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Naše značka: 464/2021
Datum: 8.9. 2021
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Odpověď' na žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.
Dne 3.9. 2021 prostřednictvím datové schránky obdržel Obecní úřad Sklené nad Oslavou Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem
žádosti bylo poskytnutí informací týkající se orgánů činných v trestních řízeních a Státního
zastupitelství.
Poskytnutí informace:
Informujeme Vás, že žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu, proto byla podle
§ 14 odst. 5 písm. C) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění
pozdějších předpisů odložena.
Odůvodnění:
Požadované informace se nevztahují k naší působnosti. Ze žádosti je zřejmé, že se
požadované informace týkají orgánů činných v trestné činnosti a státních zástupců, proto je
nutné se obrátit na nadřízené orgány činných v trestné činnosti a Státní zastupitelstvo.

S pozdravem
Zdenek Haller - starosta obce
Obec Sklené nad Oslavou
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Vážené dámy a pánové,

žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězeni otázek a přeposláni případných podkladových materiálů podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zejména případného materiálu k dodatečné
otázce na konci dokumentu.
S pozdravem,
Dr. Ivana Timová

(Odkazy obsahující další vysvět|ujÍcÍ informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů činných v
trestním řízeni, vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocnosti do nejvyšších pater státního
zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp
Pro orgány veřejné moci - uživatel: , gov " a heslo: , gov"))
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Dr. Ivana Timová,

27.07.2021
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Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku
V

Věc: Zádost 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, stejně jako o přeposlání příslušných podkladových materiálů:
Úvodní text je součástí otázek, které se týkají Vašeho úřadu, který je podle zákona povinným
subjektem, tak jak je uvedeno v záhlaví datové zprávy. Jste zástupci veřejné moci a podle
zákona, § 8 odst. 1 Zákon č. 141/1961 Sb. - Trestní řád, máte přímo zákonnou povinnost
nahlásit orgánům činným v trestním řízení, pokud budete mít podezření, Že dochází k trestné
Činnosti. V otázkách jsou Vám přímo předloženy důkaZy. Týto otázky se Vás tedy týkají velmi
očividně jako úřadu veřejné moci, ale týkají se každého z nás jako občana, vždyť' toto jsou
přeci poměry, nelidské zlo a bezpráví, se kterými SMÍŘIT NELZE SE a doplácíme na tyto
poměry my všichni a doplatí na to i naše děti, prosím, nesmiřte se s tím a jednejte I!!
Lékařská rodina Rusova byla smrtelně napadena Kučerovým a Staňkovým gangem, což je
prokurátorsko-policejní vraždící mafie a nejzločinnější uskupení od vzniku republiky v roce 1918.
Příslušnice této bandy por. Hana Maierová zavraždila trýznivým a nelidským způsobem Ellen
Rusovou a pokusili se opakovaně o vraždu plk. MUDr. Jaroslava Rusa a zejména Pavla Rusa ze
zištných důvodů, kdy jim šlo o byt a rodinný domek. Následně si skupinka uvědomila, že právě
vysoce inteligentní a talentovaný Pavel Rus by je mohl přivést ke spravedlnosti pro jejich
zločiny a dále napravit poměry v zemi tak, aby to již nebylo dominium této vraždící a zrůdné
mafie, která okrádá Český národ ve velkém. Začali v něm náhle vidět nebezpečného vůdce
opozice a tak zneužívají zločinným způsobem státní ozbrojenou moc, aby nás zlikvidovali
a povraždili. Žádného postihu se nebojí, neboť nejdříve si ukořistili a podmanili státní zbraně a nyní
si myslí, že jsou nedostižní a nepostižitelní.
Rodina Rusova žije a vždy žila pouze z vlastní práce, vlivem této mafie mají velmi podprůměrnou
Životní úroveň. Nevlastní žádný osobní automobil a nyní již velmi nemocný syn žije s těžce
nemocným otcem se selháním srdce, který není schopen ani samostatného vylučování, v podstatě na
pár metrech čtverečních. Všichni jsme jako štvanci vyhnáni do zahraničí a to i v takto těžkém
zdravotním stavu, pod ochranu právního státu. Nikde nikoho nezaměstnávali ani nevykořisťovali, nic
nepronajímají, nikde žádné veřejné zakázky, dokonce i vlastní práce pouze pro soukromý sektor, tedy
žádné ani malé penízky ze státní kasy. Pan plk. MUDr. Jaroslav Rus je starý vojenský lékař a Pavel
Rus je vývojářem zdravotnické techniky, která často zachraňuje životy nemocných pacientů.
Máte nějaké skutečné vysvětlení, proč právě tato rodina je takto masivně pronásledována
ozbrojenými složkami státu? Proč jsou z českého rozpočtu utráceny miliony korun na pronásledování
této rodiny. Proč židovská mafie korumpuje státní orgány, instituce a soudy, aby tato rodina byla
zničena? Je to ve prospěch českého národa anebo právě ve prospěch židovské mafie VOZu, která se
bojí, aby nepřišla o moc v Čechách a neuzavřel se jí penčzovod v miliardách dolarů, které ročně
ukořistí v Čechách.
Mafie z České republiky, Kučerův a Staňkův gang, která se vydává za orgány činné v trestním řízení,
nám opakovaně vyhrožovala smrtí za zneužití státní ozbrojené moci. První máme být chyceni
a pak jako zajatci popraveni.

O tomto vyhrožování, stejně jako o totálním zneužívání represivních prostředků státu, byly pořízeny
nesporné důkazy, tyto byly předány příslušným orgánům. Neděje se ale vůbec nic, neboť mafie
působí na etnickém základě. Jedná se o zrůdnou Vládu Organizované Zločinu na půdoryse židovské
mafie, která ovládla důležité státní orgány a úřady.
Vše je řízeno z VSŽ v Praze, vrchního státního zastupitelství v Praze, které je ve zločinné Činnosti
zastřešováno NSZ, nejvyšším státním zastupitelstvím. Ovládli také kompletně GIBS, generální
inspekci bezpečnostních sborů, kterou nyní využívají pouze k nátlaku na vzpurné policisty, kteří se
novým poměrům nechtějí podvolit a dále spolupracují masivně s VŠZ na machinacích v trestním
řízení. Dosazený VOR V ZÁKONĚ, ředitel GIBSu Radim Dragoun, je přímo osobně spřízněn
s hlavním VOREM V ZÁKONĚ, Lenkou Bradáčovou, která byla dosazena a školena cizí mocností
v útlaku podmaněného národa před mnoha svědky, což se odehrávalo za působení amerického
ambasadora židovského původu mimo jiného na ambasádě USA, není třeba dodávat, že všichni
VOROVÉ V ZÁKONĚ, světe div se, jsou židovského původu.
Dopouštějí se otřesných zločinů proti majetku, zdraví a životům svých obětí. Rodině Rusových
mimo jiného ukradli automobil ze soukromého pozemku, ve kterém byly věci ze stěhování v celkové
ceně za 800 000 KČ.
Rodina vystopovala a vypátrala pachatele, zločinci však dělají machinace v trestním řízení, protože
se trestné činnosti dopustily, jak jinak, než státní orgány VOZu pod nadvládou židovské mafie.
Státní orgány VOZu se dopustily proti rodině desítek nejzávažnějších trestných činů a dále se
dopouští doprovodné trestné činnosti za účelem maskování a zakrývání jejich vlastních zločinů, tedy
dělají machinace v trestních řízeních. Mimo jiného rodině ukradli ze soukromého pozemku
automobil s věcmi za 800 tisíc Kč. přijeli si za bílého dne s dvěma nákladními vozy a naložili si
dodávku i s věcmi, která vážila téměř tři tuny. Toto dělali za situace, kdy ozbrojenou mocí vyhnali
rodinu do zahraničí, sousedi měli jasné vnímání, že se jedná o státní orgány, které se tím ani netajily.
Kradli v oblasti v Praze, která je přímo prošpikována desítkami kamer, pochopitelně se žádného
postihu se neobávaly, vědí, že mají zbraně a že se jim nic nemůže stát, že všechny orgány a instituce
korumpují, včetně soudů.
Orgány VOZu lžou a podvádí za účelem rozsáhlých machinací v trestních řízeních, vŠe je
v totálním rozporu s Českým právním řádem. Tyto orgány VOZu však mají mafiánské krytí
z nejvyšších míst státního zastupitelství.
To bude nyní demonstrováno na jednom případě, těch případů jsou ale desítky. Podali jsme přes
170 trestních oznámení, ani jedno se nevyřizovalo podle zákona. Naopak okamžitě přijde vždy
nějaká pomsta VOZu, těmito 170 podáními je zdokumentováno asi 20% podvodů a lží, kterých se
tito darebáci organizovaně dopouštějí, evidujeme přes 1000 lží, podvodů a machinací v trestním
řízení, opakuji, nejedná se o žádné nadnesené či přehnané číslo, evidujeme přes 1000 podvodů
v trestních řízeních, falšují dokumenty, používají totálně mafiánské praktiky, že v porovnání s tímto
je Sicilská mafie partou hodných kluků a Radovan Krejčíř je pouhý žabař a pěšák v celé hierarchii
zločinu, tito přímo zneužívají ozbrojenou moc státu k vraždám a k nezákonnému pronásledování
a Český stát dojí v miliardách dolarů. To opravdu tak zločinný Krejčíř ani zdaleka nebyl a být ani
nemohl, takové dimenze zločinu byly i pro něj nedostižné, toto zlo, bezpráví a kuté křivdy dokáže
zosnovat pouze židovská mafie a jejich výkonný orgán VOZ.
(Odkazy obsahující dalŠí vysvětlující informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů
činných v trestním řízení, vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocností do
nejvyšších pater státního zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp
Pro orgány veřejné moci — uživatel: ,, gov " a heslo: ,, gov"))

Nyní vlastní otázky:

l. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkám dokument:
Vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - Územní odbor
Kladno ze dne 27.4.2021- č.j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314 v příloze pod názvem: 02
Zfetovany prislusnik Stankova a Kucerova gangu tvrdi ze kradez automobilu za 800 000 Kc
není trestny cin - asi kdyz se toho dopusti oni sami.pdf
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosičích?
2. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

Druhý odstavec:
,, státního zastupitelství v Kladně, doručeno Vaše oznámení, ve kterém mimo jiné
sdělujete, ž Vám v posledních měsících bylo odcizeno motorové vozidlo společně s
věcmi cca za 800. 000,- KČ. "

3. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

Čtvrtý odstavec:
Oznámení učinil 2.1.2020 na MOP Břevnov Pavel Rus?
Je tam toto uvedeno nebo není? Můžete prosím odpovědět celou větou?

4. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?
První věta:

,,Kvalifikovaným posouzením ". Je toto uvedeno v dokumentu?
No a v čem jsou tito lidé více kvalifikováni než ostatní? V podvodech? Ve lžích? Myslí si, že
když sami zneužívají státní ozbrojenou moc a ovládli GIBS i VSŽ v Praze, tak nemůžou být
potrestáni?
Co je to za drzé a pohrdavé vyjadřování tyto průpovídky? Viděli jste toto někdy v nějakém
západním státě, třeba v SRN, my tedy za 20 let ještě neviděli. Vy ano?
Takto se chová zrůdná okupační moc židovské mafie v Protektorátu Čech a Moravy pod
správou Vlády Organizovaného Zločinu (VOZ).
5. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

Druhý odstavec:
,, ve kterém mimo jiné sdělujete ". Je toto uvedeno v dokumentu?
Vidíte někde v tom dokumentu, že by se Policie třeba i znovu pomocí lží a podvodů zabývala
něčím jiným než automobilem? Co se tedy stalo s tím jiným? Takže kdyby tam byla krádež
automobilu a vražda, tak policie obojí takto odloží?
6. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

Čtvrtý odstavec:
Že se jedná o vozidlo, ,, u kterého tylo 7j'ištěno, že se jedná o motorové vozidlo
Vqyager Chysler, RZ: R PR314, mp%: D, barva černá, které mělo být V ul.
Thurnova v Praze 6 odcizeno i s věcmi. "

7. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě l uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

pátý odstavec:
,, Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, kdy netivlv 7iištěny skutečnosti
důvodně nasvědčující tomu, Že t!vl spáchán trestný čin, rozhodl orgán činný v trestním
řízení
Na podkladě yýše uvedených skutečnosti", bude Vaše.podání ulojfeno be% dalšího
opatření pod výše uvedeným číslem jednacím. "

8. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě 1 uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

První odstavec:
,, ,provedeným šetřením dle § 158 odst. l trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o
Policii České republiky, neliy(v 7j"ištěny skutečnosti důvodně nasvědčujíci"tomu, Že byl
spáchán trestný čin a Qdůvodňui/C/ iqháienl'
trestního řádu. "

trestnmQ ři%enl"pOd/¢ § 158 odst. 3

9. Nepřijde Vám dokument specifikován v bodě l úplně logicky šílený?
Státní zastupitelství v Kladně jim přeposlalo oznámení, které měli na pokyn státního
zastupitelství prověřit. Policejní orgán zjistil, že oznamovatel mimo jiného (toho jiného bylo
plno), psal o krádeži automobilu v Praze 6.
Policejní orgán napsal, že bylo zjištěno, že se údajně jedná o vozidlo Voyager Chysler, RZ:
R PR314, mpz: D, barva černá.

Jak to ti šikulové zjistili, odkud znají to vozidlo a tu SPZ? To by zasloužilo vyšetřování,
neboť to přímo prokazuje jejich závažnou trestnou činnost l!! Kdy tuto rodinu sledují
a terorizují.
Dále napsali, že nebyla žádná součinnost, přestože tvrdí, že Pavel Rus dával oznámení osobně
na MOP Břevnov, což pravda není. Zapomněli ale napsat o těch desítkách dokumentů a
výsledků pátrání, kdy pachatel byl nad všechnu pochybnost zjištěn a byl to orgán VOZu.
Stejně tak byly doručeny jména svědků a další nesporné důkazy.
No a následně došli k závěru, že když tedy bylo odcizeno vozidlo s SPZ, tak se nejedná o
trestný Čin? Nerozumíme té logice? Co ty věci, ty nemají SPZ a přitom tvořily většinu
ukradené hodnoty. Takže ukradení věci ze soukromého pozemku za cca 800 tisíc Kč není
trestný čin? Tak co to tedy je?
10. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkám dokument:

Usnesení od Obvodního ředitelstvívpolicie Praha I— místní oddělení Břevnov ze dne
12.05.2021 - č.j. KRPA-1240-64/TC-2021-001115 v příloze pod názvem:
03 Totalne lzive a podvodne usneseni MOP Břevnov - opakovanou trestnou činnost řidl
Roman Balej.pdf
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosičích?

11. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě 10 uvedeno, mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

Sedmý či osmý odstavec dole na straně 2:
,,Policie Spolkové republiky Německo k věci sdělila, že uvedené vozidlo nebylo v
posledních 20 letech v SRN registrováno. ,,
Je tam toto uvedeno nebo není? Můžete prosím odpovědět celou větou?
12. Vnímáte tedy, že v dokumentu od policie Kladno a v dokumentu od policie Praha Břevnov
jsou rozporná tvrzení?
Je pravda, že policie Kladno tvrdí o stejné události, že bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo
s registrační značkou RZ: R PR314 :
,, Voyager Chysler, RZ: R PR314, mp%: D, barva Černá"

Zatímco Policie z Břevnova vycházející tedy ze stejného spisu a ze stejného šetření tvrdí, což
je zdůrazněno v otázce 1l,že automobil nebyl vůbec posledních dvacet let registrován?

Jsou v dokumentech, které jste obdrželi zásadní rozpory?
Pikantní na tom všem je, že lžou obě dvě policie a nikoliv pouze v tomto, co je krásně
zobrazitelné, ale úplně ve všem, to je lež za lží v každé větě. Formulace porušující základy
formální logiky, jako kdyby byli pod vlivem pervitinu.
13. Máte nějakou představu, proč by věc bez registrační značky, tedy v konkrétním případě
automobil bez registrační značky nebyl náš majetek? A jak bychom jako měli prokazovat

naše vlastnictví? Není to tak, Že katastr nemovitostí se vede pouze u nemovitostí a nikoliv
u movitých věcí?

14. Máte nějakou představu, jak bychom mohli mít lístečky od našich velmi hodnotných věcí ze
stěhování, které vlastníme třeba desítky let? Proč bychom vůbec museli prokazovat naše
vlastnictví věcí lístečky. Proč by nemělo stačit udání přibližné hodnoty věcí a jejich popis,
což jsme pochopitelně opakovaně udělali.
15. Byl v dokumentu uveden plk. MUDr. Jaroslav Rus, neboť tohoto jsme udávali jak jako
majitele vozu, tak i majitele části věcí? Ukradli i starému těžce nemocnému člověku s
kompletní invaliditou, který trpí selháním srdce zdravotní pomůcky, berle, vozík a další. Byl
tam uveden nebo nebyl? Takže okradení starého nemocného člověka o nezbytné náležitosti
k životu, není krádeží, pokud to provede státní orgán VOZu?
16. Všimli jste si, jak policie jednou uvádí neznámý pachatel a pak uvádí, že jsme někoho
označili jako pachatele. To je přeci rozpor, bud' měli někoho označeného jako pachatele
anebo neměli. Je vidět, že tuctem důkazů a svědectví se vůbec nezabývaly. Přitom tito
pachatelé byli označeni na základě jasných důkazů a svědků z řád sousedů. Tato svědectví
byla zaznamenána na nahrávce a byly pořízeny fotografie a další důkazy.
17. Vnímáte, jak je celý dokument psán, jako kdyby ho psali vožralý? Lež a podvod je tam v
každé větě, to však nemůžete vědět s jistotou. v textu je ale plno rozporů, nemá smysl je
uvádět všechny, je jich plno. Celkově je jisté, že policie místo, aby hledala pachatele krádeže,
tak se podvodným způsobem snažila ,,prokázat", Že se nejedná o trestný čin. jaký smysl by
mělo hledat dřívější registraci před mnoha lety, když ukradení věcí z našeho pozemku nemá
s registrací vozidla nic společného? To je, jako kdyby nám ukradli chatičku s věcmi.
18. Jednalo se o velkou dodávku věcí ze stěhování ze zahraničí. Jak bychom mohli mít k věcem
lístečky a copak když nebudete mít k věcem lísteček, tak nejste vlastníkem? No a když nejste
vlastníkem, tak by se nejednalo o trestný čin?
Jak bychom měli policii prokazovat u našich věcí, že jsme vlastníky? Přeci na základě
svědectví mnoha osob, automobil byl v našem držení na soukromém pozemku vedle naší
nemovitosti, hned vedle dalšího automobilu stejného typu.
19. Proč policie zjišťuje přesně majitele pozemku? jaký to má vztah ke krádeži vozu z daného
pozemku. Jednalo se o soukromý pozemek a jednalo se o naše věci. Ani majitel naše věci
neodstraňoval. Policie to však má jako veliký argument, že pozemek v době krádeže nebyl ve
vlastnictví vlastníků ukradených věcí. Na tom přeci nezáleží? To je, jak kdyby brali pervitin.
Takže když vám ukradnou kabelku v tramvaji, tak se nejedná o krádež kabelky, neboť
tramvaj vám nepatří?
20. Není náhodou velmi nápadné, jak naše věci zhruba za 800 tisíc Kč označili zcela nezákonně
za hodnotu nulovou? Stejně tak automobil i zařízení, které je vidět na obrázku silně
podhodnotili i pod cenu sběrných surovin, aby se dostali pod minimální cenu nutnou ke
kvalifikaci trestného činu krádeže, není ten záměr přímo vidět?
21. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě 10, uvedeno mimo dalších
lží a podvodů a nesmyslných formulací, popírajících základy logického myšlení v každé
jednotlivé větě, následující?

První odstavec nahoře na straně 3:
,,.policejní orgán dospěl k Záyěru, Že není moŽné prokáíat, Že vozidlo, které se na místě
nacházelo, je totoŽné s vozidlem VW1C4GYN2C5XU127826 uvedeným poškozenou
Timovou. "
Je tam toto vožralé Šílenství napsáno nebo není? Třeba policejní orgán dospěl i k
závěru, Že vesmír vznikl z kávové sedliny?

22. Prosím Vás uznáváte, že toto v otázce 21 je již absolutní totální šílenství, které prokazuje tu
nezřízenou a účelovou zločinnost orgánů VOZu? My dodáme desítky fotografií automobilu
přímo z místa. Automobil je zachycen na Google mapách (Streetview fotografie), dále je
automobil zanesen v několika registrech Pražských služeb, které ho obcházely a následně na
základě zjištění, že je na soukromém pozemku, zapsali, že je to z tohoto důvodu mimo jejich
příslušnost.
Automobil fotografovala přímo městská policie, která pořídila i detailní fotografii VIN
CODE 1C4GYN2C5XU127826. Tyto fotografie má Policie ČR přímo od nás i s dalšími
k dispozici I!!

Dále je k dispozici i úřední záznam radnice I!!
A oni v podstatě prohlásí, že nemůžeme prokázat kým a kdy byl automobil odcizen ani že
nám patřil ani nemůžeme prokázat, že nám patřily věci ani nemůžeme prokázat jejich
hodnotu a dokonce ani nelze prokázat, že automobil, který byl ukraden, měl VIN CODE
1C4GYN2C5XU127826.
Pokud tedy toto není prokázané, tak pak nevím již, co by bylo na této planetě prokázané. Pak
tedy nemůžeme ani prokázat, že jsme se vůbec narodili. Nemůžeme ani prokázat, že existuje
svět a nemůžeme ani prokázat, že vůbec existuje Místní Oddělení Pachatelů, MOP Břevnov?
Nebo to můžete prokázat? A jak? Máte lísteček? A jak prokážete pravost lístečku?
23. Není z toho všeho zřejmé, že policie pod vedením Romana Baleje jenom lhala a podváděla,
snažila se ze všech sil jenom prokazovat, že to my jsme se dopustili nějaké trestné činnosti,
tak hledala, jestli auto někde nechybí, není nahlášeno v souvislosti s nějakým trestným činem
a podobně, nic jiného se nehledalo?
Je naprosto jisté, kdo automobil a věci ukradl, jednalo se o státní orgán VOZu pod správou
židovské mafie.
Policie pak jako ve všech případech machinací v trestním řízení, hledala pouze výmluvy, aby
trestný čin vůbec nebyl jako trestný čin označen. Takto podvádí všechna řízení, kde podezřelí
nebo pachatelé jsou členové VOZu.
24. Toto ještě není ani z daleka konec ... ještě proti nám rozjeli několik řízení a snažili se nám
udělit podvodným a zločinným způsobem statisícové pokuty. Třeba, že jsme měli věci na
soukromém pozemku, tak tím jsme ho vlastně obsadili. Oni nám chtěli vyčítat, že jsme
zabrali soukromý pozemek, tedy v podstatě sami majitelé zabrali svůj vlastní pozemek,
šílenství? Nikoliv, v orgánech VOZu běžná praxe, pouze tyto praktiky zrůdné mafie tají!!! Je
to jako když berou pervitin, co by pak znamenalo slovo soukromý pozemek a co by vlastně
mělo být obsahem vlastnictví? Ti d'áblové jsou úplně šílení, jako vožralý čí spíše pod

pervitinem. To je, jako kdyby Vás chtěli odsoudit, že jste se zmocnil svého vlastního
automobilu? To je pokročilé šílenství, vnímáte to také? V čem byli horší takzvaní komunisti?
Dále se nám snaží dávat nezákonnými a zločinnými metodami různé pokuty a sankce za to,
že si snad ještě dovolíme říci ,,au" ?
Ale to je vždy úplně jak vožralé, například ředitel stavebního řízení, kde docházelo ke
korupci napsal, že jsme se omluvili z nějakého přiblblého termínu, na který jsme se ze
zahraničí nemohli dostat, neboť byl právě nouzový stav všude po Evropě a my navíc s těžce
nemocným člověkem, který je v podstatě ve stejném stavu jako člověk s těžkým průběhem
Covidu, tak jsme se řádně omluvili den před jednáním. Tento šílenec toto v jednom odstavci
konstatoval a pak v dalším tvrdil, že jsme se neomluvili ani před jednáním ani pojednání
a udělil nám nějakou vožralou pokutu. Toto je šílenství, co si tady ta židovská mafie dovoluje
a to že tam dělali čemou nebezpečnou stavbu bez stavebního povolení a bez územního
rozhodnutí, to tomuto d'áblovi asi nevadilo, přestože to je ředitel stavebního úřadu
a pochopitelně se tam ve velkém dopouští trestné činnosti.
Vnímáte prosím, že se kolem jedné osoby nebo rodiny děje nějak až mnoho nepravostí a to
zdaleka nevíte všechno, vyprávím Vám zde sotva jedno procento.
Židovská mafie ovládá pIno úřadů a orgánů VOZu a ty jsou všechny koordinovány a dokonce
začne šikana i z okolí nežádoucí osoby. Je to děsivé peklo I!! Oni koordinují různé instituce
a úřady. Například stavební úřad, nemocnici, katastr nemovitostí, prostě všechno ... Často
o tom máme písemný dokument. Těmto lidem je nařízeno, aby nás v podstatě z pověření státu
šikanovali. Kučera tomu říká, Že tím sleduje účel trestního řízení. No v tom jeho světě ano, on
chápe trestní řízení jako nějaký domněle povolený nezřízený státní TEROR proti jemu
nepohodlným osobám I!!
25. Toto je děsivé peklo, prosím Vás v čem to oběti nacismu měly horší než oběti VOZu?
Tato maňe vraŽdí nelidským způsobem, dopouští se zločinů mučení a nelidského
zacházení, zloČinů proti majetku, zdraví a Životům lidí. Proti svým obětem organizují
zákeřné smečky, zneužívají státní aparát a státní ozbrojenou moc, lžou, podvádí a
kradou jako žádný jiný režim na světě I!!
V Čem to měli oběti nacismu horŠí než oběti VOZu? Nechápu? Dokážete to nějak
vysvětlit?
V novinách pak vyšlo, jak Lukašenko má být strašný ničema, protože nějaká studentka byla
odsouzena k jednomu týdnu, opakuji k jednomu týdnu, vězení. A tady ta mafie dělá komploty
na lidi, aby je okradla o majetek a zavřela je třeba na deset let, povraždili mnohonásobek lidí
než Lukašenko, tak v čem je pak ten Lukašenko tak špatný? Že se této mafii brání a před
touto zrůdnou mafií brání i Běloruský lid, v tom je špatný? Možná je v něčem špatný, třeba je
špatný ve všem, ale co může být ještě horšího než zrůdná mafie? Proč neodejdeme, no určitě
odejdeme, to ta mafie nás pronásleduje, jinak po tomto peklu by tam asi nikdo již žít nemohl,
to je zřejmé, opět vyhání lidi do zahraničí, okradou je o veškerý majetek, některé obojí a
některé zavřou pro výstrahu ostatním Čechům, kteří by se jim nechtěli podvolit.

Je to děsivé peklo zrůdné mafie...
Měli jste o těchto poměrech nějaká povědomí?

26. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkám dokument:
Úřední záznam - Hlavní město Praha - Městská policie hl.m. Prahy ze dne 28.8.2020 č.j. MPPH 99196/2020/OŘ6 v příloze pod názvem:
04 Uredni zaznam c. j. MPPH 99196 2020 - POLICIE POD VEDENIM BALEJE LZE
A PODVADI.pdf
"
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosičích?
27. Je v tomto dokumentu, který jste obdrželi a je specifikován v bodě 26 uvedeno následující?
Totiž: ,,Za předním sklem zjištěj'í vin1c4g1n2c5xu127826"
Není toto v totálním rozporu s tvrzením policie z bodu 22 těchto otázek?

28. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkám dokument:
Fotografii VIN CODE pořízenou Městskou Policií Hl. m. Prahy v příloze pod názvem:
05 Fotografii VIN kodu poridila mestska policie.jpg
Máte či měli jste tedy tento dokument uloženy na Vašich datových nosičích?
29. Je na této fotografii městské policie, která je specifikována v bodě 28 uvedeno
následující?
Je tam dobře rozpoznatelný VZN CODE: 1C4GYN2C5XU127826?

30. Obdrželi jste v příloze k těmto otázkám dokument:
Dokument Stanice technické kontroly (TŮV) ze dne 10.05.2012 v příloze pod názvem:
06 Policie lze a podvadi na príkaz Baleje.jpg
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosičích?

31. Je na tomto dokumentu ze stanice STK (TŮV), který je specifikován v bodě 30 uvedeno
následující?
Je na něm uvedeno udělení TŮV registrovanému automobilu až do roku 2014? Je na
tomto dokumentu uveden VZN CODE: 1C4G17V2C5XU127826?
Je tedy tímto prokázáno, že automobil byl registrován v roce 2012 a tedy darebáci z
Místní Organizace Pachatelů (MOP) Břevnov pod kuratelou zrůdného darebáckého
žida Romana Baleje ze státního zastupitelství pro Prahu 6 sprostě lžou a podvádí?

32. Obdrželi .jste v příloze k těmto otázkám dokument:
Fotografie osvědčení o registraci vozidla v Bundesrepublik Deutschland (SRN) v příloze
pod názvem:
07 Druhy dukaz usvedcujici prolhanou zkorumpovanou policii pod Balejem.jpg
Máte či měli jste tedy tento dokument uložený na Vašich datových nosičích?

33. Je na této fotografii dokumentu z osvědČení o registraci vozidla, který je specifikován
v bodě 32 uvedeno následující?

Je tam jasně uvedeno, Že automobil s VIN CODE: 1C4GYN2C5XU127826 byl tedy
registrován a uveden do provozu v SRN?
Je tedy tímto prokázáno, že automobil byl registrován v SRN a tedy darebáci z Místní
Organizace Pachatelů MOP Břevnov pod kuratelou zrůdného darebáckého žida Romana
Baleje ze státního zastupitelství pro Prahu 6 sprostě lžou a podvádí?
Jiní lidé by byli za setinku takových úmyslných podvodů již desetkrát obviněni a odsouzeni
a tito darebáci se pomocí bradavice vyhýbají vůbec trestnímu řízení beztrestně, lžou,
podvádí a kradou, masivně zneužívají státní prostředky a státní ozbrojenou moc proti svým
oponentům a někteří z nich ještě k tomu beztrestně vraždí a vzájemně se u těch zločinů kryjí.
Je to děsivá situace a absolutní kolaps veškeré spravedlnosti i funkčnosti samotného státu
jako takového, proto se tam dějí ty Šílenosti i například kolem epidemie Covid 19 I!!
Roman Balej je zločinec, který stojí za děsivými machinacemi v trestních řízeních, za krytím
nelidských zločinů, za krytím krádeží v desítkách milionů korun a to dokonce v nemocnici,
zločinec, který se neštítí s další výtečníci Láznovou falšovat protokoly, aby kryl židovského
zločince, jenž se obohacuje trestnou činností a zbohatl za jeho působení ve známé korupční
firmě METROSTAV a.s. o desítky milionů korun. Korumpují orgány v trestním řízení tak,
aby dosáhly nelidských křivd proti druhým, aby je okradli o majetek a dokonce u toho
korumpují i samotné soudy, kde má tato mafie také své zastoupení, je to děsivé peklo státního
terorismu a zločinců, kteří ukořistili státní zbraně a vykořisťují celý národ.

Dále přikládám bez položení dalších otázek následující očíslované přílohy:
08 DUP 01 Důvod zaslaní podaní na Vasi instituci.pdf
09 DUP 02 VOZ - SZ 01 - Soustava statniho zastupitelství je logička první zastavka VOZu.jpg
10 DUP 03 VOZ - BRA 02 - Jak došlo k tragedii BRADAVICE.jpg
ll DUP 04 SISTEM.png
12 DUP 05 VOZ - SZ 03 - Statní zastupitelství je organizaci zia a teroru.jpg
13 DUP 06 Ruda smrt.pdf
14 DUP 07 Seznam trestních oznameni - cca 170 kusu.pdf
15 DUP 08 Podaní na zrudneho psychopatického zIocince Martina Susku 44 kusu.pdf
16 VOZ - šlO 02 - Zíde se zmocnuji Ukrajiny.jpg
17 VOZ - STO 02 01 - Jews take control of Ukraine - žide se zmocňuji Ukrajiny.pdf
18 VOZ - ADL 02 - Osobní vykrik - PoMOooc.jpg
19 VOZ - Seznam trestních oznameni.jpg
20 Martin Suska terorista VOZu maskující se stejně jako Roman Balej jako statní zastupce.jpg
Dodatečná otázka:
Vyrozuměli jste o trestné Činnosti, o které jste se dozvěděli z tohoto podání, orgány Činné
v trestním řízení? Prosím, žádejte podle zákona také o to, aby vás tito informovali
o učiněných opatřeních. Jedno, co podáte, opatření totiž budou nulová ... vzájemně se
kryjí a terorizují celý národ...

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení otázek,

Dr. Ivana Timová

(Odkazy obsahující další vysvětlující informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů
činných v trestním řízení, vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocností do
nejvyšších pater státního zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp
Pro orgány veřejné moci — uživatel: ,, gov " a heslo: ,, gov"))

Dr. Ivana Timová, Datová schránka: ysuim89
Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku: ysuim89
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Věc: Důvod zaslání podání na VaŠí instituci
Vážené dámy a pánové,

ráda bych Vám vysvětlila důvod, proČ zasílám podání, například trestní oznámení na VaŠi
instituci, nejedná se o žádný omyl ani nevědomost, natož zmatenost. Abyste však mohli pochopit
celou problematiku, tak se pokusím velmi stručně, tedy s jistou mírou nepřesnosti a zjednodušení
popsat, k čemu došlo. Ta celá problematika je gigantického celonárodního významu, shrnout to do
pár odstavců asi není vůbec možné ...
Kontrolu nad Českým státem převzala židovská mafie, která nastolila Vládu Organizovaného
Zločinu (VOZ) za podpory světového sionismu. Mě rozhodně nikdo nemůže obviňovat z nějakého
antisemitismu, ani mé okolí, pokud neznáte historie našich rodin, tak o takové možnosti ani
neuvažujte. Mluvím zde záměrně o židovské mafii, nikoliv o židech jako takových, nutno ale
podotknout, že v oblastech, kde v podstatě vládne pouze jedna skupina a ostatní jsou zcela
marginální či potlačeny, tak jisté zjednodušení by nic nezměnilo na pravdivosti, přesto všechno
zůstávám u pojmu židovské mafie a jejich VOZu.
Tito lidé používají mistrným způsobem propagandu, lžou a podvádí jako nějaké kreatury
z dalekého vesmíru, to vůbec člověk nemůže uvěřit, že takového lhaní jsou schopné lidské
bytosti, to by se i malé děti ve školce styděly, je to přímo děsivé! Dopouštějí se otřesných
zkNinů, vražd, 'nu¢ení a jiného nelidského zacházení, z1Qčinů apartheidu proti pe¢!ivě vybraným
,je¢lnQtlivcům nebo malým skupinám, ,jedná se q Z1Q¢iny, které ,jsou o řády závažnější než například
zločiny y obdc'bi QfiCiiilně přiznávaného komunisrnu v českých zemích, nyní mají mnohonásobně
větší moc než v době, kdy jim Stalin nakonec musel zastřihnout křidélka, přestože nejprve
jejich nezměrné zločinnosti a zákeřnosti sám Stalin využíval. Oni ostatně nabízejí tyto služby všem
vrchnostem a všem panovníkům již po celá tisíciletí. Při svých zločinech v nynější České republice
zneužívají

otřesným způsobem státní ozbroj enou moc, obsadili kompletně státní
Qvládají klíčové sloŽky Policje ČR, GIBS ?1 mají i masivní za$tQup¢ní v soudní
soustavě a v neposlední řadě ovládají bud' přímo či přes nějakou páku většinu úřadů exekutivy.
jejich moc je v Českém státě o řády větší než kdy mělo v Čechách moc nacistické Německo.
Proto by se mělo hovořit Čestně o Protektorátu Čech a Mora¶y pod nadvládou židovské maňe
a jejích formálních úřadů tvořících Vládu Organizovaného ZloČinu (VOZ) za podpory
světového sionismu.
Příloha: DUP 02 VOZ - SZ 01 - Soustava statniho zastupitelství je logička první zastavka VOZu.jpg
Jak funguje propaganda? V první řadě tito zločinci drŽí naprostou větŠinu obyvatel v totálním
nevědomí o nelidských zloČinech, kterých se zcela úkladně dopouštějí!!! Následně vypustí do
médií například nějakou kritiku minulého režimu ve smyslu, že byl nesvobodný, zločinný
a podobně. Případně napíší, že by rádi přijali zákon na podporu tehdejších disidentů anebo snížili
důchody tehdejším komunistickým prominentům. (Dnešní aparátečníci by tedy snižovali důchody
vesměs svým již dávno zesnulým otcům či dědům aparátečníkům :)
Proč by raději nepotrestali dnešní zločiny? Proč by raději nezabránili dnešním zločinům? Proč
nezabrání raději zločinům, bezpráví a křivdám, které jsou o řády větší než ty zločiny v minulosti?
Dává to nějaký smysl? Hořekovat na oko kvůli zločinům z dávné minulosti a přitom se současně

dopouštět, pod tímto pláštíkem předstíraného "dobra", úkladných a úmyslných zločinů mnohem
větších??? Takových a v takovém měřítku, které svět ještě neviděl... Proč to absurdní divadélko???
politický, faktický i společenský význam takových opatření na věru symbolické potrestání zločinů,
které se udály před 80, 70 nebo 40 lety, je vskutku naprosto marginální. Jedná se ve skutečnosti
o akademické blafování propagandistickou mašinou, kdy na druhé straně dneŠní aparátečníci,
synové a vnukové tehdejších zločinců, kradou jako straky po milionech, takže dědovi by se měl
snížit důchod o tři tisíce, zatímco jeho vnuk, který jde v jeho šlépějích si ukradl tři miliony?
a ještě si může třeba třicet ukradnout? Pochopitelně pokud by někdo myslel vážně potrestání
a zabránění zločinu, tak by si takto nedělal legraci z celého národa. Proč ale vlastně tato sebranka
tato témata vůbec pumpuje do veřejného prostoru?
Protože je to zcela účelová řízená a promyšlená propaganda, kdy lidem se podprahově má dostat
do podvědomí následující informace:
,,Nynější režim je demokratický a dodržuje lidská práva, ten předchozí režim byl zločinný. " Kctyby
tomu přeci tak nebylo a tento režim se dopouštěl ve skutečnosti stejqých zločinů anebo ještě
horších, proč by ten předchozí režim byl te(ty kritizován? To přeci nedává smysl, takže lidé
podprahově mají uvěřit, že ti nynější vládci se žádných zločinů nedopouští, že to dělal ten režim
dříve, ale tito ne, že tito jsou ti hodní, slušní a správní ... (ten minulý režim však dělal přesně
identické zdání ... naprostá většina lidí, kteří si myslí, jak nynější režim je demokratic/ý a správný,
tak by si v dobách komunismu zcela jistě myslela, že to je ten správný, demokraticlý a spravedlivý
režim pro lidi.)
(Až se Češi jednoho dne dozvědí o rozsahu zločinů, které provedla opět židovskú mafie proti
vybraným Čechům za současného režimu při zneužívání státní ozbrojené moci, tak se zhrozí ...
prolože taková zločinnost na území České republiky ještě nikdy nebyla a to od jejího vzniku
v roce 1918 I!!)
Následně dojde k úkladně zamýšleným účinkům u oběti propagandy, tedy u posluchačů, kteří
mimoděk takovou informaci někde zachytili. Jim samotným se patrně na první pohled nic neděje,
režim se o ně vůbec nezajímá a nechává je být bez povšimnutí, neútočí přímo na ně. Takže
u inteligentních a zdravých lidí dojde k jisté racionalizaci. Řeknou si v duchu, aha mně se nic
neděje a to je právě proto, že tento režim není tak zločinný, jako byl ten režim předtím. (Fakt,
že jiným se děje nebo že i v minulém režimu by se jim osobně s obrovskou pravděpodobností nic
nedělo a zločiny režimu by se jich vlastně osobně netýkaly nebo by z nich spíše dokonce týiY, jim
je systematicky zatajen!!!) Takže k tomu slouží tyto prolhané balónky propagandy vypouštěné
řízeně a záměrně židovskou mafií do masmédií a do veře.jné diskuze, zatímco skutečně důkžitá
témata nebo skutečné důkazg' o nezměrné 7,ločinnosti nyněišího režimu komp]etně chybí!!!
Mimochodem v tom balónku propagandy pochopitelně chybí záměrně, jak bylo již částečně
uvedeno, jakákoliv zmínka o faktu, že i minulý režim se dopouštěl represálií pouze na malém
zlomku populace a plno lidí naopak z poměrů a z nesvobody druhých, stejně jako dnes, tylo!!! To
není nikdy k nevýhodě všech, přeci někteří lidé to dělají proti těm druhým, tito a jejich rodiny
z toho mají výhody, proto to dělají, takže ten skutečný obraz i minulého režimu tato propaganda
pochopitelně svým obětem záměrné manipulace důležitá fakta a okolnosti nesdělí. V lidech
různě probouzí podprahové pudy, snahu o uznání a uplatnění své vlastní osobnosti, podporuje
falešný pocit důležitosti a pocit, že právě kolem nich se to všechno točí. Fakt, že i zločiny
komunismu by se jich v naprosté většině vůbec netýkaly anebo by naopak byly jejich
společenskými vrstvami vnímány zcela opačně, jim jaksi nesdělí. Kolem naprosté větŠiny lidí
se nic netočí a ani je žádný režim nepronásleduje a pronásledovat z principu nikdy nebude
a ani to nikdy nebude potřebovat. Ano v minulém režimu se děly zločiny proti lidskosti a dělali to

lidé, kteří si v tom režimu žili jako prasata v žitě a mučení lidí se jim navíc líbilo a nyní si opět
v novém režimu žijí potomci těchto zločinců ,jako prasata v žitě a zase se uspokojují mučením
druhých ... akorát dříve si jejich děda ukradl na embéčko, malou zahrádku a kilo masa u řezníka ...
a dneska mají z toho zločinu desítky luxusních nemovitostí a to třeba i na Floridě. jinými slovy
musejí vykonávat mnohem více zločinu proti svýni obětem, aby tyto je,jich gigmticky narostlé
a nabobtnalé nároky mohli uspokojit, musejí více vykořist'ovat a mnohem více lidí. Takže také
zakročí vŽdy nekompromisně a brutálně Eroti těm, co by jim udělali čáru přes rQzpočet a této
nezměrné zloČinnosti židovské maňe v Cechách a orgánů jejich VOZu by za normálních
okolností zamezili, vybírají si jako oběti záměrně ty nejschQI)nčjší, nejinteligentně,jši
a nejmorálnější jedince a tyto pak za zneužití státních zbraní povraŽdí.
Takže běžný člověk, který si vyslechne balónek propagandy, tak mu nedává smysl, že by se
současný režim dopouštěl zločinů proti lidskosti, mučení lidí, že by páchal úkladné vraždy, to by
přeci tyto neduhy nepranýřoval, řeknou si. Opak je však pravdou, to pranýřování zločinů
z minulosti nebo v jiných státech je pouze řízená účelová propaganda, která má sloužit k zakrytí
vlastních zloČinů. Běžnému člověku to nedává smysl, na základě čeho si však myslí, že sionistický
režim v Čechách pod správou VOZu není tak špatný jako režim v Bělorusku? Může si to myslet
pouze na základě vlastní zkušenosti a informací, které mu řízeně pouští mafie kolem uší. Ovládli
kompletně všechna média, aby se této propagandy mohli dlouhodobě dopouštět!!!
Člověk, který by chtěl znát pravdu, by musel vycházet ze zkušeností skutečných obětí anebo by
musel mít moŽnost slyšet jejich hlas. jejich bolest a sténání, pak by si pochopitelně již ani zdaleka
nebyl jistý, že se v jeho domovině krutosti režimu nekonají ... nyní mu ale pod tak masivní
propagandou ani případný výkřik pár obětí nedává smysl, nedokáže to zařadit, musí to být
nějaký omyl, pomatenost, to přeci vůbec není, neexistuje, nedává to přeci smysl ... Věří sám na
základě své zkušenosti a řízené propagandy, že ti lidé, co volají o pomoc, musí být přeci nějak
pomatení, vždyť tento režim přeci kritizuje Lukašenka a další, tak sotva bude přeci horší než tito?
No je to pouhá víra vytvořená velmi rafinovaně řízenou propagandou. S realitou to nemá vůbec nic
společného, spíše je to jakýsi opak reality, čím více jsou názory lidí a přesvědčení účelovou
propagandou systematicky utvářeny, tím spíše se režim snaží zakrýt jeho skutečnou tvář I!!
Proč lidé nečtou v novinách, že ten či tamten prokurátor byl zatčen a obviněn ze zneužívání
pravomocí úřední osoby? Proč nečtou v novinách. že byl odsouzen k vysokému trestu? Proč nečtou
v novinách příběhy lidí, které pozabíjel, poškodil jim zdraví nebo je okradl? Proč nečtou v novinách
o vraždícím Kučerově a Staňkově gangu? Proč nečtou v novinách o organizovaném zločinu na
státním zastupitelství, které je kompletně obsazeno příslušníky židovského etnika??? Proč jsou
krmeni nesmysly o Lukašenkovi, Kimovi nebo Putinovi, o zločinech nacistů, komunistů a všech
ostatních, jenom tam nějak není ani zmínka o zločinech dnešních dnů v dnešních Čechách, kterých
se dopouští současný režim. Proč? No protože tyto informace jsou záměrně potlačeny a režim
poukazuje na druhé, aby odvedl pozornost od faktu, že si vydržuje vrahy a zrůdné mafiánské
zločince, nad kterými drží ochranou ruku, neboť je potřebuje a aktivně využívá. Proto mají být
vztekle kritizováni ti druzí, aby vytvářeli zdání, že oni to nedělají, ale ve skutečnosti tyto nelidské
praktiky přímo nadužívají přes všechny meze l!!
BěžnÝm lidem tQ SmySl (láyat nemůže, je tQ příliŠ rafinoyané a podlé ale dává tQ yšak $mysl
odborníkům, kteří se těmi jevy mohli mnohem déle zabývat a ti můžou konstatovat
následující. Lidé jsou obětí banální řízené, avšak dostatečně rafinované propagandy, kterou si
neuvědomují a ani si ji uvědomovat nemohou. Popsala jsem Vám pouze jeden z nejbanálnějších
triků propagandy, kterou nynější reŽim přímo naduŽívá. Můžete si být ale jisti, že jakmile se
v masmédiích objeví jakási kritika nedemokratických poměrů před rokem 1989 nebo kritika
nějakého okolního státu, například Běloruska, tak právě pod tímto pláštíkem tento režim vraždí
nějaké VaŠe spoluobČany a tuto účelovou propagandu spustí právě jenom proto, abyste v jejich
zločiny ani nemohli věřit, pokud by proláklý, a ani si to neuměli vůbec představit, snaŽí se Vám dát

do podvědomí představy o světě a jejich vlastní povaze, které jsou zcela v rozporu s realitou,
přímo její opak, abyste si skutečnou realitu vůbec nemohli představit či si to ani nepřipouŠtěli
a takovou představu byste museli považovat třeba za spikleneckou fantasmagorii. Toto je však
pouze výsledek řízené rafinované účelové zrůdné propagandy, která je nyní v Čechách
masivně zneužívána. Ani nacistický režim, který měl oficiálně ministerstvo propagandy, nikdy
k takto brutální propagandě nesáhl ani neovládal veškerá masmédia. A přesto naprostá větŠina
Němců nemě!Á q zločineCh mcismu Ĺlejmenší pQtuchy!!! Je naprosto jisté a prokázané, že tato
propaganda se v Čechách děje řízeně, koordinovaně, tedy zcela účelově l!! A je naprosto jisté, že
je dokonce řízená ze zahraničí, celým k tomu určeným mtním AI)Árát¢m jinaQ Státu l!!
jinými slovy v ČecháQ ukradnou peníze a z těchto peněz se pak platí i státní aparát cizí
mocnosti, který má za úkol Čechům masivnř lhát, uvádět je v omyl a držet je ve víře
v nesmysly a virtuálně vytvořené představy a hlavně podporovat u obětí bláhový či spíše
Darwinovsky osudný blud o údajné dobrotě židovské mafie a jejího výkonného orgánu, tedy VOZu.
V principu je to všÁk tak, Že y Čechách vijbec žádná pQlitjka pŕQ Čechy neexistllje. Probíhají
pouze žabomyší války mezi Židy této mafie, kdy jde o to, kolik kteiý z nich si pro svojí rodinu
nakrade po té, co se ve velkém odvedou peníze v podstatě státu Izrael přes různé firmy,
například TESCO není britská firma, ale židovská firma, stejně tak naprostá většina těch IT
zakázek, které platí celý Český stát je v podstatě přímá daň či oďvQď židovské mafii. Různé
firmy, které se v Čechách tváří rádoby západně jsou pouze registrační značky židů
v západním světě.
Do nejvyšších míst umístili své VORY V ZÁKONĚ, v podstatě se jednalo o agenty sloužící
okupační mocnosti, která Čechy pouze vykořist'uje. A jejich propagandistický aparát jim pak
začne vytvářet naprosto nesmyslný a pravdě zcela opačný mediální obraz. Takže zločincům,
kterým by v půlce světa dali doživotí a v druhé půlce světa by je dali bud' na provaz anebo jim
usekli prolhanou hlavu, tak mediální obraz z nich dělá pana slušného (Pavel Zeman) nebo
Cattaniho v sukních (Lenka Bradáčová) a jsou to téměř kandidáti a kandidátky na státní
prezidenty, to je otřesné dílo zrůdné řízené propagandy. Tato paní židovského původu, která byla
před mnoha svědky přímo školena Židovskou okupační mocností v metodách NKVD, pak má na
internetu a v médiích takový rozsah propagandistického materiálu (každý se může na známé jméno
podívat), že by to nezvládla vyprodukovat ani středně veliká firma za desítky milionů korun
českých. Z toho je vidět, jak je pro ně tato pozice ve vedení VŠZ důležitá, kam se na ní hrabe
nějaká televizní hvězda, která potřebuje prodávat film za miliony dolarů, zde má státní úřednice
v médiích á na internetu täkové zastoup¢ní, Že střg hned najednou několik te]evizních |ivězd
do kapsy a snad ani veliký Kim Čong Un v Severní Korei, což je v porovnání absolutní
demokrat a lidumil, nemá ani zdaleka tolik fotek na internetu a v médiích. Na Internetu již chybí
PQůZě fotografie Lenky Bradáčové na záchodě při vykonáváni potřeby, jinak je tam snad úplně
ve všech polohách, pózách a se všemi kostýmy této planety, je tam tedy mnohem častěji než třeba
Claudia Schiffer I!!
Bývalý nejvyšší státní zástupce by v naprosté většině demokratických zemích čelil obžalobě
s trestní sazbou doživotí a mohl by být odsouzen a usvědčen nejméně desetkrát zasebou. Nyní
však ministryně spravedlnosti podala kárnou žalobu, kde jde o to, aby mu z nějakého platu, který
j¢ iistě ye stovkách Nic korun u mřsíc, sníŽili pIat o i5 procent
dQbu půl rQku i!! Tímto
balastem a židovskou ŽabomyŠí válkou se pak plní noviny, lidé mají mít představu, jak po něm
ministryně ,,jde". Různě se mluví o tom, že to či tamto se musí dokázat, vytváří se představa
v lidech, že vše běží podle nějakých pravidel padni, komu padni, podle nějakých zákonných norem
a standardů, že se takto ve vatičce zachází se všemi, je to propagandistické divadélko pro deset
milionů Českých lidí a obětí. Ano pro Židy této mafie běží všechno jako ve vatičce, aby se jim
neublížilo a nezkřivil se jim vlásek, takže pro ně jsou ještě lepší než mezinárodní standardy, to
jsou pak ty pohádky, co Vám prezentují v novinách z jejich žabomyŠích válek, nikdo z nich není

odsouzený, pokud nejsou důkazy, Češi jsou však běžně odsuzováni i když Žádné důkazy nejsou
a nikoliv o snížení pIatu o 15 procent, ale jsou třeba nespravedlivě zavřeni na deset let,
případně prostě uhnáni a umordováni k smrti v boji o život, kdy se této mafii musí nějak
bránit za vlastní prostředky, kdežto tato mafie využívá státní kasu, jako kdyby to byly jejich
vlastní peníze a za tyto státní prostředky se dopouštějí těch nejhorších nelidských zloČinů
vůbec. Všechno, co prolákne proti židovské mafii, je nakonec pouze tvrzení proti tvrzení (CGI), oni
tvrdí vždycky opak, takže z principu je všechno tvrzení proti tvrzení, třeba i že země je kulatá. Židé
z této mafie dokonce nejsou souzeni ani odsouzeni i pokud jsou o jejich zločinech nesporné
důkaq', tak se pak dodatečně prohlásí, že to nejsou dost dobré důkazy, ani se nevyslechnou svědci,
natož aby se někde něco zaznamenávalo... Je to naprostá zvůle a nadvláda absolutního ZLA
a BEZPRÁVÍ. Qni pQúze takticky nejdQu ňiľ vŠeChny oběti z okupoyÁn¢hQ národa najednou,
Me vždy v naprosté přesile likvidují jednoho po druhém, zzj Šera, v noci v přítmí a dÁnou
likvidaci před zbytkem národa utají, své oběti masivně dehonestují a vybarví je ve zcela jiných
barvách, aby to vypadalo prakticky obráceně, než jak to ve skutečnosti je ... jsou to strašní
podvodníci ... lhaní bez hranic ve známém vesmíru ...
Češi jsou však vražděni zcela svévolně, bez důkazů. Soudy jsou často pouze divadélko pro světovou
veřejnost, že danému nebožákovi se dostalo soudního přezkumu, to je často předem domluvené
divadélko, celý ten systém tyje z okrádání a vykořisťování okupovaného národa. Hned jak u někoho
vidí majetek, tak na něj naskáčou, obviní ho ze všeho možného a pak peníze putují různým
advokátům a na samém konci je nebožák zcela bez důkazů odsouzen a kompletně okraden, pokud
se vůbec toho stavu dožije. Jde pouze o to, jestli Qb¢ti něco mají. co židQvská mafie Chce anebo
,jestli jim nějak vadí v cestě zla a zločinu, pokud ano, tak musí být zlikvidován a to židovská mafie
dělá nejraději přes zneužívání státní ozbrojené moci, takže ten člověk je pak obviněn z nějakých
těžkých zločinů a vůbec nevadí, že žádné důkazy neexistují a tvrzení je tak nesmyslné, že ani
existovat nemohou...
,, Vzal měsíc z nebe a druhému ho hodil na hlavu". Ano i taková obdobná obvinění
vyslovují Židovští státní zástupci proti Čechům a mají pro to důkazy, řekl jim to
Tonda do protokolu, takŽe to je důkaz l!! Oni si dělají úplně legraci a vysmívají se
obětem tím, jak jsou nedostiŽní a nepostiŽitelní, je to děsivé peklo, kontrolují totiŽ
státní zbraně, to je ta podstata jejich moci i!! O kolik lepŠí by to bylo pod
nacistickou nadvládou, kde takto nelhali a nedělali si takto z obětí děsivou legraci,
ale tito se v tom přímo vyžívají, bavíje to, ukájíse tím l!!
Takže v masmédiích Vám sehrají různé procesy jakoby s židy a to je zase dílo propagandy, lidé mají
mít představu, že se vše musí ,,dokazovat", že takto jak zachází s židy, se bude zacházet i s nimi.
Opak je ale pravdou ... je to sehrané divadélko a vytváření falešných dojmů o tom, jak funguje
režim židovské mafie a stát pod správou jejich VOZu.
Za tímto pláštíkem nesmyslného zdání ,,právního státu" jsou však lidé vražděni, pronásledováni,
vyvlastňováni, obviňováni zcela bez nejmenších zákonných důvodů, za nedodrŽování či
porušování úplně všeho, tedy nejen trestního řádu, ale zejména i trestního zákona. Jsou nadáni
nějakým schizofrenním surrealistickým myšlením, je úplně jedno, co je kde napsáno, oni mají
naprostou libovůli všechno chápat nějak po svém, často naprosto obráceně než jak by to chápal
zdravý, vysoce inteligentní český člověk. To je prostě zvůle a libovůle bez hranic a bez hranic,
tisíckrát popisována v historických knihách a již pevně zakotvena v paměti národů l!! Tato jejich
úchylka je dávno proláklá a zlidověla v tisících vtipech o židech, ona ale faktická realita židovské
mafie je tisíckrát horší než tyto vtipy, kdy lidé si pak myslí, že jde pouze o vtip, ale je to slabý
odlesk kruté pravdy, za kterou nespočet lidí zaplatil životem ... pouze žid Kaganovič povraždil
tímto blázněním na Ukrajině 6-13 milionů lidí ... jednotky NKVD pod Berijou desítky milionů,

o Trockým ani nemluvě, stejné příběhy i ze západu a žádná republika na světě nemá tolik
sionistických šílenců jako právě Česká republika, oni je totiž již nechtějí ani v samotném Izraeli, ani
slušní židé již nechtějí tuto židovskou mafii, které se nejlépe na světě daří v Praze a v podstatě
okupuje vŠechny úřadY v PřAzě l, jinými slovy jakoby České státní úřady...pouze na prvním
pohled a z veliké dálky české ... pokud se podíváte z blízka, tak tam českého není nic, pouze silně
protičeského.
Tato banda zločinců organizuje naprosto falešné svědky za úplatu z pozice státních úřadů, ještě
k tomu dokonce z pozice orgánů činných v trestním řízení. Ti do by měli dohlížet na zákonnost se
c'hovají jako ta nejpodlejší mafie vůbec.
Dělají totální a mafiánské a zákeřné komploty a machinace v trestních řízeních, které chápou
pouze jako otevření možnosti ke zneužití státní ozbrojené moci proti vybraným obětem. Za
zneužití státního aparátu okrádají své oběti o veškerý majetek a odebrání majetku si předem
domlouvají s jejich soudci, kteří oficiálně pracují jakoby u soudů, jsou to ale ve skutečnosti teroristi
VOZu.
Dokonce když jsou tito zrůdní zločinci u takto závažné trestné činnosti přistiženi při činu, jsou
pořízeny usvědčující důkazy i v podobě nahrávek, v podobě dokumentů i věrohodných skutečných
svědectví, tak se neděje vůbec nic. Vůbec nic, proti židovské mafii se u orgánů VOZu pochopitelně
právním způsobem postupovat nedá, to by museli pozavírat sami sebe a do toho se jim moc, světe
div se, nechce a chtít nebude, dokud jim v tomto nepodají pomocnou ruku odbojové skupiny
a hrdinové Českého a Moravského národa, kteří je nakonec přivedou dříve nebo později před
spravedlnost a spolu s těmito tyrany i všechny kolaboranty a profitanty těchto nelidských
zločinných zrůdností.
Zatímco se tedy vedou žabomyší židovské války za peníze občanů okupovaného národa o to, jestli
Pavlu Zemanovi sníží plat o 15 procent na dobu šesti měsíců, tak nežidé, respektive gójové, nemají
hodnotu ani pracovních zvířat. Pochopitelně ta Žabomyší válka zhruba o půlku či maximálně
o jeden plat zrůdného zločince Pavla Zemana Nde stát české občanY tř¢hÁ někQlik milion[j
nebo i desítek milionů korun, které si na nich židé této maňe i pod rouškou této jakoby kauzy
vyberou. Sehraje se nesmyslné divadélko a desítky českých rodin to budou muset tvrdě
zaplatit I!! Tisíce lidí budou uvedeny v omyl, Že toto je výkon spravedlnosti a principu padni,
komu padni, to ale ani náhodou, jedná se o účelový podvod!!!
V

Takže oni budou předstírat, jak Pavlu Zemanovi byla v kárné žalobě sebrána třeba půlka jednoho
platu a v tomto procesu si však celá židovská sebranka soudců, státních úředníků, advokátů
Iľčijsle náj několik miliQnů, které lnusí odevzdat a Mpracowt jako zvířata Češi, tedy v jejich
pojetí skutečně pouze pracovní zvířata. Přitom zločinec Pavel Zeman by v jedné polovině světa byl
odsouzen tak desetkrát na doživotí a v druhé polovině světa by byl zcela zaslouženě odsouzen
k trestu smrti a ve třetině světa ještě k tomu veřejným useknutím prolhané zločinné a nestvůrné
hlavy.
Život Čechů pro ně nemá vůbec žádnou cenu, ti jsou po tuctech vražděni, vyháněni z domovů, je
jim upírána adekvátní zdravotní péče, umírají zcela zbytečně po desetitisících jako nyní
v souvislosti s Covidl9 ... vše organizuje židovská mafie a její voz.
výbírÁjí si cílenČ Své opoňcnW a proti nim nasadí vŠechnY pákv naprostého zrijdného
bezpráví. Ostatní občany o tom neinformují, neříkají jjm, čehQ se dQpouští., vše dělají skrytě
a tak, aby si to ti ostatní ani nemohli a neuměli představit a hlavně nepropadli panice, že by se jim
to mohlo stát také. To by potom mohli probudit odpor a revoltu, to ale nechtějí, chtějí mít poslušný
dobytek, který mohou vodit za kroužky v nose ...

Židovská maňe ovládá Český stát přes soustavu státního zastupitelství, to jim umožňuje se
dopouštět beztrestně jakéhokoliv zločinu, případně pomocí státních zbraní zlikvidovat
jakéhokoliv oponenta. Mechanismus tohoto procesu si můžete prostudovat v příloze.
Příloha: DUP 03 VOZ - BRA 02 - Jak došlo k tragedii BRADAvIcE.jpg
Nyní, jak na to šli prakticky. Židovská mafie se dopouští většiny zločinů na Praze 1, kde sídlí
státní úřady a ministerstva, na Praze 6 pak tito zloČinci většinou bydlí. Takže proto byla zřízena
místní příslušnost, aby mohli kontrolovat situaci pouze za využití malého počtu agentů respektive
zločinců. jinými slovy stačilo jinn QyládnQut zejména státní mtupitelství Pmhy 1, které je
obsazeno sionistickými fundamentalisty a státní zastupitelství Prahy 6, aby se mohli dopouštět
beztrestně zloČinů i v místě bydliště či mohli pronásledovat jakéhokoliv souseda, který se jim
znelíbí anebo jim nechce něco odevzdat, když na to ukáží tlustým prstíčkem se stejně tlustým
zlatým prstenem.
Dále jsou však kryti celou zločineckou židovskou bandou na MSZ a výše opět židovskou bandou na
VŠZ a celá soustava je zastřešována a kryta v této trestné Činnosti židovskou kuratelou z NSZ,
takzvaná pyramida, přeci jejich oblíbený SISTEM. (viz příloha).

Příloha: DUP 04 SISTEM.png

Tímto dosáhli hravě toho, že ovládÁjí y pQdStatě Český stát s minimálním pQČtem spiklenců,
jedná se pouze o několik málo desítek lidí (Jan Lelek, Zdeňka Galková, Roman Balej, Štěpánka
Láznová, Ondřej Šťastný, Martin Suska, Jakub Grmela, Radka Michková, Jaroslav Dolejší, Jaroslav
Novák, Lenka Bradáčová, Lenka Chmelová, Pavel Zeman, Igor StříŽ,...). Právě kvůli této zákeřné
korupci na státním zastupitelství nyní muselo zemřít několik desítek tisíc Čechů v souvislosti
s epidemií Covid19 a téměř veškerý zločin a korupce v Čechách jsou právě z této soustavy řízeny.
Ročně povraždí veliký počet lidí i mimo jakoukoliv epidemii.
jde PQůZé q to, abV Izraelci ¢1ostali z Čechů peníze a zbraně. takže si také hlídají České
zbrojovky a kraje, ve kterých sídlí, například Středočeský kraj, tedy jejich tradičně mocenské
centrum v Kladně (Domínium židovského klanu Dienstbierů a mnoha představitelů z dnešní justiční
mafie, kteří právě z tohoto podhoubí pochází) a pochopitelně Krajské státní zastupitelství pro
Středočeský kraj umístili na Prahu 1, aby jejich trestná činnost byla kryta z OSZ pro Prahu l,
z jejich hlavního centra. Šlo jim o to, aby to celé mohli kontrolovat s minimálním počtem
zloČinců a agentů cizí mocnosti.
Příloha: DUP 05 VOZ - SZ 03 - Statní zastupitelství je organizaci zla a teroru.jpg
Příloha: DUP 06 Ruda smrt.pdf
Nyní bylo tedy vysvětleno, že si vytvořili podmínky, aby mohli naprostou většinu zloČinů krýt
a organizovat ze státního zastupitelství pro Prahu l. Pokud jakákoliv mafie operuje například ve
Středočeském kraji, tedy známý vražedný Kučerův a Staňkův gang, tak je pak přikryta státním
zástupcem na KSZ pro Středočeský kraj. Na takového zločince by v normálním státě bylo možné
podat trestní oznámení a zločineckou strukturu rozrušit, to mají však ošetřeno tím, že KSZ pro
Středočeský kraj sídlí také v Praze 1, takže trestní oznámení na státního zástupce z KSZ pro
Středočeský kraj opět skončí na OSZ pro Prahu l z důvodu jejich vychytralého triku s místní
příslušností. OSZ pro Prahu l je obsazeno sionistickými fundamentalisty, kteří v podstatě řídí
á kry,jí YeŠkerou trestnou činnQst iiík y Praze, tak ve Středc'Českém kraji a tím pádem i y celé
České republice. OSZ pro Prahu l má pak dodatečné krytí přes několik lidí na MSZ, VŠZ až NSZ,
stačí na to však díky pyramidě velmi malý počet lidí, který v této struktuře nepřevyšuje prsty na
jedné ruce. NSZ v podstatě nechává volnou ruku VSŽ v Praze a to působí jako zastřešující

organizace zločinecké mafie. Takže nějaký postup proti Janu Lelkovi z OSZ pro Prahu l skončí na
MSZ u Štěpánky Láznové či Ondřeje Šťastného jako podnět Ero dohled, přestože to je trestní
oznámení, používají zločineckou metodu BRADAVICE. Přímo štěpánka Láznová byla školitelka
této zrůdné zločinecké metody, no a pokud by se oběti hodně vztekaly a psali všude možně, tak
v nejlepším případě je přikryje už jenom jeden zločinec z VŠZ, například Jaroslav Dolejší nebo
Jaroslav Novák, je to děsivý systém mafie, která zrůdným způsobem okupuje Českou republiku,
zcela bez nejmenšího zákonného oprávnění a bez nejmenšího souhlasu občanů České republiky.
Pokud by někdo namítal, proč nedáme trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení? No
tak my jsme jich dali zhruba 170 se stovkami důkazů v podobě dokumentů, nahrávek, svědků.
Ani v jednom případě se vůbec nic nezaháji]o, dokonce se ani nezaevidovaly výpovědi nebo
důkazy, prostě vůbec nic, nic znamená nic!!! Může tedy někdo z principu vědět, bez toho, aby
vůbec udělal sebemenší šetřeni, že tedy k trestné činnosti nedošlo? No ale oni jak by zahájili, tak
pochopitelně jsou masivní důkazy, že se trestné činnosti tito lumpové dopouští, je plno svědků
a najednou by bylo plno důkazů a svědectví do protokolu. No ale toto agenti zrůdné mocnosti
okupující Českou republiku pochopitelně nedopustí, to by to pak museli skončit s tím
vykořisťováním a s těmi zbrojovkami.
Kam se máme obrátit, když se zde dopouští nejzávažnější trestné činnosti přímo orgány činné
v trestním řízení, respektive jejich vrcholné vedení, tedy soustava státního zastupitelství? Z toho
důvodu se nemůžeme dobrat práva a spravedlnosti! Co mají oběti dělat? Mají se tedy nechat
povraždit? Vyvlastnit? Mají se nechat vyhnat do zahraničí jako štvanci? Co tedy asi jiné můžou
oběti dělat než tedy posílat oznámení na jiné úřady? No zbývá pochopitelně ozbrojený boj
respektive sebeobrana, ale to snad má být až krajní řešení, když se ukáže, že židovská mafie
nehodlá vydat ani své největší zločince ke spravedlnosti ani nehodlají té zákeřné trestné činnosti
jejich zločinců zamezit, no tak v tom případě dojde ke stejnému vývoji jako na Ukrajině a již
k tomu není daleko, bylo postiženo obrovské množství Českých rodin. Pohádky o zločinnosti
minulého režimu to již nemohou zakrýt, prostě ty České rodiny již nechtějí nic jiného než ty
zločince vytáhnout z těch úřadů na ulici a useknout jim ty prolhané hlavy a za tuto možnost klidně
již zaplatí i vlastními životy, těch lidí připravených k boji je již mnohem více než si ti darebáci
vůbec mysli.
Zkorumpovaná policie by musela Jana Lelka, Zdeňku Galkovou, Štěpánku Láznovou, Ondřeje
Šťastného, Jaroslava Nováka, Martina Staňka a především Martina Susku nebo Romana Baleje, ale
i další pozatýkat přes noc ... nic nedělá ... pouze řeší zakázky této zločinecké protistátní bandy
... národ trpí a lidé umírají po desetitisících a oni se tu vydávají za úřad Policie zřízený národem ...
to je přímo perverze zla a teroru.
Důkaz: DUP 07 Seznam trestních oznameni - cca 170 kusu.pdf
Důkaz: DUP 08 Podaní na zrudneho psychopatického zločince Martina Susku 44 kusu.pdf
Nezbývá tedY než pQďávat trestní ozumení ňA dalŠí úřady a instituce, budem¢ je pQdávat
třeba i do boudiČkV k pejskovi a koČiČce. Zde policie řeší různé zájmové minikauzy (I kauza
Sovák je oproti tomuto spiknutí minikauzička, kde neumírali žádní lidé a tímto jsou plněna média,
proč? No opět židovská žabomyší válka o moc v jejich klanech!!!)
Přitom tato gigantická trestná činnost celé té skupiny, kde jsou lidé vystaveni mučení a jinému
nelidskému zacházení, kde jsou zločiny proti majetku, zdraví a životům lidí, zločiny proti
národnímu hospodářství a národní svrchovanosti. To prosím ta ohromná policie, s těmi dobře
zaplacenými génii vybavenými akademickými tituly a v podstatě napodobeninami vysokých
vojenských hodností, neřeší ... je jim to jedno, proč by to řešili, vždyť' jim se přeci daří dobře, oni
a jejich rodiny z toho tyjí, ostatně i jejich vedení jsou přímo příslušníci židovské mafie ... co

jim je do nějakých Čechů, že ano? Co jim je do Čechů, kteří jsou určeni k otrocké práci jako
pracovní zvířata a k podpoře židů všude na světě i v Izraeli.
TatQ gigantická trestná činnost přímo orgánů činných v trestním řízení, kde ÍSQI' nyní již
desetitisíce obětí na životech se řešit nebude? Dr. David Rath tu byl teatrálně souzen za sedm
milionů sedm roků, přitom tuto trestnou činnost dělal také za patronace židovského KuČerova
a Staňkova gangu a například jejich zákeřný spolupachatel Václav Horák od nich dostal
korupČním způsobem ze státníhQ řQzpočtu již 10 miliQnů korun českých za tu vůbec
nejzávažnějSí trestnQu činnost proti z¢lravj, ŽiyQtu a svobodě lidí, kdy vytvářejí na zakázku
organizovaného zločinu nesmyslné a křivé posudky podle přání jejich zadavatelů, kteří platí
ze státní kasy, jak jinak? Oni považují státní kasu za svojí kasu. Dr. David Rath nikoho nemučil,
ukradl si nejspíše sedm milionů korun z nějakého rozpočtu na opravu zámku, konkrétně ze zakázky
na omítku, to je v porovnání banální trestná činnost oproti té, které se dopouští například
podvodný soudní zrjalec opět židovskéhQ pŮyQdu Yáclav Horák, již mu ze státního rozpočtu dali
opakuji deset miliQnů a dále tentQ zIQčinec způsobil Škody na ŽivoteCh, zdraví a pQškodil
těžkým způsobem osudy mnoha lidí, takto způsobil škodu Českému státu nejspíše ve stovkách
milionů korun kvůli zbytečným soudům a revizním posudkům a způsobil škody na životech lidí,
kteří se místo produktivníhQ žiYQtá jnuseli bránit mafii, nelidských křivdám, následně byli
nemocní a museli být léčeni opět na náklady státu. Jak je možné, že v porovnání malinký
zločinec MUDr. David Rath je mafií, které se znelíbil, odsouzen na sedm roků, zatímco prominenti
této zrůdné mafie, kteří mají na svědomí stonásobně i tiSíciná$Qbně závažnější zloČiny ČastQ
zrůdného nelidského charakteru, jsou touto mafií úzkostlivě chráněni a zcela beztrestní?
Je také zřejmé, že židovská mafie sáhne ke zneužití zbraní, kdykoliv začne mít $trach, že by její
nadvláda mQhla skončit a tedy dojde k ozbrQjen¢m u boji mezi mafií a utlačovaným národem,
při kterém s největší pravděpodobností i já osobně zemřu.
Posílám Vám tedy tímto také jisté memento, je to apel na Vaše svědomí, na Vaší osobní
statečnost, přihlíŽíte zde neskuteČnému bezpráví, nikdy byste nechtěli, aby se takto zacházelo
s Vámi osobně nebo s VaŠimi dětmi. Je to bezpráví, kterého se takto zvráceně před Vašimi zraky
dopouští zrůdná mafie, se kterou dost možná kolaborujete, pro pár grešlí. Vám se nic neděje, Vy
máte od nich výplatu, avšak ze státního rozpočtu, nejsou to jejich peníze. Ty peníze nevydělávají
tito zločinci, ty je pouze zločinem hamouní, ii se těchlo peněz pouze zločinem zmocnili. Ty peníze
máte priivě od těch pracovitých at tYořivých lidí, kteří jsQU tQútQ ůkeřnQu mafií
prQnásledováni a likvidovijni, AŽ tYtQ pracovité a tvořivé lidi Yšechny pQyraždi a WŽěňQú ciq
zahraničí, budete Vy a Vaše děti žít v chudobě ...
Nekolaborujte s nimi ... protestujte ... žádejte nápravu ... připojte se k odboji... volte
jakékoliv národností vlastenecké strany na vŠech úrovních, at' již komunální nebo celostátní,
pokud se nic nezmění, tak nakonec jednou dojde i na Vás a pokud nedojde přímo na Vás
osobně ... tak pak jednou dojde na VaŠe děti ... Nepřipravujte svojí pohodlností takové peklo,
které zažíváme my, již nyní pro VaŠe děti l!!

Jedná se o děsivé peklo zvůle a orchestrovaného bezpráví, jakmile upadnete v nemilost VOZu
... vŠechno, co si nyní představujete o Vašich právech, je pouhá naivní víra, která nebude
naplněna ... nemáte se kam obrátit ... nikde není nikdo, kdo by se Vás zastal ... mají
ukořistěné české zbraně a drŽí je pevně pod jejich kontrolou a užívají si nespoutanost
a svévolnost při jejich zločinech ... ukájí se u toho, cítí se naprosto beztrestní a nedostiŽní ...
To je v krátkosti ten důvod ... proČ Vám posílám mé podání ...

Děkuji za pochopení,

Dr. Ivana Timová

Vážené dámy a pánové,
podle § 158 Zákona č. 141/1961 Sb, odst. (2)
Je státní zástupce povinen přijímat trestní oznámení a je povinen oznamovatele
vyrozumět o učiněných opatřeních do jednoho měsíce, pokud tento o to požádá.
Zatím jsme nedostali vyrozumění o učiněných opatřeních u Žádného trestního
oznámení a důvodně se domníváme, že také nebyla žádná opatření učiněna.
ABSOLUTNĚ V ROZPORU SE ZÁKONEM!!!
podle § 2 Zákona č. 141/1961 Sb, odst. (3)
Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví!!!
Toto ale státní zástupci z VŠZ ani NSZ zjevně nekonají, opět V ROZPORU SE
ZÁKONEM!!! Stíhají se pouze zájmové osoby, na které se dělají pomocí zloČinů
KOMPLOTY a tyto zločiny se zase nestíhají, pochopitelně, neboť' se této trestné
Činnosti masivně dopouštějí sami státní zástupci, kteří by pak museli stíhat sami
sebe, do toho se jim moc, světe div se, nechce ...
Dále z několika zákonů i z ústavy, ale i z mezinárodních úmluv vyplývá, že státní
orgány mají povinnost zamezit trestné činnoSti a chránit oběti trestných činů.
Toto soustava státního zastupitelství také nekoná, ani nečiní žádné kroky, pokyny pro
policejní orgány, aby se tak stalo. Nečiní vůbec nic. Prostě oběť mafie může klidně
chcípnout a pomoci se nedovolá, neboť ta největší zločinecká buňka mafie
zastřešující ty ostatní mafie ve státě je právě soustava státního zastupitelství samotná.
Prozatímní odbojová Rada Českých a Moravských Zemí uznala soustavu státního
zastupitelství za organizaci ZLA a TERORU.
Všichni pachatelé zůstávají na svých místech, dokonce za nejzávažnější trestnou
činnost dostávají nadále i státní plat. Dokonce jim nejsou odebrány případy, kde se již
mnohonásobně trestné činnosti dopustili. Jako kdyby měli právo dodělat zakázku a
zamordovat oběti, které jsou určeny k likvidaci.
Vrchnímu státnímu zastupitelství byla doručena celá série trestních oznámení a to od
třech osob, z toho dvou lékařů, svědčících velmi jednoznačně o tom, že
organizovaný zločin kolem multimilionáře Vávry za využití zločinných živlů u
Policie ČR (por. Maierová, kpt. Jurča, masový vrah Václav Kučera a další) a na
státním zastupitelství (Martin Suska, Martin Staněk), zneuŽívá institut trestního
řízení za úČelem konání rozsáhlé trestné Činnosti, kdy se takto snaží na úkor
svých obětí obohatit, dále se snaží zakrýt své trestné Činy a jejich důsledky za
pouŽití mafiánských metod. Nestydí se ani trestný Čin úkladně vraždy
našroubovat rovnou na jejich oběti, tedy nejbližší pozůstalé a to pomocí
zrůdných podvodů. Masivním způsobem falšují dokonce i policejní protokoly a
dopQuštřjí se machinací a rQzÁhlých podvodů v tre$tním řízení, které navíc

zneužívají jako prostředku k dosažení cílů své trestné činnosti. Tito pachatelé
manipulují trestní řízení a zneužívají trestní řízení ve prospěch organizovaného
zločinu a dopouštějí se za zneužívání státní ozbrojené moci nejzávažnějších
trestných Činů proti majetku, zdraví a životům obětí.
Trestná Činnost Ing. Romana Vávry, který zbohatl o desítky milionů korun za
jeho působení ve známé korupční firmě METROSTAV a.s., je plně srovnatelná s
trestnou Činností Ing. Radovana Krejčíře.
Stejně tak však ve StředoČeském kraji mohl okamŽitě vyuŽít sluŽeb masových
vrahů Kučerova a Staňkova gangu, což je nejzločinnější násilná skupiny od
vzniku samostatného Ceskoslovenského státu v roce 1918, zbabělým způsobem
se dopouštějí vraŽd na zakázku za zneužívání státní ozbrojené moci.
V

Nejšílenějším Členem této skupiny je nebezpečný psychopat trpící závažnou
sexuální úchylkou Martin Suska, který výstupuje na pozici státního zástupce, ve
skuteČnosti se jedná o vykonavatele zrůdného státního teroru.
2019
l. 14.05.2019 - plk. MUDr. Jaroslav Rus - GIBS
Trestní oznámení na poruČík Hanu Maierovou z důvodu zjevného
nelidsky zákeřného únosu (§ 200)
2. 27.05.2019 - plk. MUDr. Jaroslav Rus - GIBS
Trestní oznámení na Hanu Maierovou z důvodu zjevného nelidsky
zákeřného únosu (§ 200)
3. 29.05.2019 - plk. MUDr. Jaroslav Rus - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Trestní oznámení na Hanu Maierovou z důvodu zjevného nelidsky
zákeřného únosu (§ 200)
4. 29.05.2019 - plk. MUDr. Jaroslav Rus - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Trestní oznámení na Romana Vávru, Ivetu Vávrovou a Hanu
Maierovou z důvodu poškozování cizích práv (§ 181) a zneuŽití
pravomocí

2020
5. 29.6.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na Zuzanu Ungervou a Jana Skokánka
ID zprávy: 798645442
6. 1.7.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana Jana Skokánka a nesporný důkaz o
operování skupiny ve zloČinném spolČení
ID zprávy: 799530022

7. 2.7.2020 - Pavel Rus

Trestní oznámení na pana Jana Skokánka spol. (Ungerová) a
zloČineckou skupinu kolem Vávrových a Maierové
ID zprávy: 799996138

8. 8.7.2020 - Pavel Rus

Trestní oznámení na paní Ungerovou a pana Skokánka, Žádám polici
aby si trestní oznámení prostudovala a zaČala podle zákona konat
ID zprávy: 801504293

9. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na paní Kamenickou pro křivou výpověď'
ID zprávy: 812986329
10. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na paní Kamenickou pro křivou výpověď' ve
zloČinném spolČení se skupinou Vávra a Maieorová
ID zprávy: 813071345
ll. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou 1975, NebuŠíce
ID zprávy: 812978387
12. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana kpt. Mgr. TomáŠe JurČu
ID zprávy: 812993923
Příloha k trestnímu oznámení na pana kpt. Mgr. Jurču
ID zprávy: 813 119891
Opakuji trestní oznámení na pana kpt. Mgr. JurČíka
ID zprávy: 813026775
13. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trstní oznámení na pana kpt. Mgr. TomáŠ Jurča z důvodu zneužití
pravomocí
ID zprávy: 813 108604
14. 17.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana Šmída a paní Kamenickou
TD zprávy: 813085291
15. 17.8.2020 - plk. MUDr. Jaroslav Rus

Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou 1975, Nebušice
ID zprávy: 813243270

16. 18.8.2020 - plk. MUDr. Jaroslav Rus
Trestní oznámení na pana kpt. Mgr. Jurču, žádám jeho bezodkladné
potrestání a zbavení funkce
ID zprávy: 813264306

Doplnění trestního oznámení na pana kpt. Mgr. JurČu
ID zprávy: 813264313
17. 18.8.2020 - Pavel Rus
Doplněk k trestnímu oznámení na pana Skokánka a zloČineckou
skupinu kolem pana Vávry
ID zprávy: 813249779
18. 18.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana kpt. Dvořáka
ID zprávy: 813361277
19. 18.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na Moniku Trnkovou
ID zprávy: 813406238
20. 18.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana Romana Vávru z důvodu trestného Činu
vyhroŽování zabitím
ID zprávy: 813516205
21. 18.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana Romana Vávru pro trestný Čin neposkytnutí

pomoci
ID zprávy: 813513618
22. 18.8.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na Ivetu Vávrou za neposkytnutí pomoci
ID zprávy: 813484436
23. 20.08.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS
Série trestních oznámení proti panu kpt. Mgr. Jurčovi, stíŽnost proti
jeho nezákonnému usnesení, které vytvořil naprosto průkaznou
metodou v rámci orgnizovaného zloČinu
ID zprávy: 814158095
24. 2.9.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na pana kpt. JurČa a Dvořáka případně na další
pracovníky krajského ředitelství policie středoČeského kraje
ID zprávy: 817855864
25. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Podávám trestní oznámení na pan Dr. Martina Susku z Krajského
státního zasupitelství v Praze, Husova
ID zprávy: 817677033
26. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Prosím zabývejte se intenzivně opakuji intenzivně případem pana

JUDr. Maritina Susky, jedná se o nebezpečného otrlého psychopata
ID zprávy: 817728209
27. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Organizovaná zloČinecká skupina se mi snaŽí ukrást byt, jsem lékař
s těžkým postižením, stará se o mě s největší láskou a péčí syn
ID zprávy: 817879342
28. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na JUDr. Martina Susku
ID zprávy: 817901455
29. 3.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
StíŽnost a trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Martina Susku
ID zprávy: 818288972
30. 8.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na pana JUDr. Martina Susku z Krajského státního
zastupitelství
ID zprávy: 819593349
3 ]. 10.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na státního zástupce Susku a dalŠí členy
organizované zloČinecké skupiny manipulující a zneužívající trestní
V V

r

rizem
ID zprávy: 820385180
32. 11.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt. JurČu a dalŠí Členy organizované zločinecké
skupiny působící u Policie ČR a státního zastupitelství, kteří na
zakázku organizovaného zločinu zneužívají a manipulují úmyslně
trestní řízení a u toho se dopouštějí dalších trest. Činů
ID zprávy: 820674506
33. 11.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89

Trestní oznámení na státního zástupce Susku a dalŠí Členy
organizované zločinecké skupiny manipulující a zneužívající trestní
W r

V

rizem
ID zprávy: 820709358
34. 17.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt. JurČu z důvodu vymýšlení si zlomyslných
fabulací, tak aby zmanipuloval a zneuŽil trestní řízení pro jeho trestnou
Činnost na zakázku organizovaného zloČinu, kdy si konkrétně
vymýšlí"nutnost opakovaných operaČních zákroků".
ID zprávy: 822637835

35. 18.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na JUDr. Martina Susku
ID zprávy: 822891886
36. 18.9.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u

Trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu kolem JUDr.
Martina Susky, kpt. JurČi a Be. Hany Maierové
ID zprávy: 822959903

37. 18.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u

Dotaz na vrchní státní zastupitelství zda-li bude v České republice
zahájeno trestní řízení proti zloČinecké organizované skupině. Tedy
proti JUDr. Martinu Suskovi, proti kpt. JurČovi a hlavní pachatelce Be.
Haně Maierové
ID zprávy: 822984670

38. 21.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89

Trestní oznámení na pana státního zástupce JUDr. Martina Susku z
KSZ a naléhavý návrh na jeho psychiatrické vyšetření
ID zprávy: 823458427

39. 23.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
trestní oznámení na JUDr Martina Susku a kpt. TomáŠe JurČu z
důvodu masivního zneužívání pravomocí a flagrantního porušování
trestního řádu
ID zprávy: 824248548
40. 23.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Bc. Hanu Maierovou, kpt. Jurču, JUDr. Martina
Susku, pana Romana Vávru z důvodu využívání metod organizovaného
zloČinu i takzvaného "bílého koně"
ID zprávy: 824307154
41. 23.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení - kvůli zneužití Bílého koně - Organizovaná
zločinecká skupina používala od samého počátku mafiánské metody
organizovaného zloČinu tedy i bílého koně!!!
ID zprávy: 824348703
42. 23.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
jakým právem jsem vyvlastňován organizovanou zločineckou

skupinou? Podle jakého zákona?
ID zprávy: 824437143
43. 24.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou pro křivou výpověď'
ID zprávy: 824770475

44. 24.9.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u
Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou pro křivou výpověď' a podnět pro
polici ČR . Ona lživě tvrdí, že Pavel zvedal telefony u pevné linky. To je
úČelová leŽ, to se dá lehce prokázat
ID zprávy: 824893597
45. 24.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení a podnět z důvodu machinací v trestním řízení neplatila ani zásada tvrzení proti tvrzení - někteří občané kolem pana
Vávry mají evidentně mnohem větŠí slovo neŽ ostatní obČané
ID zprávy: 824983820
46. 29.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Organizovaný zloČin způsobil útrapnou smrt Ellen Rusové kterou
zapřiČinil dopustili se dlouhé série trestných Činů i únosu dvou osob
ID zprávy: 825891637
47. 30.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
ZloČinné Živly u Policie ČR nezákonně kryti sabotáží úřadu - trestní
oznámení + DŮKAZY
ID zprávy: 826372916
48. 30.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt JurČu pro zneuŽití pravomocí - křivé obvinění
poŠkození cizích práv
ID zprávy: 826342628
49. 1.10.2020 -Pavel Rus, zrmhr2u
Pan kpt. JurČa pokračuje v nezákoném jednání a vytěžuje úmyslně
faleŠné svědky
TD zprávy: 826862442
50. 1.10.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u
Urgentní stíŽnost na vrchní státní zastupitelství a jeho neČinnost
ID zprávy: 826700328
51. 2.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt. JurČu z důvodu mafiánského — zločinným
způsobem motivovaného - odpírání základních práv - pomocí lživých a
nesmyslných fabulací
ID zprávy: 827243811
52. 4.10.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u
Trestní na Ivetu Vávrovou pro křivé obvinění paragraf 346 - Pavel
údajně přikládal faleŠné závěti
ID zprávy: 827441210

53. 6.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu kolem
multimilionáře Vávry - žádám zahájení trestního řízení
ID zprávy: 828255941
54. 6.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Organizovaný zločin - vysvětlení - snaží se zakrýt svojí trestnou Činnost
pomocí dalšího organizovaného zločinu
ID zprávy: 828232199
55. 7.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Upozornění pan kpt. Jurča je stále ve funkci a pokračuje v trestné
Činnost dnes začal vyhroŽovat doktorce Timové
ID zprávy: 828897904
56. 8.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Vážená paní státní zástupkyně Váš dozoč nad trestnou Činností
organizované zločinecké skupiny mi nedává žádný smysl a onic
takového jsem nežádal, prosím Vás přestaňte překrucovat realitu!!!
Prosím Vás zasáhněte proti organizovanému zloČinu!!!
ID zprávy: 829264962
57. 8.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Vážená paní státní zástupkyně Váš DOZOR nad trestnou činností
organizované zločinecké skupiny mi nedává žádný smysl a o nic
takového jsem nežádal, prosím Vás přestaňte překrucovat realitu!!!
Prosím Vás zasáhněte proti organizovanému zločinu! IHNED prosím!
ID zprávy: 829277071
58. 8.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestná Činnost "pojmenovaná" jako trestní řízení či tímto slouslovím
maskována není tedy trestná Činnost?
ID zprávy: 829290689
59. 9.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na neznámého pachatele a jasný důkaz působení
organizovaného zloČinu na středoČeské policejní expozituře
ID zprávy: 829848006
60. 09.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
TRESTNÍ OZNÁMENÍ na kpt TomáŠ Jurču - rozsáhlé PODVODY manipuluje trestní řízení ve prospěch ORGANIZOVANÉHO
ZLOCINU
ID zprávy: 829523341
61. 12.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení z důvodu křivého znaleckého posudku
ID zprávy: 830385359

62. 12.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení kvůli podvodům kolem podvedeného posudku, které
mají poslouŽit k obžalobě nevinného na zakázku
ID zprávy: 830518780
63. 12.10.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u
Žádost o zpřístupnění znaleckého posudku, žádost o zpřístupnění
obsahu znaleckého posudku
ID zprávy: 830536265
64. 13.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení - křivý posudek - organizovaná zločinecká skupina
vyfabrikovala křivý posudek který navíc podvodným a zákeřným
způsobem zneuŽívá proti své oběti - odbornou literaturu IGNORUJÍ A
POPÍRAJÍ - znalec vŠak musí vycházet z odborné literatury
ID zprávy: 830872058
65. 14.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Pro VSŽ v Praze, tam se totiž děje něco neskuteČného: DůleŽitá a
naléhavá otázka na pana kpt. Mgr. Tomáše Jurču
ID zprávy: 83 1461400
66. 15.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt Jurču z důvodu nebezpečného sledování a
flagrantního zneuŽívání pravomocí na pozadí dalŠí trestné Činnosti ve
zloČinném spolčení s organizovaným zloČinem
ID zprávy: 831633104
67. 15.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení: Pane kpt. Jurčo, není to náhodou tak, Že Ellen
Rusová trpěla i dle vaŠeho "znalce" již od roku 2014 těžkou atrofií
mozku doprovázenou hygromem? Měla tedy i psychiatrické problémy
způsobené rozsáhlými nitrolebeČními a organickými změnami.
ID zprávy: 83 1788542
68. 15.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na plk Talacko a na pana Procházku z důvodu
úmyslných obstrukcí ve prospěch organizovaného zloČinu (Oprava
předchozího)
ID zprávy: 832067025
69. 16.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt TomáŠ JurČu z důvodu podvodů se
zdravotnickými zprávami
ID zprávy: 832170072

70. 19.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na zloČineckou skupinu z důvodu únosu a úmyslného
zabití
ID zprávy: 832734993
71. 19.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení ve stručné podobě na pana kpt. Jurču z důvodu
trestné Činnosti pro organizovaný zloČin, kterou maskuje jako trestní
řízení, přitom v dělá machinace vŽdy ve prospěch organizovaného
zločinu ve vŠech řízení, kdy masivně zneužívá pravomoce
ID zprávy: 833036575
72. 20.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Martina Susku z důvodu nadržování a zločinných
machinací v trestním řízení
ID zprávy: 833367269
73. 21.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt JurČu kvůli machinacím a podvodům v
trestním řízení a zaťajení zásadní části výpovědi Pavla Rusa
ID zprávy: 833926125
74. 22.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Jiřího Šmída pro křivou svědeckou výpověď' úČelová leŽ Č. 1 - počastoval policii urážkami
ID zprávy: 834456658
75. 26.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení kvůli křivému posudku zločinným způsobem
vyrobeného a nezákonně zneužívaného organizovaným zloČinem
ID zprávy: 835695121
76. 27.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (MSZ)
Trestní oznámení na příslušníky GIBS za svévolný bypass ústavního
pořádku
ID zprávy: 836037199
77. 28.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (MSZ)
Trestní ozánemí na paní státní zástupkyni Mgr. Radku Michkovou
ID zprávy: 836524953
78. 28.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (MSZ)
Trestní oznámení na kpt Jurču pro klíčový podvod s hygromem,
PROSÍM ZASÁHNĚTE TOTO PŘESAHUJE VEŠKERÉ MEZE
ID zprávy: 836503849
79. 29.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (GIBS)
Trestní oznámení na kpt. JurČu a dva neznámé pachatele dopouštějící
se trestné Činnosti ve Cvikově

ID zprávy: 836575372

80. 29.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (MSZ)
Trestní oznámení na Radku Michkovou z důvodu maření úkolu úřední
osoby z nedbalosti a dalŠích
TD zprávy: 836724287

81. 29.10.2020 - Pavel Rus
Trestní oznámení na Radku Michkovou z důvodu spáchání trestného
Činu neoprávněného nakládání s osobními údaji
ID zprávy: 836637872
82. 30.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (MSZ)
Trestní oznámení na Susku a spol z důvodu úmyslného podvodu
ohledně nahlédnutí do složky
ID zprávy: 837121140
83. 01.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (MSZ)
Trestní oznámení na Radku Michkovou z důvodu nadržování pachateli
a zloČinného výkonu dozoru
ID zprávy: 837509968
84. 02.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (KSZ - Staněk)
K rukám doktora Staňka: Trestní oznámení na Susku a JurČu z
důvodu trestného Činu vraŽdy pana FrantiŠka Mrázka
ID zprávy: 837636267
85. 3.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení a urgentní stíŽnost na státního zástupce Martina

Susku
ID zprávy: 8380723 14
86. 03.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89

Trestní oznámení na Romana Vávru a spol z důvodu vraždy a pokusu o
dvojnásobnou vraždu
ID zprávy: 838 l 84280
87. 04.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (MSZ)
Trestní oznámení a usvědČující důkaz proti autorům křivého posudku a
jejich podřízené faleŠné svědkyně - vŠichni ve zloČinném spoiČeníPROSIM NEPŘEHLÉDNĚTE KLÍČOVÝ DŮKAZ USVEDČUJÍCÍ
CELOU ORGANIZOVANOU ZLOČINECKOU SKUPINU
ID zprávy: 838569941
88. 05.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Horáka a Šňupárka z důvodu podvodu, krádeŽe a
zpronevěry vedle dalŠích trestných Činů

ID zprávy: 839780879

89. 06.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení z důvodu podvodného jednání - snažili se o VAZBU
podvodem na zakázku organizovaného zločinu
ID zprávy: 840027778
90. 10.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (MSZ)
Trestní oznámení na Radku Michkovou z důvodu nadrŽování a
zloČinného přikrývání nejzávažnější trestné Činnosti
ID zprávy: 841691013
91. 10.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku a JurČu z důvodu vydírání a využití
zločinných mafiánských metod při údajném vyšetřování
ID zprávy: 841488194
92. 11.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Hanu Maierovou z důvodu vraŽdy na zakázku
Romana Vávry za masivního zneuŽití státní moci
ID zprávy: 841835465
93. 11.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (MSZ)
Trestní oznámení na Radku Michkovou z důvodu nadržování Suskovi pachateli zákeřné trestné Činnosti
ID zprávy: 842201202
94. 12.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku z důvodu podvodné úČelové právní

kvalifikace
ID zprávy: 8423585 16

95. 13.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pachatele Susku a JurČu z důvodu těžkého
ublížení na zdraví
ID zprávy: 842837968
96. 15.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na kpt JurČu z důvodu poškození cizích práv ve
zločinném spolČení
TD zprávy: 843230155
97. 16.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Susku a dalŠí z důvodu nadrŽování a dalŠí trestné
Činnosti ve zločinném spolčení
ID zprávy: 843389269

98. 16.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Darsu kvůli spoluúčasti na vraŽdě

na únosu

minimálně usmrtil z nedbalosti
TD zprávy: 843655088
99. 17.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Darsu kvůli zloČinnému nadrŽování a podvodům
ve zloČinném spolČení
ID zprávy: 843696072
100.

17.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávrovou z důvodu křivého obvinění týkající se
údajných hoven v její schránce
ID zprávy: 843683289

101.

18.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru z důvodu vyhroŽování vraždami
za zneužití ozbrojené moci - policie má sebrat a zabít l!!
ID zprávy: 843860471

102.

19.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt Jurču z důvodu dalŠí čarodějnické seance
ID zprávy: 844391918

103.

20.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávrovou z důvodu křivého obvinění - Pavel mě)
zmlátit mámu v říjnu
ID zprávy: 844902795

104.

23.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávru z důvodu křivé výpovědi - například
obvinil z únosu - chtěl uvést orgány v omyl
ID zprávy: 845397623

lOS.

23.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávrovou z důvodu křivé výpovědi lhala úČelově
i ohledně zdravotního stavu otce
ID zprávy: 845305197

106.

24.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru z důvodu neposkytnutí pomoci a
vulgárních pomluv a urážek
ID zprávy: 846120135

107.

25.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Barboru Jiříkovou z důvodu křivé výpovědi zatajila telefonát

ID zprávy: 846482741

108.

25.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru pro křivou výpověď' — údajné
pohození Člověka na chodník
ID zprávy: 846420164

109.

26.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Romana Vávru pro křivé výpověď a oblbování
orgánů
ID zprávy: 847034679

110.

26.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Romana Vávru pro trestný Čin vyhrožovaní - ke
kterému se doznal
ID zprávy: 846938905

Ill.

27.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru - křivá výpověď' - obviňuje oběť' údajně poŠpinila branku výkaly
ID zprávy: 847301024

112.

28.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pracovníky ředitelství policie StředoČeského kraje
z důvodu poŠkozování cizích práv
ID zprávy: 8476243 12

113.

29.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Jolanu Podestátovou z důvodu trestné Činnosti ve
prospěch organizovaného zloČinu
TD zprávy: 847670966

114.

30.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku z důvodu nadrŽování Podestátové a dalŠí
zákeřné trestné Činnosti
ID zprávy: 847797975

115.

01.12.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (KSZ)
Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou pro křivou svědeckou výpověď' a
další
ID zprávy: 848 153900

116.

01.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávrovi z důvodu vydírání a masivních křivých
výpovědí - chtěli a chtějí majetek - V2 doplněné důkaq' k motivu
ID zprávy: 848311783

117.

02.12.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na státního zástupce Martina Susku a stíŽnost na
naČinnost nejvyššího státního zastupitelství ve věci organizvané
zločinecké skupiny kolem Roaman Vávry a zločinných živlů v
orgánnech činných v trestním řízení
ID zprávy: 848872284

118.

02.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Darsu a spol z důvodu trestné Činnosti pro
organizovaný zloČin
ID zprávy: 848802403

119.

02.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na zákeřnou zločineckou organizovanou skupinu
z důvodu zrůdné korupce
ID zprávy: 848695605

120.

03.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku a JurČu z důvodu vydírání a útisku
ID zprávy: 849193659

121.

03.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Vávru z důvodu vyhrožování vraždami za zneužití
ozbrojené moci policie - policie má sebrat a zabít - Nové Důkazy I!!
ID zprávy: 849243683

122.

04.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt JurČu - neposílal oznámení o čarodějnických
seancích - poŠkozování cizích práv
ID zprávy: 849592160

123.

07.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt JurČu z důvodu zloČinně svévolného
nerespektování trestního řádu - paragraf 163
ID zprávy: 850159778

124.

07.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89

Trestní oznámení na Ivetu Vávrovou která podvodem předstírala
praktickou lékařku za úČelem vydírání
ID zprávy: 850163104

125.

08.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na policistu Darsu kvůli korupci
ID zprávy: 850615919

126.

09.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Maierovou z důvodu korupce pro organizovaný
zločin

ID zprávy: 851152152

127.

10.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na MEDa z důvodu zloČinného nadržování a dalších
trestných Činů
ID zprávy: 851715461

128.

17.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt Jurču z důvodu PODVODŮ PROTI
ZÁKONU - chybělo kompletně odůvodnění
ID zprávy: 854044072

129.

21.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt JurČu z důvodu podvodu a pokusu o
zpronevěru dalŠích státních prostředků - KRADOU JAKO
STRAKY l!!
ID zprávy: 855067056

130.

23.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Jiřího Šmída pro křivou svědeckou výpověď' úČelová lež Č. 1 - P2 - počastoval policii urážkami
ID zprávy: 856008801

131.

30.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Ondřeje Št'astného z důvodu odmávání 60
trestních oznámení ve prospěch kolegy
ID zprávy: 857022660

2021
132.

26.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru z důvodu účelových podvodů
s posudky
ID zprávy: 866113995

133.

27.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Svobodu z důvodu nezákonného neproŠetřování
trestné Činnosti Ivety Vávrové
TD zprávy: 866433242

134.

28.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Darsu kvůli zloČinnému nadržování a podvodům
ve zloČinném spolČení
ID zprávy: 866897694

135.

28.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Svobodu-Darsu-Strieborneho z důvodu
nadržování ve zloČinném spolČení

ID zprávy: 866870397

136.

29.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na úředníky MČP6 z důvodu korupce, organizování
krádeží a poskytování krytí Martinu Chládkovi ve zloČinném spolČení
ID zprávy: 867473887

137.

31.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku kvůli lŽím a zneužití pravomocí
úmyslně trestnou Činnost Vávry křivé obvinění z únosu
ID zprávy: 867777670

138.

02.02.2021 - pIk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Martina Suska z důvodu zločinného účelového
podvodu za zneuŽití pravomoci úřední osoby
ID zprávy: 868480061

139.

04.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Vávru - křivé obvinění - syn údajně bral
peníze rodiČům
ID zprávy: 869685839

140.

05.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Martina Susku a TomáŠe JurČu pro zneuŽití

tajil

pravomocí - principium tertii exclusi
ID zprávy: 870090484
141.

08.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku ohledně zneuŽití pravomocí při krytí
trestné Činnosti Maierové mučivý výslech
ID zprávy: 870679948

142.

10.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku, Maierovou, Krčka, Zelenku a Jurču za
zneužití pravomocí úřední osoby a za velmi zjevnou korupci
ID zprávy: 871794478

143.

16.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na státní zástupce páchající trestnou Činnost při OSZ
Kladno a KSZ v Praze
ID zprávy: 873588135

144.

23.02.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
StíŽnost pro porušování zákona návrh na kárná řízení proti státním
zástupcům kteří kryli nelidský ZLOČIN trestní oznámení na Martina
Susku
ID zprávy: 8763 14082

145.

25.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Galkovou - přistižena při Činu - návrh na zatčení
pachatelky - BRADAVICE v přímém přenosu l!!
ID zprávy: 877226710

146.

01.03.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na policisty kteří nezákonně kryjí zloČiny vávrových
případně svých kolegů
ID zprávy: 878333033

147.

05.03.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
GIGANTICKÝ SKANDÁL CELÉ GARNITURY a trestní oznámení na
malou rybu Láznovou za úmyslné falŠování protokolu v rauŠi
BRADAVICE - prokazatelné vyhrožování válečným zloČinem
ID zprávy: 880467112

148.

13.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na kpt JurČu z důvodu dalŠího podvodu ve zloČinném
spolČení kdy prováděli v nezákonném utajení jakoby úkony
ID zprávy: 895139907

149.

13.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení a stíŽnost na Radku Michkovou, která se dopouŠtí
zločinným způsobem machinací v celé sérii trestních řízení. Nad to
vŠechno mě soustavně uráŽí, lže jako d'ábel.
ID zprávy: 894870926

150.

14.04.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na TomáŠe Císaře z důvodu poŠkozování cizích práv
a podvodu ve zloČinném spolčení
ID zprávy: 895161225

151.

14.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Susku, JurČu a Horáka z důvodu kompletně
podvodné siderické seance tedy organizovaného zloČinu
ID zprávy: 895170517

152.

15.04.2021 - Dr. Jvana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Romana Baleje z důvodu opakované závažné
trestné Činnosti ve zloČinném spolČení, dělá nezákonně a zločinným
způsobem machinace v trestním řízení ve prospěch mafie
ID zprávy: 895897532

153.

19.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Horáka - opakovanými údery na oblast hlavy dne
14-4-2019 způsobil smrt
ID zprávy: 897172740

154.

21.04.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Horáka z důvodu úmyslně nepravdivých
znaleckých posudků ve prospěch organizovaného zloČinu - usvědčuje
dokonce i sám sebe - je vŠak usvědČován navíc velikým poČtem dalších
důkazů i odbornou literaturou
ID zprávy: 898250304

155.

22.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Horáka - úmyslně zatajil ANTIBIOTIKA záleŽitost číslo jedna - nejdůležitější okolnost vůbec
TD zprávy: 898845703

156.

27.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Horáka, Susku a Jurču z důvodu nezákonného
ovlivňování - bludný zločinecký kruh - snaŽí se dokázat fiktivní
předpoklady pomocí fiktivních předpokladů - jsou to blázni ve
zločineckém rauŠi. JurČa 9x a Horák 12X řekli "poŠkozená"!!!
ID zprávy: 9005345 10

157.

29.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na ČíŽka a Strieborného podle kterých odcizení vozu
s věcmi za 800 tis KČ ze soukromého pozemku není trestný Čin — patrně
znají pachatele z KuČerova a Staňkova gangu
ID zprávy: 901442068

158.

14.05.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Chmelovou a organizovaný zloČin v soustavě
státního zastupitelství - prosba a zvolání o POMOC
ID zprávy: 907536670

159.

24.05.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na soudce Okresního soudu v Kladně z důvodu
skryté mafiánské spolupráce s organizovaným zločinem
ID zprávy: 910613123

160.

25.05.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pachatelku Galkovou z důvodu zloČinů
yyúst'ujících mimo mnoha jiného i do poškození zdraví více osob.
ID zprávy: 911166563

161.

31.05.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na soudce Okresního soudu v Kladně z důvodu
skryté mafiánské spolupráce s organizovaným zloČinem
ID zprávy: 913232311

162.

10.06.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení pro zneuŽití státní operativní techniky a agentů při

pokusu o dvojnásobnou vraždu za účelem zmocnění se majetku obětí
ID zprávy: 917223625
163.

164.

165.

15.06.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na obviněnou jakoby soudkyni Dumánjic pro těžké
ublíŽení na zdraví s následkem smrti
TD zprávy: 918633379
7.7.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89

Trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu uvnitř orgánů
činných v trestním řízení (OČTŘ) pro únos, rozsáhlé podvody
a falŠování výpovědí
ID zprávy: 92563 1300
10.7.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pachatele dopouštějící se trestné Činnosti na
poslanci Lubomíru Volném - zejména z řad orgánů činných v trestním
řízení
ID zprávy: 926676381

l. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Podávám trestní oznámení na pan Dr. Martina Susku z Krajského
státního zasupitelství v Praze, Husova
ID zprávy: 817677033
2. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Prosím zabývejte se intenzivně opakuji intenzivně případem pana
JUDr. Maritina Susky, jedná se o nebezpeČného otrlého psychopata
ID zprávy: 817728209
3. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Organizovaná zločinecká skupina se mi snaží ukrást byt, jsem lékař
s těžkým postižením, stará se o mě s největší láskou a péčí syn
ID zprávy: 817879342
4. 2.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na J1JDr. Martina Susku
ID zprávy: 817901455
5. 3.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
StíŽnost a trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Martina Susku
ID zprávy: 818288972
6. 8.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na pana JUDr. Martina Susku z Krajského státního
zastupitelství
ID zprávy: 819593349
7. 10.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na státního zástupce Susku a dalŠí Členy
organizované zloČinecké skupiny manipulující a zneužívající trestní
V V

V

rlzenl

ID zprávy: 820385 180
8. 11.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na kpt. Jurču a další Členy organizované zloČinecké
skupiny působící u Policie ČR a státního zastupitelství, kteří na
zakázku organizovaného zloČinu zneužívají a manipulují úmyslně
trestní řízení a u toho se dopouštějí dalŠích trest. Činů
ID zprávy: 820674506
9. 11.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na státního zástupce Susku a dalŠí Členy
organizované zloČinecké skupiny manipulující a zneužívající trestní
V r
rizem

P

ID zprávy: 820709358

10. 18.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na JUDr. Martina Susku
ID zprávy: 822891886
ll. 18.9.2020 - Pavel Rus, zrmhr2u
Trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu kolem JUDr.
Martina Susky, kpt. JurČi a Be. Hany Maierové
ID zprávy: 822959903
12. 18.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Dotaz na vrchní státní zastupitelství zda-li bude v České republice
zahájeno trestní řízení proti zloČinecké organizované skupině. Tedy
proti J1JDr. Martinu Suskovi, proti kpt. JurČovi a hlavní pachatelce Bc.
Haně Maierové
ID zprávy: 822984670
13. 21.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pana státního zástupce JUDr. Martina Susku z
KSZ a naléhavý návrh na jeho psychiatrické vyŠetření
ID zprávy: 823458427
14. 23.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
trestní oznámení na J1JDr Martina Susku a kpt. TomáŠe JurČu z
důvodu masivního zneuŽívání pravomocí a flagrantního poruŠování
trestního řádu
ID zprávy: 824248548
15. 23.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Bc. Hanu Maierovou, kpt. JurČu, JUDr. Martina
Susku, pana Romana Vávru z důvodu využívání metod organizovaného
zloČinu i takzvaného "bílého koně"
ID zprávy: 824307154
16. 23.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení - kvůli zneužití Bílého koně - Organizovaná
zloČinecká skupina používala od samého počátku mafiánské metody
organizovaného zloČinu tedy i bílého koně!!!
ID zprávy: 824348703
17. 23.9.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
jakým právem jsem vyvlastňován organizovanou zloČineckou
skupinou? Podle jakého zákona?
ID zprávy: 824437143

l 8. 29.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Organizovaný zloČin způsobil útrapnou smrt Ellen Rusové kterou
zapřiČinil dopustili se dlouhé série trestných Činů i únosu dvou osob
ID zprávy: 825891637
19. 30.9.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
ZloČinné Živly u Policie ČR nezákonně kryti sabotáŽí úřadu - trestní
oznámení + DŮKAZY
ID zprávy: 826372916
20. 6.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Organizovaný zloČin vysvětlení snaŽí se zakrýt svojí trestnou Činnost
pomocí dalšího organizovaného zločinu
ID zprávy: 828232199
21. 19.10.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na zločineckou skupinu z důvodu únosu a úmyslného
zabití
ID zprávy: 832734993
22. 20.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Martina Susku z důvodu nadržování a zločinných
machinací v trestním řízení
ID zprávy: 833367269
23. 30.10.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u (MSZ)
Trestní oznámení na Susku a spoj z důvodu úmyslného podvodu
ohledně nahlédnutí do složky
TD zprávy: 837121140
24. 02.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89 (KSZ - Staněk)
K rukám doktora Staňka: Trestní oznámení na Susku a Jurču z
důvodu trestného Činu vraŽdy pana FrantiŠka Mrázka
ID zprávy: 837636267
25. 3.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení a urgentní stíŽnost na státního zástupce Martina

Susku
ID zprávy: 838072314
26. 06.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení z důvodu podvodného jednání - snažili se o VAZBU
podvodem na zakázku organizovaného zloČinu
ID zprávy: 840027778
27. 10.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku a JurČu z důvodu vydírání a využití
zločinných mafiánských metod při údajném vyšetřování

ID zprávy: 841488194

28. 12.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku z důvodu podvodné úČelové právní
kvalifikace
ID zprávy: 8423585 16
29. 13.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na pachatele Susku a Jurču z důvodu těžkého
ublížení na zdraví
TD zprávy: 842837968
30. 16.11.2020 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
TrestnĹ oznámení na Susku a další z důvodu nadrŽování a dalŠí trestné
Činnosti ve zloČinném spolČení
TD zprávy: 843389269
31. 30.11.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku z důvodu nadrŽování Podestátové a dalŠí
zákeřné trestné Činnosti
ID zprávy: 847797975
32. 02.12.2020 - pIk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na státního zástupce Martina Susku a stíŽnost na
načinnost nejvyššího státního zastupitelství ve věci organizvané
zločinecké skupiny kolem Roaman Vávry a zločinných živlů v
orgánnech činných v trestním řízení
ID zprávy: 848872284
33. 02.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na zákeřnou zloČineckou organizovanou skupinu
z důvodu zrůdné korupce
ID zprávy: 848695605
34. 03.12.2020 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku a JurČu z důvodu vydírání a útisku
ID zprávy: 849193659
35. 31.01.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku kvůli lžím a zneužití pravomocí — tajil
úmyslně trestnou Činnost Vávry - křivé obvinění z únosu
ID zprávy: 867777670
36. 02.02.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Martina Suska z důvodu zloČinného účelového
podvodu za zneuŽití pravomoci úřední osoby
ID zprávy: 868480061

37. 05.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Martina Susku a TomáŠe JurČu pro zneuŽití
pravomocí - principium tertii exclusi
ID zprávy: 870090484
38. 08.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku ohledně zneuŽití pravomocí při krytí
trestné Činnosti Maierové - mučivý výslech
ID zprávy: 870679948
39. 10.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na Susku, Maierovou, Krčka, Zelenku a Jurču za
zneuŽití pravomocí úřední osoby a za velmi zjevnou korupci
ID zprávy: 871794478
40. 16.02.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na státní zástupce páchající trestnou Činnost při OSZ
Kladno a KSZ v Praze
ID zprávy: 873588135
41. 23.02.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Stížnost pro poruŠování zákona - návrh na kárná řízení proti státním
zástupcům kteří kryli nelidský ZLOČIN trestní oznámení na Martina

Susku
ID zprávy: 8763 14082
42. 14.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Susku, JurČu a Horáka z důvodu kompletně
podvodné siderické seance tedy organizovaného zloČinu
ID zprávy: 895170517
43. 27.04.2021 - plk MUDr. Jaroslav RUS, axjh33u
Trestní oznámení na Horáka, Susku a JurČu z důvodu nezákonného
ovlivňování - bludný zločinecký kruh - snaží se dokázat fiktivní
předpoklady pomocí fiktivních předpokladů - jsou to blázni ve
zloČineckém rauŠi. JurČa 9x a Horák 12x řekli "poŠkozená"!!!
ID zprávy: 900534510
44. 7.7.2021 - Dr. Ivana TIMOVÁ, ysuim89
Trestní oznámení na organizovanou zloČineckou skupinu uvnitř orgánů
činných v trestním řízení (OČTŘ) pro únos, rozsáhlé podvody
a falšování výpovědí
ID zprávy: 92563 1300

Podle zřejmě zfetovaného Jakuba Čižka,
přÍs|ušníka vraždícího Kučerova a Staňkova
gangu, není krádež vozu a věcí za 800 000 KČ
trestnú Čin l!!??? ... Neboť' ho asi sami ukradli I!!
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Obvodní oddělenI Kladno
Nám. Edv. Beneše 1613, 272 54 Kladno
Č. j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314

Jaroslav RUS
Váňova 908
272 01 Kladno
Vyrozuměni

jID: PCR01ETRfo128959782

Dokument je plný vi cných chyb, gramatických
chyb, špatných datum$, nesmyslná SPZ. Ten
µovi k si protite B. Navíc právi tento zlejml
zfetofaný pachatel vystupuje také jako falešný
"SVl dek" na požádáni, kdykoliv to poiebuje
mafie, tedy Kučerův a Staňkův gang.
Kladno 27. dubna 2021
Počet stran: 2

Prosím Vás je kvalifikované posouzení ni jaký
nový pojem orgán$ finných v trestním úženi,
které di laji zjevni pod vlivem pervitinu?

Kvalifikovanýni )osôuzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne
22.03.2021 označeného jako ,, np krádež automobilu s VĚCMI POŠK. RUS " a provedeným
šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčujÍcÍ tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňujÍcÍ
zahájeni úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.
Dne 24.03.2021 bylo na zdejší součást policie České republiky, obvodní oddělenI Kladno,
nám. Edv. Beneše 1613 Kladno ze strany okresního státního zastupitelství v Kladně, doručeno
Vaše oznámeni, ve kterém mimo jiné sdělujete, ž Vám v posledních měsÍcÍch bylo odcizeno
motorové vozidlo společně s věcmi cca za 800.000,- KČ.
Ze strany policejního orgánu obvodního oddělení Kladno Vám bylo dne 26.3.2021 pomocí
Vaši datové schránky zaslán požadavek k doplněni patřičných podstatných informací k Vašemu
oznámení. Jednalo se o sdělení k identifikaci odcizeného vozidla a věcí jako je registrační značka,
vin kód, fotografii, n"ňsto kdy bylo vozidlo odstaveno a podobně. Do dnešního dne, nebyla z Vaší
pavel
strany poskytnuta patřičná součinnost, kdy jste na výzvu vůbec nereagoval.

Dosavadním šetřením se policejní orgán OOP Kladno domnívá. že se jedná o shodné
oznámení, které dne 02.01.2020 učinil na MOP Břevnov pan Pavel RUS, nar. 23.11.1978, vedené
pod č.j. KRPA-1240/TČ-2021-001115 u kterého bylo zjištěno, že se jedná o motorové vozidlo
Voyager Chysler, RZ: R PR314, mpz: D, barva černá, které mělo být v ul. Thurnova v Praze 6
odcizeno i s vecmi.
Následni zde popírá to, co pIše jenom pár iádk$ nad tím l!!
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, kdy nebyly zjištěny skutečnosti důvodně
nasvědčujici tomu, že byl spáchán trestný čin, rozhodl orgán činný v trestním řIzení
Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání ',ú1oženo bez dalšího opätřeňí pod
výše uvedeným číslem jednacím.
Jak na to tento ziejrrn zfetovaný magor Jakub ýížek piišel, že ukradení vozu a
Poučeni'

v c' 7€' en ikrnméhn nn<emkn 7ä 7hr|lha mn nnn k bnení trE'qtnú M?

Orgány činné v trestním ř/zen/ projevuji svoji vŮli jak rozhodnutím, tak i opatřěn/m, Obsah a forma opaÚenl nejsou
přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek.
Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájeni trestního ř/zen/ podle § 158 odst. 3 trestního řádu, není možno
ve věci podat řádný opravný prostředek (stížnost dle § 141 trestního řádu).
Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude
obsahovat nové skutečnosti důvodně nasvědčuj/c/ tomu, že byl spáchán trestnÝ čin, nebo se s tímto podáním obrátit na
př/s/ušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudn/m stádiu
trestního řízeni'.
Podle § 157 odst. 2, písm, a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vvžadovat k přezkuinu i
spisy, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

Vše nasvi d kjje tomu, že automobil s vi cmi ukradl právi Ku Pr6v a
Stai k$v gang, což je mnohem mocni jsi a zlo mn[ jsi obdoba Berdychova
gangu. Je hned ni kolik nezávislých d$kaz$, ostatni i toto psaní právi
tkna tohoto zlo lkiného gangu, kteN okupuje pozice ýeské policie Ill

157.4501,1289E9782

Rus
nedával
oznámeni
v$bec,
každá
in"ormace

2. strana
vyrozuměni o šetření dle § 158/1 tr. ř.

nprap. Be. Jakub ČIžek
vrchní inspektor
tel.974873500, 974873541
fax. 974870695

npor. Mgr. Michal Strieborný
vedoucí odděleni - komisař

157.4501.128959782

jID: PCROOETRfo67897710

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha l
vnější služba
místní oddělení Břevnov
Ve Střešovičkách 1990, 169 01 Praha 6
IDDS: rkiai5y
Č. j. KRPA-1240-64/TČ-2021-001115

Praha 12.05.2021
Počet stran: 3

USNESENÍ
Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu policejní orgán vnější služby, místní oddělení
Břevnov, Ve Střešovičkách 1990, 169 01 Praha 6
odkládá
trestní věc podezření ze spácháni přečinu krádež podle § 205 odst. 1, 3 trestního zákoníku,
kterého se měl dopustit:
neznámý pachatel,
tím, že

v době od 01.10.2020 do 02.01.2021 v Praze 6 - Břevnov, úl. Thurnova, parcelní číslo 3729/11,
odcizil z travnaté plochy osobní automobil značky Chrysler Voyager, černé barvy, VIN
1C4GYN2C5XU127826, bez registrace v ČR, bližší údaje k vozidlu nezjištěny, ve kterém se
nacházely věci v hodnotě 800.000,- KČ a to vše ku škodě Pavel RUS, nar.
,
doklad:
a Ivana TIMOVA, nar. '
doklad:
, trv. bytem
,
, tel.:
neboť' ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Odůvodnění
Dne 02.01.2021 oznámila Ivana TIMOVÁ, nar. 11.08.1993 na MOP Břevnov výše uvedené
jednání, na jehož základě byly dne 28.01.2021 zahájeny úkony trestního řízenI pro podezření
z trestného činu dle § 205 odst. 1,3,4 písm. b) trestního zákoníku.
později bylo oznamovatelkou doplněno, že má podezření, které vede k panu Martin CHLÁDEK,
nar. 28.02.1983, který měl údajně za celým jednáním stát.
Totožná oznámení byla oznamovatelkou Ivana TIMOVÁ, nar. 11.08.1993 podána i na OSZ
a SKPV, kdy byla postoupena na zdejší součást MOP Břevnov k výše uvedené věci.
Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 03. 2021, vedeném pod sp. zn.
15Tdo 110/2021, došlo ke změně právní kvalifikace, a to nenaplněni skutkové podstaty, ve smyslu
přitěžujÍcÍ okolnosti podle ust. § 42 písm. j) tr. zákoníku, byla věc překvalifikována na přečin krádež
podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

301.4607,68031797

2. strana
Usneseni o odloženi podle §159a odst. 1 tr. ř.

Během šetřeni bylo provedeno podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. řádu s Martin CHLÁDEK,
nar.
. a Jaroslav JAŠEK, nar.
. K podáni vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr.
řádu byli opětovně předvoláni i oba poškození, tedy Pavel RUS, nar.
a Ivana
TIMOVÁ, nar.
, kteří se ani jednou nedostavili. V rámci šetření byl kontaktován Úřad
městské části pro Prahu 6, Správa hlavního města Prahy a městská policie, kdy bylo zjištěno, že
žádná z těchto institucí o odtahu vozidla neví a nenařizovala jeho odtah. Dále bylo kontaktováno
středisko MKS, kdy bylo zjištěno, že kamerové záznamy z MKS jsou zálohovány 30 dní, tudíž ze
dnů, kdy uvádí pani Timová, že mělo dojít k odcizeni vozidla, nejsou žádné MKS dostupné.
Ve věci navázána spolupráce se Službou kriminálnI policie OŘP Praha l.
Ve věci byli poškození, a to Ivana Timová a Pavel Rus opakovaně vyzýváni zdejší součásti
a následně i Službou kriminálni policie a vyšetřování k doplnění svého oznámeni. Mělo jít
především o sdělení a doloženi způsobu nabyti výše uvedeného vozidla, kdy a kde bylo
zakoupeno, za jakou částku a jak bylo vozidlo převezeno do České republiky, popřípadě na
uvedené místo odcizeni. Dále bylo zapotřebí doložení dokladů ke způsobu nabytí předmětného
vozidla, ze kterého vyplyne, že poškozená Ivana Timová je skutečně vlastníkem předmětného
vozidla.
Taktéž ke sděleni bližších údajů k odcizeným věcem, jejich soupis, pořizovací hodnotu,
odhadovanou současnou hodnotu. Oba poškozeni byli poučeni, že opakovaná sděleni, že byla
odcizena "tuna věci" v majetkové hodnotě 800.000,- Kč jsou nedostačující pro potřeby
probihajÍcÍho trestního řízeni, neboť' nelze přesně určit výši vzniklé škody, která je zásadní pro
přesné určení případné právní kvalifikace a jejich případného připojeni se k trestnímu řízení s
nárokem na připadnou náhradu škody.
Taktéž byli vyzváni k doplněni trestn iho oznámeni na neznámé úředníky Městské části Prahy 6 ,
kteří měli údajně spolupracovat na trestnné činnosti s Martinem Chládkem. Po poškozených bylo
požadováno zejména do|oženi podkladů a důkazů, ze kterých jejich tvrzení vychází. Na
opakovaný dotaz policejního orgánu, zda jsou poškozeni ochotni se na toto podání vysvětlení
dostavit, popřípadě kdy a na jakou součást jsou ochotni se dostavit k podaní vysvětlení a
seznámeni se s poučením, vzhledem k místu jejich trvalého nebo současného pobytu, nebylo ze
strany poškozených nijak odpovězeno.
Poškozená Timová byla taktéž upozorněna, že její prohlášení o odcizeni vozidla a zasláni VIN
1C4GYN2C5XU127826, které není v ČR registrováno, je pro potřeby trestního řIzení při odcizeni
vozidla ne zcela dostačujÍcÍ, např. výše uvedené vozidlo nelze z důvodu neposkytnuti těchto
informaci vyhlásit do systému pátráni po vozidlech, což do dnešního dne nemohlo být učiněno.
K tomuto bylo prostřednictvím datové zprávy poškozené Timové odpovězeno i za poškozeného
Rusa, dne 04. 03. 2021. V odpovědi bylo opětovně shrnuto pouze předchozí zaslané tvrzeni
jmenovaných, bez relevantních podkladů. K otázce zda a kde jsou ochotni se dostavit k sepsáni
jejich podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. řádu se nevyjádřili, tudíž jejich podáni vysvětlení ani
poučeni není součásti spisového materiálu.
Z tohoto jednání poškozených je zřejmé, že jmenovaní nejsou schopni policejnímu orgánu
prokázat, že jsou majiteli uvedeného vozidla. policejní orgán se pokusil vlastním šetřením zjistit
bližší údaje k vozidlu pomocí spolupráce s rakouskou policiI, kdy bylo zjištěno, že vozidlo Chrysler
Voyager, VIN 1C4GYN2C5XU127826, nebylo přihlášeno do provozu v Rakousku, ale v roce 1999
bylo expedováno do Spolkové republiky Německo. Policie Spolkové republiky Německo k věci
sdělila, že uvedené vozidlo
'čIl lťtMň \(
Z tohoto důvodu
Všechny ty velkolepé odstavce jsou samá lež, absolutní lež. Pouze do vyhledáváni důkazů a zpracováni
důkazů bylo investováno přes 50 000 Kč. Policie nás nepředvolávala ve Spolkové republice, ale v České
republice, kde nežijeme. Zcela opomněli, že majitelem vozu byl plk. MUDr. Jaroslav Rus, který jim dodával o
tom dokument, nikoliv však věci. Předvolávali nás za situace, kdy byla po celé Evropě přísná opatřeni proti
koronaviru a my se staráme o těžce nemocného starého člověka se selháním srdce a velikou dušnosti.

To je šilenstvi. abychom tam za takové situace mohli přijet, to by nás zavřeli na hranici prvního okresu. Lze
však lehce dokázat, že automobil byl v SRN registrován a Česká policie opět LŽE |!!
PIšou, že není možno dokázat, že vozidlo je totožné s VIN kódem, ačkoliv provedla fotodokumentaci městská
policie a městský úřad má dokument, úřední záznam, kde se hovoří o automobilu s tímto VIN kódem Ill
policejní orgán dospěl k závěru, že není možně prokázat, že vozidlo, které se na místě nacházelo,
je totožně s vozidlem VIN 1C4GYN2C5XU127826 uvedeným poškozenou Timovou.
Dále bylo ve věci Službou kriminální policie a vyšetřování OŘP Praha l zpracována odborná
vyjádření dle § 105 odst. 1 trestního řádu, kdy těmito vyjádřeními byla stanovena hodnota vozidla
na částku 5.000.-KČ a hodnota uvedenYch věci. vzhledem k chvběiicímu bližšímu dodísu. iako
nulová. Na fotografii je vidět zadní kamera, samotná v hodnotě 300 Euro, pneumatiky, disky, tažné
zařízeni. Bylo jasně řečeno, že se jedná o věci ze stěhováni a byli svědci, kteří dosvědčovali
hodnotu věci !|| Pouze ořevezeni věci ze zahraničí stálo několik desítek tisíc korun lll
Již z oznäHňéhi býló zjišieňo, Ze Voz|d|o se nachazelo ná ňéôNľäňičéhe, VóIt\e pťistuµhě piôše UlC ""
oznámení poškozené Ivany Timové se jednalo o parcelní číslo 3729/11. Provedeným šetřením
v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že uvedený pozemek nebyl v říjnu 2020 ve vlastnictví
poškozených. Dále bylo zjištěno, že v současné době probíhá na Katastrálním úřadu pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, řIzenI ve věci vlastnictví, nabyvatel Rus Pavel,
založení řIzeni 31. 03. 2021. jaký má toto význam ve vztahu k ukradenému vozid|u? Toto je vožralé
šHenství l!!
Policejní orgán po řádném prověřeni celé věci a zhodnocení zajištěných podkladů dospěl k závěru,
že ve věci nejde o podezření ze spácháni trestného činu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto usnesení.
podívejte se prosím, jak si policie protiřečí, jak neustále lže, jak protiřečí dokumentům, jak protiřečí i druhé
policii, která také lže, ale zase jinak, to je děsivé peklo, oni uvedou všechno možné, pouze nikdy pravdu Ill
Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tři dnů od doručeni
u po/icejn/ho orgánu, který usneseni vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Zpracoval:
nprap. Magdaléna Nováková
tel: 974856924

za policejní orgán

npor. Mgr. Bc. Jiří Vokál
vedoucí oddělení

"otisk úředního razítka"

Vážené dámy a pánové, podívejte se co tito zločinci z MOP Břevnov udělali. Lživým a podvodným způsobem
udávají úmyslně nepravdy. Dostaly obrovský počet důkazních materiálů, kde vlastními silami byl zjištěn
pachatel a dokonce i státní instituce, která mu tento zločin zadala. Byl zjištěn svědek, který viděl automobil
nakládat.
My jsme tu doslova TERORIZOVÁNI ZRŮDNOU POLICEJNÍ MAFIÍ, kolik životů bychom na to potřebovali,
abychom pořád dokolečka rozebira|i a prokazovali jejich trestnou činnost???
Jediné, co udělali mimo toho, že lhali a podváděli, bylo, že podvodným způsobem v rozporu s veškerou
pravdou a legalitou úmyslně stanovili cenu automobilu na 5000 KČ, aby se dostali jakoby pod hranici trestného
činu a pak to odložili. V Kladně postupovali také podvodně a vzájemně si protiřečili, navíc podali další
informace o tom, že neoprávněně sledovali automobil R PR 3141, jinak by tu značku vůbec nemohli znát.
Be. Václav Beneš
D:gdálně podepsal

12 05 2021 13:23:46

Be Václav Beneš
POL1CIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: V zasľoupení
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Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 6

V Praze dne: 28. 08. 2020
Č. j.: MPPH 99196/2020/OŘ6

Uřední záznam
Dne 28.08.2020 byla autohlídka OŘ MP Praha 6 FLORA 80, ve složeni str. id. č. 1654
a str. id. č. 3021
(dále jen ,,hlídka"), vyslána OPES OŘ MP
Praha 6 do ulice Thurnova 15 prověřit dlouhodobě odstavené vozidlo,
Hlídka při.jela na místo ve 13:15 hod. a naproti doinu Thurnova 15 v Praze 6 nalezla
viditelně dlouhodobě odstavené vozidlo Chrysler Voyager zelené barvy bez RZ. Vozidlo
stálo na travnaté ploše u plotu přilehlé nemovitosti viz fotodokumentace, bylo uzavřené.
uzamčené. bez viditelných známek napadení. Za předním sklem zjištěn vin
1C4GYN2C5XU127826, v CRV nebylo vozidlo podle uvedeného VIN nalezeno, následně
bylo prověřeno v databázi PATRMV s negativním výsledkem. Na vozidle ani v jeho interiéru
nebyly z.jištěny žádné informace vedoucí k ustanoveni provozovatele vozidla, rovněž osoby
pohybujici se v okolí nebyly schopny k vozidlu sdělit žádné údaje.
Vzhledem k tomu. že věc nebylo možné vyřešit na místě, oznamu,je hlídka podezření ze
spácháni přestupku podle § 5 odst. l písm. g) zákona č. 251.'2016 Sb., o některých přestupcích,
a současně podezření ze spáchání přestupku podle § 69 odst. 1 písm. a) zákona Č.185/2001 Sb.,
o odpadech příslušnému správnímu orgánu. Na místě hlídkou pořízena fOtodokumentace,

Sepsal:

Mést6ká poliae hl m. Prahy
Obvodnl ŕedttebtvi pmha 6

ČeskomaHmká 25
Praha 6, 160 00

td : +420 222 025 390-1
email" sekrdariat.p6@mppraha.cz

fax: "420 224 313 268
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BRADAVICE
Kdo je Maňín Stäňěk. V České repubhce může být kdokohv potrestán pouze na základě

=Martin Susk'jak pŮsobí KSZ v
praze
K\l¢e'gy' a

9q!n

soudního rozhodnuti Tím že toto režim na oko jakoby dodrží. tak
předstírá před světovou veřejností že se jedná o právni stát
Ovšem tito z|oč|ncl z VOZu zapomenou dodat a vysvětlit občanům a
světu. že soud může v ČR rozhodovat pouze a jedině o tom, kdo je
obžalován státním zastup[te|stvím a v ČR je SZ mimo soudní kontrold
ZIskáte-h tedy moc nad státním zastuplte|stvim a toto nikcjy
neobžaluje Vaše IidĹ, tak ti se pak mohou dopouštět libovolných
zločinů zcela beztrestně!n Aby jim toto hladce procházelo. tak
použivaji po vzoru NKVD z|očlneckou metodu BRADAVICE.
Navíc je tu ještě jeden bonus. ovládnuté státní zastuplte]ství může
obžalovávat nebo stíhat Vaše nepřátele a tím proti nim poštvat
státní ozbrojenou moc Tímto je můžete přímo zlikvidovat anebo
můžete beztrestně pomocí zločinů osnovat na své oponenty zrůdné
KOMPLOTY. ti jsou pak odsouzeni a dochází k nelidským křivdámm
Celé to voláni po takzvané nezávislosh státního zastuplte|stv|" je pouze
naprosto drzá snaha, aby se vyhnuli jakékoliv veřejné kontrole Již
nyní prakticky žádná neexistuje. dosáhli toho podvodem. pořád jim to
nestačí, chtějí mít absolutní moc nad jejich otroky a již nyní toho
nepředstavitelně zneužívají ve jménu Vlády Organizovaného Zloč|nu!!!
jedná se o zrůdný podvod na občanech!!! N lC podobného na západě
není, je tam pravý opak, tedy velká veřejná i soudní kontrola SZíň
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došlo k tragédii BRADAVICE
Nejvýše postaveni protagonisté zrůdné zločtnecké metody určené k

Kdo je Mäňm Stäňěk..

útisku národa jsou následujíci dosazení VOROVÉ v ZAKONĚ

Kdo je Martin Suska
Čti däé

K čemu došlo? jak se to stalo?
S nástupem vlády žida Andre|e Babiše a jeho okolí došlo k

"

Lenka Bradáčová, Radim Dragoun a Pavel Zeman

Stručný pope zkŔmeck'

nebývalému vzestupu VĹlVlj židů v celém státě. tím pádem vzrostla l
nioc židovské mafie. která organizuje zrůdné zločíny proti jimi
okupovanému Českému národu a zejména prob vybranýní osobám
Vše dělají v tajnosti a skutečný rozsah a zrůdnost svých zločinů
velmi úspěšně taji a zakrývají před zbytkem oslepeného národa
Nechtějí, aby se národ v jejích područí vzbouřil nebo byl ostražitý-

BRADAviCE v P(axl

Vždy postupuji velmi podle a zbaběle. jde jích vždy mnoho na
jednoho. boji muže proti muži se důsledně vyhýbají Postupuji vždy

jajc pŮsobí ksz v
p'aze

Tecnnobqie BRADAVíCE

ZQgĽ!ahAvr|i Strán%
l neveře[ná zóna

v tlupě v přítmí. vždy něco předstírají a své oběti či jejich okolí
podvedou. doslova napálí využívají zákeřně manipulace a Isti .

Toto je velmi stručné a tedy zjednodušené vysvětleni celého
procesu. Skutečný vývoj byl však mnohem komplexnější a není v
žádném případě vázán na jednu osobu. sám Babiš je v jistém
smyslu pouze průvodním jevem celého složitého vývoje. který
začal dávno před rokem 1989 a následně došlo až k faktickém
vzniku Protektorátu Čech a Moravy pod správou Vlády
Organizovaného Zločinu, jenž má svůj pŮvod v židovské
mafii a světovém sionismu.
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|ORGANIZOVANÝ ZLOČIN NA STÁTNÍM' ZASTUPITELSTVÍ
Kdo jeváclav Kučera, Státní zastupitelství je organizací zla a teroru
Prozatímní odbojová rada uznala státní zastup!te|stvi pŮsobici l v fOCé 2C2i na
území protektorátu Čech a Moravy pod správou VOZu za
=Maftjn Stäňěk--- teror\St|ckoU (jrCanizacl, která se dcipoušti l zákeřných ziočinů proti lidskosti!
Ve skurečnosb státní zastuplte|stvÍ vykonává úkoly' v souvidosti s utlačováním a
Kdo je Martin Suska
čtl dálé

vykořlstovánim Českého národa Dopouštějí se nelidských zicčinů v Čechách
na Moravě l ve Slezsku Jsou to crgíe zla mnoheni horši neZ za komun|smuí!!

jak působj ksz v
praze.. šh9á£

Po roce 1989 jsou ve vedeni soustavy státního zastupRelstvi zločinci z Udajně
minulého komunistického režimu Navíc až přihš často židovského púvodWú
Zlcčmný darebák na obrázku byl za takzvaného "nezáwsleho Pavla Zemera"

staňKÚv gpnq !eho prvním náměstkerM Nyní se níá stát dokonce jeho nástupcem v čele NSZ!

'"""'"m'
Mqarkzac

Světovi' Siontsmus v
VCZu

Rudá smrt - Střiž - bolševistický křiž
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To Ze
orohGsi že pouze doíkZovái Matné přěCpis; a zákoný. ;ešté neznamená, že tomu tak
sb.utečně bjilom On, se vyhýbäji ttesinmu ňzeni mo:' jegcň vfastmm osobám U scuclu b,

Ml ¶@
neveSgňá. žára

jedná se o zločineckou mafii. Státní zastuphelstvi není legálnim orgánem Česlcé
republiky Za maskQvani státnrn úřacjem operuje zrŮdM protjstátnl maňě!!!
čti dá|e (fdf)
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Říkalo se mu Rudá smrt. Dnes je kandidátem na nejvyššího žalobce
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Postupoval jsem vždy v souladu s platným právem a judikaturou. Tímto
způsobem se hájil Igor stříž (v současnosti zástupce nejvyššího státního
zástupce a adept na šéfa stát11ích žalobců, pozn. redakce), když na něj nyní díky
úsilí soukromého badatele vyplula na povrch jeho komunistická minulost
Igor Stříž (foto z roku 2012)
4. Června 2021 - 09:01
A přezdívku ,,Rudá smrt z Olomouce" či ,,Stříž-bolševický kříž" si tento nynější
adept na post nejvyššího státního žalobce nevysloužil jen tak náhodou.
Jméno tohoto vojenského prokurátora vyvolávalo hrůzu u valné větŠiny vojáků
základní služby a jeho horlivost naopak pochybnosti u některých nadřízených
tehdejší justice. T komunistický Nejvyšší soud totiž v případu vojína Josefa
Oláha konstatoval, Že Igor stříž a jeho kolegové dokonce neváhali
argumentovat jako přitěžujícími okolnostmi už dávno zahlazenými kázeňskými
tresty, a to jen proto, aby dosáhli vyššího trestu vězení. To bylo nezákonné i v
časech totalitních, a dokonce i během německé nacistické okupace.
,,StříŽ se tak jevíjako následovník politovánl71odné komunistické
prokurátorky Po/ednové-BroŽové, která poslala v roce 1950 na Šibenici
Miladu Horáko)'ou," prohlásil v minulosti historik Petr Úpický. stříž a jeho
kolegové přitom posílali k soudu i vojáky, po kterých Šla obávaná Vojenská
kontrarozvědka, tedy ITT. správa Státní bezpečnosti.
Ničil Životy mladým lidem

V době, kdy už bylo všem zřejmé, že komunistický režim sčítá své dny, neváhal
Stříž žádat nejvyšší tresty pro mladíky, kteří vinou nepořádku na vojenské
správě nestihli nástup na posádku na druhém konci republiky, protáhli si

vycházku o hodinu či jinak nevýznamně poruŠili tehdejší komunistické právní
předpisy. Bezodkladná a mnohdy z procesních důvodů zbytečná vazba i
následné požadování drakonických trestů odnětí svobody (mnohdy ještě
dokonce přísnější, než kolik nakonec vynesl v rozsudku soud), byly podle Stříže
jediné vhodné způsoby, jak ztrestat jejich vyznáni, víru nebo náboženství. Stejně
se totiž Stříž během svého působení na olomoucké vojenské prokuratuře během
minulého režimu v letech 1987-89 choval i k záložníkům, v mnohých případech
otcům rodin, kteří z náboženských důvodů odmítli nastoupit vojenská cvičení.
V řadě případů je neváhal posílat za odmítání nastoupit službu se zbraní v ruce
do vězení znovu a znovu, ačkoliv se odvolávali na mezinárodní smlouvy, které
tehdejší Československo a sovětský svaz podepsaly.
Protiprávnost jednání tehdejších represivních orgánů státu před lety odsoudil i
Ústavní soud České republiky. ,,Jedná se o zásadu ne bis in idem, tedy ne
dvakrát o tomtéŽ, " prohlásil kdysi právník Jan Horák.
Stříž přitom zásadně rozlišoval mezi ideovými, tedy z hlediska tehdejší
komunisté justice ,,protistátními" živly, a partajními spolustraníky. Pokud se
nějakého trestného činu dopustil voják Z povolání nebo příslušník Veřejné
bezpečnosti, tedy Střížovi kolegové ve zbrani, navrhoval tresty na samé spodní
hranici trestu. V opačném případě existují důkazy o tom, že ještě dva měsíce
před sametovou revolucí v listopadu 1989 Stříž žádal pro ideové a náboženské
odpírače vojny až třikrát přísnější tresty, než jaké nakonec vynesl soud.
Je přitom zřejmé, že Stříž se vojenským prokurátorem stal nikoliv nuceně, jako
jím obžalovaní a do kriminálu odsouzení mladíci, branci nebo vojáci základní
vojenské služby, ale ze své vlastní vůle. Svou roli přitom vykonával s velkým
nasazením a pečlivostí, která ho dnes vynesla až na pozici druhého muže
českých státních zástupců.
Rudá smrt z Olomouce a Anděl smrti

A v této pozici se Stříž zasloužil i o jeden z nejdramatičtějších skandálů v české
justici. v kauze Masokombinátu Písek, což je snad nejdéle trvající kauza v
českých dějinách, pomohl na svobodu nechvalně známému podnikateli
Tomášovi Linhartovi, kterému dal kdysi někdejší reportér TV Nova Josef Klíma
v jednom ze svých pořadů přezdívku ,,Anděl smrti". Podnikatel, který se v
devadesátých letech vypracoval na jednoho z vládců podsvětí, od něhož se p'ý
mohl učit i dnes již mrtvý nekorunovaný mafiánský král František Mrázek.
Linhart byl před několika lety odsouzen k devíti letům vězení, ale ve vězení
neprožil ani vteřinu, nebot' se proti verdiktu odvolal a byl uznán nevinným.
Dovolání k Nejvyššímu soudu však zhatil fakt, že příslušný dokument

nepodepsal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který k tomu byl jako jediný
oprávněn, nýbrž jeho zástupce Igor Stříž. Oba zmínění pánové museli ze svých
pozic naprosto jasně vědět, že se tak Dovolání stane pouhým a neúčinným
cárem papíru. Proč k tak závažnému pochybení ze strany nejvyššího státního
zástupce a jeho náměstka došlo, není dodnes jasné. A k dnešnímu dni ani jeden
z nich na tuto otázku nedokázal uspokojivě odpovědět.
Před několika dny oznámil svou rezignaci na post nejvyššího státního zástupce
Pavel Zeman. A pokud vláda do 30. června neurčí nového šéfa Žalobců, povede
Nejvyšší státní zastupitelství Zemanův právě jeho první náměstek Igor Stříž.
Náměstek, který svým neoprávněným podpisem pomohl Linhartovi ke svobodě.
Máme se opět začít obávat o nezávislost české justice? A když ne celé, tak
alespoň případných kroků Igora Stříže?
Podle informací, které má redakce k dispozici, měl Stříž již nabídku na post
nejvyššího státního žalobce dostat přímo od ministryně spravedlnosti Marie
Benešové. A v tomto momentě je důležité se vrátit k jádru kauzy
Masokombinátu Písek.
Stane se IgQr Střiž nejvyšŠím Žalobcem? Aneb kozel zahradníkem...
Kauza Masokombinát Písek dnes

Soud bude již brzy opět rozhodovat v dalším dílčím sporu, kteiý se této kauzy
týká.
Nyní je celý případ snad o něco blíže k jeho uzavření, avšak soud se bude ještě
muset pravděpodobně zabývat určením nezpochybnitelného vlastníka směnky.
Podle informací, které má redakce k dispozici, se chystá nové trestní oznámení
na Tomáše Linharta, které má v této kauze poukázat na jeho trestné činy a
aktivity v souvislosti se zmíněnou směnkou s hodnotou okolo 250 miliónů
korun. A je možné, že po jeho skončení by mohlo Linhartovi opět hrozit včzení.
Ochrání ho Igor Stříž i tentokrát?
Redakce bude dál kauzu sledovat a přinese čtenářům v blízké době další
podrobnější informace.

(,wob., prvnizpravy. cz, foto.' arch.)
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Dle výkladu sionistických politruku samozvaně řídicích celý český stát
jsou ukrajinští slované ve svém státě teroristé, zatímco cizorodá,
prolhaná, židovská okupační mocnost porušujici nejzákladnější lidská
práva domorodých slovanů, jsou snad nádhera sama ...

Zpět na hlavní stránku
.

Na Ukrajině probíhá válka od samého počátku mezi židy a slovany.

zóna

Soudní židovská stínohra v Čechách rozdala několika lidem na Českém
území vysoké. dokonce j dvacetileté tresty, nebot' dle jejich definice
se tito lidé provinili tím, že údajně podporovali teroristickou
organizaci na Ukrajině, tedy domorodé slovany!!! Další čeští občané
byli ozbrojeným komandem jakoby pozatýkáni. Určitě tato zločinecká
klika zneuživajici české zbraně nepřehlídla, že POR ČMZ uznala
jednomyslně soustavu státního zastupitelství Za organizaci teroru. Jistě
tyto nádhery tuši, co je čeká po skončeni jejich děsivé hrůzovlády, takže
se uchýlili k násilí i vraždám a moci se jen tak vzdát nehodlají I!!
., Piev
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Jews take control of Ukraine

Jews take control of Ukraine - Židé se zmocňují Ukrajiny
Volodymyr Zelenský won the Ukrainian presidential election on April 21St,
2019. Both the president and prime minister of Ukraine are now ,Jews. Tn
the lead up to the election, much of the mainstream media focused on Zelenský,
who is Jewish, being a comedian with no political experience. What wasn't
mentioned, was that a Jew himse]e, was backed by Ihor Kolomoyskyi, a
Ukrainian-jewish oligarch currently residing in Israel. A few years ago,
Kolomoyski fůnded the Menorah in Dnipro, the biggest multifunctional Jewish
centre in world. He also owns 70% of the 1+1 Media Group, which aired
'Servant of the People', the comedy series in which Zelenský played the
president. There is strong belief that Zelenský was hand picked by Kolomoyski
to run for the Ukrainian presidency.
Prezident i předseda vlády na Ukrajině jsou židé, to je ten důvod
jejich fanatické podpory sionistů z Prahy, kteří se zmocnili ještě
mnohem snadněji Českého státu. Na Ukrajině se židé dostali do
války se slovany, takŽe snad výrazně slovanská Česká republika
oficiálně, fanaticky a hlavně horlivě podporuje pochopitelně Židy!

Osobní výkřik - pomóóóc!!!
Zákeřným způsobem moji manželku

zavraždila policejní přIsIušnice
Maierová, následně ji rozřezali na plátky
a unášeli její pozůstatky, které chtěli
zahrabat na tajném místě. Tímto to však
zdaleka nekončilo. Opakovaně se
pokusila o vraždu syna. Maierová
poškodila zdraví a životy mnoha lidi. je
kryta VOZem, vraždí pro ně v rámci
Kučerova a Staňkova gangu.
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« Zpět

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
Kdo jeváclav Kučera Seznam trestních oznámení
Bylo podáno kolem 170 trestních oznámeni. Dohromady se jedná asi o
tisíc stránek textu a desítky až stovky často usvědčujicích dÚkazŮ v
Kdo je Martin Staněk- podobě dokumentů. nahrávek. fotografii.
Ani jednou trestní oznámeni nebylo vyřízeno podle zákona. Podatelé
Kdo je Martin Suska... nebyli ani jednou informováni o učiněných opatřeních. Totálními
čUá!e
podvody nebylo zahájeno ani jednou trestní řízeni ani se nesbíraly či
nezaznamenávaly důkazy. Ani po opakovaných urgencích nebylo
jak působí KSZ v
předložena žádná složka, přestože by podatelé na náhled do složky
Praze

čti dále

měli mít zákonné právo.

Organizované zločinecké skupině nebylo v trestné činnosti ani
zabráněno. Může se dopouštět nejzávažnější trestné činnosti na svých
obětech nadále a ještě za to pobírají státní plat. Přitom bylo pomoci
desítek důkazu nad všechno pochybnost prokázáno, že se jedná o
desítky úmyslných podvodů. gigantický komplot a stíháni na zakázku
tak. aby se pachatelé zmocnili majetku oběti. Vše ještě k tomu
koordinuji se soudcem, který mafiánským způsobem pracuje pro
zlčineckou skupinu.

Seznam zhruba 17Q trestních oznámeni {cca 1000 stran!!!): (ERF)
stovky důkazu v podobě dokumentu, fotografii, nahrávek a dalších.

ZQět na hjavrli
.

neveřejná zána,

Seznam dokazuje i fakt, že se jedná o různé podatele, různé pachatele
a desítky různých trestných činu, kterých se skupina dopouští jak na
běžícím pásu. Podatelé se žádné pomoci orgánů činných v trestním
řízeni nedovolali, ani v jednom případě nebyla zjednána náprava.
Kmha návštěv - komemř

počitäďQ

ota lnfô@mallfenc.e,com
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Martin Suska nebezpečný psychopat
zrůdný zločinec a zákeřný zabiják

Kdo je Martin Staněk
čti dále

jpg - 'veln)l male
MB - malé
nejk\/a|)ľné]ši

sus ka

Poznámka

jak působí KSZ v
Praze. čti dále

bŕadavtce unas cl

Karel Vaš. Bedřich Reicin a josef Urválek jsou masoví vrazi, zrůdní zločinci a
trýznitešé Čechoslováků, vš|chnl z nich židovského původu - všlchn| z nich
úmyslně dosazení psychopati za účelem teroru podmaněného národa!
Martin Suska je jak nějaká podivná současná reinkarnace všech tři výše
uvedených zrůdných zločinců v jedné osobě. Navíc je u něho všechno ještě
umocněno a mnohonásobně zesíleno pošahanou iracionálni mysli a vskutku
zrůdnou perverzní sexuálni úchylkou. Jedná se o těžkého psychopata,
který má při trýzněni hdí a osnováni mafiánských kompiotů vyúsťujicích do
zrůdných zvrácených kňvd viditelnou erekci a sexuálně se u toho ukájí,
rozplývá se v rozkoši, vzdychá, sténá a chrochtá u toho blahem!

ze-ět na hla','ni st[ankll

Právě proto, pro jeho zrůdně vlastnosti, byl tento psychopatický a fašoidni
žid pečlivě vybrán Staňkovým a Kučerovým gangem, aby po vzoru svých
předchůdců terorizoval okupovaný a vykořisťovaný národ!
i Íl ' e '

!!ttps://bradavice.unas.cz Vláda Organizovaného Zločinu

jUDr. Martin Suska psychopatický perverzní zločinec maskující se
jako státní zástupce pii KSZ v Praze!!! Židovská mafie!!! Teror
SRADAVICE E3voass ď Riahts. zjQčinecká meEůda VOZ víáa Oraan}zuvanéhŮ Zločinu. OtlČ
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Suska

d

