
TRESTNÍ OZNÁMENÍ C19

Dobrý den vážení policisté, vážení státní zástupci, vážení soudci,
toto trestní oznámení podávám v souvislosti s falešnou pandemií Covid-19.

Předložím Vám důkazy,

že falešná pandemie Covid-19 je založena na falešně pozitivních PCR testech,

(viz příloha: PCR testy C19)

že hlavním motivem celé této falešné pandemie byl a je obchod především s vakcínami, ale 
také s PCR testy, respirátory a jinými zdravotními pomůckami, a že pandemie je příležitost,

(viz příloha: Motiv C19)

že vakcíny nejsou účinné ani bezpečné, a že jejich užití je podmínečně schváleno a jedná se o
experimentální vakcíny s neznámými dlouhodobými účinky,

(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)

že následky a dopady nezákonných opatření, které vydávala vláda Andreje Babiše a později 
MZČR jsou mnohem a mnohem horší, než kdyby je vláda ČR nebo MZČR nevydala vůbec. A 
že vláda ČR ubírala svým občanům základní lidská práva zajištěna Ústavou, Listinou 
základních práv a svobod, a to vše vláda Andreje Babiše dělala úmyslně, cílevědomě a 
dokonce i s vědomím, že vydávaná opatření jsou protiprávní již od samého začátku,

(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

že pandemie prasečí chřipky byla falešnou pandemií, která byla řízena WHO a 
farmaceutickými společnostmi, které na této pandemii vydělaly miliardy liber. Před 
vyhlášením pandemie prasečí chřipky v roce 2009 Světová zdravotnická organizace změnila 
definici pojmu pandemie a vypustila z této definice morbiditu a mortalitu,

(viz příloha: Prasečí chřipka, falešná pandemie)

že vláda Andreje Babiše spolu s odborníky svým občanům lhala, strašila je, rozdělovala 
společnost, diskriminovala neočkované, atd. Seznam domnělých obviněných.

(viz příloha: Domnělí obvinění a agenda C19)

Časová linie organizovaného zločinu Covid-19.

(viz příloha: Časová osa C19)



Organizovaný zločin spojený s Covid-19 má několik úrovní, v tom nejzákladnějším
rozdělení je to úroveň národní a nadnárodní (mezinárodní).

Mezinárodní (světová) úroveň zločinu Covid-19 byla postupně vysvětlena v procesu:

Grand jury – Soud veřejného mínění, Den 1

5.2.2022

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-jury-den-1:a

Dne 5.2.2022 byl zahájen Soud veřejného mínění, což je mezinárodní vyšetřovací trestní 
tribunál Velké poroty. Dvanácti porotcům a veřejnosti byl předložen soubor důkazů a 
obvinění proti šesti hlavním obžalovaným pro zločiny proti lidskosti. Velká porota na konci 
řízení rozhodla, že důkazy jsou dostačující pro vznesení obvinění u Mezinárodního trestního 
soudu. Právník Reiner Fuellmich vše postupně vysvětlil během procesu Grand Jury – Soud 
veřejného mínění, který trval několik dnů.

Soud veřejného mínění, Den 1 - Reiner Fuellmich

5.2.2022

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-jury-Reiner-Fuelmich:9

úryvek z videa:

„Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie
koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte 
všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro Vás uděláme s pomocí mnoha 
renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů.

1. Neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze plandemie PCR testů poháněná 
promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav
paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka
před zhruba 12 lety, a byl připraven skupinou super-bohatých psychopatických a sociopatických lidí, 
kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou 
kontrolu nad námi všemi lidmi na světě. Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která 
doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu. 
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2. Samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. A také použitím léků 
jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody léčby, ale 
skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby 
prosadil svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen 
neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce. 

3. Ti samí lidé, kteří před dvanácti lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec 
ukázala jako mírná chřipka, tím že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku,
vytvořili tuto pandemii koronaviru. Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření 
pandemie. A stejně tak jedním z jejich účelů, tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných 
aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky 
Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové plandemie nyní. 
Kdybychom se tehdy blíže podívali, během Lehmanovy krize, namísto toho, abychom slepě věřili 
slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k odpovědnosti, viděli bychom 
tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše 
vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní 
platformy, Světového ekonomického fóra které začalo vytvářet své vlastní globální lídry 
prostřednictvím svého programu mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela 
Merkelová a Bill Gates. A už tehdy bychom pochopili, co Vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto 
řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je 
páchají, a profitují z těchto zločinů. 

4. Koneckonců Vám porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou 
kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí 
naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohly ovládnout 
platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní 
redukci populace, tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí 
mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav 
prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity. A 
abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou, a
kontrolou jejich Světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a 
kontrolován každý náš krok, a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné 
Světové banky, samozřejmě jejich.

Na závěr případu a poté co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu 
proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, a to: Christian Drosten z Německa, Anthony 
Fauci z USA, Tedros Adhanom Ghebreyesus ze Světové zdravotnické organizace, Bill Gates, BlackRock 
a Pfizer.

Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultra-bohatých lidí a 
jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudo-pandemii jako zástěrku, 
zatímco naše pozornost je upřena na pandemii. Chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání 
úplné kontroly nad námi všemi.“

Reiner Fuellmich všechno dále dopodrobna vysvětlil s dalšími právníky a odborníky různých 
profesí v následujících dnech a videích:



Grand Jury Den 2 – Historické pozadí

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-Jury---Den-2:5

Grand Jury Den 3 - PCR Test

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

Grand Jury Den 4 - Injekce a psychologická válka

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4

Grand Jury Den 5 - Ekonomická a finanční destrukce

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4

Grand Jury Den 6 - Eugenika a rozhled

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-6-en-online:7

Grand Jury Den 7 – Psychologie a propaganda

https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0

Grand Jury Den 8 - Závěrečné argumenty

https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3

Covid-19 je celosvětová falešná pandemie pod rouškou WHO, CDC, EU, ECDC, …

Tyto organizace spolupracovaly na výrobě prvního PCR testu.

(viz příloha: PCR testy C19)

Celosvětový podvod Covid-19 obohatil primárně pár desítek již nejbohatších jedinců na 

světě. Na úkor stovky milionů lidí po celém světě, které pandemie doslova ožebračila.

Oxfam: Miliardáři dvojnásobně zbohatli, 160 milionů lidí se propadlo do chudoby

17.1.2022

https://www.forbes.sk/oxfam-miliardari-dvojnasobne-zbohatli-160-milionov-ludi-sa-prepadlo-do-

chudoby/?fbclid=IwAR3qvtdSpxdw3j77uOc5hNLoSc1PE3ptcq0z57xuJPMrYeImyvBJjSIZxLc
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Národní úroveň zločinu Covid-19 v ČR:

Trestní oznámení, které právě čtete, není prvním trestním oznámením na vládu Andreje 

Babiše v souvislosti s Covid-19.

Právníci podali trestní oznámení na Babiše, Vojtěcha, Hamáčka i Prymulu

7.4.2020

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-pravnik-trestni-oznameni-babis-vojtech-hamacek-

prymula-covid-19.A200407_150159_domaci_rko?

Covid-19  v ČR

První tři případy nákazy v Česku byly potvrzeny dne 1. března 2020, tito lidé si údajně nákazu
dovezli ze severní Itálie, ve které se v té době údajně nákaza šířila velmi rychle, a mnoho 
Čechů tam jezdilo lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým 
nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. 

Dne 16. března 2020 se uzdravili první tři pacienti a k 5. dubnu mělo opakovaně negativní 
test už 96 původně nakažených.  22. března 2020 úřady oznámily první úmrtí pacienta s 
nákazou v Česku, 95letého muže hospitalizovaného v pražské Nemocnici Na Bulovce. 

Od března bylo v ČR kvůli nemoci zavedeno několik opatření. Od 11. března 2020 byly 

uzavřeny všechny školy. Dne 12. března ve 14.00 byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení 

pro občany a podniky, 14. března pak byla zavřena restaurační zařízení a ostatní provozovny 

mimo těch nejdůležitějších. O půlnoci z 15. na 16. března byly až na výjimky uzavřeny státní 

hranice.

K datu 5.4.2020 muselo být vládě AB a jejím odborníkům a expertům naprosto jasné, že 

Covid-19 není žádné smrtelné onemocnění, a že žádná epidemie, natož pandemie se v ČR 

nekoná.

(viz příloha: Časová osa C19)

Statistik: V Česku epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy „skončí“

22.5.2020

https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-v-cr.A200521_094935_veda_mla
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Přesto vláda vydávala pokyny, aby občané ČR byli záměrně zastrašováni ohledně situace 

v souvislosti s Covid-19. A aby se občanům záměrně říkalo, že situace je horší, než ve 

skutečnosti byla. Vláda občany záměrně strašila, aby si před občany obhájila nezákonná 

opatření, která vydávala.

Šmucler o řízení epidemie: Na krizovém štábu několikrát zaznělo, že musíme lidi strašit

2.7.2021

https://cnn.iprima.cz/na-krizovem-stabu-nekolikrat-zaznelo-ze-musime-lidi-strasit-rika-o-epidemii-

smucler-28769

úryvek z článku:

… Je to zvláštní. Když jsem působil v Ústředním krizovém štábu, pořád se říkalo: ,Musíme lidem říkat, 

že to je horší, musíme je strašit‘.

(viz příloha: Domnělí obvinění a agenda C19)

Protože jinak by vydaná opatření vlády v souvislosti s „pandemií“ covid, byla zcela zjevně 

v nápadném nepoměru vůči stavu, který zde panoval již od samého začátku „pandemie“.

Již 23.4.2020, kdy soud vydal první rozsudek 14 A 41/2020, který konstatoval, že vydaná 

opatření v nikoli malé míře zasáhla do základních práv a svobod, a že odpůrce nedisponoval

dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, soud návrhu navrhovatele vyhověl 

a napadená opatření obecné povahy pro nezákonnost zrušil.

, M o h l   b ý t   n a r u š e n   p r i n c i p   d e m o k r a t i c k é h o   s t á t u . ‘   P ř e č t ě t e   s i ,   p r o č   p r a ž s k ý   s o u d   z r u š i l   v l á d n í   
o p a t ř e n í 

24.4.2020

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-mestsky-soud-rozhodnuti-vladni-opatrena-cely-

dokument_2004241545_kno

Vláda Andreje Babiše vydávala nezákonná mimořádná opatření s vědomím, že jsou 
nezákonná. Později tuto pravomoc delegovala na MZČR. Tím b y l   p r á v ě   d o k o n c e   n a r u š e n   
princip fungování právního a demokratického státu, včetně dělby moci ve státě.

(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)
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Dále docházelo k manipulaci a účelovému navyšování statistik Covid „nakažených“ ze strany 

nemocnic a zdravotníků, kteří za to dostali „Covidové“ odměny a příplatky.

Zdravotní sestry promluvily

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/zdravotni-sestry:8

Zdravotní sestra Adriana Čipižáková: „Vlastně tady popíšu, to co se dělo v těch vlnách. Jakejkoliv

pacient přišel k nám na akutní ambulanci a jenom trošku zakašlal, tak se mu psala diagnóza 

suspektního covidu u 69 – 75. Proč? Byly za to super prachy.“

Nemocnice Královehradeckého kraje zvýšily loni zisk na 203 mil. Kč

5.8.2022

https://www.mednews.cz/nemocnice-kralovehradeckeho-kraje-zvysily-loni-zisk-na-203-mil-kc/

(viz příloha: Motiv C19)

Jak dnes již víme, tak lockdowny a protiepidemická opatření proti Covid-19 byly naprosto 

zbytečné, protože neexistují žádné důkazy o účinnosti těchto opatřeních.

Vyhrálo Švédsko. Tabulka nadúmrtí dokazuje, že lockdowny byly na nic

12.5.2022

https://echo24.cz/a/SwMrm/vyhralo-svedsko-tabulka-nadumrti-dokazuje-ze-lockdowny-byly-na-

nic?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2dxAUlUz7YOW4W1xICnG-ZmnntLrkGwdc_Kc1lRQGgRdpFXME67nO_H0Y

Neexistují žádné důkazy o účinnosti opatření proti covidu. Verdikt německých expertů je zdrcující

5.7.2022

https://www.reflex.cz/clanek/a-plus-x/114118/neexistuji-zadne-dukazy-o-ucinnosti-opareni-proti-

covidu-verdikt-nemeckych-expertu-je-

zdrcujici.html?fbclid=IwAR0Y3Fq40so3hCKNBdFuukYA16D5fxBbN-ICVJXyCOno0E0behf2UCTU98I
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Skutečné následky a dopady covidových opatření

(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

Tyto následky a dopady vydaných opatření jsou NEOBHAJITELNÉ A 
NEOSPRAVEDLNITELNÉ!!!

Protože následky a dopady vydaných opatření měly a mají mnohonásobně závažnější 
charakter než ty, které reálně hrozily. Jednání vlády nebo MZČR v tomto ohledu nesplňuje 
parametry ani pro definici „krajní nouze“, tím se vylučuje OPRÁVNĚNOST tohoto jednání a 
tudíž se toto jednání stává a stalo PROTIPRÁVNÍM!!!

Trestní zákoník (40/2009 Sb.)
§28
2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

PCR testy C19

(viz příloha: PCR testy C19)

Pandemie potřebuje „nakažené“ a „nakažené“ zajistíte pomocí PCR testů.

Pokud je ovšem někdo testován pomocí PCR jako pozitivní při použití prahu 35 cyklů nebo 
vyšší (jako je tomu ve většině laboratoří v Evropě a USA), pravděpodobnost, že je dotyčná 
osoba skutečně infikována, je menší než 3 %, pravděpodobnost, že uvedený výsledek je 
falešně pozitivní je 97 %...

V ČR se používá u PCR testů práh cyklů 45 CT.

Z těchto jasných důkazů vyplývá, že PCR testy neslouží k detekci potenciálně infekčních 
(nakažlivých) jedinců, ale slouží k tomu, aby byl záměrně co nejvyšší počet (i falešně) 
pozitivních výsledků, právě proto, aby byla „prokázána“ pandemie. 

PCR testy slouží jako nástroj k řízení „pandemie“. Čím více se provede PCR testů, tím více 
bude (i falešně) pozitivních.

Vláda Andreje Babiše, všichni domnělí obvinění poradci, odborníci, experti, dále laboratoře, 
které provádějí PCR testy, jakožto i výrobci PCR i antigenních testů, tak toto všechno musí 
vědět. Ale kvůli svým finančním zájmům občanům ČR lžou a občané tak jsou i nadále klamáni 
a manipulováni.

(viz příloha: Motiv C19)



Toto trestní oznámení podávám, protože zločiny proti lidskosti, které byly spáchány pod 
rouškou falešné pandemie Covid-19 na občanech ČR jsou neomluvitelné a neobhajitelné a 
protože i já jsem jedním, jednou z mnoha poškozených.

Vláda Andreje Babiše už od začátku věděla, že Covid-19 není žádný smrtelný virus, ale jedná 
se o zcela běžné respirační onemocnění, což několikrát během „pandemie“ pronesl i bývalý 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Vojtěch: Pro většinu lidí je koronavirus jako chřipka. Ohroženi jsou senioři a lékaři

28.2.2020

https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtech-pro-vetsinu-lidi-je-koronavirus-jako-chripka-

ohrozen/r~7cf54d505a4011ea9c800cc47ab5f122/

(viz příloha: Časová osa C19)

Přesto vláda Andreje Babiše vydávala nezákonná opatření a později tuto pravomoc delegovala 
na MZČR. Tím b y l   p r á v ě   d o k o n c e   n a r u š e n   princip fungování právního a demokratického 
státu, včetně dělby moci ve státě.

Vláda Andreje Babiše své občany zradila, úmyslně je šikanovala, porušovala jejich základní 
lidská práva a svobody. Vláda AB má na svědomí lidské životy, zhoršení zdraví obyvatel, 
zničenou ekonomiku státu, astronomickou zadluženost státu, atd.

Vláda Andreje Babiše měla možnost se rozhodnout, jak se od začátku „pandemie“ zachová. 
Politici se mohli kdykoliv vzdát svých funkcí a odstoupit. Dokonce bylo na vládě, jakou 
„pandemii“ občanům ČR udělá. Vláda AB se mohla vydat cestou DOPORUČENÍMI jako 
například ve Švédsku, ale vláda Andreje Babiše se vydala cestou diktátu a represe, a vydávala
jedno nezákonné opatření za druhým, která pak na občanech drakonicky vynucovala za 
pomocí policie.

(viz příloha: Obvinění a agenda C19)

Vláda AB razila cestu jen jediného správného názoru, jen jediné pravdy. Nedovolila odbornou 
debatu, zavedla cenzuru a protistranu s jiným názorem označila za dezinformátory.

Andrej Babiš svým občanům již od začátku lhal. Například, že očkování nebude povinné, že 
nebude docházet k diskriminaci neočkovaných, nebudou zavedeny Covid-pasy, atd.

Vláda Andreje Babiše platila z veřejných peněz firmy, aby lhaly veřejnosti.

Dezinformace 3

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Dezinformace-3:f

https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtech-pro-vetsinu-lidi-je-koronavirus-jako-chripka-ohrozen/r~7cf54d505a4011ea9c800cc47ab5f122/
https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtech-pro-vetsinu-lidi-je-koronavirus-jako-chripka-ohrozen/r~7cf54d505a4011ea9c800cc47ab5f122/
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Dezinformace-3:f


Vláda AB svým občanům již od samého začátku falešné pandemie Covid-19 záměrně lhala a 

účelově je strašila. Vláda spolu s mainstreamovými médii vytvořila pro své občany 

sofistikovaně děsivou divadelní inscenaci Covid-19 a občané ČR se stali doslova účastníky 

psychologické operace. Nikdy předtím nemělo žádné onemocnění, tak obrovskou mediální 

pozornost. A to vše proto, aby byl zaveden digitální EURO Covid pass a připravila se cesta pro

vakcínu, která měla být jediným východiskem z „pandemie“. A také proto, aby určití lidé, 

určité společnosti mohli profitovat na této falešné pandemii. 

Vláda AB zničila ekonomiku státu, astronomicky zadlužila občany ČR. Vláda šikanovala svými 

nezákonnými opatřeními malé obchodníky a živnostníky. Mnoho z nich muselo ukončit svou 

činnost. Vláda tyranizovala obyvatele ČR a především děti pod záminkou ochrany zdraví. 

Nezákonná opatření vydávána vládou ovšem neměla žádný vliv na šíření Covid-19 a byla tak 

zcela zbytečná. Naopak následky a dopady nezákonných opatření jsou mnohokrát horší, než 

kdyby je vláda AB nevydala vůbec. Nezákonná opatření vlády měla obrovský negativní dopad

na zdraví všech občanů ČR, mnoho lidí kvůli vládním opatřením a postupům vlády zemřelo. 

Vakcíny proti Covid-19 nebyly konstruovány, aby bránily šíření viru a vláda to věděla již od 

samého začátku. Vláda lidem lhala jak je vakcína účinná, bezpečná a jak je zapotřebí 

dosáhnout velké proočkovanosti kvůli kolektivní imunitě, což byla ovšem absolutní lež. Vláda

moc dobře věděla, že účinnost ani bezpečnost vakcín nezaručuje ani sám výrobce. Vláda ČR 

rozdělila společnost na dvě kategorie občanů, kdy očkované zvýhodňovala a neočkované 

diskriminovala. Vláda AB vystavila občany ČR zdravotním rizikům tím, že idealizovala vakcínu,

která NEFUNGUJE a má vysoké riziko nežádoucích účinků.

(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)

Práva občanů jsou porušována jako za nacismu!

24.1.2022

https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-za-

nacismu/?fbclid=IwAR2pLDg7u22Zper5C0LuJndHyulsCZorF-S7XFeZLquUFz65UMHEWQjbx5o

úryvek z článku:

Chorvatský europoslanec Mislav Kolakušić ve svém projevu v Evropském parlamentu:

"Vaše zpráva o stavu základních svobod a práv občan EU je v příkrém rozporu se skutečným stavem. 

Za posledních 80 let, od dob nacismu, nebyla základní lidská práva nikdy tak vážně porušována:

Právo na svobodu pohybu, právo pracovat, právo na zdravotní péči, právo zakázat lékařské pokusy 

páchané na více než 500 milionech lidí v Evropské Unii.

Je právem každého občana učinit rozhodnutí ohledně svého zdraví a svého života.“

https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-za-nacismu/?fbclid=IwAR2pLDg7u22Zper5C0LuJndHyulsCZorF-S7XFeZLquUFz65UMHEWQjbx5
https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-za-nacismu/?fbclid=IwAR2pLDg7u22Zper5C0LuJndHyulsCZorF-S7XFeZLquUFz65UMHEWQjbx5


Tímto trestním oznámením nechci nikoho poškodit ani nikoho krátit na jeho právech.  Ani 

nikoho nechci urazit na cti, anebo ho pomluvit. Dále nikoho nechci křivě obvinit z trestného 

činu, abych mu tak přivodil(a) trestní stíhání.

Pravděpodobní obvinění byli obviněni na základě nashromážděných důkazů, předložených 

argumentů, logických faktů a propojených souvislostí. U domnělých obviněných záleží na 

tom, jaké informace jim mohli být dostupné a známé v určitém čase. Všechny tyto informace

jsou obsaženy a snadno dohledatelné v tomto trestním oznámením a jeho přílohách.

Tímto trestním oznámením plním svou občanskou povinnost a oznamuju spáchané trestné 

činy, které jsou uvedeny v §368 Neoznámení trestného činu, Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ 

HLAVA X Díl 8. Jedná se například o trestné činy útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a 

diskriminace skupiny lidí (§ 402), vlastizrady (§ 309), sabotáže (§ 314) a tak dále.

Souhrn žádostí, které jsou cílem tohoto trestního oznámení:

Ve vší úctě žádám, aby byl zahájen řádný a spravedlivý soudní proces ohledně falešné 

pandemie Covid-19 se všemi domnělými obviněnými, tak jak je v právním státě založeném 

na demokracii u nezávislé justice patřičné.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí o okamžitém zastavení vakcinace proti Covid-19.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se současné a nespolehlivé PCR testy pro 
diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se současné a nespolehlivé antigenní testy pro 
diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.

Ve vší úctě žádám, aby byly vráceny peníze za udělené pokuty, které byly uloženy v

souvislosti s nezákonnými protiepidemickými opatřeními Covid-19, protože tato opatření

byla již od samého začátku vydávána s vědomím, že jsou nezákonná.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby spolky tzv. fack-checkerů: Manipulátoři.cz z.s., 

Český klub skeptiků Sisyfos, z.s. a Demagog.cz, z.s.  byly soudním rozhodnutím zrušeny. 

Protože tyto spolky nenaplňují svou hlavní činnost dle §217 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.. Tyto 

spolky dělají přesný opak toho, než pro jaký účel byly založeny a více než ověřováním pravdy 

se zabývají veřejnou dehonestací a urážením určitých (skupin) osob.

Cílem tohoto trestního oznámení je, aby už se neopakovala žádná podobná falešná pandemie, a 

aby byli spravedlivě potrestáni viníci, kteří nesou odpovědnost za negativní následky a dopady, 

které nezpůsobil žádný virus, ale vláda AB a jejich experti a odborníci, kteří stále občanům ČR lžou.

Všechny použité internetové odkazy v tomto trestním oznámení a uvedených přílohách jsou 

zálohovány na stránce archive.ph. V případě, že internetová stránka bude nefunkční anebo smazaná, 

pak tuto stránku najdete, právě na stránce archive.ph. Stačí zkopírovat odkaz a vložit na archive.ph.



ZÁVĚR

Ve světle všech těchto důkazů, vědeckých publikací, recenzovaných studií a logických faktů a 

argumentů vyzývám ve vší úctě soudní moc, aby konala a řádně prošetřila tento případ 

falešné pandemie Covid-19, jejíž organizovaný zločin se dotýká nejvyšších politických špiček.

Žádám, aby byl zahájen řádný a spravedlivý soudní proces se všemi obviněnými, tak jak je 

v právním státě založeném na demokracii u nezávislého soudu vhodné.

Soudy a soudci jsou zde již od začátku lidstva. Vždy, když se dvě strany přely, tak zde byl 

soudce, který celou věc posoudil a nakonec rozsoudil. Vážení policisté, vážení státní zástupci,

vážení soudci s velkou důvěrou a respektem Vás vyzývám, abyste konali z moci úřední, která 

Vám byla svěřena, a dostáli jste slibu, který jste slíbili České republice při nástupu do své 

funkce, a započali jste nestranný a spravedlivý proces s pravděpodobnými obviněnými.

Protože i Vy jste jedni z mnoha poškozených, i Vaše rodiny a Vaši blízcí, Vaši přátelé byli 

šikanováni nezákonnými a mnohdy i nesmyslnými a nelogickými opatřeními, a byly také i 

Vám jako všem ostatním občanům ČR odebírána základní lidská práva a svobody. Stalo se to i

Vám. I Vy jste jedni z mnoha obětí tohoto podvodu falešné pandemie jménem Covid-19.

Zeptám se Vás, jestli ta zadluženost státu, to nezřízené a předražené nakupování 

zdravotnických pomůcek za nouzového stavu ze státní pokladny, jestli ti zničení 

maloobchodníci a drobní živnostníci, jestli ten zvýšený počet sebevražd, jestli ten zvýšený 

počet psychicky narušených dětí, jestli ta větší chudoba občanů ČR, jestli tohle je snad ještě 

pořád nějaký ten veřejný zájem, který by chtěl kdokoliv v této republice obhajovat?

Pokud je pravděpodobným cílem občany ČR doslova ožebračit a udělat z nich digitální 

otroky. Tak se Vás zeptám, jestli tohle opravdu chcete? Jestli tohle opravdu chcete pro Sebe, 

Své děti, Vaše blízké a Vaše přátelé? Jestli tohle chcete pro budoucí generace obyvatel ČR?

Dovolím si apelovat na Vaše nejlepší vědomí a svědomí, protože nyní jste Vy strůjci naší 

budoucnosti. Vy teď můžete rozhodnout o budoucnosti našeho národa.

Protože pokud tento podvod, tuto genocidu spáchanou na občanech ČR odložíte a nebudete 

jakkoliv dále vyšetřovat. Tak to už potom ovšem nežijeme v demokratickém a právním státu, 

ale to už potom žijeme v nějakém absurdistánu, kde už vlastně neplatí logika a ani žádné 

zákony, základní lidská práva a svobody jsou běžně porušována, Ústava ČR je pouhý cár 

papíru, stejně jako LZPS a občané ČR jsou pouhými otroky. Začíná novodobá digitální totalita.

Žádám, abych byl(a) vyrozuměn(a) o učiněných opatřeních.

Děkuju Vám všem za Vaši nestrannost při posuzování tohoto případu.

S velkou úctou a pozdravem




