Causa inženýra Fialy aneb boj českého otce s justicí

KDE JSI ZDRAVÝ ROZUME?
Nedávno byl na žádost prezidenta propuštěn uvazbený otec ing. Jiří Fiala, Tři dny
před volbami. Jakožto kandidát malé Strany zdravého rozumu, kritizoval poměry v soudnictví, které jeho i jiné děti poškozují. Jde vůbec o politiku? Bohužel, ano..
Postupné odcizování dětí otcům, používa- Švejkovi. Děti od té doby neměl. Nyní ing.
jí čeští soudci u tisíců dětí. Jinak to prý Fialu uvěznili proto, že prý napadal soudneumí.Přišlo to ze SSSR. Paradoxně jde o kyně z OS Prahy 9. Přitom obě vazby má
stav zaviněný setrvalou státní ideologií.
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Soudce MSP Slaný bránil novinářům v zázna-

Otec ing. Fiala nebyl JUDr Slaným k výslechuvlastních dětí vůbec připuštěn ...

Ing. Jiří Fiala byl prokazatelně napaden justiční
stráží a následně anonymně justicí urážen v
“AHA” jak za “socíku” a posléze kriminalizován.

Také otcova žaloba k Evropskému soudu
do Štrasburku vytváří případu pozadí. Stát
má obavu z další prohry. Jde také o politickou záležitost - a konec konců, od časů
Berii v SSSR jsou soudci vyučení, jak s
“politickými” zacházet. Prezident republiky Václav Klaus jim sice udělal čáru přes
rozpočet a jen čas ukáže, jak tlustou.Svou
roli v odcizování dětí hrají i znalci, a také
u Fialy, vždyť jde o dva syny. Za tučný
peníz ohebně napomáhali svými posudky.
Dnes má Fiala prodat dům, aby jim bylo

JUDr. L. Kloudová z OS Praha 9.zpoza mříží
Soudci by měli občas zkusit, jak je nevinnému ve

Fiala tlumočníkem na ES ve Štrasburku

zaplaceno(!).Jenže, “díla”, které stvořili
jsou odborně slabá a vzájemně si protiřečí. Co nejhorší, mají zásadní vadu:
jsou pochybené eticky. Také ovšem
zbytečné. Fiala, jak mi řekl, své syny
kvůli státně-politickému rozmaru soudců
neopustí. Ale, proč tedy nynější ozbrojený
zásah soudních pochopů, když nic
neprovedl? „Nechtěl se vzdát dětí, tak se
mu pomstili,“ dotvrzuje Luboš Patera ze
sdružení Spravedlnost. Doklady zveřejnili: www.justicetv.cz. Podle nich šlo o
záměrné napadaní nepohodlného.Proč
systém? Je obecně známé, že máme soudců na 100 tisíc obyvatel třikrát víc, než v
iných státech Evropy. Fiala, který chce
novelizaci jistých zákonů, by jim vzal
chleba. Hra “opatrovnických” soudců s
dětmi za statisíce korun
je milá...

“No, konečně! Soud uznal, synku, že potřebuješ
taky mou výchovu! “ (Kresba - Luboš Drastil)

POTLESK PRO OTCE FIALU
Klientelistická skupina soudců a státních
zástupců z devátého obvodu dobře ví, že
je v tom až po krk. Ještě ke všemu,
absolventa VŠ zahraničního obchodu s
červeným diplomem prohlásíte za blázna jen těžko.Jeden znalec se o to snažil
dokonce po telefonu, ačkoli Fialu ani
nevyšetřoval a sám byl kdysi manželkou
prohlášen za pedofila. Soudě podle
písemností, soudce JUDr. Petr Slunečko,
a také jeho soudní družky jsou v tom až
po krk. Slunečko, zřejmě unesen autoritativností soudcovské funkce, hřeší na
imunitu a na tzv.“soudní stát,” přd nímž
varoval předseda ÚS, P.Rychetský.
“Máme už takových ústavních činitelů
a jejich exesů dost”, řekl mi jeden tátů,
po jednání na Praze 7, kam přivedli otce
ing. Fialu v poutech. Když ho pak
ozbrojenci odváděli, doprovodil jej v
jednací síni potlesk.Soudci Mgr. T.
Hájkovi, ačkoliv zjevně drží kolegiálně
basu s “devítkou,” bylo po upozornění
na všechny podjatosti ze strany soudců
jaksi těsno.Kde jsi, zdravý rozume?

Protože chtěl děti spolykaly soudní náklady na
různé vědátory jejich dům.Je to v “zájmu dítěte”?

ZBYNĚK ŠIMŮNEK, autor je sociolog
Foto - autor a jeho archiv
Známí politici (zleva)
P.Hannig a J. Šinágl
vnímají Fialovo uvazbení jako nespravedlivé a celý soudní proces jako samoúčelný
cíl lsoudobé justice.

Soud proti Fialovi poslal “těžký kalibr” - velkopodnikatelku v oboru dětí, JUDr. M.Vodičkovou.

Otec Fiala by raději opravoval svým klukům
kola, než běhal po soudech, ale život je krutý...

