiclr p,'.clstavitele přes
všechny meze popularizuj í.
Představitelé VOZu jsou prol<azatelrlě.ieiich rrplacerií žolcláci. closttivaií
vojenské Irodnosti. akadernické titrrly a př,ínio neuvěřite_lné penízelit -ruro
chamtivá sebralll<a to lleplatí poclropitelrlě ze sr,élto. ale z Česťtího
státního
rozpočtu. Tito žoldáci. na zakázl<ur ol<upatltů tyralrizrrjí a vykořist'uií
ují Cechy.
é
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Režirrr yozu tyto zločince pochopitelně vehententně l<ry.je
a.ie.iich
PerverznÍ, nezř'Ídka hrdelní Či vražeclrré zločiny,časton" p.o.pUch či př.ínro
nazakázku reŽimu Před obyvateli velrementrř rrtajrrje !ll p,,itorn sejednri
o vražednou bandu, která by v právním státě v poctsiatt b},Ia
odsouzena
k dlouhodobýnr Často cloŽivotnínr trestůlrl. V lrorrr.álrrílrl .státě se_jeclrrir
o zloČirTce a trestance. ReŽinl vyttž,Íl;žtste"jttort ttrc-tocllt.jal<o.jcclnotl<;, yliVD
llři
terorizováLrí obYvatelstva RLrska a dalšíclirepLrblil< Sorlětskeil}o
svazll,

Národní Odbojová Rada se zabývá pečlivě l<aždýrrl z te\chto přípac1ťr teťol.Ll
akaŽdým zloČincern VOZtr a ie přt-'sr,zěclčetta. že tlal<orlcc clociir s
1rolrrocí
hrdirrných a stateČných Čechii k výl<orltr trestll l<ažclélrozločirlce yOZ,tl.
NejPozděli Po vzpor,rt'e Cechťt a tlastolení alespoň eletnentárního práva
a sPravecllnosti, PříkladY ze sousecltlích zeIlrí rrl<azrr_jí. že
to.je rrrožnc{.
R.olruŽel tito okuparrti rrestojíčestněrra ně.iaké bo.jové
tiontové lirrii ve
á.ll,
Uv.l rrrL1-!
nlLrže pritti
nltrži nezrlirjí
llvLllLlll a pfOS[e
prostě V
l, lÍi.l
PrLrLl IIILLL|
ta.inosti
l]os[l
ť11l]Tl:']11:']l
Ť]ný.boj
a jeho apar,át a vytlávají se za instituce a'orgátny

:šTť_"šl9:""istát
napadeného státu. ozbrojenou

státní tnoc pak zireuživají1rroti
llalUua,
K[erY OKUPU.| l ... Je tO déSiVép"tin
Prr§ru§ttl..ulll
iii ř:"
Co:;i
,,i
Peklo |!!
zažítněkteréčestrréa statečnéČesl<érodiri1,. to Ilelze riour,,p.psat
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liniích, které bránili vlasttlítlli licinri,

KdY budou o zloČinech těchto okrrlr:rntri inforlttovat írclajně Česká
mécli:r?
P'.oi neinfornlujÍ? Těch zloČinti, pachatelů a poclvoclri takové
ntnožství,
1e
média úplně mlčía naopak rozšiÍu.jíz:rkrýl,a.í p.opugancltt
YoZtt,jak,ie
to možné?Kdy buclou i:áclně infortnovat obl,vaielstvo?
odpovínr si sama, teprve tehcly až tato nrédia buclotl osvobozena
a nebudou v rukách této zákeřně vražeclnéžiclovskó
a kleptonlallské
guerilly okupujícía systematicky vykořist'ující český
nár.rra.

6. Budou Českébezpečnostníorgárly VOZtt, l<orrl<rétně I'olicie L\R. t,espel<tive
zrťrdně zneužívaná složka Ncoz, rlyšetřovat. kdo .tyto redal<tory rrarlecil, aby

záměrně zkreslovali průběh uclálostí a bojri na Ukrajině Ceský,rn
občanům?Za nekí,est'anské peníze, které vybírají,pak pouze Čechům
záměrně lhali a uváděli je systematicky v omyl !!! je to v nějakérrr zájnrtr
Čechů,být za takové nel<řest'anské peníie systeillaticl<), obelhávárr'/
7. Budotr lidé. kteří

schvalují postup a válečn_ézločiny dolrostrtl vláclnotrcí
Židovské guerilly na Ukrajině,, clržícíse tt tnoci zuby nehty bez ohledu na
životy Ukrajinců nebo Rtlsů, přípaclně i Čechii nebil iinýón nirroclrj. I<teró
ma.jí být zaíažerlydo váll<y. taktéžvolárli l.. trestrrí clclpor,,ěcltrosti'/
Pokud ano. bttdou tedy jistě zatčeni a souzeni př"edstavite|é Česktlho režinrtt
YOZu, kteří vesnrěs tuto Židovskttu guerillu z Ukrajirlv přírrro glorifiktrjí
a navíc.jirr-r dodávají zloČinným zpťrsotlenr ukoř,istěnrá Cegké zbraně..iež
chtějí zneužit ve skutečnosti l< záškodnickérlrr,t bo.ii, nikoliv však k olrraně
životůlidí. Zbraně mají být očividnčpoužity k teroru.

Těmito zbraněnri v rozporu s veškerou nrorálkou ntá bÝt evidentně
zmařeno-co nejvíce ŽivotŮ UkrajincŮ i Rusťr. Kdo na trrm nrá asi tak
zájem? CeŠito rozhodně nebucloun nenlohla by to lrýt náhoclou stejně
zrůdná židovská guerilla v Čechácho která za vedení MOSSADu
a Židovských rezidentur v CIA potají vražclí,unášía mučísktltečllotl
Ceskou opozici???

tal<

Na Ukrajinu jsott dodávány zbrarrě Čechtr. l<tere( rněly bj,t por,ržir;, pro rlrít,
a v každémpr'ípadě na bojišti a nikoliv p1,o střelbu na obyt-ných sírllistíďt
a nesmyslnou válku, ve l<teré pak umírajízlrytečně tJkrajinci i Rusor,é.
přestože na sl<utečriénl bo.i išti je dávrlo rozltodttrttcl.

K

Černu poclpora teroristlrtt..ierlž rla prriběhLl trclirlostí rra Ukrajině rlic ztrrěrlit
nemťtže.pouze zbytečrlě zetllřott nevitlrrí lidé !!!

Představte si třeba situaci. kdy Rurštír,,o.iáci cestujícív l<olorlě obytr-rou čtrlrtí
naPříl<1ad v předchozím boji přecl vstr-rpetrr do llrěsta přerllohli Ukra_iirlsl<é
vojáky, kteří by se jiln lrrohli tř,eba ivzclát ajejich živo§ by b;,ly,tecly.clle
váleČných l<onvetrcí r,ršetř,erry. aby pal< následně byli tittl r,,ojáci zirl<eřrrě
popraveni při průjezdu obytnou čtvrtí.kcle r,,ťrbec nebo.iovalil!!
Nebo je to všechno tak, _iak.již trrnolro ČeskÝclr l,odiri pclzoruie a tttuselo t-tit
vlastní kŮŽÍ zažít"že totiž pláštíl<tal<zvané trestrrí oclpovědrrosti.je tircl;,.|erlortt
Proti opozici. ti tu jsou r[izně l<rirninalizovárri a oclsuztlviirli_jurstiční rlraírí
l< dral<onickýrrr trestťrrn. A trestní stíhání r,iibec je potržív.áno vláclnorrcí.
židovskou guerillou jako záJninka ke znetlžití státní-qzt rcj§rréIulcl proti
ŽivotŮm,_, zrJraví i rnajetku Českých občanůi proii bytostnÝrrl zájLttůnt
celého českéhonároda !!!

Zatímco příslušnícižiclovskégr"rerilly se tr,t dopclirštíoter,ř,enó tresttré čirrno;sti
od rána do veČera, kraclou ve velkérn miliardy l<ot,rtn a bet"ott žir,,otní
p rostřerlky Čech ů m, m o h otl d o kon ce i b ezt reitn ě v l,azrlrt_ucqrJx:_alL11ú
Ceské občan!'. a to iv dobách jakoby tla ol<o př,edstírar-rélro rltirtt. Přičetrržs,:
§to zločiny pocliopitelrlě nejenže vůbec rrevyšetřtljí ani ne7,al.nantenávaji',
ale ani se neevidují poclle zákona clůkazy_ir lýllor,ědi, prostě r,ůbec nic.
ZrůrJná trestná činnost okupačnížidovskéguerilly se kompletně
systematicky a progranrově zahlazuje. Navíc se tyto Ireliclsl<é zločiIry př,ecl
příslr-ršníkyol<trpovaného a vyl<ořist'ovatlého národa i veltetltetttně utaj rri í
a k tomtl se ještě přikrýr,ajísl<r-rtečrrě d'ábelsky perverzní čirrrrostí.iustičrrí
mafie, která je často tvořetla pl'íllro agen§ MOSSADir či_jat<oby arltericl<é CIA
a aplikují ve vell<énr rozl<az5, a př,edelll připraverlé poc11,oclr-ró rozsucll<y
sepisované v Úř"aclovllách ta.iIrých slurželr těcllto ol<uparrtťr |!| ]-clto.ie pel<io.
které tady nebylo riikdy v dějináclr Č_-esl<éhoIiárocla ...

Nikoliv, že by

se tito darebáci báli ně.iakélto trestul. př,estože tr,, zločirl,v.isou
známé a_ie nespočet svědkŮ i dŮl<azťr. Skutečně ozbro,jení.jsou totiž |)ottze
oni, jelikož ovládají dokonale veškeréozbrojené složky státu. Steinč tal<
j sou známí přísluŠnícij ustičním afie, l<tel"ot-t řícl í porrloc í c,_i i ch agerrtfi
.i
pr'Ípadně dosazených l<olaborantťr přecl očirrla terorizovztrrélro rlároda. l<clr,,pltt_o_
rozsudků vzniká př,ímo v lzraeli v úř,ar_lovnách MOSSADu. To prYímo
odporuje tomu. aby se l.yto orgárr}, tvořené agenty nazýval}, jrrsticí či se
toto zrťrdrrédivadlo vydávalo za sour]. Je to děsil,á ltoru|rce a strašlivý až
nelidsky zákeřný poclvotl.

ProČ své zločiny tal<to tajía rredčla.jíjepřect očiIna trtlačor,,aných.jal<o třeba
nacisti? Orii prostě nechtějí vyl<ořist'ovarré stzído ztlervózňovat. aby
v utlaČovarrémnárodě nevvprrl<ly ně_jal<é rlepol<o.ie či hniltí od1lorrt. r\bv se
r,ykořist'ovaný Irárod dal Iehce ovlirclat žáclotrcírrl srněretrl a liclé tlenlěli straclt.
Že dojde irra trě či najejich děti. Zacházís lidmi stejně jako s tlob},tltcln ni!_
iatkách, To, Že tyto obelhané ovečk1,, 1rř,ípatlně jejich pototrtci nrtižou ta[,ré
kdykoliv propadnout t, ttemilost vládnoucí židovskégtlerill1,, kterlt je 1rir!i
beztrestně a nemilosrclně povraždí.to se pochtlllitelrlč tlettla.jí r,ťrbtc
př'Íslušníciokupovarrého národa dozvěclět ,,, Mají to považotlat za naprosto
nemožné.., Podobné..zvěsti" rna_ií rrrít za neslllys11,. sl;il<leIrecl<é teorie či díltl
desinforrrrátorŮ, tletlá to vťrbec spadat c1o přeclstav o tolll. co jc tra sr,ětč či
v jejich okolí rrrožné... v tonr spočívácelý trik této zrrldrró barrdy, která
občany systenraticky vodí za nos.

KdyŽ někoho z opozice zavraždí, okanržitě vyjcle v rrěkolika mécliích
například kritika běloruského preziclenta
tím se
vytváří ve Čtenáříchpodvědonrě dojenr, že něco takového métlia pranýř.ují,
a to dokonce i kdyŽ se to děje třeba i tisíce kilometl,ů claleko. Čterráři pali
mají pocit,že tuzemská adrninistratir,a by nikcty nic potlobného
nepřipustila,Že je ostř,e proti totnu, proti vraŽdění o1rozice, Že kdy,b1,
média něco zaznamenala přírno zcle, tak 1r1, 1o vyvolalo naprostÝ ptrlrrasli
a ostré odsouzení a třeba i rovnou okamŽitý pácl režilnu" C--hylra lár,ky.

Celé toto ,,informování" o tř,eba i ťlclajnýclr zločinech diktátol,ů z jiných
zemí a horlivé vymezování se 1rrtrti takovýrn praktikánr je tu pouze proto,
aby zakrylo děsivé ještě násobně většízločinv režilntt, l<terÝ je prál.ě zde.
Jsou to velmi dobře znátné a v učebnicíchpopistlv:rné metocly ovl:itlirní
veřejného mínění, tyto praktiky používajízcela .jistě protoo abv
obyvatelstvo uváděli systematicky v ornyl.
Podle jakélro zál<ona se tito darebáci masivnítrt zptisobern vvhýba,ií
jakémukoliv trestnímu ř,ízení a to dtr takové tníry, že se dtllionce proti rriltt
samotným téměř nikdy ani trestní řízenínezahájí? Bez olrledLt tta to. l<olil,,
obČarrŮ podá trestní oztránreni,bez ohleclu tra to. l<olil< občarrůbylo svědky,
trestné Činnosti Čibez olrledu na existelrci či počet nesportlýclr nebrr
dokonce usvěclČujícíchdrikazťr trestné činnosti. C]elé trestrrí řízerlí ocl
sarrrého poČátku aždo kotrce je v ČechácIl v rukolr iustičnínraíie... což_ie
Pouze jedna zhlav Židovské grrerilly. ktel,á.ie často iíz,enzl přínio aparáterlt
Židovského státu. tedy napříklacl ta.jnou služboLr MOSSAD či.je.iiclr pracovníky
v CIA nebo na Anrerické anlbasáclě. Českésoucly, jsoir.jejich igenty přílno
zavaleny, státní zastutpitelstvÍ.ie t, soltčast,tosti snad poLlze špatně po.|tlle novaná
úřadovna MOSSADu. Napříl<lad občanénevěclí, ž-e tal<z.vatré státrrí
zastr-rpitelství, cožje pouze poclvodný název, v Česke1 replrblicc vecie:
o obČaneclr tajné interní sloŽk),..iinýrlri sIovy tal<ové pral<til<5, přísluše,ií
v denrol<ratickérn státě pouze tajnýnl služlránr, \/ čerlr Ll), *9 1lototl-l státrrí
zastupitelstvÍ, l<teré je korrrpletně obsazeno židovskou guel,illtrrr" liS;ilo
třeba od STB nebo Stasi? Orri vedou ta,jné složk_v o občanech. l<de.jsoLr
poclropitelně rnirrro jiných naprosto rrelegálneš slrrotrražcl'ován_v itr1''ortrrirce
o jejich obětech a pokyny o toll,], kolro a jal< stíhat, sleclovirt či terorizrrvat,
Jsou tam pokyny a objednávky teroru ocl clalších tajných služelr a prár.ě
velmi Často i tlcl tajných služeb cizíclr státti, terll,hojně právě pok;,ny
centrály MOSSADu Či ClA. Státní zastLrpitelst",,í r,Čechách. což.je potrze
Úrnys lně podvodné poj nrerrován í. .j e zrúdná orga tl izovarlá terori sti cl<á
orgatlizace tvořená rrejstrašnějšírnizločirrci. př,esto úclajně nezávislá souclni_
mafie" která je prokazatelrrě taktéŽ Žiclovskou guerillou silně infiltrovtina
s touto zloČineckou a teroristickort organizací r,íce.ial< ochotIlč spolupracuje
alltcházíjim všerrrocně či přínro lrorlivě rzstř"íc. Čírntcl asi bucle?

Pokud se v ojedirrělých případech proti pi'ísluršrlíl<ůrrro[<Llpačrrích sil trestllí
řízerlí zahájtlo. byla to poLlze rilediálrrí opeface 11il zl]liltellí C]csl<ej vcřc,jtltlsti sc
stoprocentrrí ÚspěŠností, Žáclný příslušrtíkžidovskó guerilh, neby,l ,, ČR. uu
třicet let 1rravomocně odsouzen či natož sl<r,rtečrlě potrestiin. bc-z clhlecJu na
to, kolik stovel< rnilionŮ či rniliard Čechťrrrr rrl<r,acll č,i I<olil< Č'echtr povražclil.
Pokud sitltace yl,padá nevyltnuttelnč, tal< vvdají rrapř,íklacl ozná,lrení o ťrrrirtí
a daný zloČinec se následrlě objeví v lzl"aeli 1rocl jinou identitou. Něl<teří
nlegazloděj i Pak _ieště dostatloti,ial<oby posrrrrtně oceněn í ocl je.i iclr a i Ilr
slotrŽÍcího prezidenta republiky a tírtl.je trestná činnost pro vell<ott většilru
okuPovaného rrárodazcela dokorrale pr*il<ryta. O rrražcláclr a krácležíclt ye
_j

stovkách nriliard |<orttn se ti chudáčkclvé arli necJozví zr.ještc1 rrla_ií tyto zločiItr;i:
snad obdivovat a uctívat. Až takto rrrariipttlttií s r_rtlačovanýrlr tlárodettr.
Zatímco na drr-rhé stralrě budou Češipronásleclor,árli nestlrírtrě clrahott.jal<obv
Policejní jedrrotkou NCOZ ttrčenou ;rrtl potírátrí organizovaného zlrrčinu
a následně oclsttzováni neméně dralrou iustičnínr:rfií, ;rocho;ritelně taktéž
za peníze Čechťr,kter'í ťrclajrrě rlapsali nápřiklacl rrěkde ,-,a Facěbool<tr..í'arrděte
Rusťtm". A §to oběti rež,irnu bltdor.l pochopitelrrě vl,in2gní z pracovrlího
Procesu také za peníze ČechŮ a jejich rodiny spaclnoir clo sociální nouze
taktéŽzapeníze;rracujícíclrCeclrťl. J'o l,šechtlo.je ol<LrpaIltůttl ťrplrrcš
ukradetré, předstírají.že toto jsoLr zločitrci a že.|e poclle zál<clIlů prorlásleclLrjí
a odsuzujÍ. Ve skutečrrosti to jsou pouze oběti VOZu oclsuzol,árly pro vÝstralrr,t
ostatnínr. Jejich skuteČnívrahotrnLa megazlqde,i! vůbec prclrrásleclrlvirrii arri
odsuzováni pochopitelrrě nejsou. Jedná se poLlzc o naprtlstott ;r:rrtlclii jrrsticr:.,
nic Podobného není aniv zapadních zettlích.'Ioto.jc nirsleclel< totálrrí irrlrltritl.c
Úr'adŮ Židovskoir guerillou. kde ta t,tríra netllá v.|irrýclr s;ttitech pral<ticl<y
obdobu.
Je souzen zapeníze ČechŮ tetl, l<clo ř,el<l ,,neexistující pseuclokoncentrák... ti
co u této zpravodajské operace ukradli dalších500 nrilionů korun Čechiirrl
souzeni pochopií,elně rrejsou. Na íbtl<ácir_je viclět srrrě.jícíse žid Herrrlzrtrn a žicl
Zantovský,.jal< se vysrr-ríva"jí napá|enýrn Čeclrůrrr.ti sottzeni rre_jsott a clo pác[tr
zrŮdnéIro reŽimu rrebudotl.'l-edy zaLyío peníze by rrlohlo při.iít rra svět a být
vychováno 500 Českých dětí, pořízóno 200 bl,tů pro Českél.oditt1,. rrlolrlcl
bY to být pornoc pro deseti tisíce Českých roclin l,e hmotné nouzi. rlrohlo by,
se pomoci sta tisícům
v chudých zenríclr,

které nechali chcípnout !!! Toto není žáclná křest'anská rrrorálka. ale
naoPak Židovsl<ýlli zločinci protlačovarlé totálrlí pokřivcní všeclr hoclrrot. ab1,
molrliještě ve většírrríř"e l<rást a ožetrračovatnapadellý a l,,1,|16iist'or,,arll, tlát.tici.
Těrnito zpravodalsl<ýnri operacetlli vtlttcují Čeclrtinl ttekřest'ansl<é a Ilerrlorá]rlí
normativy, které 1lak poclropitelně využíl,a.jívesviii 1lrospěcli. NLtttlt,l
Podotknout. Že dol<otlce itato obrovská částl<a. tecty 500 rrriliorlťt l<ortttl. je
v Porovnání se sl<utečnou krác|eží rlaordil]ovat-}oll proti Cleclrťtrll. l<terá closálrIa
asi 3 Bilionri korun zalledbatelná. Je.jich Illavrlí trlotir,.ie prirr,ě to poI<i'iverlí
společerrskýclr nornrativťi. l<teré se pal< v),užívápr'i té l,elké loulleži. Navíc
nort-nálrrě by za takovott propagačrríakci zatt-tcšř,ettou na vvttrýváIrí rrlozl<ů
museli zaPlatit nriliony reklamním agenttrrárn a rrrediálnírrr rrtágům, Illr_rseli
bY potiskrrout plakáty celor-r republiku, avšak dosáhlrou.ještě lepšíhoel'el<tu
Pokřivení hodnot ve společrrosti tíIlrto způsoberr-r a l< totrru.ještě zcela oílciálně
za dalšípeníze Čechů,pt'ínro ze státníclr tlnančníchzclro_iů.
Ti, co fanaticky neodsuzrrií Rusl<or-r fbderaci čije"_iich přeclstav,itelc".isoir nyrri
vYŠetřováni a okallžitě napacleni z,neužívanýrlri státrrítrri c,lt,giitt1,. zatílllc0
v Přírnémpřenosu tnolrott Češlpozorovat, _jak rra clrLr]ré stranč íalratičtí
PodPorovatelé reŽimu Židovské guerilly na LIkrzrjirrě. clopoLrště.jícíse
děsivých válečnýclr zločinů,tlebudou vůbec nikdy ani rlz§gllclváni. ttzttož
obviňováni a tím pádem nebudou orgány YOZI ani rrclsouzeni, tecly

vystupují jako bezúhonní občané.přestože tito zločinci se dopouště.|í
skutečných z|očinťr,kdypro svůj í-anatisnrrrs zneužívajíveře,iné íitnkce
a zároveň přímo clodávají zločinnérnrr režinlu tllttrřistěrré zbralě ČteUU
přímo na Ukrajinu za úČelemzcela nesm}rslnélro zabíjenílid,s3ý:,hlry1osri.
Dodávají zločinný sobem rraprosto nesm},slně z!keřné sru-tíjerz.b_r:irn_č
a far-raticky podportrií válečnézločiny režittlt-t žiclovsl<é gtteriIl,v a sottzetii
nejsou a nebttdou, tlellí ani kýrn, jiltá rrež tato Iotttl<ová.jirstice v Člesl<ýcl-r
zemích v souČasnosti tleexisttrje. Právě proto Národní Oclbolclvii Rada
přistoupila ke zí ízeníj iž dvou trestn íclr l<otlror Repub l l<ovélro Oci bo,j ovéhcl
Soudr"l ROS.
i

Za situace, l dy talrr sl<utečně těrlrito zirrattěttri.jsou l<r,trtě zabíjerr1, lidsl<ó
bytosti, tal< reŽinl napadne příslušník;,opozice v Cecháclr, aby tyto zločilly,
zcela přikryl a pro nlasu oveČek je udělal co nejclříve zcela neviditelné ...
proč NCOZ a títrr spíšestátní zastupitelství nezasáhne proti tětrltcl
příslušníkůrnvládnoucí židovskéguerilly r, Čeclrzrch, no protože t1,16 státní
orgány jsou Iirrri zcela obsaz
our pouze zneužívárr},a.isorr ptiví
prostředkem jejich nadvlácly rracl v},l<ořist'ovanýrl náro_e!_errl. Stcjně tak
.iirni obsazerrá rnéclia, |<terá b5l za tlorttlálníclt ol<oltlostí tltrtsela ricllit{. t-lit
poplach o tonrto děsivém stavu bezpráví a nespra\-edlnosti vůbec
neinformují !!! Ani neiníbrn-tttjí o hrdelrríclr zločirreclr, l<terý,clr sc
dopouštějív Ceclrách proti Ceskýnr občarrůIltza zrlevžíl,áníozbro_jencl
státní moci, která taktéžpatří Čechůtll,Zneužívajízbraně Čechti, které si
přivlastňují, používajíje proti ČechůnrsarrlotliÝrn na jejich úzenrí!l! T'u
a tam je pouŽijí proti jiným nároclům, tu botttbarclrrjí zcela nelegálně
slovanský národ v Evropě, aby jinr oclebral jejich kulturní kolóbkrr,, tetl1,
Kosovo, ve 1rrospěch nrttslitnské hortly, tu tlodár,trjí zbraně k usnrrcová ni
RusŮ a UkrajincŮ ve snaze zatáhnout dalšínárocly rlo nestnyslné války,
které pak mají v takol,é r,álce poclropitelně umírat a př,icházet o zclrar,ío
svobodu a majetek !!!
Tal<

Budou tedy tito skutečrrípodporovatelé zločinnélrorežirrru na t]kl3iilrÁ
který se prokazatelně cloporrštěl válečnýclr zločinri" rlil<clliv hospoclští
pisálkové. předvedeni př,ecl nějaký soud ??? Každélnub), lrrělo byt jasrró,
Že právě tito zloČinci by za skrrtečnou strrrt a trtrlleni nes1ločtu lirlí nrěli bít
odsouzeni. Hospodský pisálek nikolnLt žzíclrrours1-1,1ft l]ezl)ůsobil a žirclrrc,
zbrané na Ukrajinu rrecloclával. nezt-teužír,alveř,e,jrré furrl<ce a vet'e.iné
prostředky za ÚčeleIlr vražedného zločinLl. rtavíc zločinLr. l<terý.|e narrlířen
nikoliv pollze proti životťlrrl.iednotlivcti. l<cl1,.iich.lsou.již desítl<y tisíc po
stnrti, ale i proti celýnl rrároclťttrr ... tito zločinci trrolrou rraclále IrerltšeItě
ř'ádit,.iak vidíte, tak nad všínldohlížíta úžaurěrTezávislá jurstice .,, kdy.ie.ií
vrcholný př,edstavitel, jenž př,írno a osobně rrařídil zcela rrelegální
borr-rbardování Srbsl<a. tlavrhttie Evropsl<ý z,atyl<ač pro preziclenta Rtrsl<é
federace. Co až tt'eba_jeclnou.iustice svobodrrého Srbsl<a či.jLrstice Rlrsl<ó
federace lrydázatyl<ač na rrě.|?

Současný režirn žiclovské guerilly v Čechách se po třiceti letech jejich

nadvládyaposledníclrrlesetiletech-aČÉtiér1,vyznačtr.jc

masivním a intenzivním obsazovánínr všech silových složel< státtr a to
i justice příslušníkyžiclovské gtrerilly či.ieiich přírnýrlli ktllaboratlt_,v. .le
někomu známý ještě něiaký justičníči policeiní orgán, př"ípaclně ťlřad
státní správy, který by nerněli kolrlpletně obsazenÝ sr,ýnri |ictnri ir který bv
kompletně neovláclali?
Jsotl to přeci olri sartli, l<clo tady proI<larrltrjí. že bv dol<once i verbálirí
podporování režinrtt dopouště.jícíhose virlečrrýclr zločirlti ničlo být 1t,esttté.
Podle jakého praviclla by se to jako vždy nerně|o týl<at jich sanrtltllých?

Oni tu podporovali režiln reprezentclvaný žiclc
a jeho bandou, kteří se dopouštěli vá|ečných zločinri. Prc-ll<az;Ltelňě vyvíieii
že t},to zbraně hodlají použít!!!
ObČanépodali desítky trr:stních ozIrátrrení. Veř,e.|ných vvsttlupení těchto
fanatických podporovatelti režimu žiclovské guerilly na Ukrajině jsou již

tisíce.
televizního vysílání.

Každý soudný člověk dobře ví, kdo z Čech doclával na Ukra.iinu zbraně.
Určitě to nebyl ten pálr, který rrěkde rra 1'acebookLr rrapsal " faIlclěte Rusťtrtl".
každý ví, jaká je společenská nebezpečnost záškoclnických snrrtrcr-cL

Jak je moŽné, že tito skutečIlízločirrci proti lidskosti so vyhýlra.ií konrpletni!_
trestnímu l"'ÍzenÍ.iako takovétnu. zatír'lco pouhý slcivní ..hos1lodsl<ý" kritik
těclrto nezákonnýclr porněrťl je krirninalizovirrr a.je 1lroti trětrrlt 1rro l,ýstrahtl
Či zastraŠeníostatních znerržita ozbrojen;i státni Irroc rratrríř,ená
111,oti ,jeho
svobodě i svobodě celélro_ národa !!!
Bude proti obdivovatelťtttl a poclporovateliirn rcžirl,ttt žiclovskégLreril11,.
.ienŽ se dopouŠtěla masivníclr válečných zločinti a zločinťr;rroti liclskosti
vČetně zloČinŮ genocidy (terrto ilegální režirrr 1lorušujícíliclská práva.je
lajkŮrn a sluníčkářťtnl reprezentován nikclliv Ul<ra.iitlcetrl rŇbrž žiclerrr
Vo l odynryrern Z i e l erls l<y nr ) zaháj eno trestt-r í ř íz,enÍ]
8. Bude zahájeno trestr-rí řízeníproti liclerlt" l<ter'í tyto oclstřelovací p.ušk},
dodali na Ukrajinu zjevrrě za účelemtohoto zbabj!ého zrišlroclniqkďrc-

b},tostí?

Zazjevné situace, kcly v rovllétrl boji L]krajinci. natož režirn tvořený
Židovskou gtrerillou. jerrž nikd}, nerrtěl ani pocl|roru t]krajinců. nenrají
v Podstatě Žádnotr šarrci rra vo.iensl<é vítězství. A tak poclobně jal<o v lrál<u čl

v Afganistánlt at' již za Sovětské či Americl<é ol<tlpace rna.jí být B11§kg
vojenské síly v podstatě terorizovárú odstřelorlači r_rl<rl,týpli r,,obytnÝch
domech, aby válečný stav netnohl nikdy skollčit! V lráku však tito stř,e lci ll},Ii
oznaČováni jako teroristé a americl<á arriiácla orgatliztl,,,iila tt,esttlé ,ilýpr"a1,1,
a pornsty rra civilistech pr'i podezř,ení. že r,..jejiclr dorrlů r,yšl1, l,ýstř,el1,
odstřelovačťr.
Budor"l tedy

za zlevnou
nikoliv pouze verbálrlě. ale přírno zvrricenýtrt,
zj evně zloČin nýnr clotláván írn zá keř"ných, te ro ristic kých, srrr rtícíclt
a nesmyslnýclr zbraní na Ukrajinu? Buclou Inrtset tito zločincizaplatitza
nesm}zslně a krutě zmařer,ré liclské životy? za fyzické utrpení těchto obětí
a rodin pozťrstalých? Brrdou již někdy tito zločf;rci žiclovské grreritly z Čech
zákonným zpŮsobem potrestáni? Ceši povst:rrite proti totnu bez;lráví !!!

podporu terorisrnu

a to

ProČ odstřelovací pušky na Ukrajinská síclliště?Bo.iiště.ie přeci otevřené"
pokud jsou tito zltlČinci z Cech takoví pašáci, tak se př,eci celá tatrr Cesliá
Židovská guerilla zbaběle terorizu.jící a vykořist'ující Ceclr1, nrriže odelrr:rt
na frontu chránit jejich Židovskó bratry z [_Il<rajinskó žiclovskó guerilly,"
která terorizuje Ukra_jince a Rusy. a předvést své l<vality čestrlýrll zpťrsobel]l l]a
bojišti. Rádije taln trvidír-ne. avšal< taln se eviclerttrtě tlelrrtlott a na bo.iiště
posíla.jísvé ovečkv. zatíttrco
celé nepohocllrré a stateČrréCesl<é rcrdiny. l<clv napříl<lacl velnli ztrl<eřnč
a nelidsl<y

, l<de tito barbaři brárrili pal<
i pohřbu.iirni zarrlordovanélro a ttrýŽirěňélro rrebožtíl<a. Stejrrě tak potržili teror
avraŽedné rrásilí protijeiro rclclirrnýrn př,íslr.ršrlíl<ťttl,cell<etll zanrorcjovali
doposud tři lidsl<é bvtosti.jedrré rodirry a dalšírrra.iípoškozettéz,draví.I(d;,se
za pomocí agelrtťl MOSSADtr cloptlstili i zákeřnélro ťrnostl, zločinllélro
věznění a muČenía pomocí mikrovlntré zbrarrě se clopustili trvalóho
poškozenízrJravíjejichobětí,, aby se tato netnohla r.y.jaclřovat !!!

o tomto však
NEINFORMUJE

!!! To se eviclentně Ceštíobčanéclozr,ěclčt nenra.ií
a nesnrějí !!! TotiŽ, Že i na Ceskérn úzetttív ta.inosti tito rrrezinrirotlní
zločinci
a nez:tstal,í se ani 1lřed
vraždami žen, clětí a starctln natož stejně tak lreozbrojených
a mírumilovných rrružů.
Tl'eba by pak Češilnohli rrahlédnout. že se na lJl<rajině clělo tlěco velt,tii
podobného, co se totiž pocl pláštíkem zrticlnýclr lží"podvoclťr a zločinné
i v Cechách, Pouze je vše prováděno tal<, aby sc o tol1"| tlenloltli clozvěclět ti,
kter'Í nejsou přílno obět'rni YOZtt a ne,isou určeni k likviclaci žiclovsl<ou

Stejně tak se Ceši nernajídozvědět o obdobných zločirrech tla tJkra|irlě a vštide
tam, kde vládne sprostá židovská a ve skrrtečntlsti zcela bezbožná guerilla,
která celé gerrer"ace systeInaticky parazitLrje na obsazenýclr rlárodecli, l<de
násleclně podvody a hrŮznou kortrpcí, dokonce i sarnotné řeči rrapatleného
národa, ovládne a podtrlatlí si příslušrlíkytěchto rrárodti a začne _je nrtrsivně
a organizovaně rykořist'ovat. Vzpttrné občatly zí,ad sktrtečnéa historici<é
inteliger-rce Čivzpurrré statečnérodiny s rre.ilepší pověstí začtre tato guerillar,n
bíléhodne vŽdy vyvražd'ovat, na Ukrajině, v Ceclrriclr, všutle!!l 'i-.vttl
ovládnuté rrárody považu.iípouze za pracovní zvířata...jenž rrra.jí pt;r,irrtlrls1 jirll
sloužit a odvádět jirn veškeré hlnotné statl<1r. Žiclclvsl<á guerilla 1lovažr_l.je totiž
práci dle jejiclr jakoby rrárbožerrství za neItoclrrou.le.jich velikosti a světoclě, jrrc
dŮležitosti .., práci se rlra.ií v.jejiclr prospěch větltlvat podtlrattěné rrárodv.

A toto nejsou váleČnézloČiny, zločiny proti liclskosti či genocida? Když
provádí genocidu ŽidovŠtízločinci kdekotiv na světě, tal< ttr snacl genocirla
nenÍ? Co taková genocida palestincri? Co taková genocicla v nré rodirrě,
kde povraŽdili tři z nás a poškoclili vážnýnr způsoberrt zdraví ostatnínr?
Proč nejsott obdivovatelé a vyznavači lásl<y k lzraeli zrťtclnotl
prokuraturou řádící v Cecháclr obviněn i za totállrí obclivov ání a gloriíikaci
Izraele a.jejich přeclstavitelů či pl",ínro jejich válečných zločinů?Toto
přímočarébezbřehé oovlezdoprdelkor,ání"' Izraeli a vl,nášení těžkj,ch

zloČinŮ i jeho představitelů snad až clo nebes stejně .jirko ,r,.vnášerrí <lo
nekoneČných výŠinvŠeho,co nějak souvisí s tímto vláclnoucítrr etnikelrr
není v Cechách trestné? Přestože se clopouště.jí př-eci zt.ak1, celéh,o sr,ěta
i přímo děsivých váleČných zločinri i zločinťlproti lirlskosti a tohotti se
dopouŠtěli po celou známou historii liclských dějin ll! tjvažte za sitttace
kdy jakoby protimafiánský íttvat, jakoby, Cesl<ého státu napaclne a rtr,ězní
člověka zato, že údajně napsal ,,fanclěte Rusrjln.'!!!???

Češipovstaňte !!! Veznrěte si Viršízenli nazpět. Postavte se 1rrrrti
okupantům, nekolaborujte s nirni !!!
JiŽbr-ry se dostane alespoň část této zr,ůdlrégrterilly rla LJl<r,a.jirlě pr'ecl
zaslouŽenou spravedlnost, přestože ta trrocná žiclovsl<ii guerilla sl<utečIlč
tahajicí za šrlŮrky má pochopitelně př,ipraverré ťrtěl<ové cesty ze r,šecli státft
a jiŽ se zaČala soukromýrni tryskáči přepravovat clo lzraele a clalších
destinacÍ. Budou vŠakdopadeni rrlespori je.jich př,isluhovači a 1rrol'itanti
těchto zrŮdných zloČinťi.kterýrll se Ltprchnout llepo\,ede a.jerrž.je.jich páni
nechají vŽdy na pospas je.iich osudu. Na Ul<ra.jině b.vta tztl<téžv),,tri6i,..1-,r,
a

dopouštěla

" l<terá se

iich obětech" kcly poclropitelrrč zneužívalitaktéž
stejně jako v Cechách státní ozbrojenotr trroc proti svýnr obětem z řacl
ovládarrého národa, protije,licIl žirlotLitlr, zclraví i tnajetl<Lt, bez tolro. aLry
ukra_iinská veřejnost o tolllto zvěrstvtl rrrěla rle.jIllenší1lorrětí.

Tak dlouho chodili se džbánem pro voclu až se ucho utrhlo. jak příznačné
a pořád se opakujícír"ldálosti v každégeneraci ...
9. Proč,,šiřiteléveškeré pr:avdy z Českételevize". vesnrěs opět všiclrni
Židovského pťrvodu, neinfbrrnujío jakoby Ukra.iinsl<ých.iednotkách" l<teré
mimo jakékoliv napader-rí či ohrožení žjvota prostě př,ejížclíbezclůvoclně
automobily svých vlastních občanů!|!???Pt'ičerrržclrr-ihé obrněrlé vozic1lo
v koloně se mohlo zarlezmětrěrré sitr,race lla silnici bez problérnťr přejeténlrr
a zdemolovanému vraku r,yhrrout !!! Ozbro.ierrý Ukrajitlec se clír,á clo
slisovaného vozu. nejspíše z.da-ll nějaký snlolař. třeba clítě zerllřelo a ul<azu.ie
zvědavé osádce drulrého obrněIlce. která tal<též._ial<o clernolujícíosticll<a. rrebyla
uvnitř obrněnce, nýbrž stála v otevřerrýcl-r poklopeclr a rrrčla velrrri dobrý
ýhled zvenku a ráda by věděla, jal< to dclpadlo. tak těrn ul<azr_rje. aby jeli dále.
Nelze také přehlédnout, že pokud by zákony gravitace pásové obrrrěrré vozicllo
poslaly na druhou stranu, případně by se sešrotované vozidlo rratlačilo na to
bezprostřeclně vedlejší, tak by zdernolovali v tol,nto voze lnuže a ženu. ktet'í
nakonec nevěř'Ícně, rozrušeně a ve strachu spěšně své vozidlo opouští, přičernž
opět v zadním prostoru nrohli rrrít např,íklad dítě v dětské sedačce. Zda-li řiclič
ve vozidle zernřel či nikoliv. není na videozáznat-tlu zřejlrré, ste_jrrě tak lze
spekulovat o dalších škodách. Aí'Jlžtal< nebo onal<. lrra.jitelé vozidla,. pro něž
se mohlo jednat o jediný prostředel< z,áchrany svých rodin z oblasti bo.jťl. se ii;ž
tímto vozidlem do bezpečínedostanou, nebot'po lisovací ťrpravě {Jkra.iinskýrrr
obrněnýrn pásovýrn vozidlern bylo osobrrí vozidlo zcela trrčitě llepoj ízclné,
h
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Prchajícíukrajinské transportéry demohúíauta na ucBaných silnicích (vinro.sk)
Děk rji rrrrrohokrát za pečlivézodpovězení rllÝch otázek poclle zákorra. l<terétlru se
opět jal<o představitelé, kolaboratlti a profitarrti 1ievně a 1iž zcela llesl<rÝvaIlě
Zru rého a zločinného režirtllt. vysrně.jete ,..
VSa

Zd
Spra

odu trestních řízeníproti Vám v době až trastatre vvtnalratelrrá sl<tttečrrá
lnost rnají vŠak§zto otázl<y i Vaše oclpověcli svo.ií trezastr_rpite lrrou clůležittlst.

Tak dlouilo se cl-rodí se džbárrenl pl,o voclLt. až se ucllcl Ltlrlltre
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Šumná, okres Znojmo
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16,05.2022

SděIeník

dle z.č. !06199 Sb,, obdrženéobcíonšov dne9.5.2022

Dobrý de
sděluji, že
obd rže li

Z

tohoto

dované informace dIe Vašížádosťdle z.č, 106l1999 Sb., v al<tuálním znění, který jsme
9.5.2022, se nevztahujík pŮsobností Obce Onšov jal<o povinného subjektu k odpovědi cile
zákona č. 106/1999 Sb,
VaŠiŽádost v souladu s ust. §

1"4

odst,5 písm. c)z,č. Lo6/1999 Sb., v aktuálním znění,

od kládá

lvan Ouj

Telefon,51 529

- starosta obce
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