Datová schránl<a: r,suim89

narození:ll.08'l993:Adresatrvaléhopob},tLl:5

pro komunikaci používatvýlrradnč nro.jí rlatolou schránku: ysuinlíl9

17.03.2022

Věc: Zádost podle zákona č. 10611999 Sb., o svobodlrénr přístupu k infornlacínt
jakožto vrclrolného představitele YOZu, neviclitelnýnr
ohl ně cestytJJ
vlak m s technologií super Stealth českévýroby do obléhanéhoKyjeva.

í dárny
clne

a pánové,

i::i,x,Y"ffi

4.3,2022 se zločirrecl<á židovská guerilla na Ukrajině l<onlunikující se

,,T,,íťffi

srlětet-t-t

j§#!liJt?íl;"uraketu
vál ;Jf,
U-T ka se zakázanou l<azetovou trrutricí a takto zavražďi]a zákeř,ně l<olenr clvaceti
civil tŮ vČetně dětí. Velmi podlé na tomto válečnémzločintl je navíc íakt, že

viz
Před

duV91uDser'ydávázaČesl<éhoprenliéra,přitonrilegálněvládne

na základě korupce a cílených vražd významnýclr Cechů. Těchto rrocllý,
se režim YOZu dopouští za spolupráce s tajnou s|užbotl MOSSAD na
č.. m Území za děsivého zneužit"ístátní ozbrojené rTroci!!! Jedná se o stejrré
zločt rY jako rra Ukrajině aza všírnjal<o na Ukrajině stojí stejná zločinecl<á barlcla
žido ského původu, která obsadila či infiltrovala celý Českýstát a.jeho úrr'acly
a ins
, zejména orgány činnév trestníln Ťízenía soudy. Tuto korupčnítlroc
ZneU
k cílerrýnl vražd,áln Čechůpotnocí z,braní Čechu.

č

rŽidovská guerilla dodala na Ukrajinu veliký počet Český,clr rrkoř-istěných
zbra í právě na podporu bratrského režimu židovskéguerilly na ukrajig[.
nézbraně slotržíl<z,abíjení lidí a to ze.irllérra Lll<ra.lirrců a t{Lrs[i. Vlivrrí ž_jdé.ilŤ
Vno opustili a vŠeřídíz luxttsních rezortťi btrc]'z Izraelc či z dalšícl-rclestinaci.

Souč

zby 'ť.pjť.edaYo.Zu|Ddělávšechnoproto,abYveválceumírali
ně i Ceši. Tento zločineiFrydáváza představitele Českéhostátu, ale vládne
zcela ilegálně na základě trestné činnosti a děsivé korupce orgánů činných
vt ním řízenÍ,stejně jako i justičníclror"gánťr Y()Zu. Jirstičnínláfie.ie tvoř.etla
přísl
ly Židovslé gtterilly, kteř"í jsotr rrezřídl<a př"ír-rro agel-}ty MOSSADtt a tal< se
roZS
, na oko' Ceskýclr sorrdťr vgJLV
často píší
v ťrř,adovIrách
Lllquvvrl4UIl
MOSSADIr
lVl\_/JJ11
l._/Lt bLrcl'
ULlLl
přínrcl
F/rJl v
Pt lItt()
vIz
anebo na jejich pobočl<ách u CIA. případně na arrlerickó11 1rg|1l;,5|3nectr,,í.
Všec
.rezortY nrají plně pod kontt,ol0u, rrapříl<lad státrlí zasttrpitelství.je
touto
lu nlat-ií obsazeno térlrěř clol<otlale a tellto teroristicl<ý orgán VOZtt st:
dopo
nezřízenéllo zla a beŽpráví proti Čechťrrn. lrclv perverzně zneňžívajíčeské
,l

stát Í zbraně proti jednotlivcŮm. Tal<tcl to nra.jí tito gar,rneři vťrbec ne"jraclě.ji. vžcjy
jich de zbaběle celá ozbrojená banda na _jedrroho tteozbro_jerrého. obrazně se pr'ibliží
vše noci s kudličkami sclrovatlými pod l<abáterrr a pak přepadnolt nebolroi"l tlic
netu Ícíobět', Čestnénruboji muže proti mrrži se striktně vyhýbají. Tato zločirrecl<ťr
orga izace. skrývajícíse zaúřad státního zastr-rpitelství vede ciokotrce itajné interní
slo
proti obětem iejich teroru. to příllo clol<azu.|e. že se cl žáclný orgán veř,e.iné
m
Ceského státu jednat nemŮže, nic takového není v právnírn státě vůbec
pří
é. Takové sloŽky na oběti vedlo např,íklad (}estapo, Stasi, STB, jsou taItl
dire ivní rozkazy a objednávky o tom, co se má stát s jejich obětrni. To je
pří dŮkaz, Ž3 se o Žádné státní zastupitelství nejedná natož, aby se jeclnalo
one ký Úřad ČechŮ. Tento orgán není žádn é státní zastupitelství srovnaielnti stl
stej imennou institucí v jiných státech a proti jeiich libovťrli nelze v Čechách
prá Ím zpŮsobenr nijak postupovat. Jejiclr zcela svér,olná rozlroclIrtttí ne.istttl
přez oumatelná před veř'einÝm soudem. Jedlrá se ve sl<utečtlosti o rezidenturtt
M
ADu, která se za jakoby českým státnínl ťrřaclerrr pouze maskuje, ie to
ja
i Gestapo, tecly Žiclovské Justapo, teroristicliý orgárr oktrpačrrínrociu l<terii se
z tak ických dťlvodŮ na ol<o, velrlri zbaběle a podle sl<rývá za Č)esl<ýnr ťrř,aderrl.
Toto

je skutečrlě děsivé peklo a zatírn největšíohroženía nejhoršíteror Českého

za podlélro ovládnutí a podrrlanětrí Českélrostátu od saIllotIlélro vznil<tt České
státn
i v roce 191 8. Využívajíl< teroru 1lř,ínro oreárr.v česl<épolicie. l<terott
di
ivně ř'Ídí, obsadili ji na vyššíchrllístech br-rd'pt'ítno jejich agenty či l<olaborant1,
n

a
stej
ta

a

lnÍ§ z řad

nernakačenek a darebákťr z původně poclrnanětrélro rlároda.

Postr_rpLl.jí

jako při terorll bývalých republik Sovětsl<élro svžizll jeclriotl<artli NKVD" l<lcró
byly tvořeny v podstatě zločinci. Tito zt"átlcijsou připrat,eni kclykoliv 1lorržít
v
lné násilí proti Cechrirn na objednávku a na př,ání tlrttrrrrtYené ocl zločirrealtó
'ské
Zl(l
guerilly. Na tonl samottlém konci tolro řetězce _jsou tak v silovýclr složl<ách
Za
tnárri hloupí a nenrorální lidé. ktet*í se v podstatě r,},lrýba.ií pláci v lrortrrlílttírtt
pro zu či v normálriíclr továrnách. O žádné svobodrlé l,'trli tal<ových 1lrin-ritiv,ťi lle lzcani
luvit, ti mají prostě jerl procllouženott lltícl-rrt a spíšezvíř,ecí instinl<t1,, a pt'itotrt
\ry
lují jako kdyby r'šechtlo řídili anebo tra tlich všechrlo záleželo.je to clěsivč
ne
rálnÍ. Tato ozbrojerrá banda se pod patronací okupačnímoci dopouští
., l(teř,í jsou MOSSADern
.

Nějaké srovtlávání s paclesáýrni lety,

r,,

Českosiovetlsl<u.ie urážl<a

Íclr obětÍ. ta nríra násilí .|e tlaprosto tlesrovtlatelná a v clrlešrlíchclrlech
lTn onásobně vYŠŠÍ.
Ceské obČany, vlastence a hrcliny zďlíjí a terorizují
v taj
ti Přímo orgány jakoby Česképolicie. Je to strašlivépeklo, zclirlekir ttl
nej rší,
í, co si kdy ceši nruseli
useli zakusit,
zakusit. tito darebáci pornocí
tromocí ř-ízeného
í,írené,horrtajoviiní
llt:rinv:irrí
apo
í děsivé korupce vše zametaií pocl koberec ...
d

,.,',ilffi

P
setkal údajně ve nrěstě
Kyje , l<am
rpol,.!
nri protl-tilrentrrítrti txobarrli vlal<ertl. přestclže
Kyje bY nrěl být l<ompletně oblélrán arrrrádolr Rusl<é f'eclerace. KtržcléItrtr _je .jasnó. že
vlak Poměrně veliký dolrravní prostředel<, který jezdí po kole.jích, tetly sel
,jen
též mŮŽe něČemu rryhnout, např,íklact kontrole obléha.jícíhóvo.jsl<a Rtrslié
fi
ce. Ze bY Projel obléhanýnr úzenrítncelý vlal<, l<terý trrťrže obsalrovat vagóny
pašo .ných zbranÍ. např'Íl<lad protitankové stř,ely Javelin,
_ie taky velrr'i zvláštni.

Jecl
prťr

pt'eh

n

by

z

největších arrnád světa, disponujícívýzvědnýrni satelity il dalšírni
trmnýrni zai'ízenímiby nevěděla kudy a jak vedolt |<oleje či by musela
édrrout rovnou celý vlak? Navíc tito přeclstavitelé by o totntcl
vitelném selhání Ruské vojenské mašinérie již př-eclem museli vědět či
tomto museli být informováni ...

žia

je první .jakoby představitel

státu,

kteý

obšt'astňuje svět
, jenž mají očividně jakoby dokázat.
žes skutečně nachází r, I(y.ievě. Irebot' o tomto parrr"rií vážné pochybrrosti.

Reži

YOZu.již porr'alu

pod tíhou okolností přestává pr'ed Česl<ýrrr obecenstveI-t,t

předl rat. že dodržuje vťrbec nějal<é zál<ony,
žiclo,
ho původtr, kteý si dovoloval

jedná

se

o zrůdný okupačnírežim

žia, ská guerilla se dopouštívražd lidí všude na světě. NIa oko jakoby česká vlácla,
kter se vŠakna vraŽdách jim nepohodlných Čechů, Č"rkO republice př-ínro

pod í, tyto vraždy zadává nebo je vehernentně kryje, není ted), z clefinice žádlrou
t vláclou Ceské republiky. Jejich vláda nemá žád,nou právní legitimitu,
jed
se o děsivý Podvod na obČanech. Vládnou ilegálně a zločiner-,,, r."jo tltiltttl
jakr oliv zákonné Čiderrlol<raticl<é zmocnění. Občanéjinr k tonlttto níkrlv ž:irlnó
Zfil nění nedali!!! To je naprosto dokonale průkaznél!!

M

;SAD ilegálně vraŽdí, bez,jal<ékoliv spravecllnosti, clokazovárlí rrebo či snacl jen
před tíraných soudů:

Ve
zdok
dle s
neu

iv

še uvedenérn dokumentu, l<terý je pr'eložerl kompIetIlě do Češtiny.je.jasně
ttnentováno, Že tajná sluŽba lzraelsbého státu, tedy MOSSAD, n.ozai lioi
é libovůle bez jakéhokoliv soudu. Žaane parametry právního stirttr
ávají, spravedlnost je jim více jak cizí. T'ěchto vražcl se clopouští
dních státech, tedy i ve Francii, v Německu či v ltálii a v dalšíchzemích.

povétšinouzcela pocl kontrolou. I přesto, že vlácly západních stáiťr
h neodsouzených lidí MOSSADern dobř,e vědí, což proŘazuje i clokunrerrt.
Čejně niiak nezasáIrnou, vliv mezinárodní sionistické loby rra veclení státrr je
vždy říliŠveliký. V Českérepublice je sitr-race mnohetrl lrorší,n8které j:rkoby
rrgan}, Jsou přimo-úřacloyn}, MoSSADu, nejenže proti bezpráví
hnou, ale toto vražednézřůdnébezpráví přímo organizuií !!!
t

o Vra
tak o

Ná
při

ní Odbojová Rada (NOR) pornocí hrclinnýcIr Čechťrjižbrzy tyto zločince
e Př'ed sPravedlnost. Tuto spravedlnost však nebucloir za.jiši'ovat lorrtl<ové soltdy

oku
bud

lního režimtt YOZt\ § se přesunoll na lavice obžalovarrých sanri, Spravedlnos,t
zajišt'ovat skutečně nezávislé a spravedlivé Českésoutlv odvozenv od ROSu,

tak d

ivé zločiny snad ani nept'ipadá v úvahu, Nebo st.ad ano?
y

záke

nic .jirrélro zti

YOZr tu předvádí pouze nezíízenouaroganci

mocio zneužívánístátníclr
ků i zbraní, děsivý zločin, samý zločin, všucle zločin a nic jiného než
ý zločin !!!

Ráda

Ukra

zeptala na následuj ícíotázky, Ostatrrě tato válečIrá lotttl<er
je ří na dalšímipříslušní§židovskéguerilly rra Ukrajině. Poclropitelrrě vše probíhá
stejn jako v Cechách, podle stejrrých vzorců, za šňůrl<ytahá rrapI*íl<lacl židovský
který vše obyčejně r'ídízlzraelské Haify a rra Ul<ra.iině
vybu val
Je to totální korupce a to i lidské ř"eči. stejně jako
á§1 dopouštějící
se
Pak navíc
jejich
toto
d'ábelské
dílo
absolutní
zraely
a
teroruo
clopouště.iící
se úrnyslně
.ieště
Zy
ných kr'ivd, nazývaií tito bezbožní liclé pro výsměch celému světu i 1;r,o
nek
rTé rouhání pánu Bohu 1lř,írno př,ed .ieho okny a v tleskrývané drzosti.
j.{n uŠeo,justicÍ" !!! To je prostě nelidsl<y perverzní |!! Jejich bratrský režim_

Tyto děsivé praktiky totální korupce justice žiclovskotr guerillou koletir .lc-jich
chrá :ného oligarchy I(ololnojskélro probublaly i na lrětneckou stránl<u rvil<ipeclie
pojed ávajicí o totrrto židovskérndarebál<ovi. Mrrolro úřadův NěnleckLr
_liž tal<též
reS l.
vidu.je a zabývá se zločiny českéžidovskéguerilly VOZu proti Českýrrr

Ům. Pochopitelně zpravodajská nrédia pod absolutní kontrolou YOZtl
o
to zaryté mlČÍonebot' jinak by režim padl nejpozději během několika dní
ap stavitelé YOZv by si Šlivelmi ryclrle vyslechnout rozsudky před nártldni
soud. AvŠak to se neděje, nebot' všeclrna média poclléhajívedoucí úloze
Syna ',og| KavČÍchHor (pro malé děti a naivní nc,vzdělatré blb1, potržíriají
' A za nekřest'anské peníze Čechůjim soustavně lžou a pÓ,rreai je
Znac u CT).
zn
účele udrženíokupačníhorežimu židovskéguerilly.
Cita
,,fJm
ha

ou,

kurrenten auszustechen, soll er auch Einfluss auf die Jtlstiz genonrmen
,,Aby se zbavil konkurence kot-umpoval justici.."

Sa

,rPa
přit
uk
Poc
reži
jedn
pran

ný-byl

jedním z hlavních aktérůvelmi závažnéaféry
ora Papers", kdy se tento zločinec pro změnu věnoval praní Špinavých
které si ukořistil rra Ukrajině. Jak ubolré, vydává se za preziderlta Ul<rajirry.
se vyhýbal řádnému placení daní na Ukrajině a ještě pra| špirlavé penízc

istěné UkrajincŮrn přes dariové ráje a offslrorové firtlly, jal< ttbolré. jal< bezbožné.
opitelně itoto je v Cecháchzcela obclobrré, jistý žid a STI]áI<I)l<terelho
protlačuje na úřad prezidenta republil<y, dělal přesrrě to stejné a je taktéž

mzh1avníchaktérůskandálr'P.NejednáseonicmerrŠíhonež

Špinaýchpeněz a vyhýbání se placení darrí. Režim židovskéhozločince
rajinY, který se vyhýbal placení daní na Ukrajině,, je pochopitelně ;rcl celott
do r při těchto zločinech proti slovanůnr masivně poclporován Českou
žid kou guerillou právě z claní Českých placujícich ill z toho by se jednonlu
ZYe l žaludek.

zU

je-n

//www.novinky.czlzahranicnilevropa/clanelďzelenskyj-a-pandora-papers_cisar_
ry-40374239

Reži n židovského zločince
nikoliv clrudí Ul<ralinci. je
in Í masivně podporován Ceskou židovskou gueri1lou z daní Českýchpracu.iícícl:,
že tenío zločinec, t.dy{llll
sám, si své ukořistěné peníze, často
poc zejícídokonce znejzávažně_jšítrestné činnosti, vyváclěl z Ul<rajinlr přes claňor,ei
ráje nastrČenéoffslrorové firrny avyhýbal se tecly iplacení clatrí na Ukraiině!|l
T
nyní torrrttto multit-r-rilionáři. l<teý kradl a neplatiI darrě na Ul<rajině. pornálrají
zd ucetrí chtrdí Češ,1,ktet'í pracovali a často dřelilako zvířaía a ve své dolrrovině
ř,ádrr
dané zaplatili. Židovská guerilla v Čechách sé však těclrto.jejich perrěz
Zm
ila a nyní je ver'ejně lifi,rrie rla Ukra.jir-rll ve prospěch zločince Volodolnyfa
Zele kého a jeho vraždícíbaridy, která nemá slitovárri s Ul<rajirlci arli s.|inýnri
sl
rrskými národy, tedy pochopitelně alli s Rusy a tírn trtétlě s Čechy.

Z

lrodnutí orgánŮ Y()Zu, tedy bratrské židovskégr,rerilly z Čech. lná ukrajirrská
žldo ská guerilla z,ajištěrrou podporu z daní Ceských občaIlů.Miliorlv l)kra.jirlcťr r.šlrl<
op
ilY svojí zerni dávrro před začátkem bojových operací Rusl<é f-eclerace. {_]tíl<a1.1
lTlaS vě Právě př'ed židovskou guerillor,r reprezetltovatrou nytrí zločitlcenr

ryutíkalypr'edtěmitodarebákyapředjejichhrůzostraŠrlÝrlli

koru nírni pořádky po nriliorrech,takže nyní jsou Češiclonrrceni poclporovat z daní
proti rkrajinský okupačnírežim Volodornyra Zelerrského. l<terý r,yháněl po rlrilionecir
Ukra ince ze wé země!!!

Ukra inci i ČeŠijsouv podstatě donucováni l< totrlu, aby si vellni clraze zaplatili
l SVo i vlastní popravu a zničenív]astních rodin a rrároclťr. Generace lidí jsor_r tu vžcly
uclr
holeny nějakými planými sliby, aby se pakul<ázalo,že všecltno bylo ocl
sanré o PoČátl<u Úplně jinak, Židovská gtlerilIa je obelže. uclrlácholí a clókonale
u
v omYl. Statisíce CechŮ rredosáhly za celý prodr,rktivni život ani na sl<trtečně
přrja lné bydlení,natož aby rrrohly založit plnolroclnotnott roclintl.

Pozn

V

ím se orgánem YOZu rnyslí vzhledern k okolnostenr orgány vydáva_lícíse za
,a ťrřady Ceské republi§,
Protestoval předseda VOZ.II
ala .i al<oby 1lředstavitel Českéreprrbl i l<v.
při setkání s válečrrýlrr zločincerrl Volociylllyrelll Zelerlsl<ýrrl 1lroti válečrrélrrtr
zloČinu, kterého se dopustily Ukrajinské síly pod velenínl Zeletrského clrre
l4.3.2022 v obytném centrtl města Doněck?

Nebylo to nál-rodor"r tak. že předsedaYOZu Petr Fiala r,yjadřoval tomuttcl
válečnémuzločinci Volodymyru Zeler"rskérnu dokonce obdiv!!!??? Nerrrohlcl
by to být tínr, že se jal<o zbabělý válečrríkz luxusrlích polrovek českýclr
státních klimatizovarrých kancelál'í a zločirrný doclavatel snrrticícl' zbraní na
Ukrajinu, kteý tarn dokorrce ilegálně a veř,ejným zločinem'proti veškeré
zákonnosti a proti ústavnímupořádku českéhostátu verbuje vojáky, se
však při své cestě zasvým spolupachateienr Zelenskýlrr skrývá sánr v civilnínl
vlaku za bezbranné Ukrajirrce, které lTužil jako živéštítya tím se dopustil
sám váleČnéhozloČinu!? Nemohlo by to být tedy tínl, že válečný zločinec
Fiala vyjadřuje svŮj obdiv druhémrl válečnéntuzločinci Zelenskórrtu?
Považujíorgány YOZu civilisry, starce, ženy a děti, l<ter'í zernřeli drre
14.3,2020 z důvodu nelegálního použitízakázané kazetové mtlnice
a taktické rakety U-ToČka ze stťany vražednélro Zelensl<élro režirnu proti
centru tněsta Doněcl<, r,,ťrbec za lidské bytosti?
Pokud orgány YOZu považují Doněcl< za Ul<rajinsl<é ťrzemí.dol<áží nějal<
vysvětlit. proč tecly Ukrajinské voienské síly pocl kontrolou žida
zelenského útočízakázan.ou stnrtonosnorr neliclskou zbraní rra své vlastní
civilisty? 'Tal<že ti lidé si tu zákeřnou zbrati, která byla por"ržita l< jejiclr
trvalému zmrzačeni a usmrcení, nruseli sarrli zaplatit'7 Stejně jako v Čecháclr']

za jalým

ťrčelernse pt'edstavitel

voz,D

a jedním z aktérůorganizovarrého zločiIlLl na

setkával s válečrrýrtr zločittcetr-i
Ul<ra_jirrě?

Setkal se předsedaYOZuIrv
poslecltrícll cleseti letec!
s Igorem Kolomojskýrrr? Jaký vztah rná režirrr YOZtt

tal<é lrapr'íklad

Byla zver'ejrrěrla fbtografie nružťt.l<teří seclí zře.jrirě v tleviditelrrérrr vlal<u
a hleda.ií něco na rnapě, Jížtotnísto na trrapě našli rlebo ho stále hledají?
Jaké rnísto bylo na rrrapě za peníze daňových poplatníkůhledáno? Ne.jednalo
se náhodou tř,eba o arnerické velr,yslanectví ve Varšavě?

Při Údajnérn pr'íjezdtr VIP delegace civilnítrr vlal<eln do- obleženélro Ky.ieva,
byly nějak inforrnoválry Ruské úřady či ozlrro_iené síly t{usl<é f-ederace? Byl
tento příjezd a odjezd delegace nějai< př,edern s orgány Ruské ieclerace či
s velenírrr ozbrojenýclr si1 Ruska dornluven?

KolikstálaČeskéhodaňovépoplatníkatatovýletnícestGakolik
lidí se podílelo na jeho fyzické ochraně'?

ll)

Jak by|o vidět Volodynryr Zelenský zatín^l tletrí v žádném vězerrí a nrťtže
přijímat delegace v palácích. Proč nebylo možtló uskutečnit rnnohenl levnější
šifrovarrou telekoní'erenci, pokud si nruseli l-rěco tak důležitésdělit?

12)

Byla zveřejněr-ra fotografie, lla které byly čýr'i stewardk1,_jal<obv Ul<rajirrskýcIl
drah. Byly tyto stewardky a jejich rodir-ry. například je.iich rnarrželé.nějal<

zpravodalsl<y prověr'oÝány? Jak bylo zajištěrro. aby neirr[ornrovaly o zvláštrlí
delegaci ve vlaku, která se velmi očividně právě clopouštěla válečrréhozločirlr_r
tim, Že se skrývala za civilisty, které tato delegace bezohledně vystavila

smrtelnému nebezpečí! ! ! ???

l3)

Př'edseda YOZu Fiala rná jal<ousi neprůstř,elnou vestlt a heltnu na fbtografii ve
vlaku, kde je zataženéokérrko! |.| Zatímco venku na nádraží před vlakern,
kde žádnéol<énko zaíaženo pochopitelrlě nenlůžebýt a ne.isott chráněny
žádnými stěnami vagónut, tal< nikdo z ťrčastrríl<ůVIP delegace nelná ani
vestu ani hellnr-r, proč?

14)

Volodymyr Zelenský zásobuje svět jelro pubertálními ,,selfíčl<y", které mají
dokazovat, Že se zdrŽuje v Kyjevě. Pořídil nějaký z účastrríl<ťrVIP delegace

také nějaká selfíčka,l<terými try zase rnohl obšt'astňovat Českéclaňové
poplatníky?

žiao ská grrerilla ol<uprrjící státní zastupitelství. tedy 1lravomocně oclsottzení
z
ci ROSem.e
u-.
se .lali vyhrožovat českýrn
obča ům za lyjádření podpory Rusku či Ruskýrn představitelůnr. židovskýrrr
přel<r
vánínr zál<onti to vysvětlrrjí jako podporování genocidy či schvalor,árlí
z|oči Ů gerrocidy. Což je ztrovu a znovu naprosto lrbovťrlnéžidovsképl'el<rucovárlí
ťr a vťrbec všelrcl. Oni si prostě myslí. ž,e když mají Ceské zbraně pocl
kon
lou, tal< maji libovťrli ja§koliv zákon i,ykládat po svéln. To by pak
vyjá ření jakéhokoliv obclivu k Americe tnuselo být také trestné, pokud by
plati jejich výklady pro vŠechny stejně a to zcela evidentně neplatí, takže je
zcela flagrantně poruŠeno vŮbec to nejzákladnější pravidlo právnílro státu
a toti , Že před zákonenr jsou si všichni rovni. To' co však židovská guerillir
před ádÍ, to není zákono ale maskován& jejich zákeř,rró, často vražeclnétresttrtí
ctn sti za zneuŽití orgánŮ Činných v trestnírn řízení. No a pochopitelně i nyní
moh u miliony obČanŮ pozorovat, že to je namít",eno proti cíleným osobálrr

a rov ost obČanŮ zachována'\,ozhodně není, což je právě ctůsledek toho clěsivóhrl
Zneu tí a dŮkaz, Že se neiedná o nějakou legální činnoŠttěchto lidí, je to maíie,
která se Pouze maskuje státnírni orgány... To, co se rlyllí odehrává před očirrra
celélr národa, zablokování opozičníchwebů, zavírání1iclí za názor.
1lorttšor,,ání
nej
ladnějších principŮ právrrího státlt, kdy prerniér se cítíbýt nad z,á1<orl. se ještě
vda ko brutá|nějŠí, větŠía nesrovnatelně zákeřnější a násilnější míře clěie proti
jedn tlivcům z íacl českévlastenecké intelig.n.ó. Tect}, britálně a vražeclně
ktel'í byli sclropni je sesaclit, národu clemaskovat jejich metody

ty lr.rmpy |<e spravedlnosti. Jejich agenti na soudech ;inr to všecilno tla
Ústředí odklepnou a veřejnost se pak dozví pouze to. 4,,9 llělido byl odsouzerr.
Stát
zástupci pak r,ystupují v médiíclis títrr, že jim rlal ..soúd" útlajntj zapravclrt
asd
s ýsměchetn l< obětem, jerrž llerlrěly lrejrrrenšíšarrci, sl,é d'ábelsl<y děsivó
pe
rznosti. JenomŽe neřeknou, že předtínr nastala rozsáhlá korupce souclu. l<cle
a při

jsou

izra
i to,

lTlaSoVe

řídka přímo agenti izraelského MOSSADu, kteří prostě splní hrdě svůj
ký Úkol a odklepnou proti nebožákovi na přání jeiich ílstředí klidně třeba
zeméje údajně placatá. Takto systematicky uvádějí obyvatelstvo v omyl.

Na

kladě veřejně cleklarované pobídky odsouzených zločincťrpůsobícíchna
Ím zastupitelstvi začala tedy jejiclr ozbrcl.iená složka. respel<tive policie ČR.
te
zovat Cesl<é občany. l<teré dokonce zatýkala či je omezovala na svobodě
ao iňovala, Opět je zde totální dadaisrnus a svévole v libovolnérn ohýbární
jaké okoliv zákona, Navíc to cíleně použíl,a.iípouze proti opozici, pokLld by takovó
lT)
y uplatnili satr.i na sebe, tak by na svobodě nerrrolrl zůstat ani.jeden z nich lll

Nyn
zl

je.jisté,žepředsecJaYoZu-sepřímoosobněsetkalsválečnýnr
a sám se válečnéhozločinu dopustil, alespoň to takto proklamuje, že

§e

navíc dodával na Ukraiinu smrtícízbraně a verbor,al
l
ě bojovníky ry souČasnéhopáchání trestného činu sabotáže vůbec
ústa Ího systémtr v Cechách, spočívajícího
v parlatnentní cletnokracii. Nemůže
niko lu nabízet svévolně beztrestnost za poruŠovánízákonŮ, od toho jsou
zák Y,Že platí pro vŠechny, tedy i pro Fialu. Tato rlafre _ještě děsivešji poruštrie
vešk ,rort zákotrnosj, poktrd lrení nasvícena reflel<tory rrlasrnédií. Přínlýrn rlaváděIlírrr
kt tné činrlosti. Ědy lákánírrl bfiovníkťr na Ukrajiritr. což je tal<ó.un-rtut,lý trestrrý
c
le trestrrÍ]ro zákorríktr. Fiala páchal opět clalšítt,esttrÝ čitl v př,írrrérn;lřetlclstt
obvi ěn samozřejrně tlerrí natoŽ, aby byl zatčetr. Na státním zastupitelstv,í jsou totiž
zloči i, jenž na oplátku tuto nrafiánskou banclu clrrárrí. Ruka ruku rnyje.J
se
al Přímo s nejvyŠŠím
představitelem a válečnýrn zločincem Volodymyretn
jehoŽ
ozbrojené síly se pouze pár lrodin př,eci setl<áním s F ialou cloprrstil1,
l,
vého váleČnéhozloČirru a terorisInu proti cil,ilistfinr v Doněcktr. Předsedrr
vo je zcela nepochybně příslrršníkmafie, která ilegálnínl způsoberrr válčína
Ukr ině, pohyboval se vŠakcivilním vlakem' aby cestujícívyužil jako živéštíty.
Měl e vŠakpohybovat v jeho válečném úsilína bojišti v řáclně označenént
pros ředkuo aby protistranou mohl být legitinrně zlikvidován bez ohrožení
civil itŮ, které vŠakt| využil jako živéštítya ještě toto vyclává za hrdinství.
111

Logi <ytedymusíbýtpachat.IlDajehodoprovoclpřeclvedenozatčen,
ome, ván na svobodě a obviněn. Brrde celá ta sebrankao která tu veřejně,
masi rě a ve sdělovacích prostředcích glorifikovala žiclovskéhozločince a ri},ní

Celý írod můžepozorovat,že tito obviněni ani zatČeni nejsou natoŽ, aby bYli ve
Naopak op-ozice je zatýkána a je obviňována zcela nesmyslně a perverzně
v^Z
ze sch alování genocicly. To je otř,esné zneužíváníorgánťr činných v trestním
rIZenl které na územírepubliky nebylo ještě nikdy ani za nacismu ani za
komu ismu. Současná situace je přímo děsivá, too co si prožívajíoběti této
zrůd l mafie žiclovské guerilly, to nemá v dějinách obdoby.
Opak i tato zločirrecl<á židovská sebranka z Čeclr tot-truto válečnérrruzloČinci přÍrlo
dodáv zdarmajinri Čechťrmukoř,istěrré zbraně. tírn spíšeby za podporu a podíl na
ch zločirreclr rněla být řádlrě potrestána. Ale tito paclratelé, kteří páchají
vál
ě!!! Jak je to možné?Jak by toto ve
ém právnínr státě bylo jen možné?Je to nrožnépouze a jedině proto, že
skut
práv stát byl občanůmmasivně pouze předstírán a ve skutečnosti nikdy
neex oval. Židovská východní maíie organizovala již jakoby převrat v roce
té doby pouze strhár,ala veškerý rnajetek a nroc na sebe za clěsivé
l989,
celého státu a zejména korupce justice, jinak by toto peklo právě vůbec
koru
nebyl možnéuskutečnit.
l(cly
dou tito paclratelé YOZtl za.clěsivé zločirry olrvirrěni? Kdy bude omezena
jej ich voboda? Kdy budou zavřeni do vazby stejrrě.iako terrto režinl z,ce|a svévolně
zavír do vazby. tecly do př,ísrrělšílrovězení, je.iich odpťrrce? I(cly?

od

je zryejmá, tept-ve tehcly až si Češivezlnou svů,j stát nazpět !!!

15)

PředsedavozrrGsenatiskovékonferencidnel6.3.202?po

údaj ém návratu z Kyjevao která byla př,enášena rnasméclii, netajil obdivem
kUk iincům a to i př,esto, že jen pár hodin př,ed tím než se setkal přímo s jeiich
m přeclstavitelenr a velitelem ozbrojených sil zelenskýln, jehož
nej
ené síly se clopustily nelidského válečnéhozloČinu v Doněcku a smrtelně

Bude
telev

jy i toto věru velmi věrohodné a zjevné vyjádření obdivu clokoIrce clo
ke strašrrému nelidskénttr
ích nrasmécliípřínro od př,edsedy VOZur

ikd

nejednají,
Jak je možné,že tecly v rozsálrlé trestné činnosti
tato trestná činnost je tak,rozsáhlá, že hravě strČívŠech ostatních 200
,ů do kapsy a to i tehcly, že se těch 200 přípacltl sečte clohromady- Zde

zloči uo dokonce po té, co se tento obdivovatel př,írrrri sám osobrrě setkal se
strůi lm těclrto vražedných nelidskostí, nějak pronás|edován orgány YOZu'!
Orgá y YOZu, státní zastupitelství a Policie CR přeci prohlaŠtrjÍ,Že gloriÍikace
ao vování genocidních zločinůči terorisrntr bude trestáno a rravíc již
omezovali na svobttdé za pouhé ,oíanděte Rttsťtnro' a tacly
přísl šníkyop
mo obdivuje a glorifikuje teroristu a jeho teroristické činy

pří

mů
do

celýnárodpozorovat,ženejednají.,-neníobviněn,nenlpř.evezerr

ačkoliv jim zákon ukládá s každým zacházet stejně. To by ale museli
zach zet stejně i sami se sebou ... to, jak všichni virlí, nedělají a rtělat nehodlají.,
pou , terorizují skutečnotr opozici !! !
,

PlatípropřeclsectuVoZ"|I'nějaké.iinézákonynežproostatní
občany Ceské reprrbliky?

17)

Je Vám známo, že Národní Odbojová Rada.nedopustí tyto zvrácené
nespravedlnosti a již opravdu veliký počet Cechťr je připraven k boji
a k dopaderlí zločirrcůVOZLr a jeiich dodání k výkoLu z
při zachovárlí všech l]orell1 lr.ezitlároclrrílro právir? Je Viiirl to zlrátrltl'? Máte
k totnuto dokulrretlty na Vašich datových rrosičích']

l8)

Jaké dalšíosoby byly součástí delegace z Č]ech a kolik Českýchobčanůse
pohybovalo s delegací po ťtzetr'í tJl<rajiny'/

l9)

Dovezla tato delegaceYOZIL z Čech své spr'átelené židovsl<ó guerille rra
Ul<rajirrě nějaI<é dary? Byl clopravetl ..neviditelllýll" vlakern také ně.iaký

vojens§
20)

n-rateriá1?

Byl použit pro účelydelegace neviditelný vlak či pouz_e neviditelný vagón

technologií super stealth, která byla r"rrčitě vyvinuta Ceskými vědci
a vládními experty označovaná jako Pštros? Tedy zatálrnou se rolety
v kabině a tírn pá#$Hq-vše neviditelrré. což je zdťrvoclněno tínl, že cesttr jíci
vagónu nevidí ven a čtenář,i a diváci t-trasl,tlédií, l<de jsou vyobrazerli ťidajní
hrdinové ve vagóntt. pak pochollitelně tal<é rric nevidí?
s

21)

Bylo by možnépodobný neviditelrrý

22)

Pokud rreviditelrlý vlal< rrlol.l posloužit k odjezclr,r VtP delegace z obklíčerlého
Kyjeva, rnohl by tedy podobnÝ vlak. at' již,to b1,lo col<oliv. posloužit
i k evakuaci Volodyllyra Zelensl<ého a jeho vražednéžidovsl<éparty

či přímo do l(yjeva?

z

Kyjeva?

vlal<

yyužítk dodávce zbraní lla

Ul<rajirlr_r

:

23)

Bylo by nrožlrétechnologii rreviditelrléIlo vlaku supeř stealth - Pštros
pos§tnout běžrrýrrr Ul<rajincťtnl, ab,v- se dostali z obklíčenýchrlěst?

24)

Orgány YOZu podporují na Ukra.iině režil,n zločinrréžidovsl<égr_rerill;,
reprezentovaný Židerl VoIodyll]yreln Zelensl<ý,r1l. o tolll netllůžebýt sporLr.
Dodáva.lí jirn zbraně a clalšípodporr"r, Proč vydávají orgány VOZu zjevnorr
údajnou podporu Ukrajincům?

25)

e známo orgárrůln YOZu, že

!!??? Proč s těmito

fal<ry orgány

YOZu neseznamu|í své ovečky'?

26)

dyž představite|é YOZtt rnluví o toln, ž,e rcžim židovskégr"rerilly na Ul<rajirlě
ojuje za,,lrás". tak tíll za,nás" se snad myslí ,.zarež.itn VOZu", tedy za
žtlmy židovskó guerilly v Čechách? Určitě tínr srrad nernyslí zá.lmy českýclr
1idí, kteří jsotl tlyliějšínr režiniern VOZtl prorrásledováni, mltčetri,
lastriováni, lyliárlěrri či r,yvražd'ovátli'J Nebo stlad atlo?

21)

Režim YOZu zánlěrně nepublikova| žádnévěrolrodné intbrmace^ llatož
skutečně setkal na Ukrajině
důkazy.žese|s§t!
tleustále obšt'astrir-rj e srlět
v obléhanémrlíěstě Kyjev. Pt'itonr sá
,

Cesta představitelů VOZu
můžeUkrajinu a dokonce

však mirno jiného dokazuje, že sámt}edy
i Kyjev kdykoliv bez problémůběžnýnr vlakem Ukrajinských drah opustit
a bělrern několil<a hoclin rr'ůžebýt v Polsku ve Varšavě právě třeba na
americkérn velr,l,slanectvÍ, stejně jal<o to udělal předseda YoZute
a celý jeho doprovod. Jeli nerušeně civilnírn vlakeln do centra l(yjeva a pak se
že tedy steirrě
vlakem zase vrátili clo Polsl<a. Zločinec
jejich
vlastních
tak nerušeně pencllovat mezi těnrito dvěri.a místy,.ial< to dle
slov udělala ýprava YOZu z Čech.
https://rumble.com/vwtzar-poslanec-ukrajinskho-parlamentu-potvrdil-eprezi dent-ze l ensk-urpchl-do-exi1. html

Pořídila Výprava YOZtt z Čech rrějaká vlastrrí ..selfička" čijinéclťrkazy.
kterynri by průběh událostí rrrohla dol<ázat']
28)

Máte na svýclr datoých riosičíchdťrl<azy o tollt, že Národní Odbojová
Rada (NOR) vyzvala představitele VOZu, aby rydala alespoň předstírané
spravedlnosti jejich l00 největšíchzločinctl z řad orgánů činných
v trestním řízení a justice. kteří ttr rozpoutali clěsivý státní teror, kteří se
dopustili vražd či nelidského a zákeřného jeclnání! Režim žiclovskéguerilly
se vederrí NORu l,ystlrál, snažil se do NORu iníjltrovat agenty a pokirsil se
opakovaně o aterrtá§ a §zickou likvidaci.iinri př"edpokláclanýclr člerrťrNOR.rr.
kteří jsou však v absolutnírrl utajení. Aby bylo jastlo, Národní Odbojová Rada
u největších zločincůnepožaduje pouze jejich odstorrpení z vedoucich pozic
ve státě. To by pouze jedelr zločinec byl nahrazerr dalším zločincenr
židovskéguerilly. Proto Nároclní Odbojová llada požacluje jejictr
spravedlivé odsouzení a zacházení s nimi alespoň trochtt poclobně jako
i oni dlouhá léta a clesetiletí zaeházeli se svýlni obětmi. Tedy pro příklad
u největšíchzločirrcůVOZu ť.vpr,r Igora Stříženebo Lenky Bradáčové.
u kteďclr se jedná v podstatě o odsouzené zločince clvěma rrezávislými
trestními senátLRepublikového Odbojového Soudu k nejpřísnějším
trestŮm. b}z režinr lněl přistoupit k.iejich zatčenía urnístění do vazb}z za
účelernqzšetřovárrí a v},slechnutí svědků. kterých je rnnoho stovek" ab}, si

tito zločinci po dobrr vyšetr'ovánízal<usiIi to. čítlttt nrasivně a prograrrrově
terorizovalijejich oběti a oponerrt}, režirlLr. Následně by lněl být zřízen zvláštní
trestní tribtrnál po vzoru Slovetlsl<a, kde by tito zločirici nlěli být sor_rzerli pouze
Ceskými a nikoliv židovskýlni soudci. Pol<rrd by měly být zastor-rpeny
menšiny, tak všechny rr-rer-ršiny a rlil<oliv pollze židé.T'ito zločinci zaútočili
nezřízenýlrl Irásilírrl a zrŮdriýrrr bezprávín] lrroti rrespoilttt česl<ých rodirr. ;rlno
z jejich obětí je po útrpnéstnrti, plno liclí bylo měsíce nesl]rirvecllivě
zavřeno v kleci, přišlo o zaměstnání, o zdl,aví i o r,šeclrtly životní
příleŽitosti a veŠkerýmajetek, nezř"íclka také o roclintt. Nál"oclrríOdbojol,ii
Rada navrhla vederrí židovsl<éguerilly píag1ax1-čá§tgĎug nápravy s tíirr" žc
by patrně bylo možnése v},lrnout válce a plno zbytečnýrrrgk9dáxl_laJš9e&_
stranách. Tito zločillci si ale rrryslí. že nra.jíabsolr-rtrrí Illoc. rrě.iakou výsadr_r oc1
Boha, vraŽclit jejich rreozbrojené a lrezbrirnné oběti a ty,že nelnají právo
na jakoukoliv sebeobranu!!! 1-o všal< r, tllotnetltě. kcly začali oter,ř,eně vraždit
a rozpoutali děsivó bezpráví. nelidské l<řivdy a totální korrrpci. př,estalo zjevně
platit. Na onoln světě titcl zločirrci žádrrou rnoc evidentně rrerlla.ií. spíšenaopak.
čeká je tam lnísto ve věčnémpekle!!! Proč tato pakáž,, která je něčeho
takového schopná, vůbec přišla na svět??? Jak lepšíby to bylo pro jejich
oběti, kdyby tu vŮbec nebyli!!! ]-ito pachatelé zapornínají,že prlrvo rla
sebeobranu je zakotveno iv České.1lo{ažrllo v.ie.jiclr Ústavě. Je tcr zal<otvetlo
v několika je.jich zál<oneclr a hlavrrě je to zal<otvello v tltezinát,ocltlírll právu
av podstatě_ie to přirozerré l<aždérntr živéllrtltvortl. Orli si všal< rl.1,5|í. že.je
samotné clrrání nějaké žiclovskél<or,tzlo a ostatllí rrrťlžou l<licírlčpovražciit. Ceští
hrdinové je vŠakzákonnýIn zlrůsobern přiveclou ke spr:rl,ecllttosti, i kth,lty
se postavili na jejich veliké, Často velnri špinavéuši. J'ínrto přepjaým kIytíril
jejich největšíclrzločincťt posl<ytLrjí itěrllto 1lachatelfrrlr tlrcdvcšdíslužbr"r a na\,íc
se svezou spoltr s nirr,i rovlloll c1o pel<la. Nyní b), tito gatttlet'i rrrěli i šanci z celé
šlarnastiky vyjít s relativliě nlírrrýIrli trest1l vzhledetll k je,iiclr strašlir,ýrlr
zločirrťrrrr, Ar,šal< jakrrlile začrrotr trrrrírat prvrlí lidó v oter,řerrérrr válečrlélll boji
na ulicíclr. tal< titcl zločirrci btrclor.r blgsl<rrryclrle dopaclerli a s n§jrĚš]_
pravděpodobností jirn bude zákorrnýnr zpťlsobem cl|e rozstrclku
nezávislého souclrr useknuta hlava. Tito zrůdrrízločinci v Čeclláclr zaťrtočili
velrni Často proti celýrrr rodinárlr. tedy rrejerr proti cílovéolrc\ti. ale iprotije.iich
rodinrrýrn příslušníl<Ůrn. aby právě oslabili vťrli či schoptrost obrarly či
spravedlivé pornsty, Chtěli se prostě zbavit i svědl<ů a ce lor,t záležitost tírrl
jednou pro vždy vyřešit, aby tr-r arli nebyl lrěl<do. kdo b.v o těchto rreliclsl<ýcIl
kř,ivdách a zločitlech nrohl vypr,ávět či se rllolrl clorrláhat tráprav1, Ilebo clo|<oltce
i spraveclltlosti. Je.jich oběti jsou celé Českó rtrdiny, lrteré oplritiávaií ntrtt,é.
utrýzněné, utrápené az.mrzačené.Zatín,tco rodirry, paclrate lťr se tu proclLrcírLrií
v luxusních autorrrobileclr a Žijí životy v rrř,epychu po_cházejícíhtl v podstzttcY
z výtěŽkŮ z té nejzávažnějšía nejzákeř,nější trestné činnos.ti vtibec!!!
Následně tedy dopadne spravedlrrost veltrli zpi,ínla i rra_ie.|iclr rodinv. Podle
vedení NORtr rnLrsí být zaclrováno pravicllo. l<teré bylo i rráležitě ttzál<orlěrro" že
teror. l<terého se clopustila židovskir grrerilla na,iiných rodináclt, musí nrít
v koneČnénrdŮsledku úČinky,jako ktlyby se tito zločinci cltrpustili teroru
přímo tra své vlastní rotlině. Proto si vecler,í NORtr lnyslí. že tírnto žiclovská
guerilla svýrrr ne.ivětšírn zločincťtnltlloc nepotrlolrla. nakonec budou

opadeni a potrestáni mnohem př,ísněji než jak by to rnohlo být nyní
trestní důsleclky budou vyvozeny i proti jejich roclinám. Nyní by z toho
dní zločinci mohli vyjít ještě s takzvanýrna modrýma očima, jak se říká
cizích jazycích, tecly s relativně mírnýrni tresty, přestože právě tito
očinci mají v naprosto clrtivé r,ětšině žiclovské černéoči pod černým
bočím.
o, co si

přeclstavitelé YOZtr zvolili,

,ie

v poclstatě válkrr.

lroti jejich oponentůrn. kteř,í jejich zločiny demaskujÍ.

-foto

l<de

by ale oni

vŠakrrebr-rde

Lngovat clo nekotrečna. žádrrý strotrrečel< neroste do rrebe. Ceštíhrclirlové
to věru zrŮclné zločince trakonec dopadrrorr a stejně tak všeclrny ty
arebáky, kteří je kryjí či s rrirni kolaborují, tínt spíŠevŠeclrny,kteří
im v těchto nelidských zločinech pornálrali a nebo se na těchto
činech přiživovali. popřípadéz těchto zlocYinů jakkoliv profitclvali.
áte o tolrrto návrlru, l<terý dostali představitelé VOZu. na svých datovýclr
osičíchzáznaln5,?

ůžesi nějaký souclný člověk ll1;l5|"t rrěco jirlého, že odrnítntltí tolroto věrr.r
ravecllivého a rTlírrréhoprogralnr.t povede l< něčerrru.jinérltr než l< válce? Oni
ají dokonce povinnost i podle dnes platných zákonťr Ceské republiky
to zločince pozatýkat a odsoudit, mají povitrnost zabránitjim v treslné
nnosti, nic tal<ovóhu.. však neclěj., to nrůžen;,ní pozororut kaŽclý Čech.
neplatí. yyklácla.jísi.ie
dyž
qg jinr to prostě nelroclí, tak zál<orrl,tra.iedttoLr
J
'
u "
.. !
:..
jinak. Židovská gtrerilla si totiž rrryslí. že se prostě Ceši nebo.iakýkoliv.ilrnr
napadený národ rlechá jen tak povraždit bez toho. aby se brárlil? Oni si rrryslí
jak jsou nekonečně mazaní,jak tu mastl ovládaného a podváděrrélro trároda
hravě obellrajía ornotají si jí kolem jejich tlustélro prstíčku.Myslí si, že jsott
tím nedostlžníavšetnocní. A tedy si myslí. že ostatní národy se nechají takto
zavést do pasti a r-rechají své blízképovraždit bez toho, aby se znrohli tra
akoukoliv sebeobrantl, clokotlce bez toho. ab,v brállili či clrrárrili své rllastní
děti, to si bohužel pořád rrryslí... Nároclní Ocibo.iová Racla (NOR) si r'šal< rny'sli
opak. Běcla tomuo kclo sáhne na_Ceský trárotl, běda rrru! Hrclitrové Ceského
národa se clostaví v prar,ý čas. Zidovsl<á girerilla to velrili clalece př"ehrrala
a br_rde to rllít vážnédůsledl<y. Jsor,r térrrěř netrapravitelní. opal<Lr|Í to pel<lo
Bohužel v l<aždégetreraci ..,

Označujete se jako orgárr či instituce veřejrré nroci, tak se dá volrrě dovodit, Že
s touto nelegální vládorr YOZu pr'inejtnetlšítrr l<olaboru.|ete a zásacltrě se
protitěmto zločincŮln nevymezrriete ani nevyjaclřujete nesottlrlas s
vraždami!!! No jsor_r to právě oni, kdo Yánr ze státrríclr peněz přeposílají 1llat"
že ano, ne.isot_t to všal< _ie.jich perríze. nejsou od rriclr..jsott to r"rl<ořistěrré perríze
Čechů,která Várl pal< r,yplácí.

stáváte ve svých zanrěstnátrích. přestože dostáváte svešdectvíod
oškolsky vzdělaných lidí, prYírno očitých svědkrl vražd a dalších

lrchaií

ř,ízerrélro bezpráví i státrlího terortt se
arebáci YOZu dopouštínyní pod tíhotr okolrrostí i v pt'ínlórll přenosLt př,ec1
rilionoým obecetrstvem. Pravda. cílerlézvrácerlé vražciy Cechťr. se př,eci.jcrr
eště srražír,rtajit. avšal< pod tíhotl ol<olliostí klidrrě již veř,ejně ukazujÍ., Že
eužíváníorgánů činných v trestním řízení jim není cizí ste.ině jako phrr,l
inýclr zločilrťr.l<teré páclra.jíjal< rla běžicínipáse. Nyrlí.isou těch rleziil(ollllostí

z1očirrůsvědkyrlri1ion1,lidí...OdsouzenízločirrciVOZu$

nejsort ve vazběn ale stále ve vrcholných íilnkcíclr,kde páchají
lšía dalšíkřivdy, působínezřízetré zlo proti celéltttt n:irtldtt stejně jako
ástupci justičnímafie, kteří poř,ád nerušeně řáclí na soudeclr ve prospěch
kupačníhorežitnu židovskéguerilly. Takto korutttlrují nejen justici, ale
šechny rezorty státu, nyní již před Inasovým obecetrstvem.

l]aprostý hadr ila
proti tomu le židovskéliterární dílohr'átí. Tito zv|áštnínadliclé, ]<teří_isor"r skr"ttečtlě r,šeho sclroprrí. lžou a poclviiclí
k nějaké nestvťrry z dalekého vesmíru, a to tak, že si to béžnýčlověk ani
umí představit v tom nejčernějšímsnlt, Takže Vám o něčenr. co je černéna
.V

oto.1e děsivó pel<lo a nepřekorratelrrá l<orullce. l<teré se tato žlclovsl<á guerilla
Čechách dopor_rští rra Vzršiclr spoltrobčatrech ir to dopclsttd zcela lleviditelrrč.

... to je tak děsir,é. tak šílené"že nokucl by třeba

okud rnáte sebelrlerší právrrí povědorllí. tak Várrr rnusí být títlrto.iasrié.že Iatq
, zrnocnili se tnoci
al<o vždy naprosto nelegálně tiln, že se doptluštívražd, straŠnéhobezprál'Í
děsivé korupce, a tínr je taky implicitně jisté, že se o žáclnou legální vlticltr
ejedná a jednat nemůže.
kud by nezkorutrrpovali orgány činnév tI,c-sttlítrr ř"ízorrí a soucly. tal< by plrio
těchto zločincťr,téměř všiclrni, bylo spravecllir,č a zaslouženě ve vězení
naopak plno_iejich obětí by bylo ve vedení Českéhostátrr, Místo toho je ale
v
l

1\

ato zločinecká banda se tedy prokrzate|ně za Českou vládu pouze ilegálně
ává, nebot'vykonává moc nad Cechy zcela mitno jakékoliv zákonné či
mokratické zmocnění. Občanó jinr k tonrttto nil<dy žáclnézmocnění
li. Jsotl u vlácly na záklaclě děsivé korulrce a strašného
pokaliptyckého poclvoclu !!! Máte o těchto 1rotlěrech z.ítr,nanry, lra Vašich
atových rrosičíclr?

30)

'frvá

okud bych se Vás zeptala, kde se představitelé YOZlt z Čech a banda
lerrskélio setl<ala. tak rrri napíšete , že to.je nlitrlo pirsobrlost Vašeho ťrřadtl
nebo instituce. Molru se Vás však zeptat podle zá1<ona o svobodnérn přístupu
k informacím,zda-|i se tito zločinci setkali v btrdově vašíirlstituce?
edostanu-li ř,ádrlotl odpověcl'1lodle zákotra. tal< br"rdu zvttžox,at oclvolání
k nějakénru dalšírrrr_r ťrřaclLl YOZu. Setkali se tecl,v tito 1lachatelé. předseda
YOZu Petr F iala a válečrlý zločirlec Volodynry,r Zelenský v br-rdově Vašelro
úř,adr_r nelro Vašíirrstituce? Zatyto otázky,.je zoclpověclrrá Vaše vlácla a vaši
jakoby chlebodirrci. kteří se však clopouště"jí strašlivéhobezpráví a děsivé
korupce a dokotlce cílerrýclr vražd.

na tom. aby rrré otázl<y bylv řádně podle zák<lna otár,l<u ptl otázcc
ány a odpovězeny !!! Otázky nelzejednou větou svévolně ocltrrítnout a tal<tcl
Zp
'ro Váln rl-rožná předváclí ta arogantní tlroc tralroi,e, že zál<olly pro
vaízákot"l ||!
i
tlě ne latí. Avšak právě ocl toho se zákon nazývá zákoneirr. že 1llatí pro všecl'tl;, tedy
i pro ás. V zá|<orlěje přesně popsáno,"jal< se otázl<y rrra_jízpracovztí".Zit si'tuace, l<d1,
t.tr vlá a, ke l<teré jste zjevrrě loajální, bestiálně vraždíVaše spoluobčan}, r,ilegální

tak v takové situaci je požadavek na řádné odpovědi právě od Vás,
odV í irrstituce velmi přirrrěřerrý závažrlosti sitttace. l<terá tižbrzy povede
bně k sebeobranným operacím velnri inteligentních,, r,zdělaných a
ne
stateč ých čechůsclružerrých pod vlajkou Nártlclní ortbo.iové Racly (NoR).
Jeden y molrl takový vývoj událostí zatrlěnit za.váll<rr. rlelrucle to r'šal< 1lravá
občan <á válka Cechů proti Ceclrůttr, ale válkrr Ceclrti proti zločineckó mafii řízenó
. která tu kornplettrě zkortttrrpovala stát a hlavně
iustici maskr_rje se za.iakoby česl<ými státnimr ťlřacly, Cechťrrrl l<radou ve l,ell<érn
plody ej_ich práce a životrríprostřed§ , za íěch třicet let to dosáhlo něco kolem tři
biliorr , Cesk}ch korun !!!
J_

Vm

jste

otáz|<ách se ptárrr pl'ítl-to na čitrtlost Vašíinstitt-tce. tletlí to

inrri rravíc v takto

vážll<:: situaci

žádný orlyl. 1vy

poclle zákona odpověclčt.

Děkuj rnnohokrát za pečlivézodpovězerrí otázel<.

Grlllr-ivčíNoR.
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ované informace dle Vašížádosťdle z.č. 1,06l1999 Sb., v al<tuálním zněnÍ, který jsme
I2.5.2022, se nevztahujík působnosť Obce Onšov jako povinného subjektu k odpovědi dle
na č. 106l1999 Sb.
u Vaši žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) z.č,1,06l1.999 Sb., v al<tuálním znění,
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