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Vážený pane prezidente Zeman, vážený předsedo Senátu, vážený předsedo Poslanecké
sněmovny, vážený pane premiére, vážený policejní prezidente,  vážení zástupci 
zpravodajských a bezpečnostních služeb, vážení soudci, vážení zákonodárci a vážení 
úředníci exekutivy, vážení zástupci parlamentních i neparlamentních stran.

Vážení zástupci soudní, výkonné a zákonodárné moci,, vážení zástupci svobodných 
zpravodajských médií,
 
V orgánech činných v trestním řízení v České republice, respektive hlavně na státním 
zastupitelství, působí organizovaná zločinecká skupina, která masivním způsobem
„falšuje“ dokumenty, protokoly a vůbec všechny záležitosti trestních řízení.

Je zcela jisté, na základě více jak tuctu případů, že se vše děje koordinovaně a je 
řízeno z vyšších stupňů státního zastupitelství, nepochybně z vrchního státního 
zastupitelství v Praze.

Organizovaná zločinecká skupina převzala neústavním způsobem tento klíčový 
mocenský orgán státní zprávy a došlo v podstatě ke skrytému státnímu převratu, 
který je před občany České republiky kompletně utajen. 

Tímto není teoreticky možné se bránit právním způsobem ani organizovanému zločinu
mimo orgány činné v trestním řízení, ani jejich exponovaným zástupcům v orgánech 
činných v trestním řízení. Přitom organizovaný zločin vraždí, loupí, pronásleduje, u 
toho ještě zneužívá přímo státní moc a dále i vyhrožuje POPRAVOU.

PŘESTOŽE JSOU ZAJIŠTĚNY NESPORNÉ, DOKONCE I USVĚDČUJÍCÍ 
DŮKAZY V JAKÉMKOLIV PŘÍPADĚ, ZLOČINECKÉ ŽIVLY V ORGÁNECH 
ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ZAČNOU OPĚT POMOCÍ METOD 
ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU TYTO ZLOČINCE KRÝT A NAOPAK 
ZNEUŽÍVAJÍ STÁTNÍ MOC K PRONÁSLEDOVÁNÍ OBĚTÍ A OPONENTŮ.

TENTO STAV ODPORUJE ÚSTAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY I MEZINÁRODNÍM 
PRÁVNÍM NORMÁM A ZÁVAZKŮM.

Organizovaná zločinecká skupina v orgánech činných v trestním řízení používá hojně 
metodu falšování listin, případně metodu „falešného interpretování listiny“ a totálního 
desinterpretování reality. Kdy úmyslně „pochopí“ listinu třeba v naprostém rozporu s 
reálnou pravdou, toto pak zanesou do nějaké jiné listiny a pak se na tu listinu vzniklou 
úmyslným falešným interpretováním původní listiny nebo skutečností odkazují, jako 
kdyby se jednalo o realitu nebo o fakt.

Máme zdokumentovaný daleko větší počet než tucet případů. Není možné vůbec 
zahájit trestní řízení či se obracet na orgány činné v trestním řízení, neboť 
organizovaný zločin má právě tyto orgány pod svojí patronací a právě tyto orgány se 



dopouštějí trestné činnosti, kdy právě zločinným způsobem zneužívají institutu 
trestního řízení, následně pak ještě masivně zneužívají státní moc či naopak brání 
zákonnému zahájení trestního řízení proti svým chráněncům, mezi něž patří 
pochopitelně i oni samotní.

JEDNÁ SE O NAPROSTÉ VYŘAZENÍ ÚSTAVNÍCH PRINCIPŮ A ZÁSAD 
PRÁVNÍHO STÁTU. CELÁ ZÁLEŽITOST JE NEÚSTAVNÍM STÁTNÍM 
PŘEVRATEM ORGANIZOVANÉ ZLOČINECKÉ SKUPINY – JEDNÁ SE O PUČ 
A PŘEVZETÍ MOCI ORGANIZOVANÝM ZLOČINEM, KTERÝ SITUACE 
AKTIVNĚ VYUŽÍVÁ MIMO JAKÉKOLIV VĚDOMÍ VEŘEJNOSTI A MIMO 
NECHÁPAVÉ ČI LOUTKOVÉ ZÁSTUPCE STÁTNÍ MOCI. 

Důkazů máme zdokumentovaný veliký počet, organizovaná zločinecká skupina, za 
využívání zločineckých živlů u policie ČR a zejména na státních zastupitelstvích, také 
neustále využívá stejný modus operandi a soustavu zjevných protiústavních triků, 
které mohou být podrobně vysvětleny.

Důkaz: Důkaz - Roman Vávra doznal do protokolu svojí trestnou činnost.jpg

Jak se každý může přesvědčit na otázku číslo 16 odpověděl:
„ Možná v říjnu 2018 v afektu při telefonátu s obviněným jsem použil nějaká slova, 
která ho měla odradit od dalšího ataku vůči Ellen Rusové.“

Tento důkaz a protokol byl následně orgány činnými v trestním řízení zcela 
zfalšován. Kdy místo výše uvedené věty měl pachatel Vávra dle státní zástupkyně 
Láznové odpovědět pouhé „Ne“. 

TO JE TOTÁLNĚ V ROZPORU S PRAVDOU !!!

Pachatel Vávra vyhrožuje ve skutečnosti POPRAVOU svých obětí za využití policie. 
Za situace kdy již prokazatelně právě takto vraždili. Pochopitelně celá trestná činnost 
je kompletně přikryta organizovanou zločineckou skupinou na státním 
zastupitelství. K vyhrožování Romana Vávry jsou svědci a přímo usvědčující důkazy.
Jeden z důkazů a nikoliv jediný je právě i jeho odpověď do protokolu, kdy svojí 
trestnou činnost nepopřel, ale připustil, cítí se však tak mocně, že si myslí, že se vyhne
trestní odpovědnosti naprosto smyšleným „odůvodněním“. Jednostranným 
prohlášením, že se někdo něčeho dopustil v afektu, určitě nepozbývá trestná činnost 
trestní odpovědnosti a navíc pochopitelně nebyl ani žádný atak, kterému by on ještě k 
tomu bránil, natož takto nesmyslnou trestnou činností, jedná se o naprosto perverzní 
převracení reality. Tento zločinec byl úhlavním nepřítelem Ellen Rusové, kterou 
vydíral a ze zištných důvodů v podstatě zorganizoval její vraždu.

Státní zástupce Balej se dopustil nesporně trestné činnosti, když tohoto zločince 
pomocí naprostých, lidské inteligenci nedůstojných, nesmyslů chránil … Jak ještě 
více by se šlo dopustit nebezpečného vyhrožování a jak ještě více by mělo být 
doloženo důvodné podezření? Aby vůbec mohlo být zahájeno trestní řízení 



a vyšetřování? Jak může státní zástupce přesně vědět, k čemu došlo, když není 
zahájeno ani vyšetřování? Přitom je nesporné, že k něčemu dojít muselo. 

Pokud není ani zahájeno vyšetřování, tak jakým způsobem by vůbec mohla být 
trestná činnost pachatelů prokázána? Jak by se mohli dostat před soud?
I pachatelka Láznová z MSZ v Praze, stejně jako pachatel Šťastný z MSZ v Praze, 
stejně jako pachatel Martin Suska z KSZ v Praze podléhají trestnímu právu. Masivním
způsobem lžou a podvádí, falšují dokumenty i realitu takovým způsobem, že to ani 
hlava nebere, vědomi si své beztrestnosti se ještě viditelně vyžívají v bezmoci jejich 
obětí. O jejich trestné činnosti, jakožto i o trestné činnosti dalších státních zástupců ze 
soustavy státního zastupitelství, nemůže být pochyb.

Pokud se na státní zástupce, ale i ostatní příslušníky orgánů činných v trestním řízení, 
podá trestní oznámení pro konkrétní trestný čin a dokonce se podloží důkazy, tak 
praxe státního zástupce, GIBSu i Policie spočívá v masivním využívání zločinecké 
neústavní výhybky, takzvané BRADAVICE (Bypass of Rights and Absolute 
Damage of Any Viable Innocent Civilisation and Economy). 

Okamžitě organizovaná zločinecká skupina použije, v rozporu s ústavou a s veškerým 
právním povědomím i s naprostými základy logiky, ničím nepodložené tvrzení, že se 
údajně nejedná o trestní oznámení, ale buď o stížnost nebo o žádost o dohled. 
Ještě se přitom ani netají tím, že tak činí zcela automaticky, pokud orgány činné v 
trestním řízení někoho pronásledují. Pak jakékoliv jeho trestní oznámení nebo 
dokonce trestní oznámení jeho blízkých či známých na kohokoliv je zločinným 
způsobem fingováno jako údajná žádost o dohled nebo stížnost na postup policie, není
pak pochopitelně zahájeno žádné řízení, pachatelům nehrozí v podstatě žádný postih, 
neexistuje možnost jakékoliv obrany proti nezákonnostem, proti falšování a lžím a ty 
se dostaví okamžitě s neuvěřitelnou intenzitou. 

Následně se dopouštějí zneužívání metody BRADAVICE i v případě, když dávají 
trestní oznámení zcela jiné osoby v naprosto jiných věcech, stačí když dovozují pouze 
spojitost, že patříte k tomu či onomu nebo do to či onoho tábora.

Je to neuvěřitelně zločinné a protiústavní !!!

Toto svévolné zločinné jednání orgánů činných v trestním řízení nemá žádný poklad 
v ústavě a pochopitelně ani v zákonné úpravě. V podstatě to znamená, že určitá 
skupina pachatelů je vyňata z působnosti trestního zákona, ještě k tomu je to 
skupina, která je ozbrojená, zatímco jejich oběti jsou v podstatě postavení 
„rukojmích“, na kterých se můžou dopouštět libovůlně i té nejzákeřnější trestné 
činnosti, třeba i vraždy. Oni pouze těmto nejzávažnějším trestným činům dávají pak 
jiná jména, takže úmyslná trýznivá vražda se dá potom klidně pojmenovat jako třeba 
i „záchrana“ nebo pokus o „záchranu“. Je to nepředstavitelná drzost a zvůle orgánů 
činných v trestním řízení na začátku třetího desetiletí 21. století, ve kterém dojde za 
dané situace zcela jistě k těm největším zločinům, které kdy byly na území České 
republiky napáchány.



Skutečně byla zcela bez vědomí veřejnosti zavedena tato neústavní a nezákonná 
praxe a je široce uplatňována. Všude na světě by pachatelé BRADAVICE (Bypass
of Rights and Absolute Damage of Any Viable Innocent Civilisation and 
Economy) byli okamžitě obvinění ze zločinů proti ústavě a čelili by obviněním s 
doživotní trestní sazbou. V Čechách jsou z nich dělány ještě hvězdy práva a 
spravedlnosti, kandidáti a kandidátky na státní prezidenty, přestože takovouto perverzi 
právního státu nezavedla ani okupační NACISTICKÁ moc, natož moc 
KOMUNISTICKÁ. Toto se děje zcela za oponou, zcela protiústavně, v masovém 
měřítku bez nejmenšího vědomí veřejnosti, bez jakéhokoliv zákonného zmocnění a 
vše je dirigováno z nejvyšších míst. Nemají k tomu žádné zákonné oprávnění, jedná se
i o zločiny proti mezinárodně uznávaným právním principům a normám.

Organizované zločinecké mafie mohou v klidu řádit a jsou obsluhovány zločinci na 
státním zastupitelství, kteří v jejich prospěch, proti jejich obětem zneužívají dokonce 
státní ozbrojenou moc. Orgány činné v trestním řízení nejsou na straně práva, 
spravedlnosti a pravdy, ale lžou, podvádí a dopouštějí se nejzávažnějšího násilí a 
zločinů proti majetku, zdraví a životu, dopouštějí se mučení a jiného nelidského 
zacházení … 

Právě nyní nastala doba největších státních zločinů proti jednotlivcům za masivní
korupce státních orgánů a to vůbec největší doba zla od vzniku republiky v roce 
1918. Každá doba se ty zločiny snažila před ostatními ututlat, nyní v tomto směru
postupují vyloženě podlým způsobem.

Nyní uvedu důkazy úmyslného falšování protokolu o výslechu. Analogickým 
způsobem však na státním a v orgánech činných v trestním řízení dochází k 
falšování i všech ostatních dokumentů. Naivnímu čtenáři bych rád zdůraznil, že za 
takovými zločiny a falšováním dokumentů, se pak pochopitelně skrývají strašlivá 
zvěrstva a neštěstí životního rozsahu, útoky proti majetku, zdraví a životu 
jednotlivců … to, co zde vypadá jako hra se slovíčky, je v podstatě metoda, jak 
využívat státní ozbrojenou moc zrůdným způsobem proti svým oponentům a za 
dopouštění se nelidských křivd a naopak chránit, dokonce touto státní mocí, brutální 
zločiny, kterých se tito darebáci dopouštějí. Jejich oběti jsou pak zcela bezbranné a 
pokud se pokusí ozbrojené zločinecké neústavní moci bránit, tak jsou okamžitě 
fyzicky zlikvidovány ...

Státní zástupkyně Láznová z MSZ v Praze uvedla:

„..otázka č. 16 zni „vyhrožoval jste obviněnému smrtí nebo vážnou újmou, vlastníte 
střelnou zbraň?“, na což p. Vávra odpovídá Ne.“

Důkaz: Důkaz prokazatelně záměrného lhaní a falšování státní zástupkyně 
Láznové.jpg

Pokud opisovala tu otázku z protokolu, těžko by mohla přehlédnout poněkud delší 



odpověď než „Ne“, která navíc na otázku přímo navazuje. Jedná se o poslední otázku s
číslem 16, takže by se sotva mohla přehlédnout.

Důkaz: Dukaz - protokol jasně prokazuje že se nemohla přehlédnout odpověď jasně 
navazuje na citovanou otázku.jpg

Navíc toto „falšování“ dokumentů se odehrálo před našimi zraky již nejméně v 
tuctu případů. Potom i jejich „vysmívání“, které opřou o právě vytvořenou 
sprostou lež, to je všechno pořád to stejné jako přes kopírák, i z dalšího je jasně 
vidět, že tak činí úmyslně. V jejím textu mě mimo jiného zavádějícím a pohrdavým 
způsobem „cituje“.

JSOU TO SKUTEČNĚ VŽDY ORGIE ZLA. JEDNÁ SE O NÁBOŽENSKOU 
NEKŘESŤANSKOU SKUPINU ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU, KTERÁ 
OVLÁDLA STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A ZNEUŽÍVÁ TENTO STÁTNÍ ORGÁN 
PRO PÁCHÁNÍ NELIDSKÉHO ZLOČINU A TERORIZOVÁNÍ OBYVATELSTVA. 

Dále tato pachatelka Láznová uvádí:

„Především je prokázáno protokolem z výslechu Romana Vávry, že jeho 
odpověď na otázku č. 16 byla jiná, než jak uvádíte Vy v příloze svého 
podání.“

Což je šílené a naprosto nevěrohodné, že by tedy o skutečné odpovědi Romana Vávry 
nevěděla, neboť v příloze podání byl přímo výstřižek z protokolu, nikoliv jeho opis.

Je možné, že zfalšovali přímo i protokol v datových záznamech policie, což je zjevně 
jejich další metoda, avšak Láznová následně mluví o říjnu při telefonátu, což 
dosvědčuje, že tu odpověď Romana Vávry z protokolu ve skutečnosti číst musela, 
přitom tvrdí pravý opak.

Tedy dále Láznová píše:

„A i pokud by bylo pravdou, že Roman Vávra v říjnu použil při telefonátu s Pavlem 
Rusem nějaká silná slova, tak v tom rozhodně nelze spatřovat jakýkoliv trestný čin,..“

Prosím Vás tomuto vůbec nejde rozumět, tak čím se provádí nebezpečné 
vyhrožování než silnými slovy? Pokud nyní nevzniká ani důvodné podezření, aby 
se věc prošetřila, tak pak by snad muselo platit, že žádné nebezpečné vyhrožování by 
nešlo označit souslovím „silná slova“. Ale nebezpečné vyhrožování jsou přeci z 
definice „silná slova“, nebo snad ne? Tak jak by se to tedy dalo jinak spáchat???

Vidíte tu naprosto „bláznivou“ argumentaci Láznové?

Vávra vyhrožoval popravou za účasti policie a přesně toto se pak dělo, násilí policie, 



která skončila smrtí mé manželky, poškozením zdraví mého i našeho syna. Jsme jako 
štvanci nyní v zahraničí nyní pod ochranou Spolkové Republiky a vyhrožování 
multimilionáře Vávry, které se naplňuje přesně podle jeho výhrůžek za masivního 
zneužívání státní moci pozorujeme velmi očividně každý den. Došlo k poškození 
našeho zdraví i našich životů v existenčním smyslu, obrovské náklady v milionech 
korun, byli jsme v podstatě mafií bez jediného rozhodnutí vyvlastněni a vyhrožování 
Vávry POPRAVOU nebylo nebezpečné vyhrožování?

Tak co to tedy vlastně bylo? Pokud to nebylo nebezpečné vyhrožování, tak co tedy?

A proč je vlastně stíhán syn Pavel … na základě čeho? Desítky stejných podvodů jako 
přes kopírák nebo ještě horších, stejných podvodů, kdy se organizovaný zločin již asi 
po desáté snaží zločinně chránit před spravedlností hlavu organizované zločinecké
skupiny Romana Vávru a jeho oběti jsou celé organizované zločinecké skupině 
vydány na pospas? 

Požaduji, aby proti státní zástupkyni Láznové a proti státnímu zástupci Balejovi byly 
zahájeny úkony v trestním řízení, stejně jako proti dalším státním zástupcům, zejména 
proti Martinu Suskovi, který se tohoto jednání dopouští analogicky ještě mnohem
masivnějším a zločinnějším způsobem.

NENÍ, KAM SE OBRÁTIT, NEBOŤ BRATRSTVO STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ SE 
VZÁJEMNĚ VE ZLOČINU PODPORUJE A CHRÁNÍ, NENÍ TEDY MOŽNÉ 
ŽÁDNÝM PRÁVNÍM ZPŮSOBEM V DNEŠNÍ ČESKÉ REPUBLICE ZAHÁJIT 
TRESTNÍ ŘÍZENÍ PROTI STÁTNÍM ZÁSTUPCŮM. JE TO PROTIÚSTAVNÍ.

Dále žádám, aby bylo třeba i ozbrojenou státní mocí zabráněno neústavnímu 
státnímu převratu, respektive puči na státním zastupitelství. Kdy tento státní orgán
působí ve prospěch organizovaného zločinu zcela mimo jakýkoliv ústavní rámec 
České republiky a své členy protizákonným a protiústavním způsobem vyňal z účinků 
trestního práva.

Žádám, aby byl v souladu s právem a mezinárodními závazky obnoven ústavní 
pořádek. Státní zástupci nemohou lhát a podvádět, jak na běžícím pásu, mafiánským 
způsobem falšovat protokoly a ostatní důkazy, vysmívat se občanům do očí s tím, že 
jsou nepostižitelní. Nemohou za masivního využívání mafiánských metod 
zneužívat ozbrojenou státní moc proti majetku, zdraví a životu svých obětí.

Žádám, aby v souladu se zákonem byla vyšetřena trestná činnost „multimilionáře“ 
Romana Vávry a celé organizované zločinecké skupině působící v orgánech činných v 
trestním řízení.

Bylo podáno něco kolem jednoho sta trestních oznámení, ani jedno jediné z nich 
nebylo vyřízeno podle zákona, ve všech se organizovaná zločinecká skupina v 
orgánech činných v trestním řízení dopustila právě nyní popsaného falšování !!!
Často Vás ani neinformují podle zákona, přestože o to požádáte. Téměř vždy 



utajují složku, takže i jakékoliv informování je bezcenné, stejně se nemůžete 
právním způsobem bránit. Vždy lžou analogickým způsobem, co se týče obsahu 
složky nebo dokumentů, jedná se o masivní falšování – neboť jim nehrozí v 
rozporu se zákonem trestní postih. Je to neústavní praxe organizovaného zločinu.

Žádný soudný člověk tento stav v České republice nemůže nazvat jinak než 
neústavním převzetím moci a velmi podlým pučem organizovaného zločinu, který
převzal kontrolu nad orgány činnými v trestním řízení, zejména nad soustavou 
státního zastupitelství.

Co jiného by to jinak mělo být?

Tím je však paralyzovaná i justice, neboť se k soudu nedostanou pachatelé, kteří by se 
tam normálně měli dostat, naopak se tam dostanou nevinní, kteří by tam být neměli a 
ještě organizovaný zločin skutečně mafiánským způsobem falšuje či přímo vyrábí 
proti svým obětem důkazy, kdy soudní moc pak vůbec nemá možnost rozeznat 
skutečný důkaz od zfalšovaného. Postup orgánů činných v trestním řízení odpovídá 
jednání nekřesťanské „východní mafie“.

Každý soudný člověk s minimální právním povědomím si je přeci velmi dobře vědom 
toho, že postup orgánů činných v trestním řízení musí být vždy pouze podle zákona a 
jejich činnost musí být vždy přezkoumatelná a musí konat pod rizikem právního 
postihu podle trestního zákona, pokud by ozbrojenou moc jim svěřenou zneužili. 
Takže v každém právním státě jsou pod přísnou veřejnou kontrolou.

Pokud někdo tomuto vytvořil neústavní výhybku, přesně opačným směrem, 
zvanou BRADAVICE, tak tím otevřel stavidla nezřízeného zločinu, kdy pachatelé
nejzávažnějších zločinů dobře vědí již předem, že nebudou postiženi a o to více se
v trestné činnosti vyžívají. Organizovaný zločin si velmi rychle uvědomil, že 
orgány činné v trestním řízení jsou za takového stavu nepostižitelné a tak je zcela 
ovládl. Každý jiný člověk v České republice nese trestní odpovědnost, mimo lidí 
na státních zastupitelstvích. Navíc je zde již to Biblické, oni by chtěli kázat vodu a
přitom sami pít víno, to samo již napovídá, že to nemohlo skočit jinak než 
absolutním ZLEM  NA  ZEMI !!! Orgány činné v trestním řízení za této situace 
navíc natáhly do svých řad různé psychopaty, kteří ukájí své sexuální úchylky 
pomocí mučení jejich obětí viz případ Martina Susky z KSZ v Praze, který se také 
z ničeho nemusí zodpovídat a je svými soukmenovníky z mafiánského bratrstva 
státních zástupců analogickým zločinnými podvody chráněn. Jedná se nepochybně o 
dokonaný protiústavní puč !!! Tedy protiústavní svévolné převzetí moci 
zločinci !!!

S pozdravem plk. MUDr. Jaroslav Rus, člen obrody


