Vážené dámy a pánové,
přiložený dokument obsahuje nesporné důkazy o falšování dokumentů v orgánech činných v trestním řízení.
Stejně jako o mafiánských metodách na státním zastupitelství a důkaz o státním neústavním převratu
organizovaného zločinu, skrytě uskutečňovaného přes soustavu státního zastupitelství.
Popsán je stručně i jeden z protiústavních triků, který si oblíbil organizovaný zločin ovládající orgány činné v
trestním řízení v České republice, totiž takzvaná
BRADAVICE.
(14.5.2021)
Doplnění k ohlášenému odstoupení mafiána zneužívajícího úřad nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana,
které učinil dne 14.5.2021. Jedná se zde o megazločince židovské mafie, která sáhla i k vraždám
nepohodlných Českých občanů, respektive k vraždám svých ideových oponentů.
Ve skutečnosti je Pavel Zeman dosazený agent zločinné mafie, VOR V ZAKONE, který bezostyšně vraždil a týral
České hrdiny a těžce poškodil nespočet Českých rodin a celý stát. Tento zrůdný darebák se dopustil těžkých
zločinů proti České ústavnosti a proti Českému státu. Jeho úkolem bylo krýt nejzávažnější trestnou činnost
vládní mafie ve prospěch cizí mocnosti, která bezostyšně kradla ve velkém a dopustila se nelidských zločinů
proti Českému národu. Pavel Zeman soustavně korumpoval celou soustavu státního zastupitelství, která byla
přeměněna na údernou pěst organizovaného zločinu,
za peníze občanů zaměstnával židovské masové vrahy a kryl veškerou trestnou činnost, které se dopouštěla
vládní mafie.
V Brně již nyní v těchto dnech působí dva hrdinové Českého národa, pověřeni Prozatímní Odbojovou Radou
Českých a Moravských Zemí a brzo se přidá třetí hrdina se speciálním pověřením, všechna čest Českým
hrdinům, kteří povstali!!! Mají za úkol zákonnými prostředky dohlédnout na situaci, pokud by se tento zločinný
darebák Pavel Zeman chtěl vyhýbat spravedlnosti anebo pokud by se pokusil opět zneužít státní ozbrojenou
moc proti Českému národu a Českým hrdinům.
V normálním právním státě nemá takový mafián co ohlašovat, měl být dávno zatčen a převezen do vazební
věznice !!! V normálním právním státě by měl přes okénko cely ohlašovat pouze, že si přeje více toaletního
papíru, nic více by ohlašovat neměl !!!
Vzpomeňte na ty Čechy, které utýral k smrti a spravedlnosti se ani nedožili ...
S pozdravem plk. MUDr. Jaroslav Rus, člen obrody

