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K dopisu na BIS viz. Příloha sdělujeme následující :
1. NGO sdělila BIS vše diplomatickou cestou, ale zřejmě NGO a tajné
služby mají odlišné diplomatické vnímání.
2. Proto NGO sděluje BIS stručně a bez diplomatických servítků, že žádný
líbivý dopis již nenapíšeme.
a) Trestní stíhání je provokativně protiprávní a neplatí právní ani logický
argument.
Každý průměrný advokát situaci vyhodnotí, že se jedná o objednávku z
vrchu a obecně i pro neprávníky je situace tak provokativní, že jim také
dochází, že situace není normální.
b) Předsedkyně NGO nadále nebude veřejně reprezentovat NGO jako vážně
duševně nemocný pitomec s bludy, protože BIS nemá žádné zdravotní ani
kriminalistické důkazy.
Předsedkyně NGO pokládá otázku jestli si BIS myslí, že napsat o komkoliv
bez důkazů, že je vážně duševně nemocný, že je nebezpečný pro společnost
a musí se zavřít do ústavní péče….patří k demokratické svobodě projevu???
Obecně se předsedkyně NGO ptá, jestli ona sama může napsat na internet,
nebo do trestního řízení, že šéf BIS je vážně nemocný pitomec s bludy, že je
nebezpečný pro společnost a že patří do blázince…. bez jakékoliv sankce???
Pozn. Dozorující státní zástupce je ve svých výrocích omezen ve svobodě
projevu omezen na pouze dokazatelné informace a to platí i pro BIS.

c) NGO se nadále nebude veřejně prezentovat, že její profesionální právní
práce v 6 jazykových verzích je výsledek vážné duševní poruchy s bludy a
to bez ohledu na přání BIS.
d) NGO nadále nebude platit náklady na právní obranu a dostávat se do
ekonomických problémů jen kvůli tajným službám.
e) Předsedkyně NGO jako fyzická osoba se nenarodila a není na světe proto,
aby ji byl zlikvidován profesní a soukromý život a byla nucena sedět doma a
rezignovaně čekat na to, kdy ji kpt. Ing. Marian Rochl přepadne s pistolemi,
odtáhne ji v poutech, pak ji vysvlečou do naha, prohlédnou prdel a pak se ji
psychiatr bude vyptávat, jak se pochcává, jen proto, že se jedná o přání
tajných služeb.
3. Aby však NGO tajné služby nepoškodila a nerozešli jsme se ve zlém,
NGO předkládá tajným službám obchodní spolupráci :
a) Tajné služby budou moci bez problémů kontinuálně pokračovat v politice
bezpráví, i když ztratili oběť předsedkyni NGO, která vše rozmazala na
internetu a ještě v 6 jazykových verzích.
b) Proto NGO navrhuje, že bude tipovat vhodné oběti pro politiku
bezpráví a protože nebudou dostatečně kvalifikované, NGO bude
provádět vzdělávací činnost pro tajné služby.
NGO nabízí tajným službám, že bude školit oběti, jak založit nevládní
organizaci, jak zařídit veřejný server, jak udělat mediální cirkus, tzn. NGO
proškolí oběti ve stylistice žurnalistiky, manipulačních metodách, strategiích
vyjednávání včetně zakázaných metod manipulace.

Dále NGO naučí oběti několik jazyků do té míry, aby byli schopni bez
přípravy rozmazávat politiku bezpráví na internetu…..
c) NGO si v rámci písemné smlouvy nechá vše dobře zaplatit, ale
protože nevládní organizace nemůže oficiálně uzavřít smlouvu s
tajnými službami, tak se to bude muset vyřešit nějak přes sponzora.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 15. října 2020
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Podle čl. 1 a 2 Ústavy ČR a § 15 zákona č. 154/1994 Sb. předsedkyně NGO
poskytuje následující informace :
Skutečnost, že JUDr. Alexandr Pumprla Okresní státní zástupce v
Hradci Králové prohlásil bez důkazů, že server NGO www.hrdngo.com

je výsledek vážné duševní poruchy s bludy, s tím, že

předsedkyně NGO není trestně ani jinak

odpovědná, protože má

vymizelé ovládací a rozpoznávací schopnosti, nám dává neomezenou
moc detailně veřejně popisovat a bez jakýchkoliv sankcí jak konkrétní
zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si
schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd.

Tvrdit bez důkazů, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s
bludy s tím, že by se měla psychiatricky léčit, s tím, že důkazem je
veřejný server www.hrd-ngo.com , může tak akorát notorický ožrala v
hospodě před zavírací dobou v půlnoci, ale NE státní zástupce.
Detailní informace :
www.hrd-ngo.com
Konkrétní případy- Křivé obvinění a Křivé obvinění – 2. část
https://www.hrd-ngo.com/krive-obvineni2/
https://www.hrd-ngo.com/krive-obvineni-2-cast/
Podle čl. 1 a 2 Ústavy ČR by bylo řešením zastavit stalking na NGO a její
předsedkyni – jednoznačným prohlášením, resp. změnou výroku usnesení
o zastavení trestního stíhání, že se trestný čin nestal a že znalecký
posudek neexistuje a že nejsou žádné kriminalistické ani zdravotní indikace
k tvrzení, že předsedkyně NGO je vážně duševně nemocná s bludy již 4
roky.

Toto je velmi jednoduché, ale zároveň problematické, protože v okamžiku
tohoto pravomocného usnesení by se automaticky museli trestně stíhat
podezřelí viníci jako kpt. Ing. Marian Rochl, JUDr. Alexandr Pumprla, prof.
MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. a další
Zásadní problém je zatím v „hlavách“ představitelů vrcholné české justice,
kterým zatím v hlavě „běží program“, že když je předsedkyně NGO
(vysokoškolsky vzdělaná s jazykovými znalostmi a s veřejnou prezentací
serveru NGO) prohlášena úředně za duševně nemocnou, tak je to v pořádku
a když by měl být trestně stíhán kpt. Ing. Marian Rochl, který touto
veřejnou prezentací již ohrožuje demokratický právní stát, tak je
vrcholným představitelům české justice je kpt. Ing. Mariana Rochla tak
strašně líto, že raději budou trpět jak se veřejně prezentuje jak konkrétní
zástupci české justice serou, chčijou, prdí a smrdí na kurtech, co si schovali
do prdele, jak jim smrdí hovna atd.
Zásadně žádáme, aby nám BIS neodepisovala a to ani standardním
formulářem a sama se rozhodla, zda udělá pořádek s kpt. Ing. Marianem
Rochlem, JUDr. Alexandrem Pumprlou a prof. MUDr. Ladislavem
Hosákem, Ph.D. a ostatními.
V případě, že tento „pořádek“ nebude proveden, zatím pokračujeme ve
veřejném popisu jak konkrétní zástupci české justice serou, chčijou, prdí a
smrdí na kurtech, co si schovali do prdele, jak jim smrdí hovna atd., s tím,
že se zjistí, jak dlouho tento stav česká justice vydrží???
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