
 

 

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-plzen/543388/ukopali-ukrajince-ktery-se-pak-udusil-

vlastni-krvi-jeden-mladik-dostal-tri-roky-druhy-nic.html 

 

Ukopali Ukrajince, který se pak udusil 

vlastní krví: Jeden mladík dostal tři roky, 

druhý nic! 

 
18. května 2018 ● 15:49 

. 

Na tři roky do vězení poslal Krajský soud v Plzni mladíka (17) ze Slovenska, který ještě s 

dalšími třemi útočníky přepadli loni v Dobřanech na Plzeňsku Ukrajince (†29). Brutálně ho 

ukopali, dupali mu na hlavu. Nebožák se udusil vlastní krví. Motivem útoku byly peníze. 

 To se až tají dech ( údivem )  

Velice hodně, se sevřeným hrdlem, s křečí u srdce na hrudi, a se skoro slzou v očích, a 

s obnovenou bolestí v „celém já“, čtu a vnímám tento vylíčený skutek slovenského mladíka, 

který dostal za nelidskou hrubost jen tři roky …; a já oproti němu dostal „doživotí“ za 

vymáhání omluvy od grázla… ; změnilo mě to celý zbytek života, včetně utrpení . 

 

Což o moje doživotí , ale že tím odsouzením justicí a znalcem  za nesmyslnou maličkost, za 

vykonstruované prý vyhrožování smrtí, utrpěla velká myšlenka do vědy – HDV, to mě 

nesmírně vadí.  
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To je pro mě pocit nesmírně bolestivý. Díky obrovské kampani proti mně, která se strhla po 

mém odsouzení justicí a ve fyzikální veřejnosti do poloh pavědců, šarlatánů, zneuznaných 

géniů, mašíblů, lidových myslitelů, tak díky tomuto pronásledování ( skoro na hranici, na 

ohnivou hranici, do PL .. ), se moje HDV nečetla záměrně. Fyzikové se odvrátili 

od prostudování té myšlenky dvouveličinového vesmíru jenom díky pomluvě ( aniž by věděli 

zda pomluva byla a je korektní ), tím také odsunuli pokrok v kosmologii o dalších 15 až 30 

let. 

   A tak mi při čtení tohoto článku se slovenským grázlem a libovým přístupen soudů, 

přepadlo pomyšlení, že to jsem měl vědět „jak soudí v Plzni“, tak jsem si raději odseděl 3 

roky.., že jsem opravdu měl tenkrát v r. 2006 namísto „vydírání omluvy“ za urážky grázla, ( 

pak pětileté pronásledování policií, státním zástupcem, soudy a vygumovaným znalcem…; a 

posléze pronásledování šílenou bandou hyen vedenou Petráskem ) měl ho jednoduše zkopat ( 

nebo ukopat ) křuskama . Býval bych dostal 3 roky natvrdo, které bych si s velkou radostí 

odseděl  a byl by za jedním grázlem Petráskem „věhlasným kosmologem“ pokoj…, nebylo 

by pětileté pronásledování policií či znalcem, týrání lidskosti, .. nevznikla by fáma o šílenci, 

který vymyslel do vědy sračkovitou HDV a určitě by se našli později lidé vzdělaní a moudří, 

kteří by se nápadu HDV chopili. ( Mihulka na OSLU ukazuje každoročně desítky ujetějších 

nápadů do astrofyziky než je HDV, které jsou následně všemi fyziky řešeny, dokonce se jimi 

zabývají i vážně…. ) 

    Že já jsem tomu grázlovi Petráskovi tenkrát nerozdupal ksicht, aby chcípl, a škemral jsem o 

pochopení a neurážení, nebyl bych býval byl nařčen nějakým vyšinutým znalcem 

(Mimochodem, slovenskýho mladíka žádnej Lotter nezkoumal, většinou grázlové nebývají při 

soudu zkoumáni psychiatrem) za paranoidního schizofrenika a s „elegancí“ bych vylezl 

z basy za tři roky. (!)  Že já vůůůl jsem toho grázla nesmetl ze světa, a prosil ho půl toku-až 

rok o omluvu za ponižování lidské důstojnosti. To byla ale blbost, že pane Nejvyšší státní 

zástupče ? a pane Předsedo Nejvyššího soudu ??? co ? a štrasburstý soude pro lidská práva…, 

že ? 

Lituji svého mírumilovného chování ke grázlovi a dalším .. už ne… 

 

   A s poznámkou do resumé  : nenabádám slušné lidi, napadené, aby se bránili brutalitě a 

grázlům stejnou metodou jako slovenský pachatel, ale …ale vážení slušní lidé, zvažujte, 

rozvažujte realisticky když to nejde moudře lidsky a mírumilovně    co je lepší v dané chvíli 

?!  když jste napadeni. ( ??  rozkopat agresorovi držku a odsedět si 3 roky, anebo se vystavit 

potupě lidské důstojnosti do konce svého života ?? )  

Česká falešná justice jednou odsoudí zloděje miliard peněz podmínkou, jiného zloděje např. 

auta na dva a půl roku natvrdo…jiná justice odsoudí grázla za brutalitu a následnou smrt jen 

na 3 roky ( bez pronásledování psychiatrem ) …a jiná vás odsoudí v podstatě jen za obranu 

své lidskosti nadosmrti do „bílé klece“ a sebere vám půl života zmaří vaše dílo a …a nevadí 

jí, že bude následovat po jejím verdiktu barbarské pronásledování ´odsouzené oběti´ zničení 

jeho celoživotní práce a další újmy. Já jsem pronásledován neustále od r. 2006 dodnes. 

Odsouzeného mladíka čeká po odpykání trestu vyhoštění z ČR zpět na Slovensko, 

kde má podle soudu družku a dvě děti. Rozsudek je zatím pravomocný jen u jednoho 

ze dvou souzených mladíků. 



Protože u druhého mladíka (také 17) ještě rozsudek nenabyl právní moci, nelze jej 

zatím zveřejnit. Třetího útočníka soudit vůbec nebudou, v době spáchání loupežného 

přepadení mu bylo teprve čtrnáct let. 

Čtvrtý ze skupiny Patrik D. (22) na soud teprve čeká. Skrýval se v Anglii, která ho 

letos v dubnu vydala zpět do ČR, kde skončil ve vazbě. 

Krkavčí matka (39) nechala novorozeně utopit ve vaně: 

Počítám s trestem, řekla u …  
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Soud: Dupl oběti na hlavu 

Drama se odehrálo loni v září v baru na Plzeňsku. Ukrajinec tady podle obžaloby 

platil lidem v baru panáky. Mladíci tak viděli, že má peníze a rozhodli se, že ho o ně 

připraví. Kvůli prodeji marihuany ho vylákali ven z baru. Nyní odsouzený mladík oběť 

srazil k zemi a všichni čtyři do něj kopali. 

„On sám nejméně jednou dupl poškozenému na hlavu. Útok byl velice brutální. Podle 

znalců poškozený utrpěl naprosto devastující zranění obličejové části hlavy. Příčinou 

smrti bylo udušení vlastní krví, kterou poškozený vdechl,“ uvedl předseda senátu Jan 

Špeta. 

Vyvraždil rodinu v Bělohradu, souzen ale nebude! Ostrá 

slova šokované příbuzné  
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Ukrajinec pak přišel o batoh, kde měl doklady, mobil, elektronické cigarety a 

peněženku s ukrajinskými penězi. Čtveřice mladých útočníků pak batoh zahodila, 

aniž si všimla, že v něm bylo ještě tři tisíce korun. Tělo Ukrajince našel pejskař u 

plotu mateřské školy. Pokud by se napadenému dostalo včasné pomoci, mohl útok 

přežít. 

K objasnění případu pomohly policii záběry městského kamerového systému. Je na 

nich zachycen odsouzený mladík, jak celý útok později předvádí kamarádům. 

Msta za zabitého? 

Policie dva ze čtveřice útočníků krátce po činu zadržela v domě, který obývají 

problémoví lidé.  Dům místní dobře znají. „Je to naše jediná sociálně vyloučená 

lokalita, většina z více než pěti desítek lidí, kteří v domě bydlí, tam nemá trvalý 

pobyt,“ uvedl starosta Martin Sobotka s tím, že místo častěji kontrolují policisté. 

Stařenku, kterou znal celý život, uškrtil: Ryla do něj, že 

syn není jeho! Dostal…  
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Občas tu řeší sousedské neshody nebo hádky v domě. Po zadržení mladíků přišli 

lidé z domu s tím, že jim vyhrožují kamarádi zabitého, jsou příčetní a netrpí žádnou 

psychickou poruchou…a několik desítek lidí proto z domu odjelo. „Přijali jsme 

oznámení, že mohlo dojít zatím k blíže neupřesněnému vyhrožování u rodinného 

domu v obci na jižním Plzeňsku,“ uvedla tehdy Fialová. Policisté proto dům a jeho 

okolí v průběhu noci hlídali. 

JN, kom 20.05.2018 
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