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Věnováno památce mého psa Gooda-dobrého křesťana, protože s moji pomocí byl charitní (jen vegetarián a v krajní
nouzi mrchožrout)/ Dedicated to the memory of my dog Good-a good Christian because with my help he was
charitable (only a vegetarian and in extreme need a scavenger)

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

FILOSOFIE ROVNOVÁHY/ PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/ , ( http://www.czechlawfirm.com/ )

ÚVOD - audio

INTRODUCTION - audio

I Věda-also SCIENCE KOSHER+HALAL (detail: HTML , PDF ):
(Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a protože
naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Každá
necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na
Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě
neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva (Fermiho
paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský,
Suma proti pohanům, kniha tři, 112)/ (Sin) I've no children. Because I expect
atomic war if and because our society won't be more charitable, now mainly in
relation to animals. Every uncharitable civilization in Universe which succeeded
in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct in atomic wars,
therefore now there is apparently no other Cosmic civilization within our reach
except humanity (Fermi paradox). Sin to have freezer, yet to murder animals.
(terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles, book three, 112)
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR
ORDER OF VICTORIOUS ARMY:
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě,
kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen
působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou
více názory (spekulace).
Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak
predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní
jednání.

„All living creatures in fact mostly
want to live in a world, where
everyone
likes
each
other,
therefore everyone is still obliged
to cause the least possible death
and pain." All the rest consists
more in views (speculations).
Problem is if the substance of
nature (charity or, on the contrary,
predation) enables generally to
return
charitable
action
for
charitable action.

Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou
krajní nouze důsledně vynucováno jedení
z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených
zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a
převařených v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely zásadně na stáří,

If the eating from dead animals of only medically
guaranteed carrions of animals (eg after
veterinary autopsy and boiled in several waters in
a pot under the lid), which have on principle died
of old age, possibly also slaughter tax as a
punishment for violating this, will not be enacted

popřípadě i porážková daň jako trest za
porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi
pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních

by law and, with the exception of extreme need,
consistently enforced, which now seems very
probable, so that orthodox Muslims, whose
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muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje

religion forbids them to eat carrions, become

jedení
zdechlin,
stali
neortodoxní
muslimové,
pak
jinak
tito
ortodoxní
muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou
třetí světovou válku, ale doufám, že předtím
zemřu.

unorthodox Muslims, then otherwise these
orthodox Muslims will apparently soon start an
atomic third world war, but I hope, that before it I
will die.

Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a
rostlinná semena. Přátelský živý tvor je oprávněn také jíst pouze
postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce,
v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí,
zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených
zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná
nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Postní
jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i
šábesová kachna se šouletem-luštěninami, či křesťanské postní
ryby a i postní kachna) a to dle mě jen za podmínky nikoliv
mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného
ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst
jejich zdechliny. Půst je omezení potravy, což má mít největší
pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se
jedince.

Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit
maso z židy a muslimy nucených velmi
mučivých košer, popř. halal porážek, a to
vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany
konvertovat k židovství či islámu, neboť dle mé
zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé
množství masa. Je dovolené, aby tajní
křesťané jedli košer/halal maso v krajní nouzi.
Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší
holocaust, polský katolický ex-kněz, rekonvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza

The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all
living creatures. Friendly living creature has right also to eat only gradually in
extreme emergency (especially from serious health reasons) eggs, in extreme
emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of old
age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and
humans and milk, or in extreme emergency plants, all always the most
mercifully as possible bred and killed, and products purely from them. Fasting
foodstuffs now even for children are fish and poultry (Jewish Gefilte fish
and also Shabbat duck with tscholent-legumes, or Christian fasting fish
and also fasting duck) and as to me only under condition of not younganimals and of their merciful, virtually at least contemporary organic
farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their
carrions. Fasting is food restricting, which shall have biggest positive
benefit for society of live creatures and for the fasting individuals.

נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר
של שחיטה כשרה או חלאלית שזאת מצוה
,ליהודים ולמוסלמים ושזאת אכזריות גדולה
 זה רוע גדול של הנוצרים.חוץ מצורך קיצוני
 בני, כי מניסיוני,לעבור ליהדות או לאסלאם
אדם כאוכלי הכל צריכים לאכול כמות קטנה
 נוצרים סודיים יכולים לאכול בשר.של בשר
 רומואלד יעקב.חלאלי בצורך קיצוני/כשר
 כומר לשעבר,וסקינל כניצול שואה-וקסלר
: מחבר. יהודי שהתגייר מחדש,קתולי פולני
.דליבור גרוזה

Christians cannot voluntarily eat and pay meat
from the Jews- and Muslims-forced very
torturous kosher, virtually halal slaughters
except for extreme need. It's big evil for
Christians to convert to Judaism or Islam,
because in my experience humans as omnivores
must eat small amount of meat. It is allowed for
secret Christians to eat kosher/halal meat in
extreme need. Romuald Jakub Weksler-Waskinel
as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest,
a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza

23.10, 2022 3:37:30odpol. Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky
zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i
porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím milosrdně zemřu. Bible,
Matouš 24: 14-36, 15: 21-28/ 23.10, 2022 3:37:30odpol. If also for children and women the eating from dead animals of only medically guaranteed
carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also
slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, so in Israel or
through Israel one will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die mercifully. Bible, Matthew 24: 14-36, 15: 21-28
15.2, 2022 15:33:17 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda. Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje
velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz
obrázek v úvodu této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv
může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*)./ 15.2, 2022 15:53:04 My Philosophy of Balance is secular exact science. My Philosophy of Balance
(under license Creative commons, ie common creation) contains a large number of summaries of all kinds of texts. These summaries are intended for community of
charitable living creatures. After studying basic rules of these summaries (see picture at the page top) within more or less number of these my individual
summaries for understanding of practical application of these rules, really everyone can continue my secular philosophical work (of svodky*)
12.6, 2022 6:34:01 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16) 09.06,
2022 23:42:49 matematicky spočítat charitu jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně smrti a bolesti) v určitý časový okamžik, 18.06, 2022
23:47:41 charita jako odměna, trest nelze dokázat. Alespoň milosrdnější než většina / 12.6, 2022 6:36:57 Sure charity(caritas)logy: the least possible death and
pain at a certain point in time. (Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16) 09.06, 2022 23:48:47 counted mathematically charity as the lower limit of death
and pain (ie least possible death and pain) at a certain point in time. 19.06, 2022 0:12:11 charity as reward, penalty cannot be proved. At least more merciful than
most
13.02, 2022 1:08:26 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj komunismu má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz aplikovanou vědu,
ale odmítl Boha jako opium mas.* Také židé věří ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé ukřižovali Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná
láska***, tj. ve zkratce co možná nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity racionální vědu, politiku./ 13.02, 2022 2:36:08 I, communists, Jews,
clerical fascists about human creation of paradise: Communism's paradise has Christian basis, it believed in realization of paradise through applied science, but
rejected God as opium of masses.* Also Jews believe in scientific proof. So clerical fascists believe that dirty Jews crucified Jesus Christ.** But God is charity as
valuable love***, ie in short the least possible death and pain, paradise can only be through a charity rational science, politics.
25.7, 2022 1:43:32 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná
podstata) je přítomna v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná věčná podstata) má svůj původ v evoluci hmoty,
tato charita je schopná vynořit se z hmoty, přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity nekonečně rozptýlené v nejmenší částici./ 25.7,
2022 2:10:05 Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has little animal racism.* Consent: charity (perhaps as God spirit-invisible eternal substance) is
present in matter, charity of all living creatures (perhaps as their God eternal souls-their invisible eternal substance) has its origin in evolution of matter, this
charity is able to emerge from matter, presence of charity embryos from genesis of Universe and existence of this charity infinitely diffused in smallest particle.
22.07, 2022 9:17:12 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2) hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes
asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám
vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci./
22.07, 2022 9:22:02 Zoology according to Bible, where there are 3 kingdoms (evolutionary branches): 1) grass, 2) insect, 3) reptilian. Transliterated Biblia
Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Every insect-/creeping-thing, this living, will be to you to
meal as green grass, I gave /to/ you all). So, after the Biblical Flood, God possibly commanded people to eat meat, at least occasionally a little according to me
ideally a carrion, all because people are omnivores.
21.6, 2014 23:50:06 Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. 28.9, 2021 5:02:50 Semena rostlin, která mohou
ve velké míře nahradit maso./ 21.6, 2014 23:48:23 The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. 28.9, 2021
5:03:14 Seeds of plants which can in big measure replace meat.
21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli. Černá polévka mohla být
vedle zavražděného masa jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka.
Krev možná pijí i hadi. Ale k odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj. ne vždy proti mé Filosofií rovnováhy.*/ 21.10, 2022 In ancient Sparta,
warriors often ate a black soup. This broth was mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt. Black soup could have been one of possible reasons for
their higher height, strength compared to their neighbors, in addition to the murdered meat. Also Mongols as world ex-conquerors drink blood of cattle. Also
snakes possibly drink blood. But to take the blood of an animal we don't need to murder it, ie not always against my Philosophy of Balance.*
01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni milosrdně také syrovými (bez jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně neoplodněnými) vejci
různých velikosti různých ptáků, takže např. mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v divoké přírodě./ 01.02.2021 According to the
Philosophy of Balance the snakes can be fed mercifully also by raw (without any chicken bodies, i.e. on principle unfertilized) eggs of different sizes of
different birds so that for example, a young snake is capable to swallow this egg. Snakes eat eggs also in the wild nature.
20.4, 2022 13:09:57 Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let
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náhle na srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější,
nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace
neúspěšných, slabších ne často smrt. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Lékařská dokumentace z 29.6.2021, ošetřující
veterinární lékař MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě, posty: Dalibor
Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
20.4, 2022 15:03:39 Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5 years
suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predator-leftist, philanthropist. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the
strongests, most resistants survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of human and nature, right-wing selection
of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often death. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Medical documentation
from 29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé
zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
30.7, 2022 12:47:13 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně v andropauze či v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii
střídáním sex partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale působí i její útlum menší než antipsychotika(útlum-kozlík
lékařský, antibludy-rostlinná semena). Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolesti-stresu, nejíst zabitá zvířata) může být šťastný konec./ 30.7,
2022 12:47:52 Depression(also post-coital testosterone-seeds decrease, equally in andropause or in karmic/postmeal stress) is solved in (also schizophrenic)
mania by changing sex partners, physical training, antidepressants increase low testosterone level also in women, but have also its sedation effect less than
antipsychotics(sedation-Valerian herb, antidelusions-plant seeds). Lasting stress is more medicines. Mainly charity(least death,pain-stress, not to eat killed animals)
can be happy end.
16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v
pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě opiátů (např. morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v
polospánku, 3)nejlepší je působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata, kdy v pekle jedí tyto po šťastném, dlouhém životě nejslabší hady zemřelé
ihned na infarkt./ 16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jewsnakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of opiates (morphine, Valerian
herb) they eat weakest snakes half asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to eat killed animals, when in hell they eat these after happy, long life
weakest snakes died immediately of heart attack.
15.6, 2022 21:29:58 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím
2022, (např. po veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp. porážkovou daň. Volím různé demokratické
strany, jež mě zradili (i STAN). Chtěli kořist, ne spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a bolesti (Lota rodinu
charita od atom bomby v Sodomě). Žádám o potvrzení doručení. S úctou 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ 15.6, 2022 22:37:30 Czech democratic parties.
Does any of you want to end ban on sale of medically guaranteed animal carrions, otherwise I don't vote in 2022, (eg after veterinary autopsy, boiled
in several waters in pot under lid), dead mainly in old age, possibly slaughter tax. I vote for various democratic parties who betrayed me (also STAN). They wanted
prey, not justice-charity(Bible,Gen.18:25,Prov.10:2,11:4, 1John 4:16)=least possible death and pain(Lot's family a charity vs. Sodom atom bomb). I request
confirmation of delivery. With respect 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Král světa je nejméně na asi 51% dle židů princip vraha , ale dle
křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního
židovství a charitního islámu. (podle darwinismu a současného
ortodoxního židovství vláda charity v přírodě /tj. podle mě osudová povinnost
všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti/ je milosrdná,
nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale
podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky
ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu)

Filosofie rovnováhy, blíže česky a anglicky viz ZDE : Ortodoxní
židé* jsou možná hadi. Hadi jsou možná ortodoxní
židi*.
*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli
zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné
maso (např. po veterinární pitvě a převařené v
několika vodách), které zemřely sami od sebe zásadně
na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího
Boha (Bible: Leviticus 5,2-19, Leviticus 11, Leviticus 17,10-16, Leviticus 22,1-16,
Deuteronomium 14,1-21, Soudců 14,5-20).

King of world is at least about 51% by Jews a murderer principle , but by
Christians a love principle. On the contrary I philosophically highly appreciate
charitable Judaism and charitable Islam. (according to Darwinism and
contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature /i.e.

according to me the fateful duty of all living creatures to cause the least possible death and pain/

is merciful, nevertheless a lie, because a human being is a top carnivorous
predator, but according to my Philosophy of Balance I believe that merciful truth
is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive)

Philosophy of Balance, for details in Czech and English see HERE : Orthodox
Jews* are possibly snakes. Snakes are possibly Orthodox Jews*.
*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat
carrions (of animals) as the current most merciful
possible meat (e.g. after veterinary autopsy and
boiled in several waters), which died of
themselves on principle of old age, namely because of alleged (not
charitable) ban of only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16,
Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).

Definice práva. Existují dvě teorie: Za prvé, že všichni živí tvorové
jsou v podstatě dobří a mohou spolupracovat. Nebo za druhé naopak,
že skupiny živých tvorů bojují nemilosrdně o život jedna proti druhé.
První teorie uvedená výše: Biblický Nový zákon jsou morálky příkazy,
ale Biblický Starý zákon jsou sankciované zákona zákazy, obojí tvoří
základ jakéhokoli práva. Státní právo (tj. osoby u moci) mají trestat
jen velká porušení práva tresty v přiměřené (tj. zákonné, tj. dle
společenské smlouvy) ale spodní (tj. výchovné) trestní sazbě, kde jsou
zbytečně velmi ohroženy život, zdraví (obojí člověka ale také zvířete)
(pro tyto protiprávní činy proti životu a zdraví člověka s nejvyšším
přípustným trestem přesně stejného poškození života a zdraví lidského
pachatele, tj. například oko za oko) a majetek (krádeží) (pro tyto
trestné činy proti životu a zdraví zvířete a proti majetku s nejvyšším
přípustným trestem, aby život a zdraví člověka nebyly vážně
poškozeny). Co se týká procesního postupu, tak věřím, že “Nebo nic
není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby
najevo nevyšlo.” (Bible kralická, Nový zákon, Marek 4, 22, Lukáš 8,
17), proto mezi rozsudkem a výkonem trestu vážně poškozujícího
zdraví odsouzeného uloženým tímto rozsudkem a také mezi rozsudkem
a výkonem trestu smrti proti odsouzenému uloženým tímto rozsudkem
poměrně dlouhá doba by měla zásadně uplynout. Stát má mít co
možná nejméně úředníků, protože ne-velká porušení práva má Stát
nechat řešit prostřednictvím běžných mezilidských vztahů (tj.
horizontální spravedlnost).

Definition of law. There are two theories: Firstly, that all living creatures are
good in substance and they can cooperate. Or secondly on the contrary, that
groups of living creatures fight unmercifully for life against each other. The first
theory mentioned above: Biblical New Testament are morality commands, but
Biblical Old Testament are sanctioned statute bans, both of which form the basis
of any law. State law (ie persons in power) shall punish only big violations of law
by punishments at a appropriate (ie legal, ie according to social contract) but
lower (ie educational) punishment rate, where are unnecessarily very endangered
life, health (both of which of human being but also of /higher evolutionary degree
believed/ animal) (for these unlawful acts against the life and health of a human
being with the highest permissible punishment of exactly same both life and
health damage of human perpetrator, ie for example eye for eye) and property
(by theft) (for these unlawful acts against the life and health of an animal and
against property with the highest permissible punishment, that the human life
and health are not seriously damaged). As to the legal proceedings, I believe that
“Or there is nothing hidden that is not revealed; without it being so hidden that it
will not come to light. (Bible of Kralice, New Testament, Mark 4, 22, Luke 8, 17),
therefore between the judgment and the execution seriously damaging the
convict's health imposed by this judgment and also between the judgment and
the execution of the death penalty against the convict imposed by this judgment
a relatively long period of time should elapse on principle. State shall have as few
officials as possible, because non-big violations of the law should be left by State
to solve through ordinary interpersonal relationships (ie horizontal justice).

Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso, jsou
například to, co se dává z polní trávy do hlíny, aby na poli vyrostla
nová tráva. Naopak rostlinné plody, které jsou obvykle zdravější než
semena rostlin, jsou například to, co roste na stromě a jednak to je
zbytek tohoto plodu rostliny, a jednak jej lze jíst, před tím, než
dáme rostlinné semeno z tohoto rostlinného plodu do hlíny, aby
vyrostlo v nový strom. (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)
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Seeds of plants which can in big measure replace meat, are, for
example, what is given from field grass into soil to grow new grass
in field. On contrary the plant fruits, which are usually healthier
than plant seeds, are for example, what grows on tree and both it is
the rest of this fruit of plant and it can be eaten, before what we
give the plant seed from this plant fruit into a soil to grow into new
tree. (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)
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My articles-2-outside my books-after death of my
dog Good on 27.06.2021-Philosophy of BalanceParty for the Rights of All Living Creaturesmanual.

10.12.2020 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin
December 10,2020 The ban on free sale of medically guaranteed
je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení Evropské Unie
carrions is unconstitutional. According to Article 18 (9) of Regulation of
2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz zde)
European Union 2017/625 within the Member States, and newly in
nyní to mohou změnit ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na
Slovakia (see here), this can now be changed by constitutional
zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem
complaints by individuals proposing to repeal national legal provisions
(viz ZDE ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a
with that ban (see HERE ) and thus to avert civil wars of the far right
komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy;
and communists due to Islamic conquest of Europe;
09.12.2020 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald Trump a
December 9, 2020 I really do not hope, that Joe Biden is better than Donald
odvrátí tak možnou atomovou třetí světovou válku civilizací. Jestli se
Trump thus averting a possible atomic third world war of civilizations. However,
však Joe Biden stane prezidentem nejmocnější Západní velmoci, pak
if Joe Biden becomes president of the most powerful Western power, then he will
bude třeba mu dát 100 dní šanci. Tj. jestli v těchto prvních 100 dnech
need to be given a 100-day chance. I.e. if, in these first 100 days of his term,
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j j
p
jeho mandátu Joe Biden 1) podstatně pomůže zvířatům v průmyslových
velkochovech, 2) podstatně omezí potraty, 3) podstatně pomůže
Palestincům, 4) podstatně pomůže chudým lidem (v USA zejména
Afroameričanům).;

g
y
y
Joe Biden 1) substantially helps animals in factory farms, 2) substantially
reduces abortions, 3) substantially helps Palestinians, 4) substantially helps the
poor people (in USA especially the African Americans).;

November 30, 2020 Contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic
30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apocalyptic literature with references to the Koran as a justification for a possible
apokalyptická literatura s odkazy na Korán jako zdůvodnění možné
future (atomic) third world war of civilizations, or possible future Islamic terrorist
budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných
attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for modern Western military
budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako
policy in the Islamic world;
pomsta Muslimů za novodobou Západní vojenskou politiku v islámském
světě;
November 28, 2020 When will all persuaded predatory people, i.e. persuaded
Darwinists, persuaded Jews etc. (they do not believe in charity, Biblical miracles
28.11.2020 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení
did not help) start eating carrions? Possibly because of the apocalypse.;
darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v charitu, Biblické zázraky
nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse.;
November 26, 2020 In Denmark, 17 million mostly healthy minks were
unmercifully preventively killed because of coronavirus. See HERE : Norci utracení
26.11.2020 V Dánsku bylo nemilosrdně preventivně zabito 17 milionů kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý,
Novinky;
většinou zdravých norků kvůli koronaviru. Viz ZDE : Norci utracení kvůli
zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres
Skoupý, Novinky;

November 19, 2020 Czech President Miloš Zeman signed Act No. 501/2020 Coll.
amending the Czech Act on the Protection of Animals against Cruelty banning the
19.11.2020 Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 cage breeding of hens from 2027 and the dressage of some animals in circuses.
Sb., kterým se mění český zákon na ochranu zvířat proti týrání
The ban on the cage breeding of hens is already in force in neighboring Germany
zákazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru některých zvířat and Austria, for example. See HERE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027
v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v
i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Author Josef Kopecký, idnes.cz) and HERE : Zákon č.
501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ...,
sousedním Německu či Rakousku. Viz ZDE (: Poslanci zakázali klecový chov
slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Autor Josef Kopecký, idnes.cz)
zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;
a ZDE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje
November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA na systému AToM3;
dictatorship or democracy, eating of carrions and possibly a radical Islamic
(atomic) third world war;
07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či
demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí
November 3, 2020 In relation to the recent Muslim assassinations and
světové válce;
the possible radical Islamic (atomic) war of civilizations;
03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a
možné radikální islámské (atomové) válce civilizací;
01.11.2020 O zákonech o umělých potratech;
18.9.2020 Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat,
která zakazuje kožešinové farmy. Polsko je přitom nyní jedním z
největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již v roce
2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně
zmizely. Viz ZDE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece,
InfoDnes.cz, 18.09.2020, Autor Ivo Krajc;
15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti
pro nežidy jíst zdechliny, ortodoxní židé jsou možná hadi;
10.08.2020 A co budoucnost (ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí
Ústavního soudu České republiky o nelegalizaci prodeje zdravotně zaručených
zdechlin);
23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU de
facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů
hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České
republiky;
16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé" jako
"statutární kolizní mezinárodní právo" a "mezinárodní právo veřejné"
jako "nekolizní mezinárodní právo";
30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky
výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat;

November 1, 2020 About artificial abortion laws;
September 18, 2020 The Polish parliament approved an amendment to the law
on animal protection, which bans fur farms. Poland is now one of the largest
producers of fur. The same was approved by the Czech Parliament in 2017, and
since January 2019, fur farms have completely disappeared from the Czech
Republic. See HERE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz,
18.09.2020, Author Ivo Krajc;
August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible
about the obligation for not-Jews to eat carrions, orthodox Jews are
possibly snakes;
August 10, 2020 And what about future (in relation to the above-mentioned decision of
the Constitutional Court of the Czech Republic on the illegalization of the sale of medically
guaranteed carrions);

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of
farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic;
July 16, 2020 I propose to call "private international law" as "statutory conflict
international law" and "public international law" as "non-conflict international
law";
June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional
complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on
how to resolve animal slavery;

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint against refusal of the Town of
Hustopeče to rent me market place for sale of fresh meat of poultry carrions
12.06.2020 Podám ústavní stížnost proti odmítnutí města Hustopeče mi
after veterinary autopsy;
pronajmout tržní místo po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin
drůbeže;
May 17, 2020 Application to rent one market place at market in Hustopeče for
sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of
17.05.2020 Žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti v
poultry carrions;
Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po
veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;
April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 Pope Francis says
pandemic can be a ‘place of conversion;
09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Papež František
říká, že pandemie může být „místem obrácení“;
March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 “In the center
of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 „Uprostřed
torturing animals;
(čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů
mučící zvířata;
March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 German television
praises coronavirus COVID-19 … planet will be green;
20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Německá televize
velebí virus: … planeta zezelená;
March 3, 2020 The Chamber of Deputies of the Czech Republic approved
the below mentioned amendment to the Criminal Code regarding animal
03.03.2020 Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže
cruelty with a crime of intentional breeding of animals in unsuitable
uvedenou novelu trestního zákoníku ohledně týrání zvířat
conditions with ten-year imprisonment;
včetně trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných
podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody;
knihy ve formátu .htm(l) s vždy nejméně 1 citací příslušného zdroje dle českého autorského zákona a ve formátu .pdf jen s webovými
odkazy/ books in format .htm(l) with always minimally 1 citation of appropriate source according to the Czech Copyright Act and in format .pdf
only with web links
Copyleft 2022: Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte
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licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / Copyleft 2022: My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of
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JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ mé články-2-mimo mé knihy-po smrti mého
psa Gooda dne 27.6.2021-Filosofie rovnováhy-Strana za práva všech živých
tvorů-návod/ my articles-2- outside my books-after death of my dog Good on
27.06.2021-Philosophy of Balance-Party for the Rights of All Living Creaturesmanual
04.07.2021

30.06.2021 Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa Gooda (svého psa
pojmenovaného v psím útulku Bad jsem přejmenoval na Good dne 05/09/2010*), který
byl do své smrti 27/06/2021 ve svém věku 14,5 let vegetariánem stejným způsobem jako
já, tj. jedl z mrtvých zvířat jen malé množství lékařsky zaručených zdechlin zvířat z
mrazničky (např. po veterinární pitvě a pro mě převařených v několika vodách v hrnci pod
pokličkou), které zemřely zásadně na stáří.

*Author: Dalibor Grůza
Time: 05/09/2010 19:01:42
Post:
Rozhodl jsem se svého psa Bada (anglicky špatný nebo kámoš-buddy) přejmenovat na
Gooda (anglicky dobrý), protože i masožravec a dravec mohou být dobří, jestliže nejí
zbytečně maso a tak bojují za přátelství všech živých tvorů na život a na smrt.
(viz http://www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm )
**Tramabene kapky od ratiopharm GmbH, Ulm, Německo, kterými jsem také léčil svého psa,
nebyly původně z hororových košer porážek zvířat možná než tuto společnost v roce 2010
koupila izraelská společnost Teva (viz https://www.teva.cz/About-Teva/articlepages/Teva-Czech-History/ )
Below is the complete medical documentation of my dog Good (my dog Bad named at
the dog shelter I renamed to Good on 05/09/2010*), that was a vegetarian until his death
on 27/06/2021 at the age of 14,5 years in the same way as I was, ie he ate from dead
animals only small amounts of medically guaranteed carrions from freezer (e.g. after
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veterinary autopsy and for me boiled in several waters in a pot under a lid), which on
principle died of old age.
*Author: Dalibor Grůza
Time: September 5, 2010 7:01:42 p.m.
Message :
I decided to rename my dog Good (in English: good) instead Bad (in English: bad or buddy),
because even a carnivore and predator may be good if they do not eat meat unnecessarily,
and thus they fight for the friendship of all living creatures to life and death. (see
http://www.spvzt.cz/BalancePhilosophyBook.htm )
**Tramabene drops from ratiopharm GmbH, Ulm, Germany, which I also treated my dog
with, were not originally from the terrible kosher animal slaughters possibly before the
company was bought by the Israeli company Teva in 2010 (see https://www.teva.cz/AboutTeva/article-pages/Teva-Czech-History/ )
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30.06.2021 Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému srozumitelné, ale komentáře k
těmto zákonům a i počet judikátů ve vztahu k těmto zákonům už mohou být velmi velké a
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tyto komentáře a i tyto judikáty nesmí být pro nikoho pramenem právního řádu, ale budou
více názory (spekulace).
Laws shall be brief that they can be understood by nearly everyone, but both the
commentaries to these Laws and the number of judicial decisions in relation to these Laws
can already be very big and these commentaries and also these judicial decisions shall not
be a source of body of laws for anyone, but will consist more in views (speculations).
30.06.2021 Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochránců domorodých národů a jejich lesů
(hlavně amazonských), prérií, řek předků a proti klimatickým katastrofám./ I signed this
Petition against murders of patrons of aboriginal peoples and their forests (mainly
Amazonian), prairies, rivers of forefathers and against climatic disasters./ J'ai signé cette
Pétition contre assassinats des patrons des peuples autochtones et de leurs forêts
(principalement Amazonienne), prairies, rivières ancestrales et contre catastrophes
climatiques.
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/100_indigenous_land_rights_loc/?fbclid=IwAR2q04UyfyXDoub
3du5Ik6ozpdIqUxYU20mBIhzZdzEFStThqd0bHqmZAKw

4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegetariána
zemřelého dnes v neděli (tj. Kristův den) (viz můj předchozí příspěvek a video)/ 4
postmortem photos of my 14.5 years old dog Good, a good Christian and a vegetarian
deceased today on Sunday (ie Christ's Day) (see my previous post and video)
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10.12.2020 Zákaz volného prodeje
lékařsky zaručených zdechlin je
protiústavní. Dle článku 18 (9)
nařízení Evropské Unie 2017/625 v
rámci členských států, nově na
Slovensku (viz níže) nyní to mohou
změnit ústavní stížnosti jednotlivců s
návrhem na zrušení vnitrostátních
zákonných ustanovení s tímto zákazem
(viz ZDE ) a tak odvrátit občanské
války krajní pravice a komunistů z
důvodu islámského dobývání Evropy.

December 10, 2020 The ban on free sale
of medically guaranteed carrions is
unconstitutional. According to Article 18
(9) of Regulation of European Union
2017/625 within the Member States, and
newly in Slovakia (see below), this can
now be changed by constitutional
complaints by individuals proposing to
repeal national legal provisions with that
ban (see HERE ) and thus to avert civil
wars of the far right and communists due
to Islamic conquest of Europe.

Dle článku 18 (2) tohoto nařízení každý, kdo uvádí do oběhu
maso nebo orgány zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí,
může tak učinit jen po kontrole za účelem porážky na jatkách.
Dle článku 18 (9) tohoto nařízení, kde při dodržení bezpečnosti
potravin mohou členské státy provádět omezené pilotní projekty,
jejichž cílem je posouzení alternativních praktických opatření pro
provádění těchto úředních kontrol produkce masa.

According to Article 18 (2) of that Regulation, anyone who places on
the market meat or organs of animals and products thereof for human
consumption may do so only after inspection for slaughter in
slaughterhouses. According to Article 18 (9) of that Regulation, where,
while respecting food safety, Member States may carry out limited
pilot projects to assess alternative practical measures for carrying out
those official controls on meat production.

Konkrétní kontrolou ústavnosti se rozumí přezkum ústavnosti
zákonů a jiných právních předpisů zahájený v souvislosti s
konkrétním případem. Tato pravomoc je uzákoněna zřejmě nově
od 9.12.2020 na Slovensku na podnět levicové politické strany
člena bývalé levicové vlády i současné pravicové vlády jako
ochrana před masivním zatýkáním prominentů z levicové opozice
[Článek 127 (5) Ústavy Slovenské republiky], dále v České
republice [Článek 95 Ústavy], Německu [Článek 93 Grund
Gesetz, §§ 90 a násl. Bundesverfassungsgerichtsgesetz],
Rakousku [Článek 140 Bundes-Verfassungsgesetz] a USA [1803,
soudní případ Marbury v. Madison o "judicial review"], v
omezené míře je uzákoněna ve Francii [Článek 61-1 francouzské
ústavy], ale není uzákoněna ve Velké Británii [suverenita
parlamentu].

A specific review of constitutionality means a review of the
constitutionality of laws and other legal regulations initiated in
connection with a specific case. This power is probably enacted newly
from December 9, 2020 in Slovakia at the initiative of a left-wing
political party - member of both the former left-wing government and
the current right-wing government as protection against the mass
scale arrest of celebrities from the left-wing opposition [Article 127 (5)
of the Constitution of the Slovak Republic], further in the Czech
Republic [Article 95 of the Constitution], Germany [Article 93 of the
Grund Gesetz, §§ 90 et seq. of the Bundesverfassungsgerichtsgesetz],
Austria [Article 140 of the Bundes-Verfassungsgesetz] and the United
States [1803, judicial case Marbury v Madison about "judicial review"],
is legally restricted in France [Article 61-1 of the French Constitution],
but is not legalized in the United Kingdom [sovereignty of Parliament].

Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je
demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů
v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je
nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší
demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je
diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie).

People has the government according to their merits, which means,
that the democracy with enactment of fair rights of all living creatures
currently especially of animals (politeia) is the best, on second place
the dictatorship with this enactment is the best, on third place the
democracy without this enactment is the best and in the worst place
there is dictatorship without this enactment (tyranny).

30.11.2020 Současná proti Západní a
protižidovská populární islámská
apokalyptická literatura s odkazy na
Korán jako zdůvodnění možné budoucí
(atomové) třetí světové války civilizací,
případně možných budoucích
islámských teroristických útoků s
atomovými zbraněmi jako pomsta
Muslimů za novodobou Západní
vojenskou politiku v islámském světě.
Korán:
/XLVII/ Súra 54. Měsíc - Al-Kamar
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
54:1 Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.
54:2 Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: "Kouzlo
ustavičné!"
54:3 A za lež je prohlašují a své vášně následují, však
ustanovení každé je neměnné.
54:4 A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy
obsahují
54:5 i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!
54:6 Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci
strašné,
...
54:9 A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a
Našeho služebníka za lháře prohlásil; i řekli oni: "Blázen!" a on byl
jimi odstrašen.

November 30, 2020 Contemporary AntiWestern and Anti-Jewish popular Islamic
apocalyptic literature with references to
the Koran as a justification for a possible
future (atomic) third world war of
civilizations, or possible future Islamic
terrorist attacks with atomic weapons as
revenge of Muslims for modern Western
military policy in the Islamic world.
Koran:
/XLVII/ Sura 54. Moon - Al-Kamar
In the name of God, merciful, gracious.
54: 1 The hour is near, and the moon is divided.
54: 2 When the unbelievers see the signs, they turn away and say,
"Constant magic!"
54: 3 And they proclaim them a lie, and follow their passions: but
every statute is unchanging.
54: 4 And verily they have received some rumors which contain
warnings
54: 5 also perfect wisdom. However, nothing valid is a warning!
54: 6 Turn away from them, thus! In the day, when the convener
calls for a terrible thing,
...
54: 9 And already before them the Noah's people regarded signs as
a fabrication, and declared Our servant a liar; and they said, "Fool!"
and he was afraid of them.

Korán, z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek, vydal Odeon,
nakladatelství krásné literatury a umění, národní podnik, Praha
1991, strana 159.

The Koran, translated from the Arabic original by Ivan Hrbek,
published by Odeon, Publishing House of Fine Literature and Art,
National Enterprise, Prague 1991, page 159. My translation from
Czech language.
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autor: Lucie Christovová, (státní, má poznámka) Český rozhlas
částečný přepis zde uvedeného záznamu rozhovoru
Moderátor: „Mohl byste mi dát nějaké konkrétní příklady toho, že
podle mnohých už se objevují nějaká ta malá znamení naznačující
konec světa, co konkrétně je za takováto znamení považováno?“
B. Ostřanský: „Velice populární téma, které muslimští kritikové
adresují Západu, to je sexuální zkaženost, oni často poukazují na
to, že Západ je nemorální, promiskuitní a tak dále, dokonce se
často cituje výrok Prorokův, který poukazuje, že ženy budou
oblečené a přitom nahé, což v té době bylo vnímáno jako protimluv
a v dnešní době to chápeme jinak, než v sedmém století a
takových příkladů je hodně, jeden z velmi četných a uváděných
hadísů tvrdí, že konec světa nenastane, dokud se beduíni nezačnou
předhánět ve stavbě vysokých budov, a to, co se děje na území
Saudské Arábie, Emirátů, výstavba mrakodrapů, to mluví samo za
sebe.“
Moderátor: „Vy jste v rámci své přednášky zmínil skutečnost, že
oblíbenost této tématiky v muslimském světě je záležitost zhruba
posledních třiceti let, co tento zájem v této době vyvolalo?“
B. Ostřanský: „Těch důvodů bylo několik, předně je třeba
zdůraznit, že v těch uplynulých třiceti letech muslimské země se
musely vyrovnat se spoustou frustrujících zážitků, počínaje
americkou invazí do Iráku, sovětskou okupací Afganistánu, i když
to bylo ještě dříve, nebo dohodami s Izraelem a podobně, takže na
jedné straně tady byla veliká frustrace a je možné, že řada autorů
si tuto frustraci z aktuálního vývoje dokázala spojovat s určitými
předpověďmi, … , dalším významným impulsem pro rozvoj
apokalyptické literatury bylo, že se do tématiky do nedávna
vyhrazené pro náboženské učence pustila řada tvořivých laiků, … a
dokázali lidem nabídnout to, po čem toužili, to znamená dramatický
scénář, kdy na středověké schémata dokázali naroubovat
všemožné konspirační teorie, jak vlastně to spiknutí, které ovládá
svět, lze propojit s tím středověkým scénářem, to znamená, že
tady tyhle konspirační teorie a zejména také velmi silný
protižidovský tón je tam velice přítomný, takže to písemnictví
současné apokalyptické již dávno není pouhým odvarem
středověkých kompilátů, ale přejalo mnoho Západních novinek,
výpůjček včetně protestantské Biblické exegeze, pamfletu typu
Protokoly siónských mudrců, všemožné konspirační schémata, jak
jste v úvodní otázce zmínila, toho Dana Browna, tak podobné věci
tam najdeme velmi často.“
https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231

author: Lucie Christov, (State, my note) Czech Radio
the partial transcript of the interview record given here and with my
translation in English language
Moderator: Could you give me some concrete examples of the fact
that, according to many, there are already some small signs
indicating the end of the world, what exactly is considered such a
sign?
B. Ostransky: A very popular topic addressed by Muslim critics to
the West is sexual corruption, they often point out, that the West is
immoral, promiscuous and so on, even the Prophet's statement is
often quoted, which points out that women will be dressed yet nude,
which at that time was perceived as a contradiction, and today we
understand it differently than in the seventh century, and there are
many such examples, one of the very numerous and cited hadiths
claims, that the end of the world will not come, until the Bedouins
start competion in the construction of high buildings, and what is
happening in Saudi Arabia, the Emirates, the construction of
skyscrapers, speaks for itself.
Moderator: You mentioned in your lecture the fact that the
popularity of this topic in the Muslim world is a matter of the last
thirty years or so, what aroused this interest at that time?
B. Ostransky: There were several reasons for this, first of all it
should be emphasized that in the past thirty years Muslim countries
have had to survive many frustrating experiences, starting with the
US invasion in Iraq, the Soviet occupation of Afghanistan, although it
was before it, or treaties with Israel and the like, so on the one hand
there was great frustration here and it is possible that many authors
were able to associate this frustration of contemporary development
with certain predictions,… another important impulse for the
development of apocalyptic literature was that a number of creative
laymen started doing the topic recently determined for religious
scholars,… and they were able to offer people what they wanted,
that is a dramatic scenario, where they could use medieval schemes
for all sorts of conspiracy theories, how this conspiracy, which rules
the world, can practically be linked to this medieval scenario, this
means, that here these conspiracy theories and especially also a
very strong anti-Jewish tone are very present there, so this
contemporary apocalyptic literature is no longer a mere relict of
medieval compilations, but it has taken over many Western
innovations, borrowings including Protestant Biblical exegesis, the
pamphlet type of the Protocols of the Elders of Zion, all sorts of
conspiracy schemes, as you mentioned in the opening question, this
Dan Brown, so we very often find similar things there.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., (* 1972) je český orientalista.
https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231
Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na
Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí PhDr. Bronislav Ostransky, Ph.D., (born 1972) is a Czech orientalist.
jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.
He studied Arabic studies and the history and culture of Islamic
countries at the Faculty of Arts of Charles University in Prague and
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ost%C5%99ansk%C3%BD at the present time he works as a researcher at the Oriental
Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ost%C5%99ansk%C3%BD

November 28, 2020 When will all
persuaded predatory people, i.e.
28.11.2020 Kdy začnou všichni
persuaded Darwinists, persuaded Jews
přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení
etc. (they do not believe in charity,
darwinisté, přesvědčení židé atd.
Biblical miracles did not help) start
(nevěří v charitu, biblické zázraky
nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli eating carrions? Possibly because of the
apocalypse.
apokalypse.
Nyní všichni přesvědčení draví lidé nevěří v křesťanskou charitu
(potažmo ve Filosofii rovnováhy), protože podle nich to je lež,
ačkoliv mohou připustit, že to je možná milosrdná lež. Není
dostatečné pro tyto lidi, aby v to uvěřili, jestli uvidí rozestoupit se
moře, protože to by mohl udělat i někdo jiný než jediný Bůh, či
jestli někdo bude chodit po hladině moře, protože to zahraje také
herec a může mít pod hladinou moře skrytou desku, či jestli někdo
bude zázračně uzdraven, protože mohl být ve skutečnosti zdravý,
či jestli někdo bude vzkříšen z mrtvých, protože nemocná osoba
může také zažít, že po podání určitých léků do jejího těla musí
vždy být vzkříšena z bezvědomí, vlastně z mrtvých po několika
dnech, či jestli někdo řekne, že byl v pekle, protože by musel
dokázat, že byl vyhozen odtud. Podle názoru těchto lidí uvěří v
křesťanskou charitu (potažmo ve Filosofii rovnováhy), jestli uvidí
jediného Boha s nálepkou jediný Bůh na jeho či jejím krku a jestli
si budou jistí, že předtím nesnědli nějakou drogu či jinou omamnou
látku, ale ani tak si stále nebudou jistí, jestli tato osoba nebude
nějaká šílená osoba, například z možné blízké nemocnice pro
choromyslné, například šílená osoba s nálepkou Ježíš na krku.
Podle mne všichni přesvědčení draví lidé začnou jíst zdechliny
(které zásadně zemřely na stáří), to jest věřit ve Filosofii
rovnováhy (potažmo v křesťanskou charitu) jen, jestli budou ve
velmi špatné situaci (například před atomovou světovou válkou) a
nic jiného jim nepomohlo, ačkoliv předem budou sotva věřit, že jim
to pomůže, protože podle nich je to podobné tomu, jestliže před
padem do hluboké díry lidská bytost začne mávat rukama jako
poslední možné řešení, jakoby to byly křídla, jako by byla pták, ale
téměř jistě ji to nezachrání od prudkého dopadu a smrti v důsledku
tohoto dopadu.
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Now all persuaded predatory people do not believe in Christian
charity (virtually in the Philosophy of Balance), because according to
them it is a lie, although they can admit, that it can be a merciful lie.
It is not sufficient for these people to believe in it, if they see to
divide the sea, because someone other than only one God could do
it, or if someone walks on the sea surface, because an actor will also
play it and he or she can have a hidden plate under the sea surface,
or if someone is miraculously healed, because he or she could in fact
be healthy, or if someone is resurrected, because an ill person can
also experience, that after giving certain medicaments into his or her
body he or she must always be resurrected from the unconscious,
virtually from the death after a few days, or if someone says, that he
or she was in the hell, because he or she would have to prove, that
he or she was thrown out of there. In the opinion of these people
they will believe in Christian charity (virtually in the Philosophy of
Balance), if they see only one God with a lable of only one God on
his or her neck and if they are sure, that they have not eaten any
drug or other narcotic before it, but they will not still be sure, if this
person is not some insane person for example from a possibly
nearby hospital for mentally ill persons, for example an insane
person with a lable of Jesus on neck.
Accoording to me all persuaded predatory people will start eating
carrions (which on principle died of old age), i.e. believe in the
Philosophy of Balance (virtually in Christian charity) only, if they are
in a very bad situation (for example before the atomic world war)
and nothing else helped them, although in advance they will hardly
believe, that it will help them, because according to them it is similar
to it, if before falling into a deep gap the human being starts waving
his or her arms as the last possible solution, as if they were wings,
as if he or she was a bird, but it will not nearly surely save him or
her from a sharp impact and a death as a result of this impact.

07.11.2020 O současných
prezidentských volbách v USA diktatura či demokracie, jedení zdechlin
a možná radikální islámské (atomové)
třetí světové válce. Ve vztahu k otázce současných

prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, jestli chci
vítězství diktátora Donalda Trumpa nebo naopak demokrata Joea
Bidena, napíšu následující spekulaci z hlediska mé Filozofie
rovnováhy. Jestli uzákonění (s výjimkou krajní nouze) jedení z
masa pouze lékařsky zaručených zdechlin nebude, takže se
muslimové, jimž jejich náboženství zakazuje jíst toto současné
nejmilosrdnější maso zdechlin, stanou neortodoxními muslimy, pak
podle mě radikální muslimové zřejmě brzy začnou (atomovou) třetí
světovou válku.
Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je
demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v
současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší
diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší
demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je diktatura
bez tohoto uzákonění (tyranie).

November 7, 2020 About contemporary
presidential elections in the USA dictatorship or democracy, eating of
carrions and possibly a radical Islamic
(atomic) third world war. In relation to question of

the contemporary presidential elections in the United States of
America, if I want the victory of dictator Donald Trump or on the
contrary of Democrat Joe Biden, I will write the following speculation
from the point of view of my Philosophy of Balance. If enactment
(with the exception of extreme need) of eating from meat only
medically guaranteed carrions is not so that Muslims, to whom their
religion forbids eating this contemporary most merciful meat of
carrions, become unorthodox Muslims, then according to me the
radical Muslims will apparently soonly start the (atomic) third world
war.
People has the government according to their merits, which means,
that the democracy with enactment of fair rights of all living
creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on
second place the dictatorship with this enactment is the best, on
third place the democracy without this enactment is the best and in
the worst place there is dictatorship without this enactment
(tyranny).

03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským November 3, 2020 In relation to the recent
atentátům a možné radikální islámské
Muslim assassinations and the possible
(atomové) válce civilizací chci uvést následující
radical Islamic (atomic) war of
spekulaci z hlediska mé Filosofie rovnováhy. Jediné možné řešení
civilizations I want to mention following speculation from
problému, že ortodoxní muslimové dle islámu by měli vyvolat
(atomovou) válku s naší Západní civilizací jako za časů Proroka
Muhammada1), protože podle islámu nemusejí ani dodržovat smlouvy
uzavřené s nemuslimy3).
Vzhledem k současným obrovské porodnosti muslimů a obrovské
útočnosti4) radikálních muslimů toto nebezpečí lze podle mé Filosofie
rovnováhy odvrátit jen uzákoněním a důsledným vynucováním (s
výjimkou krajní nouze) v Západním světě povinnosti jíst z masa jen
zdravotně zaručené zvířecí zdechliny (které zemřely sami od sebe) jako
současné nejmilosrdnější možné maso, protože muslimové mají
zakázáno jíst zdechliny a mohou jíst pouze halal, tj. bez omráčení
poražená zvířata2). Toto by znamenalo, že ortodoxní muslimové v
Západním světě musí být pouze vegetariány, ale minimálně těhotné a
kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso, proto tak tito
ortodoxní muslimové by se museli stát neortodoxními muslimy nebo se
ze Západního světa odstěhovat. To samé platí o ortodoxních židech a
jejich zákazu jezení zdechlin (Bible, Lv 5,2-19, Lv 11, Lv 17,10-16, Lv
22,1-16, Dt 14,1-21, Sd 14,5-20) a košer, tj. bez omráčení porážkách
zvířat kvůli masu. Tyto košer porážky zvířat následují po výše
uvedených halal porážkách zvířat jako druhé nejkrutější současné
masové porážky zvířat.
Poznámky:
1) Korán, Súra 8, 39 [text se shoduje s obsahem súry 2, 193]: Bojujte
tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno
náboženství bylo jen Boží (Alláha). Islám rozděluje svět na dvě části.
Dár al-harb (země - „dům války“) a Dár al-islam (země - „dům
islámu“). Dár al-harb je zemí bezvěrců, muslimové jsou radikály
žádáni, aby do těchto zemí pronikali, obraceli je na svou víru a sami
se množili, dokud se jejich počet nezvýší, a poté začali s válkou a
bojovali a zabíjeli lidi, ustanovili islám jako náboženství a připojili tuto
zemi k Dár al-islam. (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%
C3%A1d )
2) O zákazu jedení zdechlin a příkazu halal porážek zvířat muslimy:
Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verše 4/3-5/3, Korán, /LXXXVII/
Súra 6, Dobytek, verš 145/146 a také viz
http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm .
3) O nedodržování smluv s nemuslimy Korán Súra 9, 1: Zproštění od
Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli
úmluvu. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN ISHÁK (704767 po Kristu), originál v arabštině: Sírat rasúl Alláh, z anglického
vydání Michael Edwardes, The Life Of Muhammad, Apostle Of Allah,
vydaného Royal Asiatic Society of London v roce 1898, přeložil Viktor
Svoboda, vydalo v roce 2009 nakladatelství LEDA spol. s r.o. a
nakladatelství Rozmluvy, vydání první, viz též ZDE : 25. Tabúk … Když
Abú Bakr a muslimové, kteří ho doprovázeli, odešli, byla Alláhem
seslána Deklarace zproštění. Ta prohlašovala, že Alláh a Jeho prorok
jsou po této pouti zbaveni povinnosti dodržovat jakékoliv smlouvy,
které dříve s modloslužebníky uzavřeli. „Provolání od Boha a posla Jeho
k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči
modloslužebníkům. Jestliže se kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší,
jestliže se však obrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu
Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu
bolestném! Výjimku tvoří ti modloslužebníci, s nimiž jste uzavřeli
smlouvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám
nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty
její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.“ Když uběhly čtyři
měsíce, instrukce pro Muhammada pokračovaly: „A až uplynou
posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete,
zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat
almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící,
slitovný. (výše uvedené viz s. 206-207)
4) současná obrovská útočnost radikálních muslimů, tj. islámský boj,
zrada, lstivost, pevnost, poslušnost, silné cíle, viz
https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
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the point of view of my Philosophy of Balance. The only possible
solution of problem that according to Islam the Orthodox Muslims
should provoke (atomic) war with our Western civilization as in the time
of the Prophet Muhammad1), because according to Islam they do not
even need to perform contracts with non-Muslims3).
Given the contemporary huge birth rate of Muslims and huge
aggressiveness4) of radical Muslims according to my Philosophy of
Balance this danger can only be averted by enacting and strictly
enforcing (with the exception of extreme need) in the Western world
the obligation to eat from meat only healthy guarranted animal carrions
(that died of themselves) as the contemporary most merciful meat,
because Muslims are forbidden to eat carrions and can only eat halal,
i.e. slaughtered animals without stunning2). This would mean that
Orthodox Muslims in the Western world must only be vegetarians, but
at least pregnant and breastfeeding women and young children
necessarily need to eat meat, therefore so these Orthodox Muslims
would have to become unorthododox Muslims or to move out of the
Western world. The same is true of Orthodox Jews and their prohibition
on eating carrions (Bible, Lv. 5,2-19, Lv. 11, Lv. 17,10-16, Lv. 22,1-16,
Dt. 14,1-21, Jdgs. 14,5-20) and kosher, i.e. without stunning slaughter
of animals because of meat. These kosher animal slaughters follow the
above-mentioned halal animal slaughters as the second cruelest mass
slaughter of animals at present time.
Notes:
1) Koran, Súra 8, 39 Sura 8, 39 [text matches the content of Sura 2,
193]: Fight then against them, so there was no temptation to apostasy,
and that all religion was only of God (Allah). Islam divides the world
into two parts. Dár al-harb (land – „house of war“) and Dár al-islam
(land – „house of Islam“). Dár al-harb is the land of the infidels,
Muslims are asked by radicals to get through to those countries,
turning them over to their faith and multiply themselves until their
numbers increase, and then to begin the war and to fight and to kill
people, until they make Islam the religion and they join this country to
Dár al-islam. (see https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEih%C3%
A1d )
2) About the prohibition of eating carrions and the command of halal
slaughters of animals by Muslims: Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared
Table, verses 4/3-5/3, Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146
and also see http://www.animalrights.webz.cz/muslimove.htm .
3) About non-performance of contracts with non-Muslims Koran Sura
9, 1: Exemption from God and His messenger for those idolaters with
whom you have a treaty. MUHAMMAD ŽIVOT ALLÁHOVA PROROKA, IBN
ISHÁK (704-767 anno Domini), original in Arabic language: Sírat rasúl
Alláh, from the English edition by Michael Edwardes, Ibn Ishaq, The Life
Of Muhammad, Apostle Of Allah, published by Royal Asiatic Society of
London in 1898, translated by Viktor Svoboda, in 2009 published by
publishing house LEDA spol. s r.o. and by publishing house Rozmluvy,
first edition. See HERE : 25-Tabuk … When Abu Bakr and the Muslims
who accompanied him had departed the Declaration ojimmunity was
sent down by Allah. It proclaimed that Allah and His apostle, after this
pilgrimage, were absolved from observance of all treaties which they
had previously made with idolaters. Therefore if you [the idolaters]
repent, this will be better for you; but if you turn your backs, know that
you cannot weaken Allah! And warn those who disbelieve that there will
be grievous punishment. An exception shall be made for those idolaters
who have not infringed treaties, and who have given no one aid against
My prophet. Their treaties shall be observed until their terms expire,
because Allah loves those who are pious. 'When four months have
elapsed, the instruction to Muhammad continued, 'kill the idolaters
wherever you find them; make them prisoners, surround them, and
besiege them wherever they may be. But if they repent and pray
according to the command of Allah and pay the tax, then set them free,
because Allah is forgiving and merciful.' (above mentioned see p. 108109)
4) contemporary huge aggressiveness of radical Muslims, i.e. Islamic

zdroj: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , zde v
malajštině: "perjuangan Islam, pengkhianatan, tipu daya kafir,
ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Dirilis:
Ertugrul" /překlad Vzkříšení: Ertugrul/ je současná /2014-2019/
turecká historická fikce a dobrodružný televizní seriál vytvořený
Mehmetem Bozdag, viz https://en.wikipedia.org/wiki/Dirili%C5%
9F:_Ertu%C4%9Frul
Ve vztahu k současnosti ukázka anglických titulků písně tohoto filmu
(viz
https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 )
o vítězném boji Turků proti katolickým křižákům ve středověku, včetně
stínání hlav těchto zajatých křižáků a tureckých zrádců a usekávání
rukou vítěznými Turky:
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
O Národe! Dejte si pozor na triky. Připravte Koně.
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (viděli).
Alláhova sláva (Bůh) Nás Volá.
Půjdeme do Moře.
A vztyčíme Vlajku našeho Proroka (VIDĚLI).
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Splatníme (učiníme platným, má poznámka) právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Splatníme právo naší Vlajky.
Přineseme jméno Alláh světu.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Hledejte svůj cíl, neodcházejte.
Usilujte a připravte zbraně.
Budete oslaveni v Nebi.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Pokud vesmír půjde proti vám.
Nevzdávejte to a vyhledejte Alláhovu Pomoc.
Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
Ať se Historie a sláva opakují.
Připomeňte Herkulesovi a Císařům (Král Římské Říše) jejich porážku.
Khyber stále nezapomíná na vaše útoky.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Nemějte milosrdenství se Zrádci ve tvé zemi.
Zrádci jsou v přestrojení za vaše společníky.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Náš národ hodně trpěl.
Vyjde slunce.
A Jeruzalém bude Náš.
Alláh (Bůh) je Život. Alláh (Bůh) je Pravda.
Tyrani budou křičet.
A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.
A My budeme stát na svém Cíli.
Tyrani budou křičet.

struggle, betrayal, cunning, firmness, obedience, strong goals, see
https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 ,
source: https://www.facebook.com/Islam.Agmaku.allah , here in Malay
language: "perjuangan Islam, pengkhianatan, tipu daya kafir,
ketegasan, ketaatan, matlamat yg kuat", drama "Dirilis:
Ertugrul" /translation Resurrection: Ertugrul/ is a contemporary /20142019/ Turkish historical fiction and adventure television series created
by Mehmet Bozdag, see https://en.wikipedia.org/wiki/Dirili%C5%
9F:_Ertu%C4%9Frul
In relation to the present time, a sample of English subtitles of the song
of this film (see
https://www.facebook.com/akhir.asyaari/videos/10214000510726982 )
about the victorious struggle of the Turks against the Catholic
Crusaders in the Middle Ages, including beheading of the heads of
these captured crusaders and Turkish traitors and the cutting of the
hands through the victorious Turks:
In original:
"Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
O Nation! Beware of tricks. Prepare The Horses.
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (saw).
Glory of Allah (God) Calls Us.
We will go into the Sea.
And we will raise the Flag of our Prophet (SAW).
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
We will pay the right of our Flag.
We will bring the name of Allah to the World.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Seek your goal, don't leave.
Strive and get ready the weapons.
You will be glorified in the Heaven.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
If the universe goes against you.
Do not give up and seek Allah's Help.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Let the History and glory be repeated.
Remind Hercules and Caesars (King of Roman Empire) their defeat.
Khyber is still not forgotten your attacks.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Do not have mercy on Traitors in your country.
Traitors are in disguise as your companions.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Our nation have suffered alot.
The sun will Rise.
And Jerusalem will be Ours.
Allah (God) is Life. Allah (God) is Truth.
The Tyrants will scream.
And we will not compromise the Justice.
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A nebudeme kompromitovat Spravedlnost.

And We will stand on our Aim.

A My budeme stát na svém Cíli.

The Tyrants will scream.

Buď trpělivý.

And we will not compromise the Justice.

Dosáhněte vítězství. Jestli to je, cena je smrt.

And We will stand on our Aim.

Upravil AZHER ALI KHAN. Turecká televize "TRT 1 HD".

Be Patient.
Achieve the victory. If it's cost is Death.
Edited by AZHER ALI KHAN". Turkish TV channel "TRT 1 HD".

November 1, 2020 About artificial abortion
laws. In relation to the contemporary actual Western world political

01.11.2020 O zákonech o umělých
potratech. Ve vztahu k současnému aktuálnímu

dispute over laws about artificlal abortion, I would like to write the
following speculation from the point of view of my Philosophy of
Balance.

Západnímu světovému politickému sporu o zákony o umělých
potratech bych chtěl napsat následující spekulaci z hlediska mé
Filosofie rovnováhy.

A human fetus, which has not yet reached a human developmental
level, appears to be at or lower than the animal's developmental level,
at least what concerns its perception of physical and mental pain.
According to my Philosophy of Balance, no living creature should be
killed, especially humans and animals (see the commandment of the
Biblical Ten Commandments, "Thou shalt not kill."). But, if humans
continue to kill animals, so according to me they will still kill also
human fetuses at the developmental level of the animal as part of
artificial abortions, although both are the similarly immoral contempt
for the value of life. Especially with regard to the fact that pregnant and
breastfeeding women and young children necessarily need to eat the
meat of animals, thus, if they do not eat the meat of healthy guaranted
carrions in this case, so from birth of this child they are guilty of
inherited sin of caused huge death and pain of animals.

Lidský plod, který ještě nedosáhl vývojové úrovně člověka, je
zřejmě na vývojové úrovni zvířete nebo nižší, minimálně, co se
týká jeho vnímání působené tělesné a duševní bolesti. Podle mé
Filosofie rovnováhy by se neměl zabít jakýkoliv živý tvor,
zejména lidé a zvířata (viz přikázání Biblického desatera
"Nezabiješ."). Ale, jestliže lidé budou stále zabíjet zvířata, tak
budou podle mne stále zabíjet v rámci umělých potratů i lidské
plody na vývojové úrovni zvířete, ačkoliv obojí je podobné
nemorální pohrdání hodnotou života. A to zejména s ohledem na
to, že těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso
zvířat, tedy, jestliže v tomto případě nejedí maso zdravotně
zaručených zdechlin, tak jsou již od narození tohoto dítěte vinni
dědičným hříchem způsobené obrovské smrti a bolesti zvířat.
Poznámka: Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi
(tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že vývoj jedince
přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však
stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné
vztahy, které vysvětluje evoluční teorie. Viz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze .

15.08.2020 Nepřesný český rabínský
překlad Bible o povinnosti pro nežidy
jíst zdechliny
Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj.
lidský plazí mozek - archikortex).
Hadi jsou možná ortodoxní židi*.
Všichni hadi rádi.
Tito hadi by snědli ideálně každou
lidskou bytost před smrtí jako starou
a dementní.
Svět je možná hadí iluze, ale
(převtělení) živí tvorové jsou zřejmě
skuteční.
*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy
dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat)
jako současné nejmilosrdnější možné
maso (např. po veterinární pitvě a
převařené v několika vodách v hrnci
pod pokličkou), které zemřely sami od
sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu
údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha
(Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16,
Leviticus 22: 1-16, Deuteronomium 14: 1-21, Soudců 14:
5-20).

Note: The theory that ontogenesis recapitulates phylogeny (socalled Haeckel's law), meaning that an individual's development
accurately reflects the development of the species, is now obsolete.
However, the fact still remains that there are interrelationships between
ontogenesis and phylogeny, which are explained by evolutionary
theory. See https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze .

August 15, 2020 An inaccurate Czech
rabbinical translation of the Bible about
the obligation for not-Jews to eat carrions
Orthodox Jews* are possibly snakes (i.e.
human reptile cortex - archicortex).
Snakes are possibly Orthodox Jews*. All
snakes like.
These snakes would have eaten
ideally every human being before death as
old and demented.
The world is possibly a snake illusion, but
(reincarnated) living creatures are
apparently real.
*Here Orthodox Jews are meant those who would never
willingly eat carrions (of animals) as the
current most merciful possible meat (e.g.
after veterinary autopsy and boiled in
several waters in a pot under the lid),
which died of themselves on principle of
old age, namely because of alleged (not charitable) ban of only one
existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16,
Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).

Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli
zdechliny) židů je ďábel, tj. vrah a lhář od
počátku, tj. (také dobrá) smrt (Bible, Jan 8:44).

Deuteronomium 14:21 Nesmíte jíst žádnou (bez porážky
lidmi, má poznámka) zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci,
který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci.
Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit
kůzle v mléce jeho matky. (Český ekumenický překlad) 21
Nebudete jísti žádné (bez košer porážky, má poznámka)
zdechliny, cizinci, který jest v branách tvých, můžeš ji dáti
jísti nebo prodáš (ji) cizozemci, neboť lid svatý jsi Hospodinu
Bohu svému. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
(Sicher - český rabínský překlad) 21 lo tochelu cholnevela lagger ašer-bišarecha tittennena vaachala o machor
lenachri ki am kadoš atta lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi
bahhalev immo: f (Bible Hebraica, také Aleppo codex
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The father of Orthodox (i.e. who would never eat
carrions) Jews is the devil, i.e. a murderer and a
liar from the beginning, i.e. (also good) death
(Bible, John 8:44).

Deuteronomy 14:21 You must not eat any (without slaughter by
people, my note) carrion. Either you will give it to a homeless human
who lives in your gates to eat it, or you will sell it to a foreigner.
Because you are a holy people of the Lord, your God. You will not cook
kid in milk of his mother. (Czech ecumenical translation) 21 You
will not eat any (without kosher slaughter, my note) carrion, to a
foreigner, who is within your gates, you can give it to eat, or you will
sell (it) to a foreigner, because you are an holy people to the Lord,
your God. You will not cook kid in milk of his mother. (Sicher - Czech
rabbinical translation) 21 lo tochelu chol-nevelah lagger ašerbišarecha tittennena vaachala o machor lenachri ki am kadoš atta
lADONAJ elohecha lo-tevaššel gedi bahhalev immo: f (Bible
Hebraica, also Aleppo codex transcription of pronunciation) 21

transkripce výslovnosti) 21 Nebudete jíst každou zdechlinu
("nevelu") (k)bydlícímu který v branách (lůně) tvých dáš ji a
jedl (či jedla, má poznámka) ji nebo prodal (k)cizinci protože
lid svatý ty (k)Jahvemu Bohu tvému nebudeš vařit kůzle
(dítě) v mléce matky jeho (či její, má poznámka): f (Můj
doslovný překlad: Bible Hebraica, také Aleppo codex)

You will not eat every carrion ("nevelah") to the living who in your
gates (womb) you will give it and he (or she, my note) ate it or you
sold to a foreigner because the holy people you to Yahweh your God
you will not cook kid in milk of his (or her, my note) mother: f (My
verbatim translation: Bible Hebraica, also Aleppo codex)

בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי עם-נבלה לגר אשר-לﬡ תאכלו כל
 פ:תבשל גדי בחלב אמו-קדוש אתה ליהוה אלהיך לא

בשריך תתננה ואכלּה או מכר לנכרי כי-נבלה לגר אשר-לﬡ תאכלו כל
 פ:תבשל גדי בחלב אמו-עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא
(Bible Hebraica, také Aleppo codex) 21 Žádné umrliny
(která zemřela sama od sebe, viz Bible krále Jakuba –
King James Version) jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest
v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš
cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému.
Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho. (Bible kralická)
Otcem ortodoxních (tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny)
židů je ďábel, tj. vrah a lhář od počátku, tj. (také dobrá) smrt
(Jan 8:44). Ďábel je vládce tohoto světa (Jan 14:30). Tito
ortodoxní židé se msti oko za oko zub za zub (Exodus 21:24) a
mají povinnost vyhladit nepřátele židů, tj. Amáleka (Exodus
17:14 či 1 Samuelova 15:1-35 či Matouš 5:43-44). Protože
tito ortodoxní židé (nyní) vládnou světu, tak, jestliže nechci být
zabit jako Ježíš z Nazaretu či apoštol Pavel či disident bez
podpory židů za komunistické vlády či nechci být znovu
perzekuován jako v advokacii a v české Straně zelených, tak je
třeba být velmi opatrný v útocích proti těmto ortodoxním židům
ovládajícím (současný) svět z důvodu jejich odporu proti
zákonnému schválení v běžných obchodech prodeje masa
zdechlin zvířat (která zemřela sama od sebe), jmenovitě
po veterinární pitvě a převařených v několika vodách. Tito
ortodoxní židé (možná hadi, viz USA televizní seriál “V jako
vítězství”) mají obavu a musí vyzkoušet, jestli schválení jezení
těchto zdechlin zvířat lidmi, nevzbudí velkou vlnu antisemitismu
vůči těm, kteří tyto zdechliny ze zdravotních či náboženských
důvodů nemohou a odmítnou jíst, což by umožnilo rozeznat tyto
ortodoxní židy a naopak nežidy. Zároveň by možná chtěli získat
příležitost, jak se mi pomstít za můj případný ortodoxní
antisemitismus, jestli na ně pro tento důvod začnu útočit, což by
pro ně celou záležitost částečně vyřešilo (Žalmy 94:1
“Hospodin je Bůh odplaty, Hospodine mstiteli, zjev se.”).
Proto nyní to chce čas a vyčkávat.

(Bible Hebraica, also Aleppo codex) 21 No dead (anything that
died of itself, see Bible King James Version) you will eat; to the
incoming, that is in your gates, you will give it and he or she will eat it
or you will sell to the foreigner, because you are an holy people to the
Lord your God. You will not cook a kid in the milk of his or her mother.
(Bible of Kralice)

The father of Orthodox (i.e. who would never eat carrions) Jews
is the devil, i.e. a murderer and a liar from the beginning, i.e. (also
good) death (John 8:44). The devil is the ruler of this world (John
14:30). These Orthodox Jews take revenge eye for an eye tooth for
tooth (Exodus 21:24) and have a duty to exterminate the enemies of
the Jews, i.e. the Amalek (Exodus 17:14 or 1 Samuel 15: 1-35 or
Matthew 5: 43-44). Because these Orthodox Jews (now) govern the
world, if I do not want to be killed like Jesus of Nazareth or the Apostle
Paul or a dissident without the support of the Jews under the
Communists government, or if I do not want to be persecuted again as
in advocacy and in the Czech Green Party, so it is necessary to be
careful in attacks against these orthodox Jews controlling
(contemporary) world on the grounds of their opposition to legal
approving the mainstream shop sale of meat of carrions of
animals (which died of themselves), namely after veterinary
autopsy and boiled in several waters. These Orthodox Jews
(possibly snakes, see “V” US TV series) are afraid and must test,
if approving the eating of these animal carrions by humans does not
provoke a great wave of anti-Semitism against those who, for health
or religious reasons, will refuse to eat these carrions which would
enable to distinguish these Orthodox Jews and on the contrary notJews. At the same time, they possibly want to have the opportunity to
take revenge against me for my possible orthodox anti-Semitism, if for
this reason I begin to attack them, which would partially resolve the
whole matter for them (Psalms 94:1 ”Lord is the God of revenge,
become apparent, Lord the avenger.”). That is why it takes time
and to waite now.

Zdroje/ Sources: DAVAR3 (zkráceně také D3) je aplikace českého autora určená ke studiu Bible s překlady Bible viz/ DAVAR3
(abbreviated as D3) is an application by a Czech author designed to study the Bible with Bible translations see:
https://www.instaluj.cz/davar3 ; Český ekumenický překlad, viz/ Czech ecumenical translation, see: http://www.biblenet.cz/ ; KICUR
ŠULCHAN ARUCH, Kniha II, Rabi Šlomo Ganzfried, přeložil: Miriam Havelková, nakladatelství AGADAH s.r.o., Česká republika 2012,
kapitola 167, odstavec 8., strana 296/ KITZUR SHULCHAN ARUCH, Book II, Rabbi Shlomo Ganzfried, translated by: Miriam Havelková,
publishing house AGADAH s.r.o., Czech Republic 2012, chapter 167, paragraph 8., page 296; Žid Süss - Jud Süss (Lion Feuchtwanger
židovský román 1925, Veit Harlan nacistický film 1940)/ Jud Süss - Süss the Jew (Lion Feuchtwanger Jewish novel 1925, Veit Harlan Nazi
film 1940); studie dvou neortodoxních židů Theodora Mucha a Karla Pfeifera Svár bratří v domě izraelském Židovstvo mezi
fundamentalismem a osvícenstvím, z německého originálu Bruderzwist im Hause Israel přeložila Marie Goldmannová v České republice
vydalo nakladatelství THEMIS, Praha 2000, s. 17, 31, 33-34, 102, 113 a 123/ study of two unorthodox Jews Theodor Much and Karel
Pfeifer The quarrel of brothers in the house of Israel Judaism between fundamentalism and the Enlightenment, translated from the
German original Bruderzwist im Hause Israel by Mary Goldmann in the Czech Republic published by THEMIS, Prague 2000, pp. 17, 31,
33-34, 102, 113 and 123

10.08.2020 A co budoucnost. Zde uvedené

rozhodnutí Ústavního soudu České republiky má povahu
jakéhosi precedensu vyjadřujícího závazný negativní názor
tohoto ústavního soudu na otázku prodeje zdechlin zvířat
přirozeně zemřelých zásadně na stáří v běžných obchodech
jako současného nejmilosrdnějšího možného masa. Jsem
příliš slabý pro to, abych sám prosadil tento prodej v politice v
dohledné době, jestliže nemám důkaz nějakého velkého úspěchem
v této otázce. Za současného světového lidského konzumního
blahobytu jsou pravděpodobně uzákonění porážkové daně a
tohoto prodeje v Evropské unii pouhou utopií, proto v současnosti
zřejmě může jednotlivý člověk nejvíce pomoci nejvíce masově
mučeným a vražděným vězněným hospodářským zvířatům
zásadně pouze na vlastní zahradě (Epikurově rajské
zahradě) a jinak velmi málo. Přesto však věřím, že uzákonění
porážkové daně a tohoto prodeje se uskuteční v
budoucnosti, protože i v současné době, která je nepříznivá pro
to, věřím v suverénní vládu charity (tj. co možná nejméně
smrti a bolesti, viz má Filosofie rovnováhy) ve světě na
nejméně 51 procent.

23.07.2020 Výše uvedené
ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU.

Ústavní soud České republiky bez přítomnosti účastníků
dne 23. července 2020 ve věci mé ústavní stížnosti č.j. III.
ÚS 1793/20 rozhodl o odmítnutí této mé ústavní
stížnosti a s ním spojeného návrhu na zrušení
ustanovení veterinárního zákona s tím, že se údajně
nejedná o jiný zásah orgánu veřejné moci, přestože vydání
tržního řádu obce je upraveno dle veřejnoprávního
paragrafu 18 zákona číslo 455/1991 Sbírky
živnostenského zákona. Podle tohoto rozhodnutí ústavního
soudu „uzavření smlouvy o pronájmu tržního místa na
tržišti provozované obcí je“ (tak údajně) „záležitostí
ryze soukromoprávní (v případě obce se tak děje v
samostatné působnosti) a žádnou z potenciálních smluvních
stran nelze nutit k tomu, aby do smluvního vztahu vstoupila.“
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August 10, 2020 And what about
future. Here, the decision of the Constitutional Court of the

Czech Republic has the character of a precedent expressing
the binding negative opinion of this constitutional court on the
question of the sale of carrions of animals naturally dead on
principle in old age in mainstream shops as the present most
merciful possible meat. I am too weak to enforce this sale in
politics myself in the near future, if I have not a proof of great
success on this question. During contemporary worldwide human
consumer welfare the enactment of slaughter tax and of this sale in
the European Union is probably mere utopia, therefore on the
present apparently individual human being can mostly help the
most massively tortured and murdered imprisoned farm
animals on principle only on own garden (Epicurus' paradise
garden) and otherwise too little. Nevertheless, I believe that the
enactment of the slaughter tax and of this sale will take place
in the future, because even in the present time, which is
unfavorable for it, I believe in a sovereign rule of charity (i.e.
the least possible death and pain, see my Philosophy of
Balance) in the world at least 51 percent.

July 23, 2020 Above mentioned DECISION
OF THE CONSTITUTIONAL COURT. The

Constitutional Court of the Czech Republic without the presence of
the participants on 23 July, 2020 in the matter of my constitutional
complaint File no. III. ÚS 1793/20 decided to reject this my
constitutional complaint and the related proposal to repeal the
provisions of the Veterinary Act, stating that it is not another
intervention of a public authority, although the question of the
Market Rules of the municipality is regulated by public law
paragraph 18 of Act No. 455/1991 Coll. Trade Licensing Act.
According to this decision of the constitutional court „the conclusion of
a contract for the lease of a market place in a market operated by
a municipality is“ (so allegedly) „a purely private law matter (in
the case of a municipality it is done within independent jurisdiction) and
none of the potential contracting parties can be forced to enter into a
contractual relationship.“

Nejdůležitější je však následující názor ústavního soudu, který
má povahu závazného precedentu, který je podle mne

Most important, however, is the following opinion of the constitutional
court, which has the nature of a binding precedent, which in my

zločinem proti lidskosti, protože

de facto
legitimizuje současné vraždy desítek
miliónů hospodářských zvířat za každý
měsíc i na území České republiky. Podle

opinion is a crime against humanity, because

tohoto rozhodnutí ústavního soudu „je navíc věcí
pronajímatele, aby určil, jaké zboží má být na tržišti nabízeno

according to this decision of the constitutional court „it is for the lessor to
determine what goods are to be offered at the market and to determine

Odmítnutí
stěžovatelovy žádosti o pronájem tržního
místa odůvodněné tím, že jím zamýšlený
prodej masa zdechlin (byť čerstvých a
třeba i s veterinárním atestem) je v
rozporu s veterinárními předpisy, jejichž
dodržování je vyžadováno i v Provozním
řádu tržiště, představuje“ údajně „ze
strany města Hustopeče zcela legitimní
postup.“

the conditions for their sale.

it de facto
legitimizes contemporary murders of tens of
millions of farm animals for each month also in
the territory of the Czech Republic. „In addition,“

a stanovil podmínky pro jeho prodej.

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo

soukromé (tj. vnitrostátní)" jako "statutární kolizní
mezinárodní právo (např. občanské či naopak trestní atd.)".
A "mezinárodní právo veřejné (tj. mezistátní)" jako
"nekolizní mezinárodní právo (např. občanské či naopak
trestní atd.)".

The rejection of the
complainant's application for the lease of a
market place justified on the grounds that his
intended sale of carrion meat (even fresh and
perhaps also with a veterinary certificate) is in
conflict with veterinary regulations, compliance
with which is required in the Market Rules,
represents“ allegedly „a completely legitimate
procedure on the part of the town of
Hustopeče.“

July 16, 2020 I propose to call "private (i.e. intrastate)

international law" as "statutory conflict international law (eg civil
or on the contrary criminal etc.)".
And "public (i.e. interstate) international law" as "non-conflict
international law (eg civil or on the contrary criminal etc.)".
This would remove the confusion between the concepts of public and
private in international law and would predetermine the ultimate goal
of world evolution from the statutory conflict international law to the
non-conflict international law.

Čímž by se se odstranil zmatek pojmů veřejné a soukromé v
mezinárodním právu a předurčoval konečný cíl světového
vývoje od statutárního kolizního mezinárodního práva k
nekoliznímu mezinárodnímu právu.

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the
30.06.2020 Dnes můj advokát podal
above-mentioned constitutional complaint
Ústavnímu soudu České republiky
with the Constitutional Court of the Czech
výše uvedenou ústavní stížnost s
Republic with a proposal on how to resolve
návrhem jak vyřešit otroctví zvířat.
animal slavery.
(viz i mé níže uvedené články z 17.5.2020 a z
12.6.2020)

(see also my articles below from May 17, 2020 and from June 12,
2020)

12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz
June 12, 2020 I will file a constitutional
výše v českém jazyku se strojovým
complaint (see above in the Czech language
překladačem google translator) proti odmítnutí with google translator) against refusal of the Town of
města Hustopeče a jeho správce tržiště mi pronajmout jedno
tržní místo na tržišti na Dukelském nám. v Hustopečích pro
prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární
pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího
masa z mého vlastního drobného hospodářství (chovatelské
činnosti) zejména etickým vegetariánům, kteří se neobejdou
úplně bez jedení masa.

Případně podám ústavní stížnost po pronajmutí výše uvedeného
tržního místa pro výše uvedený účel proti pravomocnému
rozhodnutí Krajské veterinární správy o jejím nesouhlasu s
volným prodejem výše uvedených zdechlin a naopak nutné
porážce zvířat dle současného zákona č. 166/1999 Sb. o
veterinární péči v aktuálním znění z důvodů pochybnosti o
dodržení povinností nebo požadavků na zajištění jejich
zdravotní nezávadnosti, jestliže dotčená ustanovení tohto
zákona nebudou považováno za protiústavní.

Hustopeče and its market administrator to rent me one market place at
market on Dukelské square in Hustopeče for sale in small quantities of
unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions,
namely of chicken (hen) meat from my own small farm (breeding
activity), especially to ethical vegetarians who do not survive without
eating meat completely.
Alternatively, I will file a constitutional complaint after the lease of the
above market place for the above mentioned purpose against a final
decision of the Regional Veterinary Administration about its
disagreement with the free sale of the above mentioned carrions and on
the contrary necessary slaughter under the current Act No. 166/1999
Coll. on veterinary care in the current version due to doubts about
compliance with obligations or requirements to ensure their health
safety, unless the concerned provisions of the Act are considered
unconstitutional.

V této ústavní stížnosti navrhnu zrušení §3 odst. 1 písm. d),
§5 odst. 1 písm. h), §18, §21 odst. 1, §27a odst. 1 písm.
b) a §27a odst. 3 zákona, §39 odst. 2 a odst. 3, §39 až
§41, §42 odst. 2 druhý a třetí rozvité větné
předměty zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v
aktuálním znění pro jeho protiústavnost (viz níže můj článek z
17.05.2020). V případě této mé ústavní stížnost proti výše
uvedenému rozhodnutí Krajské veterinární správy bude
odůvodněnost této ústavní stížnosti aplikací zákona č. 166/1999
Sb. o veterinární péči ještě více jasná.

In this constitutional complaint, I propose the repeal of §3
paragraph 1 letter d), §5 paragraph 1 letter h), §18, §21
paragraph 1, §27a paragraph 1 letter b) and §27a paragraph 3,
§39 paragraph 2 and paragraph 3, §39 to §41, §42 paragraph 2
the second and third developed sentence objects of the Act No.
166/1999 Coll. on Veterinary Care in the current wording for its
unconstitutionality (see below my article from May 17, 2020). In the
case of my constitutional complaint against the above mentioned
decision of the Regional Veterinary Administration, the justification of
this constitutional complaint through the application of the Act No.
166/1999 Coll. will be even more clear.

Tato ústavní stížnost není nepřípustná, i kdyby Ústavní soud
došel v této věci k názoru, že jsem nevyčerpal všechny procesní
prostředky, protože tato ústavní stížnost ve smyslu §75 odst. 2)
písm. a) zákona o Ústavním soudu svým významem podstatně
přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a bude podána ve zde
předepsané lhůtě 1 roku, protože v případě povolení volného
prodeje masa zdechlin zvířat za zákonem garantovaných
podmínek by šlo o zřejmě zlomový praktický milník v boji proti
otroctví v současných porážkových velkochovech nejvíce
vražděných hospodářských zvířat (v České republice je např.
cca půl milionu zavražděných brojlerů, tzn. slepičích kuřat
denně, což činí v České republice s cca 10 miliony obyvatel
příšerné číslo cca 30 miliónů zavražděných brojlerů za dva
měsíce, což je jakýsi nový holocaust, viz Zdroje).

This constitutional complaint is not inadmissible, even if the
Constitutional Court came to the conclusion in this case that I did not
exhaust all procedural means, because in the sense of §75 letter a) of
the Act on the Constitutional Court this constitutional complaint
substantially exceeds the complainant's own interests through its
significance and will be filed within the period of 1 year prescribed here,
because in the case of permitting free sale of meat of carrions under
legally guaranteed conditions it would be apparently the turning
practical point in the fight against the slavery in present slaughter
factory farms of the most murdered farm animals (in the Czech Republic
there are, for example, about half a million broilers killed, i.e. chickens
of hens per day, which makes in the Czech Republic with about 10
million inhabitants a terrible number of about 30 million murdered
broilers in two months , which is a kind of new holocaust, see Sources).

Zdroje/ Sources: čas 30.-60. sekunda záznamu, Týden podle Jaromíra Soukupa | Barrandov.tv, TV Barrandov - baví nás bavit [online],
Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Dostupné z/ time 30-60 second of record, Week according to Jaromír Soukup Barrandov.tv, TV
Barrandov - we enjoy entertaining [online], Copyright © 2008 [cit. 20.05.2020], Available from :
https://www.barrandov.tv/video/134367-tyden-podle-jaromira-soukupa-29-8-2018

17.05.2020 (zkrácená verze) Dnes jsem podal žádost o
pronájem jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském
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May 17, 2020 (short version) Today I filed an

application to rent one market place at market on Dukelské

nám. v Hustopečích pro prodej v malých množstvích
nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa
zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z mého vlastního
drobného hospodářství (chovatelské činnosti) zejména
etickým vegetariánům, kteří se neobejdou úplně bez jedení
masa
Vážení.

square in Hustopeče for sale in small quantities of
unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry
carrions, namely of chicken (hen) meat from my own small
farm (breeding activity), especially to ethical vegetarians
who do not survive without eating meat completely
Dear.

(město Hustopeče, správce tržiště: Organizační složka města
Hustopeče Správa a údržba budov)

(the Town of Hustopeče, the market administrator: Organizational
Unit of the Town of Hustopeče Administration and Maintenance of
Buildings)

Jsem drobný chovatel drůbeže na své zahradě se sklepem na
Habánské ulici v Hustopečích a žádám tímto o pronájem
jednoho tržního místa na tržišti na Dukelském nám. v
Hustopečích pro prodej v malých množstvích
nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa
zdechlin drůbeže, jmenovitě slepičího masa z tohoto mého
vlastního drobného hospodářství (chovatelské činnosti).

I am a small poultry breeder in my garden with a cellar on
Habánská Street in Hustopeče, and I hereby ask about the
lease of one market place at the market on Dukelské square
in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed
after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions,
namely of chicken (hen) meat from this own small farm
(breeding activity).

Odůvodnění:

Justification:

According to § 18 (5) of Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary
Podle § 18 odst. 5 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči Potraviny živočišného původu, které neodpovídají požadavkům care Foods of animal origin that do not meet the health
requirements are considered inedible.
zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako nepoživatelné.
Avšak u masa zdechlin po veterinární pitvě, pokud „jsou tepelně
opracovány po dobu 5 až 6 minut při teplotě 121°C, dochází ke
zničení vegetativních forem mikroorganismů, ale i spór.“ (Zdroj:
Střední odborné učiliště Domažlice, Výukový materiál, Potraviny a
výživa, cit. 15.03.2019, viz https://www.soudom.cz/maso-amasne-vyrobky.html ) Toto je možno převařením masa mnou
zamýšlených nabízených zdechlin drůbeže po veterinární pitvě v
tlakovém hrnci např. v několika vodách.
Proto §18 českého zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
považuji za protiústavní, protože v současnosti v České republice
tyto zákonné podmínky v podstatě znemožňují volný prodej
čerstvého masa přirozeně zásadně na stáří uhynutých zvířat i po
veterinární pitvě.

But for the the meat of carrions, if "they are processed thermally for
a period of time 5 until 6 minutes at temperature 121°C, there is
destruction of vegetative forms of microorganisms, but also of
spores." (Source: Secondary Vocational School Domažlice, tutorial
material, Food and nutrition, quoted 15.03.2019, see
https://www.soudom.cz/maso-a-masne-vyrobky.html ) This is
possible by boiling the meat of the by me intended offered poultry
carrions after a veterinary autopsy in a pressure cooker, for
example in several waters.
Therefore §18 of the Czech Act No. 166/1999 Coll. on veterinary
care I consider unconstitutional, because at present time in the
Czech Republic these legal conditions basically prevent the free sale
of fresh meat of naturally dead animals, on principle for old age
even after veterinary autopsy.

I base this opinion on the unconstitutionality of the impossibility of
free sale even after a veterinary autopsy, of the meat of naturally
Toto mé stanovisko o protiústavnosti znemožnění volného prodeje i dead animals on the current trend in Czech law, which
po veterinární pitvě masa přirozeně uhynutých zvířat opírám o
fundamentally changes the view of animal rights in our society.
současný trend v českém právu, který zásadně mění pohled na
In particular, it is the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND
práva zvířat v naší společnosti.
FREEDOMS: Article 3 (1) Fundamental rights and freedoms are
guaranteed to all without distinction ... ("to all", thus they are
Jde zejména o LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: Článek 3
guaranteed to both people and animals, which have legal
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu ...
personality, see below the Civil Code, my note) and at the same
(„všem“, tedy zaručují se lidem i zvířatům, která mají dle českého
time according to Article 6 (1) Everyone has the right to life.
práva právní osobnost, viz níže obč. zák., má poznámka) a zároveň
podle článku 6 (1) Každý má právo na život.
It is also the Act No. 114/2020 Coll. Act amending Act No. 40/2009
Coll. the Criminal Code, if according to this amendment of the
Criminal Code § 302 Cruelty to animals (3) this act causes the
Dále jde o zák. č. 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
permanent health consequences of abused animal or death, the
40/2009 Sb. trestní zákoník, jestli podle této novely tr. zák.
offender will be punished by imprisonment from two years to six
§302 Týrání zvířat (3) způsobí tento čin týranému zvířeti trvalé
years (this criminal act with more severe punishment could also be
následky na zdraví nebo smrt, bude pachatel potrestán odnětím
the unjustified slaughter of an animal, my note), and if according to
svobody na dvě léta až šest let (tento trestný čin se zpřísněným
this amendment of the Criminal Code completely new §302a The
trestem by mohl dopadat i na bezdůvodnou porážku zvířete, má
breeding of animals in unsuitable conditions (4) this act causes
poznámka), a jestli podle této novely tr. zák. zcela nového §302a
permanent (health) consequences or death to a larger number of
animals, the offender will be punished by imprisonment from five to
Chov zvířat v nevhodných podmínkách (4) způsobí tento čin trvalé
ten years.
(zdravotní) následky či smrt většímu počtu zvířat, bude pachatel
potrestán odnětím svobody na pět až deset let.
It is also the Act No. 89/2012 Coll. Civil Code.
Dále jde o zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

According to §8 of the Civil Code Manifest abuse of law does not
enjoy legal protection. (These are the traditional principles and
Podle §8 obč. zák. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
principles of modern law "neminem laedere" /not to harm anyone/
(Jde o tradiční principy a principy moderního práva "neminem
and the criterion of individual freedom that one's freedom ends
where the other's freedom begins, which could also apply to
laedere" /nikomu neškodit/ a kritérium svobody jednotlivce, že
svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, což by se "abusus iuris" (abuse of law) to slaughter an animal, i.e. animal
cruelty through their unjustified slaughter, in my opinion it is a tort
mohlo týkat také "abusus iuris" /zneužití práva/ porazit zvíře, tj.
according to § 2909 of the Civil Code Violation of good morals or §
týrání zvířat jejich bezdůvodnou porážkou, podle mne jde o delikt
2910 of the Civil Code Violation of the law /namely of the Criminal
dle § 2909 obč. zák. Porušení dobrých mravů či § 2910 obč. zák.
Code, see above /, my note).
Porušení zákona /jmenovitě tr. zák., viz výše/, má poznámka).
Podle § 494 obč. zák. Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již
jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o
věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze. (Z tohoto ustanovení podle mne plyne
právní osobnost zvířat, protože zvíře není věcí, avšak má velmi
omezenou svéprávnost /opice/ nebo žádnou /had/, a potřebuje
opatrovnictví a zastoupení člověkem při výkonu svých povinností a
práv mu přiznaných v rámci českého právního řádu /např. viz výše
uvedená ustanovení tr. zák./, přesto však platí, že všichni živí
tvorové by měli mít v naší společnosti práva uznaná spravedlivým
způsobem zákony státu, má poznámka)
Jsou to také §2 (3) obč. zák. zákaz krutosti (i ke zvířatům má
poznámka), §3 obč. zák. (1) zákaz působit bezdůvodnou újmu
druhým (tzn. i zvířatům, má poznámka), (2) písm. a) každý má
právo na ochranu svého života a zdraví, písm. f) nikomu nelze
odepřít, co mu po právu náleží (viz výše práva zvířat dle tr. zák.,
má poznámka), (3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně
uznaných zásad spravedlnosti (tj. zřejmě dobrých mravů, má
poznámka) a práva.
Dle provozního řádu tržiště na Dukelském nám. v Hustopečích
správce tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a
případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit. To
by neměl být můj případ.
Protože podle Článku 2 (3) české Ústavy Státní moc slouží všem
občanům ... (tedy slouží mně i /českým/ zvířatům, která mají dle
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According to § 494 of the Civil Code A living animal has a special
meaning and value as a living creature already gifted by senses. A
live animal is not a thing and the provisions on things apply to a
living animal similarly only to the extent that it does not contradict
its nature. (In my opinion, this provision implies the legal
personality of animals, because the animal is not a thing, but has a
very limited legal capacity /monkey/ or none /serpent/, and needs
custody and representation of human being in the exercise of their
duties and rights granted them under Czech law /e.g. see the above
provisions of the Criminal Code/, however, it is true that all living
creatures should have in our society the rights recognized in
righteous way by State laws, my note)
They are also §2 (3) of the Civil Code prohibition of cruelty (also to
animals, my note), §3 of the Civil Code (1) a ban on causing
unjustified harm to others (ie also to animals, my note), (2) letter
A) everyone has the right to the protection of their life and health,
letter F) no one can be denied what belongs to them by law (see
above the rights of animals according to the Criminal Code, my
note), (3) Private law also springs from other generally recognized
principles of justice (ie apparently good morals, my note) and law.
According to the operating rules of the market on Dukelské square
in Hustopeče, the market administrator reserves the right to assess
the sales assortment and, if necessary, to exclude an unsuitable
assortment or part of it from sale. It should not be my case.
Because according to Article 2 (3) of the Czech Constitution, the
State Power serves all citizens ... (i.e. it serves both me
and /Czech/ animals which have legal personality according to
Czech law, see the above-mentioned Civil Code, my note)

českého práva právní osobnost, viz výše obč. zák., má poznámka)
A protože podle LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článku 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k
němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou
činnost., (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon
určitých povolání nebo činností. (což se týká i mé výše uvedené
hospodářské činnosti na Vašem tržišti, když by se pro ni neměla
uplatnit z důvodu mnou namítané neústavnosti shora uvedená
právní omezení, má poznámka)
Přílohy: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Shrnutí Filosofie rovnováhy (4
strany A4), copyleft 14.5.2020

And because according to the CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS
AND FREEDOMS Article 26 (1) Everyone has the right to freely
choose a profession and to prepare for it, as well as the right to
engage in business and other economic activity. (2) The law may
determine conditions and restrictions for activities. (This also
applies to my above-mentioned economic activity in Your market,
when the above-mentioned legal restrictions should not apply to it
due to the unconstitutionality, which I object to, my note)
Attachments: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., Summary of Philosophy of
Balance (4 pages A4), copyleft 14.5.2020
Sincerely
In Hustopeče 17.5.2020 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

S uctivým pozdravem
V Hustopečích 17.5.2020

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID

09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19

2019

Papež František říká, že pandemie může být „místem
obrácení“.
...
Papež František: Ve španělštině je přísloví: „Bůh vždy odpouští, my
někdy odpouštíme, ale příroda nikdy neodpouští.“ Na dílčí katastrofy
jsme nereagovali. Kdo teď mluví o požárech v Austrálii, nebo si
pamatuje, že před 18 měsíci mohla loď projet severním pólem, protože
ledovce roztály? Kdo teď mluví o povodních? Nevím, jestli se jedná
o pomstu přírody, ale určitě to jsou odpovědi přírody.
...
V této době v Evropě, kdy začínáme slyšet populistické projevy a
jsme svědky politických rozhodnutí tohoto selektivního druhu, je příliš
snadné si pamatovat na Hitlerovy projevy v roce 1933, které se
příliš nelišily od některých projevů několika evropských politiků nyní.

Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’
...
Pope Francis: There is an expression in Spanish: “God always
forgives, we forgive sometimes, but nature never forgives.” We
did not respond to the partial catastrophes. Who now speaks of
the fires in Australia, or remembers that 18 months ago a boat
could cross the North Pole because the glaciers had all melted?
Who speaks now of the floods? I don’t know if these are the
revenge of nature, but they are certainly nature’s
responses.
...
At this time in Europe when we are beginning to hear populist
speeches and witness political decisions of this selective kind it’s
all too easy to remember Hitler’s speeches in 1933, which
were not so different from some of the speeches of a few
European politicians now.

Zdroje/ Sources: (by) Austen Ivereigh, The Tablet Interview, viz/ see https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francissays-pandemic-can-be-a-place-of-conversion- , ZDE/HERE : Papež František promluvil o koronaviru. Je to podle něj odplata přírody za
to, jak se k ní lidé chovají, LIFEE.CZ, Kateřina Sobolová, 9. dubna 2020
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„Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum
smrtících virů. Laboratoř leží jen 18 kilometrů od trhu, kde se
poprvé objevil wuchanský koronavirus. … vývoje biologických
zbraní, která tato zařízení také umožňují. … Možnost
vstřikovat zde opicím a dalším zvířatům smrtící
patogeny“ „Wuchanské úřady navíc na začátku roku
tvrdily, že se novým koronavirem mohou nakazit jen osoby,
které přišly do styku s infikovanými zvířaty.“ (viz 1. a 3.
zdroj) Avšak: „Vědci: Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19
… není z laboratoře“ (viz 2. zdroj).

“In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study
of deadly viruses. The laboratory is only 18 kilometers from the
market where the Wuhan coronavirus first appeared. …
the development of biological weapons that these facilities also allow. …
The possibility to inject deadly pathogens into monkeys and
other animals” “The Wuhan authorities declared at the beginning
of the year moreover that only persons who came into contact
with infected animals could be infected with the new
coronavirus.” (see source 1 and 3) However: “Scientists: Coronavirus
(disease 2019) - COVID-19 … is not from the laboratory” (see source
2).

„Nature (tj. prestižní Západní vědecký časopis, má poznámka)
uvádí, že většina vědců v této laboratoři získávala zkušenosti ve
francouzském Lyonu, kde mají zařízení na stejné úrovni.
Wuchanský ústav také spolupracoval s americkým Centrem
pro kontrolu a prevenci nemocí.“

“Nature (i.e. a prestigious Western scientific journal, my note) states
that majority of the scientists in this laboratory gained experiences in
Lyon, France, where they have the same level of equipment. The
Wuhan Institute also cooperated with the Center for Disease Control
and Prevention in the United States of America.”

„Česká republika má takové pracoviště v Těchoníně, malé
obci v okrese Ústí nad Orlicí, kde ho provozuje armáda.“

"The Czech Republic has such a workplace in Těchonín, a small
village in the Ústí nad Orlicí district, where it is managed by the
army."

Zdroje/ Sources: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3037999-uprostred-wu-chanu-je-laborator-na-vyzkum-smrticich-viru-vedci-predni-varovali-uz-pred , https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-koronavirus-ma-prirozeny-puvod-neni-z-laboratore/1868822 ,
ZDE/HERE-seznamzpravy-hluboka-omluva-cinsky-aparat-ji-poslal-rodine-hrdiny-koronaviru
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Německá televize velebí virus: … planeta zezelená. … zašly
stanice ARD a ZDF ještě dál … Christian Brandes (38) se skupinou
Bohemian ("Böhmen" v německém jazyku) Browser Ballett
(českého webového prohlížeče balet, má poznámka). Dětem… jak
je to s pandemií koronaviru. „Možná je koronavirus odpovědí na
turbokapitalismus. … Půjde-li to takto dále, možná zažijeme nový
zelený ráj.“ … virus je „krásný a smysluplný reflex (pomsta, má
poznámka) přírody, aby lidem opětovně řekla, kdo je tu pánem“.
„Je pozoruhodné, jak je virus spravedlivý.“ (tj. jestli
nenapravená tato pomsta přírody za nemilosrdnost lidí vůči
živým tvorům, nyní zejména hospodářským zvířatům je
nejprve zásadně proti starým a jen pak proti mladým lidem)

German television praises coronavirus COVID-19 … planet will
be green. … ARD and ZDF went even further… Christian Brandes
(38) with group of Bohemian ("Böhmen" in German language)
Browser Ballett (Czech browser ballet, my note). Children … what
about coronavirus pandemic. "Maybe the coronavirus is the answer to
turbo-capitalism. … If we go further this way, we may experience a
new green paradise." … virus is "a beautiful and meaningful reflex
(revenge, my note) of nature to tell people again who is the master
here." "It is remarkable how righteous the virus is." (ie. if not
corrected this revenge of nature for mercilessness of people
on living creatures, now especially on farm animals is firstly
on principle against the old and only then against the young
people)

Zdroje/ Sources: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/nemecka-televize-velebi-vir-vymyti-stare-planeta-zezelena40317376

03.03.2020 (korigováno 20.05.2020) Ačkoli

March 3, 2020 (corrected May 20, 2020) Though

většinou v darwinismu, český historický okamžik je
možná dnes, protože Poslanecká sněmovna schválila
níže uvedenou novelu trestního zákoníku
(Zákon č. 114/2020 Sb.) ohledně týrání zvířat.
Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že „bude
tendence některých aktivistů začít používat nové
ustanovení“ trestného činu úmyslného chovu
zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým
trestem odnětí svobody možná „proti ...
velkochovům“ (velkochovům pro porážku zvířat, tj.
většina chovů je velmi nespravedlivá, má poznámka).

mostly in Darwinism Czech historical moment is possibly
today, because the Chamber of Deputies approved the
below mentioned amendment to the Criminal Code (Act
No. 114/2020 Coll.) regarding animal cruelty. Member of
the ODS Mark Benda says that "the tendency of some
activists will start using new provision" on a crime
of intentional breeding of animals in unsuitable
conditions with ten-year imprisonment
possibly "against ... animal's factory farms" (factory
farms for slaughter of animals, i.e. majority of farms is very
unfair, my note). The amendment primarily penalizes so-
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Novela primárně postihuje tzv. množírny psů a
koček.

called reproduction factories of dogs and cats.

- Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl
masivní podporu napříč politickými stranami v Parlamentu (viz
níže).
- „Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně TOP 09 a spoluautorka zpřísnění
tr. zák. kvůli týrání zvířat Markéta Pekarová Adamová.
- „Jsem rád, že ti kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v
Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura.
- „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Mám
totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru
přijetí zákona premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Text výše uvedené novely trestního zákoníku (dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 ,
http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf ,
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm a
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) zní
včetně těchto změn následovně (k tomu, aby novela začala platit, byl nutný
už jen podpis prezidenta Miloše Zemana):

- 133 out of 159 present deputies voted to approve the proposal and the Act had
massive support across political parties in Parliament (see below).
- "It is a great moment," the Chairman of the TOP 09 and the co-author of the
tightening of the Criminal Code because of animal cruelty Margaret Pekarová
Adamová said.
- "I am glad that those who will abuse animals will be punished more," in the Chamber
of Deputies the Chairman of the SPD Tomio Okamura said.
- "I have just voted for significantly stricter penalty for animal cruelty. I in fact love
animals and hate when one hurts them," on Twitter the Prime Minister
and the Chairman of the ANO Andrej Babiš commented the adoption of the Act.
The text of above mentioned amendment to the Criminal Code (available on:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 ,
http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf ,
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm and
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm ) reads including
these changes as follows (that the amendment came into force, only the signature of
President Miloš Zeman was required):
§ 77a
Ban on the Possession and Breeding of Animals
(1) The court can impose the ban on the possession and breeding of animal for up
to ten years, if committed by an offender in connection with the possession, breeding
and care of animal.
(2) The ban on the possession and breeding of animal as a separate punishment the
court can impose only in the case, where due to the nature and seriousness of
committed criminal act and the person and situation of offender the imposition of
another sentence is not necessary.
(3) The punishment of ban on the possession and breeding of animal lies in the fact that
the convict during the time of execution of this punishment is prohibited in the
possession, breeding and care of animal.

§ 77a
Zákaz držení a chovu zvířat
(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířete až na deset
let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem
nebo péčí o zvíře.
(2) Trest zákazu držení a chovu zvířete jako trest samostatný může soud
uložit pouze v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného
trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není
třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířete spočívá v tom, že se odsouzenému
po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.

§ 302
Cruelty to Animals
(1) A person who abuses an animal in brutal or painful manner, will be punished with
the imprisonment from six months to three years, prohibition of activities, or forfeiture
of thing.
(2) By the imprisonment from one to five years, or prohibition of activities the offender
will be punished, if he or she
a) commits such an act in public or in a place open to the public,
b) commits such an act as a member of an organized group, or
c) continues when committing such an act for a longer period of time.
(3) By the imprisonment from two years to six years the offender will be punished, if
he or she
a) commits an act referred to in paragraph 1 on a larger number of animals,
b) causes through such an act the permanent health consequences of abused
animal or death,
c) commits an act referred to in paragraph 1 in a particularly brutal or painful manner,
or
d) commits such an act again.
Note:
- The criminal responsibility for this crime is necessary to be intentional fault (see Act
no. 40/2009 Coll., The Criminal Code § 13 para. 2). The circumstance, which makes
higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
- Penalties are significantly increased compared to the current wording of the Criminal
Code. Maximum penalty was set at six years.

§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnost nebo
propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví
nebo smrt,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým
způsobem, nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
Pozn.:
- K trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění
(viz zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále též tr. zák., ust. § 13 odst.
2). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z
nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
- Trestní sazby jsou oproti aktuálnímu znění tr. zák. výrazně zvýšeny. Horní
hranice trestní sazby byla stanovena na šest let.
§ 302a
Chov zvířat v nevhodných podmínkách
(1) Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, a tím
ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo
kdo kořistí z takového chovu, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného značný prospěch,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt
zvířeti, nebo
c) spáchá-li čin takový čin jako člen organizované skupiny.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro
jiného prospěch velkého rozsahu,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt
většímu počtu zvířat, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více
státech.
Pozn.:
- Na rozdíl od následujícího ust. § 303 tr. zák. (zanedbání péče o zvíře z
nedbalosti) je zde vyžadováno úmyslné zavinění (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K
okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z
nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní
nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé
následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu zvířat nebo propadnutím
věci.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu
počtu zvířat.
Pozn.:
- Na rozdíl od ust. § 302a tr. zák. (Chov zvířat v nevhodných podmínkách)
postačuje zde hrubá nedbalost (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která
podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr.
zák.).

§ 302a
Breeding of Animals in Unsuitable Conditions
(1) A person who breeds larger number of animals in unsuitable conditions, and thereby
endangering their lives or causing them severe suffering, will be punished by the
imprisonment for up to one year or prohibition of activities.
(2) A person who breeds animals in unsuitable conditions for purpose of trade, or who
profits from such breeding, will be punished by the imprisonment from six months to
four years or prohibition of activities.
(3) By the imprisonment from two to eight years the offender will be punished, if he
or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire substantial benefit
for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent
consequences or death of the animal, or
c) commits such act as a member of an organized group.
(4) By the imprisonment from five to ten years the offender will be punished, if he or
she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire large-scale benefit
for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent
consequences or death of greater number of animals, or
c ) commits such an act in connection with an organized group operating in several
states.
Note:
- In contrast to the following provision § 303 of Criminal Code (failure to care for the
animal of negligence) the intent is required (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The
circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17
of the Criminal Code).
§ 303
Failure to Care for the Animal of Negligence
(1) Person, who will fail of gross negligence in the necessary care for the animal, which
he or she owns or for which he or she is obliged to care from another reason, and he or
she will cause it the permanent health consequences or death, will be punished by the
imprisonment for up to one year, the ban on activity, the ban on the possession and
breeding of animals or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment for up to three years the offender will be punished, if he or she
causes through an offense referred to in paragraph 1 the death or permanent health
consequences for a greater number of animals.
Note:
- Unlike § 302a of the Criminal Code (Breeding of Animals in Unsuitable Conditions)
the gross negligence is sufficient here (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The
circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17
of the Criminal Code).

Zdroje/ Sources: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-zvirat-v-rezimu-trestniho-prava-s-ohledem-na-navrhovanou-novelu-trestnihozakoniku , https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkachmnozirny.A200303_182737_domaci_kop , https://echo24.cz/a/SVPiH/az-na-8-let-poslanci-souhlasi-se-zprisnenim-trestu-za-tyranizvirat , https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 , https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-zvirat-zakaz-chovu-soudy-poslanecka-snemovnamnozirny_1912181054_ako , https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-tyrani-zvirat-nebudou-hrozit-tvrdsi-tresty-rozhodli-poslanci-40307497
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