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

Vážené dámy a pánové,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád požádal o sdělení v
následujících otázkách, stejně jako o přeposlání příslušných podkladových materiálů:

Případ ELLEN je patrně nejhorší případ policejního násilí a zneužití státní ozbrojené moci v
dějinách Československa, celý ten příběh je úplně zrůdně perverzní. Naprostou většinu
takzvaných případů z období takzvaného oficiálně přiznávaného komunismu strčí tento děsivý
případ hravě do kapsy. Například případ filozofa Patočky je v porovnání naprostá brnkačka,
která nestojí ani za řeč. Případ ELLEN však svojí brutalitou a bezbřehým zločinem státních
ozbrojených složek předčí i naprostou většinu případů z období nacistické okupace.

Proč tomu tak je? No protože se jedná o řádění Kučerova a Staňkova gangu, což je patrně
nejzločinnější uskupení celých Československých dějin od vzniku republiky v roce 1918.

Pokud by v nějaké demokratické západní zemi došlo k případu, tak stokrát méně závažnému,
například ve Spolkové republice, ze které se na Vás nyní obracím, tak by došlo k okamžitému
pádu celé zemské vlády a ke změně společenských poměrů. Jenomže v Čechách hnutí ANO
klidně prohlašuje, že je hnutí, které údajně žádné kauzy nemá, ale ty kauzy, které má za sebou
a které se objevují v mediálním prostoru, například diář Faltýnek a další, jsou otřesné a není
o nich adekvátně informováno. Navíc je vidět, že se nejedná o náhodu, vůbec ty nejhorší kauzy
exekutivy spočívají v masivním zneužívání státních ozbrojených složek a ve zločinném ovládnutí
státního zastupitelství, GIBSu, NCOZu a dalších institucí, které se pak dopouštějí té
nejzávažnější trestné činnosti jako naprosto regulérní zločinecká mafie.

Nastalo však i absolutní zrůdně zákeřné vyzkratování právního státu pomocí zločinecké metody
BRADAVICE po vzoru NKVD, o tom nepadlo v mediálním prostoru ani slovo !!! Naopak
veřejnoprávní média těmto VORŮM V ZÁKONĚ, dosazených do špiček státního zastupitelství
a do dalších úřadů, vytváří naprosto falešný mediální obraz. Takže zločinci, kteří by ve Spolkové
republice čelili naprosto jasné obžalobě s trestním sazbou začínající někde u doživotí, tak jsou
veřejnoprávními médii vyobrazováni jako absolutní nádhery, vzory čistoty a dokonce jako
kandidáti a kandidátky na funkce státních prezidentů. To nemůže být již ani více perverzní …
Ty umučené, utýrané celé České rodiny jsou veřejnoprávním médiím, jak je vidět, úplně
ukradené ...

Dokonce veřejnoprávní média nevyhradila ani reportéry a novináře, kteří by alespoň sbírali
informace. Přitom byla založena Prozatímní Odbojová Rada Čech a Moravy a na území České
republiky je dislokovaných již mnoho bojovníků za svobodu, pravdu a spravedlnost, kteří jsou
připraveni k boji a jsou srozuměni i s tím, že v bojích přijdou o život.

Mnoho nesmírně inteligentních lidí pracovalo přes dva roky, podalo více jak 150 trestních
oznámení a do nejmenšího detailu zmapovalo organizovaný zločin na státním zastupitelství a
obecně v orgánech činných v trestním řízení, který je prokazatelně založen na etnickém základě.

Je možný scénář, že v blízké době dojde k vypuknutí bojů podobných těm na Ukrajině a je také
možné, že v prvním sledu vyletí do povětří několik vládních budov. POR ČMZ také přijala řadu
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zákonů a ustanovila Revoluční Odbojový Soud. Dle našeho přesvědčení byli zločinci režimu
rozděleni do třech kategorií a to na Zrůdy, Kolaboranty a Profitanty, jsou připraveny právní
podklady potřebné pro rychlé prosazení práva a spravedlnosti a udělování či vykonávání trestů
smrti, nejméně u dvou prvních zmíněných kategorií, byla vydána podrobnější metodika pro
bojové jednotky o zacházení s válečnými zajatci v souladu s mezinárodním právem.

Jsou jasné důkazy, že do spiknutí jsou zapleteni nejvyšší představitelé státního zastupitelství,
tedy Pavel Zeman, Igor Stříž, Lenka Bradáčová, Ivo Ištván i mnoho dalších státních zástupců,
né-li naprostá většina, kde je potvrzeno, že ze zhruba 1200 státních zástupců je absolutní totálně
neproporcionální poměr lidí židovského původu, který se liší od běžné populace o mnoho desítek
procent!!! Jak je něco takového možné, jak by se toto mohlo za normálních podmínek vůbec
stát? Můžou ve vesmíru vzniknout výbuchem digitální hodinky? Jak je něco takového možné?
To se asi pílí a snaživostí vysvětlit prostě nedá.

Jak je možné, že veřejnoprávní média neinformují o mafiánských metodách orgánů činných
v trestním řízení, tedy státního zastupitelství, policie i GIBS, kdy tito mimo jiného porušují
masivně zákony, například trestní řád, zavedli si podmínky, aby nebylo možno se proti jejich
zvůli bránit právními prostředky viz BRADAVICE. Používají zločinecké a mafiánské metody
nejhrubšího zrna v naprostém pocitu beztrestnosti, jako je například falšování policejních
protokolů, kdy pasáže, které se jim nelíbí, prostě vymažou a nahradí jinými, sjednávají falešné
svědky, které následně přimějí ke křivým výpovědím, vymýšlejí si úkladně jakoby svědectví
a důkazy a přitom tuto trestnou činnost konají přímo orgány činné v trestním řízení, které by
naopak proti zločinu a bezpráví měli bojovat. To je děsivá situace v Čechách, ještě nikdy
v dějinách nebyla tak špatná. Dopouštějí se únosů, věznění v soukromých zařízeních, krytí
nejzávažnějších trestných činů jejich členů, dopouštějí se zločinů proti lidskosti, mučení a jiného
nelidského zacházení, vyhrožují nezákonnými popravami v policejním zajetí, dopouštějí se
cílených vražd … Nic se nevyšetřuje … Veřejnoprávní média neinformují … Okrádají své oběti
ve velkém … v podstatě je pozabíjí a vezmou si jejich majetek … Bude taky někdy muset
navracet něco tato zločinecká mafie, která má prokazatelně židovský původ? Co je ukradeno,
má být vráceno, to bylo přeci heslo posledních desetiletí, mají vracet nacisti, komunisti a co
židovské mafie, ty nic vracet nemusí? Nebo oni nekradou, kradli jen ti komunisti? Babiš to
všechno poctivě vydělal svojí prací?

Jak je možné, že se můžou dopouštět vražd a vyhrožovat dalšími popravami a nic se neděje?
Masivně korumpují orgány činné v trestním řízení, když však někdo pohrozí stupidním
způsobem Babišovi nebo třeba Kolářovi, tak se ozbrojené jednotky, státní zastupitelství i soud
může přetrhnout, aby byl dotyčný okamžitě vydán do České republiky a putuje okamžitě do
vazby, přestože někdo hrozí ze Španělska a dosti nevěrohodně, premiérovi s obrovskou
ochrankou, a média i veřejnoprávní dávají prostor k vylíčení utrpení paní Babišové. Zatímco
naprosto věrohodné vyhrožování další vraždou za zneužití státní ozbrojené moci v době, když se
již jedné vraždy provedené stejným způsobem dopustili, prý není trestný čin? Kdy člověk je
svědkem naprosto bezbřehého zneužívání státní ozbrojené moci … Údajně se jedná jen o silná
slova. A čeho se tedy dopustili údajně ti, co vyhrožovali Babišovi či Kolářovi? Poslal Babišovi
v e-mailu ze Španělka jablíčka nebo vajíčka? Nebyly to náhodou silná slova?

Když přijedou dva nákladní státní automobily na soukromý pozemek a odvezou si automobil
a věci za 800 000 Kč, tak to prý také není trestný čin? Automobil, který byl prokazatelně
registrován ve Spolkové republice, tam prý registrován posledních dvacet let nebyl a to je prý
důkaz, že tedy nebyl ani odcizen v Praze ze soukromého pozemku, přestože fotografie
automobilu včetně VIN Kódu pořídila na místě přímo Městská Policie. Ale zde pouze cituji
naprosto logicky nesmyslné vyjadřování takzvaných orgánů, kteří lžou, podvádí a dělají logické
závěry, jako kdyby brali pervitin v zaměstnání. Vše je však řízeno z nejvyšších míst SZ.



 

Když se člověk proti tomuto bezpráví ohradí, tak je naopak za pravdu a listinné důkazy jakoby
zvůlně trestán pro dokreslení absolutního bezpráví, které je takových rozměrů proti vybraným
spoluobčanům, že dokonce ani okupační nacistická moc nikdy k takovému bezpráví
nepřistoupila, neboť je to úplně choré ...

Nemůže naprosté selhání veřejnoprávních médií, které je skutečně gigantických rozměrů
spočívat v tom, že i tito jsou ve skutečnosti obsazeni reportéry a redaktory židovského etnika?
Jak je možné, že jedna z nejmocnějších židovských rodin, tedy rodina Železných, ovládala
největší soukromý televizní kanál, televize NOVA, oficiálně, ale zároveň syn Železného řídil
zpravodajství České veřejnoprávní televize, kdo soudný může vůbec takové poměry dopustit?
Nyní je Jakub Železný pochopitelně i kandidát na ředitele celé televize, jeho vliv však byl po
celou dobu již ohromný. Není náhodou možné, pravděpodobné či přímo jisté, že situace ve
veřejnoprávních médiích je obdobná situaci v orgánech činných v trestním řízení? To znamená,
že ty klíčové instituce jsou obsazeny prakticky pouze zástupci jednoho jediného, nikoliv však
přímo Českého etnika?

Povinný subjekt: veřejnoprávní Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

1. Prosím zodpovězte všechny otázky položené v úvodním textu.
2. Prosím napište vysvětlení, proč neinformujete o zneužívání státní ozbrojené moci?
3. Proč neinformujete o mafiánských metodách, které používají pochopitelně ve zločinném

spolčení jakoby orgány činné v trestním řízení? To jsou otřesné zločiny, jak o tom může
veřejnoprávní médium neinformovat?

4. Proč neinformujete o děsivém a hrůzostrašném případu ELLEN, což je gigantický příklad
gigantického zneužívání státní ozbrojené moci a policejního násilí nejhrubšího zrna !!!

5. Proč neinformujete o masivním porušováním právního řádu České republiky i demokratického
společenského zřízení, kterého se dopouštějí orgány činné v trestním řízení, zejména
organizovaně státní zastupitelství?

6. Proč neinformujete o jejich oblíbené a zrůdné zločinecké metodě BRADAVICE?
7. Proč neinformujete o Českých odbojových skupinách, když ty jsou tvořeny nikoliv loutkovou,

ale skutečnou opozicí?
8. Proč neinformujete o otřesných skandálech celé exekutivy?
9. Proč neinformujete o Českých lidech v nouzi, kteří jsou touto mafií ovládající státní instituce,

zejména orgány činné v trestním řízení, napadeni?
10. Proč neinformujete o celých rodinách, které jsou systematicky vylikvidovány, vyhnány do

zahraničí a kompletně touto mafií okradeny?
11. Proč neinformujete o tom, že poměry v České republice jsou úplně odlišné od poměrů v

západní Evropě. Že v západní Evropě jsou orgány činné v trestním řízení pod soudní, ale
i silnou veřejnou kontrolou?

12. Proč neinformujete o tom, že zločinecká organizace teroru a zla, tedy státní zastupitelství, tu
vodí občany systematicky za nos, naprostým nerespektováním zákonů a ústavního pořádku si
platné zákony ještě svojí nezákonnou praxí poupravila k obrazu svému, dopouští se
mafiánských zločinů, vymanila se z veškeré kontroly právního státu a dokonce je fakticky
vyňata i z účinnosti trestního práva a přitom tu zároveň hraje na obyvatele tu habaďuru s tou
nezávislostí.

13. Jak je možné, že veřejnoprávní média tu dělají propagandu zločineckým a teroristickým
organizacím, jejichž činnost je zcela odlišná od institucí nesoucí stejná označení na západě?

Podkladové a vysvětlující dokumenty jsou v utříděné formě dostupné na webových stránkách:
https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení




