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PŘIHLÁŠENÍ

Mstitel Jiří - Soudkyni roztrhal
talár a pokousal stráž!
PRAHA – »Šílený« otec Jiří
Fiala se stává postrachem
českých soudů. Muž, který
se
několikrát
soudil
o
získání svých
synů do
vlastní
péče,
teď
u
Obvodního soudu pro Prahu
9 roztrhal soudní spisy,
pokousal justiční stráž a na
soudkyni roztrhal talár!

Proboha, kdo to vymyslel? Zbijte ho!
Dostanete milion!
Opilec zkopal svého psa! Bona
skončila v útulku
GALERIE

Jiří Fiala byl v minulosti obviněn z
Nebylo to poprvé. Když se únosu svých synů. Tento skutek
objeví, trnou zaměstnanci soudu mu však soud neprokázal.
hrůzou. „Byl jako Marťan. Hlavní
líčení se ho vůbec netýkalo. Nebyl to jeho případ. Vtrhl do jednací síně
a my nestačili zírat. To běsnění nás vyděsilo, choval se jako cvok,“
řekl Aha! svědek konfliktu.
Pracovníky soudu ovšem skandál nepřekvapil. Jiří Fiala je totiž známá
firma. V minulosti byl prý nespokojen s tím, jak obvodní soud v jeho
kauzách rozhodl, a tak se mstí. Zvolil prý cestu systematického
psychického teroru a má doslova ďábelský plán. Jeho oběťmi jsou už
několik let všichni soudci a soudkyně, kteří kdy vstoupili do jeho
života.
„Je to hrůzná záležitost. Píše jim sprosté přípisy. Přichází na různá
líčení jako veřejnost. Chvíli sedí a poslouchá. Pak začne vykřikovat,
urážet soudce, ničit spisy a fyzicky útočit. Dokud se chová slušně,
není možné mu vstup do síně zakázat, protože jednání jsou veřejná,“
vylíčil netradiční mstu jeden z pracovníků soudu.
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Znají ho tam všichni, ale nikdo o něm nechce mluvit. „Je to
nebezpečný člověk. Zatím sice páchá jen výtržnosti a znepříjemňuje
jiným život. Těžko ale říct, co všechno ho může ještě napadnout,“
dodal.
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Mstitel Jiří Fiala se pravděpodobně opět dočká svého vlastního soudu.
Jeho běsněním se nyní zabývají pražští kriminalisté. Státní
zastupitelství vydalo předběžný souhlas k jeho zatčení. Je podezřelý z
několikerého útoku na veřejného činitele, nelze ale vyloučit i ublížení
na zdraví. Záleží na tom, jak dlouho se bude léčit pokousaný justiční
strážce.
Autor: (red)
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Zpět
HODNOCENÍ ČLÁNKU
Ohodnoťte článek: (vyšší hodnota = lepší článek)
Článek hodnocen za 4.00 bodů. (2 hodnotící)
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