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Pane Wildhabere, nejsem lhář
Nemohu nereagovat na výroky pana Luziuse Wildhabera, kdy při své oficiální návštěvě Prahy prohlásil, že " .. někde četl, že stížnosti u ECHR končí v koši.... " a že to, co četl, není pravdivé. A kvůlivá tomu že sám osobně do Prahy se dostavil.
Jedná se o článek s názvem "Stížnosti proti ČR u Evropského soudu končí v koši" jehož autorem jsem já. Proti tvrzení pana L. Wildhabera, proneseného oficiálně, veřejně, naprosto kategoricky protestuji. Nikdy jsem nenapsal nic ani polopravdivého, natož pak nepravivého.
   Proto jsem napsal panu L. Wildhaberovi dopis, zaslal jsem mu originál článku a požádal jej o konzultaci jeho výroků o mém údajně nepravdivém článku, uvedl datum mé návštěvy, a vydal se za ním, do místa jeho kanceláře, do budovy Evropského Soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Výsledek ? Pan vrátný odmítl mne i ohlásit, že jsem již zde, panu L. Wildhaberovi k dispozici. Nikdo z 


personálu se o možnosti jednat s p. L. Wildhaberem se mnou ani nebavil.
Takto jedná představitel Evropské instituce, jež k obhajobě lidských práv povolána jest ? ? 
Nejsem, nikdy jsem nebyl a nikdy se ani lhářem nestanu. Za pravdu jsem byl téměř rok vězněn, nátlakově, účelově, v hrubém rozporu se zákonem, svévolně, nepodmíněně odsouzen, a to dnešní spravedlivou justiční mocí ČR, neb se toto přihodilo teprve před třemi roky. Nikomu se nepodařilo mne ani hulvátským vězněním ani sebeméně v pravdě zakolísat, nýbrž opak se stal skutečností. Neb Pravda zvítězí ! !
Vážený pane L. Wildhabere, veřejně jste mne označil za nepravdu mluvícího, veřejně Vás tedy žádám o náležité vysvětlení, když moje osobní návštěva u Vás je pro Vás nezajímavá.
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