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Věc : 1. NÁVRH OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE
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Vzhledem k tomu, že kpt. Ing. Marian Rochl nacvičenou cestu z Hradce
Králové do Chlumce nad Cidlinou, tak NGO dlouho přemýšlela, jakou
vhodnou oběť nabídnout z Chlumce nad Cidlinou.
Pro NGO je to velmi těžké, protože NGO bude zásadně přednostně pomáhat
lidem z Chlumce nad Cidlinou…..ale přes to všechno NGO jednu vhodnou
oběť nabízí.
1. Jedná se o Bc. Barboru Vídeňskou, DiS. Je to dcera starosty Chlumce
nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila, pracuje na radnici, což je velká
výhoda pro kpt. Ing. Mariana Rochla, protože je to ihned na kraji Chlumce
nad Cidlinou a nemusí zajišťovat nezúčastněnou osobu, protože nebude
vstupovat do obydlí.
2. Bc. Barbora Vídeňská, DiS. Jako dcera starosty se dobře vypořádá se
situací, když by její matce podali podezřelé smrtelné léky v nemocnici….
Bc. Barbora Vídeňská, DiS. V takové situaci určitě řekne….: „ Ano, klíďo
píďo dejte matce smrtelné léky, už se nemůžu dočkat až chcípne.“
Bc. Barbora Vídeňská, DiS. Jako dcera starosty se dobře vypořádá se
situací, když kpt. Jirásek s komandem bude mířit na jejího otce samopalem.
Bc. Barbora Vídeňská, DiS. V takové situaci určitě řekne….: „ Klidně, ať to
otce klepne, už se nemůžu dočkat.“
Bc. Barbora Vídeňská, DiS. Jako dcera starosty se dobře vypořádá se
situací, když ji 3 týdny po smrti matky kpt. Ing. Marian Rochl bombasticky
přepadne s pistolemi, odtáhne v poutech

a převeze na psychiatrické

vyšetření, kde ji psychiatr řekne, že požadavky podle zákona a paragrafu
jsou duševní nemocí konkrétně se jedná o prasklou gramofonovou desku.

Bc. Barbora Vídeňská, DiS. V takové situaci určitě řekne….: „ Já jsem
úplně v pohodě, se mnou to vůbec nehne, že matka zemřela...matka pro mě
nikdy nic neznamenala.“
Jen závěrem, až paní Markétě Stojanové rupnou nervy a začne mluvit, tak
se toho možná dost dozvíme, protože i ta systematičnost vedení fyzického
útoku do trvalé invalidity je na policistu také dost podezřelá….

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 15. října 2020
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