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Prosba o zaručenípráv

Vážený pane presidente!

obracím s naVás se zdvořilou Žádostí, s plnýrn vědomím a nadějí, že jedíněVy, pane pre.
sidente, jako staý bojovník za práva horníků,pochopíte oddůvodněné body mé prosby a jakc
hlava státu zabráníte mnohým škodliqfrn zjevům' které pod4lvají pracowtí morďku odsouze.
ných a jejich zdraví a skutečnostem, které nevědomě neb záměrně poskytují vhodnou látkt
k propagandě a hanliqy'm pomluvám čestných straníkůa lidí vůbec.
Po sedmi létech strávenÝch v uzar.řenÝch ústavech a dďších 4

7z

roku

V

Zaiateckém tábo.

ře a koncentrácích v Německu a Madarsku jsem se dobrovolně přih1ásil na práci v hornictví.

Vúnoru t. r. jsem jako betonář

hlubině na\1I' patře Vedoucí skupiny na Šachtě Barborz
III. Slavkov započď práci mně dosud neznámou a jiŽ v březnu jsem splnil normu na 100% s vý.
dělkem přes 2. 860 Kčs a úplnéspokojenosti naddůlníhoIng. Sosenka.
v

V květnu t. r. v zájmu národního pŤesunu praco-"'rrích sil byljsem přemístěn na šachtt
Eva ]ách1mov kde pracuji jako tesař opět na 100% ačkoliv za mnohem za horšíchpodmínel.
pracor.ních a hlarmě ryŽivovacích než na předešlém táboŤe.
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Výhody pl1.noucí z praco."ního qikonu dřívějšíchměsíců zde nejsou uzniíny, s poukazem
Že tu není Slavkov a přesto, že jsem pracoval dva měsíce nad 100% _ dostávám stravenku
............ (v textu ne1ze přečíst) pod 90% která kvalitou i kvantitou horšíneŽ iinde.
Hned při příchodu byli mi zabaveny věci, zakoupené v kantině svatopluk Tábor a to
1 fárací kabát, 1 khaki svetr, 1 teplríkové kalhof, r bílétričko, l pár pďcoqých rukaúc.
Nehledě na mokrá pracoviště jsem lybaven jen jednou soupravou práďa a tak v zabláce.
ném a mokrém prádle jdu spát aniž mám možnost sušení(Utrpěl jsem již zánět troj.
k]anného nerlrr a čelnídutiny)' V jiném táboře horníci maji vŽdy dvě souprar,y prádla
a smí si topit na ubikacích.
Přes to, že jsem úce než 5 roků Zaměstnán v různých oborech a isem ženat a mám
1 dcerku _je mi strhávána sriáŽka jako svobodnému a dítě zákonnou podporu nedostává.
V jiných místech mi byl povolován písemný styk s manželkou a dcerkou, zde mi tato
moŽnost povolena nebyla, ačkoliv i jinde jsem musel podepsati plázdnou obátku _ jako
za přijmuty dopis od manŽelky Žijícív Anglii.
JiŽ dvakrát jsem žádal podporu pro otce, kterému je78}'et a zdravt má pod1omené pobytem V koncentračnímtáboře, dosud peníze neobdrŽel.

YáŽený pane presidente, toto jsou jen čáStečnébody, které nesporne podbourávají pracorrní morálku a berou l.íru r.e sprar'edlnost i u těch, kteří od přírody jsou rození jako dříči,což
se zhoubně projevilo u mnohých na tomto místě minulý měsíc.

Jsem si plně vědom, Že brrdete mít zájem, kdo se obrací s tak ZáVažnou žádostí naVás
Vám nabízim laskavě možnost Se informovat o mé osobě u Vašeho starého spo]ubojovníka _ horníka Františka Mikulíčka, býalého senátora za KSČ, kteý nám byl svědiem na
svadbě a po mém návratuze zajetí referovď o mé práci ve prospěch zajatců RÁ (= Rudé armády)
panu vehyslanci Majskému v Londýně.
a proto

Vlážený pane presidente i kdyŽ jsem byl u Vyššíhovojenského soudu osvobozen v procesu 18. 6. 48 a potom na hrubý a přímý nátlak býv. gen. Rajcina postupně odsouzen k ďouhému
trestu, já si nestěžuji ani neprosím o milost, mně blďí jen pocit spravedlnosti, že skoro všichni

moji soudci a prokuIátoři byli již sami odsouzeni neb popraveni - bohužel někteří uprchli za
hranice. Já dnes jen prosím o zaručenílids\ich práv l'yplývajícíchz pracovní moriálky á-respektování nařízení lyššíchínstancí.

Nechci se odvolávat na pana Majského ani na mnohé poslance Sovětu a zajatce RA, ktejsem
n.ýrn
obětavou a nebezpečnou spoluprácí tíehčili zachránil Životy od srnrti hladem v růz.
ných zajateckých táborech, přidružených u táborů anglicloý'ch ani na.odboj ve Varšavě neboť
toto-vše byla moje moriální poúnnost učinit Ve vďce, ale bohuŽel snad i h]avíídůvod, proč jsem
n1'ní zde pošpiněn zbytky kolaborantslqých živlůna šternberském okrese a v olomo.'ói
1prildud
_ Stavinoha a spol. souzených v roku
1953).
pane presidente, za ] ]
loku
'bytosti Yétžený
na věky odsouzené v Norimberku,

jsem zaŽil dosti bídy, mučenía poniŽování lidské
díky sověts\ftn prár,'rríkům, prbči n1ní najednom
místě měly byt zážitky z němec\y'ch koncentráků v určitémsměru opatovrany.
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VáŽený pane presidente, prosím Vás zdvořile o pot*zení příjmu mé prosby, aby mé svědomí bylo klidné, že jako bojomík II. války' jsem se obrátil naVás abyvěc prďvdy aipravedlnostl
a čest dobtích lidí nebyla ani u nás pošlapána.

Vám

r

a

vlasti vždy oddaný
Josef Bryks.

