
POLICIE CESKE REPUBLIKY
Krajské řediteIství poIicie Středočeského kraje
Uzemní odbor Beroun
oddělení sluŽby kriminá|ní po|icie a vyšetřování
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Počet stran: 5

Úředni záznam o podání vysvět|ení
Dne 31 .03.2017 v 08:07 hod' v SKPV Beroun poda|(a) vysvět|ení pod|e $ 61 odst' 1 zákona
č.273l2oo8 Sb., o Po|icii České repub|iky,

Jméno a příjmení: .lan Šlt'tÁol
Datum narození: 09.12.1952
Místo narození: BEROUN' okres BEROUN
Rozený(á): Šlt.tÁcl
Státní přísIušnost: Česko
Doklad: 113552323
Trva|ý pobyt: BRATŘí NEJEDLÝGH 335, 267 53 ŽennÁx' te|.' 775239148
Současný pobyt: ......'....'., te|.:

Adresa pro úče|y doručování: viz. trv. byt., tel..
Zaměstnání: angaŽovaný občan, nezávis|ý publicista
Adresa zaměstnavate|e: v místě bydIiště

Vysvět|ení by|o poŽadováno z důvodu objasnění skutecností důleŽitých pro.

odha|ení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele ve věci Štt!Áol POMLUVA a bylo
uskutečněno ve stanovenou dobu po předchozívýzvě k dostavení na určené místo.

Postavení osoby: ostatní

PoučenÍ: Před podáním vysvětlenÍ byla osobta poučena, Že podte $ 61 zákona č' 273/2008 Sb., o Poticii České
republiky,

(1) Policie můŽe požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která mŮže přispět k objasnění skutečností
dŮleŽitých pro
a) adhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele,
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle tohoto zákona nebo jiného právního
předpisu a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to
nezbytné, dostavila na určené místo k sepsánÍ Úředního záznamu o podánÍ vysvětlení'

(2) Dostaví-Ii se osoba na základě výzvy, je policista povinen s touto osobou sepsaÍ bez zbytečného odkladu
Úřední záznam o podání vysvětlení.

(3) Podání vysvětlenÍ nesmí být od osoby poŽadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo
státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tÍm, v jehož
zájmu tuto povinnost má, zproštěna' osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo osobě blízké
způsobila nebezpečí trestního stÍhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt.

@ Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných výdajŮ a na náhradu ušlého
výděIku. Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro
své protiprávní jednání' Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnŮ ode dne, kdy se na výzvu
podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.

(5) NevyhovÍ.li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, můŽe být předvedena' Úředni
záznam o podání vysvětlení je policista povinen sepsaÍ bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po sepsání
tohoto záznamu policista osobu propustí.

(6) o předvedení sepíše policista úřední záznam.
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osoba poučení porozumě|a a k věci uvádí následující:

Danému poučeníjsem rozuměl, neŽádám b|iŽší vysvětlení, k věci uvádím nás|edující:S paní Rudinskou jsem se před |ety seznámil na festiva|u dokumentů, uŽ nevím, kdeto přesně by|o, asi šest' sedm |et, víc jak deset |et to určítě nebude. výsIeJr<em bylo, Že semnou natočila pro Ceskou te|evizi jeden dokument. PovaŽoval jsem to 
= 1"1i .t'"ny za docelaodvážný čin a získala si moji p|nou důvěru.

Je pravda, Že jsem poté paní Rudinské
Wonkovi. Pak užbylo zvážení na ní'

navrhl' zda by natoči|a dokument o Pav|u

V podstatě to by|o tak, Že jsem každý rok dě|a| demonstrace před okresním soudemvTrutnově vždy na výročí smrti Pavla Wonky dne 26'04., protoŽe na tom soudě stá|e soudíJUDr. Marce|a Horváthová, která svým rozhodnutím těŽce nemocného Pavla Wonkuv podstatě pos|a|a na smr1, kdy nemoh|a nevědět' Že Pavel Wonka poi'"ou;" urgentně|ékařskou péči. Po mém návrhu ke spolupráci se paní Rudinská na těchto demonstracích
občas objevi|a a natáče|a. Z toho jsem. vychá ze|, Že nějaký materiá| shromaŽd'uje.

Vůbec jsem netuši|, jak to bude paní Rudinst<á dětat, a|e nepochýnóuar jsem, Že tobude věcný, objektivní dokument, proto jsem ji předával rŮzná fakta a dokúmenty, které jsemzískal at, už od g'a1a {řího Wonky, pana Jiřího Kubíka po|itického vězně, či osobnínávštěvou |idí, kteří by|i činní v kauze.Pav|a Wonky, napr. viuor: Pek, či-pan HouŽvička,kdysi pracovník Ministerstva zahraničních věcí. A dá|e dokumenty z USA; kieré jsem získa|prostřednictvím krajana Čechoameričana pana Jamese JakoubŘa. To se týka|o zejménasvědectví obou amerických |ékařů, kteří se po smr1i Pav|a Wonky také-iučastniIi kontrolypitvy, která byla, pokud vím' provedena dříve. Všechny tyto iňformace ode mne pan,íRudinská obdrže|a e-mai|em, příp' osobním rozhovorem nebo na CD nosiči. Zádnou z nichve svém dokumentu nepouŽi|a. To že dokument bude objektivní, jsem povazovat za zce|asamozřejm é už z toho důvodu, Že se jmenoval původně Pave| WonŘa - advokát chudých.o změně zaměření dokumentu jsem se dozvědě| od pana Jiříh; Wonký, kterýveŠkeré dění oko|o tohoto dokumentu s|eduje. To bylo ještě během natáčenÍ. Pan Jiří Wonkamne informova| v podstatě o všem, co by|o během natáčení nového' Ten mne také upozornilna premiéru dokumentu Pavel Wonka se zavazuje ve Vrch|abí. Tam ;sem se-oostavil, abychsi uděla| názor, co paní Rudinská natoči|a. Jakmi|e jsem chtě| vstoupit oo p,ostoru, kde sepromíta|o, objevi|a se paní Rudinská, řekla něco ve smyslu ',Šinág|, n"'', či tal podobně, uŽ sito přesně nepamatuju a před nosem mi arogantně zabóuchla dveře.
Pokud se mám v-yjádřit k panu Jiřímu Wonkovi, tak už přesně časově nevím, alejakmile jsem se dozvědě| o osudu Pavla Wonky a potíŽích, ktbré jeho ňiát, ooones má(mimochodem včera vyhrá| další soud nad autorem knihy p"n"' šJnlái"', [t"'y pom|ouva|

Pav]a Wonku a jeho rodinu), tak v rámci svých aktivit jšem ho zaČa| podporovat účastí naakcích, demonstracích, soudech a h|avně mediá|ně objahem a rozsahem, jako nlkdo v našízemi. Mimochodem demonstrace jsem svo|áva| a pořáda| já, respektive naŠe obcanské
sdruŽení Soda|el Solonis z.s.

. Prvně jsem dokument paní Rudinské o Pav|u Wonkovi viděl na jeho premiéře nafestiva|u dokumentů v Jih|avě, kam jsem přijel na pos|ední chví|i, iaxo zazlaKem na mne
zby|o jedno místo v první řadě. Nezapomenu, sotva jsem se usadi|, paní Rudinská, kterástá|a na podiu v červených šatech, proh|ási|a přib|iŽné ',á, pan Šinagi je tady, to bude zasezábava,,. No a ,'zábava'' by|a, kdy po skončení promítání dokumentuá na.r"áňe debatě paníRudinská rozčileně opusti|a prostory promítáni. Podobně jako při da|Ší preňiéře v Městskéknihovně v Praze, kde dokonce utekla z debaty, dos|ova jako malá lro|ka. Prostě to jejípovaha a charakter nezv|ádla. Jinou reakci ani neby|o moŽno očekávat.

Pokud jsem dotázán, za jak d|ouho po sh|édnutí dokumentu paní Rudinské o PavluWonkovi jsem začal psá! č|ánky zaměřené na ni a její dokument, iak uvádím, Že reagujiaktuá|ně na to, co se děje zveřejňováním svých infórmací, či názorů nabízejících moŽná
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vysvětlení pro podivné chování paní Rudinské, coŽ je mým právem a povinností jako
pub|icisty. Samozřejmě, pokud se mý|ím a je to dokázáno, nebo sám objevím nechtěné
pochybení' obratem se om|uvím' Při tisících č|ánků, které jsem napsa| za pos|edních 15 |et,
se to naŠtěstí stalo jen párkrát. Samozřejmě jsem se vŽdy pokouše| kontaktovat paní
Rudinskou na její te|efonní čís|a, e-mai|y a doporučeně na její poštovní adresy' Nikdy
nereagova|a. MoŽná zpočátku reagova|a e-mai|y, kdyŽ jsme si ještě důvěřova|i' I to něco
vypovídá o tom, kdo se zde snaŽí být objektivní a hledá pravdu.

Pokud se mám vyjádřit kjednot|ivým č|ánkům a sdě|ením vněm obsaŽeným, tak
uvádím:

o ( č|ánku: A JE To TADY: Rudinská dosta|a na estébácký fi|m dotaci 300'000 Kč ....

- zveřejni|jsem bohuže| jako jediné médium závažné svědectví po|itických vězňŮ, které znám
osobně a kteří svým Životem a utrpením mi nedávají ten nejmenŠí dŮvod, abych o tom, co
píší, jakýmkoliv způsobem pochybova|. Takže jsem v rámci svobody názorujejich stanovisko
zveřejnil a p|ně se s ním ztotoŽni|. V tomto č|ánku jsem zveřejni| vyjádření MUDr. Š|echty a J.
Kubíka. Jejich vyjádřeníjsem Žádným způsobem neověřova|, tito |idé mají p|ně moji důvěru,
nikdy mě osobně nezk|amali, ověřuji pouze informace v rámci moŽností, pokud jsem jejich
autorem sám.

o k článku: Libuše Rudinská toto nečet|a...?!

- formu|aci na konci článku na adresu paní Rudinské ''|hářka a z|odějka', a ''bezcharakterní
podvodnice'' jsem v Č|ánku pouŽi| na zák|adě informací, které jsem získal, jinak bych si to
samozřejmě nedovo|i|, Viz. mé č|ánky, sdě|ení pana Jiřího Wonky a má osobní zkuŠenost
s paní Rudinskou. Např. za přítomnosti svědkŮ jsem jí předáva| CD se závaŽnými
informacemi, kdy jsem očekával, Že je ve svém dokumentu pouŽije, dnes popírá, Že jakéko|iv
CD ode mne dosta|a' Pan Jiří Wonka poskyt| paní Rudinské noc|eh a tvrdí, že mu spousta
věcí z pracovny jeho bratra Pavla po jejím odchodu chybě|a. BohuŽe| to nemůŽe prokázat,
protoŽe jedna| na zák|adě p|né dŮvěry k paní Rudinské. Nepochybuji o tom, Že paní
Rudinská je schopná i takovéhoto nemravného, respektive z|odějského jednání.
Mimochodem mám i důkaz, že pťi natáiení dokumentu Pave| Wonka se zavazuje nabíze|a
aktérům za svědectví proti Pav|u Wonkovi podle jejích představ finanční odměnu v řádech
10.000,-Kc. Je to býva|ý přís|ušník StB, jehoŽ jméno zatím nechci uvádět, a|e na vyŽádání ho
případně mohu sdě|it' Tato osoba je ochotna v případě zahájení trestního řízení vypovídat
před soudem. Mimochodem v dokumentu nenajdete v podstatě nikoho, kdo by m|uvi|jasně a
nezpochybňoval tragický osud Pavla Wonky, vyjma historika Petra BlaŽka. Nejsem sijist, zda
paní Rudinská pouŽi|a vše pozitivní a všechny fakta, které pan Petr B|aŽek, historik ÚSTR,
uvedl na kameru.

o k č|ánku: Z mé korespondence s ČT: Libuše'.,'

- K mé korespondenci s vedením ČT mohu uvést nás|edující: TušÍm, dne 6.12.2016 měl být
dokument Pave| Wonka advokát chudých vysílán na ČT2 od 21:00 hod. Ještě stejného dne
byl v tisku v novinách uváděn' Něko|ik dní před tím jsem napsa| dopis generálnímu ředite|i
CT Petru Dvořákovi s tím, Že pokud bude dokument odvysí|án bez nás|edné diskuze
historikŮ, dopustí se ČT v podstatě nemravnosti, neetického jednání a pom|uvy na čestném a
statečném č|ověku' Pan generá|ní ředite| mi neodpověděl. odpovědí pro mne však by|o, Že
program by| na pos|ední chví|i změněn a nahrazen jiným pořadem. Nás|edně mne
kontaktova|a vedoucí úseku mediá|ního práva Čt Luor' Markéta Hav|ová a potvrdila mi' Že i

můj dopis přispěl k tomu, Že tento pom|ouvačný dokument neby| vysílán a věřme uŽ nikdy
nebude. Pokud ano, tak jako odstrašující ukázka dehonestace čestného c|ověka metodami,
které si s ničím nezada1í s metodami StB' tak jak jsme je zna|i z dob tota|ity. Za svou
formuIací na adresu paní Rudinské '.prokazatelně bezcharakterní a orofesně zce|a
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nedůvěryhodné osobě'' si p|ně stojím. V této souvis|osti p|ně odkazuji na proh|ášení jedné
z nej|epších dokumentaristek naŠí země paní olgy Sommerové, která chování, praktiky a
metody Libuše Rudinské odsoudi|a s tím, Že paní Rudinská poŠ|apala všechny moŽné
zásady, kterými se má dokumentarista řídit. Toto její proh|ášení bylo zveřejněno ve více
médiích.

r k č|ánku: Hanba a ostuda veřejnoprávní ČT...'

- K některým formu|acím uŽjsem se vyjadřova|. Zde se jedná o zveřejnění korespondence a
vyjádření pana Kubíka. Tento se dost dobře na internetu orientuje a dokáže si spoustu věcí
doh|edat. Vědomě by nic nepravdivého neuved|, a|e nevy|ucuji, Že i on mohl narazit na ne
zcela objektivní informace. Znám pana Kubíka už roky, jedná vŽdy v dobré víře v zájmu
pravdy, spravedlnosti a práva, ZtotoŽňuji se s jeho vyjádřením, protoŽe odpovídá mé
zkušenosti.

|nformace o dotacích na dokument jsem zveřejni|, kdo vše a kolik dáva|. Byl to pan
Kubík, pan Wonka, kdo mi informace o Sponzorech poskyt|i. Samozřejmě jsem všechny
sponzory informova| a vyzva|, aby poŽadova|i navrácení svých peněz, protoŽe d|e mého
názoru byly flagrantně zneuŽity. Chci věřit, Že všichni sponzoři věnova|i své peníze
v přesvědčení, že bude natočena pravda o Pav|u Wonkovi, objektivní dokument o jeho
Životě, jak napovídal i původní název Pavel Wonka - advokát] chudých. BohuŽel nikdo
nereagova|, kupodivu ani sponzoři, kteří jistě stojí za statečností a čestností Pav|a Wonky.
Nereagují, m|čí.

Pokud se mám vyjádřit k mé formu|aci, Že by|a dotace zpronevěřena, tak jsem tím
vyjádři| svůj názor, protoŽe pod|e mého, pokud sponzoři argumentují svobodou tvorby' tak
zbývájen na po|icii a soudech, aby toto zneužití na zák|adě faktů prošetři|i, dokáza|i a teprve
potom, v případě prokázání bude prokázáno i zneuŽití dotací. V tomto smys|u samozřejmě
rád poskytnu po|icii veškeré podk|ady, které mám, pokud budou poŽadovány, včetně aktivní
osobní účasti při vyšetřování a kontakty na osoby, které tyto nemravné a nezákonné praktiky
jsou ochotny dosvědčit.

UŽ si nevzpomínám, zda jsem si vyŽadova| informace od státního kinematografického
fondu osobně. Měl jsem informace, jak vysokou dotaci poskyt|i. InformovaI jsem
kinematografický fond o tom, co se děje' tedy Že by|a dotace dle mého názoru zpronevěřena,
neinformova| jsem se na to, zda o tom vědě|i.

r k č|ánku: Zabrání ostudě Vrch|abíjeho starosta.'..

- jedná se o mou korespondenci, kterou jsem adresova| datovou schránkou starostovi
Vrchlabí. Tohoto jsem informova| viz. č|ánek a by|o na něm, jak s touto informací na|oží.
Jedná se o moji zkušenost, jsem zvyk|ý nazývat věci pravými jmény, odkazuji se na to, co
jsem jiŽ uved| výše.

Pokud se mám vyjádřit k formu|aci .'prokazate|ně z|očinnými způsoby a metodami'',
tak připouštÍm,že formulacezločinná můŽe býtuŽ na hraně. Na kaŽdý pád se paní Rudinská
dopouště|a nemravného a neetického jednání v rozporu s etickým kodexem dokumentaristy,
který kaŽdý poctivý dokumentarista respektuje, uznává a ctí. Je do|oŽeno, Že natáčela i se
stoupenci Pavla Wonky, a|e v dokumentu jejich pozitivní svědectví neuvidíte.

Pokud jsem dotázán, zda jsem zjišt'ova|, nebo mě| informace, že Pave| Wonka
nějakým způsobem spo|upracova| s StB' tak uvádím, Že jeho Život, dí|o a tragický osud uŽ
samo o sobě vypovídá, jakým ''agentem', StB asi moh| být' Pokud vůbec něco podepsa|, tak
to jistě nebylo myš|eno jako vědomá spo|upráce se z|očinným komunistickým reŽimem, a|e
jako určitá část strategického postupu' jak uspět v boji, protoŽe to by| boj a Pavel Wonka
pad|, jinak by popře| veŠkerý smys| své činnosti. TěŽko by z|očinný reŽim své věrné
spolupracovníky ,'odměňova|.' Iikvidací, resp. smrtí' byt' i to se stávaIo v 5Otých Ietech' ale to



5" strana
Úředního záznamu o podánívysvět|ení- Lan ŠtNÁGL ze dne 31' března 2017 Č'j. KRPS-
n72nČ-2017-O10281

uŽ by byla jiná konotace' Pouze dodám, Pave| Wonka napsal 97 právnických tezí, kde
proved| dokonalý rozbor komunistického justicního a po|icejního systému i spo|ečnosti, snaŽil
se o na|ezení cest křešení, bohuŽe| bez odezvy. Je obdivuhodné, jak zce|a přesně
předpovědě| budoucí vývoj spo|ečnosti, pokud se nahromaděné prob|émy nebudou řeŠit" l
tyto teze dosta|a paní Rudinská ode mne na cD. V jejím dokumentu není o těchto tezích ani
s|ovo. Mimochodem iJiříWonka zabratra Pav|a zaŽáda| před 5 |ety o ocenění přís|ušníka 3.
odboje. Stovky odpůrců tota|itního reŽimu uŽ by|y oceněny' mnohdy i m|adší, neznámí, kdy
v mnoha případech |ze jejich hrdinství zpochybňovat. Pave| Wonka mě| být mezi prvními. To,
Že tomu dodnes tak není, je ostudou odpovědných orgánů a institucí a ostudou nás všech.
Po 5 letech se spo|einost zmoh|a ''odměnit'' pouze výše uvedeným ''dokumentem', Pave|
Wonka se zavazuje. I to je da|Ším z mnoha důkazŮ, jak mravně a hodnotově je naše
spoIečnost stále těŽce nemocná.

Pokud se mám vyjádřit k mému vystoupení na te|evizní radě Čr. vy1aorova| jsem se
k paní Rudinské ve stejném smys|u, tedy v negativním, upozorňujícím a varujícím.

Pokud se mám vyjádřit k důvodu napsání uvedených a da|ších č|ánků týkajících se
paní Rudinské, tak uvádím, Že kdo s|eduje mé webové stránky www.sinagl'cz, pochopí i proč
píŠu o této kauze. Je jednou z mnoha a součástí náp|ně Soda|es So|onis z.s., tzn. provádět
širokou informační osvětu o naší minu|osti, současnosti a cest k moŽnému řešení. Součástí
toho je i mapování podobných kauz, jako je tato, kdy mojí prioritou není osoba, a|e jednání,
které se děje a v širších souvislostech hledání příčin, proč tomu tak je. Ghceme-li se dostat
dopředu a neopakovat stejné chyby, je vŽdy nutným zák|adem a to je Ú|oha médií, snaŽit se
o zjištění pravdy, informovat veřejnost, aby tak mě|a moŽnost myslet, konat a jednat, tak jak
je v zájmu kaŽdého s|ušného člověka a jistě i jeho země. Pokud veřejnoprávní média
se|hávají, kdy ne kaŽdý občan má moŽnost si zjistit potřebné informace, uvěří
veřejnoprávním inform acím a chová se, mys|í a jedná tak, jak by se jinak nikdy nechova|.

Vrámci mé práce vyuŽívám často zákona č. 106 o vo|ném přístupu kinformacím,
Žádám o zas|ání souvisejících dokumentů, tedy lod ČT' lz pravomocných rozhodnutí soudů
vyp|ývá, Že nep|atí obchodní tajemství, pokud jedna ze stran je veřejná a jedná se tedy o
veřejné peníze. Proto jsem vyŽadoval da|ší informace o paní Rudinské, byt' se netýka|y
uvedeného dokumentárního fi|mu. Jednalo se mi o zjištěníširších souvis|ostí.

Zveřejnění pravdy nemůŽe být pom|uvou, ani vyjadřovánídomněnek a moŽností, proč
se někdo chová nes|ušně, resp. nestandardně. V tomto smys|u mi da| V roce 2016 za
pravdu i ústavní soud.

To je vše, co mohu k ce|é věci uvést' S takto sepsaným záznamem souh|asím,
neŽádám změn ani doplnění a jako správný jej po přečtení podepisuji

Podání vysvět|ení ukonÓeno dne 31 ,03'2017 v '10:33 hod.

Uřední záznam sepsa|:
por' Mgr. Hedvika Šmídová

komisař

Vysvětlení podal(a):
Jan SINAGL
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