"V dáli vidím svìtla svìta, vidím lidský dav,
však já pøebývám v kobce ponuré. Po právu se tak
stalo, po právu? Ne, pro hanebnost a nezájem
vyšších."

V SOUÈASTNOSTI JE naším nejvìtším
problémem nedostatek finanèních prostøedkù,
kterými disponujeme. Obracíme se tedy na Vás,
veøejnost, s prosbou:

"Mùžou mì uvìznit, ale nikdy mì
neznièí!!!"

POMOZTE NÁM ZAJISTIT dostatek financí
na to, abychom mohli zaplatit všechny potøebné
právní úkony. Dnes je to Pechanec, zítra to
mùžete být právì Vy, kdo bude potøebovat
pomoci. Nebuïte lhostejní!
Hotovostí èi jinou formou pomoci v kauze se
obracejte na: Martina mobil: 776 118 449
èi pøijïte do Drakar shopu, Havlíèkova 146,
Chrudim 537 01, nebo navštivte jejich internetové
s t r á n k y h t t p : / / w w w. d r a k a r s h o p . c o m ,
nebo kontaktujte pøímo Vlastimila Pechance na
adrese: Vlastimil Pechanec, 9.11.1979, PS:335,
Státní vìznice, Klatovská 202, Plzeò - Bory,
306 35. Na tuto adresu mùžete posílat složenkou
typu C peníze na jídlo, vitamíny, tisk a placení
zdravotních úkonù (zubaø) atp., polovina èástky
bude stržena na pohledávky vìzeòské služby
a soudù, zbytek bude pro Vlastimila Pechance ve
vìzení.
Èíslo bankovního úètu na právníka
a úkony k obnovì procesu je u Èeské
spoøitelny: 1 5 2 7 6 2 1 1 2 3 / 0 8 0 0

"Tam, kde vládne bezpráví, je odpor
veøejnosti povinností!"
DOSUD JSME UÈINILI tyto kroky:
a. Paní Pechancová, matka odsouzeného, podala
žádost o prezidentskou milost. Žádost podalo i
mnoho dalších lidí, ale všechny byly zamítnuty.
b. Požádali jsme o pomoc ombudsmana veøejného ochránce práv. Díky tomu, že je nyní
kauza po právní stránce uzavøena, ombudsman
do ní nemùže ze svého postu zasahovat.
c. Oslovili jsme nìkolik právníkù. Kauza je
kontroverzní, øada z nich ji odmítla pøijmout
anebo si øekla o takový honoráø, který bychom
nebyli schopni zaplatit.
d. Koneènì jsme nalezli právníka, který je ochotný
se Pechancovy kauzy ujmout a to za standardních (bohužel však ještì nemalých)
poplatkù.

PODPOØTE VÌZNÌ SVÌDOMÍ !

KAUZA
VLASTIMIL
PECHANEC
Následek èeské justice!

DÌKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU A
SOLIDÁRNOST!
ŽÁDEJTE PRAVDU A
SPRAVEDLNOST !!!
VÍCE NA INTERNETU A PODROBNÉ
INFORMACE O CELÉ KAUZE
A PROJEKTECH NAJDETE NA:
Website: http://www.pechanec.tk
e-mail: vlastimil.pechanec@seznam.cz
Info:
verejny.protest@seznam.cz
Mobil-tel.:
+420 607 14 38 18 (Jiøí)
Leták spracovali a vytlaèili èlenovia obèianskeho združenia
NOVÉ SLOBODNÉ SLOVENSKO - www.nss.sk

www.pechanec.tk

VRAH ÈI
OBÌ SYSTÉMU?!

Kauza Vlastimil Pechanec - vrah èi obì systému?!
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KAUZA VLASTIMIL PECHANEC –
VRAH ÈI OBÌ SYSTÉMU?!

! Plánek místa èinu neodpovídal skuteènosti.
! Soud ignoroval znalecký posudek z oboru soudního
lékaøství, který prokázal, že se pøípad nemohl udát
tak, jak uvádìjí svìdci obžaloby - Pechanec stál dle
výpovìdi svìdkù èelem k Absolonovi a bodné rány
byly vedeny tak, že odpovídaly útoku leváka,
Pechanec je pravák!
! Nikdy nebyla provedena ani konfrontace èi
rekognice, aby se nepochybnì prokázalo zda svìdci
obžaloby (Romové) nelžou, když se chybnì
spokojili s tím že ho "znají" (z vyprávìní a bludných
legend Romù) .

obìti - žádné stopy nebyly nalezeny ani na obleèení,
i po testech na DNA), proto byl následnì z pøípadu
jako dùkaz vyòat a oznaèen za bezpøedmìtný(?)!
(Agilní Kraj. st. zástupkynì v Hr. Králové JUDr.
Renáta Vesecká, byla v øíjnu 2005 dosazena na post
Nejvyšší st. zástupkynì ÈR - paní Vesecká pro svojí
kariéru udìlá, po kauze Pechanec, asi vše).
! Absolon jako Rom nevypadal, což uvádìli svìdci, kteøí
nevìdeli, že je Rom, tak i Pechanec - tudiž je tzv. rasový
podtext absurdní!
! V bezprostøední blízkosti poškozeného se
v okamžiku, kdy došlo k jeho pobodání, vyskytovali
lidé, jejichž popis odpovídal popisu pachatele. Jedná
se napøíklad o Leoše Øezníka a zejména Roberta
Homoláèe. Øezníkùv strýc je policista, který pøijel
zajistit místo èinu. Homoláèova teta byla dlouholetá
soudkynì Krajského soudu v Hradci Králové (Mgr.
Jílková). Dále tam byl v blízkosti Absolona
polovièní Rom Karel Krátký se kterým
"obchodoval", a mìl míti pomìr s družkou Absolona
- které dával 4 lístky, na místì u vchodu. Krátký
záhadnì zemøel v bøeznu 2002.
! Jednoznaènì ve prospìch obvinìného a pozdìji
odsouzeného se vyjadøoval zmocnìnec rodiny
zavraždìného, anarchista Jakub Polák, který
upozoròoval na rozpory ve výpovìdi romských
svìdkù. Jeho pøipomínky nebyly brány na zøetel.
Navíc v den, kdy mìl jako zmocnìnec pøed soudem
pronést závìreènou øeè, v níž chtìl poukázat na
všechny nepøesnosti, ho romská rodina zbavila
zmocnìní. Polák je ten poslední èlovìk, který by ve
prospìch Pechance byl ochoten vystoupit, aniž by
k tomu mìl pádné dùvody. Pøekvapivì se veøejnì
vyjádøil, že Pechanec není vrahem, ale obìtí
neschopnosti státních orgánù spravedlivì soudit;
vrahem je nìkdo jiný, a pravdìpodobnìjší verze jasnì
ukazují na možné pachatele.

PODPOØTE TAKÉ OBNOVU PROCESU!

- THE VICTIM OF SYSTEM SVITAVY - Dne 20.7.2001 se ve svitavském baru
"V zatáèce" konala diskotéka, na které byl neznámou
osobou pobodán Rom Otto Absolon. Poškozený byl
odvezen do nemocnice, kde druhého dne v 9:25 na
poúrazový šok zemøel. V den smrti Otto Absolona, tedy
21.7.2001, byl k podání vysvìtlení pøedveden na místní
policii tehdy 21 letý Vlastimil Pechanec, který
pøedchozího veèera na téže diskotéce popíjel se svými
kamarády a snoubenkou. Byl vyslechnut, veèer obvinìn
z vraždy s rasovým podtextem a druhý den vzat do vazby
z dùvodù, které byly dosti absurdní - že prý „užívá odìv
pøíslušící k hnutí skinheads.“ (Pechanec je svitavský
patriot a nacionalista, pro tento pokrytecký - zloèinný
systém, tedy osobou politicky nepohodlnou.)
PO ZRUŠENÍ ROZSUDKU Z 29.3.2002 byl opìt dne
17.10.2002 Krajským soudem v Hradci Králové uznán
vinným z trestného èinu vraždy s rasovým podtextem
a odsouzen na 13 let. Na místì se proti rozsudku odvolal k
Vrchnímu soudu v Praze, který mu 4.3.2003 udìlil
výjimeèný trest o 4 roky vyšší, tedy 17 let ve vìznici se
zvýšenou ostrahou. V souèasné dobì se Vlastimil
Pechanec nachází ve výkonu trestu ve Státní vìznici Plzeò
- Bory, od 7. 12. 2006, kam byl pøemístìn z Mírova bez
udání dùvodù! Od zaèátku nebyla ctìna práva na
presumpci nevinny, když byly patrny jasné mediální a
politické tlaky v kauze (za vlády kryptobolševické ÈSSD)!
KAUZU VLASTIMILA PECHANCE doprovází velké
množství pochybení jak ze strany Policie ÈR, tak ze strany
vyšetøovatele Krajského úøadu vyšetøování v Hradci
Králové a také soudù. Soupis pochybení je obsáhlý, a tak
namátkovì vybíráme jen nìkolik bodù:
! Policie na místì èinu nezajistila stopy ani
potencionální svìdky a nepronásledovala
údajného pachatele v èerném, který mìl utíkat
smìrem k parku Jana Palacha (dle záznamu z místa
èinu).
! Vyšetøovatel Krajského úøadu vyšetøování v Hradci
Králové nevyslechl všechny svìdky (dokonce ani ty,
kteøí se nacházeli bezprostøednì na místì èinu).

VRAH NEBO

OBÌ?

"Nikdy se nevzdám, nikdy se nepodrobým,
mé svìdomí je èisté!"

(fotografie z Vrchního soudu v Praze 4.3.2003)

! Svìdci obžaloby uvádìli popis pachatele, který se
neshodoval se vzhledem a obleèením Vlastimila
Pechance (svìdci uvádìli, že pachatel byl obleèený
v èerném èi tmavém obleèení, byl blonïatý a bez
vousù, Pechanec byl v inkriminovaný èas obleèený
do svìtlých sepraných riflí a bílého trièka, je
hnìdovlasý a mìl bradku, což vyplývá i ze záznamù
Policie ÈR), což je základní rozpor!
! Údajná vražedná zbraò (svìdci obžaloby se rozporují
i v pohybu, kterým mìl pachatel bodat Absolona,
uvádìjí, že rány pøicházely z opaèné strany)
- zavírací nùž o rozmìrech èepele 7,5x2,5 cm - , který
našla servírka druhého dne po èinu na dvorku
diskotéky, se neshodoval s rozmìry bodných ran po
tìle obìti (ty byly až 15 cm hluboké a 2 cm široké). Nùž
nenesl žádné stopy (otisky, pachové stopy, DNA

VRAH NEBO

OBÌ?

Soudci asi nikdy neslyšeli o právnì teoretické zásadì "IN
DUBIO PRO REO", když v pøípadì sebemenších pochyb
o vinì, musí být obžalovaný zproštìn!!! Není to však jen v
teto kauze - viz. Kauza Jiøí Kájínek, atd.!
VŠECHNY TYTO SKUTEÈNOSTI nás dovedli k
názoru, že Vlastimil Pechanec není pachatelem výše
zmiòovaného trestného èinu. Proto se v jeho kauze
angažujeme s cílem iniciovat obnovení trestního øízení.

VRAH NEBO OBÌ?

