
VáŽený soude'

k uvedené obŽalobě bych chtě| říct, Že se s ní naprosto neztotoŽňu1i a Že větŠÍčást
Výroků, které jsoU v obŽaIobě jsou pouhými nepodIoženými domněnkami a Zároveň

státní zástupce V obŽalobě |že, protoŽe po prostudování spisu nenajdete jedinou zmínku
o tom, že byl na místě činu osobně' přičemž V obŽa|obě tvrdi, Že na místě činu by|' Vše,
o co se státnízástupce opře|' p|yne Z nestandardních po|icejních postupů, které
zaŠtiťovaI kpt' Hofmann a státní zástupce tyto nestandardní postupy přikry|' Jak jinak si
|Ze VysVět|it to' Že státní zástupce' který případ dozoruje' nepodnikne kroky k tomu' aby
by|y zahájeny postupy po obdržení nových stop ve prospěch nás obviněných, a t9' Že
by|y expertízou zjištěny ida|Ší moŽné osoby' které s osobou Zemře|ého by|y ten den
V kontaktu' i kdyŽ Z jejich Výpovědí p|yne' že se ten den téměř ani nevidě|i' Jen stěŽí si
]Ze představit' Že se fragmenty ob|ečení' které odevzdáte najdoU na dIaních Zemře|ého,

kdyŽ jste s ním ten den ani nepřišli do kontaktu. Jak je moŽné, Že U oh|edání místa činu'
19'10,2014 u 12:00které začína|o přÍtomni |VUDr' MichaI Ze|ený, ovšem chybí podpis na

konci ve20:50'Asi proto' žev 16;00 je jiŽ uveden u zahájení pitvy MUDr' Ze|ený a

MUDr' Zeman. Tak by| naoh|edání místačinu nebo pitval, a kdyŽ pitval, kdo jim i,lěial

osobu' nezáVis|ou při Vyšetřování na místě činu? A u protokolu o odběru pachových stop
zase pání Vyšetřovate|é opomenuIi nechat si záZnam podepsat osobou Rudo|fa

Vese|ého, přičemŽ z jeho výpovědíje zřete|né, Že jediný kontakt' který proběhI mezi ním
a po|icisty by|o, Že kdyŽ ráno Vsta| a še| se podívat před dům' tak mu po|icisté ukáza|i' ať
zavře dveře a v da|Šíčásti své výpovědi uvádí, Že po dvou dnech, kdy nikdo nepřiše| tuto
krev Uk|idi|' CoŽ značíjen opravdu nedotažený pokus policistů o to' aby mě|i aIespoň
jeden protokol V pořádku, ovšem chybjčka se v|oudi|a' V tomto našem případě rozhodně
více, neŽ jednou.

Rád bych uvedI ke své osobě, Že pracuji jako řidič karnionu a i když nepopkám' Že jsem

se s osobou zemře|ého ten večer vidě|' naprosto nesouhlasÍm s tím, Že s nás|edky' které

1sou uvedeny jako moŽné ke Vzniku smrt] zemře|ého Janocha' mám já nebo můj syn co

dočinění' Ten večer jsme přiš|i a také odeš|i s tím' Že na Janochovi jsnre se ničeho
nedopustiIi' KdyŽ jsem se dověděl o Zadržení mého syna, okamžitě jsem Žádal

dispečera' at, mě co nejdřív stáhne do repubIiky, protoŽe jsem věřii, Že je to pouhé

nedorozumění a Že se to b|zy Vysvět|í. Dnes tu stojím po 14 _ti měsících a nemůŽu

uvěřit tomu, co je v tomto státě moŽné' státní Zástupce Ve sVé obŽa|obě Vytrhuje Věci

z kontextu, ZaVká dveře za důkazy' které jsou černé na bí|én' r a váhu svého
Vykonstruovaného tvftení opírá o Úřední moc mu danou státem' V mém případě doš|o

taktéŽ k porušení |hůty při vazebním zasedání' kdy soud nestih| |hůtu pro toto Vazební
Zasedání' Ži| jsem jako s|ušný člověk a nyní se 14 měsíců potýkám s tím, že jsenl



V pozici' kdy ne mě, je dokazována Vina, poněVadž sedím ve VaZbě bez jediného

re|evantního přímého důkazu' nýbrŽ 1á sám jsem nucen svou nevinU dokazovat, coŽ

odporuje principům' které jsou V této Zemi nasto|eny' Způsoby' kteqými vyšetřovate|

dostává na svou stranU důkazy, které shromaŽd'uje pro naše obviněníjsou V rozporu

s piatným práVem' Např': provedení proh|ídky na místě činu a tímto způsobem získané

důkazy nejsou právopIatné' poněVadž Ve spise nenídok|ad o povo|ení soudu o moŽnosti

provedení oh|edání místa čina' neboť fotodokumentace probíhala v nemovitosti osoby'

od které po|icisté neměli povo|ení a jest|i to provedIijako neodk|adný Úkon' tak dIe

zákona i pro tento je nutné zpětně zažádat o povo|ení soud, což V tomto přÍpadě

dodrŽeno neby|o' ZastaviIijste provedení pachových zkoušek, a|e proč? Předpok|ádám,

že naše pachové stopy by se z místa kuchyně, kde by|y odebrány ani nenašly, a|e moh|o

by se tam najít něco' co Vyšetřovate|é z ně]akého důVodu nepotřebují. Proto budeme

trvat, na dokončení provedení Veškerých zkoušek a ZnaIeckých posudků a ana|ýz

te|ekornunikačních hovorů hIavně mezi osobami Janoch m|' Dítko Petr' St a Dítko pek

m'' Některé věci původně vyšetřovate| navrhI a najednou z nepochopite|ných dŮVodŮ na

provedení netrva|, přičemž 13 měsíců jsme by|y ponecháváni ve vazbě s odůvodněním

na prozatím neprovedené expertízy a po 13 měsících náhIe nejsou třeba. Ve spise

nejsou ani obsaŽeny materiá|y' které by|y v náš prospěch,1ako napřík|ad k|adné

hodnocení dozorců' Ne]sme Žádní gauneři' jaké z nás dě|á státnízástupce, coŽ potvrdiIi i

zna|ecké posudky znalkyň z oboru psychiatrie' od samého začátku je V našem případě

postupováno naprosto nestandardním zpúsobem, kdy č|ověk neznalý práva nestačízírat,

co všechno si vyšetřovate|é dovolí, aby získa|i doznání' Proto pevně věřím' že dnes tady

budeme hodnotit důkazy zdravým se|ským rozumem a budeme mít tak moŽnost, poprvé

za 14 měsícŮ uplatnit právo na spravedIiVý proces, který mě| být od začátku zaručen

ústavou tohoto státu. K případu vypovídat prozatím nebudu, nyníjen chci poukazovat na

nedostatky v řízení, které nás po d|ouhou dobu 14 měsíců provázejí' To je vše' Trvám na

za|oŽení kopie mého Vyjádření do spis-.


