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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
zločinů, vražd, mučení a jiného nelidského zacházení, zločinů apartheidu proti pečlivě vybraným
jednotlivcům nebo malým skupinám, jedná se o zločiny, které jsou o řády závažnější než například
zločiny v období oficiálně přiznávaného komunismu 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  ozbrojenou  moc,  obsadili  kompletně  státní
zastupitelství, ovládají klíčové složky Policie ČR, G  IBS   a mají i     masivní zastoupení v soudní
soustavě a v neposlední řadě ovládají buď 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 Moravy pod nadvládou židovské mafie
a  jejích  formálních  úřadů  tvořících  Vládu  Organizovaného  Zločinu  (VOZ)  za  podpory
světového sionismu.
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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.“ Kdyby
tomu přeci  tak  nebylo  a  tento  režim  se  dopouštěl  ve  skutečnosti  stejných  zločinů  anebo  ještě
horších,  proč  by  ten  předchozí  režim  byl  tedy  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 demokratický a správný,
tak by si v dobách komunismu zcela jistě myslela, že to je ten správný, demokratický a spravedlivý
režim pro lidi.)

(Až  se  Češi  jednoho  dne  dozvědí  o  rozsahu  zločinů,  které  provedla  opět  židovská  mafie  proti
vybraným Čechům za současného režimu při zneužívání státní ozbrojené moci,  tak se zhrozí …
protože taková zločinnost na území České republiky ještě  nikdy nebyla a to od jejího vzniku
v roce 1918 !!!)

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   osobn  ě s obrovskou pravděpodobností nic
nedělo a zločiny režimu by se jich vlastně osobně netýkaly nebo by z nich spíše dokonce tyly, jim
je  systematicky zatajen!!!)  Takže  k  tomu slouží  tyto  prolhané  balónky propagandy vypouštěné
řízeně a záměrně židovskou mafií do masmédií a do veřejné diskuze, zatímco  skutečně důležitá
témata nebo skutečné důkazy o nezměrné zločinnosti nynějšího režimu kompletně 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 svým obětem,   aby tyto jejich giganticky narostl  é
a nabobtnalé nároky mohli uspokojit, musejí více vykořisťovat a mnohem více lidí. Takže také
zakročí vždy nekompromisně a brutálně proti těm, co by jim udělali čáru přes rozpočet a této
nezměrné  zločinnosti  židovské mafie  v  Čechách a  orgánů jejich  VOZu by  za  normálních
okolností  zamezili,  vybírají  si  jako  oběti  záměrně  ty  nejschopnější,  nejinteligentnější
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 !!!

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 !!!

Běžným lidem to smysl dávat nemůže, je to příliš rafinované a podlé ale dává to však smysl
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 s  poluobčany a tuto účelovou propagandu spustí právě jenom proto, abyste v jejich
zločiny ani nemohli věřit, pokud by prolákly, 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 neměla o zločinech nacismu nejmenší potuchy!!! Je naprosto jisté a prokázané, že tato
propaganda se v Čechách děje řízeně, koordinovaně, tedy zcela účelově !!! A je naprosto jisté, že
je dokonce řízená ze  zahraničí,  celým k tomu určeným státním aparátem jiného státu !!!
Jinými  slovy  v  Čechách  ukradnou  peníze a z  těchto  peněz  se  pak  platí  i  státní  aparát  cizí
mocnosti,  který  má  za  úkol  Čechům  masivně  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 však tak, že v Čechách vůbec žádná politika pro Čechy neexistuje. Probíhají
pouze  žabomyší války mezi židy této mafie, kdy jde o to, kolik který 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 odvod 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 vykořisťuje. 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 buď 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   mocnost  í 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 VSZ důležitá, kam se na ní hrabe
nějaká televizní hvězda, která potřebuje prodávat film za miliony dolarů,  zde má státní úřednice
v     médiích a na internetu takové zastoupení, že strčí hned najednou několik televizních hvězd
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
pouze fotografie Lenky Bradáčové na záchodě při vykonávání 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 !!!

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
je jistě ve stovkách tisíc korun   za m  ěsíc, snížili plat o 15 procent na dobu půl roku !!! 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  platu  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
důkazy, 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. Oni pouze takticky nejdou na všechny oběti z okupovaného národa najednou,
ale vždy v     naprosté přesile likvidují jednoho po druhém, za šera,  v noci v přítmí a danou
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 oběti něco mají, co židovská 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 !!! 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  !!!  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, baví je to, ukájí se tím !!!

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 !!! 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 Praze 1,  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
chovají 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 bude stát České občany třeba několik milionů
nebo i desítek milionů korun, které si na nich židé této mafie i pod rouškou této jakoby kauzy
vyberou.  Sehraje  se  nesmyslné  divadélko  a  desítky  českých  rodin  to  budou  muset  tvrdě
zaplatit !!! 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!!!

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
přijde na několik milionů, které musí odevzdat a odpracovat 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 Covid19 ... vše organizuje židovská mafie a její VOZ.

Vybírají  si  cíleně  své  oponenty  a  proti  nim  nasadí  všechny  páky  naprostého  zrůdného
bezpráví.  Ostatní občany o tom neinformují,  neříkají  jim, čeho se dopouští,  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 mafie 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 doslo 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  jim ovládnout zejména státní  zastupitelství  Prahy 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
VSZ 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  ovládají v podstatě Český stát s minimálním počtem 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  pouze  o  to,  aby  Izraelci  dostali  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 1,
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 - Statni zastupitelstvi 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 1. 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 1 z důvodu jejich vychytralého triku s místní
příslušností. OSZ pro Prahu 1 je obsazeno  sionistickými fundamentalisty, kteří v podstatě  řídí
a     kryjí veškerou trestnou činnost jak v Praze, tak ve Středočeském kraji a tím pádem i v celé
České republice. OSZ pro Prahu 1 má pak dodatečné krytí přes několik lidí na MSZ, VSZ 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  VSZ  v  Praze  a  to  působí  jako  zastřešující



organizace zločinecké mafie. Takže nějaký postup proti Janu Lelkovi z OSZ pro Prahu 1 skončí na
MSZ u Štěpánky Láznové či  Ondřeje  Šťastného jako podnět  pro 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 VSZ, 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  nezahájilo,  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 šetření, 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 myslí. 

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 trestnich oznameni - cca 170 kusu.pdf
Důkaz: DUP 08 Podani na zrudneho psychopatickeho zlocince Martina Susku 44 kusu.pdf

Nezbývá tedy než podávat trestní oznámení na další úřady a instituce, budeme je podávat
třeba i do boudičky 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. 

Tato gigantická trestná činnost přímo orgánů činných v trestním řízení,  kde jsou 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  státního  rozpočtu  již  10  milionů  korun  českých  za  tu  vůbec
nejzávažnější trestnou činnost proti zdraví, životu 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 znalec opět židovského původu Václav Horák, již mu ze státního rozpočtu dali
opakuji  deset  milionů  a  dále  tento  zločinec  způsobil  škody  na životech,  zdraví  a  poškodil
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 produktivního života museli 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  tisícinásobně závažnější zločiny často
zrůdného nelidského charakteru, jsou touto mafií úzkostlivě chráněni a zcela beztrestní?

Je také zřejmé, že židovská mafie sáhne ke zneužití zbraní, kdykoliv začne mít strach, že by její
nadvláda mohla skončit a tedy dojde k ozbrojenému 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, ti se těchto peněz pouze zločinem zmocnili. Ty peníze
máte  právě  od  těch  pracovitých  a  tvořivých  lidí,  kteří  jsou  touto  zákeřnou  mafií
pronásledováni a likvidováni. Až tyto pracovité a tvořivé lidi všechny povraždí a vyženou do
zahraničí, budete Vy a V  aše d  ěti žít v chudobě … 

Nekolaborujte  s  nimi  …  protestujte  …  žádejte  nápravu  …  připojte  se  k  odboji…  volte
jakékoliv národností vlastenecké strany na všech úrovních, ať 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 !!! 

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


