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Vážené dámy a pánové.

jako občan České republiky a mluvčí Prozatímní odbojové Rady Českých a Moravských
Zemí bych se Vás rád zeptal na vlastní činnost soudu, kterou musíte umět podle zákona
věrohodně vysvětlit občanům. Nejedná se mi o meritum věci žádné projednávané kauzy.
avšak musím vmést otázky k formálním a nepřijatelným jevům probíhajícího procesu, které
mohou zasahovat i do více soudních řízeni. Mq p9pisQvané QkQlnoSti mali vjce lak
Qwáynčné zmkv zřůdňé nespravecllnQsti a zneužin" institucí práva a sprave(llnQsti ve
Áásilných 71Qčineckých mMií cIownÁjicích celYm státem,
Jedná se o soud s takzvaným posledním členem
gangu
.
Otázky nevedou k žádné podpoře ani obhajobě obžalovaného
, ale
zobrazují nepřijatelné působeni zločineckých vraždících mafii uvnitř státních orgánů, které
zneužívají k nelidským zločinům dokonce i instituci justice a dalších státních orgánů.
Okolnosti jasně prokazují, že dokonce ani v případu
neprobíhá žádný
proces, který by mohl být vnímán či označován jako spravedlivý, natož legální. Zločinec
, který má být dávno odsouzen a jehož skupina dokonce organizovala trestnou
činnost přímo
gangu a dalších obdobných uskupení, si hraje v procesu na
obžalobu...to jsou přímo perverzí a nepřijatelné okolnosti prokazující upírání práva na
spravedlivý proces!!! At' je už obžalovaný vinný či nevinný, za takových okolností
nemůže být spravedlivě souzen, to by bylo zřejmé i malému dítěti...
Je toto zřejmé i soudu a předsedovi trestního senátu, tedy soudci

?

l. Jak je možné, že na straně obžaloby sedí vedoucí Člen
a
gangu, což je
a byla svého druhu nadřízená organizace
gangu? Tito zločinci vesměs
židovského původu korumpují bezpečnostní státní složky a využívají instituce a zbraně
Českých občanů ke státem krytým vraŽdám právě Českých obČanů, kteří jsou
nepohodlní okupačnímu režimu, případně se dotknou zájmů nějakého jejich vysokého či
vlivného člena, případně členky. V konkrétním případě se napřiklad jedná o
přibuzenstvo jisté vrcholné státní zástupkyně židovského původu pocházející
z Roudnice nad Labem, které se za zneuŽití orgánů státní moci snaží zmocnit
lukrativní nemovitosti v Praze. Stavěli bez stavebního povolení i bez územního rozhodnuti
v době legálně vyhlášeného stavu nouze a nebezpečí. Ještě u toho zaměstnávali nelegální
ukrajinské dělníky a přesto jsou zcela beztrestní, zatímco jejich oběti jsou pronásledovány
za využívaní organizovaného zločinu, nakonec ještě ukradli dvou a půl tunový
automobil s věcmi za 800 tisíc Korun českých. nevyšetřuje se nic, neboť to
JSOU CHRÁNĚNÉ OSOBY VOZU, TEDY ZLOČINNÉHO REŽIMU. Zatímco jejich oběti
jsou za porušování všech zákonů a desítek podvodů stíháni snad pro vraždy ... to je
neudržitelná situace opravňující každou oběť k odporu a k sebeobraně. Desítky
vysokoškolsky vzdělaných lidí vnímají, že toto je zločin uvnitř orgánů státní moci a Váš
soud přímo korunního prince této bandy nechá účinkovat na straně obžaloby? To snad
nemůže být ani pravda'??? To snad není ani zlý sen???

Títo lidé židovského původu z Roudnice nad Labem stavěli nelegálně, navíc absolutním
asociálním způsobem popírajícím nejmenší ohled na své spoluobčany či na majetek nebo
zdra\"i jiných občanů, nakonec vše vyústilo v sérii podvodů a YrůednéhQ zneužin" Stíítního
ustupitelstvi a orgánů policie. Na tuto špinavou práci využili právČ
.
který se takto zločinně angažuje naprosto beztrestně yjÉ!d!ú!áiijät!mů a jsou k dispozici
desítky důkazů o falšování dokumentů a děsivých podvodecll kterých se tato skupina
dopouští a právě zejména jejich nejotrlejší člen, zločinec par excellence .
Je Vám zřejmé, že pokud se s takto zločinnou bandou budete paktoval ještě k tomu z pozice
údajně orgánu práva a spravedlnosti, tak ponesete osobně právní důsledky, včetně Vašich
přisluhovačů a profitantů takové trestné činnosti? Soud by se měl okamžitě ohradit proti
působeni
na místě státního zástupce, stejně jako nadřízeného
. Pokud
tito zločinci podávají nějaké žaloby nebo zastávají místa žalující strany, není možné vést
žádný spravedlivý proces.
Je soudu zřejmé, že se jedná o základni porušeni práva občana České republiky na
spravedlivý proces?
2. Je soudu márno, že proti
byly podány desítky trestních omámení a důkazů,
které jasně dokazují, nikoliv pouze pomocí nějakého jednoho svědectví, ale pomoci dlouhé
řady písemných dokumentů, nahrávek, nevyvratitelných logických závěrů a hlavně i mnoha
svědectví z řad obětí a vysokoškolsky vzdělaných svědků, kteří nebyli v žádném spojení!!!
Naprosto nezávislé stejné zkušenosti, přesto tento zločinec není vlivem organizované bandy
v orgánech VOZu ani stíhán l!! Je to soudu známo nebo není'?
by v kÚdém
, neboť se dopustil a dopouští mnohem závažnější trestné činnosti a má na svědomí
i více obětí a to přímo i oběti na životech!!! Cq tam tento podlý z1QČinec dČláĹ na strdně
g!hžakhy?£Qj!úQmm!dnuiYa!dk2 Jenom v jedné rodině se jedná v podstatě o dva
smrtelné následky a dvě poškozená zdraví. Nemluvě o děsivých ekononíických a životních
ztrátách jak pro postižené rodiny, tak pro celou společnost, respektive pro Český stát.
Proč údajně nezávislý soud tyto perverzní okolnosti umožňuje, když Vám musí být činnost
zločince
a celé této kliky ovládající soustavu státniho zastupitelství
dostatečně známa'?
3. Je Vám známo, že řadu trestních oznámení na
obdržel i Krajský soud v
Praze? Ani jedno ze 180 trestních oznámení nebylo zpracováváno podle zákona, neboť
zločinci organizovaní pod
a
gangem jsou údernou pěsti zločinného
režimu a
je jejich pečlivě vybraným psychopatickým Benjamínkem, který v
podstatě zastává v dnešním režimu stejnou úlohu jako například dříve
v režimu
minulém.
4. Je Krajskému soudu v Praze a předsedovi senátu v procesu s
, tedy
soudci
známo, že zločinec
byl odsouzen na základě
nesčetných důkazů Republikovým odbojovým Soudem (ROS) k výkonu velmi závažného
trestu'? Tento zločinec
se vyhýbá spravedlnosti za zneužíváni zbraní Čechů a
orgánů VOZu.
5. Předseda senátu
se může přesvědčit, že člen
gangu
byl
v podstatě členem
a
gangu, kdy tito zločinci nechají pak odumřelou
větev odsoudit a Kučera angažoval na místo Opavy dalšího zločince, který pro něj vykonává
špinavou práci, jedná se taktéž o odsouzeného zločince Jurču, který pro něj nyní korumpuje

případy právě na zakázku té stejné mafie. Předseda senátu se o spojeni
a Opavy
může přesvědčit například z výpovědi
.
. Stejně tak může kdykoliv
vyslechnout svědky ohledně korumpování bezpečnostních orgánů státu, falšuji dokonce
i policejní protokoly. Dokonce i když se předloží listinné důkazy a další desítky důkazů, tak
proti této bandě není zahájeno ani vyšetřování I!! Orgány VOZu je využívají jako údernou
pěst proti nepohodlným občanům.
https;//www.yQLlnľbe,cQm/watch'?r=K\lPc8|iG-qE
hms;//www:yQljtub¢,cQm/watch?v—HxcueQwDcqs
https://www.Youtube.com/reSults?search .,quew=Ku°/)C4°/08Dera+Uzung]u

Nebo ze stránek
l'ms;//bracla"ice,unas,c"
6.

je elitním či přímo prominentním členem
a
gangu. který
má etnický základ. Mají aktivní podporu cizích velmoci a vykonávají nadvládu nad Českým
národem, jedná se o nejzločinnější skupinu na území České republiky od jejího vzniku
v roce 1918, i když se od samého počátku připravovala půda, aby takto zločinné jednotky
cizí mocnosti mohly na Českém území nerušeně působit a vykonávat svoji rozvratnou a
ziskuchtivou parazitní činnost. Plno zločinů, které vykonali jejich předchůdci ze stejného
pozadí, se připisují ,,komunistům"" a jinýrrl přestože se jednalo o stejné zločince sloužící jiné
mocnosti násilným zločinem integrovaných v orgánech Československého státu.

7. Domnívám se, že není možné vynést spravedlivý rozsudek nad
, pokud
na 1wĹci QhžAIQby sedí =[l!LdimĹa~skumĹLj!Ěů:YjlQ!ds!t;u:ří!~s~ný
gÁng a navíc ve stejně závažné trestné činnosti nadále pokračuji. Může snad
občan takový soud vnímat jako výkon spravedlnosti nebo tím je naopak demonstrována
absolutní nadvláda těchto fašoidních agentů cizí mocnosti?
zřejmě nebyl nadán vysokou inteligencí a tito lidé jsou nejdříve angažováni
a využíváni zločineckou klikou, která má etnický základ, pak je odříznou a v podstatě je
nechají odsoudit a oni sami dál pokračuji v analogické trestné činnosti s jinými pitomci.
Jedná se o trestnou činnost, kterou sami organizují. To je přímo perverzní, pokud zločinec
je na lavici obžaloby.
Nezávislý soud by měl takové řízení kvůli závažným podezřením proti
prostě zrušit a na tuto hru zločinecké mafie vůbec nepřistupovat.
8. Jak může člověk, který se dopustí desítek podvodů a falšování dokumentů, zneužití
pravomocí, krytí vrahů a dalších mafiánských praktik vystupovat jako státní zástupce,
když prokazatelně falšoval osobně opakovaně a masivním způsobem důkazy? Kryl
záměrně své spolupachatele a členy mafie!!! Jak může člověk, který organizuje
nejzávažnější trestnou činnost spočívající v korupci orgánů činných v trestních řízeni.
vystupovat jako státní zástupce v nějakém případu, když taková činnost není státnímu
zástupci žádným zákonem povolena, ale naopak přísně zapovězena'? Státní zástupce nemůže
úmyslně falšovat důkazy a to je přesně to, co tento zločinec mimo mnoha jiných zločinů a
trestných činů masivním způsobem zcela neohroženě vykonával a dále neohroženě
vykonává. O rom jsou jasné
, které můžou být kdykoliv předloženy jakémukoliv
soudu. Pouze
a
gang, potažmo mafie ovládající státní zastupitelství
zaručuje svým Členům, Že se ani před soud v režimu VOZu pochopitelně nedostanou.

Ta situace je tak závažní že hrozí vypuknuú' občanské války podobné té na Ukrajině, kde
byly použity v podstatě identické metody organizovaného zločinu. Občané České republiky
se musí obracet na mezinárodní organizace, aby se jim dostalo alespoň nějaké podpory při
čelení teroru organizovaného touto zločineckou a ziskuchtivou bandou, která se štíti práce.
se dopouštěl opakovaně zcela prokazatelně falšování I!!
Odkud má tedy předseda senátu soudce
jistotu, že k falŠování důkazů,
výpovědí, policejních protokolů a celé reality nedochází také v procesu s
, když na straně obžaloby je jeden z největších zločinců celé historie
Československa???????
9. Co je to za perverzní proces, který se označuje jako soud s posledním členem
gangu, když na straně obžaloby stojí přímo sám prominentní člen nadřízeného orgánu
samotného
gangu? Na straně obžaloby jsou přímo organizátoři této rozsáhlé
trestné činnosti, kdy jsou zneužívání pitomci, úplatní jedinci Českého národa a masivním
způsobem jsou zneužívány instituce údajně bezpečnostních složek státu právě k
samotnému páchání nejzávažnější trestné Činnosti, vykonávané zrůdným způsobem
proti Čechům. Souzen má být mnohem více
než
. Toto je
perverzní obrázek, kdy na straně obžaloby sedí v podstatě pitomec a skutečný zločinec
organizující i jeho trestnou Činnost v případě a v podobných případech obdobnou
trestnou Činnost sedí před kamerami na straně obžaloby l!!
Rozumíte tomu, Že je nutné této perverzní ukázce a nepřijatelným okolnostem
udělat okamžitou přítrž ze strany soudu?
Zločinec masivním způsobem falSující dokumenty, dopouštějící se rozsáhlé trestné
činnosti spočívající v mafiánských machinacích v trestním řízení vystupuje jako státní
zástupce???
To ještě v trestné Činnosti, kterou jeho zločinecká banda
ještě navíc sama organizovala!!!

a

gangu,

Není snad pochopitelné pro soudce Vašeho soudu, že toto je naprosto nepřijatelné???
Soudu mohou být kdykoliv předloženy důkazy jednoznačně usvědčující
z nejzávažnější trestné činnosti, která je zde obecně popisována. Bylo podáno přes 180
trestních oznámení s desítkami důkazů. Tato zločinecká banda opemje na základě
etnické sounáležitosti, jedná se o zástupce židovského etnika, kteří korumpují orgány
Činné v trestním řízení a využívají je pro vlastní ziskuchtivou trestnou Činnost.
10. Zločinecká mafie utlačující český národ vždy protlačí do čela nějakého jakoby státního
zástupce, například
nebo
, kteří pak vykonávají zrůdnou
zločineckou činnost za zneužívání státních zbraní k organizovanému zločinu. Vybírají si
7růdné psychopaty a pak jim dělají ,,reklamu", kdy je nasazuji jako státní zástupce na
prominentni' případy, které se budou těšit zájmu médií.
je odsouzený zločinec
VOZu, který se pouze za masivního korumpování orgánů Českého státu vyhýbá jistému
odsouzeni. Byl odsouzen ROS k závažnému trestu na základě nesporných důkazů.
Pokud Krajský soud v Praze není začleněn do struktur zločinu, tak nemůže tomuto zločinci
dělat takto lacinou ,,reklamu" tím, že ho etabluje jako státního zástupce
mediálně a propagačně zneužívaných soudních případů. V opačném případě se představitelé
soudu nebudou moci divit, pokud se po zrněně režimu objeví na lavici obžalovaných, stejně
tak se tyto konkrétní fýzické osoby vystavují nebezpečí, Že budou obŽalovány

a odsouzeny ROSem, což je mnohem legitimnější, spravedlivější soudní instituce s
mnohem větší kredibilitou než korumpované soudy VOZu...tedy soudy Vlády
Organizovaného Zločinu. Orgány VOZu působí zcela zjevně v rozporu s nyní platnými
zákony a proto se nejedná o Žádné státní instituce, ale svévolnou mafii.
POR ČMZ má k dispozici bezpečnostní, vojenské a právní odborníky, kteří prosadí výkon
práva a spravedlnosti za všech okolnosti. Krajský soud v Praze si musí vybrat, jestli bude na
straně obecné spravedlnosti a nebo to bude pouze využitý orgán poplatný zločinnému
režimu.
Snad rozumíte tomu, že pokud budete dělat záda zločinci
, který má na
svědomí vícero lidských životů, tak se můžete stát předmětem legitimního trestního řízení
a následně můžete být dodáni k výkonu trestu? O tom nemůže být pochyb, že právě toto
budou konsekvence Vašeho jednání.
A pokud chce někdo vystupovat jako soudce, tak se nesmí paktovat s perverzním
zločinem l!! Rozumíte tomu?

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízeni

.

.

, člen obrody

Xákup sytému od Izraele celkem za 3:".2 miliardy bez řádného \ýbéroí"ého řízení
doporuälo minL'terswo obrany dádé tento měsíc.
Podle interních materiäů k zakázce. které mají Norinky k dispozici. zácnou
finance odcházet ještě letos. ačkoEr" prrní sluZ'by ČR dostane aZ r roce 2024 '"
podobě školeni tuzemských '"ojáků.

Česko pošle Izraeli na zálohách za ráketv víc neZ se čekalo.
Máme na to. trrdí obrana

Samotný mobilní protiletadlo'ý komplet '?jde armádu na 13. rni1iar& korun.
ještě doni se pocítálo s částkou lO miliard. Ĺ"d,Zba a seriš '3jdou na dalších
zhruba 23.5 miliardrkomn.
Xakupuje se přímo od izraelské vlády. řádné Yýbéror"é řízení neproběhlo. neboť
resort ríuZil yýjiniku ze zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu ochran;'
bezpeCnostních zájmů země. Ta se túká právě například dodávek í"ojenského nebo
citlirého materiäu.
Chrstáte se na rekon~mikci? Inspirujte se tipy inteiiérové
dĹignérki"
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Prrní drC ze ČtrŤ obiednanŕä baterii a raket: mají izraelské zbrojařské finny
Rafael Mranced Deťense Systems a Israel Aerospace Industries (ALA). které
komplet I:^imily, dodat t" roce 2025.
Protiletadlo\i" komplet SPYDER r proredení SR (Short Range - krátký dosah)
nepouZívá Zádná er"ropská země ani Zádná äenská země Set"eroatlantieké aliance
(XATO). jedinými zeměmi na sx°été. které systém 'yúŕ'ají. jsou Peru. Singapur.
Indie aVietnam. Isamotný Izrael použi'á jiný tYp obranného systému.
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MÁKAZA V QBCICH

Česko utratí v Izraeli 37 miliard za protiletadlový
raketový systém. V NATO bude jediný
á

2", 9. 2021. 16:f9
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ČTK

Česká republika nakoupí od Izraele čtrři baterie protiletadlového raketového kompletu za 13,"
miliardy korun. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) r pondělí s podrobnostmi záměru
seznámil vládu. sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan pejšek. Ministerstvo obrany tak nyní
múZe podepsat smlouvu. Protiletadlový komplet SPYDER do Česka dodá izraelská Hrma Rafael.
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Vážené dámy a pánové, váženi spoluobčané,

v souvislosti s podvody kolem opět kompletně nesvobodných voleb, které řídí a organizuji orgány
VOZu (Vláda Organizovaného Zločinu), jenž mají podporu tajných služeb státu Izrael operujících
nerušeně na Českém území. výrazně stoupla pravděpodobnost vypuknutí občanské války na
Českém území.
(POR ČMZ vydá v nejbližších hodinách prohlášeni o uvedení všech odbojových jednotek do stavu
pohotovosti - jakmile tyto jednotky dovršení tohoto stavu aktivně potvrdí, aby jejich akceschopnost
byla nepochybná a nepřekazitelná zločinnými orgány VOZu.)
Vláda Organizovaného Zločinu, vesměs řízena přislušmky židovského etnika (předseda vlády žid
se snaží ze všech sil ještě předat České státní peníze Izraelcům, jako kdyby gigantické platby
za Covid ještě nestačily ???
Viz příloha 37 Miliard Korun českých pro stát Izrael nebo korupční IT zakázky pro Izraelské firrny
na ministerstvech. Například na ministerstvu zahraničí pod správou pravé ruky a orgány VOZu
chráněného zločince
.
Příloha: hlIps;//wwwjlQvinky,cz/domÁci/clmekj'cesko-n&kQupi-od4zraele-prQtiktaclIQve-baterie-za02 Cesko utratí v Izraeli 37 miliard za protiletadlovy raketový system - V NATO bude jediný
- Novinky cz - l .jpg
03 Cesko utratí v Izraeli 37 miliard za protiletadlový raketový system - V NATO bude jediný
- Novinky cz - 2.jpg
výchova jednoho dítěte v Čechách stojí běžnou nízkopříjmovou rodinu asi l Milion KČ (18 Ĺet).
Takže 37 Miliard KČ pro Izrael se rovná asi ceně výchovy 37 qqo Český£hA&Ĺ!!! Je to gigantická
suma, která nemůže mít žádné vojenské ani jiné opodstatnění !!! Navíc peníze mají proudit hned
a protiplnění má být nejdříve fingováno nějakými výlety českých židů do Izraele na údajné
školeni I!! Následně pak nesmyslné údqjné rakety, které nepoužívá ani stát Izrael. Žádám Čechy
o zvýšenou bdělost I!!
No tak, takové nesmyslné jakoby rakety, to je opravdu pro Čechy strašně výhodné za cenu 37 tisíc
Českých dětí ... Jeden aby to nevzal, dodáváme ironicky. Proto údajná Česká vláda ala vláda VOZu
o tomto rozhodla navíc v režimu mimo výběrové řízení
Obávám se, že jakoby nová garnitura, která se začala po volbách na oko formovat tyto zločiny
nezastaví ani nezruší, protože je zcela zřejmé, že jsou na rozhodující státní místa, například
ministerské posty, opět navrhováni prakticky pouze židé l!! Jak je toto možné? Vždyt" mají
představovat jenom pár procent populace a
Občané jsou pak taháni za nos ... at' zvolí ty napravo nebo nalevo, výsledek je ten stejný, zvolili ve
skutečnosti nadvládu židů. Tento podvod se tu odehrává pořád dokola.
Proč není žádné prohlášeni o tom, že Ti zločinci VOZu pod
budou přivedeni ke
spravedlnosti? Proč nepadne žádné prohlášení o okamžitém převozu
a
gan¥u do
vazební věznice? Proč nejsou okamžitě osvobozeni vězni réto zločinecké bandy, vytrpěli si často
mnohem více než lidé v koncentračních táborech. Nic takového se neděje ... místo toho si židé opět
porcují Český stát. To, co se předvádí v médiích, jsou žabomyší války židovských skupin.

Celou situaci si tito darebáci umožňuji rozsáhlou korupcí orgánů činných v trestním řízení, zejména
složek policie a hlavně
které je v podstatě řízené
tajnou službou právě zmiňované cizí mocnosti. Těmto darebákům a korupčním hrdlořezům je tedy
na území České republiky zaručena absolutní beztrestnost, přestože vraždí, mučí a pronásledují
České obČany. Za tuto nejzávažnější trestnou činnost pobírají ještě vesměs státní pIat.
Vážení přátelé, jako mluvčí Prozatímní odbojové Rady jsem přesvědčen, že nastal čas legálního
odporuZÁ!dám,yš!edl!u=~LšmuµLĹ!Q!dIzQ!m£Ľhu. Jednotky OLA nejsou již kolaboranty
VOZu lehce překonatelné, neboť již nezávisí na jednotlivcích, nýbrž se na odboji podílí celá
dlouhá řada Českých rodin, takže na každé jejich násilí bude reagováno nemilosrdným
W

legálním odporem. který bude stejně tak přímo namířen na příslušníky VOZu.
Každý zajatý, pronásledovaný, mučený příslušník OLA bude považován PORem za mrtvého a dle
toho bude naplánována příslušná legálni odpověď těmto zločincům. Cílem všech operací PORu je
přivést zodpovědné osoby, jejich přisluhovače nebo jen profitanty této děsivé zločinnosti ke
spravedlivému a legálnímu trestu před zraky skuteČného Českého národa. Jen tento výsledek
může Čechy a Moravany před touto zrůdnou zločinností ochránit.
Mluvčí PÓRu byl vyzván. aby podal otázky k okresniniu soudu ohledně usvědčeného
a odsouzeného zločince VOZu šaškujícího na místě prokurátora. At' tady přestane tento soud hrát
habaďuru na České občany. Na straně obžalobv stQjí prQminentni %1QČinec ži¢lovského etnika,
vrCholnÝ předstÁvitel
á
gangu, kterÝ pQmhLzujímájut9 z1Qčince
a má na svČdomí již veliký počet ČeskÝch ŽivQtů.
Toto není tedy akceptovatelná spravedlnost, ale gigantické podvodné divadlo pro České občany.
A právě tato korupce v orgánech jakoby České justice, nazývaná nepřesně jakojustiční mafie,
u[nQžňuje täQ žiclQv$k¢ klice Qvliídající orgány VQZu Kůst živQtňí prQ$tředkY Leskému
Předpokládám, že por Cmz vyzve v blízké budoucnosti České občany k povstání, případně zahájí
účinným způsobem legálni odbojové operace I!! Jsem přesvědčen. že brzy nastanou odbojové
operace řízené PORem, které si ta zločinecká banda v jejich doniíniu ani neuměla představit, pak
uvidíte vysílání jakoby veřejnoprávních médií pod správou židů. Tato veřejnoprávní média jsou
živena ze státního rozpočtu, ale vysílají pouze židovský program a židovskou agendu a tyjou
z těchto prostředků Čechů opět pouze a jedině židé. I sám
, který by o tom něco měl
vědět, prohlásil nedávno, 7.10.202 l, v internetové televizi XTV (Xaver https://www.youtube.com/watch?v=SEYyjTQ3eOl), že Česká televize je v podstatě vlastněna
, což je syn jedné z nejvýznamnějších židovských rodin na Českém území
... Lidé si myslí, že si platí veřejnoprávní média a ve skutečnosti se jedná o další gigantické odvody
židům a hlavně jim dávají do rukou mocnou zbraň pro organizovaní takto gigantické korupce. Židé
si většinou nechávají platit zbraně použité na své oběti právě od těchto obětí, stejně tak to dopadne
s jakýmisi nesmyslnými raketami, nakonec můžou být použity proti samotným Čechům, ostatně
budou po ruce a zcela určitě je budou spravovat židé ...
LepŠí zemřít v boji než se podřídit této zloČinecké nadvládě ... Čest všem Českým hrdinům!
Žádám všechny spoluobčany o podporuje jednotek OLA a vstup do odboje, již nyní síla PORu
užil;L!Éxpgnmááhújýu Vzdělaní a stateční Češi mají toho orchestrovaného zločinu plné zuby.
Ostatně i ten celý jeden milion Čechů, kteří nyní přišli k volbám a nejsou zastoupeni v parlamentu
vůbec, neboť v podstatě volili protestní strany, jasně prokazuje silu a opodstatněni PÓRu.
.

.

, člen obrody a mluvčí POR ČMZ.

P.S. V příloze přidávám otázky na Okresní soud v Praze, které demaskují korupci a divadlo
u Českých soudů. Zkráceně řečeno si tarn v podstatě vrcholný člen takzvaného
gangu

(zjočinci vystupující jako.orgány činné v trestním ři'zení, tedy policisté, jenž skutečně u organizace
zvané Policie ČR zaměstnáni byli
, vystupují jako státní orgány a páchají trestnou
činnost ve prospěch mafie).
, tento vrcholný a prominentní člen nadřízené bandy, tedy
a
si tarn hrqje na žalobce ... a tento soud toto hrůzné divadlo před
obelhanými občany orchestruje, zatímco tato zločinecká banda vyvádí z ČR další miliardy korun
z majetku Českých občanů.
Příloha: 04 Otazky podle zákona o svobodném prístupu k informacím v otazce neprijatelneho
působeni odsouzeného zastupce zločinne bandy na miste zajobce.pdf

"ro dop|ňujÍcÍ informace použijte prosím webové stránky: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp
Také Vás prosím předávejte zprávu dále, aby se pokud možno předešlo tragédii a aby občané mohli ukázat
"ozhodné NE Vládě Organizovaného Zločinu (VOZ) -tyto volby byly opět nesvobodné, VOZ zaútočil zbraněmi
žeských občanů na skutečnou opoz'ci, opakuj' volby byly nesvobodné, VOZ vraždí, zabj', pronásleduje a vyhán"
Jo zahraničí přÍs|ušníky skutečné opozice a jejich rodiny, zatímco přis|ušnici zločineckých mafií kandidují ve
jo|bách a jsou prezentováni v médiích jako připuštěni kandidáti, toto však v žádném právním státě nepřichází v
ivahu. Volby nejsou nyní o nic svobodnější než byly po čtyři desetiletí komunismu ...

Obecní úřad
BartoŠovice
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