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PREAMBULE:
Tento pohovor je uskutečněn pro účely obhajoby Vašeho vnuka Lukáše ve věci jeho obžaloby
pro pokus vraždy kadeřnice v Hořicích v Podkrkonoší dne 21.02.2013.
Předpokládám, že jste již souhlasila s provedením rozhovoru, který bude nahráván a hodnocen.
Nicméně musím zdůraznit, že Vaše účast je dobrovolná a máte právo celý rozhovor nebo některé
odpovědi odmítnout. Pokud si budete přát, můžeme Vám poskytnout kopii záznamu. Souhlasíte
tedy s pořízením záznamu z našeho pohovoru?
1.   Užíváte nějaké léky, které by mohly ovlivňovat vaši pozornost a soustředění?
2.   Užila jste včera či dnes větší množství alkoholu nebo nějakých drog?
3.   Cítíte se připravena pro pohovor? Prosím vás o maximální koncentraci. Pokud nebudete
některé otázce rozumět, tak požádejte o vysvětlení.
4.   Uveď te něco o sobě. Stručný životopis, odkud pocházíte, jaká jste měla zaměstnání.
5.   Kde v současné době bydlíte a popište Vaší stávající rodinnou situaci.
6.   Jaké máte koníčky, záliby, jak trávíte volný čas?

OTÁZKY:
1.  

Kdy jste se dozvěděla o přepadení kadeřnictví v Hořicích, které se odehrálo dne
21.02.2013, a za jakých okolností?

2.  

Popište, pokud možno, co nejdetailněji chronologický průběh odpoledních a večerních
hodin dne 21.02.2013, vždy s příslušnými časovými údaji.
Hlavní záchytné body:
a)   Příchod domů ze zaměstnání,
b)   Konverzace s vnukem Lukášem,
c)   Jeho večerní program.

3.  

Kdo byl dne 21.02.2013 v odpoledních hodinách doma dříve – Vy ze zaměstnání nebo
vnuk Lukáš z výuky angličtiny?
a.   Popište co nejvíce podrobností k tomuto, včetně časových souvislostí a obsahu
Vaší konverzace.

4.  

Vyjádřete se osobnosti Vašeho vnuka Lukáše.
a.   Jak často a za jakých okolností případně se v předmětné době na počátku roku
2013 zapojoval do rvaček?

5.  

Jaké měl na sobě dne 21.02.2013 vnuk Lukáš oblečení včetně obuvi a zavazadla?
a.   Jaké jeho oblečení včetně obuvi a zavazadla bylo následně vydáno policii a za
jakých okolností?
b.   Co se dělo s tímto oblečením, obuví a zavazadlem v mezičase od 21.02.2013
do jeho vydání policii (čištění, praní, odstranění, vyhození atp.)?

6.  

Disponoval Váš vnuk Lukáš v únoru roku 2013 nějakým mobilním telefonem?
a.   Jakým případně?

b.   Měl při sobě mobilní telefon v odpoledních hodinách dne 21.02.2013?
7.  

Měl vnuk Lukáš v době, kdy jste jej viděla odpoledne dne 21.02.2013, na očích brýle?
a.   Ze spisu je zřejmé, že jste mu v průběhu měsíce února 2013 pořizovala brýle
nové, vyjádřete se k tomu.
b.   Nosil v předmětné době na počátku roku 2013 Lukáš kontaktní čočky?

8.  

Řešila jste s vnukem Lukášem otázku, aby se jako svědek sám přihlásil policii? Vyjádřete se
k tomu.

9.  

V jaké zhruba výši disponoval na počátku roku 2013 vnuk Lukáš finančními prostředky a
z jakých zdrojů?
a.   Jaké měl v té době příjmy a výdaje finančních prostředků?
b.   Jaký měl v předmětné době na počátku roku 2013 Lukáš vztah k hracím
automatům a kasinům?
c.   Je Vám známo, zda někdy Lukáš odcizil finanční hotovost svým rodičům či i
Vám a Vašemu manželovi?

