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Věc : KONTROLNÍ TEST

NGO provádí kontrolní test posledního objednavatele v řadě.

1. Jestli se po této datové zprávě předsedkyně NGO dostane sprostý
ohrožující dopis, tak je jednoznačným posledním objednavatelem v
řadě BIS.
Pokud BIS nechce být oficiálním posledním objednavatelem v řadě, tak
NGO doporučuje, aby si BIS pohlídala kromě JUDr. Alexandra Pumprly
také odbor dopravy a přestupky v Kolíně, zbrojáky v Kolíně a Hradci
Hrálové a s tím související.
BIS to zařídí jednoduše tak, jako když dala všem příkazy, aby všichni útočili
na předsedkyni NGO, tak úplně jednoduše BIS dá všem příkazy „zastavit
palbu“.
2. Tato datová zpráva je odeslaná pouze BIS, a proto JUDr. Alexandr
Pumprla nemůže tvrdit, že vlítne s pistolemi na předsedkyni NGO...-.
protože je v zákoně napsáno, že se něco dozvěděl….protože když se jedná o
tajné služby, tak by se přece jen měl JUDr. Alexandr Pumprla zeptat, jestli
může nebo nemůže na předsedkyni NGO vlítnout s pistolí a začít ji
vysvlíkat do naha jako nějaký úchyl.
3. BIS má přece jen ještě možnost vše „hodit“ na JUDr. Alexandra
Pumprlu, protože právní pozice dozorujícího státního zástupce je
zásadní v trestním řízení, ostatní jsou pouze přisluhovači.
4. Obecně BIS si tak provokativní bezpráví nemůže vzít na sebe, protože
přece jen není otrokářský řád.

V Chlumci nad Cidlinou

Ing. Ladislava Kryžová

dne 15. října 2020

předsedkyně NGO
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