
POLICIE CESKE REPUBL KY
KÍa]ske ied leIstvi polc e s1ledÓčeskéhÓ k.ájé

obvodniÓddě]enipo cezdice
HÚsaýa 225' 267 51 zd @

Č ] KRPS-25173a.2/ČJ 20]'1o]02]6 DoŽ

Uřední záznam o podáni vysvět|eni

Dne 23'07.2014 ! 17|52 nad v zdde pÓdá(á) Vysvět|eni podle s 6r odsl 1 zákona č
27312008 sb o Poicj ceské Íépub ky

Jméno a piÍmeni: Ján sINAGL
DatUňnárÓzeni 09'12.1952
Misto naÍozeni BERoLlN. okÍés BERoUN

slá1nipiis|Ušnost ceská repub'ika
DÓkad 113552323
Trua|ý pob''t BRÁTŘ| NEJEDLÝCH 335,267 53 ŽÉBRÁK. te|':775239148
soÚó.snýpobyl:'....-'-..'.'''tel':
AdÍesa pÍo úÓ€ y doruČovan
ZaÚěstnani:
AdÍesa zaměslnavate e

Vysvěteniby|o požadovano z dÚvodu

odhé eni tlestného činu nebo přesllpku a ]eho pachále e V€ Véc poškozenip|.chly Pralra
a byo uskutečnénove stanoveňou dobu po přédchozivýzvě kdoslavenina určené misto

Poslaven]osoby podezieý

Paučeri: Pied padánin lyýékni býá ÓsÓba palLer] ze padre s61 zako,a. 2|!lÚJě sD a Palcl |.es|e

|1 ) Pat|'c rúŽe paŽadanl poliebrg ýys ahJďaéai sk|lačaadi !l|)la,'.h

a) odhahni neŠ|r'LhÓ črq reba pfun

b) qpanán) h1'éd3n'á neba pahieŠann

.) piipÉv! a !ýkň apa|bll k za!š|.ěn
pÍedp)s! a I pnpadd pďbby ji !y'|a

|2 DÓdaýi| se asaba na základe ÝÉ4 jě palicrs|a paýaú sbúa Ó3obó! sepsal bez zÚl'p.n'áha odkkdq

|3) Padán| vysvé|leDi aélni být ad ayJ
é Úy b'k té|a pa|nDasr přE16Ún argáíú rěba rn I jehaŽ .ájn! fula
rysvél'.riad'épitpalzepďud|4!n

|1) kda se úlavi ra Úz pofu o
|ýúk! Náhrad, pas|yllje pólidé N

' 
bý osÓJ poÚ.éi3



úiedn jho zaznamu o pÓdá.i Vysvél|eni Jan s NAGL ze dne 23 ó€Nenc€ 20]4

l|y nebo b.z.ďai"y.h dúadú ýýz|'ó núŽe b|| pLéeedérá LÉdai

osoba po!čen porozuúéa á k Věci Uvádi nás edu]ici

PÓUčeni rÓzumim a uvád m žedne 1] 52014isem skuteóné by|piitomén na ošanských
hib(ovech vPréze Táň ]sem s€ doslavi na po2váni ukrajnské komunly VcR. iež se
skádá zIdi kteÍé osobně znáfr a kleJycll s pro jejch charakter óestnosl poclvost á
staleČnosl ýefri Vážim shÍomážděni by|o k při|ežlosl navšlěVy pÍoféŠora zubova
2Moskry klérý s€ pokonlpamá1ce V|asoÝov aÍmády U pomniku RoA který se nacházi
néko|]k metru od předfrětného pomnik! interbrigadstú zde pÍones|poj€V

Po skončen pío]evu pí zubova kteÚ natáče|a cT. ]sem Š1€]nýÚ sple]em ÓeNené bady
(vz piédchozi výsech kTc) naslřiká| náps .Ján Palach bez kieslanského křiže. ]ako
' oaé| o' pddé áe s |e'oÓoió|' |o63' -o o !ó' o'Ó éd| aé Ó|é(!l' .'e|oJ bJ| Do| 1
7á.]' Í.n.o 1' "L a"|;:ec cŤ á '"."' b/'oh b/ |.'o /á/%' L Óá'
jnioÍňovanym oem a h'slorkúm |emusm vysvetovat. kdo by| a za co bojová] vo]áci
vhsovoviarmédy á kdo by| a za co bojoýé lŽv inlerbrgádslé a| už vAÍqánstánu' kde
diky.mzahynu m ion'zvekéóást nevnných Idi A nlerbrqadsté k(eři Žákelné piepad i
cssRa kdy nasedkeú loholÓ piepadu Vojsk Varšavské sm ouvy zahyn! i stovky idi

odmílám Uhradl vznkou škod! nebo| ]sem přesvédóen o tom že ]sem žádnou
nezpúsobI Postaven lolloto poňniku hodnÓlim )ako nemravný a nezákonný ákt. kleÍý re
urá:kou skuleéných VÓ]ák! a Všech padych kleři]sou ná lomlo ]rřb ýě pochován Pokud
Vim sama soráva hřbiloýa ooŽadová]á Óds1raněniloho1o oom.iku

sýé jednánihodnotim jako mravni akl zdÍavélro rozum! a úcly ke Skutečným Volákí]m
kleiibo]ova a umka za hodnoly svobody a deňokrace'

Na2áVěÍ UVádim že uživám os qqulvh3 Žádaň bB Vyrozumiván Ó dašich postupech V
télo dašichvěc€cll pouze 1im1Ó zpÚsobem

Podáni Vysvél|eni uIon.eno dIe

':'-''


