
Vážené dámy a pánové,

Žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Tento zákon hovoří o svobodě občanů a jejich právu na informace. Mluví tedy o zákonné povinnosti odpovědět
občanům k vlastní činnosti orgánů a institucí veřejné moci. Tyto úřady musí být schopny své konání řádně
vysvětlit, tedy musí být schopny své konání před občany obhájit.

Zákon o právech občanů na informace je ale stejně jako mnoho jiných zákonů ve státě pod správou VOZu
arogantní mocí flagrantně porušován. A při porušování zákona asistuje ďábelská justiční mafie. Usvědčuje je
prostý fakt, že takové porušování práva na informace je v mnoha státech nepřípustné a obdobný zákon je v
jiných státech řádně respektován. Nikdo si tam ve veřejné funkci nemůže dovolit nic, co nedokáže veřejně před
zraky přihlížejících obhájit. Tedy to, co se děje v Čechách pod správou vraždící židovské guerilly, nemá v
civilizovaném světě obdoby. Snad nějaké nechvalné obdoby to mělo pouze u židovské vládnoucí guerily na
Ukrajině, která nezákonně za masivní podpory židovské guerilly z Čech převzala v roce 2014 moc ma Ukrajině a
výsledkem jsou tisíce mrtvých a válka. Dávno před Válkou však již Ukrajinu opustily miliony Ukrajinců a světe
div se, odcházeli nejčasteji právě do Ruska !!!

Připomínám, že vedení Národní Odbojové Rady NOR, na svém zesedání z prosince 2021 deklarovalo, že
vyvraždění České lékařské rodiny Rusových orgány VOZu, za masivního zneužití státní ozbrojené moci při
spolupráci s izraelskou tajnou službou MOSSAD je dostatečným právním podkladem pro výkon trestů smrti u
představitelů režimu a jejich kolaborantů.

Zavražděný plk. MUDr. Jaroslav Rus se obracel přímo desítkami trestních oznámení na všechny orgány VOZu,
které podle zákona měly povinnost trestné činnosti zabránit. Měly povinnost zaevidovat důkazy a měly dle
zákona povinnost seriózně a nezávisle vyšetřovat, vyslechnout svědky a svědectví zaznamenat. Když bylo
zřejmé, že trestné činnosti se dopouští přímo orgány činné v trestním řízení, tedy státní zastupitelství a
příslušníci policie a GIBSu, tak měly centrální úřady státu povinnost zajistit vyšetřování nezávisle z jiných krajů
či přímo před parlamentní komisí.

Nic takového se nedělo. Plk. MUDr. Jaroslav Rus se marně obracel na další úřady veřejné moci a žádné
nápravy se nedovolal až do chvíle, kdy orgány VOZu ve spolupráci s MOSSADem zorganizovali zákeřnou
vraždu a únos jeho syna, který byl zcela nezákonně měsíce vězněn, zavlečen do zahraničí a mučen, přičemž
zneužili i mikrovlnou zbraň k trvalému poškození zdraví, aby se nemohl vyjadřovat.

Proč o tomto neinformuje například Česká televize? Jsou desítky důkazů a svědků a přitom příslušníci
Kučerova a Staňkova gangu, masoví vrazi, jsou ve vysokých státních funkcích a za cílené zrůdné vraždy jsou
povyšováni a odměňováni, čím to asi bude? Za vraždy statečných Čechů si berou milionové odměny od
Českých daňových poplatníků.

Je třeba zdůraznit, že orgány VOZu (Vlády Organizovaného Zločinu) působí v Čechách a zneužívají České
zbraně pro vraždy nepohodlných Čechů zcela mimo jakékoliv zákonného zmocnění. Tedy tento zrůdný režim
VOZu, jenž se vydává za oficizální zastoupení státu, nemá žádnou legitimitu a žádné Čechy nezastupuje, pouze
židovská guerilla si podvody a cílenými vraždami uzurpovala nezákonně moc v Čechách, podobně jak to udělali
i na Ukrajině, kdy židovský režim žida Volodymyra Zelenského byl režimem VOZu z Čech školen a všemožně
podporován, zejména ukořistěnými zbraněmi Čechů.

Už chápete, proč režim Českého VOZu tak hystericky zuří, když jejich režim na Ukrajině končí?

Čechům tu vymývají mozek, že jde o Ukrajince, přitom ti jsou jako podlidi pouze zneužíváni k obraně režimu,
který se snaží udržet u moci zuby nehty.

Vedení NOR deklarovalo, že zákonným způsobem v souladu s mezinárodním právem budou postiženi nikoliv
pouze představitelé režimu VOZu, ale i jejich kolaboranti a profitanti. Tito darebáci často vražedně zaútočili na
celé České rodiny.

Až tedy ztratí moc, tak rodiny představitelů či kolaborantů VOZu to musí pocítit tak, jako kdyby tito darebáci



vražedně napadli přímo jejich vlastní rodiny. Nebude to tak, že budou vyvražďovat systematicky za
darebáckého zneužití státní moci jiné rodiny, přičemž se nezastaví ani před starci, dětmi a těhotnými ženami a
pak pro své rodiny budou žádat milost či budou říkat, ze přeci za nic nemohou. Ještě navíc je tu fakt, že jejich
rodiny často žijí pouze a jedině z výnosů z nejhorší trestné činnosti a doslova se topí v luxusu, ve kterém se
rochní jako prasata v žitě, zatímco plno Českých rodin již nemá ani na základní potřeby.

Nelegální a zločinný režim VOZu bude dříve nebo později hrdinnými Čechy zlikvidován, již zašli příliš daleko a
není cesty zpět. I kdyby pro ně viditelné síly odporu a vzdoru pozabíjeli, vždy přežijí Češi, kteří je nakonec
dopadnou a jejich děsivé zločiny již nikdy zapomenuty nebudou.

S pozdravem,

mluvčí NOR dZ/


