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,,Važená paní mynistryně' děkuji Vám, Že jste si r'ybrala jako svoji náměstkyni JUDr. Marvanovou.
Je to člověk s vysokým morálnínr kreditem... JUDI'. Marvanová mně a mé rodině velice nezištně
pomohla' tak jako nikdo jiný. Věřím' Že Vy s JUDI' Marvanovou konečně napravíte Íungování naší
iustice a vnesete do ní řád a pořádek. který tam postrádám...Marie Faloutová... opis textu ve
zkrácené podobě včetně pravopisu.,

.

VAZENI.

v slpnu letošního roku uplynuly 3 roky' kdy z našívesnice zmizela M.Faloutová' pěstounka'
které díky obhájkyni, soudkyni a státnín,ru zástupci. prošly činy, nad kterými zůstal rozum stát.
Náprava justice, dle Faloutové. začala u okresního soudu v Rokycanech v čj. 3T]21201'1 ?|].
Za přispění manžela, kterého k závažným činůmnaváděla, prováděla útrapy. které lze těžko
pochopit. Soudní jednání protahováno z důvodu onrluvenek z psychiatrie pro její špatný zdravotní
stav, které donášela. Dalšíjejí činy odkládány policií s odůvodněním, Že probíhá soudní řízení a
potrestání bude vyššíneŽ zajednotlivé dalšískutky'.Ten jí však nebránil v tom, aby dále pokračovala
V teroru a škodách na mém majetkrr. Byla jsem sousedkou. Jednání soudu a Usnesení bylo jen
výsměchem spravedlnosti' A pokračovánív činech v délce 6 let! Hrozby vypálením. |yzickou
újmou atd. Dovolání Žádné. Pak uŽjen klid a pohoda pro celou obec. Tady by mohl příběh skončit.
Ve snu by mě nenapadlo' Že se dozvím něco' co mnou doslova otřáslo. a nikdy se s tím nesmířím!
Manžel obŽalované. i v této kauze obŽalovaný' neŽ se odstěhoval mi řekl, Že nepotrestání zařídila
obhájkyně JUDr. Marvanová a předali pro soudkyni 30 tisíc Kč a rovněŽ tuto částku státnimu
zástupci. Soudkyně údajně obrŽela bonus ve |ormě předsednictví soudu. Tuto informaci sdělil i
dalším1idem. Měla jsem váŽné pochybnosti' desítky indicií. Že spravedlností nebylo učiněno
Zadost, nebo vůbec ne' ale toto byla rána. Podlomiio se mi zdraví dík1'' útrapám. protoŽe jsenr se
vždy snaži1a. abych se nenechala vyprovokovat, a úplně zbýečně. Čim déIe.1sem nereagovala, tím
více se zřej mě psychicky nemocná snaŽila útočita vymýšlet. oSPoD to absolutně nezajímalo.
Její útok se posléze obrátil proti vlasttrímu manželovi. Její myšleníbylo natolik zvrácené, Že když
už zde nebydlela,obrátila se i na mne o PoMoC, aby i třetího marrŽela připravila o vše a dostala ho
natrvalo do blázince!!! V ručně psaném dopise, nelze zpochybnit' kdo psal, je zde tf.čísloi adresa,
přiznává příkoří' prosí za oDPUŠrĚNÍa dodává. Že až se vrátí zpátky do obce' tak uŽ bude vše
dobré' škodit uŽ nebude, a veřejně se mi omluví ! ! ! Naštěstíse jí nepodařilo vrátit a dům prodán.
Asi před 3 letyjsem se přihlásila na přísedícísoudu, splnila všechny předpoklady, tehdy jsem
ještě neměla tuŠení...Starosta Rokycan tehdy poslal dopis, Že nesp1ňuji předpoklady'
D1e předsedkyně soudu, jak bylo ve vyjádření. jsem předpoklady nesplnila. Na moje výzvy, jaké
jsem nesplnila' jsem neobdrŽela nikdy odpověď. Můj smysl pro spravedlnost' čestnost' a dovoluji si
napsat i charakter, se prostě paní předsedkyni nehodily. To jsem pochopila aŽ po informaci o
,,odměně...

V trestním řízení výše uvedeném zasáhla spravednost v podobě tzv. '. BoŽích mlýnů.,, aby byl
klid. Nikoliv soud, který selhal v plnéni rozsahu. Pokud vše, o čem jsem byla inÍbrmována. je
pravdivé, coŽ pochopitelně nelze prokázat. věřím. Že i ..vyšší..spravedlnost zde zasáhne. Jak
lrluboce by musel být někdo tak bezcharakterní. aby se propůjčilk něčemu takovému, v takové
pozici' a nebyl potrestán. ABY MU BYLO ZCELA LHOSTEJNE. Že někdo dále trpí ? Takový by
mě| zvážit' zda Íam má co dělat' Má taková osoba svědomí ??? Já bych s něčímtakovým nemohla
dále žít.Proto jsem Se na přísedícísorrdrt nehodila. opovrhuji kaŽdým' kdo toto dokáŽe. Pravda
však vyjde vŽdy napovrch. NIKoHo neobviňuji' ten kdoje vinen. sám svým chováním se obvinil a
na sebe ukázal. Zda vše předám ke zveřejnění je uŽjen na mé Ítvaze. Veřejnost by však měla být
..nápravě.. justice, jak shora uvedeno v poděkování
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