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

Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super Stealth české 

výroby do obléhaného Kyjeva. 

Datum: 27. března 2022  

č.j. UMO2/05442/22.  

 

 

Citace předmětné části žádosti: 

 

28) Máte na svých datových nosičích důkazy o tom, že Národní Odbojová Rada (NOR) vyzvala 

představitele VOZu, aby vydala alespoň předstírané spravedlnosti jejich 100 největších zločinců z řad 

orgánů činných v trestním řízení a justice, kteří tu rozpoutali děsivý státní teror, kteří se dopustili 

vražd či nelidského a zákeřného jednání! Režim židovské guerilly se vedení NORu vysmál, snažil se 

do NORu infiltrovat agenty a pokusil se opakovaně o atentáty a fyzickou likvidaci jimi 

předpokládaných členů NORu, kteří jsou však v absolutním utajení. Aby bylo jasno, Národní 

Odbojová Rada u největších zločinců nepožaduje pouze jejich odstoupení z vedoucích pozic ve státě. 

To by pouze jeden zločinec byl nahrazen dalším zločincem židovské guerilly. Proto Národní Odbojová 

Rada požaduje jejich spravedlivé odsouzení a zacházení s nimi alespoň trochu podobně jako i oni 

dlouhá léta a desetiletí zacházeli se svými obětmi. Tedy pro příklad u největších zločinců VOZu typu 

... nebo ..., u kterých se jedná v podstatě o odsouzené zločince dvěma nezávislými trestními senáty 

Republikového Odbojového Soudu k nejpřísnějším trestům. bv režim měl přistoupit k jejich zatčení a 

umístění do vazby za účelem vyšetřování a vyslechnutí svědků, kterých je mnoho stovek, aby si tito 

zločinci po dobu vyšetřování zakusili to. čím tu masivně a programově terorizovali jejich oběti a 

oponenty režimu. Následně by měl být zřízen zvláštní trestní tribunál po vzoru Slovenska, kde by tito 

zločinci měli být souzeni pouze Českými a nikoliv židovskými soudci. Pokud by měly být zastoupeny 

menšiny, tak všechny menšiny a nikoliv pouze židé. Tito zločinci zaútočili nezřízeným násilím a 

zrůdným bezprávím proti nespočtu českých rodin, plno z jejich obětí je po útrpné smrti, plno lidí bylo 

měsíce nespravedlivě zavřeno v kleci, přišlo o zaměstnání, o zdraví i o všechny životní příležitosti a 

veškerý majetek, nezřídka také o rodinu. Národní Odbojová Rada navrhla vedení židovské guerilly 

program částečné nápravy s tím, že by patrně bylo možné se vyhnout válce a plno zbytečným škodám 

na všech stranách. Tito zločinci si ale myslí, že mají absolutní moc, nějakou výsadu od Boha, vraždit 

jejich neozbrojené a bezbranné oběti a ty, že nemají právo na jakoukoliv sebeobranu!!! To však v 

momentě, kdy začali otevřeně vraždit a rozpoutali děsivé bezpráví, nelidské křivdy a totální korupci, 

přestalo zjevně platit. Na onom světě tito zločinci žádnou moc evidentně nemají, spíše naopak, čeká je 

tam místo ve věčném pekle!!! Proč tato pakáž, která je něčeho takového schopná, vůbec přišla na 

svět??? Jak lepší by to bylo pro jejich oběti, kdyby tu vůbec nebyli!!! Tito pachatelé zapomínají, že 

právo na sebeobranu je zakotveno i v České, potažmo v jejich Ústavě. Je to zakotveno v několika 

jejich zákonech a hlavně je to zakotveno v mezinárodním právu a v podstatě je to přirozené každému 

živému tvoru. Oni si však myslí, že je samotné chrání nějaké židovské kouzlo a ostatní můžou klidně 

povraždit. Čeští hrdinové je však zákonným způsobem přivedou ke spravedlnosti, i kdyby se postavili 

na jejich veliké, často velmi špinavé uši. Tímto přepjatým krytím jejich největších zločinců poskytují i 

těmto pachatelům medvědí službu a navíc se svezou spolu s nimi rovnou do pekla. Nyní by tito 

gauneři měli i šanci z celé šlamastiky vyjít s relativně mírnými tresty vzhledem k jejich strašlivým 

zločinům. Avšak jakmile začnou umírat první lidé v otevřeném válečném boji na ulicích, tak tito 

zločinci budou bleskurychle dopadeni a s největší pravděpodobností jim bude zákonným způsobem 

dle rozsudku nezávislého soudu useknuta hlava. Tito zrůdní zločinci v Cechách zaútočili velmi často 

proti celým rodinám, tedy nejen proti cílové oběti, ale i proti jejich rodinným příslušníkům, aby právě 



oslabili vůli či schopnost obrany či spravedlivé pomsty. Chtěli se prostě zbavit i svědků a celou 

záležitost tím jednou pro vždy vyřešit, aby tu ani nebyl někdo, kdo by o těchto nelidských křivdách a 

zločinech mohl vyprávět či se mohl domáhat nápravy nebo dokonce i spravedlnosti. Jejich oběti jsou 

celé České rodiny, které oplakávají mrtvé, utrýzněné, utrápené a zmrzačené. Zatímco rodiny pachatelů 

se tu producírují v luxusních automobilech a žijí životy v přepychu pocházejícího v podstatě z výtěžků 

z té nejzávažnější a nejzákeřnější trestné činnosti vůbec!!! Následně tedy dopadne spravedlnost velmi 

zpříma i na jejich rodiny. Podle vedení NORu musí být zachováno pravidlo, které bylo i náležitě 

uzákoněno, že teror, kterého se dopustila židovská guerilla na jiných rodinách, musí mít v konečném 

důsledku účinky, jako kdyby se tito zločinci dopustili teroru přímo na své vlastní rodině. Proto si 

vedení NORu myslí, že tímto židovská guerilla svým největším zločincům moc nepomohla, nakonec 

budou a trestní důsledky budou vyvozeny i proti jejich rodinám. Nyní by z toho zrůdní zločinci mohli 

vyjít ještě s takzvanýma modrýma očima, jak se říká v cizích jazycích, tedy s relativně mírnými tresty, 

přestože právě tito zločinci mají v naprosto drtivé většině židovské černé oči pod černým obočím. 

 

To, co si ale představitelé VOZu zvolili, je v podstatě válka, kde by ale oni chtěli zneužívat České 

zbraně proti jejich neozbrojeným Českým obětem, proti jejich oponentům, kteří jejich zločiny 

demaskují. Toto však nebude fungovat do nekonečna, žádný stromeček neroste do nebe. Čeští 

hrdinové tyto věru zrůdné zločince nakonec dopadnou a stejně tak všechny ty darebáky, kteří je kryjí 

či s nimi kolaborují, tím spíše všechny, kteří jim v těchto nelidských zločinech pomáhali a nebo se na 

těchto zločinech přiživovali, popřípadě z těchto zločinů jakkoliv profitovali. 

 

Máte o tomto návrhu, který dostali představitelé VOZu, na svých datových nosičích záznamy? 

 

Může si nějaký soudný člověk myslet něco jiného, že odmítnutí tohoto věru spravedlivého a mírného 

programu povede k něčemu jinému než k válce? Oni mají dokonce povinnost i podle dnes platných 

zákonů České republiky tyto zločince pozatýkat a odsoudit, mají povinnost zabránit jim v trestné 

činnosti, nic takového se však neděje, to může nyní pozorovat každý Čech. Když se jim to prostě 

nehodí, tak zákony najednou neplatí, vykládají si je jinak. Židovská guerilla si totiž myslí, že se prostě 

Češi nebo jakýkoliv jimi napadený národ nechá jen tak povraždit bez toho, aby se bránil? Oni si myslí 

jak jsou nekonečně mazaní, jak tu masu ovládaného a podváděného národa hravě obelhají a omotají 

šijí kolem jejich tlustého prstíčku. Myslí si, že jsou tím nedostižní a všemocní. A tedy si myslí, že 

ostatní národy se nechají takto zavést do pasti a nechají své blízké povraždit bez toho, aby se zmohli 

na jakoukoliv sebeobranu, dokonce bez toho, aby bránili či chránili své vlastní děti, to si bohužel 

pořád myslí... Národní Odbojová Rada (NOR) si však myslí opak. Běda tomu, kdo sáhne na Český 

národ, běda mu! Hrdinové Českého národa se dostaví v pravý čas. Židovská guerilla to velmi dalece 

přehnala a bude to mít vážné důsledky. Jsou téměř nenapravitelní, opakují to peklo Bohužel v každé 

generaci ... 

 

Označujete se jako orgán či instituce veřejné moci, tak se dá volně dovodit, že s touto nelegální vládou 

VOZu přinejmenším kolaborujete a zásadně se protitěmto zločincům nevymezujete ani nevyjadřujete 

nesouhlas s vraždami!!! No jsou to právě oni, kdo Vám ze státních peněz přeposílají plat, že ano, 

nejsou to však jejich peníze, nejsou od nich, jsou to ukořistěné peníze Čechů, která Vám pak vyplácí. 

... 

30) Pokud bych se Vás zeptala, kde se představitelé VOZu z Cech a banda Zelenského setkala, tak mi 

napíšete, že to je mimo působnost Vašeho úřadu nebo instituce. Mohu se Vás však zeptat podle zákona 



o svobodném přístupu k informacím, zda-li se tito zločinci setkali v budově Vaší instituce? 

Nedostanu-li řádnou odpověď podle zákona, tak budu zvažovat odvolání k nějakému dalšímu úřadu 

VOZu. Setkali se tedy tito pachatelé, předseda VOZu Petr Fiala a válečný zločinec Volodymyr 

Zelenský v budově Vašeho úřadu nebo Vaší instituce? Za tyto otázky je zodpovědná Vaše vláda a vaši 

jakoby chlebodárci, kteří se však dopouštějí strašlivého bezpráví a děsivé korupce a dokonce cílených 

vražd. 

 


