
Tážoqý pane presÍ'donto t .

B1ÍEí
pťdco. J'á
poclroduJ í nantť astovat ůo u1lc.

va Vrchlat í ilng ./'4.].!]8ll

so den 1.5.1984. kted oďÍ svět oslavÍ Juko
ovšou nouudu nczl těuí 

" 
Flgří k oslavó tohoto

-'Ťoto Lvch ďfěl udé]at na] orr rekar'itulacl. Vl:d'y 1]y-l 'j'.en
v ninulosíi iódgJ ř6šoní sítuace s nár,ravu mýcli porušenýcn 'ráv
nará lel .i:an louze nrt lszájea a \vroLr cl.?1. 3lý'1o 'rÍ té' v/tJ'-
k'íno, :'e_ up].atř'nji nespr'{vřré oo.i:'.]uť'y. ?ódívoj'oě :e 1l'^to r ':'rět
n.t]-.o'l i:' t^vl v tr"to .'é poŽ_dav1:.. rp spráwé. V pří1,rdě ót'yř min':1;icl.
tŤíoi|'l. íri:u 'iien na nrv '''o ríie neoěl r'ráci lson ve třech t řJ-
iadách lvl il'iarny v sourjnírr snor'rr o ur'čonÍ rrĚplalnost1 rozvLl lni
|racovnífio n"iněr'u'. i'ou''" v je;r'ol. uříoadě jsen'úspdšrql rrer,yl :
to 1roro, Že do!1o )r pc'-iršouí z'iko"na.

'' 
uvodeného v1díte, Ža lriněÍ ve Ťšoch 1Ťípadech, td7 json

sB dolláhal n'jpÍavy v případecL porušonÍ raých pracovnělrávních
piáv "ylu pru'vdo L" né .s'tranč. Í'oložne sl-]rřílon otáz':ir jaké
o}rrc:u,j dkodrt '"1 "jval) lo,,lní1'1; ' l:d'ňy odpověilnÍ precovnícl
nnstrl"all lůivu'do písl'u a k řo:ení prorlÚnťl ss zpoč,ítl'rr postavlll
odpovč{ně. liio b 1r ovdlro ga nestl;Io. Ío ].dtn Jsen nusol 1"ýt 

'^ 
o!

irí4e a prolLény řešlt z r]louhuqirir:i. souďninl opory.
'nos'ych c|rtř} ';uto g1tuí'(ji poyí}vnat s r:ýul trcstněnrívnÍní

1rol1'lrr3. J"sen odstgován :,,r úd,isnóho norušovríri 2á]:orÚ :lořná jonoe
proto, lio to ohce rrÍl J okresní pr ol:urátor. Ťakd dnes hledáln or'gcn'
]rtorý 1'y tcto porušování zÁl_or,i zastav1l a zJednal nótravu. $1kilo
n*u;i t.ýt na poclr;r'ách' Že l;e ď'lráJíu a zJodnán nárTavu Í l'ój'+'y
to uělo trvat léta_a rč1 jonon tol:u při''Jp{so}it da]'ší žíÍot.

f:"axc tedl zcel', Jelnoznačně uk:uujs, ;e nó n:iro}y a vo1ání
} o !r tr'aT 6d]noati .tscu dů lorlnó.

Budo to jlž třetí lrvý máj
prucoYat 'l pdtý v r'ón životi.

po sdbé' lrťty je ni zar.ráněno

sYát ek
dne ry-

z e_sáh]- a zaJ1stíl 'Ja'lro nezaněst-
Ž írilira Vás rane lr:esidontó' Lů-]r j$tě o sor.ně

a'.;cL J1;-; l/tý 1rq ťJ vo :v,''" ::ivotě netráv1l
n trý. nď.') ve vňzení.
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