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K našemu dopisu na BIS pokládáme dotaz :
Co tajné služby vlastně celou akcí právního stalkingu na NGO sledovaly a
zda jsou v současné době spokojeny ???
1. Pokud tajné služby chtěly poukázat na situace, kdy by následně došlo k
určitým justičním změnám jako v některých státech Rady Evropy, tak mohly
tajné služby ponechat věc pouze u „sporu“ práva nahlížení do spisu,
způsobu dokazování atd.
2. Pokud by tajné služby za každou cenu chtěly „zachránit“ skutečné viníky
z případu Nedobrovolná hospitalizace, tak mohly tajné služby „zařídit“
prostřednictvím mediační služby, aby došlo k proplacení nákladů na léčení
úrazu a věc by byla vyřešena.
3. Pokud by tajné služby za každou cenu chtěly „pracovat“ pro holandského
podnikatele p. Jana Bruinsmu, tak měly zajistit uspořádání LPIS tak, aby
nedocházelo k jeho negativní reklamě na internetu.
4. Pokud tajné služby chtěly zlikvidovat NGO , tak to mohly jednoduše říct,
protože pro předsedkyni NGO
profesně

směřuje

k

není tato práce důležitá a navíc stejně

odbornosti

rostlinolékaře

pro

alternativní

plodiny( aktivní živnostenské listy).
5. Pokud si tajné služby myslely, že na předsedkyni NGO udělají veřejný
stalking, prostřednictvím JUDr. Alexandra Pumprly, kdy ji cca každé 3
měsíce pošlou drzý dopis, pak na ni kpt. Ing. Marian Rochl s komandem
namíří pistole, v poutech ji někam odtáhne, vysvleče ji donaha, prohlédne ji
prdel a psychiatr se ji zeptá jak se pochcává….

Pozn. Pro veřejnost : předsedkyně NGO dostává do datové schránky každý
týden ohrožující dopisy, které musí řešit a její život se točí pouze na
odepisování na sprosté ohrožující dopisy, a když napíše právní argument,
tak vždy dostane odpověď, že právní argument neplatí a ať napíše nějaký
jiný dopis, na který dostane stejnou odpověď.
Vysvětlení pro veřejnost : předsedkyně NGO se snaží tajným službám
vysvětlit, že tento život žít nebude, ať se to tajným službám bude nebo
nebude líbit, protože tento život obecně nechce žít nikdo normální, ale může
si tento život žít šéf BIS, protože na základě pravidla rovnosti se JUDr.
Alexandr Pumprla může také zeptat šéfa BIS, jak se pochcává a v případě,
že by šéf BIS vlastní chcanky necítil, tak může mít COVID a bude muset do
karantény, takže na pitomosti stalkingu již nebude mít čas a možnosti.

Tak by obecně NGO zajímalo jestli vysvlékání do
naha, prohlížení prdele a otázky pochcávání někomu
pomohlo….jestli se holandskému podnikateli p. Janu
Bruinsmovi, hlavnímu managerovi ZD Všestary
zvýšily ekonomické zisky nebo jestli to nějak pomohlo
politickým

cílům

Rady

Evropy

nebo

jestli

pochcávání zajistí, aby se dcera starosty Chlumce nad
Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila stala významných
členem rozvědky???

6. Dotaz NGO je co vlastně tajné služby chtěly a jestli
tajné služby jsou spokojeny s výsledkem pochcávání???

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 15. října 2020

předsedkyně NGO
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