
Problémy kolem zbraní 

Váženy kolego, mužů li tak nazvat tvoji maličkost. Takový zodpovědný způsob boje 
v policejním a justičním státě je těžko něco prosadit neboť i ústavní soud řešil 
´´justiční mafii´´. Pokut sis všiml tak všude se skloňuje slovo ´´demokracie´ ´bohužel 
toto slovo má několik významu a to podle toho kdo o něm mluví a ty nebo já 
nemáme šanci cokoliv udělat přes to že existuje ustává české republiky –listina práv 
a svobod české republiky atd. 

Když vstoupil nový zákon mam dojem 94 roce byl jsem první který toto napadl neboť 
v našem okrese nečekali co a jak a ihned začali jezdit a zabavovat ty zbraně které se 
nepodařilo odcizit od roku 1989.Byl jsem první který si stěžoval a psal nakonec mi 
bylo řečeno OK v místě bydliště že tady zbroják neudělám a tak jsem se snažil ho 
udělat jinde a světě div se jaké bylo překvapení že jsem toto si dovolil udělat. Trvalo 
to trochu déle něž mi to odpustili. 

Další kontakt se zástupcem p.Kr. mně postihlo na školení kde bylo halda takových 
jako já. Bohužel za co jsem dostával poznámky později zákazy ses si nenechal ujit a 
po krátkém přednesu jsem ho přerušil a zeptal se ´´p. kde vy vlastně žijete v česku a 
nebo v zahraničí´´ když nam vykládáte takové nesmysly a nemate vůbec přehled o 
tom co se děje na okresech a vaše vyprávění není pravdivé. Co následovalo si 
pamatuji dodnes. 

Když jsem upozornil na tuto skutečnost o dětech a mládeží že nam lezou do 
tělocvičen  v uniformách a straší děti a mládež, zazvoní a když jim odemkneš tak tě 
před nimi seřvou proč jako osoba zodpovědná si opustil střeliště nehledě na to že 
tam byli trenéři a doprovod. Bohužel nikdo mi nevěřil a ba naopak naši kolegové  
právníci  že se nedá nic dělat a dřisty pisty. 

Tak že asi tak synečku můžeme bojovat upozorňovat žádat ale pořad se budeme  
cítit  jako Don Chichote de la Manča bojoval s větrnými mlýny. Na jedné straně nam 
slibuji spolupráci a na druhé straně si to udělají dle sebe. Viš sám že jsem bojoval a 
bohužel musím dal přes to že věk a zdraví mi již tak neslouží a boj s ´´úředníkem´´ je 
hrozný. 

Pan Pour  chtěl aby si to lidé přečetli a kontaktovali odpovědí na tvůj příspěvek tak 
se nezlob napsal li sem něco co tě odradilo od další činnosti. Tome svět česká 
republika děla vše jen pro nadlidí a ne pro obyčejné jako jsme my. 
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