YéĚenédámy apánové, váůeni spoluobčané"
v souvislosti s podvody kolem opět kompletlrě nesvobodných voleb, které řídí a organizují orgíny
YOZu §láda Organizovarrého Zločinu), jenžmajípodporu tajných služeb státulnael operujících
nerušeně na Ceském ,6zemi, výrazné stoupla pravděpodobnost vypuknutí občanskévr{lky na
českémúzemí.

(POR ČtlU vydav nejbližšíchhodinách prohlášení o uvedení všech odbojoqých jednotek do stavu
pohotovosti - jakmile tyto jednotky dovršenítohoto stavu aktivně powrdí, aby jejich akceschopnost
byla nepochybná a nepřek azitelná zločinnými organy VOZu,)
Vláda Organizovaného Zločinu, vesměs íizenapříslušníkyžidovskéhoetnika (předseda vlády žid
Babiš) se snažíze všech sil ještě předat Českéstátní peníze Izraelcům, jako kdyby gigantické platby
za Covid ještě nestačily ???

Viz příloha 37 Miliard Korun českých pro

stát Izrael nebo korupční IT zakíuky pro Izraelské firmy
na ministerstvech, Například na ministerstvu zahraničípod správou pravé ruky a orgány YOZv
chraněného zločince Jana Sputnika Hamáčka.

Příloha: https://www.novinky.czldomaci/clanek/cesko-nakoupi-od-izraele-protiletadlove-baterie-za-

I4-miliard-40373267
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V NATO

bude jediny

Výchovajednoho dítěte v Čechách stqí běžnou nízkopříjmovou rodinu asi 1 Milion Kč (18 let).
Takže 37 Miliard Kč pro Izrael se rovná asi ceně výchovy 37 000 Českých dětí !!! Je to gigantická
suma, která nemůženltt žádné vojenské ani jiné opodstatrrění ! !! Navíc penize mají proudit hned
a protiplněni mábýt nejdříve fingovano nějakými úlety českých židůdo Iztaele na údajné
školení!!! Nasledně pak nesmyslné údajnérakety, které nepouživá ani státlzrael. Žadam Čechy
o zvýšenou bdělost ! !
!

No tak, takové nesmyslné jakoby rakety, to je opravdu pro Čechy strašně výhodné za cenu37 tisic
Česfoých dětí ... Jeden aby tonevzal, dodáváme ironicky. Proto údajná Česká vládaalavtádaYOZu
o tomto rozhodla navíc v režimu mimo výběrové řízeni
Obávám se, že jakoby nová gamitura, která se začalapo volbách na oko formovat tyto zločiny
nezastaví ani nezruší, protože je zcelazřejmé, že jsou na rozhodující státní místao například
ministerské posty, opět navrhováni prakticlry pouze židé!!! Jak je toto možné?Yždyťmaji
představovat jenom pár procent populace a př,itom tvoří téměř všechny jakoby Českévtády.
Občanéjsou pak tahani za nos ... ať zvolí ty napravo nebo nalevo, výsledek je ten stejný, zvolili ve
skutečnosti nadvládu židů.Tento podvod se tu odehrává pořád dokola.
Proč není žádnéprohlášení o tom, žeTi zločinci VOZu pod Andrejem Babišem budou přivedeni ke
spravedlnosti? Proč nepadne žádnéprohlášení o okamžitém
. gangu do
vazebni vězrice? Proč nejsou okamžitě osvobozeni vězri této zloěinecké barrdy, vytrpěli si často
mnohem vicenež lidé v koncentraěních táborech. Nic takového se neděje ... místo toho si židéopét
porcují Český stát. To, co se předvádí v médiích,jsou žabomyšíválky židovských skupin.

převozu

a|

Celou situaci si tito darebáci umožňujírozsáhlou korupcí orgánů činných v trestnim řízeni, zejména
složek policie a hlavně nezř,ízenou korupcí státního zastupitelství. které j e v podstatě řizené
tajnou službou právě zmlňované cizí mocnosti. Těmto darebákům a korupčnímhrdlořezům je tedy
naúzemi Ceské republiky zaručena absolutní beztrestnost, př,estože vraždí,mučía pronásledují
Ceskó obČany. Za tuto nejzávažnější trestnou činnost pobírají ještě vesměs státní plat.

Yáženipři*elé,jako mluvčíProzatímní Odbojové Rady jsem přesvědčen, ženastal čas 1egálního
odporu. Zádám vŠechnyspoluobČany o podporu v boji, Jednotky OLA nejsou již kolaboranty
YOZu lehce překonatelné, neboť již nezávtsí na jednotlivcich, nýbrž se na odboji podílícelá
dlouhá ř'ada Českých rodin, takženakaždéjejich násilí bude reagováno nemiiosrdným
legálním odporem, ktery bude stejně tak přímo namít'.en na př.íslušníkyVOZu.
Každý zEatý, pronásledovaný, mučený příslušníkOLA bude považován PORem za mrťvého a dle
toho bude naplánována příslušná legální odpověď těmto zločincům.Cílem všech operací PORu je
př'ivést zodpovědné osobyo jejich pI",isluhovače nebo jen profitanty této děsivé zločinnosti ke
spravedlivému a legi{Inímu trestu př,ed zraky skutečnéhoČeskéhonároda. Jen tento výsledek
můžeČechy a Moravany př,ed touio zrůdnou zločinnostíochránit.

MluvčíPORu byl vyzván, aby podal otázky k okresnímu soudu ohledně usvědčeného
a odsouzeného zločince YOZu šaškujícího
na místě prokurátora. Ato tady pr",estane tento soud hrát
habadouru na Českégběanv Na sti,aně obžaloby itojí prominentní zio8inec židovského etnika.
vrcholný př,edstavitel'
Toto není tedy akceptovatelná spravedlnost, ale gigantické podvodné divadlo pro Českéobčany.
A právě tato korupce v orgánech jakoby Ceské justiceo nazývanánepřesně jako justičnímafieo

národu.
Předpokládám, žePOR ČMZ wzNevblizkébudoucnosti Českéobčany k povstání, případně zahájí
Účinným zpŮsobem legální odbojové operace !!! Jsem přesvědčen , žebrz1 nastanou odbojové
operace íizenéPORem, které si ta zločinecká banda v jejich domíniu ani neuměla představit, pak
uvidíte vysílaníjakoby veřejnoprávních médiípod správou židů.Tato veřejnoprávní média jsou
živena ze státního rozpočtu, ale vysílajípouze židovský program a židovskou agendu a tyjou
z těchto prostředkŮ ČechŮ opět pouze a jedině židé.I sám
_,,, ktery by o tom něco měl
vědět, prohlásil nedármo, 7.I0.202I, v intemetové televizi XTV (Xaver https://wwwyoutube.com/watch?v:SEYyjTQ3eOI), že Česká televize je v podstatě vlastněna
, což je syn jedné z nejvýznamnějších židovských .odin na Českémúzemí
. . . Lidé si myslí, že si plati veřejnoprármí média a ve skutečnosti se j edná o další gigantické odvody
židůma hlavně jim dávají do rukou mocnou zbraňpro organizovaní takto gigantické korupce. Židé
si většinou nechávají platit zbraně použiténa své oběti právě od těchto obětí, stejně tak to dopadne
s jakýmisi nesmyslnými raketami, nakonec můžoubýtpoužtty proti samotným Čechům,ostatně
budou po ruce azcelaurčitěje budou spravovat židé...

Lepšízemř,ít v boji než se podřídit této zločinecké nadvládě .., Čest všem Českým hrdinům!
ZixdiLm všechny spoluobčany o podporuje jednotek OLA a vstup do odboje, jlžnyni síla PORu

zaŽila exponenciální růst. Vzdělaní a statečníCeši mají toho orchestrovaného zločinu plné zuby.
Ostatně i ten celý jeden milion Čechů,kteří nyní přišli k volbám a nejsou zastoupeni v párlamentu
vŮbec, neboť v podstatě volili protestrrí strany, jasně prokazuje sílu a opodstatnění PORu.
plk. MIIDr

,

člen obrody a mluvčíPOR ČMZ.

PS_ V příloze přidávám otáuky na Okresní soud v Praze, které demaskují korupci a divacllo
u Ceských soudŮ. Zkráceně řečeno si tam vpodstatě vrcholný člen takzvaného
gangu

,

(zločinci r,ystupu.lící 1ako organy činnév trestnim íízení,tedy policisté,lenžskutečně u organizace
mané policie ČR zaměstn{pi hvli ,
', ^ vystupuji jako státní órgany apáchajitrestnou
Činnost ye nrosněch mafie). _
." rútlto vrcholný a prominentní člen nadŤizené bandy, tedy
;angu si tam hra.;e na žalobce . a tento soud toto hrůznédivadlo před
obelhanymi občany clrchestruje, zatimco tato zločinecká banda vyvádí z ČR dalšímiliardy korun
z majetku Českých občanů.
. .

Příloha: 04 Otazky podle zakona o svobodnem pristupu k informacim v otazce neprijatelneho
pusobeni odsouzeneho zastupce zlocinne bandy na miste zalobce.pdf

