Motto: Předseda svazu letců Brno, bývalý vojenský pilot Dušan Schneider po telefonu blahopřeje do Austrálie Haně Zejdové
k uletění první bájné tisícovky pro Českou republiku: „Tak ta naše malá brněnská děvucha to dokázala. Vždyť musela v tom
planďáru, co to plácám, v té orchideji sedět více než půl den. Ona sama se stala orchidejí českého letectví“.
Zaostalý mafiánský Aeroklub i po výměně do bezvědomí ztřískaného vedoucího funkcionáře zůstává mafiánský.

Žádost prezidentu republiky panu Miloši Zemanovi
s podporou vedení státu a sportu,

předsedovi Senátu panu MILANU ŠTĚCHOVI,
předsedovi Poslanecké sněmovny panu RADKU ONDRÁČKOVI,
premiéru vlády panu ANDREJI BABIŠOVI,
předsedovi Ústavního soudu panu PAVLU RYCHETSKÉMU
ministru školství, mládeže a tělovýchovy panu Robertu PLAGOVI
a vládnímu zmocněnci pro sport panu MILANU HNILIČKOVI
o souhlas k dlouhodobě odmítané REHABILITACI s citlivým návratem do období slavného českého letectví devadesátých let minulého století
a vrácení lidské důstojnosti Haně Zejdové za neopakovatelný úspěch v leteckých rekordech v projektu ICADA
a MILOST v zinscenovaném, protizákonném a protiústavním trvalém písemném zákazu vstupu na letiště po politických změnách v bývalé
Východní Evropě, podle potřeby uplatňovaném k zániku nežádoucích osobností letectví,
a od MŠMT udělení jednorázového odškodnění státní šikanou zpustošené rodiny Zejdových
a letecké organizace LAVS TGM jako jediné ocenění největšího historického úspěchu čs. letectví.

NÁVRH A ŽÁDOST K PREZIDENTU REPUBLIKY A K NEJVYŠŠÍM STÁTNÍM ČINITELŮM,

kde jste se nenechali ovlivnit ani 54 str. materiálem “Naše česká trnitá cesta ke hvězdám” se zahraniční oponenturou,
za návrat ztracené a společností zničené Masarykovy slavné cesty k hrdosti Českého národa v leteckém průkopnictví, kterou jsme bohužel
ve střetu s mafií přes mimořádné úspěchy české pilotky Hany Zejdové v projektu ICADA, jaké nemají obdoby ve stoleté historii jak českého, tak
světového letectví prohráli s arogantní mocí a naše slušnost je nám dávána k tíži všemi přemnoženými politiky a úředníky od shora dole, je již
jen na nás po 28 roků trvání zla a brutality, barbarství a útisku k vyhladovění vzbouřit se tělem i duší a svojí odvahou a houževnatostí, jaká nám
pomáhala k vrcholným výkonům a sportovním úspěchům, oceněným jen v zahraničí – tuto nejlepší vlastnost sportovce použít proti státní zvůli
a šikaně a ubránit svoji lidskou hrdost a naše přirozené lidství.

Stále nespokojení, snílkové, blázni – to slyšíme na adresu
Vladislava a Hany Zejdových – našich vyjímečných sportovců.
Co je žene dopředu?
Ukazují nám, jak překonat nezdar, nebýt poražen závistí
a nepřátelskou mocí, znovu vstát a jít za vytyčeným cílem.
Vždyť nadšenci a snílkové jsou nositeli pokroku.
Z historie víme, kolikrát věda stavěla hranice
a jak bylo překonáno nemožné.
Nechť člověk napře své síly k překonání možného!
Tam, kde je vůle, je i cesta.
RNDr. Mojmír Prokop

KAUZA HRUBÉHO ZACHÁZENÍ SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI SE SPORTOVKYNÍ S NEJVYŠŠÍMI MEZINÁRODNÍMI OCENĚNÍMI,
JEDINÉ DRŽITELKY NEJVYŠŠÍHO OCENĚNÍ PRO BEZMOTOROVÉ LETCE LILIENTHALOVY MEDAILE A JEDINÉHO OBČANA
MASARYKOVA NÁRODA ZAŘAZENÉHO V SÍNI SPORTOVNÍ SLÁVY FAI HIGH FLYERS KE STÉMU VÝROČÍ ÚSPĚCHŮ SVĚTOVÉHO LETECTVÍ MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI REKORDMANKAMI A PRVNÍ KOSMONAUTKOU,
o tomto úspěchu a ponížení slavné ženy jsou informováni interpelací v Poslanecké sněmovně roku 2014 všichni poslanci, ministři
a média a navíc rozeslanými brožurkami a knížkami
„HLASITÉ VOLÁNÍ KE SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI Č.1. -5 “, „SVĚTOVÁ LEGENDA SMETENA Z OBLAČNÝCH VÝŠIN“, „PRVNÍ LILIENTHALOVA
MEDAILE DO ČESKÉ REPUBLIKY“ a dalších dopisech a žádostech o pomoc nebo rehabilitaci bez odezvy arogantních funkcionářů
a nikomu nevadí uvržení osobnosti světového letectví do otroctví a moci moderních bezohledných podnikavců a gaunerů, mafiánů v Aeroklubu České republiky, Sdružení sportovních svazů a lumpů a zlodějů na Ministerstvu školství v ponížení nejúspěšnější české letkyně historie
letectví, její okradení o osobní majetek k žití pod lidskou důstojností a vyhladovění jako prašivého psa.
Nemorální a v žádné jiné zemi neprůchodný, zlovolný písemný zákaz vstupu na letiště v době svobody pro nejúspěšnější letecké
sportovce, s vyhozením ze zaměstnání, udělený vládnoucí post svazarmovskou mafií v chaosu nové doby dne 30.6.1990 najatými
dětmi z ulice a k přiznání nadčasového leteckého průkopnictví pro významné letecké pionýry, jejichž pokrokové vize s plány ICADA
k budoucímu obletu Země na solární energii bez motorického pohonu a zachováni života na naši planetě jsou užitečné pro všechno
lidstvo modré planety Země. Ne tak v České republice, kde využívání solární energie je zneužito zločinem století a význam projektu
ICADA zaniká a je mafií potlačen. Malá organizace se zabývá problémy světa, kdežto Akademie věd a MŠMT jen halasně čerpají obrovské sumy peněz a přihlíží, nebo se i podílí na ekonomickém mafiánství.
PAK POČÍTEJTE S NAŠÍ ODVAHOU, JSA ZNIČENI MORÁLNĚ A ZDEPTÁNI FYZICKY SE NEVZDÁT A MASARYKOVSKY VYBOJOVAT CESTU
K NÁRODNÍ HRDOSTI A POLITIKY ZAŠLÉMU VLASTENECTVÍ, K OBRODĚ MYŠLENÍ A POSTAVENÍ ČESKÉHO NÁRODA.
Grandiozní, odborníky označovaný výkon století odvážné ženy, který je v České republice nedoceněn a naopak krutě potrestán a zameten do zabahněné černé díry post svazarmovské mafie, jaký dosáhla jediná žena před muži, Češka Hana Zejdová v roce 1997 svými
32 rekordními výkony v bezmotorovém létání z celkových 52 rekordů na celém světě dosažených mnoha nejlepšími piloty ze všech kategorií letectví, jak se dosud nikdy nestalo, aby jediný rekordman, a už vůbec ne žena tak výjimečně prezentoval jen svými rekordními
výkony v jediném bezmotorovém létání svůj národ, a sotva kdy se tak stane jiným pilotem – vyvstává otázka, proč nesmí být ojedinělý a stěží kým opakovatelný historický úspěch století, za který na Generální konferenci FAI před delegáty 200 zemí pokrytecky užívají
slávy a sbírají vyznamenáni největší čeští mafiáni, není zdokumentován a přednesen národu jako mimořádný ženský výkon století.

Nejúspěšnější čeští bezmotoroví letci s nadčasovými plány ICADA,
jejichž podílu na pokroku ve sportu v bezpečnosti létání využívají současní letci všech zemí, příkladně na mistrovstvích světa, kteří
zaujímají v zahraničí pro Český národ čestné místo vizionářů hrdinů a přesto jsou českou mafií za podpory politiků vymazáni z historie letectví jako nepotřební a nežádoucí občané, kteří ve dvou osobách, zcela bez prostředků dokázali neuvěřitelně v mezinárodní
spolupráci v obchodování finančně zajistit celý náročný projekt ICADA, než jej zločinně a vlastizrádně nabourali čeští mafiáni,
s ojedinělým zařazením čs. bezmotorového a dokonce i všeobecného letectví

POPRVÉ VE STOLETÉ HISTORII LETECTVÍ
před tradiční letecké velmoci USA, Velké Británie, Francie, Německo, Polsko, Rusko a Austrálie.
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Hrdinský čin malého národa s odvážnou letkyní, jaký nezná historie letectví,

v České republice k potrestáni, kde k naší nevýhodě nesoutěžíme v dopravních letadlech a ve vrtulnících a tím nadlidský výkon Hany Zejdové
je hodně nadstandardní a obdržel záštity několika premiérů, i od pana Zemana. Bohužel slavný výkon je před českým národem podnikavci
a podivnými (z)rádci znevážený a zahnaný do propasti zla dnešní rozhárané doby a mafií k veřejnosti vše degradačně a vlastizrádně podáno
jako jakési podřadné výkony, které údajně naši zemi nereprezentují. Je to tragedie současné doby, zaostáváním za světem s neuznáváním
úspěšných žen v rozhárané post komunistické zemi,
když tato mimořádná žena, podstupující svůj život plně myšlence leteckého průkopnictví překonává nejúspěšnější muže, v každé jiné zemi
hrdinka národa je doma potupně znevážena a znemožněna k životu a přes všechny stěží překonatelné překážky pro mnohem houževnatější
muže a bolestné utrpení, jaké je k pomoci politicky zakázano všemi médii zveřejnit, přesto Hana Zejdová
nabízí své osvědčené triumfální schopnosti, nezištně, jak jsou výjimečné ve prospěch státu v projektu ICADA, jehož světové výsledky v I.
etapě v expedicích Kangaroo do Austrálie nabízí pokračování, jaké jsou průkazné mezinárodními oceněními a stále někomu zavazí. Čeští lidé
nejhorších hodnot stále mají navrch nás okrádat a likvidovat a národ připravují o slávu a přední postavení ve světě.
ZASÁHNE PREZIDENT MILOŠ ZEMAN K VYKOŘENĚNÍ STRAŠNÉ NESPRAVEDLNOSTI K ŽENĚ V LETECKÉM SPORTU A NAVRHNE NĚKDO, TŘEBA K TOMU USTANOVENÝ NOVÝ VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC PRO SPORT S CITEM A SVĚDOMÍM K ŽENĚ VE VRCHOLOVÉM SPORTU
A K ČLOVĚKU, JAK SE POSTAVIT K LIDEM NEJZASLOUŽILEJŠÍM V PROJEKTU ICADA, JAK BY OBSTÁLO ZA PREZIDENTA MASARYKA?
PROČ největší výkony Češky Hany Zejdové, srovnatelné vůbec s nejúspěšnějšími sportovci jiných sportů historie, nesmí být v České republice popularizovány, nesmí být natočen dokument a statečná žena nesmí být oceněna a žije jako odpad společnosti k vyhladovění ve vrcholovém sportu a tím i v důchodě
a nikoho z oslovených politiků nezajímá drastičnost a nehumánnost jejich politiky, zejména k ženě?
PROČ musí tato významná sportovkyně žít v poníženém ústraní – naše mládež nepotřebuje odvážné a statečné vzory k odpoutání neduhů moderní doby?
Jaké vzory mládeži může dát post svazarmovská mafie? Vražedná mafie Aeroklubu nedovolila poslat návrh na udělení Lilienthalovy medaile na FAI největšímu organizátoru bezmotorového létání a autoru mnoha průkopnických rekordů a plánů Vladislavu Zejdovi ještě výjimečně v juniorském věku roku 1957,
několikrát ani po roce 1989 k životním jubileúm.
PROČ nejúspěšnější pilotka historie letectví nikdy nesměla na konference Aeroklubu, neobdrží pozvání jako host na mistrovství světa konané v České
republice a proč není využito bohatých zkušeností, jaké nemají ostatní reprezentanti k vzestupu sportu, kde výsledky současných reprezentantů upadají
a neodpovídají našim národním schopnostem i technickým možnostem?
PROČ nikomu v České republice nevadí obrovské morální, mravní a ekonomické ztráty našemu národu za výkony Hany Zejdové nezodpovědnými funkcionáři, které jsou nevyčíslitelné?
MŮŽE někdo najít jediného sportovce dnešní doby, který dokázal, nebo by se podrobil k podobnému sportovnímu činu v krutých podmínkách Hany Zejdové?
Český stát a národ vždy stál, mimo dnešní dobu „svobody a podivné demokracie“ na všedním hrdinství nejschopnějších občanů, kteří si zasluhují pozornosti.
Na dalších stranách tohoto materiálu, který mluví pravdu, je blíže popsáno, a několikrát pro nezájem k pravdě a spravedlnosti opakováno kruté memento ženy hrdinky, postoje politiků a totalitní systém řízení leteckého sportu v České republice. Kde dříve slavný letecký sport je po roce 1989 násilně uzurpován
a ukraden brutálními kapitalisty a zpolitizovanými podnikavci vandaly s dokonalým pomlouváním světového úspěchu století Hany Zejdové a jejich vražednou bezohlednou kapitalistickou mocí je tato osobnost vyhladověna a posunuta na nepotřebné výsledky, s vymazáním největší slávy ze stoleté historie
letectví jako za komunismu se dělo s nepohodlnými sportovci, s atletem století Emilem Zátopkem.
Proto se obracíme jako poslední možnost po 28 letém a vlastně celoživotním marném boji na Vás přední představitele České republiky s dalším
plánem jak poslední možností upozornit českou a světovou veřejnost na tragedii žen v České republice, kdy OSN a Evropská Unie doporučuje
zařadit ženy zvýšeně do řízení lidské společnosti a Česká republika nejúspěšnější ženy trestá, podle zahraničních měřítek sadisticky vězením
a brutální likvidací z vrcholového sportu.
Za výbor Vladislav Zejda
předseda LAVS TGM z.s., razítko organizace a pamětní razítka
k připomenutí vrcholné cesty ke slávě čs. sportovního letectví.
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VOLÁNÍ LETECKÉ REKORDMANKY K ČESKÉ A SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI č. 5.

NAJDE SE NĚKDO Z ČESKÝCH STÁTNÍCH ČINITELŮ K ODVAZE OBNOVIT A NASTOLIT V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÁ PRÁVA
PRO NEŽÁDOUCÍ LETECKÉ SPORTOVCE S VYSOKÝM MEZINÁRODNÍM KREDITEM,
bez lží, nepravd, státní šikany a krutých barbarských inscenací k zániku nežádoucí a nepohodlné osobností sportu, nelidské prostředí ve sportovním letectví
hodně zhoršené a přenesené z komunistické doby, jak je celoživotně trýzněna a existenčně mučena rodina Zejdových a špičková závodní i rekordní letkyně
Hana Zejdová, jejich dcera je ve 21. století třetího tisíciletí jako nepohodlná post svazarmovské zločinecké mafii odstraněna z vrcholového sportu a proti
lidství nedůstojně k ženě vymazána z historie letectví stejnými estébáckými metodami jako za komunismu.
V historii světového bezmotorového letectví, kterým začalo letectví včetně kosmonautiky, její nejúspěšnější světová rekordmanka Češka Hana Zejdová se
nemá z expedic Kangaroo, vůbec nejúspěšnějších leteckých expedic jaké kdy byly na světě vykonány, kam unikla v r. 1991 před vyřazováním z reprezentace
České republiky, ani jako mistryně Evropy s nejvyššími mezinárodními oceněními není vítána k návratu domů. Ztratila veškeré lidské zázemí
a je odsouzeným, donuceně mlčícím psancem.
JE POLITICKY NEŽÁDOUCÍ. Čeká ji a jejího otce 22 roků vyšetřování na policii a nekonečné soudy, bez odezvy politiků, aby byla znemožněna její vrcholová
sportovní činnost. Sebejistá vládnoucí mafie novodobých podnikavců v Aeroklubu ji nahání do celoživotního nejhoršího utrpení mimo představy moderního člověka. Mafie estébáckými pomluvami dosáhne v České republice zaniknutí světovosti nepřekonatelné Češky a udělá z národní hrdinky posledního,
nepoužitelného vyvrhele společnosti.

ČESKÁ ŽENA NESMÍ PŘEDČÍT MUŽE A JÍT ZA PRAVDOU A SPRAVEDLNOSTÍ
POD TRESTEM ZDOKONALENÉ STŘEDOVĚKÉ ŠIKANY A KLADIVA NA ČARODĚ JNICI.
V letectví Hana Zejdová obdrží nelidské vyhladovění, uvrhnuta do chudoby psance a sportovního vězení.
Ve fotovoltaice Alena Vitásková a Michaela Schneiderová jsou odsouzeny na 8,5 a 7 roků do vězení.

SVĚTOVÁ LEGENDA HANA ZEJDOVÁ, OSOBNOST SVĚTOVÉHO LETECTVÍ S NEJVYŠŠÍMI MEZINÁRODNÍMI OCENĚNÍMI JE ZA VÝKON
STOLETÍ MAFIÍ V AEROKLUBU BEZCITNĚ A NEDŮSTOJNĚ K ŽENĚ TRVALE SMETENA Z OBLAČNÝCH VÝŠIN A ODSOUZENA STÁT STRANOU
LIDSKÉ SPOLEČNOSTI JAKO PRAŠIVÝ PES, KTERÝ NIKDE U STÁTNÍ MOCI S NEDODRŽOVANOU ÚSTAVOU STÁTU
A PORUŠOVÁNÍM MNOHA BODŮ VEŘEJNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN NENAJDE POMOC NEBO ODVOLÁNÍ.
Brutální exekuce a bezprecedentní ponížení důstojnosti mimořádně úspěšné pilotky v Českém sportovním letectví, vzdor etice ve sportu, sportovkyně krutě barbary trestané v době Havlovy svobody se záštitami několika premiérů, pod totalitním dohledem moci a cenzurou médií s politickou ochranou mafiánů. Hamba nové době s vládci bez srdce a bez citu k ženě.
Na vědomí všude a všem lidem (i těm, co čestně Haně Zejdové pomáhali a nechali se pomluvami zblbnout a přesvědčit na stranu gaunerů),
kde základní lidská práva jsou respektována na planetě Zemi, která je středem zájmu nespravedlivě trestané Češky, osobnosti letectví, v přípravách technicky nejnáročnějšího budoucího Obletu zeměkoule bez motorické síly. K pilotce s vysokými mezinárodními oceněními i průkopnickému projektu ICADA není
dovoleno v České republice se hlásit. Hrdinka století stojí mimo zájem společnosti v době svobody, likvidována závistí - nesmí standardně žít.
Rehabilitací jediné české mnohonásobné světové rekordmanky v bezmotorovém létání, překonávající muže a překračující normy leteckého průkopnictví
a nakročovatelky bájného Ikarovu snu létat vysoko a daleko jen za pomoci energie slunce, bychom překonali českou závist a krutou nenávist mnoha primitivních post svazarmovců v Aeroklubu České republiky a státní mafie s nehoráznými pomluvami a barbarským - nic horšího k likvidaci není vymyšleno
než vyhladovění statečné ženy k zoufalství, jak se k sobě nechová divoká zvěř. Češi v Aeroklubu a Sdružení sportovních svazů s úředníky MŠMT za pomoci
státních peněz umí zničit statečnou ženu hrdinku vlastního národa.
Je povinností politiků rehabilitovat státní mafií z vrcholového sportu a z života nespravedlivě odstraněnou první dámu a rekordní královnu světového
bezmotorového létání, za mafií nenáviděný průkopnický výkon století s historicky významným zařazením České republiky do čela světového leteckého
průkopnictví a desítky roků všemi prostředky brzděný a zločinnými metodami sabotovaný zahraniční obchod a projekt ICADA.
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Světový rekord je prvenství a průkopnický výkon, který zařazuje národ k posunutí pokroku lidstva dopředu,
v bezmotorovém létání na rozdíl od jiných sportů a soutěžního létání dvacetkrát, padesátkát, ale i stokrát
náročnější než předem připravené pohodlné soutěžní létání bez podstatných rizik.
Mezinárodní letecká federace FAI rekordům v letectví přikládá zvláštní význam i před ostatními sporty odborníkem pro olympijské sporty
panem Pierre Morathem, kde letecké rekordy přesahují bariéry průkopníků s obětováním životů a dosahují svojí náročností statusu mýthu.
V Českém národě takové vlastnosti k naplnění odvážných a výjimečných činů v bezmotorovém létání má rodina Zejdova. V minulosti se
těmto odvážným Čechům mohlo přiblížit na velkou vzdálenost jen několik pilotů, ale tuto náročnost a velké oběti, i pro nepochopení
společnosti letecké průkopnictví vzdali.
Co Češi nesmí vědět jak pan Pierre Morath hodnotí největší světové rekordmanky v bezmotorovém létání se zvláštními slovy uznání k Haně
Zejdové v knize HIGH FLYERS 1905 – 2005, století sportovních úspěchů v letectví, kde Češka, jediný občan Masarykova národa zaujímá více
než čestné místo, kdežto v České republice je nemravně a barbarsky odstraněná z vrcholového sportu:
Pan Morath píše: „Po Rusce Olze Klepikové, která překonala jeden obsolutní rekord, její následnice Polky Pelagie Majewská a Adela Dankowská a Angličanka Ann Burns s mnoha rekordy je Češka Hana Zejdová, která překonala přes 50 rekordů ženských i absolutních.“
Kdo se zmíní o nebetyčném hodnocení Hany Zejdové na FAI se zařazením statečné Češky mezi nejúspěšnější letecké rekordmanky a první
kosmonautku a zastane se progresivní činnosti a ve světě uznávaných průkopnických výsledků LAVS TGM, je mu zaměstnavatelem nebo
anonými vyhrožováno nejhorším a musí se obávat nejen o svoji existenci, ale i o život.

POMŮŽE PĚT OSLOVENÝCH ČELNÍCH ČESKÝCH POLITIKŮ ODHALIT STÁTEM ŘÍZENÝ A PODPOROVANÝ NEJVĚTŠÍ ZLOČIN A SPORTOVNÍ VRAŽDU LETKYNĚ, KTERÁ SE VYMKLA SVÝMI HRDINSKÝMI ČINY VŠEM PŘEDSTAVÁM MAFIÁNŮ?
Připomenutí státním představitelům České republiky k jejich morálním a zákonným povinnostem ze svých pozic zajistit dodržování Ústavy
České republiky a Veřejné deklarace lidských práv OSN pro všechny občany, a ne se zbaběle odvolávat jen na dlouhotrvající a pro chudé
občany nepřístupné podjaté soudy, jak nebylo dodrženo po návratu z druhé světové války pro statečné válečné - i v době míru z expedice
se vracející průkopnické letce, i ženy, a ne je trýznit nebo uvěznit a čekat až mučením zestárnou - i Hana Zejdová ještě DNES se stává krutou
obětí zvůle, pohodlí a alibismu politiků s uměním všechno doslova hloupě okecat řečmi do větru, než zavést toužebný pořádek jako v jiných zemích ke klidnému a spokojenému životu.
Prezidentu republiky panu MILOŠI ZEMANOVI, předsedovi Senátu panu MILANU ŠTĚCHOVI, předsedovi Poslanecké sněmovny
panu RADKU ONDRÁČKOVI, premiéru vlády panu ANDREJI BABIŠOVI a předsedovi Ústavního soudu panu PAVLU RYCHETSKÉMU.
S morální povinností politika vzít slova občana vážně se všemi ústavními atributy k jeho ochraně a zodpovědně nejen slušně odpovědět jak
je běžné v zahraničí, což je v České republice zapomenuto (od prezidenta, ministrů pro lidská práva a všude), ale i zastat se podle pravidel
Ústavy státu mimořádných žen vlastního národa, uvržených bez možnosti se bránit do utajeného temna moderní totalitní společnosti
v době, kdy OSN a Evropská Unie se všemi národy ženy zvýrazňuje do života společnosti.
ODHALUJEME UTAJOVANÉ ŘÁDĚNÍ POST SVAZARMOVSKÉ A STÁTNÍ MAFIE, SVĚTU PŘEDHAZOVANÉ SVOBODNÉ ČESKÉ REPUBLIKY V POST KOMUNISTICKÉ NEDEMOKRATICKÉ ZEMI VE 21. STOLETÍ MODERNÍHO VĚKU LIDSTVA.
Klíčový svědek ke kauze Hany Zejdové, vysoce postavený funkcionář sportu prohlašuje:
„Nemohu svědčit ve prospěch Hany Zejdové v největší sviňárně, s jakou jsem se nesetkal nikdy v životě v žádném sportu a v žádné jiné
době. Skončil bych ve svém postavení stejně nebo ještě hůře než největší talent s jakým jsem se ve sportu setkal, s doporučením odborníků
i ze zahraničí vzít perspektivní letkyni Hanu Zejdovou, juniorku rekordmanku před reprezentanty, osvědčenou na Mistrovství Evropy a budoucí mnohonásobnou světovou rekordmanku do péče Dukly Praha. Odkud byla vzápětí funkcionáři Aeroklubu v čele s akrobatem Petrem
Jirmusem a trenérem Jaroslavem Vachem vyhozena s podivnou nálepkou neperspektivní sportovkyně.“
Proto Hana Zejdová nesmí na pozvání na mužská mistrovství světa jako výjimečná pilotka a není trenérem Vachem zvána na soustředění
reprezentantů, je řízeně vyhazována z klubů, okradena o peníze a majetek, prý nemusí obhajovat titul mistryně Evropy. Nikdo nic nenamítá, dva reprezentanti večer po požití alkoholu obrečeli Hanin osud. Mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus a politicky osvědčený trenér
z totalitní doby Jaroslav Vach, novodobí mafiáni mají u českých politiků pravdu.
Popis krutosti vyvrhelů pseudo demokratické post komunistické společnosti v leteckém sportu a pravdy
ke spravedlnosti na dalších 14 stranách.
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Česká republika je nejzákeřnějším utajovaným
porušovatelem lidských práv v Evropě a na celém světě

DEMOKRATICKY SMÝŠLEJÍCÍ LIDÉ
CELÉHO SVĚTA - POMOZTE !
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LETKYNĚ
HISTORIE LETECTVÍ S VÝKONY
A VELKÝMI PLÁNY STOLETÍ

HANA ZEJDOVÁ
je bez udání důvodů po politických změnách v bývalé Východní Evropě proti všem pravidlům lidství vyhozena ze sportovního zaměstnání a odstraněna ze státní reprezentace. V době svobody uniká do přátelské Austrálie, kde získává 57 světových
rekordů a stěží kým jiným opakovatelná prvenství pro Českou republiku. Po návratu nesmí být oceněna a je donucena žít
doživotně jako psanec s nedůstojným žebráním na ulici. Nesmí být ospravedlněna, rehabilitována a odškodněna prezidentem, vládou, Senátem nebo interpelací v Poslanecké sněmovně. Proto se její přátelé obrací o pomoc do světa zachránit
hrdinku století před státní zvůlí, historicky se opakující na mimořádně úspěšných lidech Českého národa.
CHCEME PRÁVO, ABY HANA ZEJDOVÁ BYLA PO MNOHA ŽÁDOSTECH V ČESKÉ REPUBLICE REHABILITOVÁNA A NAVRÁCENA
VRCHOLOVÉMU SPORTU ZA POMOCI VŠECH DEMOKRATICKÝCH LIDÍ SVĚTA, ABY BYLA ZAHRNUTA DO PÉČE POLITIKŮ PŘED
TRESTANCE, NEPŘIZPŮSOBIVÉ CIKÁNSKÉ OBČANY A DOMÁCÍ ZVÍŘATA, JEJICHŽ PROBLÉMY SE ZABÝVÁ VLÁDA (24.7.2018),
ABY USPOKOJILA POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE.
Vrcholová sportovkyně v bezmotorovém létání je nelidsky a nedůstojně k ženě a jejímu společenskému postavení v dnešní době nikde na světě nepřípustnými totalitními metodami, s trestem za mimořádně úspěšné rodiče v bezmotorovém létání odstraněna ze studií roku 1982 a z vrcholového sportu v polovojenském Aeroklubu
a stejně nepřípustně po roce 1989 je šikanována v bývalém Svazarmu v době svobody za vědomí všech státních představitelů – nikoho nezajímá, proč musí být bez úcty
k ženě osobnost s nejvyššími mezinárodními oceněními násilně odstraněna z vrcholového sportu a z života po několika záštitách premiérů a po slavnostním doporučení
Poslanecké sněmovny plnit projekt ICADA v Austrálii. Statečná žena doplácí na složité zájmy estébáků a podnikavců ji i celou společnost okrádat.
Za největší úspěch Hany Zejdové, srovnatelný s výkony nejslavnějších českých sportovců je zařazení letectví České republiky na FAI v rekordech poprvé ve stoleté
historii letectví do čela světa přede všechny světové velmoci USA, Francii, Velkou Británii, Německo,Polsko, Rusko a Austrálii. Doma obdrží nevděčně trnitou korunu kolem výkonnostního znaku FAI. Nesmí obdržet žádné ocenění nebo finanční podporu, naopak je uvržena do pekla života, ve srovnání s dokonalou státní péčí prezidenta
republiky a jeho choti o prokazatelného zloděje a podezřelého dvojnásobného vraha, známého Kajinka a bez zásluh nepřizpůsobivé cikánské občany.
Hana Zejdová tím co dokázala v rekordech po vyřazování z vrcholového sportu od roku 1982 a po útěku r. 1991 do Austrálii z ničeho, s vypůjčenými penězi na letenky
a bez haléře podpory Aeroklubu nebo státu, s podporou australských přátel a 9 zemí 4 kontinentů, brutálně odstraněna z vrcholového sportu prosadit se do světa slávy, tak
strašně zavazí moderním českým podnikavcům, závistivcům a držitelům nové moci, že nesmí být nikdy vzkříšena, stejně jak byli komunisty trýzněni a zničeni, pokud včas
neemigrovali a pak až s přehnanou pompou národu znovu představeni přestárlí váleční hrdinové letci RAF, za dobu věznění s vyznamenáními na plesnivých uniformách.
Hana Zejdová nemá být ušetřena nejbrutálnějších metod české mafie.
Hana Zejdová v době Havlovy svobody, kdy se k prezidentům, jejích chotím a vládě často odvolává, doma ani v zahraničí nikoho nepřesvědčí o setrvalém a nejhorším
teroru a trýznění, jaké si vylepšili novodobí estébáci v Aeroklubu pod vedením Generálního tajemníka Jiřího Dodala, bývalého agenta STB, kdy není zvána jako osobnost
českého sportovního letectví na konference Aeroklubu, na soustředění reprezentantů a nemá obhajovat titul mistryně Evropy. Naši politici i ombudsmanka s postiženými
leteckými sportovci zacházejí nevšímavě a vše úsměvně vyvrátí a jsou nespravedliví. Jediný prezident Masaryk by se Hany Zejdové zásadově zastal mrtvé i živé. Učinil tak
proti vůli svého okolí na mrtvé Anežce Hrůzové a když mu okolí vyhrožovalo smrtí, opatřil si zbraň.
TATO MIMOŘÁDNÁ VÝZVA K ČESKÉ A SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI, K INSTITUCÍM K LIDSKÝM PRÁVŮM A STÁTNÍKŮM,
V BEZMOCI A ZOUFALSTVÍ HRDINKY LETECTVÍ, K PETICI OBČANŮ KE ZTRÁTĚ NÁRODNÍHO VĚDOMÍ, ÚPADKU NÁRODNÍ HRDOSTI, STÁTNOSTI
A VLASTENECTVÍ, K PREZIDENTEM, MINISTRY, SENÁTORY A POSLANCI ODMÍTANÉ REHABILITACI, ODŠKODNĚNÍ A NAVRÁCENÍ UKRADENÉHO OSOBNÍHO
MAJETKU, ZNIČENÉHO SEBEVĚDOMÍ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO LETECTVÍ, OKRADENÉ A MODERNÍMI BARBARY ZNIČENÉ ČEŠKY V KAUZE,
JAKOU V PRAVDĚ NESMÍ PŘÍSNOU CENZUROU A IZOLACÍ DEGRADOVANÉ HANY ZEJDOVÉ SPATŘIT ANI VE FILMOVÉM DOKUMENTU ČESKÁ VEŘEJNOST
A SVĚT, ABY SE NIKDO NEDOVĚDĚL O VŠEMU LIDSTVÍ SE PŘÍČÍCÍM MNOHEM DŮSLEDNĚJŠÍM NEJBRUTÁLNĚJŠÍM TOTALITNÍM METODÁM K ODSTRANĚNÍ
MISTRYNĚ EVROPY A MNOHONÁSOBNÉ SVĚTOVÉ REKORDMANKY, SE ZTRÁTOU NENAHRADITELNÉHO ZDRAVÍ,

JAKÉ BYLY ZA KOMUNISMU BEZPRECEDENTNĚ POUŽITY NA NEJVĚTŠÍM ATLETU STOLETÍ EMILU ZÁTOPKOVI.
Perspektivní závodnice s rekordními výkony, jaké v bezmotorovém létání nedosáhli muži ve stoleté historii letectví, s diskriminačním zákazem účasti na pozvání
na prestižní mužské mistrovství světa v USA r. 1991 a Novém Zélandu r. 1995 jako světové jedničky, se zničením sponzorů a okradením vkladu na mistrovství světa
trenérem Jaroslavem Vachem a celého soukromého majetku, s problémy kde bydlet, houževnatá Hana Zejdová nic nevzdává a v podmínkách zoufalé bídy a utrpení,
po rodičích s velkými plány nepohodlná dcera se mezinárodně prosazuje útěkem do přátelské Austrálie koncem roku 1991.
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České středověké kladivo na čarodějnici na estébácky posíleném Aeroklubu začne fungovat.

Přes tuto tragedii Hana poprvé v historii letectví pozvedává Česko tak výrazně do první pozice světa, že podnítila ke slovně hezky citované
osobní záštitě ex premiéra pana Miloše Zemana i pana Nečase a ze Slovenska pana Fica, s odhadem ušetření pro stát několika desítek milionů
s navoděním stamilionových obchodů a neopakovatelné prestiži, než později pan Zeman jako prezident podlehl vlivu moci a jiným zájmům
vládnoucí mafie - aby Hanu Zejdovou nelidsky ponechal drápům setrvalých post svazarmovců. Proč prezident uhýbá a hrdinku letectví ponechává na pospas mafiánské moci, to si domyslete dále, kdy
Česká republika by mohla v době svobody ve světě požívat mnohem vyšší úroveň státnosti a obliby.
Vysoké našlápnutí v projektu ICADA musí zaniknout. PROČ ?
To všechno mafiány promyšlené má zlomit Hanu Zejdovou, aby vedení Aeroklubu s vyšetřováním na policii a u soudů, trvajícím 22 roků,
dosáhlo opodstatnění protizákonného, a nikde na světě neprůchodného zákazu vstupu na letiště, proti etice ve sportu odstranění z reprezentace a ze sportovního zaměstnání v Dukle Praha. Největšího gaunerství křiváků a deformátorů dějin v době svobody. Aby sportovní výkon
století mimořádné ženy zapadl do černé díry politických machinací,
aby se Český národ nikdy nesetkal s tak významnou letkyní, u jiných národů národní hrdinkou, když vedení státu má jiné zájmy,
než se postarat o slavnou a zničenou Hanu Zejdovou a nyní ji alespoň plnohodnotně REHABILITOVAT A ODŠKODNIT.
Čeští politici se perou o moc a peníze, kdežto schopná, mafií zničená špičková sportovkyně a blaho národa je nezajímají. Velké
peníze státu ovládají zloději, zatímco zchudlá sportovkyně státu vytváří obrovské hodnoty a je zlikvidovaná, když se v roce 1993
jako mezinárodní mistryně Evropy (ženy ještě neměly svoje mistrovství světa) podílí sama z 12 reprezentantů mužů a žen 30 %
na zisku státní dotace a je přesto mafií odepsána. Kdo za tímto svinstvem stojí?
V této nelidské situaci talentovaná žena s velkou houževnatostí a hrdinstvím člověka dokázala jen svými jedinečnými výkony, jak se dosud nikomu jinému v bezmotorovém létání a ve všeobecném letectví na světě nepodařilo, aby pouze jednou osobou tolika rekordy dosáhl jeden člověk famózní umístění
svého národa ve světovém hodnocení FAI ve všech kategoriích leteckých rekordů a postavila Českou republiku přede všechny světové letecké velmoci, USA,
Francii, Velkou Británii, Německo, Polsko, Rusko a Austrálii. Poškozena mnoha set milionovými ztrátami, aby přesvědčivě uvedla poprvé ve stoleté historii
roku 1998 Českou republiku, největším super výkonem člověka do čela světa v leteckých rekordech. A přitom jak by se k vrcholové sportovkyni nezachoval
žádný i nejméně uznávaný státní systém, musí celý život od studentských let a zejména v době nové svobody po komunismu být ponížena, existenčně trpět
a snášet zoufalé příkoří závistivého a nespravedlivého prostředí. Média českého demokratického státu neslyší na tuto tragedii Hany a její rodiny
v době svobody totalitně zlikvidované z činnosti a s písemným estébáckým zákazem vstupu na letiště ze dne 30.6.1990
s okamžitým jako vraha estébáckým vyvedením rekordmana, velkého závodníka, vizionáře a strůjce průkopnického projektu ICADA Vladislava Zejdy za bránu letiště. Ukradnou i k letu do stratosféry jediného na světě speciálně vybaveného Blaníka
OK-4720, se vším zapůjčeným vybavením je předvádí na leteckém dnu v Žatci syn vyznamenaného hlídače a donašeče
estébáka Petra Švestky. Centrální Aeroklub absolutně ponižuje lidskou důstojnost a okrádá nás o duševní hodnoty
primitivními vandali v době svobody. Čeští estébáci strůjci zla jsou uvolněni z řetězu.
Jak by obstálo jen za totalitního komunismu a nikde na světě, kdy stejní političtí gauneři trestali a mučili naše váleční letce hrdiny a popravili
dr. Miladu Horákovou a moderními formami tuto zrůdnost uplatňují i na Haně Zejdové. Přesto, že jsou rodinou, otcem (1) a dcerou (57) držiteli všech 58
světových a 323 národních rekordů v bezmotorovém létání nic nezabrání jejich totalitní likvidaci. Takový příklad nežádoucí konkurence ve sportovním
umění, statečnosti a odvahy, který je strašákem ve dne i v noci všem vyvrhelům společnosti, protože s velkým přísunem peněz a nejnovější leteckou
technikou nemají žádné výkony v Leteckém sportovním centru v Moravské Třebové, je překryt státní šikanou na MŠMT a pomluvami našich funkcionářů
okrádajících stát, kteří mohou lhát a nikdo z představitelů státu si neověří jejich primitivní lži a nepravdy a jsou pro naše politiky důvěryhodnými partnery
v prohnilém Aeroklubu České republiky, Sdružení sportovních svazů, Unii sportu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Politici a funkcionáři s dokonale zastíracími metodami okrádání státu a sportovců, jak jim nikdy ve Svazarmu a ve vedení národního sportu
nedovolil s pevnými pravidly tvrdý komunistický Husákův režim, jsou podle zahraničí a konečně snad i podle našich právních norem (nepotrestatelní) vlastizrádci. Ke krytí lumpáren nechá Aeroklub vyznamenat zloděje náměstka MŠMT Kocourka vysokým vyznamenáním na Generální konferenci FAI na Rhodosu. Kdežto peníze na cestu do Švédska pro zchudlou a uštvanou Hanu Zejdovou k převzetí Lilienthalovy medaile
nejsou, ani u premiéra vlády, aby slávu a potlesk zástupců 200 zemí světa za výkon století slavné Češky sklidil náš generální tajemník Aeroklubu, ne letec, bývalý kádrovák, lenoch, intrikář, ožrala a donašeč STB s krycím názvem IVO Jiří Dodal. Doma chystají poslat Haně Zejdové
Lilienthalovu medaili poštou až v době působení v Austrálii, aby to veřejnosti uniklo. Když podal návrh na státní vyznamenání Hany starosta
Jablunkova pan Karpecky, Dodal sděluje, že má podobných sportovců více a neobstáli. Zapomněl je jmenovat.
Jaký vyvrhel vládne českému sportovnímu letectví v době svobody po roce 1989 posuďte sami.
Generálního tajemníka Jiřího Dodala jeho vlastní lidé ožralého zmlátí do bezvědomí a s polámanými žebry je s obavami o život odvezen do Olomoucké nemocnice. Ten, nyní usazený na FAI, když se odvoláme k našim nebo mezinárodním institucím zabývajícím se lidskými právy ve Strasburku
nebo v Londýně, a optají se na nás k FAI, dostanou zaručené informace o složitých povahách Zejdových a jejich pochybných rekordech a ještě pochybnější minulosti a Hanu Zejdovou donašečem trenérem Vachem, jeho nástupcem Krejčíříkem, kterého Hana pokořila na prvních juniorkách a on
se přes ni nemůže dostat do reprezentace, spolu se závistivými reprezentanty a začínající juniorkou Alenou Netušilovou, bezpáteřní podnikatelkou,
ničí Hanu pomluvnými peticemi politikům a sponzorům v duchu vrcholné totality padesátých let v roce 1994.
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Když předtím zinscenovali proti všem pravidlům lidství s najatými 15 – 16 letými školáky z ulice,
nečleny Aeroklubu, protizákonný akt proti lidskosti, zákaz vstupu na letiště našim hrdinům v roce 1990
s neuznáním základních práv občana

(pro Hanu na poslední chvíli zákaz odložen), jediným světovým rekordmanům v bezmotorovém létání v České republice. Dokonalá estébácká
symbióza s novou bezcitnou bestií v podnikání Alenou Netušilovou, která vše z pozadí diriguje a která nikdy Hanu Zejdovou nenahradí ve státní
reprezentaci. Odvolávání k prezidentovi, vládě, do Senátu a Poslanecké sněmovny za 29 roků zabralo stoh dopisů a žádostí vysoký 1,4 metrů.

Proto státem udržovaná likvidace Hany Zejdové vyhladověním pod hlavičkou MŠMT,

zločincům nepohodlné rekordní královny a první dámy světového bezmotorového létání musí zůstat jako státní čin proti lidskosti před vlastním národem
a světem utajena. Bývalí přátelé v Aeroklubu se Haně Zejdové po pomluvách vyhýbají, které nemůže přes cenzuru médií a zákaz popularizace vyvrátit. Často mají
poznámky o nakradených milionech za totality a nyní si prý užívá pohodlí a snadno dělá na účet členů Aeroklubu, navíc podřadné a nepotřebné rekordy v Austrálii,
které by prý zvládli všichni aeroklubáci. Tak cynicky argumentuje generální tajemník Aeroklubu estébák Jiří Dodal u ministryně Buzkové, která má důvod, stejně
jako její nástupci dodnes Haně s výkony století neposkytnout dotaci jako ostatním reprezentantům. K tomu načasovaná pomluva s nařčením Hany o spolupráci
s STB s vynucením lustračního osvědčení, které nemusí mít zločinci estébáci, když byla a je dodnes těmito estébáky likvidována, která Haně odvrací sponzory a má
odvrátit pozornost od skutečných estébáků u moci s jejich zrůdnostmi, aby velká Češka byla označena za morálního vyvrhele společnosti s důvodným vyloučením
z členství Aeroklubu a historie Českého národa po pomluvách s rafinovaným trvalým zákazem vstupu na letiště mezi bývalé přátele, nyní nepřátele.
Český národe a všichni zahraniční přátelé.
Zabraňte utrpení rodiny Zejdových od nejhorších lidí české společnosti peticí nebo mezi státními jednáními politiků ze
zahraničí dát najevo českým protějškům jejich nedodržování základních lidských práv, proti návratu kruté totality padesátých let
minulého století a hrubého zacházení s ženami, jaké dnes ve 21. století 3. tisíciletí moderního věku lidstva není přípustné v žádné
zemi světa. Zabraňte všem vyvrhelům a jejich pomahačům s příznaky skákání opic po stromech trestat hrdiny, nejlepší syny a dcery národa v době nové svobody s návratem do nové, ve skutečnosti dokonale před světem skrývané nejbrutálnější české totality.

Jak osudově začala tragedie a peklo průkopnického leteckého života Zejdovy rodiny.

Závistivé a zpolitizované vedení centrálního Aeroklubu Svazarmu v Praze zaujímá začátkem padesátých let nevraživý postoj ke sportovním výkonům mladého
člověka v Brně, s velkou vizí a ojedinělém návrhu na Lilienthalovu medaili za velké zazáření ve sportu ještě v juniorském věku, ale se zákazem sportovních titulů, se
zákazem létání v západních zemích a na všech 5 mistrovství světa začíná souboj pokroku jednotlivce, Vladislava Zejdy, s českou malostí a závistí. S nasazením psí hlavy
nepřítele socialismu hned v mladém věku, aby si dosud s nejlepšími hodnoceními v zaměstnání i v mateřském Aeroklubu mladý člověk netroufal vizemi do výšin vrcholového sportu. Tehdy začíná barbarství nízkých, závistivých primitivních politruků dosazených do vedení Aeroklubu Svazarmu v Praze na budoucí rodině Zejdových.
Přes hrubé omezení letecké činnosti výkony Vladislava Zejdy jsou na světové úrovni a je zván k zahraničním konzultacím. Dálkový rekord letem do Rumunska
644 km vydržel desítky roků a výškový rekord 10 540 m je po 57 letech stále nepřekonaný. Rychlost na trojúhelníku 100 km je lepší od světového rekordu a jediný
mužský světový rekord v cílovém letu s návratem 518 km jej řadí sice mezi světovou elitu, ale pro ústrky, nezařazování na nejvyšší světové soutěže a pro potíže s rekordy
10 roků nelétá. Všechny plány ICADA proto musí vznikat i později v době svobody co nejvíce utajeny a pomalu jdou dopředu v 18 letém létání Vladislava Zejdy v několika
klubech ve vyhnanství jen s pomocí nejlepších přátel, kde je později i s nežádoucí dcerou Hanou nasazován k nápravě chyb stranických nomenklatur – těžké letecké
havárie a návrhu na zrušení aeroklubu (Chomutov).
Po pomoci a zařazení v Severočeském kraji na I. místo a v republice mezi přední kluby v bezmotorovém létání (jejich STB hlídač estébák s krycím jménem PILOT
Petr Švestka je vyznamenán), ve vizi ke světovým rekordům i před Letecké sportovní centrum s reprezentanty jsou Vladislav Zejda a později dcera Hana vyhnáni se
zákazem vstupu na letiště, to již v době svobody. Od roku 1957 pan Zejda nesmí veřejně vystupovat nebo mluvit před mikrofonem, jak se ho malo češi bojí. Největší
ránu protagonisté leteckého průkopnictví sklízí v roce 1990 – písemný zákaz vstupu na letiště, neuvěřitelné porušení všech norem lidskosti v době svobody. S trestáním
úspěšných dcer, jedné slavné letkyně, druhé stejně slavné primabaleríny, aby si svoje trápení do morku kosti užily.
Obrovský sportovní výkon Hany Zejdové ovlivňuje náš zahraniční obchod, kde ale neplatí české metody rozkrádání státu.
Česká malost a přednostní tok velkých peněz do politických stran nedovoluje technický rozvoj a předstihnout svět.
U politiků je cítit jen touha po snadných penězích.
Projekt ICADA s vyšším programem než Americký PERLAN, určený jen k rekordnímu výstupu do stratosféry, se zrodil ve Francii v roce 1957, kde Vladislav
Zejda zvítězil na Mezinárodních závodech, s průkopnickým letem přes Franciii od severu k jihu (zárodkem ke zrodu Icady) a Francouzi, národ historie letců chtěli
jeho plány vzít ke spolupráci za svoje. Na osobní pozvání do rekordního tábora francouzských plachtařů v Saint Auban nesmí reagovat a další plány budoucí
Icady jdou jen pomalu dopředu. ICADA v konečné formě s budoucím obletem Země nestál Českou republiku po roce 1989 v I. etapě v Austrálii ani haléř. Naopak
výkony Hany Zejdové navodily zahraniční obchody s letadly a jinou technikou nebo obilím za stovky miliard, neuskutečněnými, protože nebyly zajištěny
hodně vysoké profity pro naše státní úředníky a jako zásadoví lidé cítíme, že hlavní peníze od velkých firem nejdou do výzkumu jako je ICADA, i když záštitami
premiérů to nasvědčovalo, ale do vládnoucích politických stran. Kde premiér sobecky nenajde 15 tisíc korun na cestu Hany na zasedání Generální konference
FAI ve Švédsku k převzetí Lilienthalovy medaile. Z vysokého státního zájmu spadáme do nicotna a musíme mlčet. Průkopnická ICADA neprochází pro českou
malost, přes zvrhlé mafiánské a byrokratické centralistické politiky, nepružnost a nezájem Akademii věd a Vysoké školy, kde nenajdeme někoho se zájmem
o průkopnický projekt, ani přes nadřazený pohodlný a ničemu pokrokovému se nevěnující, za světem zaostávající pragocentrický Aeroklub neodborné řízený,
který má prostředky LAVS TGM i Icadu a rodinu Zejdových zničit. To je ta mafie, která hodně vyhrožuje, nahání strach a zahání nás na dno společnosti.
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Post svazarmovci jsou morálně, technicky i vědecky zaostalí
a využívají politiky k zaštítění svých osobních zájmů.
Pro neinformovanost představitelů vědy a politiky o posledních výzkumech v leteckých technologiích NASA, aerodynamice a meteorologii, o vlnění ovzduší
do výšek 30 km, známých od poloviny minulého století a později potvrzeném vlnění ovzduší až do výšek 80 až 100 km nad zemským povrchem s realitou
k naplnění Icady, se stáváme v letectví technicky zaostávající zemí. V této době píší naši „odborníci“, mnozí s podivně získanými vysokoškolskými tituly pod
vedením státního natvrdlého mudrce Jaroslava Tvrdíka, za zkušenou plachtařku se vydávající letecké trdlo s vtíráním do vědy cestou za penězi Alenou Zárybnickou a Petrem Krejčíříkem, trenérem plachtařů bez znalostí základů meteorologie píší hanlivý článek na projekt ICADA v denním tisku, který nám není
dovoleno fakty vyvrátit, který má definitivně znemožnit s dalšími hanlivými dopisy na MŠMT, do USA a Austrálie alespoň existenční základní přísun dotace
od MŠMT pro nejúspěšnější leteckou organizaci LAVS TGM a má potvrdit oprávněnost odstranění a zničení nepohodlné Hany a celé rodiny Zejdových, zavazejících nové podnikatelské sféře. Kdo se zastane progresivní činnosti a průkopnických výsledků LAVS TGM je mu vyhrožováno a musí se obávat o svoji existenci.

Každý světový rekord je prvenství a průkopnický výkon, v bezmotorovém létání na rozdíl od jiných sportů a soutěžního létání dvacetkrát, padesátkát, ale
i stokrát náročnější než předem připravené pohodlné soutěžní létání bez podstatných rizik. FAI rekordům v bezmotorovém létání přikládá zvláštní význam
i před ostatními sporty odborníkem pro olympijské sporty panem Pierre Morathem. V Českém národě takové vlastnosti k naplnění odvážných a výjimečných
činů má rodina Zejdova. V minulosti se jim mohlo přiblížit na velkou vzdálenost jen několik pilotů, ale tuto náročnost vzdali.

Jan Werich: „Kde blb, tam nebezpečno“. Tady jsou hned tři paskvilové, kteří nikdy nepochopí význam leteckého průkopnictví. Zabraňte všem vyvrhelům a jejich
pomahačům s příznaky skákání opic po stromech trestat hrdiny, nejlepší syny a dcery národa v době nové svobody s návratem do nové, ve skutečnosti dokonale
před světem skrývané nejbrutálnější české totality a technickému zaostávání.
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Nežádoucí osobnost světového letectví Hana Zejdová musí
se svými výkony násilně zaniknout.

Je proto vymazána z historie letectví a národa, její světové výkony nejsou nikde uváděny. S podporou státního vedení, aby bylo zajištěno
odstranění nežádoucí konkurence zlodějům. Místopředseda vlády pro vědu a výzkum pan Bělobrádek s kolektivem 17 otitulovaných českých vědců
dvěma i více tituly, nebo ničemný ministr pro lidská práva Jan Chvojka zůstávají slepí k lidským právům a k rekordním výkonům století a dávají
průběh zločinu na sportovkyni, označené Americkými odborníky za talent století. A stejně jako pan Tvrdík neuznávají a deklasují statečnou Češku
na nejpodřadnější, morálně zničenou občanku Českého národa. Potřebují, aby žádné svědectví zla nespatřilo světlo světa.
Po 17. listopadu 1989 jsme s dávkou odvahy zachytili novou demokracii, než ji zničili bývalí všude rozlezlí noví barbaři.
Když jsme jednali roku 1993 s panem dr. Františkem Kozlem (ODS), předsedou komise pro vědu a výzkum v Poslanecké sněmovně, byli jsme
panem předsedou přijati k vysvětlení našeho programu v Austrálii, přijati poslanci ODS k pěti minutovému vysvětlení z čela tribuny Poslanecké
sněmovny s potleskem a přáním úspěchu. To nás povzbudilo a zachránilo v již tehdy naplánované likvidaci i o život v nejtěžších dobách. Bohužel,
naše demokracie se posunula jinam, zpět do hodně zhoršené doby spjaté s totalitním komunismem. Dnes nám pan Bělobrádek na stručný dopis
odpoví, že ničemu nerozumí - technické stránce projektu ICADA ani naší likvidaci. Delší materiál nečte a proto ničemu opět nerozumí. Stejně se
chová ministr Chvojka, všude zavazející člověk k lidským právům lhostejný, k ničemu nám nikdy neodpověděl. Nestojíme politikům se zachovaným
centralistickým řízením státu bez mravů v jejich práci za pozvání, osobní seznámení a vysvětlení významu Icady pro lidstvo naši planety Země. Tak
se úřaduje dnes do ztracena s politikařením a jen k televizními tlachání a osobnímu prospěchu.
Pan Baťa je stále našim lidem, kteří chtějí nečeho významného dosáhnout, velkým vzorem.
Historie se u Českého národa opakuje pro každého, kdo podle pana Bati povyskočí nad zástup ostatních, musí být českými super primitivními
závistivci s použitím nemravné politiky sražen. Jak ukazuje kauza Hany Zejdové v době nové svobody, je to nejšpinavější špína, která Čechům lesk
v zahraničí nedělá a oproti vysokému předválečnému mezinárodnímu technickému a mravnímu postavení jsme hodně vzadu.
Nadčasový projekt ICADA již v I. etapě vynesl Hanou Zejdovou Českou republiku do čela světa.
Kdybychom pokračovali v trendu zaběhnuté mezinárodní technické a finanční spolupráce, jak se podařilo otci a dceři Zejdových s přesvědčivými rekordy k velkým obchodům, bez zákeřných a životem ohrožujících sabotážních likvidačních zásahů české, žádnými zákony neohrožované mafie
s dlouhými prsty i do zahraničí a zašantročenými velkými státními penězi, mohli jsme v technické vyspělosti být na špici světa zcela bez přispění
státu a s velkými obchodními úspěchy. Dnes poctivá a průkopnická práce slušných lidí nikoho nezajímá, žijeme že nějak utrmáceně žijeme v jiných,
neplodných hodnotách života.
Čeští politici, styďte se jak vypadáte, za kulturní zemi se vydávající, ve srovnání s vyspělými bývalými rozvojovými zeměmi. K záchraně cizích
lidí chválihodně vysíláte do zahraničí nejlepší odborníky, i tam, kde nás dávno předčili,
ALE ČEŠKY HRDINKY NÁRODA NECHÁTE LIKVIDOVAT - Z VRCHOLOVÉHO LETECKÉHO SPORTU NEBO UVRHNOUT DO VĚZENÍ ZA NEJLEPŠÍ PRÁCI PROTI OKRÁDÁNÍ STÁTU A OBČANŮ VE FOTOVOLTAICE VE VELKÉM - „JEN“ VE STAMILIARDÁCH!!
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Průkopnický projekt vrcholového bezmotorového letectví s pilotkou rekordní královnou Hanou Zejdovou

VSTUP LETECT VÍ DO 3. TISÍCILETÍ VELKÝM TRIUMFEM
sportovním, výzkumným a obchodním.
I. etapa naplno v Českých rukou.

N A B Í D KA

týkající se výzkumu zemské atmosféry a slunečního záření. Zahájení II. etapy rekordy,
účastmi na mezinárodních soutěžích a strhujícího přeletu nejdrsnějších Australských
pouští na vzdálenost 1000 mil, 3000 km a etapový oblet Země.
Příprava III. závěrečné etapy oblet planety Země větroněm řízeným pilotkou.
PIONÝRSKÉ LETY
• bez použití motoru nad nehostinnými pouštěmi – ženskou posádkou
• výzkumy a výkony, o kterých člověk do dnešních dnů pouze snil
• Český příspěvek k zavedení laciné a čisté energie do průmyslu a domácností.
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Nová vláda pana Babiše je i nadále bez zájmu o lidská práva.
Potřebujeme svobodu, jinak zaostáváme a lidé nízkých charakterů
nás okrádají, ničí talenty a osobnosti národa.
S roky chystaným programem boje proti korupci, beze zmínky o dodržování lidských práv ve vládním prohlášení nebo v projevu prezidenta
republiky, u nás tak porušovaných, když se nezastanete postižených žen s tak vysokým morálním kreditem, které vládě přímočaře sdělují, jak
se s korupcí vypořádat, jak můžeme být strůjci technického pokroku?
Pokrok lidstva potřebuje svobodu jednání bez byrokracie a centralismu, který svazuje a zachovává všechno po staru.
Česká zaostalost pohlcuje náskok Icady čtvrtstoletí před Američany, který jsme měli ještě roku 2000, kdy Američané poprvé vyšli ven
s omezeným programem PERLAN k letu větroně do stratosféry, který jsme technicky zahájili již roku 1973. Dokonce s možností finanční
podpory z USA, kdy jsme se nesetkali s politickou vůlí, ani k využiti vynikajících meteorologických podmínek ve Vysokých Tatrách k výstupu
větroně s moderním technickým vybavením z SSSR a se spoluprací s Poláky k překonání světových výškových rekordů a dálkových letů s předpokládaným dosahem sériového Blaníka 25 km. S návrhem na upravenou verzi Blaníka k výstupu nad 30 km. Zvítězila státem podporovaná
sabotáž úředníků vlastizrádců, s dokonalejším pokračováním nás likvidovat po roce 1989, kteří si uvědomují, co by Hana Zejdová dokázala
na nejmodernější odpírané letecké technice, objednané sponzorem a vyrobené v Německu a zničením dodání Haně Zejdové a jiných nabídek,
podnikatelskou nejšpinavější mafií Aeroklubu pomocí nakradených peněz zašlapaných. Mafie je spokojená,všem pomluvám věří prezident
republiky s nápovědou mafie.
Děkujeme všem, kdo pomohou morálně i finančně, aby plnění II. etapy Icady v Austrálii znamenalo další sérii světových
rekordů s náročným pokusem poprvé přeletět celý australský kontinent od východu na západ a pokračování v přípravách Icady
k budoucímu obletu Země čistým bezmotorovým letem jen na solární energii. Nadčasovým průkopnickým výkonem napomoci
k využití laciné a čisté energie slunce pro lidstvo naší planety Země. Škoda, že dobře financované české Akademii věd ICADA
nic neříká, ani přispět alespoň existenčním základem k rozvinutí mezinárodní spolupráce. Nemáme vědce k pochopení vyšších
cílů lidstva, všechno je, až na výjimky jen hrané na vědu.
Přispějte nejchudší sportovkyni na světě Haně Zejdové do sbírky NÁROD SOBĚ na projekt ICADA pro LAVS TGM
na účet u ČSOB č. 284490370/0300,
BIC: CEKOCZPP, IBAN: CZ35 0300 0000 0002 8449 0370.
Email kontakt: icadaproject@mail.com.

Rehabilitace leteckých sportovců je základ ke svobodnému životu v České republice.
Letecká asociace vrcholového sportu TGM z.s. (LAVS TGM z.s.), řádně schválená organizace ze dne 9.6.2003 u MV pod
č.j. VS/1-1/54170/03-R (předtím s působností u LAA) a od 1.1.2017 přenesena do evidence Ministerstva spravedlnosti,
se sídlem Nové sady 988/2, PSČ 602 00 Brno, přes všechny překážky mafie je nejúspěšnější letecká organizace po roce
1989 v České republice s dosud neuznanými světovými výsledky a mezinárodními oceněními, bude požadovat
alespoň omluvu funkcionářů, zejména odborného tisku a náhradu nevyčíslitelných škod a újem na osobách a projektu
ICADA ode všech institucí a provinilých jednotlivců, s nánosem bahna, kde svými zásahy čeští mafiáni poškozovali
LAVS TGM a Českou republiku v dobrém jménu, historickém průkopnickém výkonu, pokroku ve výzkumu fotovoltaiky
a zemské atmosféry k ochraně živých organizmů a v obchodování.
Tuto spravedlnost musí rozhodnout nestranná kvalifikovaná rehabilitační komise (aby vyšlo najevo,
že rodina Zejdova nikdy NIKDY N I K D Y nikoho nepomlouvala a nezneužívala, ani neokrádala a jedná
se o estébáky zinscenované lži), o jejíž složení tímto žádáme prezidenta republiky pana Miloše Zemana
se souhlasem dalších čtyř vedoucích činitelů státu,
v jejímž středu požadujeme členy LAVS TGM z.s. - předsedu a právního zástupce a odborníka na letecké průkopnictví.
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ČESKÁ, PŘED SVĚTEM UTAJOVANÁ BARBARSKÁ REPUBLIKA
Pane mlčící předsedo Senátu, Poslanecké sněmovny a pane premiére vlády, dělejte se senátory, poslanci a ministry něco pro likvidované mimořádné ženy.

VŠICHNI POLITICI VÍTE O MINISTREM FIALOU ZATLUČENÉ INTERPELACI V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ K TRAGICKÉ LIKVIDACI ŽENSKÉ
LEGENDY SVĚTOVÉHO BEZMOTOROVÉHO LÉTÁNÍ A ŽÁDOSTI O JEJÍ REHABILITACI A ODŠKODNĚNÍ A POMOC V KAUZE, JAKÁ NEMÁ
OBDOBY V DEMOKRATICKÉM SVĚTĚ A VY PŘEDSTAVITELÉ STÁTU DĚLÁTE ŽE NIC NEVÍTE A MLČÍTE.
Mistryně Evropy a mnohonásobná světová rekordmanka

HANA ZEJDOVÁ

se zaštítěním sportovní činnosti ex premiérem Milošem Zemanem,
nyní mlčícím a záhadně proti lidsky odvráceným k hrdince letectví,
se světovými výkony, jak nikde na světě
poznamenanými trnitou korunou.

MÁME BEZOHLEDNÉ VEDENÍ STÁTU, NEJSTE NÁSTUPCI VELKÝCH ČECHŮ, HUSA, MASARYKA, BENEŠE,
VLASTENECKÝCH SOKOLŮ, VÁLEČNÝCH LETCŮ A PARAŠUTISTŮ, PŘED NÁRODEM SE JEN PŘETVAŘUJETE
NEŽÁDOUCÍ ŽENSKÁ OSOBNOST SPORTU S NEOPAKOVATELNÝMI VÝKONY STOLETÍ

která psala historii světového letectví zlatým písmem, jak dosud žádný Čech ani nikdo jiný na světě, jediná držitelka nejvyšších mezinárodních ocenění
FAI pro bezmotorové letce v České republice, udělované jedinému nejúspěšnějšími pilotu nebo pilotce na světě nejvýše jednou ročně

Lilienthalovy medaile a medaile Pelagie Majewské

(V Čechách místo hrdosti a ocenění je připraveno brutální odstranění nejen z vrcholového sportu, ale i ze
života se zničením zdraví, výslechy na policii, soudní řízení, šikana nebo vězení.)

zařazena jako jediný čs. občan na FAI HIGH FLYERS ve stoleté historii letectví
mezi nejúspěšnějšími rekordmankami a první kosmonautkou
je největšími novodobými nejzrůdnějšími gaunery u moci pohozena na smetiště České
společnosti s Vašim mlčením a osobním požehnáním této tragedii od vysokého politika,

ABY ZA NEJLEPŠÍ REPREZENTACI STÁTU
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ REKORDNÍ PILOTKA SVĚTA, KTERÁ ZDOLÁVÁ I MUŽE

byla ve zločineckém a vlastizrádném Aeroklubu ČR, Sdružení sportovních svazů, Unii sportu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zinscenovaně totalitními metodami v době vrcholu sportovní slávy

ODSTRANĚNA ZE STÁTNÍ REPREZENTACE A Z DUKLY PRAHA

Ožebračena musí trpět a mlčet, v obavách o vlastní život, údajně jako neperspektivní mistryně Evropy a nežádoucí rekordmanka, která prý nemusí titul obhajovat. Proto není trenérem zvána na soustředění reprezentantů, odstraňována z klubů, jak tito vyvrhelové dnešní doby mohou
obstát jen ve vystupňované současné barbarské totalitě. Nemá nárok ani na písemnou a žádnou odpověď u nadlidských politiků, uvedeno
v knize dokumentů „Světová legenda smetena z oblačných výšin“, knížkách “Za modré obzory“, „První Lilienthalova medaile do Čech“ nebo
populární DVD „Per aspera ad astra“ s Luďkem Munzarem – vše k dispozici o přípravách naší slavné činnosti a plánech.
14

ÚTĚKEM DO AUSTRÁLIE V DOBĚ SVOBODY SE HANA ZEJDOVÁ STALA ZA POMOCI 9 ZEMÍ SVĚTA
OFICIÁLNĚ HRDINKOU STOLETÍ A MEZINÁRODNĚ UZNÁVANOU LETECKOU OSOBNOSTÍ
V ČESKÉ REPUBLICE STÁTNÍ ŠIKANOU S VĚDOMÍM VŠECH POLITIKŮ A POLITIČEK ODSTRANĚNA
Z VRCHOLOVÉHO SPORTU
A URČENA K NELIDSKÉMU ŽIVOŘENÍ VE SPORTOVNÍM VĚZENÍ, JAK SI STÁT
NESMÍ DOVOLIT BRUTÁLNĚ ZACHÁZET S NEPŘIZPŮSOBIVÝMI NEBO POTRESTANÝMI OBČANY.
ČEŠTÍ FUNKCIONÁŘI A POLITICI,
KDO VÁS VYUČIL TOMUTO BRUTÁLNÍMU ŘEMESLU?
Není znám jiný pilot nebo pilotka na světě s houževnatostí a talentem století s celoživotními obětmi letectví a tak výraznými úspěchy závodními i rekordními v bezmotorovém létání v celé více jak stoleté historii světového letectví, ani jiná žena, která se musí za své úspěchy podřídit
zvůli, státní šikaně a vyšetřování státních úředníků, aby již jako studentka nemohla být ani nádenicí, co závistiví Češi na ženě uplatní a nikdo
tento zrůdný systém nepotrestá.

ČTYŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ REKORDMANKY SVĚTA HISTORIE LETECTVÍ
S ROZDÍLNÝM, V ČESKÉ REPUBLICE KRUTÝM BĚHEM ŽIVOTA.

AMELIA ERHARTOVÁ
Žena, která první přeletěla Atlantický oceán (1928) a překonala mnoho světových
rekordů. Uznávaná Američanka. Královna
nebe. Zahynula v Pacifiku roku 1937.

JACQUELINE COCHRANOVÁ
Odvážná letkyně, Američanka zapojena
jako pilotka do válečného úsilí 2. světové
války. Stává se nejrychlejší ženou světa
- překračuje dvojnásobnou rychlost zvuku. Ve své vrcholné době a dodnes uznávaná osobnost letectví.

ADELA DANKOWSKÁ
Nejslavnější polská plachtařka a světová
rekordmanka, (15 světových a 43 národních rekordů). Držitelka Lilienthalovy medaile a členka Sejmu. V Polsku uctívaná
hrdinka bezmotorového létání.

HANA ZEJDOVÁ
Češka - nejúspěšnější rekordmanka stoleté historie plachtění. Titánka vzduchu
(57 světových a 283 národních rekordů).
Svými schopnostmi předurčena k plnění
plánu ICADA. Vlastním národem zbavena
cti a lidské důstojnosti.

Text záštity ex premiéra pana Miloše Zemana ze dne 6. října 2000:

„Tato záštita je vyjádřením kladného postoje státu k jedinečným sportovním výsledkům mistryně Evropy a mnohonásobné
světové rekordmanky v bezmotorovém létání Hany Zejdové.“

Odpověď ministra pro lidská práva pana Michaela Kocába ze dne 26. března 2009:
„...Když čtu Vaše řádky, velmi mě mrzí, jak se s těmito lidmi, Hanou a Vladislavem Zejdových zacházelo a bohužel ještě až do současnosti
zachází. Je zcela jasné, že se tito vážení sportovci, nacházejí v nelehké situaci. Bohužel Vám musím sdělit, že není v mé pravomoci jako
ministra vlády pro lidská práva a menšiny šetřit....“
Na světě se nenajde barbarštější země, která likviduje nejlepší ženy v době, kdy OSN a EU vyhlašuje větší využívání žen, kdy v České
republice jsou ženy za nejlepší práci brutálně likvidovány ze svých postavení a zavírány do vězení.
POSLANCI A POSLANKYNĚ. JAK HLUBOCE JSTE MORÁLNĚ KLESLI, KDYŽ S VÁMI NEPOHNE VAŠE SVĚDOMÍ A POVINNOST ZASTAT
SE VÝZNAMNÝCH ŽEN, KTERÉ NECHÁTE MUČIT ZA DOKONALÉ CENZURY MÉDIÍ !!
Zpracováno: LAVS TGM dne 6. července 2018, Česky, francouzsky, anglicky a polsky spolu s peticí občanů k mezinárodnímu použití.
Ve výroční den upálení Mistra Jana Husa, jak usilují čeští barbaři zatočit s nepohodlnou ženou a na náš dopis ze dne 6. 7. 2015 chvástavá
ministryně Kateřina Valachová dodnes neodpověděla. Stejně ministryně Buzková až po zásahu ze zahraničí přes ombudsmana pana
Motejla nám sdělila, že výkony a podřadné světové rekordy Hany Zejdové Českou republiku nereprezentují.
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Srovnejme nelidské postavení Češky a její bezmoc s ostatními medailisty na světě,
kde slavná Češka nenajde oporu ani v žádné choti prezidentů v době svobody
a podivné demokracie, které věří předloženým lžím a pomluvám.
ČESKÉMU STÁTU V HONU NA LETECKOU ČARODĚJNICI
NEZABRÁNÍ ANI NEJVYŠŠÍ
MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
UDĚLENÉ FAI ČESKÉ REPUBLICE
VE STOLETÉ HISTORII LETECTVÍ
JEDINÉMU OBČANU
PLACHTAŘCE HANĚ ZEJDOVÉ
ČEŠI NIKDY NEVYVRÁTÍ

SVOJI BRUTALITU
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Drama současnosti k natočení neuvěřitelného dokumentu rozhárané doby.
Mafie panu prezidentu nehlásí a cenzurovaná média s příkazem nepopularizovat Zejdovy národu nesdělí, že si funkcionáři Aeroklubu nakoupí za peníze sportovců benzin, vozidlo a vybavení a jezdí si v pracovní době lyžovat do Rakouských Alp a stěžují si, že
rekordy Hany Zejdové z Austrálie je zatěžují a mají prý zůstat ve vlastnictví jiné země. Nebo si pro sebe v zahraničí nakoupí nejdražší
bezmotorové letadlo za 4,5 mil., údajně dvakrát je funkcionář a sotva průměrný pilot Petr Krejčířík rozbije a kam se ztratilo nikdo neví.
Zatímco Hana Zejdová si najímá druhořadá letadla, zadržena na hranicích je obviněna z pašeráctví letadla na rekordy (a uniká mafii
o vlas k zadržení a policejnímu eskortování k výslechu a uvěznění), na kterých podává světové výkony o nedostatku jídla a riskuje život
za hranicí předpisů a životních norem s výsledky, které ohromují svět.
Barbaři a vlastizrádci v Aeroklubu ji pohání 22 roků k vyšetřování na policii a k soudům. Stejně se chovají brutální a bezohlední lupiči
ve Sdružení sportovních svazů, kteří se dožadují u prezidenta obnovení silnějšího a volnějšího Svazarmu s maskou branné výchovy mládeže, samozřejmě k zastíranému kradení a na trestanými náměstky řízeném MŠMT. Všichni si užívají nakradených peněz a mají zajištěný
pohodlný život i hodně vysoké důchody.
Nic se dodnes nezměnilo, jen metody okrádání jsou dokonalejší. Peněz je stále dost, ale jen pro někoho – nový pane ministře
školství, mládeže a tělovýchovy. Pomůže LAVS TGM nová vláda pana Babiše s novým ministrem pro sport?
Hanu Zejdovou zná a hledá kam se ztratila celý svět. Pane prezidente České republiky, proč měníte své postoje a kde se vytratila
Vaše výmluvnost k právu a spravedlnosti? Přitom děkujeme stovkám nejlepších přátel z celého světa za nenahraditelnou solidární
technickou a mravní pomoc.

Tento materiál v několika jazycích musí být znám všem, kdo zachránili a dobře znají Hanu Zejdovou.
Odvážná Češka dokázala nadlidským výkonem navzdory po bezohledném odstranění z vrcholového sportu, po diskriminačním zákazu účastí na nejvyšších světových soutěžích, neuznání rekordu na domácí půdě a odstranění ze sportovního zaměstnání bez uvedení
důvodů, navíc v době, kdy dělá největší rekordní slávu v Austrálii a nikdo jí písemně neoznámí vyhození ze zaměstnání a z reprezentace
a dozví se to po 3 měsících v postavení žebračky s desítkami diplomů za rekordy v ruce.
Po vynucené emigraci do Austrálie v době nové svobody Hana Zejdová překonává 32 světových rekordů během šesti týdnů! Slavný
neopakovatelný rekord mezi rekordy. Mimo další průkopnické výkony, jako je první překonání bájné tisícovky pro Česko, kde jsme
jedinou zemí na světě, kde toto prvenství získává žena a muži jí to nikdy nezapomenou. Za velké hrdinství naopak dostává krutý trest.
Je přece po rodičích trestána jako persona ingrata, záměrně proti lidskému právu vyřazovaná již jako studentka a začínající letkyně ze
společnosti od roku 1982, pro život určenou nádenicí, nebo vhodnou do vězení.
Češi dokonale překonávají jimi všude zdůrazňovaný jihoafrický apartheid a rádi poukazují na mnohem menší kauzy ve světě než je
Hana Zejdová. S nehoráznými pomluvami a odmítnutím zdravotní rehabilitace po návratu z náročné expedice a základního finančního
přispění státu k životu a k vrcholovému sportu v době největší existenční nouze - při vytváření pozice zombie, napolo živoucí a bojácné
mrtvoly od na Aeroklubu přemnožených hienistických estébáků. Nestalo se, jak bylo očekáváno, že Hana klopýtne a třeba havaruje,
aby mafie byla spokojená. Aeroklub České republiky bez nejschopnějších členů, který odmítá povinnost národního zprostředkovatele
projektu ICADA k FAI se zakopal do černé díry a nikde jej v mezinárodním srovnávání klasických pilotů nenajdeme. Kromě soukromého
Red Bull finančně náročného harašení kolem pylonů, které jdou mimo Aeroklub.

Země, národ, stát,
když si neváží svojich nejlepších lidí,
zaniká!!!
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Ostudný a nikde na světě nepřijatelný dokument, kterým post svazarmovská mafie vyřazuje v době Havlovy svobody za pomoci najatých školáků na ulici největšího organizátora českého bezmotorového létání Vladislava Zejdy trvale z činnosti
se zákazem vstupu na letiště, kde se jim to hodí, je k dispozici
(uveden v knize Světová legenda smetena... na str.45).
Propracované estébácké metody,
psychické nátlaky trenéra o soutěžích, které by nevydrželi muži, musí mít vliv na pokles výkonnosti, ale ne tak zcela
u Hany, která překonala nejhorší české mafiány a píše slavnou historii světového letectví, výkon, který by v jiném sportu
znamenal hrdinství, jiné postavení a přísun peněz, které si neoprávněně přivlastňují mafiáni v Aeroklubu, Sdružení
sportovních svazů a na MŠMT.
Největší špínu a hyenismus českých barbarů na ženě musí česká média zamlčet. Kauza Hany Zejdové se tak stává v době
svobody s nespravedlivým a zamlčovacím postojem prezidenta republiky a ministrů pro lidská práva

obávaným státním tajemstvím
české vlády s proviněním od post svazarmovců, že Hana nikdy k vrcholným výkonům neměla v době svobody politicky
schváleného vedoucího hlídače výpravy do Austrálie jako za komunismu a využívala služeb krajanů, stále jako za komunistů nebezpečných bývalých politických emigrantů. Jejich vyznamenání Hany Zejdové a LAVS TGM k záslužné propagaci
Českého národa ve světě je jedním z důvodů k likvidaci Hany Zejdové.
Za pravdu nás zločinci a vlastizrádci po celoživotní obětavé a náročné práci ve sportovním letectví nikdy nedostanou pod
stále připravenou gilotinu moderních podnikavců – Vachů, Netušilové, Krejčíříka, Dvořáka, Ertla
a estébáckého vůdce IVO Jiřího Dodala.

BUĎTE SOLIDÁRNÍ K VELKÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO LETECTVÍ A POMOZTE,
ABY SE HANA ZEJDOVÁ, KTERÁ SE NIČÍM NEPROVINILA A MÁ VELKÉ ZÁSLUHY O STÁT A SVĚTOVÉ
LETECTVÍ, DOČKALA ZA POMOCI NEJBLIŽŠÍCH PŘÁTEL A MEZINÁRODNÍ SOLIDARITY SPRAVEDLIVÉ
REHABILITACE, ODŠKODNĚNÍ A PŘÍZNĚ PREZIDENTA REPUBLIKY PANA MILOŠE ZEMANA.
ABY OSOBNOST SVĚTOVÉHO LETECTVÍ BYLA OSVOBOZENA A NE DEPTÁNA, JAK NENÍ POPRVÉ
V HISTORII ČECHŮ, POTOMKŮ SLAVNÝCH PŘEDKŮ HUSA A MASARYKA, A DOJDE JAKO U NESPRAVEDLIVĚ
TRESTANÝH VÁLEČNÝCH LETCŮ RAF, MOŽNÁ AŽ DALŠÍ GENERACÍ POLITIKŮ K POZDNÍ REHABILITACI
AŽ NA SKLONKU ŽIVOTA, AŽ SLAVNÁ LETKYNĚ A HRDINKA NÁRODA BUDE NAD HROBEM
A NEBUDE MODERNÍM PODNIKAVCŮM NEŽÁDOUCÍ.
Milan Uhde: „Když je někdo vynikající sportovec, musí mít i vynikající morální vlastnosti“.
P.S. V době největších požárů LAVS TGM nabízí Australské vládě pomoc.
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Český náskok čtvrtstoletí před Američany v I. Etapě realizace Icady česká mafie s dohledem
Aeroklubu České republiky svévolně likviduje i s lidmi.
Návrh STGL v detailech o předpokládaném rozpětí křídel 38 metrů, klesavost 0,3 m, klouzavost do 100.

ZA DESÍTKY SVĚTOVÝCH REKORDŮ A VÝKON STOLETÍ
KOPANCE PO ČESKU!
PRO NEJSLAVNĚJŠÍ REKORDNÍ PILOTKU SVĚTA
Skutečný příběh odvážné ženy, vynikající české pilotky
Hany Zejdové, která píše historii světového bezmotorového létání již na samém začátku její sportovní kariéry,
kterou pomyslná gilotina našeho post svazarmovského
období tvrdě a nedůstojně k ženě zasáhla na vrcholu její
sportovní slávy. Pilotka ve světě označená za talent století
nesmí překročit ve svých silně nadčasových plánech naši
malost a je příběhem, jaký musí pohnout a otřást každým
slušným člověkem a celým sportovním světem, jaké překážky v nerovném postavení ženy ve vrcholovém leteckém
sportu vytváří české úřady a moderní bezohlední zbohatlíci mistryni Evropy a absolutní letecké rekordmance světa, zařazené v síni sportovní slávy FAI High Flyers.
František Novák, světový rekordman v dálkovém letu:
„Výkony Hany Zejdové to je něco. Na to již nestačí diamanty, zato byla v roce 1999
vyznamenána FAI (Mezinárodní leteckou federací se sídlem v Paříží). Byla jí udělena
Lilienthalova medaile, nejvyšší civilní vyznamenání jednotlivce za sportovní výkony.
Pro tuto holku již není vyznamenání, které by dokázalo ocenit hodnotu výkonů, a její
doslova zabejčilost jít za svým cílem a snažit přesně ve šlépějích svého otce bojovat
s naší českou malostí. Tato holka by si zasloužila, aby byla nošena na rukou plachtaři,
piloty a vůbec všemi občany tak, aby se její nožky vůbec nedotkly země“.
Paní Ritz de Luij, dopisovatelka Internatioal Gliding uvádí jediného českého občana
mafií doživotně zlikvidovanou Hanu Zejdovou do knížky o historii světového bezmotorového létání slovy:
„Není lepší popis Hany Zejdové, než poskytuje Google - krátce - přesně. Nezávislá profesionální pilotka, nezávislá fotografka. Překonatelka světových rekordů.“
Krásná slova, která platí jen za hranicemi České republiky.

