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Padle 5 33 adý 1 lÉlnl)a iádu náb péÝÓ |yjéd,| s'c k ýŠen sklbčnasb
dnhzŮn o mh, aeb|e však paýnen vp
néqtý, pÓdáÝat žáfusti a Ópň!ň'' prcýbdky' Mále péň *Ó)i sid6hájč
prcÝáděnich Óryéreň činÍ'n I teshh ť)zenl s úhájcen sa Áak v p|iběhn sÝéha vishchu ncaú1e|e Édil a
Ian' j* adpavédé| há j)' pdaŽenol atá.k! fužé|e ,éda|, abys|e by) vFlFhán za Účad svéha abhd]ca a aby
3e ahhae zúúýnr i jiný.h fuúŮ pnpnnáho ňzÚi l5 165 |És|rlho /ádÚ) J !ěn ýé Ýaz bé ňébÓ výkú! trelo
adně|i ýÓbÓdy nůŽele s abh4cú ň
PadIé s 92 ú! 2 tesbihÓ íád! n vyjállii| ajnóna sauvisb Úhr

Pade š 92 ads| 3 fushiD fudu ván úÓhÓD bi| kadeny a|á*y k doplnénl ýýpavědi nebo adýnnénj
ngúphÓstj' rejasna a nzpari dázky n6l bý klalleny jasně a srczUnfur]ně bgz přgdýiláĎi klafrďých b

ne,radiÝiď akakďx) něsnl ý nrh bý naznačeĎÓ' jqk na ně adpaé&|

Pafu s s3 odý 1 |ftdňho iáílU Ýáň ňLie býI daw]ena aby difu naž dá|e odpoÝěď, h|ě nÁh!édl dÓ

DisoňrÝch boaánek kteÉ ňÚŠle Ýys'chajicinu' pÓžádá I a |a pÍedo1t k nahlédnUti

Šnl'eraÚ adnánu. PÓd]ě s 33 ads|
b jeha dúvadnasl: podÉdnie|viň

n pak pňŠ|íédr|eŇin sa!d! ktaÚ kú
Podb s 55 odý l p'sn c) trednjho l,dq nálě za paÝiŤoš Uvésr ad,ďu pú úéeý dadh|hlplsemďtl

PÓd!ě š ú ads| 1 |É3hlhÓ |ádÚ ná ch vypÉky a poznánky d na sÝqe

a!ár ze zá|ažnýth dŮÝadů adepiit dú

Podle 9 1 57á ddsl 1 teýnjho iádu ň
aby býy adstanén! pňlaý ! flz'éni ne

Prdles165adý1lÉdnihÓlédÚseniiúeŠésÓUhlasenpdbejnhaaaán
I<lásl aaay v'slýchanýn ýědkůň

prueeny qÉw I sdlhlase s Ýaši u'póvdl Pofu s 95 a|ls[ 3 fushiha ialu pnbkor a výslďhu ka|ý q]
nuhopB|lpa.jpkanpÉdlažtkpéělěÓinébdpÉčiš|zapfl|am'di

výsbdek pÓina!| fu pntakalu

dáb paÚólji o |óň, žě kdd pÉ3 pÉdč

iherj dálnin zádÚpen neba parcejn

je testné abvirfutr ný'ó frého z spáChán i fuhéhÓ ěih!, pdb 5 345

o|lsL , t ákúlku ja lÉdré abúniI+li lživě iiné!ú ze sp

dad'4|uúsNdhhénénýNrftsh]ďhánl,jasžeŠěÓbýinéÚklresbó ] Ó noě ''é' g] dahad, á'.bÓ 11 ;n; Do,ób^á

ó"-.'^;, t'n"
s P,iAd '11| ř|o

das.váúiňÚ ŽútÚ a k okdt@bfl pllp lažaval za úýačujh i'
ěnéhoapďkazenéhasaudav

DibnÝién ii-d lad úd@B úz v|té|nlsllháň], jďhŽe abhéÚ
bfulád. te sláchal sk!|ěk' prc kteú ja s|ihár a neisÓu divadné pďýbrast a laÚ' že kho prÓdéšúI ÚlÓ

k je]i úhae piipadně j)hdk únI Ůh
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!čiňl ]iňá úadná opa|isni k jěhÓ ly

r. po.a:u".!.," o,; ,pr ob
k nlft' jafuu byl píečinú dotčen Ýefujný zájon' k Ósabě cbúrěĎéha a

jgho asabnin a ú,jekÓvýn púěfun'
Padla s 2 Ódd 14 teúiha iádu ná|a p|áýÓ Ú,fual sÝúj lnalďský kzyk nú Fzyk a kbÉn ÚÝ'éd'éb Že lej

Pd1la s 2a ads| 1 fublha trdJ newedae.r j,4k, ReÚ aÝládáe' nebo t!ědě|e.lih4k !:! dialekt kteý Ďďl
ja4k ÝaŠ] rándnasr neba ú|odhi já4k !álU, ]ehaŽ Fte abčanen a pn taka!ý ja4k neba dabkl nql zapŠána

uýanovl Ýáň d!éh čhÚ v téslnin dzani |llnoěnika prc jazyk |aši
nándnast ngba Úfuni ja4k dál!, ]ehoŽ js|a abčansn

Vyjádřeni obvinénóho k poúčení|
Před zépoóelim Výs|echu jsem by| Vys|ýclra]]cim
V p ném.ozsahu poÍoŽumé

poučen o sla/ch právech pouÉeni Fem

zv|éštějsem by|poučen o svém práVu pode s 33 odst ] treshho
klomuto pouóeniuvádím' že svého práv. nevyuživám a Vypovidat
by| zejména pouóen o násedcich křivého obvnéni pod|e s 345
po-(e. Ó4l fu 'éoo-| aj9er ' v.ooŤtož.yc|.dlsedlj
obhá]ce si v této lázi lizeni n€Vo|im,

Vyjád'éni obviněného k osobé:
N kdy v minu osl iseú se ne|éč | na psychián nemě jsem prob émy s droáň. á koho|em
neisem pod v|Vem těchlo |álek aisem schopen výs|e.hU

Vyjádření obviněného k věcji

Pouóeni]sem porozumě a pokud budou Ve Věci vys ýcháni svědci' chc se lěchlo Výs|echú

VŽh edem klomu. že]sem dosud.eby seznámen s doslovným zněnim lréstnich Óznámeni
pani Hee.y Vo|dráčkové. pana Marlina Michaia pana Bohus|ava Hubáika a zejména
sodbomým dokumentem l.]sTRU' kteď byL pÓdk|ádem Vz|eseného obvnén|, vyiádllm se
kvécipouze nás édně v 2éjmu Věc á VšeÓbecně poiřebné osvěty' kleÍájezieimě nutná i pÍo
pana dozorujíc|ho sléhího záslUpce:

Vpúbéhu 2 svěiové Váky proběh|a na Území PÍobkorátu dVě genÓcidiá. a to hoocáust
.'šoa'' a vyh|ézení óeských ckánú Po váce byo uskutečněno genocid!m lie(i' jehož Óběti
sé sla|] občáné německé náÍodnosl (kdysi občané c€skos|ovenska poznámka Jana

NenipÍavda že by se ná.isté dopusl |i genocidia ná cešich Někleré jejich pány bézéspoÍu
íorm! genocida méLy/v]z napřik|ad H€ydrichúv projekt Že dne 2' ři]na 1941/, avšakly nebyLy

ŤeroÍ kteď se Íozpouta] Vdobě tzv' Heydrichlády by moh de|inici genocida nap|nil'
n]cméně cé|kový početjeho oběll odhadovaný na.cá 150oo. přeslavuje pouzedVě pÍom le
cechů ži]ícjch v ProtekloÍál!' a 1o pro genocidUm nestači kroměloho úÓe|em byo zaslmšt



proloko|! Ó Výs|ech! obviněnéllo Jan SINAGL. nar 09121952 vBEROUN

á pomslit se, nikoičeský nálod z|kvidoÝat' Jde ledy o vé|eóný z|oěn, bÍltáni a naproslo
neospraved njte nou represá|j vúóicv |nímu obylalelstvu aene ogenoc]dium,

Jinak]e lomu u pová]ečných !dá|ostí. Úmys|dosáhnoui fyzické e|imnace německé menšny
vypl]'!á zčetných prcjevú představile|ů slátni moc]i stačí přpoÚenout Beneše a jeho
.'vy|ikÝidování 

' nebo prcjev generá|. séroeje |nc.a č|ena exi Óvé v ády: '.Až piijdé náé
den' rák ce|ým ná.odem zázni bojový pok'ik Husitú: bijteje' abíjejte' nenechte nikoho
naživulKaždýmusisáhnoutpoÝhodnéŽbřani'.byzásáhINěDcé.

RovněŽ počet obét| Vyhnáni ]e neporovnate]né vělŠl I když nemusime vělit sud€lskýň
Něňciprokamovanému čisu 270'000 oběli Ódsun zá sebÓ! v káždém připádě zanechá
desetlsice míVých' Někleii byI zastřeen revolučnifr] gáÍdaml, něktéli zahýnu|l
V nle.naónich táborech' ]áko by ten na pražskéfr Hagboru. da|šizahynli při pochodech

slao sé tak Vdobě miíu ná civinim obyvale|slvu á na zák|adě pÍesumpce koeklivniÝny
Táto kÍeÝ!p|Vá dodnes na českých fukou

Ťoik zÓ|ánku oana Tofiáše Pec]ny nazvaného GENoc o|Ulr/. ze dÉ 7' 7 2012 a
Umísténém n. jeho webu páragÍaphÓs. na W'!ecna cz' Mmochodem také pan Péclna
by| V téchto dnech obvinén a bude zi€jmé láké lrestně sl|||én za zueřejňaýádi p?Ýdy a
svobÓdně vYiadřovaného názoÍu slimlo teÍem sé Šámozřé]mě plnéztotožňUj a dop|ňUj o

NáŠ]né vvllnánitakiká lřech a pú miionú sudelských Němcú mě|o 2a násedek |ikvdacj
3,397 města Óbcí PÍi1oňlo dvokém odsun!jakvýše popsáno, zahynuo 270,000 |diVšech
Věkových kategÓÍii' Pod|e sov švýcarského hislorka Adriana Von 

^rb!rga' 
je reé|né óis|Ó

rřib ižné 170'000 oběli' Vzhedeň klomu že sé iedná o renomovaného' nezávis|ého
šVýcatského hstorka hovoiiciho česky. zé lento pÓčét obětipovážovat za ve|miob]eklÝni
a Íeáhý Mimochodem plpominám' pokud s] doble ýzpomínám že po náslnéú obsazen|
Čéskos|ovenska Hlerovými Vojsky skoně|o ]5000 sudetských Němců Vnacstických
koncentračnich láboíéch' ce|kové p|ocha klerou obýVa én |á 28'942.66 km čtveÍečn|ch
Mě i7] zemských okresú' 1] 200 pÍúmysových podnikú 236'818 ž]v.ostenských podnkú'
135303 zeměděských podnkú 368 akcových spo|ečnosti a 4]a spoečnosli sruóenim
omezenim Ve věci wděánl měi iednu UnveŽIu. 2 iechnické Vysoké školy 10 gymnází'
45 Íeá|ných gymnázil' 44] občanských ško| 3'165 zékladních ško, 52 zeměděských ško.
10učiIelskýcllústavú'23škÓproposlžené.667maleiskýchško 3629kn]hovén 20muzeí
a qa|erii 23 d]vade|á oper, ktomu iešlě 

,] 390 zničených vesnc á samol a 362 Žn Čenýcll
koste|ů. kapi a k|ášlerú ceková hodnola ma]etku klérý Iaklo ziska|o jejich násilnýfr
vyhnánim Českos|oÝensko jeodhadována na hÓdnolu 206 mi|ard EuÓ

sRN se opakovaně om|ouvá a piiznáVá své Žočiny zdÓby vá|ky My án po 67 |etech

n.bne s(qopl p|e p'z.á../e ' c9r z|ocl J p'o' |rc\.o.||' soj(L1ané.a'i .ž ' dobá
m'iun"|o/'eza-e:.Fl01-'o|]o1|'\|/dloslaeé!Íes'.eislélplo.áŠ.o,'elll'e''
Využiva]isvého úsIavniho pÍáVa na svobodu projev! a názoru a ná tylo zoójny protilidskosl]
UpÓzÓrňU]i, Ťo ne.iznakem vyspěé demokEljcké zemé' ae zemé stota lním zýyk|oslmia
praklikami stá|e p|alime a budeme p|atiI všch. že isme se sdědctvim zočinné
komunistjcké jd€ologie v Íoc€ ]939 doslaleĚné nevypoiédaLi' resp newpÓřáda i vúbec,

sudélšliNémc U nás žjijŽ od osmého sto|ell kdy se dostaviina pozváničéských kniŽal
pozdě]ik|á|ů. aby zku|tivova i nehostin no u kÍa]inU PÓstUpně nás náUči| hUdbě. řemes|úm a
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prérl By|o by Ýe|úi za]ímavé Ýědé(, co by zde d.es nebyLo a restáo na území ceské
repubiky, nebý sta eté práce jejch h av a rukou a jejchž vý9 édky se časlo ch Ubiňe jako
b/Óy|y.1p|dc poJze déŠl\'l 1é/a(e9lrh''lo. Dod'.s p'oxJ2-i če.n NěŤ( s'ú
'jé|'\zG-.bi'a|érLdoroýU,.ép.Š'lT|'nl-(n'Ť'oa}naopÍé\L7c|.a-a|ic1'o.|e''
V ]e]ich býVá|ých domovech ÓpÍav k ášleÍú ě jných h storckých budov'

Ťolo jasné oenoc d Um popiíé dodnes iprezident ceské Íepub|ky pan Vác|aÝ K aus veřejně
a prokazale|ně Preziden1a ze tresině stjhál pouze za V|aslizÍadu. bohuže|nenipo|lická vú e
ho za vaslzÍadu žaÓýa|' na|.ž za podporování á schváováni génocdá provedeného
Čechy na českých Němcích po skončeni 2' svěloÝé Války s|uší sé poznamenat' že tento
divoký odsun a zvérstýa probéh y zveké částiještě před oÍciáhím schvá|eniň odsunu
vílěznými mocnostmi Ťéž ]€ nulno přpomenoul že prezident EdvaÍd Beneš, jehož dekrety
toumožn]y, by óeským paraÚenlem oeněn vyznamenánim zas ouži| se o sláť' a klerý
ednlm ze 9vÝch dekÍelú amnestÓva všechíy pachale|e léchlo zÓó nú ploli idskost

ŤÓto qenocidium může ignoroýal ó popkal jén hupák nevzdé|anec. nenformovaný ěi

darébák a n]čema Vyberle s. do které kaleqore palři pÍ€z]d€nt ceské Íepub|ky pan VécaV

Pokud jeslélnim záslupcem popi€óteniloholoprotoko|UmépodezíeniztÍestnlhoiednéni
nadéé Vnimáno jako tléŠiné. Vlom piipádě se kléto ňé'trestné ěnnosl. spoóivajíci
V oznámen|pravdy o spácháných z|očnech nadá|e hásiú lotom ovšem mně zbýVá Věi]t

ien ve spíavednosl Božl, pÍotÓže spÉV€dnosl světská jž ceskou répub|lku. by a]espoň
VlomtooiíDaděnadobrÓÓpusti|a o1oVícesedokáživŽildosluacemistraJanaNusá,kleď
nežaby odvo|aL v cověři. co káza nechá seradě]iupá l

l pro m.e mé svobodá. p|avd.. spravednoŠt a demokracie tu nejvyšši hodnotu a FeÚ si
vědoú' že n kdy lýo hodnoty nepřš y samy a by|o ie lřeba VŽdy Vybojoval' caslo slé y krev
pÓi á s|zy' Národ, kte./ néní ochotén Ža tyto hodno' bojovala přnášet obělisi1ýo lrodnoty
nezas|ouži ani|]dikieřiiso! plipÍaven o lylo hodnoty usjoval oběloval svújčas ené€iia
pÍosIředky zaslo!ži s ledy polom jen bid!, bezpráví V|ádu |úzy bézchárakternÓsl ' tedy
nezdráÝého rozumu a šDahých úÍav!

Věiim že e slá|eVice těch. kteřisi1uIo VáŽnost situace uvědomuji' mysIia uvažujipodobně
]akojá aisou pipravenisamjpř|ožl ruku kdiu př Vědomi že pokud lak konal nebudou
oclneme se sVéLkoU pravdépodobností opěl zcea na Východě se všem dús|edky pro

ňorá kU. Vzděání hospodářstvia budoucnost léto země.

oŠtalně čověk nemusi Vádnoul pří|š Ve|kým Íozuňem. aby s uvědom|a z]islL ž€ áni
lis1opad 1989 náš návrát zpět do kieslanské' k!lvováné Evropy moc nepodpoli' DneŠn|

stav poLitcké scény se Všémi jejími pÍo]evy. je loho doslálečným dúkazem Nenilo Ósludou
jejich plestavile|ú ]e lo osludou občanú télo země Jé jejch svobodnou vobou' zda chtéji
vlétÓostudéinadáLežil lr,|ojjvoboulonkdynebyoanebldé.

proto jsem sé vrálIpo 20 €lech pobytu Vjedné z n€]!ryspé|ejšich demokraciiVe ŠVýca6ku.
abych pomohL mé Íodné zemi knávratu mezi Ýyspéé a kutu.ni země Je lo práce na
genemce s nejstým Výs|edkem. ŘeďmúŽe konči( zánikemčéského národa

o lo Vělši výzvou je lo každému z nás' aby kaŽdý přLja| odpovědno9t zá svůj ŽVol a
nezanechalzkázu a spoušť těm. co přidou po nás a |íeří s€ ješlé nemohou bÉnjt. Nenlto
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tedy o jstotě.laje pouze v€ sňdi nebo Ioho nejhoÉího pokudncneděáme JelÓÓvíié'

Pokud lvto V|ástnostizaĎne óeský náÍod akceplovat' lak věřím žé má i do budolcna nadéj
zářadl se mezi Vyspě|é. kutivované a réspeKované země, které bldou pro svět přinosem
Poluo l]4o Já.''osl p'',aeřé 7d l'e b.deŤe se Ťo. i<.; L 

'ěnlo 
,lsoáiT 2eŤT

oo.t| Je|c- z.alén poo'ád;| á Ž1 zp.áce dÍ-hj('je héLe-
nevyspé|osti ma|osti aj]sté fomy p ébejstvi pt] Všl úctě k p]ebeicúú iakožIo k eln ku.

Je to o odpoÝědnosl káždého z.ás. pÓcIlvé prác a ocholě pos1avlse áklivně z|! V jakéko|v
forňě' V tomlÓ smvs U ýnlmám talo 1ř lrestni oznámeni pod.ná na mÓ]í osobu

Ťoje Vše co bych k létÓ částilrésl.|ho iizení k Věcidoda '

s poslupeň pod|e s 307 odst. ] á s 309 odsl llrestnihÓ řádU: nésouhIasin

Ťo ie vše co isem chtě| kvěc uvésl protoko| mi by| h|áslé d]kloýén a souh|ási smou
Výpóvědí. po skoněeni proloko|á@ ]sem mě moŽnost s iei ziÓVU pozomě prcčGt. sjeho
Óbsáhem souh|.sim' nežádáú Vněm žádných změn ani drp|něni á ]áko spÍávný je]

podepisuj dné 12,07 2012 V 1240 hodln

-_""Ž.

,,.(ffie


