1. Jak je možné, že na straně obžaloby sedí vedoucí člen Staňkova a Kučerova gangu, což je a byla
svého druhu nadřízená organizace Berdychova gangu? Tito zločinci vesměs židovského původu
korumpují bezpečnostní státní složky a využívají instituce a zbraně Českých občanů ke státem
krytým vraždám právě Českých občanů, kteří jsou nepohodlní okupačnímu režimu, případně se
dotknou zájmů nějakého jejich vysokého či vlivného člena, případně členky. V konkrétním případě
se například jedná o příbuzenstvo jisté vrcholné státní zástupkyně židovského původu
pocházející z Roudnice nad Labem, které se za zneužití orgánů státní moci snaží zmocnit
lukrativní nemovitosti v Praze. Stavěli bez stavebního povolení i bez územního rozhodnutí v době
legálně vyhlášeného stavu nouze a nebezpečí. Ještě u toho zaměstnávali nelegální ukrajinské dělníky
a přesto jsou zcela beztrestní, zatímco jejich oběti jsou pronásledovány Suškou za využívaní
organizovaného zločinu, nakonec ještě ukradli dvou a půl tunový automobil s věcmi za 800 tisíc
Korun českých. NEVYŠETŘUJE SE NIC, NEBOŤ TO JSOU CHRÁNĚNÉ OSOBY VOZU, TEDY
ZLOČINNÉHO REŽIMU. Zatímco jejich oběti jsou za porušování všech zákonů a desítek podvodů
stíháni snad pro vraždy ... to je neudržitelná situace opravňující každou oběť k odporu a k
sebeobraně. Desítky vysokoškolsky vzdělaných lidí vnímají, že toto je zločin uvnitř orgánů státní
moci a Váš soud přímo korunního prince této bandy nechá účinkovat na straně obžaloby? To snad
nemůže být ani pravda??? To snad není ani zlý sen???
Tito lidé židovského původu z Roudnice nad Labem stavěli nelegálně, navíc absolutním asociálním
způsobem popírajícím nej menší ohled na své spoluobčany či na majetek nebo zdraví jiných občanů,
nakonec vše vyústilo v sérii podvodů a vražedného zneužití státního zastupitelství a orgánů
policie. Na tuto špinavou práci využili právě Martina Sušku, který se takto zločinně angažuje
naprosto beztrestně v celé sérii případů a jsou k dispozici desítky důkazů o falšování dokumentů a
děsivých podvodech, kterých se tato skupina dopouští a právě zejména jejich nej otrlejší člen,
zločinec par excellence - MARTIN SUSKA.
Je Vám zřejmé, že pokud se s takto zločinnou bandou budete paktovat, ještě k tomu z pozice údajně
orgánu práva a spravedlnosti, tak ponesete osobně právní důsledky, včetně Vašich přisluhovačů a
profítantů takové trestné činnosti? Soud by se měl okamžitě ohradit proti působení Martina Sušky na
místě státního zástupce, stejně jako nadřízeného Staňka. Pokud tito zločinci podávají nějaké žaloby
nebo zastávají místa žalující strany, není možné vést žádný spravedlivý proces.
Je soudu zřejmé, že se jedná o základní porušení práva občana České republiky na spravedlivý
proces?
2. Je soudu známo, že proti Martinu Suskovi byly podány desítky trestních oznámení a důkazů, které
jasně dokazují, nikoliv pouze pomocí nějakého jednoho svědectví, ale pomocí dlouhé řady
písemných dokumentů, nahrávek, nevyvratitelných logických závěrů a hlavně i mnoha svědectví z
řad obětí a vysokoškolsky vzdělaných svědků, kteří nebyli v žádném spojení!!! Naprosto nezávislé
stejné zkušenosti, přesto tento zločinec není vlivem organizované bandy v orgánech VOZu ani stíhán
!!! Je to soudu známo nebo není? Martin Suška by v každém právním státě na světě musel být
odsouzen k mnohem vyšší trestní sazbě než Jaromír Prokop, neboť se dopustil a dopouští
mnohem závažnější trestné činnosti a má na svědomí i více obětí a to přímo i obětí na životech!!! Co
tam tento podlý zločinec dělá na straně obžaloby? Co je to za zrůdné divadlo? Jenom v jedné
rodině se jedná v podstatě o dva smrtelné následky a dvě poškozená zdraví. Nemluvě o děsivých
ekonomických a životních ztrátách jak pro postižené rodiny, tak pro celou společnost, respektive pro
Český stát.
Proč údajně nezávislý soud tyto perverzní okolnosti umožňuje, když Vám musí být činnost zločince
Martina Sušky a celé této kliky ovládající soustavu státního zastupitelství dostatečně známa?
3 Je Vám známo, že řadu trestních oznámení na Martina Sušku obdržel i Krajský soud v Praze? Ani
jedno ze 180 trestních oznámení nebylo zpracováváno podle zákona, neboť zločinci organizovaní pod

Kučerovým a Staňkovým gangem jsou údernou pěstí zločinného režimu a Martin Šuškaje jejich
pečlivě vybraným psychopatickým Benjamínkem, který v podstatě zastává v dnešním režimu stejnou
úlohu jako například dříve Karel Vaš v režimu minulém.
4. Je Krajskému soudu v Praze a předsedovi senátu v procesu s Jaromírem Prokopem, tedy soudci
Jiřímu Wažikovi známo, že zločinec Martin Suška byl odsouzen na základě nesčetných důkazů
Republikovým Odbojovým Soudem (ROS) k výkonu velmi závažného trestu? Tento zločinec Martin
Suška se vyhýbá spravedlnosti za zneužívání zbraní Čechů a orgánů VOZu.
5. Předseda senátu Jiří Wažik se může přesvědčit, že člen Berdychova gangu Josef Opava byl v podstatě
členem Staňkova a Kučerova gangu, kdy tito zločinci nechají pak odumřelou větev odsoudit a Kučera
angažoval na místo Opavy dalšího zločince, který pro něj vykonává špinavou práci, jedná se taktéž o
odsouzeného zločince Jurču, který pro něj nyní korumpuje případy právě na zakázku té stejné mafie.
Předseda senátu se o spojení Kučery a Opavy může přesvědčit například z výpovědi MUDr. Yekty
Uzunoglu. Stejně tak může kdykoliv vyslechnout svědky ohledně korumpování bezpečnostních
orgánů státu, falšují dokonce i policejní protokoly. Dokonce i když se předloží listinné důkazy a další
desítky důkazů, tak proti této bandě není zahájeno ani vyšetřování !!! Orgány VOZu je využívají jako
údernou pěst proti nepohodlným občanům.
https://www.youtube.com/watch7w4CuDc81iG-qE
https://www.youtube.com/watch?v=HxcueOWDcqs
https://www.y outube.com/results7search_quen =Ku%C4%8Dera+Uzunglu
Nebo ze stránek https://bradavice.unas.cz

6. Martin Suška je elitním či přímo prominentním členem Staňkova a Kučerova gangu, který má etnický
základ. Mají aktivní podporu cizích velmocí a vykonávají nadvládu nad Českým národem, jedná se o
nejzločinnější skupinu na území České republiky od jejího vzniku v roce 1918, i když se od
samého počátku připravovala půda, aby takto zločinné jednotky cizí mocnosti mohly na Českém
území nerušeně působit a vykonávat svojí rozvratnou a ziskuchtivou parazitní Činnost. Plno zločinů,
které vykonali jejich předchůdci ze stejného pozadí, se připisují „komunistům“ a jiným, přestože se
jednalo o stejné zločince sloužící jiné mocnosti násilným zločinem integrovaných v orgánech
Československého státu.
7. Domnívám se, že není možné vynést spravedlivý rozsudek nad Jaromírem Prokopem, pokud na
lavici obžaloby sedí přímo elitní člen uskupení, jenž v podstatě řídilo i samotný Berdvchův gang
a navíc ve stejně závažné trestné činnosti nadále pokračují. Může snad občan takový soud vnímat
jako výkon spravedlnosti nebo tím je naopak demonstrována absolutní nadvláda těchto fašoidních
agentů cizí mocnosti?
Jaromír Prokop zřejmě nebyl nadán vysokou inteligencí a tito lidé jsou nejdříve angažováni a
využíváni zločineckou klikou, která má etnický základ, pak je odříznou a v podstatě je nechají
odsoudit a oni sami dál pokračují v analogické trestné činnosti s jinými pitomci. Jedná se o trestnou
činnost, kterou sami organizují. To je přímo perverzní, pokud zločinec Martin Šuškaje na lavici
obžaloby.
Nezávislý soud by měl takové řízení kvůli závažným podezřením proti Martinu Suskovi prostě zrušit
a na tuto hru zločinecké mafie vůbec nepřistupovat.
8. Jak může člověk, který se dopustí desítek podvodů a falšování dokumentů, zneužití pravomocí,
krytí vrahů a dalších mafiánských praktik vystupovat jako státní zástupce, když prokazatelně

falšoval osobně opakovaně a masivním způsobem důkazy? Kryl záměrně své spolupachatele a
členy mafie!!! Jak může člověk, který organizuje nejzávažnější trestnou činnost spočívající v korupci
orgánů činných v trestních řízení, vystupovat jako státní zástupce v nějakém případu, když taková
činnost není státnímu zástupci žádným zákonem povolena, ale naopak přísně zapovězena? Státní
zástupce nemůže úmyslně falšovat důkazy a to je přesně to, co tento zločinec mimo mnoha jiných
zločinů a trestných činů masivním způsobem zcela neohroženě vykonával a dále neohroženě
vykonává. O tom jsou jasné důkazy, které můžou být kdykoliv předloženy jakémukoliv soudu. Pouze
Kučerův a Staňkův gang, potažmo mafie ovládající státní zastupitelství zaručuje svým členům,
že se ani před soud v režimu VOZu pochopitelně nedostanou.
Ta situace je tak závažná, že hrozí vypuknutí občanské války podobné té na Ukrajině, kde byly
použity v podstatě identické metody organizovaného zločinu. Občané České republiky se musí
obracet na mezinárodní organizace, aby se jim dostalo alespoň nějaké podpory při čelení teroru
organizovaného touto zločineckou a ziskuchtivou bandou, která se štítí práce. Martin Suška se
dopouštěl opakovaně zcela prokazatelně falšování!!!
Odkud má tedy předseda senátu soudce Jiří Wažik jistotu, že k falšování důkazů, výpovědí,
policejních protokolů a celé reality nedochází také v procesu s Jaromírem Prokopem, když na
straně obžaloby je jeden z největších zločinců celé historie Československa???????
9. Co je to za perverzní proces, který se označuje jako soud s posledním členem Berdychova gangu,
když na straně obžaloby stojí přímo sám prominentní člen nadřízeného orgánu samotného
Berdychova gangu? Na straně obžaloby jsou přímo organizátoři této rozsáhlé trestné činnosti, kdy
jsou zneužívání pitomci, úplatní jedinci Českého národa a masivním způsobem jsou zneužívány
instituce údajně bezpečnostních složek státu právě k samotnému páchání nejzávažnější trestné
činnosti, vykonávané zrůdným způsobem proti Čechům. Souzen má být mnohem více Martin
Suška než Jaromír Prokop. Toto je perverzní obrázek, kdy na straně obžaloby sedí v podstatě
pitomec a skutečný zločinec organizující i jeho trestnou činnost v případě a v podobných
případech obdobnou trestnou činnost sedí před kamerami na straně obžaloby !!!
Rozumíte tomu, že je nutné této perverzní ukázce a nepřijatelným okolnostem udělat
okamžitou přítrž ze strany soudu?
Zločinec masivním způsobem falšující dokumenty, dopouštějící se rozsáhlé trestné činnosti
spočívající v mafiánských machinacích v trestním řízení vystupuje jako státní zástupce???
To ještě v trestné činnosti, kterou jeho zločinecká banda Kučerova a Staňkova gangu, ještě
navíc sama organizovala!!!
Není snad pochopitelné pro soudce Vašeho soudu, že toto je naprosto nepřijatelné???
Soudu mohou být kdykoliv předloženy důkazy jednoznačně usvědčující Martina Sušku z
nejzávažnější trestné činnosti, která je zde obecně popisována. Bylo podáno přes 180 trestních
oznámení s desítkami důkazů. Tato zločinecká banda operuje na základě etnické sounáležitosti,
jedná se o zástupce židovského etnika, kteří korumpují orgány činné v trestním řízení a
využívají je pro vlastní ziskuchtivou trestnou činnost.
10. Zločinecká mafie utlačující český národ vždy protlačí do čela nějakého jakoby státního zástupce,
například Karla Vaše nebo Josefa Urválka, kteří pak vykonávají zrůdnou zločineckou činnost za
zneužívání státních zbraní k organizovanému zločinu. Vybírají si zrůdné psychopaty a pak jim dělají
„reklamu“, kdy je nasazují jako státní zástupce na prominentní případy, které se budou těšit zájmu
médií. Martin Šuškaje odsouzený zločinec VOZu, který se pouze za masivního korumpování orgánů
Českého státu vyhýbá jistému odsouzení. Byl odsouzen ROS k závažnému trestu na základě
nesporných důkazů.

Pokud Krajský soud v Praze není začleněn do struktur zločinu, tak nemůže tomuto zločinci Martinu
Suškovi dělat takto lacinou „reklamu“ tím, že ho etabluje jako státního zástupce mediálně a
propagačně zneužívaných soudních případů. V opačném případě se představitelé soudu nebudou
moci divit, pokud se po změně režimu objeví na lavici obžalovaných, stejně tak se tyto konkrétní
fyzické osoby vystavují nebezpečí, že budou obžalovány a odsouzeny ROSem, což je mnohem
legitimnější, spravedlivější soudní instituce s mnohem větší kredibilitou než korumpované
soudy VOZu...tedy soudy Vlády Organizovaného Zločinu. Orgány VOZu působí zcela zjevně v
rozporu s nyní platnými zákony a proto se nejedná o žádné státní instituce, ale svévolnou mafii.
POR ČMZ má k dispozici bezpečnostní, vojenské a právní odborníky, kteří prosadí výkon práva a
spravedlnosti za všech okolností. Krajský soud v Praze si musí vybrat, jestli bude na straně obecné
spravedlnosti a nebo to bude pouze využitý orgán poplatný zločinnému režimu.
Snad rozumíte tomu, že pokud budete dělat záda zločinci Martinu Suskovi, který má na svědomí
vícero lidských životů, tak se můžete stát předmětem legitimního trestního řízení a následně můžete
být dodáni k výkonu trestu? O tom nemůže být pochyb, že právě toto budou konsekvence Vašeho
jednání.
A pokud chce někdo vystupovat jako soudce, tak se nesmí paktovat s perverzním zločinem !!!
Rozumíte tomu?

Děkuji mnohokrát za pečlivé vyřízení
plk. MUDr. Jaroslav Rus, člen obrody

