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415 01 TEPLICE

V Teplicích dne 1. dubna 2020
Věc
OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU
Podává:
František Cinkl, nar. 6. 5. 1964 v Teplicích, bytem Litoměřická 1482/12, Teplice
Místo a čas skutku: ČR, od 12. března 2020 doposud
Podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele a současně oznamuji
podezření ze spáchání trestného činu těmito osobami působícími ve vládě ČR:
Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, Jan
Hamáček, ministr vnitra ČR, MUDr. Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví,
a to kvůli podezření, že se dopustili samostatně nebo organizovaně těchto trestných
činů v souvislosti s opatřeními vydávanými kvůli výskytu coronaviru v ČR,
dále podávám trestní oznámení na neznámé osoby z oblasti hromadných
sdělovacích prostředků, které níže uvedené trestné činy podporovaly záměrně
zkreslujícími informacemi.
Podle mého názoru došlo k naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů:
a) § 309 Vlastizrada,
kdy jmenovaní, zejména členové vlády, svými přehnanými opatřeními naplňují
skutek sabotáže cíleným ničením ekonomiky státu a tím umožňují rozvracení
republiky. Záměrně tím také degradují postavení a konkurenceschopnost ČR
vůči ostatním státům.
b) § 357 Šíření poplašné zprávy,
kdy jmenovaní způsobují neopodstatněné vážné znepokojování obyvatel ČR, a
to zveličováním rozsahu a nebezpečí epidemie coronaviru. Zároveň těmito
poplašnými zprávami ovlivňují celou strukturu fungování orgánů ČR. Výhrůžkami
zničujících pokut šíří strach mezi obyvateli ČR.
Zprávy o následcích infikování coronavirem jsou podávány záměrně děsivým
způsobem, překrucovány a zkreslovány neuváděním skutečných příčin úmrtí a
věku zemřelých a záměrným opomíjením srovnání s následky jiných infekčních
onemocnění anebo s úmrtností v minulých letech v dané oblasti. Záměrně jsou

také nadsazována procenta úmrtnosti, kdy je jako základ brán počet
testovaných, nikoliv jako obvykle počet celkově infikovaných, a to s úmyslem
uvádět několikanásobně vyšší úmrtnost osob v případě coronaviru.
c) § 152 Šíření nakažlivé nemoci,
§ 157 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
z nedbalosti,
kdy jmenovaní nařídili obyvatelům ČR, aby trvale nosili roušky nebo podobné
textilní zakrytí nosu a úst, údajně kvůli zabránění šíření coronaviru. Toto
opatření však šíření viru zabránit nemůže, ale naopak snižuje imunitu obyvatel a
zhoršuje jejich zdravotní stav a tím zvyšuje možnost infekce, což jmenovaným
musí být známo. Teatrálně okázalým a neodůvodněným nařízením ve věci
nošení roušek (navíc v době jejich nedostatku na trhu), je prokazatelně
ohroženo zdraví obyvatel ČR, kteří ze strachu z pokut jsou nuceni nosit 1 roušku
i déle než 2 hodiny a z důvodu jejich nedostatku ji používají opakovaně. Při
používání obyčejné roušky vdechují z roušky zpět ve vlhku namnožené bakterie
a plísně, stejně tak jako zákonitě dochází k dlouhodobému vdechování již
vydechnutého CO zpět do plic. Tím dochází k podpoře šíření infekčních nemocí
mezi občany ČR. Jediná prokazatelná účinnost roušky je pouze vůči velkým
částicím slin, kdy například v obchodě s potravinami nebo při těsné komunikaci
má nasazená rouška smysl, nikoliv však ve vlastním vozidle s členem vlastní
domácnosti nebo v přírodě a na volném prostranství.
d) § 314 Sabotáž,
kdy jmenovaní nesystémovým uzavřením některých obchodů, zastavením
některých segmentů podnikatelské činností, vyvoláním tísnivé situace pro
obyvatele neodůvodněným omezením jejich pohybu (kdy jsou v podstatě
nepřímo zadržováni v bytech), kontraproduktivním zkrácením provozní doby
úřadů a dovolením zkrácení provozní doby pošt oslabili vnitřní sktrukturu a celý
chod společenského systému, způsobili krach mnoha podnikajících subjektů a
uvržení řady rodin do bídy. Rozsah škody na hospodářství ČR je nedozírný.
Zároveň tím jmenovaní připravili znehodnocení úspor obyvatel a začátek
nástupu hospodářské krize v ČR. Členy vlády podezírám, že pod záminkou
ochranných opatření připravují likvidaci hotovostních plateb, neboť připustili
vynucování neanonymních bezhotovostních plateb, na což již řada výdejních
míst a dodavatelů služeb přistoupila, a porušuje tak zákon o platnosti hotovostní
měny jako oficiálního platidla, a to bez povšimnutí ze strany příslušných orgánů.
Podezírám jmenované osoby, že tak činí i se znalostí skutečného rozsahu
nebezpečí ze strany coronaviru, který v ČR ani v Evropě nedosahuje následků
opakujících se chřipkových epidemií. Podezírám jmenované ze záměrného
poškozování ekonomiky a struktury státu a z přípravy masivní podpory
lichvářství a uvrhnutí celého státu i občanů do ještě vyšší zadluženosti. Není
totiž nijak prokázáno, že by rychlost šíření viru byla ovlivnitelná rouškami nebo

ostatními realizovanými opatřeními, které však jednoznačně způsobují škody
velkého rozsahu na zdraví obyvatel (roušky) a na ekonomice celého státu i
jednotlivců.
e) § 158 Zneužití pravomoci veřejného činitele
Mám podezření, že jmenované osoby zneužívají své postavení k plnění cílů
nadnárodních lichvářských skupin, protože následkem vládních opatření dojde
k dalšímu zadlužení nejen státního rozpočtu, ale i k masivnímu zadlužení
běžných občanů, což zvýší zisky velkých finančních společností.
Protože nemám právnické vzdělání, nejsem z pozice řadového občana schopen
s ohledem na nadnárodní rozsah a sofistikovanost způsobu provádění výše uvedených
trestných činů podat k uvedeným podezřením potřebné množství a kvalitu důkazů. Pro
orgány činné v trestním řízení je však snadné jejich dohledání – důkazy jsou dostupné
v dokumentech z jednání vlády, v médiích a statistikách. Z těchto důvodů se v trestním
oznámení výčtem konkrétních důkazů nezabývám. Uvedu jen argumenty, které mě
k podání trestního oznámení vedly:
a) Statistické srovnání následků coronaviru a běžných chřipkových epidemii
ukazuje, že se v případě coronaviru nejedná o rozsah nebezpečí, které by mělo
zavdat příčinu k takovým – pro celý stát – zničujícím opatřením, která nejen
omezují svobody občanů, ale také likvidují ekonomiku a oslabují
obranyschopnost ČR. Následky coronaviru zatím ani celosvětově nedosahují
následků chřipkové epidemie, nedošlo k vyšší úmrtnosti oproti minulým rokům,
zatímco následky vládních opatření jsou zničující už nyní.
b) Opatření, která jsou proti šíření coronaviru realizována, jsou svými následky
neúměrně nebezpečnější než samotná infekce, nijak rychlost šíření viru
nesnižují, což prokazuje křivka růstu počtu infikovaných. Opatření pouze zvyšují
oslabení obyvatel z hlediska zdravotního, ekonomického a sociálního a šíří
strach mezi občany. Zároveň jsou opatření nesystémová – na jedné straně je
zájem zabránit shlukování obyvatel, ale na straně druhé se omezuje provozní
doba pošt a úřadů, zatímco právě tyto organizace by měly provozní dobu
naopak prodloužit.
c) Drakonické pokuty za nedodržení karantény, kterými je občanu ČR vyhrožováno
(nesmyslné 3 miliony Kč za porušení karantény a 20 tisíc Kč za nenošení
zdravotně škodlivé roušky), spolu s oficiálním nabádáním k bezhotovostnímu
platebnímu styku nejsou ničím jiným než útlakem obyvatel za účelem likvidace
svobod a demokratických principů společnosti.
d) Z dostupných odborných pojednání je známo, že velikost částice coronaviru činí
cca 1/10.000 mm, zatímco velikost částic zachytitelných běžnou rouškou či
textilií činí cca 1/100 mm (v nejlepším případě – pokud odhlédneme od
obvodových netěsností roušek vůči obličeji, kdy rouška v podstatě nezachycuje
nic). Nejmenší velikost kapének vylétajících z úst při prudkém výdechu začíná na

cca 1/10.000 mm. Z toho vyplývá nesmyslnost a škodlivost trvalého používání
roušek, zejména v přírodě, venku ap., které je pouze šikanou obyvatel. Naopak
přemnožení bakterií na vlhké roušce a vznik plísní jsou spolu se
zpětně vdechovaným CO skutečným nebezpečím; mohou způsobit záněty
dýchacích cest, alergické reakce, snížení pozornosti při náročnějších činnostech
ap. Toto jsou nezpochybnitelná a všeobecně známá fakta - přesto jsou lidé
nuceni pobíhat v rouškách i po lese. Dále je jednoznačná nesmyslnost používání
roušek v automobilu, zejména pokud v něm cestují členové jedné domácnosti.
To nelze vysvětlit jinak než záměrem zdravotně a psychicky poškodit
obyvatelstvo, způsobit izolaci jednotlivců a vybudovat totalitní moc, ke které
současná vláda již delší dobu směřuje (např. viz dříve Hamáčkova „předsudečná
nenávist“).
e) Média často zveřejňují zkreslující články o pandemii v Itálii, avšak lze dohledat
z jiných zdrojů a ve statistických tabulkách, že ani tak v Itálii nestoupla oproti
minulým rokům úmrtnost. Dále lze dohledat, že většina zemřelých jsou lidé nad
70 let věk a že v zasažené oblasti je vysoký průměrný věk obyvatel, kdy
oslabeného jedince může zabít jakákoliv běžná infekce či choroba. Naproti tomu
se občan v tendenčně laděných zprávách dozvídá, že „lidé padali jako mouchy“
a „mrtvé už není kam dávat“. Média cíleně zkreslují skutečný stav uváděním
polopravd, že se jedná o „zemřelé infikované coronavirem“, ale už neuvedou,
zda dotyční skutečně zemřeli na tento virus.
Jsem přesvědčený, že viníci by měli být zbaveni svých funkcí, postaveni před soud, aby
se zodpovídali za nedozírné škody, které našemu státu i jednotlivým obyvatelům ČR
způsobili. Jejich jednání považuji za vlastizrádné a sabotážní, protože jakékoliv
opatření na ochranu obyvatel nesmí být více zničující než samotné riziko infekce.
Žádám o písemné vyrozumění o výsledku šetření mého podání na níže uvedenou
adresu.

František Cinkl
Litoměřická 1482/12
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