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Po zákonném poučení osoba podala toto vysvětlení k věci:

Dnešního dne jsem se dostavi| na zák|adě výzvy po|icejního orgánu na ooP
Zdice k podání vysvět|ení ve věci pokusu trestného činu Podp|ácení. kterého se mě|a
dopustit ve stádiu pokusu reŽisérka Libuše Rudinská vůči panu Zdeňku Špu|ákovi
během natáčení dokumentárního fi|mu Pave| Wonka se zavazuje. K tomuto po
řádném poučení uvádím, Že nejsem pod v|ivem Žádné návykové |átky ani
a|koho|ických nápojů a jsem schopen plnohodnotné výpovědi. Do protoko|u
vypovídat budu'

1) otázka :

Je osobou bývalého přís|ušníka StB, kterou jste zmíni| ve spojení s nabídkou
finanční hotovosti ze strany paní Rudinské Ve svém výs|echu před po|icejním
orgánem, SKPV Beroun dne 31 . 3. 2017, pan Zdeněk Špu|ák? Pokud ne, o jakou
osobu se jedná?

odpověd':

Ano jedná se o osobu býva|ého přís|ušníka STB pana Zdeňka Špu|áka

2) otázka

Jaké informace jsou Vám známy o nabídkách finanční hotovosti paní Rudinské
aktérům dokumentárního fi|mu Pave| Wonka se zavazuje? o jaké částky se mě|o
jednat a za jakých podmínek? Je Vám známo, Že by se nejednalo o běŽný honorář
ve fi|mu, a|e mělo se jednat o up|ácení?

odpověd':

a/ Konkrétní informace o nabídkách paní Rudinské, aby svědek za úp|atu řek| na
kameru co si přeje paní dokumentaristka paní Rudinská.

b/ Mě|o se jednat o částky 10-50.000,.Kč. viz bod a

cl Zde nejde o výši honoráře, a|e o úp|atek za účelem šířit veřejně úče|ové |Ži a
pom|uvy o nevinném č|ověku.

3) otázka

Nabíze|a, či dokonce i poskytla Vám paní Rudinská nějaký honorář za účast ve
snímku Pave| Wonka se zavazuje? Znáte nějakou osobu, která honorář dostala?
Pokud ano, povaŽova| jste poskytnutí takového honoráře za úplatek?
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odpověd':

Co se týče toho zda mně by| nabízen či poskytnut nějaký honorář uvádím, Že toto by
se mně paní Rudinská nikdy neodváŽi|a nabídnout, protoŽe mně dobře zná a ví, že
by muse|a počítat s okamŽitým podáním trestního oznámení. K dotazu zda znám
nějakou osobu, která honorář dosta|a uvádím, že neznám. PovaŽuji za
pravděpodobné, Že osoby vystupující v dokumentu Pave| Wonka se zavazuje a které
o Pav|u Wonkovi hovoří opačně neŽ dříve, nějakou finanční částku obdrŽet mohli.
CoŽ by vysvět|ova|o zásadní obrat vjejich názorech a postojích na pana Wonku.
Jedním z nich můŽe být pan Černík vystupující v dokumentu, kteý dříve Pav|a
Wonku ijako spoluvězně ve|mi chválil. Uvádě| jak mu pan Wonka pomáha| a jaký
má skvě|ý charakter. Tento č|ověk mně při premiéře dokumentu Pave| Wonka se
zavazuje v praŽské Lucerně fyzicky napad|, kdyŽ jsem Se jej pokouše|
vyfotografovat. Mimochodem je o něm známo, Že mě| a má ve|ké prob|émy
s a|koholem. Nedávno by| Vyznamenán jako oceněný přís|ušník ||| odboje. Pave|
Wonka čeká na toto ocenění Mo Čn 1iz pět |et.

$ aézka
'o jakém důkazu jste hovoři|, kdyŽ jste uvádě|, Že paní Rudinská nabíze|a aktérům
v uvedeném dokumentárním filmu finanční odměny? Jste schopen tento důkaz
poskytnout policii?

odpověd':

Jedná se o dva telefonní rozhovory S panem Špu|ákem, kde mě tyto informace sdě|i|
a potvrdi| ochotu je před policií, či soudem zopakovat'

První rozhovor by| dne 30'1'l '2016 a druhý ro-zhovor byl 4.12.2016' Důkazem jsou
týo dva te|efonní rozhovory, kdy jsem panu Špu|ákovi vzh|edem k tomu jak m|uvi| a
argumentoval věři| a poja| k němu důvěru.

5) Prostor pro v|astní vyjádření pana Šinagta o Údajném up|ácení aktérů ve fi|mu
Pavel Wonka se zavazuje.

odpověd'.

Vzh|edem ktomu, Že kauzu Pav|a Wonky s|eduji jiŽ roky, aktivně se vní
angaŽuji, moh| jsem na v|astní kŮŽi poznat praktiky a bezcharakternost paní Libuše
Rudinské. Nepochybuji ani na chvíli, Že k těmto nemravným a odsouzeníhodným
praktikám doš|o. očekávám, Že Po|icie ČR má moŽnost tyto primitivní praktlky
odha|it, prokázat a Že bude paní Rudinská obŽa|ována a po právu Souzena. Jsme to
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d|uŽni odkazu a památce komunisty a jejich z|očinným reŽimem primitivně
usmrceného Pav|a Wonky.

Dne 26.4. tomu bude 29 |et, kdy si připomeneme jeho smrt a odpornost
tota|itního reŽimu, kteý se takovým způsobem zbavova| nepohod|ných |idí, kteří mu
nastavova|i zrcad|o. Jeho 97 právnických tezí, o kteých samozřejmě Rudinská
v dokumentu neřek|a ani slovo, ukazuje skutečnou morá|ní ve|ikost a charakter
Pav|a Wonky. ProvedI jimi rozbor z|očinného komunistického systému a varova| před
nás|edky, pokud se situace nebude rychle řešit. Dnešní postkomunistická doba mu
da|a p|ně za pravdu. Nepochybuji, Že kdyby Pavel Wonka Ži|, počet právnických tezí
by dnes značně narost|. UŽ jen to, že značná část dnešního trestního řádu by|a
vytvořena za tota|ity potvrzuje i jeho vizionářskou schopnost. Umí si snad někdo
představit, že by v SRN by|y součástí právního systému zák|ady vytvořené za dob
NSDAP? . Němci se Se svoji nacistickou minu|ostí dokáza|i vypořádat a stá|e si ji
veřejně připomínají.. To je dů|eŽité zejména pro m|adou nastupující generaci. My
jsme se s komunistickou minu|osti zda|eka nevypořáda|i, pokud vůbec, jak ukazuje
dění oko|o dokumentu Pavel Wonka se zavazuje. Lidem názorně ukazuje v čem
Žijeme a kdo nám v|ádne díky naší občanské pasivitě. Tedy o nezájmu o veřejný
Život. V tomto smys|u zůstává pro nás Pave| Wonka stá|e ve|kým přík|adem a
motivací.

Toto je vše co k uvedené věci uvádím, protoko|jsem čet| souhlasí s mojí
výpovědí a proto neŽádám žádných změn oprav ani dop|nění a jako správný jej dne
19.4.2017 v 11.27 hodin na OOP Zdice podepisuji.

nprap. Roman Horák osoba podávající
vysvětIen í.
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