
V tiskove zpráve pro zahraniční média střední a východní Evropy vyjadrila 

předsedkyne Evropské komise Ursula von der Leyen „ústavní deficity“. 

(Süddeutsche Zeitung vom 19.06.2019)  Dva dny po tem jsem stál v Mnichově u 

okresního soudu. Zveřejnil jsem příspěvek rektora Drážďanské technické 

univerzity proti PEGIDA, islámsko-kritické organizaci, protiúčtu, který ukázal, jak  

stoupenci IS prorizly krk křesťanské ženy.Tato fotografie z církevní studie 

hodnotilo státní zastupitelství jako „reprezentaci násilí“ a už mě pronásleduje 

téměř 5 let az do zahranici. Dost času na to, abych se dozvěděl, jak funguje 

právní stát v Německu: - Státní zástupce použil ve svých vyšetřováních proti 

mně metody, ktere se jinak vyskytují pouze v zločineckém prostředí. - Soudkyne 

mi pricitala cizí státní příslušnost a nebyla schopna me jednani zhodnotit. 

Nepovolila svědka úlevy. Muj obhájce Alexander Heumann kritizoval ve svém 

odvolacím prohlášení: „ze moje základní lidská práva - zejména svoboda 

projevu a umění - nebyly v tomto rozsudku vubec posuzovány.“ - Tiskový mluvčí 

okresního soudu se proti mně obrátil legálním honem Korunoval a 

deinformoval polskou vyhledávací agenturu v Relotius -Art. (Poznámka: 

Relotius byl reportérem Spiegel, který nezkoumal, ale vymyslel mnoho svých 

příběhů.) Muj obhajce Heumann se proti rozsudku odvolal. O tomto rozsudku 

jsem napsal knihu. (Hanebný rozsudek, Schandurteil im Namen des Volkes) 

Před soudním řízením budu čelit soudnímu řízení: - podat zprávu státnímu 

zástupci, - podat stížnost soudci a - vystavit prohlášení tiskového úředníka v 

tiskových orgánech předložením důkazů jako lež , Vy jako tiskový zástupce 

můžete prohlížet všechny dokumenty na mé domovské stránce a presvedcit se 

o jejich pravdivosti. Situace je také velmi jednoduchá: poslal jsem obrázek na 

Facebook a napsal do něj dva řádky. To, že se tato složka stala složkou s téměř 

200 stránkami, ukazuje neschopnost soudnictví. 

Domovská stránka: www.staatsanwalt-vs-kothny.de (klikněte na 

„Dokumentace“) Jména uvedená na domovské stránce mohou být zveřejněna 

pouze se souhlasem příslušných osob. Slouží Vám pouze k usnadnění 

vyhledávání. 


