VIDEO: Skandál z Uherského Hradiště dostává
mezinárodní rozměr, šokující zásah městských policistů
proti muži bez respirátoru a následné ponechání plačícího 3letého dítěte bez dozoru na ulici otřásá internetem! Nová
normalita v České republice, kde policisté zalehnou muže na
chodníku jenom proto, že mu dýchání přes respirátor činí
respirační obtíže, ukazuje na prohlubující se fašizaci
bezpečnostních složek podněcovanou vládními nařízeními,
které jsou v rozporu s Ústavou, Chartou a Listinou! Video
jsme přeložili do angličtiny a ruštiny a přeposlali americkým
a ruským médiím!
Českými médii v těchto hodinách doslova lomcuje a otřásá
skandál z Uherského Hradiště, kde kolemjdoucí natočil na mobil
šokující video zachycující zásah dvou městských strážníků proti
muži, který neměl na ústech respirátor. Strážníci muže povalili
na zem, jeden mu zkroutil ruku a druhý strážník držel muže
pod krkem, který mezitím volal o pomoc a dožadoval se
zásahu a pomoci státní policie [1]. Jenže, skandál spočívá
především v tom, že celému incidentu bylo svědkem 3-leté dítě,
malý syn zadrženého muže.
Chlapeček začal plakat a ujala se ho zaměstnankyně místní
prodejny s pečivem, která chlapce vzala do náruče a snažila se
jej uklidnit. Strážníci muže svalili na zem proto, že se jim prý
nechtěl legitimovat a prokázat totožnost. Už tady udělali
strážníci chybu, protože pro zjišťování totožnosti, v případě
nespolupráce osoby, mají strážníci za povinnost volat státní
policii. A skandál měl pokračování.
Přestože muž neustále žádal o přivolání státní policie, strážníci
nikoho nezavolali a muže odvezli na služebnu městské policie,
přičemž malé 3-leté dítě nechali napospas osudu na ulici. O
chlapce se postaraly nakonec ženy ze zmíněného pekařství,
za což jim patří poděkování, ovšem dítě si podle názoru
lékaře, na kterého jsme se obrátili s prosbou o zhodnocení,
ponese trauma po velmi dlouhou dobu. V tomto věku dítě
nechápe souvislosti a nerozumí tomu, proč dva cizí muži škrtí

jeho tatínka a kroutí mu ruku, proč ho nakládají do auta a někam
odváží, a proč ho nechávají samotného na ulici. Pro dítě to může
znamenat velice hluboké a dlouhotrvající trauma, protože
takovéto násilí na tátovi malé dítě nepochopí. A absurdní rovina
tohoto skandálu tím nekončí, je to daleko horší.
Strážníci muže sbalili a odvezli na služebnu, malé dítě
nechali napospas osudu na ulici
Manželka zadrženého muže a maminka dítěte je zdravotní
sestrou a v době zásahu byla v práci v nemocnici a starala se o
pacienty na ventilátorech, kteří onemocněli těžkou formou
Covidu-19. V době, kdy se starala o pacienty, tak městští
strážníci napadli jejího muže a ponechali jejího 3-letého
syna samotného na ulici, o kterého se musely postarat úplně
cizí ženy z pekárny. Její muž nenosí respirátor, protože má
podle informaci respirační problémy a přes respirátor se mu
těžko dýchá a popadá po dechu.
Jestli měl u sebe zdravotní zprávu od lékaře nebo nějaké
potvrzení, to není jasné, každopádně i kdyby se jednalo o
obyčejný nesouhlas s nošením respirátorů, nemůže docházet k
tomu, že strážníci povalí muže na zem, odmítnou přivolat státní
policii ke ztotožnění a na vlastní pěst muže sbalí, odvezou a
jeho 3-leté dítě nechají na ulici napospas osudu. Tohle prostě
není normální.

Plačící chlapeček svědkem děsivého incidentu
Na českých serverech alternativy se hovoří o Gestapu a zásahu
jako za okupace, ale to je hodně vzdálené realitě. Gestapo by
totiž nenechalo dítě na ulici, sebrali by dítě do péče úřadů, na
ulici by dítě nenechali. Není vůbec jasné, kdo naučil strážníky
tomuto postupu, jestli opravdu postupovali podle nějakých
direktiv, anebo jestli porušili postupy a předpisy. Podle
informací byli oba strážníci postaveni mimo službu a celý
incident se vyšetřuje. Znovu je tady třeba si rozebrat celou
situaci. Strážníci na městě jsou až poslední v řadě mocenského
aparátu.
Gestapo bylo jen slabým čajíčkem ve srovnání s tím, co se
děje dnes v souvislosti s covidovou hysterií
Původcem a pachatelem této fašizace, tohoto zla, je vláda České
republiky a její protlačený Pandemický zákon, který udělil
Ministerstvu zdravotnictví větší pravomoci, než měl Úřad
zastupujícího Říšského protektora v dobách Protektorátu Čechy
a Morava. Tento úřad totiž podléhal Říšské moci v Berlíně,
neměl dovoleno vydávat opatření bez kontrasignace v Berlíně,
výkon moci byl regulovaný. V případě Pandemického zákona

a pravomocí udělených Ministerstvu zdravotnictví neexistují
ani náznaky kontrolních mechanismů, protože na teroru proti
českému obyvatelstvu se podílí koalice i opozice ve sněmovně,
která Pandemický zákon prohlasovala.

Obětavá zaměstnankyně pekárny se o plačícího chlapce
postarala, patří jí velké poděkování
Jistě jste zaregistrovali, že Andrej Babiš odletěl [2] do Izraele
nabírat zkušenosti a poznatky z tamního plošného očkování,
podle informaci si tam jede pro inspirace, které potom
zavede v České republice. Andreje Babiše zajímají hlavně
detaily z celonárodního lockdownu v Izraeli, jak to bylo
zvládnuto, jak Izrael kontroloval pohyb lidí pomocí aplikací v
telefonech, jak armáda IDF rozestavěla hlídky v ulicích, jak
fungovaly internační kempy pro odmítače lockdownů, jak
fungovalo plošné očkování na stadionech, všechny tyto
zkušenosti Izraelců budou českého premiéra určitě zajímat a po
jeho návratu můžete očekávat mohutné kopírování procesů z
Izraele do ČR.
Covidová fašizace už začala prorůstat hluboko do české
společnosti, zasahuje i mládež
Největším problémem je apatie českého národa, který je
naučený žít pod terorem, pod diktaturou a despocií. Lidé to mají
geneticky v sobě a když se podíváte na fašizační procesy, tak se
nemůžete divit, že česká sójová mládež už fyzicky útočí proti
občanům bez roušek a stříká jim slzný sprej do očí [3].
Nemáš roušku, tak tady máš pepřákem do ksichtu, debile!
Samozřejmě, že je to stav teroru známý z roku 1939, kdy po
vyhlášení Protektorátu začalo udávání mezi českými občany,
které skončilo de facto až v květnu 1945. V českém národě je
zakořeněný zvyk přizpůsobit se životu v teroru a v diktatuře,

pod nadvládou těch nebo oněch, není to proces iniciovaný
vládou, to je omyl.

Detail placky jednoho ze strážníků
Vláda ČR je pouze obrazem a odrazem charakteru českého
obyvatelstva, je to dokonalé zrcadlo. StB evidovala ke konci
roku 1989 v Československu přes 30 000 spolupracovníků, ale
to byli pouze oficiálně vedení spolupracovníci. Dodnes nejde
spočítat, kolik milionů lidi co řeklo a doneslo na toho
kterého kolegu nebo kamaráda, kolik bylo tzv. pramenů,
resp. zdrojů informací, ze kterých teprve až poté čerpali ti
oficiální spolupracovníci StB informace. A tohle v českém
národě zůstává i po 30 letech, a je to dokonce i v dětech,
fašizace, útoky proti nerouškařům, pepřáky a slzáky.
Dělejte to jako Prymula, až přijdou teplé dny, začnou vám
pod respirátorem na kůži růst houby a plísně
Když dva strážníci v Uherském hradišti povalí na zem tatínka
malého 3-letého chlapce a malé dítě pláče, tak už to není o
výkonu práce strážníka, to už je o teroru, o nenávisti k lidem,
kteří se nepodřídí, kteří si nenechají dát na ústa roubík, který je
dusí, kvůli kterému se jim těžko dýchá. Mnoho lidí teď v

polovině března nechápe a netuší, jaké peklo je čeká zhruba
od poloviny května, až teploty vystoupí nad 20 stupňů
Celsia, v jakou nebezpečnou věc se respirátory promění.
Kdo někdy pracoval v létě s respirátorem, tak ví moc dobře, že
po hodině je respirátor nepropustný, je nasáknutý potem a nedá
se přes něj dýchat. Obvykle se respirátor stane nepoužitelným
již po 20 minutách za velmi teplého dne.

Otec malého chlapce volal o pomoc a státní policii. Ani jednoho
se mu nedostalo
Mnoha lidem vadí respirátor i kvůli tvorbě ekzémů na obličeji,
to možná ani nevíte. Zhruba od května se lidem nosícím
respirátory na obličeji pod maskou začnou tvořit houby a plísně,
protože zapařená pokožka, vysoká vlhkost pod respirátorem a
utěsnění okrajů větší než u roušek způsobuje rozvoj kvasinek,
hub a plísní na obličeji. A proto Roman Prymula roušky a
respíky nenosí, jakmile se vypnou kamery, respík jde dolů,
protože není debil. Dělejte to jako on! A chraňte si děti,
protože v Izraeli nutili k nošení respirátorů i je, takže pozor na
to, co přiveze Andrej Babiše z Jeruzaléma za zkopírované
instrukce pro české goyim. Video z Uherského Hradiště jsem
doplnil o anglické a ruské titulky a upozornili jsme na kauzu

anglofonní a ruská média, protože i v zahraničí by se měli
poučit a vidět, jak vypadá nasunování Nové normality do ČR.
https://aeronet.cz/news/video-skandal-z-uherskeho-hradistedostava-mezinarodni-rozmer-sokujici-zasah-mestskychpolicistu-proti-muzi-bez-respiratoru-a-nasledne-ponechaniplaciciho-3-leteho-ditete-bez-dozoru-na-ulici-otrasa/

