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Pane presldente,

prosím za prominutí,žeei Vás dovo1uJi obtěžovati pŤosbou' která.pro rnne znamená jed1né výcho.lí6ko ze zoufa1-é BÍtuace, ý níž,se octla celá moJe rodina. ProeÍn, Bb;ýste t1'ím svou přínluvou vrátiň našeho syna,
bývalého maJora 'letectve a zahraniěního vojáka Josefa Brýkse',
nar.18.března ].916 v Lašf,anech,okres šternberk,který byl v
květnu 1948 zatčcn a má býti dne 9.února 1949 poetaven před

státní

g

oud.

. Jsem s ad'ndee áti].e tý staŤec'haJný
na odpoěínku.celý urůJ život byl tvrdý a trpký a dneg'kdy jse'l
takřka jeduou nohou v řrrobě'bych nerad zenřel v bořké beznadějI a s poclten křivily epácb'ané na mém aynovi'kteyého Jako
otac oplavdu dobře znáú. Í zpomírrám ei na dobu okupace 9 na
všec}ray ty hrůzy'etracb a trcjígtotu ve které jsne tr:nkrát
ží1í. Náš Joacf se nikdy neenířiI s }&richovcm a s v,ývo jen
událostí po něn }rleťlal cesty po nicbž se }rodlal zapojit do
'
bnutí odporu. Ťcnkráte Jsem poznal co je to strach a úzkoat o
život v]'gataího dítěte, ktr.lému ae osud postaral o to}ik krušnýcb a bolestných zkoušek jako Bnad nálokouu..3y1o pro mne
ú1evou,kdyžse nu podařÍ1 odchod do Něnecku nepřáte1ské cizi.-

ny'kťl. se př1poJil. k těm'kteří 8í wtk1i ogvobození v1asti
za evůj. neJvyěší cí1.Josef by1 vojákem, proto ponáha1 pod1e.
avých síl a schopností - po vojensku.Ooud i tentokrát přirrí*
c}ra1 ž1uěe do opoJného vlna vítězaého a glavného vzestupu'
ByL za lctu nad Něueckcn sestřelcn a to, co pToŽÍ1 v zajetí,
byIo až dosud ne jhoršíroúaotíqrJebo -žir1ota.Hrrlza a muóení
g€stapáckého ža|áYoyání , něk o1íkerépokuoy o útěk,crsrnatické
výe1ccb1r,kdy nejenon Jeho v1aotní,a1e i naše žívotybyly v
aá'zce, to všochno zanecbalo Btopy |la jeho těle , nezloui1o
věak jeho duc}ra.Zilař11j átěx,navázání spojení B podzennín
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osvobozonackýn hnutín polakým a návrat k gvérou bojovérnu
útvaru znanena].o pokraěovánÍ ol to3l až do vítězného konce.
3yJ' Jeen hrtiý na evého syna a b pýcbou jsanr sJ-cdoval, Jak
ťlává vcěkcrou 6vou enérgiísbá Yc11ké 1áecc - láece k v1ast1,
JeJížosvobo zcní se Jcnu stal.o zeéétkqmredoettré e evět1é

k.pÍtoly žívotnÍ.

Tín bolostaěJšínpřobvapenín
oelou roctinu by]-o Jcho 'zgtécní.Yěcrvcnc1 1918 by1
postevca přcd voJca'aký aouil e o svob
o z.B. RadoBt
aešc aeně].a ťllouhého trvání,poněvadž ncJenonže aeby1 propuštěa,za ptll roku po té byl osvabazující rozsudck zrušen,
a budc dac 9.únore t.r. postavca pŤed etátní eou.l.
Jsen gtařcc nad hrobcn,. Jsen
doccls prostý čJ-ověk,al-c mán gvou čcst a ebc1 llt až do
koac. gÝého ž1vote příuo a bez skIopenýeb zratnl. Dovedu
příJrnout Jcho ogouzcní bcz jeťl1né}ro projevu aegoublagu
1
když mne to hluboce raní, paklížeee prokáže,že e1 o.1gouzení zae1u.buJc. Pakltžc se ohlcťlá,žcjebo proviaění ncní tak
těžkéa tu s1 ilovo].uJi příponanout, 'že by1 voJ.soudea již
Jcdnou @gYob6zcn' b'lcdáo paac prcolileutc spravetllrroet u
Yás a proeín Já s tarý otdc za své ťiítěu Vás,který jste
o.
tccn nág všccřr,příJněta ho ae nl.1ost e vratte nu tu svobodu' kteron on p onáhel d'obývat.
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