ROZPORY z doslovných výpovědí paní poškozené:
1. Popis pachatele v jednotlivých svědectvích paní poškozené Brantové:
26. 2. 2013 ve 14.00 hod
Kluk, mladší muž, hubené postavy, střední výška, možná stejně vysoký jako ona, hezký v obličeji
hnědé či tmavé kratší vlasy, nevypadal, že by potřeboval ostříhat.
26. 2. 2013 v 17.51 hod
Byl vysoký asi jako já, já měřím 160–170 cm, byl hubené postavy tmavé vlasy, brýle neměl, 16–17 let
8. 3. 2013 v 9.06 hod
Mladý, hezký, dobře si pamatuji jeho vlasy husté, tvrdé jako štětiny, trčely mu z hlavy dopředu,
takový moderní účes, byly takové středně až světle hnědé, délka vlasů asi 9 cm, byl hubený, takový
študáček byl o něco málo vyšší než já, já měřím 160 cm, brýle neměl
22. 4. 2013 v 17.00 hod
Mladý muž, mohlo mu být tak 20 let, měl tmavé vlasy, husté, také tvrdé, něco jako tvrdé štětiny,
délka vlasů 8,5 cm, trčely mu dopředu, měl sportovní postavu, byl vyšší jak já, určitě přes 170 cm
4. 11. 2013 ve 13.06 hod
Mladík kolem 20 roků, černý vlasy, měl delšího ježka, jako když byl ostříhaný a trochu odrostlý
brýle neměl, vysoký 170 cm

2. popis děje v jednotlivých svědectvích paní poškozené Brantové:
26. 2. 2013 ve 14.00 hod
pachatel údajně promluvil: Přišel pachatel, zeptal se, zda by ho ostříhala, ona ale již končila, tedy mu
sdělila, že ne, odmítla ho, najednou viděla, že on má v ruce klacek, nikam pro něj nešel, ale měl ho
připravený a začal ji mlátit přes hlavu. Nepromluvil u toho, v době napadení stála v chodbičce před
její místností, čas přepadení neuvádí.
26. 2. 2013 v 17.51 hod
pachatel údajně nepromluvil: On přišel, stál v chodbě a čekal a on mě začal bušit do hlavy, z ničeho
nic. Bušil mě klackem dlouhým 30 cm. Nic nepromluvil, nic mi nesdělil, čas přepadení když jsem už
končila a uklízela, pracuji do pěti.
8. 3. 2013 v 9.06 hod

pachatel údajně promluvil: V čekárně stál mladý muž, řekl, že chce ostříhat, nečekal na odpověď začal
mě bít polenem do hlavy, čas přepadení uvádí určitě po 17. hod, já jsem již byla na odchodu, měla
jsem doklizeno.
21. 3. 2013 v 17.00 hod
pachatel údajně promluvil: Stál v čekárně, při levé zárubni dveří do místnosti s křesly, zeptal jsem se
ho, co chce a on řekl, že chce ostříhat a hned mě začal mlátit do hlavy polenem (43 cm dlouhé a 12
cm široké dle změření), čas přepadení uvádí, že bylo 16.55 nebo 16.58 hod
22. 4. 2013 v 9.10 hod
pachatel údajně promluvil: Viděla jsem u dveří vedoucích ze zádveří do čekárny stát mladého muže,
usmíval se, já jsem se ho zeptala, co chce a on řekl, že chce ostříhat a pak mě již začal mlátit polenem
do hlavy, čas přepadení uvádí 16.55 až 16.57 hod
4. 11. 2013 ve 13.06 hod
pachatel údajně promluvil: dle úvodního sdělení poškozené, na otázku státní zástupkyně poškozená
odpovídá, neříkal vůbec nic a začal mě bít
V čekárně stál a usmál se na mě, stál opřený o futra a ruce měl za zády, říkal že chce ostříhat a pak
vytáhl poleno (na dotaz odpověděla, že nikdy neřekla, že by to byl klacek) a pak mě začal bít, k času
přepadení uvádí, že to bylo tak 10 min po odchodu malého chlapečka (ten odešel prý kolem 16.45
hod)

