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Datum narození:

Prosim pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku:_

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

Vážené dámy a pánové,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás ráda požádala o sdělení v

následujících otázkách:

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 obdrželo několik trestní oznámení na státního zástupce při

KSZ V Praze, který se trestné činnosti dle všeho dopouštěl tedy na Praze 1 a který mimo jiného

prokazatelně opakovaně lhal, podváděl a falšoval ve prospěch organizované zločinecké

skupiny. Případně zločineckým způsobem za využívání lhaní, podvodů a falšování zneužíval

prostředků státní moci proti oponentům organizované zločinecké skupiny nebo naopak

trestnou činnost této skupiny programově nestíhal a kryl.

Zl)

Státní zastupitelství má dle platné právní úpravy povinnost stíhat všechny trestné činy o kterých se

dozví. (§ 2 odst. 3 Zákon č. 141/1961 Sb. — Trestní řád). Tédy ! trestné činy, kterých se dopustil státní

zástupce.

Několik státních zástupců a soudců z České republiky odpovědělo pochopitelně, Že orgány činné v

trestním řízení mají povinnost trestnou činnost stíhat, zamezit trestné činnosti a zároveň chránit

oběti trestné činnosti. Aže toto platí i v případě, že pachatelem by byl státní zástupce, který bv

zneužíval státní moc !!!

Jelikož očekávám arogantní odpovědi, a to jak od povinného subjektu, tak pak hlavně i od

odvolacího orgánu, tak bych ráda zdůraznila následující fakta, přičemž připomínám, že mi

také vedeme složky a máme sloní paměť. Stejně tak očekávám oblíbené nezákonné \'Ýmlun'i

proč otázky nemohou být pochopitelně v takovém případě v rozporu se zákonem

zodpovězeny.

 

I.

Chtěla bych tedy upozornit na zřejmý fakt, že trestné činy spáchané za zneužívání státní moci

nepodléhají pochopitelně žádnému promlčení a můžou být v souladu se všeobecně uznávanými

mezinárodními právními normami i za použití zdravého rozumu pochopitelně postiženy kdykoliv,

a to i za využití retroaktivních spravedlivých trestů, kdy mohou být postiženi jednak

pochopitelně pachatelé, jednak i profitanti takové trestné činnosti. Aby se pak nyní „všemocní“ a

nekonečně arogantní nedivili.

II.

Kopii mých otázek na Vás, stejně tak Vaše odpovědi, případně Vaše vyhýbání se odpovědím,

rozešlu po celé republice, na všechny orgány a úřady, do poslanecké sněmovny, senátu, na ústředí

politických stran, do dalších institucí a do všech médií.

Nad to všechno zdůrazňují, že se ptám následujícími otázkami podle zákona pouze na činnost

OSZ pro Prahu 1 a na odpovědi mám nárok v souladu se zákonem platným v České republice.

Žádné slaboduché výmluvy na nějaké „vytváření nových informací“ atd. nemohou v právním

státě obstát. Přiblblé uvádění judikátů vždy v naprosto odlišném kontextu nemá žádnou



právní relevanci. Pokud OSZ pro Prahu 1 něco koná, musí přesně vědět proč a státní orgány

nejsou nějaké soukromé podniky, kde si mohou lidé dělat svévolně, co se jim zlíbí, tedy musí

být připraveni i odnovědět na nepříiemné otaflq, možná by je zamyšlení nad odpovědí mohlo

přivést k nápravě. Navíc zaměstnanci těchto institucí musí být připraveni i takzvaně skládat —

účty nebo nést za své jednání zodpovědnost.

 

Otázky pro povinný subjekt OSZ pro Prahu 1:

1. Můžete otvrdit nebo popřít, že Vám byla doručena trestní oznámení na státního zástupce

_působícího a páchajícího trestnou činnost při KSZ V Praze?

2. Žádám Vás o podkladové materiály, tedy přeposlání kom letních trestních oznámení i s

důkaz a řílohami, které jste obdrželi od podatel“

flatkde byl označený jako pachatel státní zástupce_z KSZ v

raze.

3. Zahájili jste úkony trestního řízení proti pachateli_působícího a páchajícího

trestnou činnost při KSZ v Praze?

4. Vyšetřovala se trestná činnost_? Vyslýchání svědků? Byl vyzván isám—

aby se ke své trestné činnosti mohl vyjádřit? Jak může státní zástupce OSZ pro Prahu l

vědět, zdali k trestné činnost došlo či nikoliv, když ani nezaháji vyšetřování?

5. Popírá povinný subjekt platnost ustanovení zákona uvedeného v této žádosti pod Zl, tedy §

2 odst. 3 Zákon č. 141/1961 Sb. - Trestní řád ?

6. Proč tedy nebylo zahájeno trestní řízení, když byla OSZ pro Prahu 1 doručena nikoliv

pouze důvodná podezření, ale přímo usvědčuiící důkazv, že státní zástupce_

_opakovaně ve více než tuctu případů lhal, podváděl a falšoval dokumenty,

například i naschvál lživou interpretační metodou. Podle jakého zákona, nařízení či

pokynu jste postupovali, když jste ani nezahájili trestní řízení?

7. B 10 či neb lo OSZ pro Prahu 1 doručeno trestní oznámení na státního zástupce

, který v rozporu se zákonem ve zjevně zločinném spolčení nekonal

například v případu prokazatelné trestné činnosti—?_tak

naplnil nepochybně skutkovou podstatu trestného činu, kde důkazní situace je přímo

více jak dokonalá, kdy:

„Záznam byl přečten schválen a podepsán“ a to přímo notářstvím a samotnou gaehatelkou :)

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení



 

Odesláno:

Komu: Posta Plesna

Předmět: FW: STÍŽNOST pro soustavné porušování z.á.k.o.n.a za využívání protiústavní

zločinné metody B.R A.D.AV|.CE - nyní mají na svědomí i 10 000 z.b.y.t.e.č.n.ě

vyhaslých českých životů a tragédii 10 tisíc českých rodin - - R1H

Přílohy: Průvodní dopis ke stížnosti pro soustavné porušování zákona.pdf; Stíznost pro

soustavné porusování zákona za vyuzívání protiústavní zlocinné metody

BRADAVICEpdf; Protiústavní výhybka BRADAVICE z nejzákladnejsích principu

právního státujpg; P1 - Zádost o informace ohledne uplatnování zlocinné metody

BRADAVICE na OSZ Praha 1.pdf

  
Sent: Wednesday, April 28, 2021 3:20 PM

Subject: STIZNOST pro soustavné porušování z.á.k.o.n.a za využívání protiústavní zločinné metody B.R

A.D.AVI.CE — nyní mají na svědomí i 10 000 z.b.y.t.e.č.n.ě vyhaslých českých životů a tragédii 10 tisíc českých

rodin — — R1H

Vážené dámy a pánové,

Tímto dávám stížnost pro soustavné masivní porušování zákona. Nyní mají

pachatelé protiústavní zločinecké metody B.R.AD.AVI.C.E na svědomí i

zbytečně vyhaslých 10 000 Ceských životů !!!

Pokud jeden hráč na hřišti porušuje masivně základní ustanoveni ústavy a

porušuje s naprostou troufalosti i ty nejzákladnější principy právního státu, tak

musí obě dvě další moci zasáhnout a nesmí předstírat, že se jich to netýká,

exekutivní moc si může nezřízeně vraždit a vinici se k soudu nedostanou, neboť

sama ta vraždící moc rozhoduje, kdo se na lavic.i obžalovaných dostane a kdo

nikoliv. Sami sebe tam asi nepřivedou, zatím se k tomu nemají a myslim si, že u

toho zůstane, zatím využívají dalších a dalších podvodů, falšování a zločinů, aby

se na lavici obžalovaných nedostaly ani první vlašťovky z řad zločinných státních

zástupců...

Takžejim tam musí pomoci ostatní ústavní moci ve státě, orgány moci

zákonodárné a soudní, jinak se stávají spolupachateli kolosálního zločinu proti

národu.

Proto Vás žádám 0 aktivní činnost a jsem Vám k dispozici ve věci objasnění a

pochopení celého kolosálního protiústavního zločinu, ve věci využívání zrůdné

metody B.RADA.V.ICE.



Zločinecká metoda B..R.AD.AVIC.E a její autoři a propagátoři z nejvyšších

míst orgánů činných v trestním řízení, zejména státního zastupitelství, mají

na svědomí také nyní zbytečně vyhaslých 10 000 českých životů na

C.ovid19, to je přesně ten počet o kolik zemřelo obětí více než kolik by

prokazatelně zemřelo bez B.RADA.V|.C.E.

B.RAD.A.VI.C.E

(By.p.ass of Rights and Absolute D.am.age of Any Viable l.nnocent

C.ivi|i.sation and Economy/

Obcházení práv a absolutní poškození j.akékoli životaschopné nevinné

civilizace a ekonomik.y)

Tito zločinci mají na svědomí další gigantické ztráty a škody, které napáchali v

České republice proti českému národu za využívání pečlivě skrývaných

protiústavních zločinů. Dopouštějí se cílených vražd a likvidování oponentů za

masivního zneužívání represivních prostředků státní moci.

Nyní mají na svědomí prokazatelně 10 000 českých životů, pokud by zde neřádili

za využívání zločinecké metody B.R.AD.AV|CE, tak by do dnešního dne zemřelo

s Covid19 či na Covid19 přibližně 8 700 lidí ve stejném poměru jako v sousední

přibližně 8x větší zemi a nikoliv zbytečně více jak 18 tisíc lidí. Je to přímý

následek této protiústavní zločinecké metody, jak bude prokázáno. Stejně tak

stojí za drcením české ekonomiky.

Ale těch 10 000 českých životů se jim nemůže podařit zamaskovat!!!

Nedopust’te, aby se tito zrůdní zločinci nedostali před spravedlivý soud. Mějte

alespoň elementární soucit s obětmi.

Děkuji mnohokrát za aktivní činnost.

s pozdravem_



Vážené dámy a pánové,

Tímto dávám stížnost pro soustavné masivní porušování zákona. Nyní

mají pachatelé protiústavnívzločinecké metody BRADAVICE na svědomí i

zbytečně vyhaslých 10 000 Ceských životů !!!

Žádám orgány centrální moci státu i orgány moci zákonodárné a soudní, aby

začaly neprodleně a rozhodně jednat!!!

Pokud jeden hráč na hřišti porušuje masivně základní ustanovení ústavy a

porušuje s naprostou troufalostí i ty nejzákladnější principy právního státu, tak

musí obě dvě další moci zasáhnout a nesmí předstírat, že se jich to netýká,

exekutivní moc si může nezřízeně vraždit a viníci se k soudu nedostanou,

neboť sama ta vraždící moc rozhoduje, kdo se na lavici obžalovaných

dostane a kdo nikoliv. Sami sebe tam asi nepřivedou, zatím se k tomu nemají

a myslím si, že u toho zůstane, zatím využívají dalších a dalších podvodů,

falšování a zločinů, aby se na lavici obžalovaných nedostaly ani první

vlašt'ovky z řad zločinných státních zástupců...

Takže jim tam musí pomoci ostatní ústavní moci ve státě, jinak se stávají

spolupachateli kolosálního zločinu proti národu.

Proto Vás žádám 0 aktivní činnost a jsem Vám k dispozici ve věci objasnění a

pochopení celého kolosálního protiústavního zločinu, ve věci využívání

zrůdné metody BRADAVICE.

Zločinecká metoda BRADAVICE a její autoři a propagátoři z nejvyšších

míst orgánů činných v trestním řízení, zeiména státního zastupitelství,

mají na svědomí také nyní zbytečně vyhaslých 10 000 českých životů na

Covid19, toje přesně ten počet o kolik zemřelo obětí více než kolik by

prokazatelně zemřelo bez BRADAVICE.

BRADAVICE

(Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent

Civilisation and Economy!

Obcházení práv a absolutní poškození jakékoli životaschopné nevinné

civilizace a ekonomiky)

Tito zločinci mají na svědomí další gigantické ztráty a škody, které napáchali

v České republice proti českému národu za využívání pečlivě skrývaných

protiústavních zločinů. Dopouštějí se cílených vražd a likvidování oponentů

za masivního zneužívání represivních prostředků státní moci. Jedná se o

největší zločineckou bandu působící na území České republiky od jejího

vzniku v roce 1918.

Nyní mají na svědomí prokazatelně 10 000 českých životů. Pokud by zde

neřádili za využívání zločinecké metody BRADAVICE, tak by do dnešního



dne zemřelo s Covid19 či na Covid19 přibližně 8 700 lidí ve stejném poměru

jako v sousední přibližně 8x větší zemi a nikoliv zbytečně více jak 18 tisíc lidí.

Je to přímý následek této protiústavní zločinecké metody, jak bude

prokázáno. Stejně tak stojí za drcením české ekonomiky. Jedná se o vraždící

bestiální mafii, která operuje skrytě.

Ale těch 10 000 českých životů se jim nemůže podařit zamaskovatlll

Nedopust'te, aby se tito zrůdní zločinci nedostali před spravedlivý soud. Mějte

alespoň elementární soucit s obětmi.

Děkuji mnohokrát za aktivní činnost.

S pozdravem

 



17.02.2021 V2

Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku:-

Věc: Stížnost pro soustavné porušování zákona a výzva k nastolení ústavního

pořádku — stručné vysvětlení zločinecké metody BRADAVICE hojně využívané

organizovaným zločinem působícím v orgánech činných V trestním řízení.

Vážené dámy a pánové,

Například státní zástupce_při KSZ v Praze se dopustil prokazatelně nejzávažnější trestné

činnosti ve zločinném spolčení. Jeho trestná činnost je nade Všechnu pochybnost zdokumentována ve

více jak tuctu případů.

Psychopatický*se dopouštěl trestné činnosti V regionu Prahy 1, kdy opakovaně lhal,

podváděl a falsova o umenty za účelem další trestné činnosti, například nadržování pachatelům

či zneužití pravomoci ve prospěch organizovaného zločinu. Na státní zastupitelství byly doručeny

nejen dostatečné důkazy k důvodnému podezření. ale přímo iiž i usvědčující důkaz).', Pokud by bylo

prokázáno, že se tohoto jednání dopustil právě_ někdo třeba v podatelně nefalšuje jeho

dopisy a není třeba závažně duševně nemocný, nese tedy právní odpovědnost, tak pak se v

každém právním státě na světě nemůže vyhnout sprayedlive'mu odsouzení. Navíc trestná činnost

tohoto zjevně psychopatického pachatele je velmi zákeřná a masivní, ta intenzita jeho zločinecké

energie je mimořádná. V České republice není ale zdalekajediným zločincem působícím u orgánů

činných v trestním řízení.

V právní státě by měla být možnost se proti tomuto pomocí důkazů bránit. Místní příslušnost ve věci

je nepochybně: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

V České republice platí zcelajistě ustanovení zákona:

§ 2 mist. 3 Zákon č. 141/1961 Sb. - Trestní řád

(3) Státní zástupce ie povinen stíhat všechnt' trestné čim; 0 nichž se dozví. pokud zákon, přimo

použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterouje Česká republika

vázána, nestanovíjinak.

Nad to všechno mám potvrzeno od několika státních zástupců a soudců z Ceské reDublik\, že orgány

činné v trestním řízení mají povinnost stíhat trestnou činnost, a to i u státního zástupce. Navíc mají

povinnost trestné činnosti zabránit a chránit oběti.

Nic takového se ale neděje ...přestože trestná činnost_při KSZ je mnohonásobně

prokazatelná. Obvodní státní zastupitelství, tedy orgán činný v trestním řízení, žádné stíhání_

nekoná a zjevně ani nezahájí trestní řízení, přitom je to jejich zákonná povinnost. Zcela okázale v

rozporu se zákonem. Přitom byly předány desítky usvědčujících důkazů.

Dochází tedy k systematickému porušování zákona, neboť tomuto zločinci je navíc umožňováno,

aby v trestné činnosti nadále pokračoval, bez nejmenšího ohledu na jeho oběti !!!

 

Celá tato neuvěřitelně rozsáhlá trestná činnost státních zástu ců a dalších orUanu činnx'ch v trestním

rizeni v České r )ublice není á ná. Tito lidé svoitrestnou činnost ovažu'íiza ne ostižitelnou

neboť není praktick\ možnost zahájit trestní řízení proti státním zástupcům samotným. TO JSOU

SKUTEČNI VLÁDCI KTEŘÍ ZA VYUŽITÍ BRADAVICE PŘEVZALI VLÁDU NAD ČESKOU

REPUBLIKOUx NÁSLEDKY JSOU KATASTROFÁLNÍ. JE TO ZLOČIN VEDLE ZLOČINU.

JENOM ZLOČIN A SAMÝ ZLOČIN. Jedná se o zcela protiústavní zavedenou praxi organizované

zločinecké skupiny, která ovládla soustavu státních zastupitelství.WM

metodu BRADAVICE ! Pomocí této metody neomezeně vládnou a korumpuií všechny aspekh'

  



veřeiného života. Dopouštěií se neizákeřněiších zločinů, které isou kompletně utaienv a opatřuií

si soukromý maietek spoluobčanů, kteří isou iimi vvvlastněni. Bud’ ze své pozice krvíí

organizovaný zločin, který pak vesele funguje anebo naopak na zakázku zločinců, sami jsou

těmi neivětšími zločinci. nronásleduií za masivního a podvodného zneužívání represivních

 

jakkoliv bránit. Nic takového zákony ani ústava nepřipouští, nikdyje nemůže potrestat ani

iustice, nrotože se na lavici obžalovaných sami od sebe nenosadí. BRADAV’l(E zaiišťuie, že i

kdvbv se našel ieden spravedlivý naivka. který bv s nimi nepekl, tak stejně nemůže konat, neboť

trestní řízení proti těmto wbraným a neivětším zločinců Ceských děiin nebude vůbec zaháieno!

Vnitřnosti této stupidní zločinecké metody není třeba V tomto dokumentu vysvětlovat, ale v krátkosti

se jedná o následující. Zákon o státním zastupitelství počítá s možností, že se státní zástupce při svém

rozhodování pomýlí v nějaké odborné otázce, předpoklad zákonné úpravy je pochopitelně takový, že

se jedná o neúmyslný omyl a že ho bude kontrolovat taktéž zákonný státní zástupce, který V podstatě

chce odhalit omyl a věci případně napravit, tedy provede skutečnou kontrolu. Tato původně zamýšlená

kontrolní činnost státního zastup.itelství. která by ničemu nebránila. nepřekážela. je ale zneužita

sx slematickv organizovaným zločinem k nejzákeřnější trestné činnosti v historii celého státu od

roku 1918. Jsou tisíce bezejmenných obětí, které v principu nemůžou vyniknout ani v žádné

statistice, neboť tato zákeřná organizovaná mafie v podstatě „hacknula“ základní principy

právního státu, takže oběti jsou často doslova vražděny, vyvlastňovány, vyháněny do zahraničí a

ani další státní orgány, ani veřejnost se o tomto nikdy nemůže dozvědět !!!

Tedy BRADAVICE (Bypass of Rights and Absolute Damage ofAny Viable Innocent Civilisation

and Economy - Obcházení práv a absolutní poškození jakékoli životaschopné nevinné civilizace

a ekonomiky)

Nabídne-li státní zástupce v Ceské republice organizovanému zločinu své služb\. tak má, v rozporu s

ústavou za využívání nezákonné praxe prosazované svévolnými zločinci, ovládajícími státní

zastupitelství i další orgány činné v trestním řízení, zaručenou absolutní beztrestnost DO dobu

neiméně Vládv organizovaného zločinu V Ceské republice. Jeho zločinv nebude

dokonce ani nikdo vvšetřovat. tedy ani zaznamenávat. Jsou dokonale přikrytv již na

samotném počátku zcela neústavní zločineckou metodou BRADAVICE. Všechno to zlo

a nepředstavitelná zloděiina v Ceské republice Dochází ve skutečnosti z této zrůdné

metodv, okupační moci organizovaného zločinu, která vládne !!!

Přitom platí, že trestná činnost státního zástupce je mimořádně nebezpečná, neboť na občany působí

dvěma nezávislými efekty.

]. Státní zástupce ve zločinném spolčení má tu moc nespravedlivým a nezákonným způsobem

zneužívat prostředky státní moci, jinými slovy, mimo různých odposlechů, porušování

listovních tajemství, jiné šikany a podobně, V konečném důsledku dochází ke zneužití na

daném území prakticky nepřekonatelné ozbrojené moci, která je však nasazena nikoliv ve

jménu práva a pořádku ve spravedlivé věci, ale, za využití podvodů organizovaného zločinu,

státním zástupcem proti jeho oběti tak, aby byl dosažen absolutní, často vražedný zločinný

efekt. Jsou to vraždy mafie, skrývající se v palácích justičních orgánů, přestože státní

zastupitelství je součástí exekutivy, nikoliv justice, jak v České republice předstírá na

obyvatele a nemá žádné výsadní postavení zaručené ústavou, pouze se snaží toto opět v

rozporu s ústavou uzurpovat. Chtějí mít nikým nekontrolovatelnou moc na kohokoliv ukázat

prstem a ozbrojení žoldáci, často bez vlastního mozku, mají na jejich příkaz vraždit, proto se v

České republice na tato místa vybírají pracovníci, kteří jsou V jiných zemích na dělnických

pozicích. Inu poroučet úplatnému blbovi bez vlastního myšlení a navádět ho k nelidským

zločinům, je snadnější. To je zhruba ten cíl, ke kterému se krůček po krůčku snaží mafie,

ovládající státní zastupitelství dopracovat

Tímto svévolným zločinem dochází v Ceské republice ke zničení existencí, celých rodin, ale

i k poškození zdraví obětí a V konečném důsledku i k sebevraždám. Dochází také ke



gigantickým ekonomickým ztrátám českého obyvatelstva a jeho systematickému okrádání, což

je právě jeden z cílů.

V žádné statistice se však tyto oběti nemohou projevit jako oběti trestné činnosti. Zločinnému

státnímu zástupci se za využití podvodů v podstatě povede obelhat státní moc i veřeinost a

tyto zločiny tedy vůbec nejsou vedeny jako zločiny ale naopak jako snad „bohuliba'“ činnost

orgánů činných v trestním řízení za „záchranu světa“ .

II. Státní zástupce má druhou možnost, jak uplatňovat svojí zločinnou energii a to tím, že naopak

chrání organizovaný zločin před tím, aby proti němu bylo zakročeno legální státní mocí.

Organizovaný zločin se tedy za takové situace beztrestně a bez rušení orgánů činných v

trestním řízení dopouští i té nejzávažnější trestné činnosti a tedy vznikají oběti, které jsou

taktéž oloupeny, vyháněny z domovů, je poškozeno jejich zdraví, dokonce je možné takto

ukrývat i únosy občanů, svévolná věznění a dokonce i vraždy.

Opět nikde taková oběť nevystoupí ve statistice, neboť oficiálně ani k žádnému trestnému

jednání nedošlo, neboť vlivem zločinců na státním zastupitelství není ani zahájeno trestní

řízení. Navíc se i v tom nejzazším případě předstírá, že se případnějedná o oběť zločinců,

přestože to je regulérní oběť zločinného režimu. Pokud by se tyto oběti zločinů, které se

staly za zločinné nečinnosti orgánů činných v trestním řízení, sesčítaly, tak současný

režim převyšuje předchozí režim v počtu obětí mnohonásobně. Jedná se pouze o

„marketingový trik“, jak tyto oběti režimu dokonale „utajit“ před veřejností.

Občan má v České republice jedinou primární možnost, jak se domoci ochrany jeho práv a svobod

proti zločinu a to právě tím, že podá trestní oznámení. Takže na druhé straně musí být uzákoněná

povinnost trestné činy stíhat, jinak dojde k narušení vůbec těch nejzákladnějších principů právního

státu i sociálního smíru, kde by se oběti proti organizované zločinecké mafii nemohly bránit.

A přesně to se děje za použití zločinecké metody BRADAVICE, prosazovanou mimozákony a mimo

ústavní rámec organizovanou zločineckou skupinou ovládající státní zastupitelství v České republice.

Pokud občan tedy v České republice podá trestní oznámení a přitom není zahájeno lživým &

podvodným způsobem trestní řízení proti pachateli, za využití právě zločinného živlu u orgánů

činných v trestním řízení, nezbývá, než tedy podat trestní oznámení na tento zločinný živel u orgánů

činných v trestním řízeni. Případně na druhé straně se člověk brání „stíhání na zakázku“, kde se často

právě masivně podvádí, finguje, falšuje a toto právě dělají zločinné živly u orgánů činných v trestním

řízení. V každém právním státě se tedy zneužívání státní moci bere jako mimořádně podlý zločin

a případné trestní oznámení má obrovské důsledky, prošetřuje se důsledně a vždy vyšetřují, co

možná nejvíce nestranní a nezávislí lidé, často z jiné oblasti nebo v případě Spolkové republiky,

dokonce často z jiného spolkového státu. Pak, v případě prokázaného zneužití, dojde často k téměř

exemplámímu odsouzení státního zástupce, který například kryl mafiána a následně pak pochopitelně

i samotného mafiána Tím by si to zase další státní zástupce „nedovolil“ a systém může i za

sporadického selhání jednotlivců dlouhodobě fungovat. V České republice|sgu však tito
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BRADAVICE je metoda, která celý koncept právního státu úmyslně staví zrůdným způsobem

na hlavu. Toto snad nemůže napadnout žádného zdravého člověka křesťanského původu, je to

nelidská zrůdnost sama, jak od nějakých zlých vetřelců z vesmíru. Za existence BRADAVICE by

musel organizovaný zločin být přímo šílený, kdyby tohoto stavu nevyužíval, to snad ani ti autoři

nemohli myslet vážně jinak než jako absolutní nástroj zla a bezpráví toho nejzrůdnějšího zločinu

vůbec Není přesně jasné, v čem byl zločin okupantů, ať již takových nebo onakých horší?

Dojde-li v České republice k trestné činnosti státního zástupce, tak jako první je Vaše trestní oznámení



označováno. zcela V rozporu se zákonem a ústavou. za ..stížnost“ nebo „žádost o dohled“.

Tímto nastal již první krok totálního narušení těch nejzákladnějších principů právního státu. Totiž 1_1_a_

konci „dohledu“ nehrozí zločinnému státnímu zástupci, ani v případě správně fumiící

kontroly“ trestní ostih a ted ' se trestné činnosti ůže vesele věnovat dále a další a další

zástupci se této lukrativní trestné činnosti pro organizovaný zločin věnují. Postih nehrozí fakticky

žádný, v nejhorším by mohl být „napraven“ nadřízeným státním zástupcem. Následně si i váš vzdor

státní zástupce s vámi vyřídí, možnosti jsou neomezené, žádný trestní postih za zneužívání pravomocí

mu nehrozí, zákon sice existuje, ale nikdy nebude zahájeno trestní řízení.

    

Protože se tato metoda zločinu zalíbila i jejich ozbrojené pěsti, tedy policii, tak se stejně tak každé

trestní oznámení na policistu V České republice vede k tomu, že GIBS prohlásí, že se jedná o stížnost.

Tímto je zase vyloučen jakýkoliv zákonný postih, není zahájeno ani žádné trestní řízení, nesbírají se

důkazy, ani se nevyslýchají svědci, jedná se o nesmyslný podvod, je to přesně jak přes kopírák

naprosto čistokrevná BRADAVICE.

Oba dva orgány, jak státní zastupitelství, tak GIBS ještě používají zrůdné psychologické manipulace

proti jejich obětem, kdy napíší, že „hodnotí podle obsahu“ a dále napíší formulku „kvalifikovaným

posouzenim“. Nic podobného nikde V západním zahraničí neexistuje, jak na to vůbec přišli, již tyto

nesmyslné, drzé & sugestivní formulky je usvědčují . Vy podáte podle zákona trestní oznámení a oni

Vám řeknou, že to vlastně trestní oznámení není, že to je stížnost, no a tím to končí, nikdo nikdy se tím

již zabývat nebude, ta svévole je ale neuvěřitelná.

Jedinou kvalifikací, kterou mají, je však zrůdný zločin a v každém právním státě by čelili obžalobám s

trestní sazbou začínající někde na „doživotí“, za protiústavní zločiny proti státu a obyvatelstvu ve

velikém. Jsou zde tisíce a tisíce obětí, není možné vůbec prosadit zákon. Nedodržují se žádná

pravidla, nemáte možnost domoci se spravedlnosti ani civilněprávní cestou, pokud máte vymahatelný

titul, okamžitě proti Vám použijí zločin ajste zase u BRADAVICE.

Příloha: Protiústavní výhybka BRADAVICE z nejzákladnějších principů právního státu.jpg

Přitom vy podáte trestní oznámení, kde je jasně popsáno zločinné jednání a přesně i písmena a

odstavce paragrafů. Dodáte k tomu třeba i komentáře odborníků a kupu důkazů. Je úplně jedno, jak

přesně či precizně podání dodáte. Na druhé straně oni proti Vám zahajují dokonce i stíhání. tedy

obvinění, větamijako kdyby byli minimálně ožralí nebo v nějakém pervitinovém rauši. Působí zde

největší zločinecká mafie od vzniku republiky v roce 1918, všechny ty miliardy ukradli touto

metodou !!! Je to nejstrašnější zločinecká banda působící na území České republiky.

Dochází navíc za takové situace k druhému multiplikativnímu negativnímu jevu, soustava

státního zastupitelství zcela zdivočela, ) ke

a ničemu jinému, případně ještě usilují přímo o mocenské postavení v rámci státu, mají na to své

nástroj, totiž vždy využitelný obušek nasaditelný na jakoukoliv jim nepohodlnou osobu, totiž

zrůdně zločineckou metodu BRADAVICE (bezbřehý nepostižitelný zločin), tím se do státního

zastupitelství natáhly další a další zločinné živly a ruka ruku myje. Pokud by „nadřízený“ státní

zástupce „potopil“ svého kolegu tím, že by V podstatě jeho zločin označil v rámci pouhé kontroly za

nesprávný postup, tak by business státních zástupců nabíral otravný písek do soukolí, ale k tomu není

žádný důvod, neboť nadřízený státní zástupce vydává pouze konečné vyrozumění o jeho údajné

kontrole a proti tomu není ani odvolání, tedy ani žádná kontrola. Natož, aby tento kontrolní státní

zástupce mohl být postižen podle práva, pokud úmyslně svého kolegu z bratrstva podržel. Takže se g

on r ] m“ž lh' ) v' čt na rosto svévolně, ještě více než jak předvedl ten první zločinec,

který měl být kontrolován, pouze kontrolován nikoliv potrestán, kde však kontrola není ani myšlena

jako kontrola a nic se nevyšetřuje. Jde spíše o nějaký psychický teror obětí, kde psychopatičtí státní

zástupci lžou a podvádí do takové nezřízené míry jak nějaká perverzní dravá zvěř. Většinou by

mohl stačit jeden jediný odstavec takového zrůdného hnoje a státní zástupce by v každém

právním státě na světě byl postižen mnoha lety vězení anebo ještě lépe pobytem v pracovním

táboru, to je prostě něco nepředstavitelného, oni přímo \ylžou i protichůdně to, co je před nimi

 



napsáno černé na bílém! Jsou to často nenapravitelní, zcela psychopatičtí bezbožní zločinci a

právě těm je v soustavě státníhozastupitelství vytvářeno teplé místečko.. .ve skutečnosti se

jedná o VORY V ZAKONE. V České republice působí ta nejstrašnější mafie, která kdy byla na

planetě zemi a daří se jí báječně, mnohem lépe než v jakémkoliv"jiném státě na světě. '

V případě, že tedy občan podá V zoufalství trestní oznámení na druhého státního zástupce, který

podržel svého „bratra v syndikátu“, tak většinou na něj vůbec nereagují, ani Vám nepošlou podle

zákona nějaké vyrozumění, přestože o to podle trestního řádu požádáte a máte na to právo, a pokudje

nad všechny meze „otravujete“... tak se kolečko opakuje okamžitě se použije BRADAVICE, tím

se vytvoří Bypass trestního řízení dalšímu členovi bratrstva tedy již ani formálně nic nehrozí,

ani tomu dalšímu a jede se v mafiánském kolečku zločinu znovu a takhle pořád dokolečka a

pořád dokud jejich oběti nejsou uštváni k smrti.

Když se člověk obrátí po desítkách koleček na jiné orgány, které by pochopitelně měly jednat, tu mafii

okamžitě pozatýkat a dopravit do vazby, tak jsou na různých úřadech předhození různí

polointeligentní politrukové, jejichž hlavním znakem je nízká inteligence a naprosto ničím nespoutané

ego, dělají jako kdyby ty jejich chytrosti občané nevěděli a pouze se potřebovali dozvědět, že se tedy

mají obrátit na „orgány činné v trestním řízení“'??? To je přeci neuvěřitelné a co asi jiného občané před

tím třeba desetkrát udělali? Všichni těmto blbečkům, placených režimem z daní občanů za zjevné „nic

nedělání“, snad děkují, určitě tam vytváří pouze takzvaná „záda“ organizované zločinecké mafii.

Tímto je popsáno, jak v České republice působí zcela očividně organizovaná zločinecká matic, která

se zn' ču'e za Státní zas u )itelství, ve skutečnosti se jedná o veliký počet lidí z kulturního

nekřesťanského milieu, kteří v podstatě ovládají Českou republiku a dopouštějí se zvěrstev proti

českému národu. Mají na svědomí tisíce životů a dokonce i ty gigantické ekonomické podvody,

které nemají v žádném právním státě na světě vůbec obdoby. Bez tohoto systému, bez

BRADAVICE, by typodvody bylymnohem hůře proveditelné. Meziigbšan) by senašli

 

 

EBADAVIQE je zcela utajena před běžnými občany, kteří nepadli do hledáčku organizované

zločinecké bandy ovládající orgány činné V trestním řízení, kdy tato zrůdná banda čile spolupracuje ve

zločinném spolčení s otevřeným organizovaným zločinem, kasíruje státní peníze a veškeré

výdaje na jejich trestnou činnost platí také prostřednictvím státní kasy všichni skuteční daňoví

poplatníci, zatímco státní zástupci slouží ve velkém organizovanému zločinu, který má

milionové a miliardové zisky. V'u e ě " bv or anizátoř' ' n ' ní zl činecké metodv

k mžitě )utovali za mříže )řičemž b ' za koru )ci ústavního ořádku čelili tr stům s ne'v 'ššími

trestními sazbami, v České republice však tito lidé vystupují téměř jako televizni hvězdy,

géniové práva a spravedlnosti či různí potenciální jakoby kandidáti či kandidátky na funkci

státního presidenta.

  

Tímto tedy vyzývám ministerstvo a ostatní centrální orgány státu, aby okamžitě zřídili pořádek ve věci

psychopatického státního zástupce—Zločinnost kraj ského státního zástupce. z

KSZ v Praze, za jehož osobní patronace se vše děje, je již známá d hranicemi České

republiky, takéje ve funkci zhruba stejně dlouho jako prezident v různých funkcích ve

vedení Ruské federace, což 'e věc sama o sobě V demokratickém systému doslova nevídaná !!! Jak je

toto vůbec možné? V osobě—se jedná o zločince, který svojí kariéru začal na prokuratuře

zločinného komunistického režimu a nyní se mu již 30 let V tomto režimu vede očividně mnohem

lépe !!!

Požaduji, aby orgány exekutivy neprodleně obnovily v souladu se zákonem ústavní

pořádek ve věci zločinecké bandy ovládající státní orgán spadající pod exekutivní moc,

tedy státní zastupitelství, které působí svévolně mimo zákonný čí ústavní rámec



České republiky. V podstatě se jedná o chapadlo organizovaného zločinu, jehož zvěrstvajsou o

řád horší než zločiny prokuratury KOMUNISTICKÉ nebo dokonce i NACISTICKÉ. Tedy dokonce

ani nacisti, kterým se připisují teorie o „nadlidech“ a nadřazené rase nic takového jako metodu

BRADAVICE nikdy nezavedli, což je dotažení těchto myšlenek do úplné extáze. lnu vláda samotného

organizovaného zločinu je ještě horší než lidé páchající zločiny z nějakého politického přesvědčení

Organizovaná zločinecká banda ovládající státní zastupitelství a vydávající se za státní ora,án

zřízený zákonem, nemá k svstematickému porušování zákonů žádné zmocnění občanů. Svojí

neobhajitelnou, systematicky zločinnou činností prokazují, že se nejedná o ten orgán, který by měl být

zákonem zřízen. Nemají žádné právo útočit na ústavní pořádek a dopouštět se mafiánskými triky

zvěrstev na jejich obětech, za masivního využívání BRADAVICE. Tedy tito pachatelé se musí v

právním státě dříve nebo později dostavit na lavici obžalovaných před slavný státní soud. To je tak

směšná sebranka, že se nestydí, jak oni sami se vyhýbají úzkostně i za využívání těch nejhorších

zločinů trestnímu řízení proti jim samotným, přitom za stání peníze různě leští schody pod nohami

jiných a to i za využívání darebáckých podvodů, takže i každá babička na vesnici Vám rovnou řekne:

 

„káží vodu a piji víno“ .....

Jak takové „kázání“ takové pakáže může být vůbec věrohodné ??? Jsou to směšné figurky, které se

pouze zapíší v historii a paměti národa jako zločinci, kteří si na chvilinku uzurpovali moc. Proč jim

na toto skáčou ostatní orgány a ústavní sloupy ve státě Českém, každý se jich bojí? Aby se náhodou

soukolí nerozběhlo proti jim samotným? Proč jim to baští justice? Proč zákonodárci, vždyť jim to za

normálních okolností nemůže zbaštit ani ta stará babička někde na vesnici

Vždyť i pouhých pár veršů z Bible stačí k tomu, aby tito darebáci byli zcela demaskováni a každý

může s neochvějnou jistotou říci král je nahý Státní zastupitelství, a přes ně ostatní orgány

činné v trestním řízení, v České republice ovládá zbabělý organizovaný zločin, plně zodpovědný za

naprostou většinu všech zločinů, ztrát na životech a zdraví občanů a nepředstavitelnou zlodějinu v

České republice, skutečně kradou jako straky.

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení _

PS.

V příloze jsou otázky na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které přidávám jako vodítko k

objasnění trestné činnosti. V podstatě zákonná moc musí pak postihnout i tyto pachatele na OSZ

Prahy 1 a další, kteří se na trestné činnosti podíleli.

Příloha: Pl - Žádost o informace ohledně uplatňování zločinné metody BRADAVICE na OSZ

Praha 1.pdf

Dále i Z těchto otázek opíší proklamací pro každého, komu se tento dokument dostane do ruky,

zaujímá nějaké postavení, ať již v jakékoliv moci zřízené ústavou, tedy může být zástupcem moci

výkonné, zákonodárné nebo soudní. Na hřišti jsou zločinci, kteří narušují přímo základní ústavní

pravidla státu, ve kterém zaujímáte jakoukoliv funkci

 

abgrou si ieiich maietek. Dle všech doposud publikovaných stanovisek odborníků můžou čelit

zákonnému ozbrojenému legálnímu boji. Jm)mi slow. iste členx zločinné neústavní moci.

)0 V "i i se bar rství na v k'mn'r u. m i. kter' v 'n i r “' korum u' '

nejzákladnější principx právního státu a ústavního pořádku. na kterém bv měla bí t údajně vx stavěná.

Tedy braní si do „pusy zákony, nějaká pravidla či ústavu“ je za dané situace naprosto neupřímné a

farizejské V podstatě tedy sloužíte „věmě“ podle .,ústavy“ nějaké státní moci nebo orgánu, která za

masivního porušování právě té stejné „ústavy“, na kterou se odkazujete, vraždí? Tomu nerozumím?l



Tím spíše byste přeci museli „křičet“, aby pachatelé, kteří na „hřišti“ porušují zcela zjevně ústavu

naprosto perverzním flagrantním způsobem byli co nej rychleji dopadeni a potrestáni, jinak můžou

dříve nebo později právě nahlodat1 tu ústavní.nožičku“, na které stojíte vy sami, ono to jde ostatně

tak, že oni totiž nahlodají vaší.,fyzickou existenci. to jejejich metoda.. .no na onom světě. asi

žádná ústava neplatí takže se tam na ní ani nemusíte odvolávat ale určitě platí čestnost člověka

a ta je příšerná, pokud takto hřešíte proti základním morálním principům, tak jakého druhu je Vaše

loajalita k ústavnosti? Není to náhodou jenom loajalita k Vašemu kontu?

To, že jste se Vy osobně nestaly obětí, ještě neznamená, že ta vláda organizovaného zločinu

nezkorumpovala ústavní pořádek a že tu nejsou oběti, o kten‘ch ani nevite. Avšak ty důkazy

existují a j sou ověřitelné.

Ať již jste v jakémkoliv postavení v České republice, tak sloužíte větší zrůdě než NACISTICKÉMU

státu. Ani zločinný nacistický režim, přes jeho všechny zvěrstva, takto otevřeně protiústavně mimo

veškerou zákonnost nepodváděl, přijal třeba i zločinný zákon, ale nikdy nebyli nikým ustanovení

občané „nad zákonem“, proti kterým by nebylo z principiálních důvodů možné vůbec zahájit trestní

řízení, nebo jejichž trestná činnost by principu byla nepostižitelná.

V České republice jsou nyní i občané, kteří jsou prostě „rukojmími“, odkázáni na libovůli těchto

zločinných beztrestných zrůd, no a ty si jsou své faktické beztrestnosti vědomi a tak páchají zločiny

jak na běžícím pásu a někteří psychopati se u toho ještě sexuálně ukájí, jako právě

V Ceské republice je však nastolena vláda organizovaného zločinu, často působící zcela mimo

jakékoliv zákonné zmocnění, ty vraždy a zvěrstva jsou téměř dokonale tajeny před veřejností.

Proto sem pro každého z Vás připojuji tuto proklamací:

Trestné činy spáchané za zneužívání státní moci nepodléhajípochopitelně

žádnému promlčení a mohou být, v souladu se všeobecně uznávanými

mezinárodnímiprávními normami i za použití zdravého rozumu, pochopitelně

postiženy kdykoliv, a to iza využitíretroaktivních spravedlivých trestů, kdy

mohou být postiženijednakpochopitelněpachatelé, jednak iprofitanti takové

trestné činnosti. Aby se pak nyní „všemocní“ a nekonečně arogantní vládci a

projitanti čijejich blízcí nedivili nad zákonnými tresty, až se budou skládat účty...
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