
(Příložený dokument obsahuje jasné důkazy o skutečně masivním falšování dokumentů na státním 
zastupitelství, dále jasné důkazy o organizované zločinecké skupině s náboženským nekřesťanským
milieu, které ovládá soustavu státních zastupitelství a obecně orgány činné v trestním řízení 
zločinným a protiústavním způsobem. V podstatě došlo k utajenému puči organizované zločinecké 
mafie, která ovládla soustavu státního zastupitelství, tedy došlo k utajenému protiústavnímu 
státnímu převratu !!! Žádám Vás o předání tohoto dokumentu odpovědnému nadřízenému !!!)

Vážené dámy a pánové, 12.02.2021

v příloze je podání, které dokládám pomocí   listinných   důkazů, nikoliv pouhým tvrzením.

Státní zastupitelství masivním způsobem falšuje dokumenty. Je tam velmi zjevně úmyslné 
zfalšování dokumentu, které se vyjevilo ve zločinném přípise státní zástupkyně Láznové z MSZ v 
Praze. I pokud odmyslíme přímo falšování listiny, tak i v dalším se dopouští tato pachatelka zcela 
úmyslně falšování reality. Existují svědci a další nesporné důkazy nebezpečného vyhrožování. I bez
vyjádření pachatele do protokolu by orgány v právním státě musely zahájit vyšetřování, pachatel 
však svojí trestnou činnost přímo v jeho neohroženosti uvedl do protokolu. Myslí si, že když uvede 
prolhaný, jakoby omluvitelný důvod, tak se tím trestní odpovědnosti zbavil, to však není pravda. 
Státní zástupkyně Láznová, však i nezávisle na zfalšování protokolu, navíc prohlásí, že i kdyby se 
pachatel dopustil "silných slov", tedy nebezpečného vyhrožování, tak by to údajně v žádném 
případě nebylo nebezpečné vyhrožování ...

Tak čím se tedy páchá nebezpečné vyhrožování? Není to náhodou "silnými slovy", tedy 
nebezpečným vyhrožováním?

Není vyhrožování POPRAVOU, kterou mají provést zbabělým způsobem příslušníci ozbrojené 
složky zkorumpovaní multimilionářem Vávrou, nebezpečným vyhrožováním? Tak co tedy pak ještě
může být nebezpečné vyhrožování? No a Roman Vávra nade všechnu pochybnost jisté zločinné 
živly u policie ovládá a korumpuje a již se prokazatelně dopustili vraždy i pokusu o dvojnásobnou 
vraždu a stejně jeho slova nejsou vyhrožováním? To se nedá pochopit ...

Multimilionář Vávra nás vydíral o majetek a vyhrožoval přesně tím, co se pak dělo a mimo jiného 
vyhrožoval také tím, že nás zajmou a popraví. Potom, co jsme zažili, musím konstatovat, že to je 
zcela reálné. Pouze by se to pak třeba nazvalo zadržením či zneškodněním sprostého podezřelého či
něčím podobným.

Navíc tento podlý pachatel své výhrůžky plní a celá rodina žije již několik let ve strachu, nyní pod 
ochranou orgánů Spolkové republiky. Zatímco v České republice je masivním způsobem 
zneužívána státní moc. Za přihlížení orgánů činných v trestním řízení mi v podstatě odebrali vlastní 
byt tím, že mi odepřeli klíče od vchodových dveří domu. V posledních měsících nám ukradli ze 
soukromého pozemku automobil s věcmi asi za 800 tisíc korun, není pochyb o tom, že to v dané 
oblasti za dané situace nemohl provést běžný zloděj, dle svědků se na tom podílely dva nákladní 
vozy a pracovníci dávali najevo, že jednají z pověření orgánů. Auto i věci potřebné pro živobytí 
jsou pryč, nikdo nám nic neoznámil. Byli jsme zkorumpovanými policejními orgány zločinným 
způsobem sledováni a odposloucháváni, prostorovými odposlechy i odposlechy domova, patrně bez
soudního povolení, telefonními odposlechy a dokonce sledováním zapůjčeného vozu cizích státních
příslušníků na cizím území, vše naprosto v rozporu s veškerou zákonností. Orgány se věnovaly 
masivní difamační a ostrakizační kampani ... Autor? Nesporně zločinný státní zástupce ve službách 
organizovaného zločinu Martin Suska z KSZ v Praze – vyřizuje zakázku.

Takže Láznová z MSZ v Praze klidně prohlásí, že nebezpečné vyhrožování není v žádném případě 
nebezpečné vyhrožováním, i kdyby se ho Roman Vávra dopustil? 



A jak ona přesně ví, čeho se multimilionář Roman Vávra dopustil či nedopustil, když zjevně 
není ani zahájeno vyšetřování? Přestože důvodné podezření je vícenásobně jednoznačné !!! 
Jak to může vůbec posuzovat a ještě k tomu takto extrémně ve prospěch pana 
multimilionáře? A ona dokonce ví, že i kdyby nesporně vyhrožoval popravou, tak to údajně 
není cokoliv trestného !!! Nechápu … opravdu z toho jde hlava kolem … 

Nechápu. A přesně podle stejného mustru v soustavě státního zastupitelství řádí několik jakoby 
státních zástupců. 

No to vůbec hlava nebere, prostě zločin vedle zločinu, jenom zločin a samý zločin. To totiž nejsou 
státní zástupci, ale velmi podlí zločinci.

Analogického, ještě horšího falšování dokumentů a vůbec veškeré reality, které se může lehce 
pozorovat v přípise Láznové, se ještě zřetelněji a masivněji dopouštějí na KSZ v Praze. Žádného 
postihu se neobávají, cítí se naprosto neohrožení a suverénní ve zločinu.

Státní zástupci v České republice jsou velmi očividně přesvědčeni, že nepodléhají účinnosti 
trestního zákona !!! To je ten problém, jinak by toto v žádném případě nebylo, ani být nemohlo!!!

Dále dokládám, že na státním zastupitelství v podstatě došlo k puči organizované zločinecké 
skupiny, která tento mocenský orgán využívá k té nejzávažnější trestné činnosti, kdy se dopouští 
zločinů proti majetku, zdraví a životu, za masivního zneužívání represivních prostředků státní moci,
kdy se dokonce dopouští i mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.

PŘESTO SE BRATRSTVO STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ CHRÁNÍ A NEZAHÁJÍ BYŤ JEDINÉ 
TRESTNÍ ŘÍZENÍ PROTI ZLOČINECKÝM ŽIVLŮM, KTERÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
V PODSTATĚ PŘEJALY DO SVÉ MOCI A ZRŮDNÝM ZPŮSOBEM HO ŘÍDÍ. JEDNÁ SE O 
STÁTNÍ PŘEVRAT V UTAJENÍ. TOTO ODPORUJE VEŠKERÝM PRINCIPŮ PRÁVNÍHO
STÁTU.

VŽDYŤ BYLO PODÁNO KOLEM JEDNOHO STA RŮZNÝCH TRESTNÍCH OZNÁMENÍ,
ČASTO S USVĚDČUJÍCÍMI DŮKAZY, MAFIE VŠECHNY V ABSOLUTNÍM POHRDÁNÍ 
ZÁKONEM ZAMETE POD KOBEREC A JEŠTĚ VÁM ANI NEDÁ VĚDĚT PODLE 
ZÁKONA, I KDYŽ O TO POŽÁDÁTE. NÁSLEDNĚ POKUD SE DOMÁHÁTE 
INFORMACÍ, TAK VÁM SDĚLÍ, ŽE VŠE BYLO ODLOŽENO, ALE UTAJÍ SLOŽKU, 
TAKŽE VLASTNĚ NEVÍTE NIC A NEMÁTE ŽÁDNOU MOŽNOST SE BEZPRÁVÍ 
BRÁNIT. ABSOLUTNÍ POHRDÁNÍ VEŠKEROU ZÁKONNOSTÍ I SMYSLU PRO 
SPRAVEDLNOST.

V PŘILOŽENÉM POPSÁNA TAKÉ ŠIROCE UPLATŇOVANÁ NEÚSTAVNÍ VÝHYBKA, 
TAKZVANÁ BRADAVICE 
(Bypass of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and Economy)

Není pochyb o tom, že tyto zločinecké metody jsou řízeny z nejvyšších míst vrchního státního 
zastupitelství a očividně se musí podílet i nejvyšší státní zastupitelství, jinak by muselo zřídit 
obnovení ústavního pořádku a potrestání pachatelů okamžitě a bezodkladně.

Bylo podáno jedno sto trestních oznámení, často podložených usvědčujícími důkazy. Přesto nebylo 
zahájeno ani trestní řízení, natož vyšetřování. Přitom k dispozici nebylo pouze důvodné podezření, 
ale přímo i usvědčující důkazy. Zatímco zločinecká organizovaná skupina, ovládající právě tyto 
orgány činné v trestním řízení, si stíhá své oběti jen tak, zcela bez důkazů, za masivního využívání 
mafiánských podvodů a hlavně falšování dokumentů.



Je zcela jasné, že došlo zločineckým neústavním pučem na státním zastupitelství v podstatě k 
vyřazení ústavy a základních práv a svobod občana, zaručených jak listinou, tak mezinárodními 
úmluvami.

Dávat trestní oznámení na státní zastupitelství, aby v podstatě odstíhalo samo sebe či aby 
neústavního státního převratu zanechali, nedává zjevně žádný smysl.

Státní převrat a puč na státním zastupitelství je prokazatelný desítkami zločinů a falšováním 
dokumentů, kterého se dopouštějí velmi často přímo státní zástupci a přitom proti nim nikdo 
nepostupuje, ani když se předloží důkazy.

Za stavu, kdy prokazatelně došlo k puči a státnímu převratu, tedy žádám, aby ostatní složky či 
ostatní státní moci obnovily na státním zastupitelství ústavní pořádek.

Tento můj přípis doplním v další verzi otázkami, kdy se Vás budu ptát, jakým způsobem bylo mé 
podání vyřízeno. Je zřejmé, že dochází k závažné trestné činnosti a to i trestného činu mučení a 
jiného nelidského a krutého zacházení. Tedy je zřejmé, že státní orgány mají všeobecnou ohlašovací
povinnost a dále z důvodu mučení a protiústavního puče na státním zastupitelství mají dokonce 
všichni lidé ohlašovací povinnost podle zákona.

Žádám Vás tedy tímto, abyste se přímo obrátili jmenovitě na nejvyššího státního zástupce Pavla 
Zemana a na instituce, které za jeho uvedení či setrvání ve funkcí zodpovídají. Sotva může mít tento
člověk na starosti něco jiného než neústavním způsobem rozbujelý organizovaný zločin v instituci, 
kterou zjevně naoko řídí podle zákona či ústavy, to tak však zcela zjevně není.

ABY STÁTNÍ ZÁSTUPCI JAKO NĚJAKÁ MAFIE FALŠOVALI DOKUMENTY A VŮBEC 
CELOU REALITU KOLEM, TO PŘECI NENÍ PŘIJATELNÉ PRO NIKOHO. ABY ZLOČINNÉ 
ŽIVLY NA STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ A V ORGÁNECH ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 
BYLY SYSTEMATICKY KRYTY SVÝMI KOLEGY, TO JE PŘECI TAKÉ NEPŘIJATELNÉ.

ZASÁHNĚTE PROSÍM … POKUD DOJDETE K NEÚSTAVNÍMU JEDNÁNÍ VE STÁTĚ, VE 
KTERÉM REPRESENTUJETE JAKOUKOLIV MOC, TAK POCHOPITELNĚ SE NEJDE 
VYMLOUVAT NA ZÁKONY NEBO KOMPETENCE A JE NUTNÉ PRÁVĚ PODLE ZÁKONŮ 
JEDNAT, NAPŘÍKLAD JE NUTNÉ CTÍT ZÁKONY, NAPŘÍKLAD OHLAŠOVACÍ 
POVINNOST, KTERÁ VÁS NUTÍ JEDNAT, AVŠAK OHLAŠOVAT PUČ STÁTNÍCH 
ZÁSTUPCŮ PRÁVĚ NA STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, NEDÁVÁ SMYSL, JE TŘEBA SE 
OBRÁTIT NA JINÉ SLOŽKY STÁTU, PŘÍPADĚ PŘÍMO V RÁMCI VLASTNÍ KOMPETENCE 
JEDNAT.

JE TŘEBA ZARUČIT OBNOVU ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ZÁSAHEM NA STÁTNÍM 
ZASTUPITELSTVÍ. NIC JINÉHO ASI NEPOMŮŽE A POMOC ANI NEMŮŽE … RÁDOBY 
CHYTROSTI NAIVKŮ A DEBILŮ HOJNĚ ZAMĚSTNANÝCH A DOBŘE ZAPLACENÝCH 
VE STÁTĚ ČESKÉM, STÁTNÍ PŘEVRAT ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU ASI NENAPRAVÍ.

S pozdravem plk. MUDr. Jaroslav Rus, člen obrody


