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Věc: Stížnost pro soustavné porušování zákona a výzva k nastolení ústavního
pořádku – stručné vysvětlení zločinecké metody BRADAVICE hojně využívané
organizovaným zločinem působícím v orgánech činných v trestním řízení.
Vážené dámy a pánové,
Například státní zástupce Martin Suska při KSZ v Praze se dopustil prokazatelně nejzávažnější trestné
činnosti ve zločinném spolčení. Jeho trestná činnost je nade všechnu pochybnost zdokumentována ve
více jak tuctu případů.
Psychopatický Martin Suska se dopouštěl trestné činnosti v regionu Prahy 1, kdy opakovaně lhal,
podváděl a falšoval dokumenty za účelem další trestné činnosti, například nadržování pachatelům
či zneužití pravomocí ve prospěch organizovaného zločinu. Na státní zastupitelství byly doručeny
nejen dostatečné důkazy k důvodnému podezření, ale přímo již i usvědčující důkazy. Pokud by bylo
prokázáno, že se tohoto jednání dopustil právě Martin Suska, někdo třeba v podatelně nefalšuje jeho
dopisy a není třeba závažně duševně nemocný, nese tedy právní odpovědnost, tak pak se v
každém právním státě na světě nemůže vyhnout spravedlivému odsouzení. Navíc trestná činnost
tohoto zjevně psychopatického pachatele je velmi zákeřná a masivní, ta intenzita jeho zločinecké
energie je mimořádná. V České republice není ale zdaleka jediným zločincem působícím u orgánů
činných v trestním řízení, není to zdaleka jediný státní zástupce napojený na organizovaný zločin.
V právním státě by měla být možnost se proti tomuto pomocí důkazů bránit. Místní příslušnost ve věci
Martina Susky je nepochybně: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
V České republice platí zcela jistě ustanovení zákona:
§ 2 odst. 3 Zákon č. 141/1961 Sb. - Trestní řád
(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, přímo
použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, nestanoví jinak.
Nad to všechno mám potvrzeno od několika státních zástupců a soudců z České republiky, že orgány
činné v trestním řízení mají povinnost stíhat trestnou činnost, a to i u státního zástupce. Navíc mají
povinnost trestné činnosti zabránit a chránit oběti.
Nic takového se ale neděje …přestože trestná činnost Martina Susky při KSZ je mnohonásobně
prokazatelná. Obvodní státní zastupitelství, tedy orgán činný v trestním řízení, žádné stíhání Susky
nekoná a zjevně ani nezahájí trestní řízení, přitom je to jejich zákonná povinnost. Zcela okázale v
rozporu se zákonem tohoto zločince kryjí, přestože byly předány desítky usvědčujících důkazů!!!
Dochází tedy k systematickému porušování zákona, neboť zločinci Suskovi je navíc
umožňováno, aby v trestné činnosti nadále vesele pokračoval, bez nejmenšího ohledu na jeho
oběti !!! Jeho oběti mohou klidně pochcípat...
Celá tato neuvěřitelně rozsáhlá trestná činnost státních zástupců a dalších orgánů činných v trestním
řízení v České republice není náhodná. Tito lidé svoji trestnou činnost považují za nepostižitelnou,
neboť není prakticky možnost zahájit trestní řízení proti státním zástupcům samotným. TO JSOU
SKUTEČNÍ VLÁDCI, KTEŘÍ ZA VYUŽITÍ BRADAVICE PŘEVZALI VLÁDU NAD ČESKOU
REPUBLIKOU, NÁSLEDKY JSOU KATASTROFÁLNÍ. JE TO ZLOČIN VEDLE ZLOČINU,
JENOM ZLOČIN A SAMÝ ZLOČIN VŠUDE JENOM ZLOČIN. Jedná se o zcela protiústavní

zavedenou praxi organizované zločinecké skupiny, která ovládla soustavu státních zastupitelství. Jde o
podvod a protiústavní zločin, který se označuje jako takzvaná zločinecká metoda BRADAVICE!
Pomocí této zrůdné metody neomezeně vládnou a korumpují všechny aspekty veřejného života.
Dopouštějí se nejzákeřnějších zločinů, které jsou kompletně utajeny před veřejností a zmocňují
se soukromého majetku spoluobčanů, kteří jsou jimi nezákonně vyvlastněni. Buď ze své pozice
kryjí organizovaný zločin, který pak vesele funguje anebo naopak na zakázku zločinců, sami
jsou těmi největšími zločinci, pronásledují za masivního a podvodného zneužívání represivních
prostředků státní moci jejich oponenty. Za využívání BRADAVICE není možné se proti nim
jakkoliv bránit. Avšak nic takového zákony ani ústava nepřipouští. Uvažte, za takové situace je
nikdy nemůže potrestat ani justice, protože se na lavici obžalovaných sami od sebe neposadí.
BRADAVICE zajišťuje, že i kdyby se našel jeden spravedlivý naivka třeba u policie, který by s
nimi nepekl, tak stejně nemůže konat, neboť trestní řízení proti těmto vybraným a největším
zločincům Českých dějin nebude vůbec zahájeno! Mají totiž k dispozici zločineckou metodu
BRADAVICE a pomocí této metody můžou dělat beztrestně libovolné korupční machinace v
trestním řízení, mohou toto řízení klidně i zastavit nebo jinak podvést, pokud tím sledují nějaký
svůj cíl a nemůže se stát, že by za tuto trestnou činnost byli potrestáni, i kdyby proti nim byli
nevyvratitelné důkazy. Žádní občané, žádný parlament jim k tomu nikdy nedal svolení, jedná se
o protiústavní zločineckou podvodnou metodu po vzoru jednotek NKVD.
Vnitřnosti této stupidní zločinecké metody není třeba v tomto dokumentu vysvětlovat, ale v krátkosti
se jedná o následující. Zákon o státním zastupitelství počítá s možností, že se státní zástupce při svém
rozhodování pomýlí v nějaké odborné otázce, předpoklad zákonné úpravy je pochopitelně takový, že
se jedná o neúmyslný omyl a že ho bude kontrolovat taktéž zákonný státní zástupce, který v podstatě
chce odhalit omyl a věci případně napravit, tedy provede skutečnou kontrolu. Tato původně zamýšlená
vnitřní kontrolní činnost státního zastupitelství, která by ničemu nebránila, nepřekážela, je ale zneužita
systematicky organizovaným zločinem k nejzákeřnější trestné činnosti v historii celého státu od
jeho vzniku v roce 1918. Zákon o zřízení státního zastupitelství určitě není nadřízený trestnímu
řádu a ani jím trestní řád není nijak upraven nebo omezen, trestní řízení se řídí zákonem,
kterému se říká trestní řád. Tito zločinci hloupými triky, které naprostá většina obyvatel vůbec
není schopna pochopit a není schopna rozpoznat dalekosáhlé důsledky, v podstatě vyzkratovali
trestní řád a odvolávají se podvodem na zákon, který mluví o něčem jiném a vůbec nemá k věci
nejmenší vztah, první jakoby udělají malý podvod, aby se pak vítězoslavně ocitli v působnosti
zákona, který právě hodlají podvodně zneužít. Jsou tisíce bezejmenných obětí, které v principu
nemohou vyniknout ani v žádné statistice, neboť tato zákeřná organizovaná mafie v podstatě
„hacknula“ základní principy právního státu, takže oběti jsou často doslova vražděny,
vyvlastňovány, vyháněny do zahraničí a ani další státní orgány, ani veřejnost se o tomto nikdy
nemohou dozvědět !!! Nikdy není zahájeno proti státnímu zástupci ani trestní řízení, natož aby
se sbíraly a zaznamenaly důkazy nebo vyslechli svědci. Jakmile se státní zástupce dopustí
trestné činnosti a podáte na něj trestní oznámení, okamžitě je takové oznámení označeno lživě za
stížnost či podnět k dohledu (Tím se pak jakoby ocitnout v působnosti zákona, který chtějí
právě podvodem zneužít). V tomto bodě již státnímu zástupci nehrozí vůbec žádný postih
soudem, nemůže být tedy ani za trestnou činnost odsouzen, tedy nemůže být ani potrestán a
neexistuje důvod, proč by se trestné činnosti nemohl vesele věnovat i nadále. Naopak celý systém
ho utvrzuje v tom, že si může dovolit cokoliv, a tak se státní zástupci v České republice věnují té
nejzávažnější trestné činnosti i pro zábavu, často však dělají služby pro organizovaný zločin za
úplatu, případně kryjí tu nejzávažnější trestnou činnost a právě z výnosů této trestné činnosti
jsou i placeni, s těmi, co to provádí fyzicky, se pak takzvaně šábnou, společně okradou nebožáky,
kteří nemají šanci se proti zločinecké metodě bránit. BRADAVICE je otřesná nelidská
zločinecká metoda namířená proti celému národu. Dopouštějí se zločinů proti lidskosti ...
BRADAVICE (Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and
Economy - Obcházení práv a absolutní poškození jakékoli životaschopné nevinné civilizace a
ekonomiky)
Nabídne-li státní zástupce v České republice organizovanému zločinu své služby, tak má, v rozporu s

ústavou, za využívání nezákonné praxe prosazované svévolnými zločinci ovládajícími státní
zastupitelství i další orgány činné v trestním řízení, zaručenou absolutní beztrestnost po

dobu nejméně vlády organizovaného zločinu v České republice. Jeho zločiny nebude
dokonce ani nikdo vyšetřovat, tedy ani zaznamenávat důkazy. Jsou dokonale přikryty
již na samotném počátku zcela neústavní zločineckou metodou BRADAVICE. Všechno
to zlo a nepředstavitelná zlodějina v České republice pochází ve skutečnosti z této
zrůdné metody okupační moci Vlády Organizovaného Zločinu, která vládne podvodem
celému národu a vodí ho při tom za nos !!! Všechny jedince, kteří se těmto zločincům
postaví, bez milosti likvidují a vraždí. Je to děsivé peklo … mnohem horší než padesátá
léta, pouze to nyní více a sofistikovaněji kryjí a lépe tají před obyvatelstvem, mají nyní
také mnohem větší moc na státem …
Přitom platí, že trestná činnost státního zástupce je mimořádně nebezpečná, neboť na občany působí
dvěma nezávislými efekty.
I. Státní zástupce ve zločinném spolčení má tu neblahou moc nespravedlivým a nezákonným
způsobem zneužívat prostředky státní moci, jinými slovy, mimo různých odposlechů,
porušování listovního tajemství, sledování a jiné podobné šikany, tak v konečném důsledku
dochází ke zneužití na daném území prakticky nepřekonatelné ozbrojené moci, která je
však nasazena nikoliv ve jménu práva a pořádku ve spravedlivé věci, ale za využití podvodů
organizovaného zločinu státním zástupcem proti jejich oběti tak, aby byl dosažen
absolutní, často vražedný zločinný efekt. Jsou to vraždy mafie, skrývající se v palácích
justičních orgánů, přestože státní zastupitelství je součástí exekutivy, nikoliv justice, jak v
České republice předstírá tato mafie na obyvatele a nemá pochopitelně žádné výsadní
postavení zaručené ústavou, pouze se snaží toto opět v rozporu s ústavou a s veškerou
právní vědou uzurpovat, tak přesto chtějí mít nikým nekontrolovatelnou moc na kohokoliv
ukázat prstem a ozbrojení žoldáci, často bez vlastního mozku, mají na jejich příkaz právě
bez jakéhokoliv nezávislého a veřejného prověření nezávislým soudem vraždit. Státní
zastupitelství vyprázdnilo slovo nezávislost takovým způsobem, že znamená v jejich
podání v podstatě pravý opak, chtějí více nezávislosti, což vlastně znamená totální
možnost netransparentně a absolutně závisle vykonávat jejich vražedné zakázky pro
organizovaný zločin, již by je neměl nejlépe brzdit ani ústavou nezávislý soudce ve
veřejném jednání, to se prosím skrývá za tím voláním po nějaké absurdní nezávislosti,
jedné strany soudního sporu. Státní zastupitelství je pouze strana, která zastupuje stát v
soudním sporu u soudu, takže je to jedna strana ve sporu před nezávislou justicí. Proč by
měla být jedna strana sporu nějak zvýhodňována čímkoliv? Co ta druhá strana v tom
sporu? Tak chtějí ten soud inscenovat tak, že ta druhá strana má být již předem
odsouzena a ten soud má být pouze divadélko?
Oni by prostě nejraději dali pryč i toho nezávislého soudce a vše rovnou z jejich
„nezávislé všehovlády“ rozhodovali, rovnou by tedy chtěli být i nějakým skrytým
soudcem, bez jakékoliv veřejné kontroly. To je naprostý opak ke všemu nezávislému.
Chtějí prostě dávat svévolné rozkazy žoldákům, kteří mají na jejich příkaz vraždit. Již se
k tomuto cíli v podstatě skrytě propracovali, ale rádi by to pořád vylepšovali.
Proto se v České republice na tato místa žoldáků, tedy například policistů, vybírají pracovníci,
kteří jsou v jiných zemích na dělnických pozicích. Inu poroučet úplatnému blbovi bez
vlastního myšlení a navádět ho k nelidským zločinům, je snadnější. To je zhruba ten cíl, ke
kterému se krůček po krůčku snaží zrůdná mafie, ovládající státní zastupitelství dopracovat ...
Tímto svévolným zločinem dochází v České republice nejen ke zničení celých existencí,
rozpadu a zlikvidování celých rodin, ale i k trvalému poškození zdraví obětí a v konečném
důsledku i k sebevraždám. Pokud však oběti nejsou přímo těmito zločinci beztrestně

zavražděni, státní zastupitelství je již tak nezávislé, že již nezávisle a beztrestně vraždí.
Často je jimi zinscenované pronásledování takové intenzity, že i samotná sebevražda a přímá
vražda od sebe nejdou odlišit, ten člověk má jedinou šanci jak se zachránit od soustavného
pronásledování a to je právě únik pomocí jakoby sebevraždy, ve skutečnosti se však jedná o
podlou vraždu. Dochází také ke gigantickým ekonomickým ztrátám českého obyvatelstva a
jeho systematickému okrádání, což je právě jeden z cílů této líné a zrůdné bandy.
Oni ale vraždí i zcela napřímo. Mají neomezené možnosti, například člověka účelově obviní z
nějakých jakoby těžkých zločinů, udělají u toho děsivé podvody, člověk před mafií třeba
oprávněně utíká a oni ho zastřelí jako jakoby zločince na útěku, tedy zamaskují objednanou
vraždu jako oprávněný zásah orgánů proti údajnému zločinci, těch možností je nespočet.
Utýrají plno lidí ve vazbách, zničí jim existence a živobytí. Dopouštějí se vražd lidí, které
uvrhnou do nesvobody, vždy ty vraždy zamaskují jako úmrtí pacienta nebo úmrtí vězně na
něco jiného. Organizují masivní ostrakizační a difamační kampaně, takže daný člověk již ani
na daném území v podstatě žít nemůže, do těchto kampaní zahrnují i další jakoby orgány a
instituce státní moci, no je to otřesné peklo. Případně je předprogramováno, že se dostane do
sporu se spoluobčany, kteří jsou na něj v podstatě jako smečka psů navedeni. Státní
zastupitelství v České republice je zločinecká organizace, která se specializuje na cílené vraždy
oponentů režimu.
V žádné statistice se však tyto oběti nemohou projevit jako oběti trestné činnosti. Zločinnému
státnímu zástupci se za využití podvodů v podstatě povede obelhat ostatní orgány státní
moci, například statistický úřad i veřejnost. Tyto zločiny tedy vůbec nejsou vedeny jako
zločiny, ale naopak jako snad „bohulibá“ činnost orgánů činných v trestním řízení za
„záchranu světa“. Jedná se opravdu o otřesný zločin, který ve skutečnosti v této formě v této
intenzitě vůbec nemá obdobu v celých dějinách od vzniku státu v roce 1918.
II. Státní zástupce má druhou možnost, jak uplatňovat svojí zločinnou energii a to tím, že naopak
chrání organizovaný zločin před tím, aby proti němu bylo zakročeno legální státní mocí.
Organizovaný zločin se tedy za takové situace beztrestně a bez rušení orgánů činných v
trestním řízení dopouští i té nejzávažnější trestné činnosti a tedy vznikají oběti, které jsou
taktéž oloupeny, vyháněny z domovů, je poškozeno jejich zdraví. Takto je možné
zakrývat i únosy občanů, svévolná věznění a dokonce i vraždy!!!
Opět nikde taková oběť nevystoupí ve statistice, neboť oficiálně ani k žádnému trestnému
jednání nedošlo, neboť vlivem zločinců na státním zastupitelství není ani zahájeno trestní
řízení, natož aby bylo cokoliv vyšetřováno a mohla být někomu prokázána vina. Navíc se i v
tom nejzazším případě, kdy vina je očividná a viditelná pro každého, předstírá, že se případně
jedná o oběť nějakých nespecifických zločinců, nikoliv státu, přestože to je regulérní oběť
zločinného režimu a zodpovědného státního orgánu, který spáchání zločinu umožnil.
Pokud by se tyto oběti zrůdných zločinů, které se staly za zločinné nečinnosti orgánů
činných v trestním řízení, sesčítaly, tak současný režim převyšuje předchozí režim v
počtu obětí mnohonásobně. Jedná se pouze o „marketingový trik“, jak tyto oběti režimu
dokonale „utajit“ před veřejností.
Občan má v České republice jedinou primární možnost, jak se domoci ochrany jeho práv a svobod
proti zločinu a to právě tím, že podá trestní oznámení. Takže na druhé straně musí být uzákoněná
povinnost trestné činy stíhat, což je také případ v České republice, avšak státní zastupitelství je
již tak nezávislé, že nezávisí ani na zákonech, ani na celém právním řádu. Pokud však i v tomto
principu státní zastupitelství zjevně porušuje masivně zákon, tak pochopitelně dochází k
narušení vůbec těch nejzákladnějších principů právního státu i sociálního smíru, kde se oběti proti
organizované zločinecké mafii nemohou jakýmkoliv způsobem bránit. Takové poměry však nutně
vedou k vypuknutí občanské války, tomu Vláda Organizovaného Zločinu zabraňuje zatím tím, že

napadá jednotlivé nepohodlné občany jednoho po druhém a před ostatními občany důsledně tají,
jakých zločinů se dopouští proti jednotlivcům. Jinými slovy vláda ty lidi, kteří by se chtěli vzbouřit,
prostě skrytě povraždí a tím dělá dojem na okolí, že vládne sociální smír mezi občany. Ve skutečnosti,
ti kteří jsou vystavení bezpráví a zločinům vlády, tak jsou ještě dodatečně povražděni, aby si
nestěžovali a nevyvolávali nepokoje. Takže nejde o žádný smír, ale uplatňování nekompromisní
přesily proti obětem.
Tuto podlou metodu, kdy jde mnoho grázlů na jednu oběť používají tyto nekřesťanští gauneři po
staletí, jsou to totiž strašlivý zbabělci, vždy jdou v přesile mnoho na jednoho, čestnému boji „muže“
proti „muži“ se důsledně vyhýbají.
A přesně to se děje za použití zločinecké metody BRADAVICE, prosazovanou mimo zákony a mimo
ústavní rámec organizovanou zločineckou skupinou ovládající státní zastupitelství v České republice,
umožňuje jim to vytváření naprosto zbabělé zločinné přesily proti jednotlivcům, kteří mají být
zlikvidováni, je to skutečně nebývale zrůdná metoda. Ani NACISTÉ nebyli zdaleka tak zrůdní, toto
opravdu může vytvořit pouze zrůdný, chorý a absolutně zločinný mozek … to je prostě popřením
všeho najednou.
Pokud občan tedy v České republice podá trestní oznámení a přitom není zahájeno lživým a
podvodným způsobem trestní řízení proti pachateli, za využití právě zločinného živlu u orgánů
činných v trestním řízení, nezbývá, než tedy podat trestní oznámení na tento zločinný živel u orgánů
činných v trestním řízeni. Případně na druhé straně se člověk brání „stíhání na zakázku“, kde se často
právě masivně podvádí, finguje, falšuje a toto právě dělají zločinné živly u orgánů činných v trestním
řízení. V každém právním státě se tedy zneužívání státní moci bere jako mimořádně podlý zločin
a případné trestní oznámení má obrovské důsledky, prošetřuje se důsledně a vždy. Vyšetřují
pak, co možná nejvíce nestranní a nezávislí lidé, často z jiné oblasti nebo v případě Spolkové
republiky, dokonce často z jiného spolkového státu. Následně pak, v případě prokázaného zneužití
státní moci, dojde fakticky k téměř exemplárnímu odsouzení státního zástupce, který například kryl
mafiána a následně pak pochopitelně dojde i k odsouzení samotného mafiána. Zločinnému státnímu
zástupci se tato podlá a zbabělá trestná činnost spočítá se vším všudy, běda tomu státnímu zástupci,
který si něco takového dovolí v právním státě, je odsouzený mnohem přísněji než běžný občan.
To je spravedlivé, protože mu jsou ve skutečnosti svěřeny prostředky státní moci, respektive zbraně, a
pokud tento člověk tyto prostředky zneužije, tak ponese patřičné následky.
Tím by si to zase další státní zástupce raději „nedovolil“ a systém může i za sporadického
selhání jednotlivců dlouhodobě fungovat. V České republice jsou však tito pachatelé mezi
státními zástupci přímo ke zločinu a zneužívání státní moci vyzýváni a je jim poskytnut, k
pocitu naprosté beztrestnosti a k nerušenému podnikání se zločinem a se smrtí obětí, nástroj
zvaný BRADAVICE, takže státní zástupci své služby organizovanému zločinu přímo nabízí a
cítí se zahanbeni, když o jejich služby není zájem a nedostanou v nějaké podobě dobře
zaplaceno …
BRADAVICE je metoda, která celý koncept právního státu úmyslně staví zrůdným způsobem
na hlavu. JEDNÁ SE O ABSOLUTNÍ KORUPCI VŠECH KORUPCÍ, BRADAVICE JE
MATKA VEŠKERÉ KORUPCE, ZLOČINU A ZLA.
BRADAVICE snad nemůže napadnout žádného zdravého člověka křesťanského původu, je to
nelidská zrůdnost sama, jak od nějakých zlých vetřelců z vesmíru. Za existence BRADAVICE by
musel organizovaný zločin být přímo šílený, kdyby tohoto stavu nevyužíval, to snad ani ti autoři
nemohli myslet vážně jinak než jako absolutní nástroj nezřízeného bezpráví a toho nejzrůdnějšího
zločinu vůbec … Není přesně jasné, v čem byl zločin okupantů, ať již takových nebo onakých,
horší?
V čem bylo horší být obětí nacistů či komunistů než být obětí nynější Vlády Organizovaného
Zločinu za využívání skutečně nelidsky zrůdného bezpráví, tedy BRADAVICE?

Dojde-li v České republice k trestné činnosti státního zástupce, tak jako první je Vaše trestní oznámení
označováno, zcela v rozporu se zákonem a ústavou, za „stížnost“ nebo „žádost o dohled“ případně
žádost o „dozor“. Ve všech případech je ale skrytým účelem takového podvodu snaha vyhnout se
trestnímu řízení a působnosti trestního řádu. Ti, co by ho měli nejvíce ctít a legálním způsobem
používat, jsou v České republice právě ti, co tento zákon nejvíce porušují a zneužívají, a to do takové
míry, že ho v podstatě podvodnými triky zneplatní rovnou celý najednou. Tím jsou ale zároveň skrytě
vyzkratovány veškeré mechanizmy a principy právního státu.
Svévolným označením trestního oznámení za nějaký podnět k dohledu nastane již ten první a
rozhodující krok totálního narušení těch nejzákladnějších principů právního státu. Totiž na konci
„dohledu“ nehrozí zločinnému státnímu zástupci, ani v případě správně fungující „kontroly“,
trestní postih a tedy se trestné činnosti může vesele věnovat i nadále a další a další státní
zástupci se této lukrativní trestné činnosti pro organizovaný zločin věnují ze všech sil. Postih
nehrozí fakticky žádný, v nejhorším by mohl být „napraven“ nadřízeným státním zástupcem, což
neznamená v podstatě vůbec nic. Dokonce nemusí dojít ani k nápravě v dané věci, okamžitě si může
svévolně vymyslet jinou pitomost proti své oběti a v trestné činnosti vesele pokračovat.. Pokud
tedy takový podnět podáte, třeba i nechtěně tím, že Vaše trestní oznámení je označeno za využití
BRADAVICE svévolně jako podnět k dohledu, tak rozhodně si tím moc nepolepšíte, naopak.
Následně si i váš vzdor státní zástupce s vámi vyřídí, možnosti jsou neomezené, žádný trestní
postih za zneužívání pravomocí mu nehrozí, zákon sice existuje, ale nikdy nebude zahájeno trestní
řízení, takže nebude ani odsouzen a nehrozí mu tedy žádný trest, takže se může vesele věnovat té
nejzávažnější trestné činnosti vůbec, tedy zneužívání ozbrojené státní moci proti jeho obětem, proti
jejich majetku, zdraví a životům … Je to odporné zlo.
Ještě je tu skrytý jeden závažný trik. Ten dohled nebo dozor je pochopitelně natolik nezávislý a
absolutně neveřejný a nezkontrolovatelný. Dělá ho jedna osoba, nikdo neví kde, kdy, jestli je doma na
home office? Nikdo vůbec neví, jaké dokumenty této osobě byly předloženy? Nejde tedy ani prokázat,
že osoba dostala skutečnou složku, ani že vůbec nějakou kontrolu provedla a navíc v usnesení je oběť
přímo poučena o tom, že toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání. Toto je totiž vnitřní
kontrola státního zastupitelství, je to v podstatě obdoba stížnostního oddělení v nějaké firmě a oni to
podvodem a velmi zrůdným způsobem zneužívají k obcházení i těch nejzákladnějších principů
právního státu vůbec.
Je naprosto nepochybné, že autoři a protagonisti BRADAVICE by například ve Spolkové
republice Německo byli za těžké zločiny proti ústavnímu pořádku odsouzeni velmi spravedlivě
na doživotí. Těch podvodů, které ještě tito pachatelé u toho nadělají, je takové množství, že by
ani ten poslední pomocníček nemohl vyjít lépe než s výjimečným trestem. Proto se tato
zločinecká banda snaží zavraždit každého, kdo na to poukáže, sami to jsou totiž masoví vrazi,
kteří patří do vězení a v plno státech světa by je za toto protiústavní spiknutí humánním
způsobem popravili.
Protože se tato metoda zločinu, tedy BRADAVICE zalíbila i jejich ozbrojené pěsti, tedy policii, tak
stejně tak každé trestní oznámení na policistu v České republice vede k tomu, že GIBS prohlásí, že se
jedná o stížnost na postup policie, to je policejní obdoba BRADAVICE. Tímto je zase vyloučen
jakýkoliv zákonný postih, není zahájeno ani žádné trestní řízení, nesbírají se důkazy, ani se
nevyslýchají svědci, jedná se o nesmyslný nezákonný a protiústavní podvod, je to přesně jak přes
kopírák naprosto čistokrevná BRADAVICE, jasný rukopis nekřesťanského organizovaného zločinu
vládnoucího v České republice. V západních státech nic podobného není, proto tam také nebují
takový zločin ve všech oblastech veřejného, ale i soukromého života. V západních státech by
autoři a protagonisti BRADAVICE byli odsouzeni zcela určitě za těžké zločiny proti ústavnímu
pořád na doživotí, jedná se vůbec o nejtěžší zločiny, vedoucí i ke zločinům proti lidskosti.
Oba dva orgány, jak státní zastupitelství, tak GIBS, ještě používají zrůdné psychologické manipulace
proti jejich obětem, kdy napíší, že „hodnotí podle obsahu“ a dále napíší formulku „kvalifikovaným

posouzením“. Nic podobného nikde v západním zahraničí neexistuje, jak na to vůbec přišli, již tyto
nesmyslné, drzé a sugestivní formulky je usvědčují. Vy podáte podle zákona trestní oznámení a oni
vám řeknou, že to vlastně trestní oznámení není, že to je stížnost, no a tím to končí, nikdo nikdy se tím
již zabývat nebude, ta nezákonná svévole je ale neuvěřitelná.
Jedinou kvalifikací, kterou tito gauneři mají, je však zrůdný zločin a v každém právním státě by
čelili obžalobám s trestní sazbou začínající někde na „doživotí“ za protiústavní zločiny proti
státu a obyvatelstvu ve velkém. Jsou zde tisíce a tisíce obětí, není možné vůbec prosadit zákon.
Nedodržují se žádná pravidla, nemáte možnost domoci se spravedlnosti ani civilněprávní cestou.
Pokud máte vymahatelný právní titul pro soud, okamžitě proti Vám použijí zločin a jste zase u
BRADAVICE.
Příloha: Protiústavní výhybka BRADAVICE z nejzákladnějších principů právního státu.jpg
Přitom vy podáte trestní oznámení, kde je jasně popsáno zločinné jednání a přesně i písmena a
odstavce paragrafů. Dodáte k tomu třeba i komentáře odborníků a kupu důkazů, že k danému jednání
došlo. Je úplně jedno, jak přesně či precizně podání dodáte. Na druhé straně oni proti Vám zahajují
dokonce i stíhání, tedy obvinění, větami, jako kdyby byli minimálně ožralí nebo v nějakém
pervitinovém rauši. Působí zde největší zločinecká mafie od vzniku republiky v roce 1918, všechny ty
miliardy ukradli touto metodou !!! Je to nejstrašnější zločinecká banda působící na území České
republiky v celé historii. Děsivé zlo skutečně pekelných či ďábelských rozměrů ...
Dochází navíc za takové situace k druhému multiplikativnímu negativnímu jevu, soustava
státního zastupitelství zcela zdivočela, věnuje se již pak jenom zakázkám organizovaného zločinu
a ničemu jinému, případně ještě usilují přímo o mocenské postavení v rámci státu, mají na to
svůj nástroj, totiž vždy využitelný obušek nasaditelný na jakoukoliv jim nepohodlnou osobu,
totiž zrůdně zločineckou metodu BRADAVICE (bezbřehý nepostižitelný a beztrestný zločin,
jedná se přímo o orgie zločinu), oběť nemá vůbec šanci se bránit a jakýkoliv pokus o přiměřenou a
zákonnou obranu se drtivou silou trestá. Bez přehánějí je plno lidí a obětí BRADAVICE v mnohem
horší situaci než plno vězňů v koncentráku, nejedná se o přehánění, skutečně toto je velice snadno
prokazatelné!!! Tím se do státního zastupitelství natáhly další a další zločinné živly a ruka ruku myje.
Pokud by „nadřízený“ státní zástupce „potopil“ svého kolegu tím, že by v podstatě jeho zločin označil
v rámci pouhé kontroly za nesprávný postup, tak by business státních zástupců nabíral otravný písek
do soukolí, ale k tomu není žádný důvod, neboť nadřízený státní zástupce vydává pouze konečné
vyrozumění o jeho údajné kontrole a proti tomu není ani odvolání, tedy ani žádná kontrola této
kontroly. Vůbec nikdo neví jak, co, kdy a kde kontroloval a co mu vlastně bylo předloženo!!!
Natož, aby tento kontrolní státní zástupce mohl být postižen podle práva, pokud by úmyslně a
zločinem svého kolegu z bratrstva podržel. Takže se v kontrole může lhát a podvádět naprosto
svévolně, ještě více než jak předvedl ten první zločinec, který měl být kontrolován. Opakuji pouze
kontrolován, nikoliv potrestán, již to je špatně, ale pokud bychom se smířili i s tímto, tak ta kontrola
nemá vůbec žádnou kontrolu, tedy ani žádnou ověřitelnost čehokoliv a navíc vůbec není myšlena jako
kontrola či vyšetřování, oni třeba zkontrolují, jestli daný státní zástupce je skutečně registrovaný jako
státní zástupce při daném státním zastupitelství a když je, tak přeci vše odpovídá zákonu, ve
skutečnosti ani nikomu nemusí sdělit, co vlastně zkontrolovali a jak, a tak Vám taky vůbec nic nesdělí,
proč taky? Oni Vám dokonce i sdělí, že Vám vůbec nic nesdělí … To je jak nějaký soud o Vás bez
Vás v totálním utajení, který se děje někde ve sklepě … To je nepředstavitelná perverze, ale oni by
tímto vůbec neměli vyzraktovat normální trestní řízení podle trestního řádu, nemají na tento podvod
tedy BRADAVICI vůbec žádné právo. Zákon o zřízení státního zastupitelství v žádném případě
nevyrušil trestní řád, ani ho nijak nenahradil...je to absolutní podvod dosazených VORŮ V ZAKONE.
Taková kontrola tedy není ani myšlena jako skutečná kontrola, natož vyšetřování, je to ve skutečnosti
vnitřní stížnostní a kontrolní postup uvnitř organizace státního zastupitelství. Takže různé
interpretování této bandy a vydávání tohoto jako náhradu za trestní řízení, to je vrchol zločinu. Ty
všechny formulky, že se údajně něco dělo „kvalifikovaným posouzením“ a podobně, to jde spíše o

nějaký psychický teror obětí, kde psychopatičtí státní zástupci lžou a podvádí do takové nezřízené
míry jak nějaká perverzní dravá zvěř. Většinou by mohl stačit jeden jediný odstavec takového
zrůdného hnoje a státní zástupce by v každém právním demokratickém státě na světě byl
postižen mnoha lety vězení anebo ještě lépe pobytem v pracovním táboře, to je prostě něco
nepředstavitelného, oni přímo vylžou i protichůdně to, co je před nimi napsáno černé na bílém!
Jakoby falšování interpretací, na daném dokumentu je třeba na psáno „Pondělí“ a oni to čtou
jako „Středa“, je to přeci právní názor státního zástupce a pod to se dá schovat snad úplně
všechno, vždyť jsou nezávislí nejenom na zákonech státu, ale i na fyzikálních zákonech asi jim
do očí dopadá jiné světlo a proto vidí na papíře něco jiného než ostatní lidé. Jsou to často
nenapravitelní, zcela psychopatičtí bezbožní zločinci a právě těm je v soustavě státního
zastupitelství vytvářeno teplé místečko … ve skutečnosti se jedná o VORY V ZAKONE. V České
republice působí ta nejstrašnější mafie, která kdy byla na planetě zemi a daří se jí báječně,
mnohem lépe než v jakémkoliv jiném státě na světě.
V případě, že tedy občan podá v zoufalství trestní oznámení na druhého státního zástupce, který
podržel svého „bratra v syndikátu“, tak většinou na něj vůbec nereagují, ani Vám nepošlou podle
zákona nějaké vyrozumění, přestože o to podle trestního řádu požádáte a máte na to právo, a pokud je
nad všechny meze „otravujete“... tak se kolečko opakuje … okamžitě se použije BRADAVICE, tím
se vytvoří Bypass trestního řízení … dalšímu členovi bratrstva tedy již ani formálně nic nehrozí,
ani tomu dalšímu a jede se v mafiánském kolečku zločinu znovu a takhle pořád dokolečka a
pořád … dokud jejich oběti nejsou uštvány k smrti ...
Když se člověk obrátí po desítkách koleček BRADAVICE na jiné orgány, které by pochopitelně měly
jednat, tu mafii okamžitě pozatýkat a dopravit do vazby, tak jsou na různých úřadech předhození různí
polointeligentní politrukové, jejichž hlavním znakem je nízká inteligence a naprosto ničím nespoutané
ego, dělají jako kdyby ty jejich snad předstírané chytrosti občané nevěděli a pouze se potřebovali
dozvědět, že se tedy mají obrátit na „orgány činné v trestním řízení“??? To je přeci neuvěřitelné
vysmívání a co asi jiného občané před tím třeba desetkrát nebo v extrémních případech i stokrát
udělali? Všichni těmto blbečkům, placených režimem z daní občanů za zjevné „nic nedělání“ snad
děkují, určitě tam vytváří pouze takzvaná „záda“ organizované zločinecké mafii.
Tímto je popsáno, jak v České republice působí zcela očividně organizovaná zločinecká mafie, která
se označuje za Státní zastupitelství, ve skutečnosti se jedná o veliký počet lidí z kulturního
nekřesťanského milieu, kteří v podstatě ovládají Českou republiku a dopouštějí se zvěrstev proti
českému národu. Značku státního zastupitelství pouze zneužívají k maskování své trestné činnosti a k
organizování zrůdných komplotů a zločinů proti jejich oponentům, zcela mimo jakýkoliv zákonné
zmocnění. Organizace, která se označuje jako soustava státního zastupitelství je ve skutečnosti zrůdná
zločinecká organizace a v ní působící zločinci používají název instituce pouze pro maskování.
Mají na svědomí tisíce životů a dokonce i ty gigantické ekonomické podvody, které nemají v
žádném právním státě na světě vůbec obdoby. Bez tohoto systému, bez BRADAVICE, by ty
podvody byly mnohem hůře proveditelné, respektive v takovém rozsahu by byly tyto podvody
prakticky neproveditelné. Mezi občany by se našli inteligentní vzdorovití jedinci, kteří by měli
pochopitelně v demokratickém státním zřízení možnost postarat se o nastolení pořádku, stejně
jako třeba ve Spolkové republice by iniciovali například férové legální trestní řízení a daný
státní zástupce by si dvakrát rozmyslel, jestli ten zločin bude krýt, neboť by ho mohl vzápětí
obvinit státní zástupce z druhé strany republiky, kde by se zase zahájilo trestní řízení proti
němu. No a tak by raději postupoval spravedlivě podle zákona tak, aby bylo zachováno právo a
pořádek, aby své kroky mohl kdykoliv otevřeně a před veřejností i před soudem vysvětlit.
BRADAVICE je zcela utajena před běžnými občany, ti o tom nemají nejmenší ponětí, dokonce i
plno obětí nemá vůbec šanci si uvědomit jaký odporný zločin byl na nich spáchaný. Člověk, který by
měl odkrýt a odhalit celý rozměr gigantického komplotu musí být nadán vysokou inteligencí a musí
tím strávit mnoho let života každodenní mnoha hodinovou prací. Běžný člověk, ani novinář nemá
vůbec možnost tak gigantické spiknutí odhalit a pochopit. Navíc člověk potřebuje možná alespoň

desetiletou zkušenost života v právním státě, kde musí vycházet i ze svých autentických zážitků z
pracovního, soukromého i obchodního života, kde musí mít zkušenosti s úřady a s orgány a tedy i s
běžnou praxí a étosem orgánů skutečně demokratického právního státu. Nejspíše člověk, který žije
pouze v tom umělém akváriu blbosti a zločinu, nemá ani šanci ten celý rozměr zrůdností vnímat ...
Lidé v České republice, kteří zatím nepadli do hledáčku organizované zločinecké bandy ovládající
orgány činné v trestním řízení, tak vůbec nemají ponětí o rozsahu té zrady. Myslí si třeba, že by se to
mělo všechno napravit tím, že dostanou ještě více volnosti ke zločinu, třeba si myslí, že ti hodní jsou
ty orgány, které přeci „pomáhají“ a „chrání“, a ti zlí jsou jejich pracovitější spoluobčané, kteří mají být
zlikvidování, a to že nejsou, to je právě ta chyba těch orgánů, proto mají mít ty orgány více možností
je likvidovat? Jenomže ptát se lidí, kteří to nezažili, na ty zrůdnosti, to nedává vůbec smysl, to je jako
ptát se na autentický zážitek z pobytu ve vesmíru lidí, kteří tam nebyli. Když se však zeptáte lidí, kteří
to zažili, kteří toho byli obětí, tak dostanete téměř stoprocentně stejné identické svědectví, to znamená,
že ta skutečnost zde popisovaná je reálná, nejedná se o nějaké špatné vnímání či pochopení
jednotlivce.
Zločinecká banda na státním zastupitelství využívá zrůdných nástrojů nejsprostější propagandy a
přitom čile spolupracuje ve zločinném spolčení s otevřeným organizovaným zločinem, kasíruje
státní peníze a veškeré výdaje na jejich trestnou činnost platí také prostřednictvím státní kasy
všichni skuteční daňoví poplatníci, zatímco státní zástupci slouží ve velkém organizovanému
zločinu, který má milionové a miliardové zisky. Všude na světě by organizátoři této neústavní
zločinecké metody okamžitě putovali za mříže, přičemž by za korupci ústavního pořádku čelili
trestům s nejvyššími trestními sazbami, v České republice však tito lidé vystupují téměř jako
televizní hvězdy, géniové práva a spravedlnosti či různí potenciální jakoby kandidáti či
kandidátky na funkci státního presidenta.
Tímto tedy vyzývám ministerstvo a ostatní centrální orgány státu, aby okamžitě zřídili pořádek ve věci
psychopatického státního zástupce Martina Susky. Zločinnost krajského státního zástupce Staňka
z KSZ v Praze, za jehož osobní patronace se vše děje, je již známá daleko za hranicemi České
republiky, také je ve funkci zhruba stejně dlouho jako prezident PUTIN v různých funkcích ve
vedení Ruské federace, což je věc sama o sobě v demokratickém systému doslova nevídaná !!! Jak je
toto vůbec možné? V osobě Staňka se jedná o zločince, který svojí kariéru začal na prokuratuře
zločinného komunistického režimu a nyní se mu již 30 let v tomto režimu vede očividně mnohem
lépe !!!

Požaduji, aby orgány exekutivy neprodleně obnovily v souladu se zákonem ústavní
pořádek ve věci zločinecké bandy ovládající státní orgán spadající pod exekutivní moc,
tedy státní zastupitelství, které působí svévolně mimo zákonný čí ústavní rámec
České republiky. V podstatě se jedná o chapadlo organizovaného zločinu, jehož zvěrstva jsou o
řád horší než zločiny prokuratury KOMUNISTICKÉ nebo dokonce i NACISTICKÉ. Tedy dokonce
ani nacisti, kterým se připisují teorie o „nadlidech“ a nadřazené rase nic takového jako metodu
BRADAVICE nikdy nezavedli, což je dotažení těchto myšlenek do úplné extáze. Inu Vláda
samotného Organizovaného Zločinu je ještě horší než lidé páchající zločiny z nějakého politického
přesvědčení ...
Organizovaná zločinecká banda ovládající státní zastupitelství a vydávající se za státní orgán
zřízený zákonem, nemá k systematickému porušování zákonů žádné zmocnění občanů. Svojí
neobhajitelnou, systematicky zločinnou činností prokazují, že se nejedná o ten orgán, který by měl být
zákonem zřízen. Nemají žádné právo útočit na ústavní pořádek a dopouštět se mafiánskými triky
zvěrstev na jejich obětech, za masivního využívání BRADAVICE. Tedy tito pachatelé se musí v
právním státě dříve nebo později dostavit na lavici obžalovaných před slavný státní soud. To je tak
směšná sebranka, že se nestydí, jak oni sami se vyhýbají úzkostně i za využívání těch nejhorších
zločinů trestnímu řízení proti jim samotným, přitom za stání peníze různě leští schody pod nohami
jiných, a to i za využívání darebáckých podvodů, takže i každá babička na vesnici Vám rovnou řekne:

„káží vodu a pijí víno“ .....
Jak takové „kázání“ takové pakáže může být vůbec věrohodné ??? Jsou to směšné figurky, které se
pouze zapíší v historii a paměti národa jako zločinci, kteří si na chvilinku uzurpovali moc. Proč jim na
toto skáčou ostatní orgány a ústavní sloupy ve státě Českém, každý se jich bojí? Aby se náhodou
soukolí nerozběhlo proti jim samotným? Proč jim to baští justice? Proč zákonodárci, vždyť jim to za
normálních okolností nemůže zbaštit ani ta stará babička někde na vesnici ...
Vždyť i pouhých pár veršů z Bible stačí k tomu, aby tito darebáci byli zcela demaskováni a každý
může s neochvějnou jistotou říci ... král je nahý … Státní zastupitelství a přes ně ostatní orgány činné
v trestním řízení v České republice ovládá zbabělý organizovaný zločin, plně zodpovědný za
naprostou většinu všech zločinů, ztrát na životech a zdraví občanů a nepředstavitelnou zlodějinu v
České republice, skutečně kradou jako straky.
Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení
Dr. Ivana Timová
P.S.
V příloze jsou otázky na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které přidávám jako vodítko k
objasnění trestné činnosti. V podstatě zákonná moc musí pak postihnout i tyto pachatele na OSZ
Prahy 1 a další, kteří se na trestné činnosti podíleli.
Příloha: P1 - Žádost o informace ohledně uplatňování zločinné metody BRADAVICE na OSZ
Praha 1.pdf
Dále i z těchto otázek opíši proklamaci pro každého, komu se tento dokument dostane do ruky,
zaujímá nějaké postavení, ať již v jakékoliv moci zřízené ústavou, tedy může být zástupcem moci
výkonné, zákonodárné nebo soudní. Na hřišti jsou zločinci, kteří narušují přímo základní ústavní
pravidla státu, ve kterém zaujímáte jakoukoliv funkci …
Tito zločinci nyní v České republice za bílého dne, za krytí orgány činnými v trestním řízení,
vraždí, mučí, v soukromých zařízení i celé měsíce vězní a vyvlastňují. Vyhání z domova své oběti
a berou si jejich majetek. Dle všech doposud publikovaných stanovisek odborníků mohou čelit
zákonnému ozbrojenému legálnímu boji. Jinými slovy, jste členy zločinné neústavní moci,
dopouštějící se barbarství na Českém národu, moci, která v tajnosti porušuje a korumpuje i ty
nejzákladnější principy právního státu a ústavního pořádku, na kterém by měla být údajně vystavěná.
Tedy braní si do „pusy zákony, nějaká pravidla či ústavu“ je za dané situace naprosto neupřímné a
farizejské … V podstatě tedy sloužíte „věrně“ podle „ústavy“ nějaké státní moci nebo orgánu, která za
masivního porušování právě té stejné „ústavy“, na kterou se odkazujete, vraždí? Tomu nerozumím?!
Tím spíše byste přeci museli „křičet“, aby pachatelé, kteří na „hřišti“ porušují zcela zjevně ústavu
naprosto perverzním flagrantním způsobem, byli co nejrychleji dopadeni a potrestáni, jinak můžou
dříve nebo později právě nahlodat i tu ústavní „nožičku“, na které stojíte vy sami, ono to jde ostatně
tak, že oni totiž nahlodají vaší „fyzickou“ existenci, to je jejich metoda … no na onom světě … asi
žádná ústava neplatí … takže se tam na ní ani nemusíte odvolávat … ale určitě platí čestnost člověka
a ta je příšerná, pokud takto hřešíte proti základním morálním principům, tak jakého druhu je Vaše
loajalita k ústavnosti? Není to náhodou jenom loajalita k Vašemu kontu a k Vašemu pohodlí?
To, že jste se Vy osobně nestaly obětí, ještě neznamená, že ta vláda organizovaného zločinu
nezkorumpovala ústavní pořádek a že tu nejsou oběti, o kterých ani nevíte. Avšak ty důkazy
existují a jsou ověřitelné.
Ať již jste v jakémkoliv postavení v České republice, tak sloužíte větší zrůdě než NACISTICKÉMU
státu. Ani zločinný nacistický režim, přes jeho všechny zvěrstva, takto otevřeně protiústavně mimo

veškerou zákonnost nepodváděl, přijal třeba i zločinný zákon, ale nikdy nebyli nikým ustanovení
občané „nad zákonem“, proti kterým by nebylo z principiálních důvodů možné vůbec zahájit trestní
řízení, nebo jejichž trestná činnost by principu byla nepostižitelná.
V České republice jsou nyní i občané, kteří jsou prostě „rukojmími“, odkázáni na libovůli těchto
zločinných beztrestných zrůd, no a ty si jsou své faktické beztrestnosti vědomi a tak páchají zločiny
jak na běžícím pásu a někteří psychopati se u toho ještě sexuálně ukájí, jako právě Martin Suska.
V České republice je však nastolena vláda organizovaného zločinu, často působící zcela mimo
jakékoliv zákonné zmocnění, ty vraždy a zvěrstva jsou téměř dokonale tajeny před veřejností.
Proto sem pro každého z Vás připojuji tuto proklamaci:

Trestné činy spáchané za zneužívání státní moci nepodléhají pochopitelně
žádnému promlčení a mohou být, v souladu se všeobecně uznávanými
mezinárodními právními normami i za použití zdravého rozumu, pochopitelně
postiženy kdykoliv, a to i za využití retroaktivních spravedlivých trestů, kdy
mohou být postiženi jednak pochopitelně pachatelé, jednak i profitanti takové
trestné činnosti. Aby se pak nyní „všemocní“ a nekonečně arogantní vládci a
profitanti či jejich blízcí nedivili nad zákonnými tresty, až se budou skládat účty...

