
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 10. 6. 2020 v 5:57 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Myslím, že byste mě měla konečně udat za hanobení islámu a ne za takové prkotiny. Smrt 

islámu, islám je odpad lidstva. Jinak jsme se postarali o to, aby vaše jméno, bylo dáváno do 

souvislosti s lidmi, kteří se nechvalně proslavili antiruskými aktivitami. Asi ne náhodou, je 

právě na Praze 6, taková koncentrace poněkud zvláštních existencí. Já jsem na vás už téměř 

zapoměl a vy se takhle postaráte, abych nezapomněl. Nebo se třeba naplní to moje 

proroctví, že na mě do smrti nezapomenete. Jo a jinak, já se také cítím uražen, když na území 

ČR působí organizace, evidentně pracující proti zájmům většiny občanů této země. Já 

samozřejmě pamatuju minulý režim a vy byste v něm fungovala jako uvědomělá svazačka. 

Takovými lidmi se vždy opovrhovalo a nic se na tom nemění ani dnes. Přijde den, kdy vás 

dostaneme. Nebo se třeba nakonec vzpamatujete. 

Uvidíme...  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Hloupa-holka-vlastizradce-

Advokatka-Radka-Bangy-se-citi-urazena-zene-to-vysoko-

626756?fbclid=IwAR2VDtzzkIJSbIDkrTTYGKcAULGltPXVel8ngxUjnl-78wNdZyUGxcqSgEQ 

 

 

From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 

Sent: Friday, June 12, 2020 7:01 PM 

To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 

Subject: 

  
Přestupkář Fiala příjem mého emailu nepotvrdil, tak vám zasílám jeho kopii. Samozřejmě 
nejsem blbej a vím, že omluvy nepřijímáte. Jinak vás musím upozornit, že byste měla dokázat 
existenci nějakého fcb profilu "Jaroslav Volfšic",  ze kterého jsem vás údajně "urazil". Žádný 
takový neexistuje. A jak dokážete, že existoval ? A pokud ano, tak co když ho vytvořil někdo 
jiný za mě ? Tak si ty důkazy připravte, protože já jakékoli aktivyty na veřejné síti fcb na 
profilu na své jméno popírám, protože takový účet neexistuje. S pozdravem J. EXTRÉMISTA 
V. :-)  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 23. čvn 2020 12:43 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Dnes mě po přečtení tohoto článku napadla myšlenka, jestli náhodou netrpíte nějakou 

formou paranoje. To myslím vážně, nedělám si srandu. Každý máme nějaké problémy. 

Zkuste zajít k psychiatrovi, at vás důkladně vyšetří. Nějaká psychofarmaka, by pak vyřešila 

vaše fobie ze standardního chování lidí. To víte, nenávidět se bude pořád dál. A když do toho 

budou kecat protivný ženský jako vy, tak se ta nenávist ještě znásobí. Doporučuju tu 

návštěvu psychiatra. A zítra si tu přestupkovou komisi užijte beze mě. J.V. :-

) https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/trestne-ciny-zlocin-z-nenavisti-rasova-nenavist-

rasismus_2006180644_sto?fbclid=IwAR1T0sztwo38rxr3EWNJXxicCiwp5Ug_XcK1QqCGeVM_

YwX5IvZ_UyH3IPU 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: pá 26. čvn 2020 18:55 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Když jsem byl před cca 1,5 rokem u posledního výslechu u nadpraporčíka Závodníka, tak mi 
po výslechu mezi čtyřma očima řekl, abych vám dal pokoj, abyste za nima pořád nelezla. To 
víte, oni vám to do očí neřeknou, že vás mají plný zuby. Tak jsem mu slíbil, že na tom 
zapracuju a slib jsem dodržel a od té doby na vás prakticky zapomněl, protože mám jiné 
radosti. Ááále slečna Kalibovic, kdoví kde, vyštrachala nějaké bláboly, jejihž věrohodnost, že 
jsem je psal já, je zpochybnitelná. Navíc už přes rok, nejsem na fcb. Takže madam, vy chcete 
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se mnou vést válku ? No tak ji můžete mít, protože na to mám čas i náturu. Každopádně 
zapomente na to, a zapište si to za uši, že mě nepřevychováte. Vaše názory, jsou pro mě 
změtí sraček, kterými hluboce pohrdám a budu si říkat a dělat to, co já uznám za vhodné. 
Nikoli to, co má v hlavě nějaká existence Kalibová. Každopádně vám doporučuju, ááábyste se 
na mě vysrala. Ááá fofrem. A jinak si zajděte na tu psychitraii, se nechat vyšetřit. Jaroslav 
white lives mater Volfšic. B-) 
 
 
 
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 29. čvn 2020 3:09 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Předpokládám, že jste jako správná oikofobka, podpořila současné agresivní hnutí black lives 
matter, které útočí i na policii, což by by bylo hrozně fajn a fajn bylo, aby se to dozvěděla i 
naše policie. To byste totiž ztratila poslední zbytky ochrany, protože vámi národ pohrdá a 
mohla byste rovnou emigrovat. To bych se nasmál, až bych praskl, kdyby vás policajti poslali 
za podporu blm do prdele. A ono k tomu jednou stejně dojde, protože útoky progresivistů na 
staré pořádky, se budou stupnovat a je obecně známým faktem, že vy jste na jejich straně i 
když to nahls neřeknete. Ona vás ta vaše blbost, jednou dožene sama. Jaroslav white lives 
matter Volfšic.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 29. čvn 2020 5:38 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
A ještě mám pro vás jeden zajímavý návrh. Jestli vám v hlavě šrotuje touha po pomstě vůči 
mě, tak si se slečnou Vytejčkovou, vyjedte někam na hodně dlouhou rekreaci, at se vám 
uleví. B-) 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 29. čvn 2020 12:23 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Každý, kdo podporuje hnutí black lives matter a hnutí antifa, patří na šibenici !!!  A můžete 
na na mě za to podat TO, vy kryso prašivá.Chtěla jste válku, budete jí mít !  B-) 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 29. čvn 2020 16:27 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Ve světle současné účelové propagandy kolem smrti M. Horákové, si uvědomuji jednu 

důležitou věc. My extrémisté, vás a vám podobné pochybné a marné existence, nemůžeme 

jednou před národním tribunálem nechat oběsit. Jednou by z vás, absolutní nuly, mohli 

nějací kriplové udělat světoznámou mučednici. Vy musíte naopak, úplně zapadnout na 

smetiště dějin, aby po vás neštěkl pes. Ideální bude, vás dehonestovat a zešměšňovat a vy se 

odepíšete sama vlastní blbostí.  

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 29. čvn 2020 16:40 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Pokud vás moje poslední emaily uráží, tak je mi to absolutně lhostejné. Tak jako nikdo 

nebere ohled na moje pocity, tak ani já nebudu brát ohled  a pocity nějaké husy z in-iustitia. 

A navíc jste neměla provokovat vyvoláním přestupkového řízení za mé údajné hlášky, víc jak 

rok staré. Teď proti vám rpzpoutám mediální lynč, jaký svět neviděl. Chystám proti vám 

články na Parlamentkách a Právem prostoru. Jinak vás mám srdečně u prdele.  

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 30. čvn 2020 12:05 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Jste smrtící kombinace naivní hlouposti a odhodlané angažovanosti, štrejchnuté mladickou 
nerozvážností a touhou, vydláždit cestu do pekel těmi nejlepšími úmysly. Na jednu stranu je 
mi vás líto, ale na druhou stranu - plnoletetá jste, a udělat ze sebe verejně pako, bylo 
jen  vaše svobodný rozhodnutí. Tak tu vaší blbost, dostanete postupně vyžrat. A 
NEZACHRÁNÍ VÁS ANI POLICIE, ANI JUSTICE. ;-) B-) 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 30. čvn 2020 11:48 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Zdál se mi hrozný sen, který byl inspirován, současnou teatrální propagandou kolem M. 
Horákové. V tom snu, jsme vás před národním tribunálem odsoudili k trestu smrti a dostala 
jste špagát. Pak se změnila scéna a politicky se to otočilo zase proti nám a nějací zmrdi, vám 
začali stavět sochy jako mučednici. Když jsem se probudil, zděsil jsem se a radikálně jsem 
změnil názor. Byl jsem doslova osvícen. Bezvýznamným lidským nulám, jako jste vy, nesmí 
být nikdy zkřiven vlas na hlavě a musí být potrestány pouze vyloučením ze společenského 
života, aby zmizely ze scény naprosto neviditelným procesem odsouzení na společenskou 
periférii. Představa, že by vás jednou někdo adoroval jako mučednici, je pro mě doslova 
noční můrou. Díky té inspiraci, vás prostě ztrestáme jinak. Zatím si vyražte ze slečnou 
Vytejčkovou na rekreaci a pokudmožno, se na mě vyserte, jinak s vámi mediálně zatočím. A 
vy moc dobře víte, že články psát umím. Tááák si na mě dejte majzla. S pozdravem Jaroslav 
běžte do prdele Volfšic.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 30. čvn 2020 21:55 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Poskytovat právní pomoc pouze vybraným jednotlivcům a skupinám etnických menšin, je 
rasizmus. Navíc to děláte jako členka organizované skupiny, čímž je tato vaše rasistická 
trestná činnost o to nebezpečnější. Z toho vás jednou obviníme a potrestáme. Ale 
neoběsíme vás, aby vám jednou někdo někde nestavěl sochy.  
 

 

From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, July 1, 2020 12:20 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
  
Jednou jsem se zeptal jednoho vašeho příznivce, jestli by si dokázal představit vztah, nebo 
sex s cikánkou. Jeho odpověd zněla , fuj, že prý mu to jeho vkus nedovoluje. Tak jsem ho 
obvinil z rasizmu a on si mě bloknul. Tím se se ten zmrd odkopal. Já naopak mrdám cigošky 
hrozně rád. Jsou to lisdké bytosti a ty holky mají hezké a hebké kundy dobře se šujkají. Kdyby 
jste si to chtěla ověřit, ošukám cigošku a stole ve vaší kanceláři, nebo klidně na policejní 
služebně. S pozdravem Jaroslav šukálista Volfšic.  
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, July 1, 2020 11:58 AM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
  
Nejsem rasista, mrdal jsem cikánky v bordelech a občas jsem si je vyfotil. Doufám že se na 
tím nebudete pohoršovat a považovat mě za prasáka. Jsou o holky přítulné a dá se s nima 
šukat za babku. Často jsme si cigošky zvlali i na domácí orgie a pěkně nám holky 
vyprazdnovaly koule. Je to supr 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 

Date: st 1. čvc 2020 18:32 

Subject: 

To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz>
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 1. čvc 2020 19:46 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vám sprostá mluva vadit nemůže, páč jste zastupovala rapera cikána Bangu a ten song o 
mrdání zpíval. Takže jste bez výmluvy. A hlavně netvrdte, že o tom nic nevíte, to byste byla 
pokrytec. A kromě cikánek, jsem ještě šukal dvě černošky, nějaký vietnamky a kazachstánku. 
Všechny v bordelech, kde ty cizinky pracovaly, teda šukaly. Neměl jsem s tím žádnej 
problém, páč nejsem razííísta. B-) 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 1. čvc 2020 19:50 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
A co říkáte na to, že na demonstraci v Bruselu, vyřvával muslimský odpad hesla po zabití židů 
? Měla byste se k tomu postavit čelem, protože muslimskou pakáž hájíte. Budete se muset 
nějak rozhodnout. SMRT VYZNAVAČŮM ISLÁMU !!!  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 1. čvc 2020 23:11 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Prý jste kdysi prohlásila, že "žádný nesmí být napadán za to, kým je". Takže mě budete 
respektovat takového jaký jsem a kým jsem. A samozřejmě mám nárok, se tak prezentovat. 
Pokud vy fandíte homosexuálům a podporujete pride párty, pak budete respektovat, že já 
jsem promiskuitní heterosexuál a šukám lehký holky a chodil jsem na skupinový sex na 
swingers párty. Dneska už bych měl problémy, protože vojet několik holek za noc, je docela 
fitko. Pokud respektujete, že si chlapi strkají pyje do zadnice a holky si honí vagíny 
umělákem, tááák budete respektovat i mojí úchylku a budete za ní právně bojovat. Je vám to 
jasný. Já vás k ničemu nesvádím, jen vám říkám, že mě budete respektovat. Já se za to 
nestydím a když se buzíci mohou veřejně chlubit svojí orientací, tak já to budu dělat taky. 
Jednou třeba uspořádám pochod děvkařů a kurev a vy to budete podporovat.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 1. čvc 2020 23:26 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Pokud jste právně zastupovala toto prase, tááák budete respektovat, že i já se tak vyjadřuju a 
chovám se jako prase. Je vám to jasný ???   https://celebrity.instory.cz/6843-banga-je-
proste-prase-myslici-jen-na-to-jedno-zni-z-rad-verejnosti.html 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 2. čvc 2020 14:21 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vy víte o životě úplný hovno. Já třeba, mám cigošky docela rád. Kdysi, když jsme ještě s 
klukama a holkama pořádali swingers párty, tak jsme tam zvali i mladý cikánky. Šoupli jsme 
jim pár švestek a cigošky šukaly jak o závod. Jednou nám za to cikáni vyhrožovali, že jim 
šukáme holky. To od nich bylo rasistické. Kdybych vás v tý době znal, požádal bych vás o 
právní zastupování, že nám ta banda cikánskejch kluků vyhrožovala, že jsme na grupáči 
piglovaly jejich holky. Přiom ty cikánky do toho šly naprosto dobrovolně. Mezirasovej sex, je 
přece normálka, ne ? ;-) J.V.  
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Friday, July 3, 2020 4:30 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
Co mi k tomu řeknete ?
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 4. čvc 2020 15:20 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Chtěl bych se dožít dne, kdy se to v Evropě otočí  a budeme muslimy odsunovat pryč. A 

kdyby se vzpouzeli, tak na místě kulku do hlavy. A mrtvoly sypat do moře a do vápených 

jam.  https://ceskavec.com/2020/07/rakousti-ministri-dostali-policejni-ochranu-mistni-

turci-jim-vyhrozuji-smrti-to-kufrik-s-ricinem-nevypada 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 5. čvc 2020 17:27 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Chtěl bych vás ujistit, že patříte mezi TOP nenáviděné lidi v ČR a vůbec nic na tom udáváním 

a podněcováním ke stíhání vašich odpůrců, nezměníte. Maximálně můžete dosáhnout toho, 

že vám to lidi nebudou říkat veřejně, ale o to víc jejich nenávist vzroste v skrytu. A až se to 

politicky otočí, vyschnou vám penězovody na vaše kraviny, ztratíte ochranu, tak to poznáte 

na vlastní kůži, jak jste bezcenná existence. Já se vás ani prstem nedotknou a budu se vám 

jen zpovzdálí smát. Vzpomenete si na moje slova. Ale možná to sama vycítíte, až se ta chvíle 

bude blížit, tak zdrhnete z týhle země, které pouze škodíte a neudělala jste pro společnost 

nic prospěšného. Já si z vás budu dělat zatím prdel a budu s vámi jednat podle toho, za co 

vás považuju. Nemáte cenu ani zametače chodníků. 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 6. čvc 2020 16:31 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Byl jsem na pivě s jedním extrémistou a on se mě zeptal, cituji; " Vole, představ si situaci, 

kdybys měl na výběr šukat Kalibovou, nebo nějakou stejně mladou cikánku, nebo černošku, 

co bys volil ?" Tak mu upřímně povídám, že radši tu stejně mladou cigošku, nebo černošku. 

"Kalibová je sice hezké holka, ale blbá jak noty na buben. To by se mi u ní penis ani 

nepostavil." To jen abyste věděla, jaký o vás my chlíváci, vedeme v hospodě řeči. Dobrý co ? 

Tak kam mě půjdete tentokrát udat, Klááarko ?  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 7. čvc 2020 7:27 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vzhledem k faktu, že jste si do mě po více jak roce rejpla zpochybnitelným přestupkovým 
řízením, vám garantuju, že už na mě do smrti nezapomenete. Mohla jste mít klid, ale já vás 
časem mediálně zlikviduju způsobem, že skončíte se svou činností. Žádná krysa Kalibová, 
tady nebude určovat, jak se bude řídit právo v ČR.  
 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 7. čvc 2020 13:37 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
V době kdy jsem vás ještě považoval za fiktivní osobu, jejíž jméno používá jiná osoba, jste, jak 
jsem později zjistil, prohásila toto: "Řekneš něco proti islámu, muslimům, a sejdeme se u 
soudu." No a to je přesně to, o co mi vlastně jde, abyste mě udala přesně kvůli téhle věci. 
Vaše osoba, je pro mě jen kus hadru a stejně bych na vás nešáhl ani násadou od koštěte. 
Nechápu, jak vám mohl někdo vyhrožovat znásilněním. Šukat Kalibovou, by bylo vzhledem k 
tomu, že máte v hlavě nasráno, intelektuální sebevraždou. Z takové nuly, mučednici určitě 
neudělám. Smrt islámu a všem jeho vyznavačům zakroutit krkem. Je to součástí Evropských 
tradic a je to správná věc. Chci se dožít dne, kdy se to politicky otočí a budeme tu havět 
střílet jak zajíce. J.V.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 7. čvc 2020 15:47 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vzhledem k faktu, že jste nezažila minulý režim a nemáte žádné životní zkušenosti, nemůžete 
pochopit, že jste označována za udavačku a vlastizrádkyni. To že to ale nedokážete pochopit, 
neznamená, že to udavačskou krysou opravdu nejste. Jste dokonce mezi Top vlastizrádnými 
udavači a v případě politické otočky, určitě nezůstanete na svobodě, pokud ovšem 
nezdrhnete z republiky pryč. Nevědomost z vás vinu, za kterou budete jednou pykat, 
nesnímá. Jo a až mě půjdete zase udat na policii, tak prosím zkuste vybrat nějakou jinou 
služebnu kriminální policie, at poznám zase jiné vyšetřovatele než na Praze 6. A vzkažte 
slečně Vytejčkové, že je to také svině. A jinak si holky trhněte nohou, mám vás obě u 
prdele. ;-) J.V.    
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 7. čvc 2020 19:40 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vaše pokusy o zavádění nových pojmů a kritérií do policejní a sodní praxe, ve prospěch cizí 
moci, je akt vlastizrady, za který vás jednou potrestáme ! Budu lobovat za to, abyste jednou 
nedostala špagát a časem vám někde nějací kriplové nestavěly sochy jako mučednici, 
protože jste ve skutečnosti jen kus hadru. Sice nebezpečného kus hadru, ale hadru. J.V.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 8. čvc 2020 0:31 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Pokud se domníváte, že si u mě vynutíte udáváním respekt, tak se hluboce mýlíte. 
Dosáhnete přesně pravého opaku. Z vás si budu dělat akorát prdel, nebo si před vámi 
obrazně odplivnu stylem své komunikace. Sama si o to říkáte.   
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 

Date: čt 9. čvc 2020 8:39 

Subject: 

To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 

 
 
Tímto dalším emailem, bych vás chtěl důrazně upozornit, že zprávy, které vám píšu, jsou 
určeny pouze vám a nikomu jinému. Pokud někam půjdete žalovat, že vám něco píšu, tak se 
k tomu před kýmkoli odmítnu vyjadřovat. Smrtí vám nevyhrožuju a vize, že vás jednou 
postavíme před národní tribunál, je legitimní politický názor, který budete respektovat. Vy 
zase vyhrožujete postihem nám "extrémistům", tak držte hubu. A to, že vám píšu, že jste 
blbá, svině, krysa, atp... Jsou běžné lidské nálepky, které si lidé v hádkách a sporech dávají a 
vy to budete respektovat. Pokud by policie měla řešit každé sprosté slovo, tak její prestiž a 
autorita klesne a bude to jen sbor šašků, před kterými nikdo nebude mít respekt. A už na to 
mají docela náběh. Vy jste u mě jen ubohá smrdutá nula s vylízanou lebkou a jediné místo 
kam patříte, je psychiatrie. Až se to politicky otočí, tak tam 100% skončíte. Takové prašivé 
krysy, nesmí organizovat život milionům lidí. J.V.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 9. čvc 2020 10:19 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Když jsem byl cca před 1,5 rokem u posledního výslechu u nadpraporčíka Závodníka, tak mi v 
průběhu výslechu řekl velmi zajímavou větu. Volně cituji: "Můžete mít různé názory na různé 
věci, ale nesmíte je veřejně šířit, abyste neměl problémy... " Tak ale to jsme zpátky v totalitě, 
jako před r. 1989. Tenkrát to bylo přesně takhle. Dnes se sice nezavírá do kriminálu za 
politické názory na 10, 15, 20 let a nevěší se na šibenice, ale lidé se likvidují a udržují ve 
strachu jinými metodami. Samozřejmě na návrh nadpraporčíka Závodníka nikdy 
nepřistoupím a pokud to uznám za vhodné, budu své názory dál veřejně šířit. Žádné totalitní 
praktiky, si já, stará páka, vnutit nenechám. A pokud vás považuji za vlastizrádnou udavačku, 
atp, tak vám to také dál budu říkat. Ostatně na mém názoru nezáleží, protože jsem ho po 
zralé úvaze přejal na základě informací od jiných lidí. V podstatě svou angažovaností a 
blbostí, vyrábíte z lidí radikály. Máte na to, abyste provokovala, zadání od vašich 
zahraničních chlebodárců a proto za to budete jednou pykat. A nic se na tom nezmění, ani 
když na mě ted budete chodit žalovat policajtům.Oni vás potom stejně neochrání. Ale jste 
plnoletá a je to jen vaše volba, že ze sebe děláte pako a předmět legitimní nenávisti. J.V.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 9. čvc 2020 10:35 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Jste arogantní namyšlená kráva, která se chová jako píííča i k lidem, kteří vystupují slušně. Viz 
váš rozhovor s Vítem Hasanem. Prostě máte své zadaní, prosazovat tady něčí zájmy a jste za 
to placená, tak to děláte. Ale my si to, vy prašivá kryso, líbit necháme a budeme vás 
kritizovat a jednou vás za to potrestáme před národním tribunálem. Asi vás pak šoupneme 
do blázince.  B-)  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 9. čvc 2020 13:55 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Pokud se domníváte, že nějakou právní cestou, žalováním, dosáhnete změnu názorů a 
postojů nás "extrémistů", tak v tomto videu, na to máte mojí reakci. A ještě přidávám stylový 

obrázek. https://www.youtube.com/watch?v=8qDx2o2CCTk
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Sunday, July 12, 2020 6:35 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
  
Charakterově jste přesně ten typ osoby, která by za každé totality, podporovala ty největší 
prasárny. Za protektorátu byste byla v hitlerjugend a za  komoušů, byste byla aktivní 
svazačka. Tenhle typ lidských zrůd, existuje v každé době a projeví se v okamžiku, kdy vycítí 
příležitost. Navíc jste lehkoživka a je to pro vás i byznys. Dostáváte peníze za hovno. To je 
panečku život, co ? 
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Monday, July 13, 2020 6:03 AM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
  
Tímto dalším emailem, bych vás chtěl varovat před jakýmkoli kontaktem se mnou. Je 
bezpředmětné na mě podávat různá TO a hlášení na základě kterých bych se měl někam 
dostavit. V současné době chodím na brigády, jako pomocný zdravotní bratr na infekční odd 
a přicházím do styku s osobami, které jsou po návratu z ciziny infikovány koronavirem. Budu 
o tom informovat i přestupkáře na Praze 6. Doufám že jak vy, tak on, tak kdokoli jiný, se 
dlouhodobě vyvarujete kontaktu se mnou. Pokud byste na mě zase žalovala policajtům, 
budu je také samozřejmě informovat o tom, že mohu být přenašečem covidu. Doufám, že si 
rozmyslí zvát si někoho, od koho mohou být nakažení. Kontakt se mnou, je teď zdravotním 
rizikem. Když to bude nutné, opatřím si i lékařské potvrzení, že kontakt se mnou, je dlouhobě 
zdravotním rizikem a nikam chodit nebudu.
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 14. čvc 2020 11:29 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Jako podporovatelka LGBT+ jistě velmi dobře víte o tom, že se k nim hlásí i pedofilové a jsou 
tolerováni. Tolerujete je i vy. Pro mě jsou lidé, tolerující tyto věci lidským odpadem, 
nehodným jakékoli úcty. Jste obyčejná špína 
!    https://www.televizeseznam.cz/video/adost/mozna-je-tam-i-vase-dite-pedofilni-stranky-
zverejnuji-ve-velkem-fotky-a-videa-ceskych-deti-
64077677?fbclid=IwAR2FB0T5s0nMkwGVrqtxu2rRVjlssiu_B9nszA40ux3yAzwTC54lhwkG1SE 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 14. čvc 2020 11:36 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Mě by v životě nenapadlo, se sexuálně zajímat o osoby mladší 18 let. To dělají pouze lidské 
špíny z LGBT+ a jejich sympatizanti, mezi které patříte i 
vy. https://www.televizeseznam.cz/video/adost/mozna-je-tam-i-vase-dite-pedofilni-stranky-
zverejnuji-ve-velkem-fotky-a-videa-ceskych-deti-
64077677?fbclid=IwAR2FB0T5s0nMkwGVrqtxu2rRVjlssiu_B9nszA40ux3yAzwTC54lhwkG1SE 
 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 15. čvc 2020 1:05 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Po shlédnutí reportáže o pedofilech, půjdu tvrdě po všech aktivistech a organizacích, včetně 
vás, kteří podporují jinou sexuální orientaci, než je heterosexuální. Kdyžtak už je daleko 
normálnější, mrdat na heterosexuální swingers párty s více partnery/kami opačného pohlaví, 
než se mrouskat se stejným pohlavím. Od homosexuality, už je jen krůček k pedofilii. A 
samozřejmě se postarám o to, aby svět věděl, že to podporujete i vy. Těšte se na zvýšený 
odpor vůči vám.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 15. čvc 2020 7:58 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Tak jsem se u kamaráda podíval na vaše facebookové stránky, protože na své jméno už tam 
přes 1,5 roku nejsem a nezmýlil jsem se. Podporujete rasistické hnutí BLM, čímž jste vlastně 
latentně proti policii. Tak předpokládám, že policajti nemají v hlavách nasráno jako vy a 
odmítnou vám poskytovat podporu a ochranu. A když né hned, tak určitě časem. No také 
podporujete dál hnutí LGBT+, které kryje i pedofily. Jste prostě prašivé svině a jen to o sobě 
potvrzujete. Vy musíte, protože jste za rozvracení společnosti placeni z ciziny. CHCI SE DOŽÍT 
DNE, AŽ SE TU POLITICKY OTOČÍ A PŮJDETE NA SMETIŠTĚ DĚJIN.  
 
 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Saturday, July 18, 2020 3:47 AM 
To: klara.kalibova@in-ius.cz 
Subject: 
 
Proč vám vyhrožovat ? Baví mě představa, že, takové namyšlené a hysterické 
krávě, beru čas a energii a musíte se se mnou zabývat. Je to vaše volba. 
Baví mě představa, že taková namyšlená a hysterická kráva, si myslí, že dělá 
něco důležitého  a přitom dělá úplný hovno. Baví mě představa, že můžete 
bouchat pěstičkami do stolu a zuřit, ale stejně nikdy nedokážete, aby 
takovou krávou, lidi přestali pohrdat. A jestli z toho zcvoknete, tak je mi 
to absolutně lhostejné. Vy na naše pocity, taky neberte ohled. My máme 
nárok, vás vnímat jako škůdce. Máte v podstatě jedinou šanci jak mít klid. 
Držet hubu a stáhnout veškerá obvinění lidí naší scény. 
 
 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Saturday, July 18, 2020 1:24 AM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
  
Cikánský holky mám rád, dost jsem jich v minulosti šukal, jako prostitutky. Ony se ani k 
ničemu jinému nehodí. Ale ani to obveselení v posteli s nima, nebylo k zahození. Takže asi 
tak, vy rasistko.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 18. čvc 2020 17:31 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Včera mi jeden extrémista v hospodě říkal: "Kalibová je kunda". Hned jsem ho napomenul, že 
s tím nesouhlasím. Kunda je moc hezká věc, mezi ženskejma nohama a přirovnávat jí k tý 
svini, je urážka kundy. Pokud by Kalibová byla kunda, to už bych v životě nemohl žádnou 
kundu mrdat, lízat, ani se na ní podívat. Každá ženská kunda, je víc než Kalibová. A dobře 

vám radím, vyserte se na mě, vy svině.    
 
 
 
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 18. čvc 2020 17:54 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Nemám žádné děti-rodinu, nedělám kariéru, nejsem nikde stabilně zaměstnán, jsem na 
volné noze, jsem nemajetný, atd... Nemáte absolutně žádnou šanci, mě jakkoli společensky 
zničit. Já mám naopak ty nejlepší podmínky na to, abych společensky zničil takové kreatury, 
jako jste vy, pokud na ně budu nasazen. Budu se vám smát a deptat vás tak dlouho, dokud 
vám nedocvakne, že klid budete mít, až to se mnou vzdáte. Onehdy jsem slíbil, napraporčiku 
Závodnikovi, že vám dám pokoj. Bohužel jste si do mě po cca 1, 5 roce znovu rejpla, tak si z 
vás budu dělat prdel. Zapomeňte na to, že podmínky budete klást vy. Ty budu určovat já. 
Uvědomte si, že jsem zažil v aktivním věku, poslední dekádu komunistického režimu a mě 
žádná novodobá svazácká svině,  nebude poučovat, ani mě nepředělá. Nedrážděte kobru 

bosou mohou.  
 
 
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 19. čvc 2020 3:43 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Na internetu, jsou denně tisíce "nenávistných" příspěvků a komentářů. Proč se tedy neřeší 
všechny, ale jen některé ? Policie údajně diskuze ve virtuálu sleduje. Kdyby totiž policie, měla 
opravdu stíhat všechny, tak by byla zcela paralyzována. A z toho logicky plyne, že když 
nestíhá všechno, nemá řešit nic, protože je to pokrytectví. Má řešit pouze reálnou 
kriminalitu.  Hypoteticky si představte situaci, kdy vám tisíc lidí najednou, napíše "smrt 
********". Půjdete opravdu podat tisíc TO ? To by zabralo několik měsíců, to vyřídit. Co se 

na to vystát, vy krávo.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 19. čvc 2020 13:33 
Subject: 
To: klara.kalibova@in-ius.cz <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vy tady podporujete nějaká náboženská práva vyznavačů islámské zločinecké ideologie a 
ještě si budete stěžovat, že vám za to někdo nadává ? To je akt vlastizrady. 
 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 

Sent: Monday, August 3, 2020 8:39 AM 

To: klara.kalibova@in-ius.cz 

Subject: 

 

Jak už jsem vás informoval, byl jsem se na policii dobrovolně udat z další 

verbální agresivity. A to dokonce i na svých blízkých přibuzných a názorově 

spřízněných lidech. Vy jste jen kapka v moři. Předpokládal jsem, že si mě na 

psychiatrii nechají, ale doktorka po vyšetření naznala, že nejsem pro své 

okolí nebezpečný a svěřila mě ambulantní péči. Zprávu z vyšetření jsem 

poslal i  přestupkové komisí na P-6, můžete si ji přečíst. Už delší dobu, mi 

různí lidé včetně mé rodiny říkali, že patřím na psychiatrii. Tak jsem tomu 

nakonec uvěřil a šel se udat. Teď se mi podařilo pár dní abstinovat od 

toxikimámie, tak se musím svěřit. Nevím co bude zítra. Každopádně jsem si 

připustil fakt, že jsem asi psychicky narušený. O podrobné diagnóze, která 

vzejde z ambulantního vyšetřování a léčení, budete informována. Pokud byste 

chtěla, podrobím se se i vyšetření soudním psychiatrem. Už kdysi jsem na 

psychiatrii chodil a léčil jsem se z hypersexuality. Musel jsem užívat 

androcur. To bylo to období, kdy jsem musel extrémně souložit a účastnil 

jsem se skupinových sexuálních orgií, kde bývaly i cikánky. Přiznávám, že 

nejsem úplně normální. Měl jsem také období, kdy jsem pomýšlel na 

sebevraždu, nebo jsem měl psychotické stavy, že mě zabije Bůh. Napadám lidi 

verbálně dost často. Např jsem se na policii přiznal, že třeba vlastní 

manželce, pošlu za jediný den 50 výhrůžných sms. Sama mi často hrozila 

zavoláním policie. Mívám stavy nezvládnutelné verbální agresivity a vůbec to 

nesouvisí jen s nějakými politickými názory. Ostatně mohou některé osoby, 

vydat svědectví. Za většinu verbální agresivity, mě nikdy nikdo neudal. 

Udělal jsem to nakonec sám. Sice se pravděpodobně potvrdí, že jsem blázen, 

což mi už léta říká spousta lidí, ale vem to čert. Je potřeba také zbavit 

ostudy policii, že zřejmého psychicky vyšinutého jedince, vyšetřuje 

protiteroristiký útvar. Máme psychicky narušené jedince v naší rodině, je 

nás víc.  Navíc je to u mě posíleno závislostí na toxických látkách v 

kombinaci s alkoholem z čehož jsem se také rozhodl léčit. Teď pár dnů 

abstinuji, ale už zítra mohu být opět v tranzu.   O mém emailu, opět 

informuje příslušné orgány, včetně slečny Vytejčkové. 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 13. srp 2020 17:58 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Ahoj Kláro, promiň že ti tykám, ale musíš mi pomoct. V minulém e-mailu, jsem ti slíbil, že se 

půjdu léčit k psychiatrovi. Obvolal jsem několik psychiatrů, ale jsou buď na dovolené, nebo 

neberou nové pacienty, nebo mi dali termín až v říjnu, nebo mi nezvedli telefon  Kaláro, 

prosimtě sežeň mi psychiatra, který mě vezme hned. Jestli  chceš řešit náš případ, tak to pro 

mě udělej. A jak snášíš to vedro ? Zajdi si na pivko, nebo na zmrzlinu. Čus. 

 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Friday, August 14, 2020 1:35 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 
Tímto e-mailem vás naléhavě žádám o urychlení našeho procesu. Pokud jde o 
obvinění, těším se na jejich řešení. Co to je, nevyžádané emaily? Já jsem 
dostal už stovky nevyžádaných emailů. Prostě je mažu. Co to je, nebezpečné 
prosledováni? Akorát vám v soukromé prostě dávám najevo, jak vás nesnáším za 
vaše provokace. Fyzicky vás nevyhledávám a nic vám ode mně nehrozí. Znáte to 
přísloví. "Ubližíš krávě a budeš platit člověka". Tak to ani náhodou. Ale 
jeden psycholog mi poradil, že mám na nenávist právo. Je to cit a emoce, 
jako každá jiná. Co to je pomluva? Za obsahem  1. článku na Vox Populi, si 
pevně stojím. Prezident Zeman označil BLM za rasistické. Pokud se němu 
hlásíte, jste rasistka. Tečka. Co to je útok na, skupinu obyvatelů. K 
vyznavačům islámu, budu i nadále projevovat odpor. K násilí proti nim, 
nikoho nevyzývám a sám žádné násilí nepřipravuji. Ale boj proti islámu, je 
součástí Evropských tradic. Zpět k tradicím. Nařizují vám, abyste ten proces 
urychlila. A fofrem, je to rozkaz. J. Volfšic. 
 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Friday, August 14, 2020 3:55 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 
Doufám že jste rozuměla mému minulému e-mailu a náš proces urychlíte. Nerad 
bych zase čekal rok vy slepičí sračko. Jinak každý člověk je na světě za 
nějakým účelem. Vy třeba jste tady jako odstrašující příklad a v budoucích 
učebnicích dějepisu, budete vedena jako udavačka, o to se postarám. Jinak 
cikánky mám  rád a několik jsem jich v minulosti mrdal jako šlapky. Když ty 
holky nic jinýho neumí, aspoň se s nima dá zaprcat. Nikdy bych jim neublížil 
vy zamindrákovaná mrdko. Hihihi, hahaha, checheche 
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Friday, August 14, 2020 4:45 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 

V tomhle e-mailu ti zase budu týkat.  Koukej ten náš soudní proces 
urychlit. Hele, mohla bys pro mě vylobovat nějaký dotace na integraci 
cikánů. Já bych z nich platil cikánský prostitutky. Ty bys měla počin, já 
bych měl počin a cikánky by si vydělaly. Tak si mrskni, urychli ten proces a 
naval prachy na cigošky. Chachacha, ty krááávo. 
 
 
 
 
From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Saturday, August 15, 2020 9:12 AM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 
Včera jsem byl zase nadopovanej a vožralej jako prase, proto jsem tak 
nadával. Doma jsem ještě rozmlátil nějaké nádobí. Až mě budete lépe znát, 
zvyknete si na to. Nebo mi prostě dejte pokoj a já si vás nebudu všímat. 
Proto chci toho psychiatra, protože si z toho neumím pomoct sám. Třeba byste 
mohla pro mě získat nějaký grant na léčení. 
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Saturday, August 15, 2020 10:22 AM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 
Trpím sníženou frustrační tolerancí. Budete mi pomáhat, ne mě perzekvovat. 
http://m.paventia.cz/sluzby/dobrovolnictvi-/porucha-pripoutani/ 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 16. srp 2020 6:51 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Všechny, mé emaily ukazujte příslušným orgánům. Já vím, že se chovám jak hovado. Já se tak 
ale chovat nechci. Potřebuju léčit z toxikomanie a alkoholismu. A vy byste mi mohla pomoct, 
zajistit kvalitní psychiatrickou péči v nějakém sanatoriu. Jde vám přece o řešení toho 
problému, ne? 
 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: po 17. srp 2020 8:28 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Víte co je zajimavý. V minulosti jsem hrubě  napadl vice lidi z vašeho názorového tábora. U 

některých byly pokusy mě nechat stíhat, ale vyšumělo to. Kladu si otázku, proč zrovna z vás, 

je policie tak posraná a rovnou nesmetla ty vaše nářky ze stolu? Jen se mi tím potvrzuje 

hypotéza, že jste prostě agentka s dlouhými prsty, která je zde nasazena na ovlivňování 

policie a justice. A hodně podezřelé je pro.mě i to, že jste tak rychle zařídila odstranění dvou 

článků z Vox Populi. Cca do 3, 4, hodin, byly pryč a neměly tedy žádný, reálný, dosah. Tohle 

samozřejmě nemůže dělat obyčejný člověk. Ano, jsem přesvědčen, že jste placená agentka. 

Vaším cílem, je rozvracení ČR. Brzy o tom o vás napíšu veřejný článek. A popožeňte ten náš 

proces. Mrskněte si, a fofrem. Je to rozkaz. 

 

From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 

Sent: Tuesday, August 18, 2020 8:43 AM 

To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 

Subject: 

 

Udělal jsem si dlouhodobou  anketu mezi lidmi. Položil jsem jim dvě otázky. 

1. Znáte Kláru Kalibovou?  2. Šli byste do násilného převratu režimu, nebo 

pořád doufáte v politické řešení?  Na první otázku, mi kladně odpověděli 3 

lidi z 10. Takže moc známá nejste. Ani já jsem vás kdysi neznal. A na druhou 

otázku, mi 8 z 10 lidí odpovědělo, že pořád doufají v politické řešení a 

násilného puče, by se nezůčastnili. To jsou velmi důležité ankety, hodně se 

z nich dozvím. Ale třeba na ten násilný převrat, bohatě stačí 10℅ odhodlané 

populace s podporou části ozbrojených složek státu, které by odmítly 
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poslušnost vládě a postavily by se na stranu odboje. Já umím uvažovat i 

racionálně, ale bohužel se často nafetuju a vožeru a chovám se jak hovado. 

Např na Ukrajině, odkud mám manželku, se znám i s pro ruskými separatisty, 

kteří o mě ví, že často chlastám a nechtěli, abych je podporoval, že prý 

jsem nespolehlivý. Chtěl jsem od nich koupit výzbroj a jít bojovat na 

Donbas. Vysmáli se mi a řekli, že si to představuju moc jednoduše a kvůli 

závislosti na alkoholu, bych jim ještě škodil. Ale na druhou stranu, bych už 

možná v boji chcípnul a měla byste klid. 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: út 18. srp 2020 9:59 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Jo, důležitá zpráva, koupil jsem si nový mobil, protože ten stávající +tablet, si půjčila policie, 

aby prozkoumala, zda v kyberprostoru neorganizuji  nějaký terorizmus, zda, nejsem členem 

nějakého hnutí, které se domlouvá, na akcích.  Ať klidně zkoumají. Jinak mám nějaké 

počítače na Ukrajině, pokud mi je tam už někdo neukradl.  A nedávno mi jeden počítač 

odešel a rovnou jsem ho vyhodil, už byl starý 10 let. Já už jsem vystřídal cca 15 různých 

koncových zařízení a jak to má po záruce a začne to blbnout, tak to vyhazuju. A taky v 

nastavení mažu historii aktivit. A taky pozdravujte, vrchního státního zástupce Pavla Zemana 

a dejte mu přečíst moje poslední emaily. Ať si počte. A že mu vzkazuju, že budeme pořád 

předsudečnit, podněcovat a sypat písek do vašeho soukolí. Českou zkorumpovanou a 

kolaborantskou justicí, hluboce pohrdám. Hlavně po posledním případu se Sáňkou. To je v 

době terorizmu, výsměch lidem. Dejte to přečíst, tomu zmetkovi Pavlu Zemanovi. A buďte si 

jistá, že vás mám všechny u prdele a až se to politicky otočí, půjdete před národní tribunál a 

všechno mi i s úroky splatíte.  
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From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 

Sent: Tuesday, August 18, 2020 11:04 AM 

To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 

Subject: 

 

Nebýt té mé toxikomanie a častého chlastání, kdy se chovám jak hovado a 

vyhrožuju i vlastní manželce a mámě, tak by, to bylo ok. Nedávno jsem mámě 

např říkal, když jsem byl pod parou, že ji rozpustím v kyselině a vyleju do 

kanálu. Psychitra jsem žádného zatím nenašel, ale snažím se řídit online 

radou psychologa. Co kdybyste mi toho psychiatra sehnala vy? 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. srp 2020 0:51 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Už je po půlnoci a vracím se domů. Dost pozdě, že. Dnes večer jsem na Karláku  potkal 

romku, cca 40. Požádala mě o připálení cigarety a nabídla mi společnost. Tak jsem kývnul a 

zeptal se jestli má zázemí. Přikývla a nebylo to daleko. Tak jsem ji dvakrát během tří hodin 

ošukal. Na chlapa před 60. slušný  výkon. A nebyla drahá. A nabídl jsem ji, že kdyby měla 

nějaký problém, tak znám jistou Kalibovou, která by jí zastupovala. To byste určitě neodmítla 

a jistě byste na to dostala nějaký grant. Tak dobrou noc. 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. srp 2020 9:13 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Po včerejší zkušenosti s tou cikánskou prostitutkou, byla docela hezká a štíhlá, jsem dostal 

nápad. V rámci zlepšení integrace Romů do společnosti, byste mi každý, měsíc z vašich 

grantů, šoupla balík peněz a já bych je prošukal s cikánskejma holkama. Co vy na to? 

  

mailto:Wolfcompany@seznam.cz
mailto:Wolfcompany@seznam.cz
mailto:klara.kalibova@in-ius.cz
mailto:Wolfcompany@seznam.cz
mailto:klara.kalibova@in-ius.cz
mailto:Wolfcompany@seznam.cz
mailto:klara.kalibova@in-ius.cz


Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. srp 2020 10:08 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Žádné násilí a smrt, vám z mé strany nehrozí. Pokud ovšem na základě vašeho pokřiveného 

vidění světa, považujete za násilí mé názory, tak vás ujišťuju, že v jejich šíření budu i nadále 

pokračovat a vaše pocity, budu ignorovat. Vy na ty moje taky neberete ohled. Budu zase psát 

články, budu předsudečnit, podněcovat a sypat písek do vašeho soukolí. Chtěla jste "válku", 

budete ji mít. Jestli chcete klid, stáhnete veškerá obvinění proti mě a já si vás přestanu 

všímat. V opačném případě se vám budu do smrti vysmívat, dělat si z vás prdel a nadávat jak 

dlaždič. Je to vaše volba. Neberte se tolik vážně, nehrajte si na důležitou, protože jste úplný 

hovno. Ve mě jste narazila na tvrdý oříšek. Já vás utavím.  

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. 8. 2020 v 17:29 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

V době kdy jsem vás údajně urazil ze svého facebookoveho profilu, profil na mé jméno už na 

facebooku několik měsíců neexistoval. A pokud si myslíte že existoval, tak to musíte dokázat. 

Resp. musíte facebook požádat, aby vám o datu zrušení mého profilu, vydal nějaké 

potvrzení. Nějaké fotografie z počítače, mohou být podvrh a neuznám je. Kdybyste nelhala, 

měla byste klid. Pokud já osobně nedostanu do ruky potvrzení od facebooku, že v té době 

můj profil jestě existoval, zažaluju vás za křivé obvinění. 

 

 

From: Wolfcompany@seznam.cz [mailto:Wolfcompany@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, August 19, 2020 6:24 PM 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
Subject: 
 
Zapomeňte na to, že tady budete prosazovat nějaká práva pro různé zmrdy, 
muslimy a podobnou pakáž a nás budete trestat. 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. srp 2020 12:40 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Pokud vám vadí moje e-maily, které obviňují vaše pokřvivené svědomí, tak si na své emailové 

schránce nastavte zablokování moji emailové adresy. Je to tak jednoduché vy svině prašivá. 

A pokud to neumíte, tak požádejte nějakého ajťáka.  

 
 
 
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 19. srp 2020 13:06 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Kdybyste nebyla blbá, tak byste mě neudávala, ale z mých zpráv, byste si vytáhla spousty 

informací o tom, jak my obyčejní lidé přemýšlíme a proč na tom nemůžete nic změnit, ale jen 

si vylámete zuby. Nemějte v hlavě tolik nasráno a začněte ji používat. 

 
 
 
Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 20. srp 2020 4:12 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Právě se mi zdál hrozný sen. Asi bych měl přestat fetovat a chlastat. V tom snu jsem souložil 

s cikánkami a najednou jste se tam objevila vy a slečna Vytejčková. Začaly jste na mě křičet: 

"Ty kryple, proč šukáš ty podřadný cikánský špíny.'" Vytáhli jste  zbraně a ty cikánky jste mi 

postřílely. Postel byla plná mrtvol a krve. Pak jste si obě lehly mezi ty mrtvé cikánky a nutily 

jste mě, abych souložil s vámi. To jsem odmítl a vy jste na mě namířila pistoli a vystřelila. V 

tom jsem se hrůzou probudil a chvíli cítil fyzickou bolest na hlavě, protože jste mě do ní ve 

snu střelila. Teď je mi na zvracení z té představy, jak jste v tom snu válely v krvi těch mrtvých 

cikánek, které jste mi postřílely. Už mě začínáte pronásledovat i ve snech. Nemohu se z toho 

vzpamatovat. Myslím že v tom snu, se zjevila vaše skutečná krvelačná povaha. Mám ten sen 

pořád před očima. 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 20. srp 2020 6:00 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

K ránu se mi podařilo ještě na chvíli usnout a měl jsem zjevení, že sedíte u počítače a na stole 

máte panenku Woodoo s mojí podobiznou, pícháte do ní špendlíky a pokoušíte se mě na 

dálku zabít. Myslím, že je to pravda. Ten sen nemůže být náhoda. 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: pá 21. srp 2020 8:48 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Pokusila jste se mě zabít pomocí panenky Woodoo, do které jste vpichovala jehly a na které 
jste měla mojí fotku, staženou ze zrušeného profilu. Kdysi jsem se zabýval i okultizmem a vím 
že to funguje. Tak bacha na to...  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: pá 21. srp 2020 18:18 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Dnes jsem ze dozvěděl, že zemřel Miroslav Cirnfus, bylo mu 57 let. Je zajímavé, že zrovna 
předevčírem, jsem měl to okultní zjevení, že se mě pokoušíte zabít panennkou Woodoo. 
Pravděppodobně, jste panenkou Woodoo zabila Cirnfuse. U mě se vám to ale nepodaří a 
uvrhnu vás do klatby. Jednou se budete smažit v pekl 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: pá 21. srp 2020 22:37 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Včera se mi zjevil jeskynní Bůh Kalur, který se zjevuje v podobě medvěda. Nabídl mi ochranu 
před vašimi pokusy, zabít mě panenkou Woodoo. Už si ani neškrtnete. Zabila jste Cirnfuse, 
ale mě se vám zabit nepodaří. 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 22. srp 2020 11:52 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Volala mi kamarádka, že lidé na facebooku dávají smrt Cirnfuse do souvislosti s vámi, že prý 
jste ho uštvala. Myslím, že nenávist proti vám, teď nabere obrátky. Ale jedině já znám 
skutečnou pravdu, vy jste ho zabila pomocí panenky Woodoo. 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 22. srp 2020 14:12 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Přemýšlela jste někdy o tom, že byste se slečnou Vytejčkovou v rámci multikukturní 
integrace, vykouřily cikánovi Radku Bangovi penis? Já třeba, bych nějaké mladé cikánce 
klidně vylízal kundu. A pak bych jí opíchal. Je to legitimní úvaha. 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 22. srp 2020 20:30 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Já vám asi začnu vyprávět postupně o svém životě a o své zvrhlé zálibě ve skupinovém sexu. 

A o sexu s cikánskými holkami. To byla stejně sranda s některejma. Jedna cikánka říkala 

pánskému penisu, flaxa. Když se mi chystala provádět orál, povídá, "vyndej tu flaxu". Tak, 

zastupujete cikánskou menšinu, tak byste o nich měla vědět úplně všechno a nestrkat před 

tím hlavu do písku. Já mám třeba cikánský šlapky rád. 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 22. srp 2020 22:10 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Když mi bylo 30, seznámil jsem se s holkou taky 30. Brzy se mi přiznala, že je i na ženy a má 

lesbickou přítelkyni 25, která je taky bisexuální. A jestli mi to prý vadí? Tak já jsem tu 

známost nebral vážně, tak jsem řekl, že mi to nevadí. A ona mi navrhla, zda bysme se tedy 

mohli scházet ve třech. Tak to nakonec dopadlo tak, že jsem nějaký čas, šukal dvě baby 

najednou.  

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: so 22. srp 2020 22:40 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Kdysi jsem měl za sousedku cikánku, která měla bílého českého manžela a měla s ním dceru. 
Pak se rozvedla a měla zase českého bílého partnera a s ním druhou dceru. Takže dcery jsou 
polocikánky. A už v našem domě nebydlí, odstěhovali se. Ale když tam ještě bydleli, tak ta 
cikánka bývala oběma partnerům nevěrná a tahala se s cizíma chlapama. A já sám, jsem ji 
několikrát šukal. Když dcery dospěly, tak ta mladší se vdala za nějakého rumunského cikána. 
A ta starší dcera, se nepravidelně živí prostitucí a tu jsem taky často šukal. Takže jsem šukal 
mámu i její dceru. Dobrý co. Já jsem si cikánky nikdy neošklivil a když byla příležitost, bez 

mrknutí oka jsem je vojel.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 23. srp 2020 5:01 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

A jak je to s tím mým skupinovým sexem? Když mi bylo 26 let, tak jsem se se svou 

kamarádkou, zůčastnil v Brandýse bad Labem v jednom rodinném domku první swingers 

párty. Bylo nás tam tenkrát  asi 30, 15 kluků + 15 holek. Šuškalo se postupně každá s každým. 

Měli jsme to celý víkend, sobota+neděle, tak jsme se stačili prostřídat. Ono je to docela fitko, 

ošukat tolik holek v krátký době. Dnes už bych to nedal. Tak max 3 holky najednou, ale 15 už 

ani náhodou. No a postupem času, jsem se s různými kamarádkami zůčastnil v dalších letech 

dalších swingers párty. Na nějaké akce, jsme zvali i mladé cikánky, aby tam bylo víc holek. 

Skupinový sex, je skvělá zábava a relax. Když se na tom dospělí muži a ženy dobrovolně 

dohodnou, nevidím na tom nic špatného. Ale časem ta moje hypersexualita šla do extrému, 

že bych o šukal i pařez v lese a léčil jsem se v Bohnicích na sexuologii. Ale nikdy jsem žádnou 

ženu neznásilnil. Šukal jsem jenom ženy, které do toho šly dobrovolně. Myslím, že mě 

potřebujete lépe znát, abyste pochopila, že vám neublížím. Všechny tyto e-maily, můžete 

ukázat dalším lidem z justice. Kdybych mohl vrátit čas, stal bych se pornohercem, abych si 

vydělal víc peněz. Dnes je ze mě akorát alkoholik. Ale občas nějaké ženy ještě vojedu, ale už 

jen sólo. 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 23. srp 2020 8:59 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Já asi nejsem normální. Hypersexualita u mě byla dost potlačena a pravděpodobně došlo k 

jejímu přetransformování do verbální agresivity. To by mohlo potvrdit důkladné 

psychiatrické vyšetření a léčení, které mi zařídite a budete se o mě zajímat a starat. Já vám 

nijak neublížím 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: ne 23. srp 2020 12:13 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Ono na tom skupinovém sexu, to není pokaždé tak horké a ne každý sex probíhá přímým 
pohlavním stykem. Některé holky se bojí šukat s každým chlapem a dohodnou se jen  na 
orálu nebo handjobu. Holka mi třeba řekla, že mě jen vykouří a já jí vylížu kundu a udělám 
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prstama. Na swingers párty, jsem se naučil spousty sexuálních technik. Dnes bych ženskou 
udělal prstama a jazykem, aniž bych si hodil hrbem a byla by v sedmém nebi. Holky mě 
naučily jak honit a lízat kundu a já jsem je zase učil, jak kouřit a honit ptáka. Chce to 
trpělivost a učenlivost. Vždy byla oboustranná spokojenost. Dnes mám nejradši si lehnout na 
záda, ženská si nade mě klekne a vymrská mi ptáka rukou. Nemusím se namáhat, házet 
hrbem a potit a je to taky hezký. Ale ne každá ženská, umí chlapovi honit ptáka. Některý 
ženský s tím kvedlají jak s řadící pákou u Tatry 138 a to pak bolí. Mám to rád hbytě, ale 

jemně. A jsem hotovej natotata.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 13:02 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Včera jsem byl na brigádě v lahůdkářství, a učil jsem holky vyrábět bagety v podobě kundy. 

Byl jsem o pochválen za kreativitu a všichni se tomu zasmáli. To je úplně jiný svět, být mezi 

obyčejnými normalními dělníky, než vědět, že na světě existují takové prašivé krysy jako vy. 
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 13:14 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Z kontextu předvolaciho spisu vyplývá, že prý, se cítíte být ode mě ohrožena na životě. Tak já 

a  moji blízcí, se zase cítíme být ohrožení na životě z aktivit prašivých krys jako jste vy, které 

zde podporují agresivní menšiny, které lidem zhoršují kvalitu života a ohrožují je na životech. 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 14:02 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Na základě faktu, že naše soudy nakonec osvobodily muslima Sánku a stát mu musí vyplatit 
statisícové odškodné, přesto že tu šířil manuál k páchání terorizmu, tak všemi obviněními a 
případnými odsudky své osoby našimi orgány pohrdám a neuznávám je.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 14:24 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Mé emaily, jsou plné protiřečících si skupin výroků. Jak policie a vy poznáte, který okruh 
výroků, je autentický ?  Na to se samozřejmě vy kryso prašivá budu dotazovat jak při 
výslechu, tak u soudu.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 18:02 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Činnost organizací, jako je ta vaše, na základě událodstí odehrávajících se v západní Evropě a 
v USA, vyvolává v mnoha lidech i ve mě zhoršení psychického stavu a oprávněné obavy ze 
zhoršení kvality života a obavy z budoucí násilné ztráty života. Svými aktivitami přispíváte k 
tomu, aby i zde v ČR taková situace nastala. Zda to děláte něvědomně, nebo úmyslně, nic 
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nemění na faktu, že pomalu postupně vytváříte situaci, aby v blízké budoucnosti, bylo na 
občanech ČR, pácháno násilí. Za takové jednání, si samozřejmě jednou, až se to politicky 
otočí, zasloužíte trest. Jaký bude, to záleží na míře zla, které do té doby stihnete napáchat. 
Na západě už jsou jasní adepti na šibenice. U nás tomu tak zatím není a modlím, aby nebylo. 
Kdo svými politickými rozhodnutími a dalšími aktivitami, zhorší kvalitu života obyvatelstva a 
způsobí mnoha z nich smrt, si trest zasluhuje. Ted vám nic nehrozí. Ale po potencionální 
změně politické situace, kdy nastane příležitost lidi jako jste vy potrestat, tak budou 
potrestáni. Tomu žádným udáváním nezabráníte. Navíc, já jsem ten poslední, který o něčem 
takovém bude rozhodovat. To co vám píšu, jsou jen moje vize, které se třeba vůbec nenaplní, 
protože k tomu nebude politická vůle. Já sám to nezařídím. A pokud se bojíte, že taková 
politická situace jednou nastane, tak se bojte. Já se zase bojím, že se toho nedožiju. Takže se 
bojíme oba.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 18:17 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Mnoho lidí včetně mě, se činností takových organizací, jako je ta vaše, cítí oprávněně 
ohroženi. Důvod k takovým obavám, vidíme na událostech na západě. A proto, jakmile 
nastane příležitost, rozpad EU, změna politické situace, atp, tak je třeba činnost takových 
organizací ukončit. A to pokud možno pokojnou cestou. Na západě už to po dobrém nepůjde 
a fandím místním patriotům, aby to tam vzali do svých rukou. Chtěl bych se dožít doby, kdy v 
ČR, ukončíme existenci politických neziskovek pokojnou cestou a nejvyšší trestem, jim bude 
společenské vyloučení. Ale bojím se toho, že toho už nedožiju a chcípnu jako M. Cirnfus. 
Uvidíme.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 18:51 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Boj proti islámu a jeho vyznavačům, je součástí Evropských tradic. V uplynulých staletích, se 
na území Evropy proti muslimským vetřelcům, vždy bojovalo mečem. Současná tzv. 
uprchlická vlna, není nic jiného, než skrytá muslimská invaze. Není to můj soukromý názor, 
ale názor velké většiny lidí. Islám je zločinecká ideolologie a tudiž logicky jeho vyznavači, jsou 
zločinci. A zločinci jsou i ti, kdo těmto zločincům pomáhají v invazi do Evropy. To že je islám 
chráněn českým zákonem jako údajné náboženství, mě vůbec nezajímá. Islám je zločinecká 
ideologie a je třeba proti němu bojovat. TEČKA !   
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 19:01 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Právě se ke mě dostala informace, že Řeporyjské prase Pavel Novotný, který veřejně 
opakovaně zjevně vyzýval k násilí a vraždě, byl soudem osvobozen z obvinění. Tak v tom 
případě, vám já budu stále "vyhrožovat budoucím národním tribunálem". Je to jen moje vize 
a politický názor, který stejně nemůže být realizován, protože k tomu chybí mnoho okolností 
a já sám nemám žádnou šanci to uskutečnit.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 19:29 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Vzhledem k faktu, že soudy v posledních dnech osvobodily např. Sánku za šíření 
teroristického manuálu, nebo P. Novotného za vyhrožování násilím a vraždou, vám já v 
pohodě, budu dál "vyhrožovat budoucím národním tribunálem". Vy velmi dobře víte, že tři 
roky jen kecám na internetu a nic se vám neděje, tak v tom budu pokračovat a dělat si z vás 
prdel. Kdo např. řeší, že už víc jak tři roky, jsou vulgarismy a výhružkami napadány účty 
mluvčího prezidenta, Ovčáčka na fcb a twittru ?  Nikdo to neřeší, protože on je pro systém na 
té "špatné straně". Navíc k nenávisti vůči vám nikoho veřejně nevybízím, ani to dělat nebudu 
a píšu vám pouze soukromě své politické názory. Jste pro mě absolutní nula, hodná 
výsměchu a pohrdání. Není možné vám fyzicky ublížit, aby z takové krávy, pak někdo nedělal 
mučednici. Bohatě postačí, že se postupně prohlubuje vaše záporná společenská hodnota.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 19:46 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Starosta městské části hlavního města republiky: 
 
"Přeju si, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel." A 
řekl toho mnohem víc, ne jenom tohle. A pokračuje v tom už několik let. 
 
Soud: "Nic se nestalo. Starosta může veřejně šířit svoje nenávistné fantazie a sdělovat svým 
nadšeným příznivcům, koho by si přál oběsit." 
(A kdo si myslí, že to může být kvalifikováno jako vyzývaní k vraždě, ten je nácek a komouš.) 
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Tak já taky budu pokračovat v šíření svých fantazií o národním tribunálu a sypání 
muslimských mrtvol do moře. Jestli náš případ nějaký, soudce opravdu vezme, tak si to 
vychutnám a pak to rozmáznu v mediální alternativě. 
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 20:15 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Mé soukromé, neveřejné výroky proti vám, nevedly a nepovedou k vážným následkům. Mají 
vysloveně provokativní charakter a baví mě představa, ža vás to sere.  
 
 
 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 20:35 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Pavel Novotný: „Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na 

doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle 

býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d... Přeji si usmrcení poslance Ondráčka za velezradu. 

Nemusím to opakovat potřetí, že ne?... Lidi jako jste vy nebo Ondráček není trestné utrácet 

či k tomu alespoň vybízet.“ A přesto byl soudem osvobozen. Ale zkuste něco takového 

napsat Kalibové, Čaputové, cigánovi, Drahošovi, Arabovi, Petro Pavlovi, černochovi, Havlovi, 

Prymule, Maďarovi, Allbright, kterémkoliv presstitutovi z ČT či Bakala fake news... Co mi k 

tomu řekněte??? 

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 20:53 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Svou podporou náboženských práv muslimů, představujete veřejné nebezpečí, srovnatelné s 
terorizmem.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: st 26. srp 2020 21:08 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Dále už sledujte můj twittr @jaroslav-wolf1. Tam to rozpálím veřejně.  
 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 27. srp 2020 0:41 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Kdybyste náhodou na Twitteru nemohla najít můj nový, účet podle uživatelského jména 

@jaroslav_wolf1 , tak zkuste hledat podle názvu profilu, Jaroslav Cirnfus Wolfschütz. Určitě 

se tam mrkněte, píšu tam "nechutné věci".  

 

 

Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 27. srp 2020 2:37 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 

 

Po objektivní stránce, žádný rozumný člověk, se nemůže domnívat, že bych byl schopen sám 

naplnit výhrůžky o zavedení národního tribunálu a potrestání Kláry Kalibové a dalších 

vybraných osob za předpokládanou vlastizradu. V tomto kontextu, lze úspěšně dovozovat, že 

mé výroky, nejsou směřovány, ke skutkovému naplnění, nebo podněcovaní jiných osob k 

jejich naplnění, ale vyhradně proto, aby šokovaly a provokovaly. Jediné na co máte právo, je 

bránit se ne slušným výrokům, ale pouze těm, které byly vysloveneny veřejně, nikoli 

soukromě. Tak už jsem nad sebou vynesl i rozsudek. O všech mých nových e-mailech a 

aktivitách na Twitteru, opět informujte orgány, vy udavačko.  
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Od: <Wolfcompany@seznam.cz> 
Date: čt 27. srp 2020 3:02 
Subject: 
To: Klára Kalibová <klara.kalibova@in-ius.cz> 
 
 
Kauza P. Novotného za letité výhrůžky násilím a smrtí, je pro mě darem z nebes a nahrává mi 
na smeč proti vám. Jeho případ dlouhodobě sleduji a využiju ho jako precedens ve svém 
případě, protože se jedná o obsahově velmi podobné jednání. A i já mám právo, se 
beztrestně chovat jako hovado, když to může dělat nějaký zmrd z liberálního tábora. Když 
může Řeporyjské prase, můžu i já. Těším se na výslech a na ten soud a patřičně si vás 
vychutnám. Docela se divím policii, když vidí že soudy shazují jejich podněty ke stíhání ze 
stolu, že vás už dávno neposlala s vašimi nářky do prdele. A není to jenom případ 
Novotného. Je zde více kauz vyhrožování lidmi z liberálního tábora, např podřezáním 
prezidenta, atp, které soudy smetly ze stolu. A na tyto kauzy se odvolám a v jejich kontextu, 
vás a policii, ještě možná zažaluju za obtěžování. Zatím si polibte prdel.  
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