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Předmluva 
 
  Vše začalo zřejmě mojí občanskou informovaností, stejně jako jistý podíl nesla zřejmě 
výchova, kdy jsem ranné mládí strávil studováním bojových sportů, kdy mi jako mnohým 
z nás v dětství inspiroval slavný bojovník nezkrotného bojového ducha, ano nikdo jiný než 
Bruce Lee. 
Snil jsem o tom, jak také budu jednou čestným jako on, nikdo moji čest a ducha nezlomí a 
budu bojovat vždy proti každému zlu, proti kterému bude v mých silách bojovat a že nikdy 
nezůstanu vůči zlu a bezpráví slepý, neboť bych ho jen přiživoval a každý máme od Boha do 
vínku dáno své a některým z nás je pak dán i dar výřečnosti, který může pomoci mnoha 
dalším lidem a může pomoci i zabránit mnohým dalším škodám a bezpráví, je-li využíván tak, 
aby šířil dobro, nikoliv, aby sloužil zlu. 



Bruce Lee byl nezlomný a jak bylo patrné i z jeho poselství a poznámek velice inteligentní, 
kdy jeho zjevnou snahou pak bylo poselství míru a řešení cestou ´´ násilí´´ až jako poslední 
možnosti k ochraně vlastního zdraví. Dodejme i duševního. 
Dalšími byl jak jinak čestný Vinetou a bílý bratr Old Shaterhand a proto jsem se od mala 
snažil věnovat takovým věcem jako moji hrdinové a i tak žít a nikdo mi v tom nebránil. To 
byla asi první chyba nebo první krok k tomu abych se dostal do kriminálu. 
Věnoval jsem se stopovačkám, skautingu, práci s mapou a buzolou, chodil jsem na radio hony 
na lišku, skládal jsem skautské přísahy a sliby cti a dělal dobré skutky, snažil se pomáhat 
slabším oproti silnějším, a jak jsem se později od jedné právničky která mi byla přidělena do 
psychiatrické léčebny na pozorování duševního stavu dozvěděl, že prý žiji v ideálním světě, 
když chci dodržování Ústavy a morálky a práva.. To jsem si skutečně chvíli myslel, že jsem 
v Dobřanech správně a pohrával jsem si s myšlenkou, že bych tam možná i zůstal a skutečně 
se léčil, jestli se mi náhodou něco ´´ nezdálo´´. 
Nicméně jsem se po 8 dnech v léčebně dozvěděl, že je ´´štvu´´ víc než si myslím, a že by se 
mě rádi zbavili a ať zkusím ještě chvilku vydržet, že na tom usilovně pracujou abych co 
nejrychleji vypad. Dvanáctý den mi bylo řečeno, že mám výslovný zákaz se tam vracet a ať se 
tam již nikdy neukazuju. Poté co se tam ocitla známá a chtěla mne na návštěvu jí bylo 
sděleno, že bych se musel nejdříve telefonicky ohlásit.To bychom ale předbíhali událostem. 
Shrneme-li si stručně pak můj život do inkriminované události kdy vše začalo, dá se říci, že 
jsem žil občansky spořádaným životem bez rvaček, soudních pří, přestupkových řízení  a 
podobně. 
Vše vygradovalo až pár policejními nečinnostmi tak jak je všichni známe při běžných 
rvačkách, stížnostech na nezákonné jednání při silničních kontrolách, apod., kdy ať si kdo 
chce co chce oproti policejnímu orgánu tvrdí, policejní orgán má vždycky pravdu a tak jest. 
Pokud se pak snažíte domáhat Ústavy, skončíte dříve či později v léčebnách jako duševně 
nemocný. Mnohým dříve narozeným to již něco jistě připomíná. 
Vy si stěžujete, policejnímu orgánu se to nelíbí a jasně Vám dávají najevo kdo je pánem 
situace a čím více si stěžujete a máte na jejich  jednání důkazů, tím více zažíváte té naší pravé 
´´ demokracie´´, kdy se máte demokraticky právo obhajovat jejich obviněním až k Ústavnímu 
soudu, aby si Vás vyzkoušeli, zda to dotáhnete k mezinárodnímu soudu či nikoliv. Poté Vás 
vyplatí z peněz nás všech a demokracie a trestní odpovědnost úředních osob, natož potom 
soudců, státních zástupců a spol., neexistuje, ale naoko se o ní ´´demokraticky´´ píše, aby bylo 
vše v pořádku. Ono papír snese hodně a nahrávky se mohou pak ztrácet nebo nejsou 
nadřízeným orgánům předávány či i s nadřízenými orgány a častokrát i ministerstvy 
zatajovány, dokud se nedovoláte k ústavnímu soudu. To se to  pak z cizího rozdává. Jen ne 
z jejich, ale hlavně z nás všech. 
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O justiční mafii již toho bylo napsáno a vypovězeno hodně, vzpomeňme za Plzeň případ pana 
Kájínka, křivě obviněného elitního letce který poukázal na chyby v případech CASA pan 
Karel Daňhel, Mosteckou Uhelnou, bývalého defraudanta pana Rittiga, dnes žijícího 
v Monacu, odstraněného nepohodlného politika co si ´´ moc otvíral ústa´´ pana doktora Ratha, 
kdy zrovna náhodou u jeho ´´ převzetí úplatku´´ byla polovina celé policejní české republiky i 
s policejními  a civilními kamerami a médii, aby bylo vše zcela jasné a pak zrovna náhodou 
omylem se zjistilo, že policejní orgán náhodou zapomněl i ve spisu uložit odposlechy k jeho 
obhajobě a to se již pomalu dostáváme k oné naší ´´ třeskuté demokracii a uplatňování práva´´ 
, kdy se jedná o zcela běžnou praxi, zavedenou již v dobách éry minulé, doby takzvaného 
temna, období vlády KSČ v ČSSR, Československé socialistické republice, kdy bychom 
mohli pokračovat velkým výčtem dalších a dalších osoba případů. Tato vláda pak byla  Po 
roce 1989 převedenou do podoby ´´ demokracie´´ ovládané bývalými členy STB,KSČ, SSM, 



apod., příbuzných organizací KSČ, které demokraticky převzali obchody s realitami, koupili 
po většinou za směšné částky bývalé a funkční továrny nebo je přivedli záměrně ke krachu, 
apod. a přes kamarády z těchto odnoží si zajistili svoji moc prostřednictvím moci 
zákonodárné i výkonné, tedy represivními složkami, zejména pak složkou policejní, kdy jak 
již říkal Švejk, ´´ policii tu máme od toho aby nás mlátila a zavírala za ty naše užvaněný 
držky´´, kdy se tak stále koná a pak se napíše – napadení úřední osoby. Máte-li i video, není 
použito a kamarádi si v týmu vše dosvědčí. Bobři si přeci nevypustí svoji vlastní hráz. 
Avšak bojovat je třeba a to i za ty, kteří nemohou. Protože podrobit se zlu nelze. A kdo se mu 
pro vlastní prospěch podrobil, prohrál a dožene ho to dříve nebo déle. Stejně tak jako se tomu 
stalo nyní u mne, stejně i jako u pár dalších vzácných případů, neboť lidé se povětšinou 
zaleknou nebo jsou znechuceni hnusem valícím se ze zastupitelstvem a orgánů veřejné moci, 
kdy jste znechuceni bezbřehým porušováním veškerých nejen práv, o kterém jen tak rádi 
materielně mluví, ale i morálky. 
Tak jsme zde dopadli a toto jsem zjistil při uplatňování práva, když jsem si dovolil podat 
trestní oznámení na dva členy policie pro jejich nezákonné jednání, kdy nikoliv, že by ho 
někdo prošetřoval a následně mne křivě obvinil z křivého obvinění, udělali to jinak. Obvinili 
mě z něčeho jiného, záznamy nebyly a neposkytly, vše si dosvědčili policisté mezi sebou a 
bylo. Dříve jak no nové boty jak se řekne. 
A pokud policista praví i křivě svědčí, nevadí, píše zákon a je svatý a nedotknutelný. Brání 
kmotry bobry a bobří hráz. 
Tak to tedy začalo i se mnou dne 5.2.2008 když jsem s těhotnou družkou v sedmém měsíci 
těhotenství srazil při ujíždění policejní hlídce označník MHD ve 100km rychlosti a ujížděl jim 
dál a nedbal výzev k zastavení a provedení běžné silniční kontroly. To prošetřili, sepsali a 
posvětili. Co že jsem doložil, že označník tam je dodnes a stojí tam po desítky let stále ten 
stejný, kdy jde o ten tlustostěnný, červený, zapuštěný povětšinou v asfaltu a betonu. To 
nevadí. Papír snese hodně, fotografie nikoho nezajímají. Nikdo k nehodně nikoho nevolal, 
v televizi to nikde nebylo, ani nikde jinde. K nehodě totiž ani nedošlo, jednalo se o komplot 
jak přikrýt to, že policie při zásahu pochybila a tak bylo třeba vše nějak ušít a sepsat tak, aby 
se neprovalilo, že snad někdo z policejního bratrstva jednal nezákonně. 
A tak to všechno začalo, mojí stížností na policejní ´´ kontrolu´´ po které jsem strávil půl roku 
v pracovní neschopnosti, kdy jsem vlastně zjistil, že jsem napadl já je a že když mi nakonec 
obvinění neprokázali, že to nevadí a hodili to tedy na dopravní oblast. To že jsem byl křivě 
obviněn z napadení policejní hlídky nikdo neřešil, tedy do té fáze, že bylo třeba se do mne 
řádně pustit, jak mne i policista Josef Miller v uniformě před mým domem poučil na sdělení, 
že si vyprošuji jejich jednání, že jsem nevinný a zcela bezúhonný občan, kdy jsem se 
dozvěděl, že na tom ještě budou pracovat a ještě mi to jednou zopakoval. To, že jsem si to  
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nahrál i to poskytl soudu, který vedl bývalý člen KSČ a nikoho nezajímalo, potvrdil sražení 
označníku a ujíždění hlídce a bylo. To bylo tedy začátkem příběhu, který se může stát 
každému z Vás, pokud se bude chtít domáhat práva a pokud Vám nedojde, že je třeba se spojit 
a proti bezpráví bojovat, nikoliv ho přiživovat. 
Budiž každému z Vás poučením, stejně jako i dovolím si říci příručkou, jak postupovat při 
přích soudních, stejně jako přestupkových řízeních, stejně jako jak si hájit svá práva, stejně 
jako své finance a nenechat si je rozkrást pod rukama zlojedy ve státní správě. Platíte to 
potom Vy, my všichni. Kromě nich. 
 
 
 



 
 
                  Nemilo zloději patřiti na šibenici 
                  Kdo chce hada umořiti po hlavě ho musí býti 
                  Křivého dříví v lese nejvíce 
 
      Staré moudré přísloví 
 
                  ´´ POMÁHAT A CHRÁNIT´´  
 přísloví používané policejním bratrstvem pod taktovkou MVČR 
 
Celá kniha  není nikterou snahou někoho křivě obviňovat, ale přesvědčením autora za podání vlastního svědomí, 
především  na upozornění a ochranu zájmů hájených státem dle Helsinkých úmluv z roku 1977,  
´´ Jak je to tedy s tím protokolem a audio- záznamem z hlavního líčení ze dne 17.7.2013 ? ´´                                                                         
                                                                                                      
                                                                                                 Autor knihy : 
                                                                                               Martin Liška ( SCHWARZ ) 
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Kapitola I. 

Pomáhat a chránit 
 
 
Krásné heslo že? Čestné, vznešené, plné ideálů, které nám byly vštěpovány při výchově od 
mládí, heslo vystihující čest i morálku, každý si při něm vybaví své mládí, odvahu, čest a 
průbojnost se kterou se snažil prosazovat dobro i své dobré nápady, ať již při pomoci starším 
lidem se skládáním uhlí, odnesením nákupu, uvolnění místa v MHD a podobně nebo pak při 
kolektivních návrzích při poradách družstva ať sportovního či skautského či pionýrského 
oddílu. Prostě se každý snažil být dobrým a naplňovat ono krásné heslo pomáhat a chránit, 
stejně jako ve slavné pohádce o Mrazíkovi, ´´ … a slabším pomáhej´´… Takových příkladů 



bychom si mohli uvést velice mnoho. Jistě každého z Vás napadne nějaký příměr. Pokud ne, 
nemá dále smysl, abyste četli tuto knihu a patříte na tzv. druhou stranu, k ´´ bobrům´´. 
I když zabředli-li bychom trošku do oboru psychologie a části podvědomí, naučené, 
vštěpované, potlačené,konflikt,nemoc, dostali bychom se pak k tomu, že i ´´ bobři´´ mají 
v sobě cosi dobrého, avšak již výchovou potlačeného a zasunutého ´´ kamsi´´, kdy konflikt 
jejich vědomí a nevědomí dává pak zcela průkazně najevo jejich nemoc, která se projevuje 
jejich jistým druhem chování, které se projevuje nadměrnou sebedůvěrou, sebejistotou, 
sebestředností, arogancí a nadměrnou vírou v to, že ´´ bobr´´dokáže vše, že je vlastně 
Všehomírou. Jiné výstižnější slovo zřejmě není. Pak již jen kvalifikační, a to ´´ Nemoc´´ a to 
v pravém slova smyslu. Nikdo není všemocný. Zdravému mozku to dá rozum. 
Jde pak tedy o heslo které je ve společnosti ´´ morálně zakódované´´ jako pojem všeobecně 
platného dobra, které je všeobecné, byť kolikrát do podvědomí a ´´ kamsi´´ zatlačované 
obecně uplatňovanou morálkou, které byla povýšena pouze na mamon a je vnímána 
v současné době tak, či lépe řečeno obecně předestírána tak, že ten kdo má peníze musí být 
čestný, protože to nemohl nabít nelegálně, jinak by  na něj dávno přišli, kdy se však právě 
zejména hodně v poslední době dostáváme k tomu, že se přichází na to, že to tak být nemusí a 
tedy vyplývá na povrch to potlačované ´´ nevědomé´´, kdy se pak do střetu svého jednání 
dostávají ti, kteří mají zákon uplatňovat a jsou však příslušni v družině bobrů, kteří si přeci 
nezničí svoji hráz, jako pták či plaz hnízdo, apod.  
Potom tedy následně vyvstává právní chaos, kdy po tisíciletí jako je lidstvo staré je toto heslo 
i přes víru a pomoc Boží, ad., kdy se dostává do střetu pojem dobra a zla, odvěký boj lidstva a 
života na této planetě, možná i ve vesmíru. Na planetě zemi však zcela nepochybně, kdy pak i 
mnohá náboženství poukazují na to, že vše má být v rovnováze, Jing a Jang, stejně jako 
kdybychom nahlédli opět do oboru psychologie, stejně tak má být i v rovnováze vše v lidské 
psychice, a pokud tomu tak či onak není, je vždy déle či dříve vidět, že dojde ke konfliktu ať 
již u osoby samotné, ve skupině či ve společenstvu. Neboť nelze jinak, jsme tak po tisíciletí 
již ´´ naprogramováni´´ a máme v sobě pojem ´´ Konat dobro´´. 
Moderní doba však toto potlačila a povýšila na onen mamon a úspěch a falešné pozlátko, že 
úspěšný musí být čestný a morální, zejména pak pokud se jedná o úřední osobu, která má jít 
přeci poplatna všeobecné morálce dobra v duchu ´´pomáhat a chránit´´ všem slabším, kteří 
nemají tu možnost se aktivně podílet na chodu či tvorbě společnosti a její morálky v širších 
skupinách a širší účinnosti, kdy samozřejmě dokáže větší skupina osob s prosazováním za 
využití různých prostředků více, než jedinec sám, byť by kázal dobro jak by chtěl. Takoví 
jedinci pak končí jako nám všem dobře známý Ježíš, jak se i mezi lidem praví, ´´ každý kdo to 
vždy s někým myslel dobře, dopadl špatně´´, v dnešní době, postavíte-li se proti těm, kteří 
káží novou morálku a využívají mnohých prostředků, skončíte u soudu či na psychiatrii,  
 


