Má práce na levicovém extremismu (1991 – 2000)
DN: Prusalis je tady od kdy?
Ten je tady už jako mladý.
DN: Ještě za komunistického Československa?
Ten přišel jako malý kluk. Jeho otec padl v boji s Američany. V horách. Jako
partyzán58.

Prusalis má známosti
V souvislosti s Epanastisem Prusalisem jsem třeba odhaloval propojení na
bývalé soudce, na vedoucí představitele soudů, např. Bruntál. Tam byl soudce,
který přímo působil coby jakýsi právní poradce pro Prusalise pro případ, kdyby
se dostal do konfliktu se zákonem. Takže on měl kolem sebe spoustu lidí, kteří
byli zapojeni v justičním aparátu. A na vysokých místech, na vedoucích místech.
Takže tito lidé jsou opravdu těžce postižitelní.
NH: Jaké jste měl při tomto vyšetřování výsledky?
Zpravodajsky to bylo hodnoceno dobře.
NH: Jakou pozici zastával Vámi jmenovaný soudce z Bruntálu? Můžete jmenovat ještě
nějaké další jeho známosti?
Předseda Okresního soudu v Bruntálu. Vše je zadokumentováno ve svazcích.
Když se na tom více dělalo a zjistil jsem, jak třeba se angažuje Jiří Pščolka,
současný náměstek policie Severomoravského kraje, jeden z vedoucích
představitelů týmu Výbuch, který dělal všechno proto, aby mě usvědčil jako
pachatele z výbuchů. Ač musel vědět velice dobře, že za tím stojí komunisté.
NH: Vy si myslíte, že Zifčák pracoval s vědomím Pščolky?

58 V období 1946 až 1949 probíhala v Řecku občanská válka komunistických partyzánů
proti královské vládě. Komunisté operovali v horách, které byly předtím částečně
osvobozeny Sovětskou armádou od německých nacistů a italských fašistů. Zbytek, jih
Řecka, byl osvobozen Angličany. Každá z armád před svým odchodem vychovala a
zanechala na svém území polovojenské jednotky složené z místních lidí. Po odchodu
vojsk začala občanská válka, kterou komunisté prohráli. Poražené jednotky i s rodinami
opustili Řecko a stáhli se do Albánie. Odtud si je převzalo komunistické Československo a
těmito lidmi v podstatě osidlovali pohraničí. Samozřejmě, že mnoho komunistů padlo a
mnohé děti zůstaly bez otce. Tito padli ve válce nikoliv proti Američanům, ale proti řecké
královské armádě Američany pouze podporované a vyzbrojované.
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Pro Zifčáka bylo velmi výhodné, že vysocí představitelé policie dělali všechno
proto, aby mě dostali z BIS.
Tak tento Pščolka přímo zakázal, aby se cokoli dělalo na osobě Epanastatise
Prusalise.
NH: Jakto, že zástupce policejního ředitele v Přerově měl pravomoc Vás důstojníka BIS
u odboru v Olomouci omezovat ve výkonu činnosti?
Jedná se o Vítězslava Šmídu, který podsouval pracovníkům policejního odboru
boje proti terorismu informace o mé angažovanosti v organizování výbuchů
v Přerově.
Takže policejní aparát byl přímo řízen lidmi, kteří nedopustili, aby KSČM byla
nějakým způsobem rozpracovávána, jak pod policejní linií, tak pod
zpravodajskou linií.
NH: Můžete jmenovat ještě jiný příklad než Pščolku?
Zlámal, Šmída.
NH: Máte proti Pščolkovi důkazy?
Jakmile jsem získal informaci, zapsal jsem jim formou služebního záznamu do
patřičného svazku. Byly to důkazy získaného od jeho přímých spolupracovníků.
Ti mě před Pščolkou opakovaně varovali.

Epanastatis Prusalis kamarád nejen Zemana
U Prusalise na zámku byl třeba Miloš
Zeman a že to bylo krátce před tím,
než jeli do Iráku.
NH: Kdo jel do Iráku?
Šlouf, Zeman a různí podnikatelé.
Když tam byl ten Šlouf, samozřejmě,
že to vím, ale co mám dělat?
NH: Kde byl Šlouf? V Iráku nebo na
zámku?
V Iráku. Především mě zajímaly
kontakty těchto lidí na představitele
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