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Poilévdll wjdilřcní k tanilaněngetl troatníb gplss. Jak Jsrn
$r připr*neďřrrgnr uvaill pokláitr{n traetní spls ga tgnfirnóně
poJatý protl ué ogohĚ.

igi*"ebp gó'něitu iak p'ut řík81l,- B\y d Ttit6lt uí- kllgntl,
l*r-poáÉltufi-pr§int ponoc přt iie g;o1rĚgaek{ gng.řovanoatl

. Dfirnitry tétE trnilmĚnaatt spatřuJl JÉitnak v ton, žc orgány
útrnó r tróstaía řírcní ec řCilně ncříi§ly aáaatlou pqaqurypcg Nl
rtav a sbropažůovály pou]Fc stutrřmstl a díkary svěilěíoí T EEůJ

nit*§}tol"u:*-oiopííaly 
akuteěnostt a {fikanY sYěilĚÍgí v

HsowŮ s tín tyla protl aě rerygntípr ohromá karyaň, ktcrá
nň n§lg i[sktrdltoĚt u gpot,upracgvní}ú l vcřcJrcst!. 0 tutO kan-
paá a Jcjí žlrěaí ge gtaraly přrileytíE §osrk a řcilltcl Horotný. _fitri ÓiÉc*Ópoi.?gŮi pt pit.3}.E*$,y _.B_,_!tťl,* 1y*§*.údtlr

o cnáv*ni-příglÍ{!íhů. htcří d brprllt, řl- q§ ilortanou k lopalě,
řa na nl kFttrll. řc 1rm rlcitúí aifr. Jlrr gr kaatěn§ jtĚ itříve
lirri a ndúvňo-p§e! protl toĚnto Jtáadní etížEst F 0S SilB.
§diř-g* fiatt;tú nlli,*ovett gpt{Tý, ři,J*ry Mk8&&1,&[t8 ng*
ň§eň'g'fri#-§iaiřx';-§'Filk"- íňi" á póaiiřmt t trxla§ §tnnqstt
u irrrio "vl i--ilipáau-aárovoictr přotrlídlk wdn Jaho ngaíóastněrÉ
§g6l.a a z-éstrrpcc závoiln. Tšcatrny tyto okolmetl vatlll^k toun, ŽO

na vcřcJruat1 sl tířt} zprávy, jplm napt: , .|a u.E! 'y}y.TelaycnykangsníĚy Ea půl d'llónu k§rm, lototogtl j§oucí ilo etatlsígil _a
;ří-iilotácb.'ttcré so trnHt'gtály'na'arůř a prá§ky B pÉní sg
hrarcvalo kBUt snilů těchto natgrlálfi gg u reě našlo. Jak gnáa
rijn*na Folka Jtla o nlatra přcs ponluvy,

ŤTts okolnogt! vgitlt l k toarr , áa v gávotlě gaěal! '"ýt FFo-
násloitóvdny Jak6kol1v nruJery 8ů8tp9!1l k né oeohě. ilostk ea ř6d1_
t;i;*-rbwinýa provdilěJí řadir ú.F"rygh Ělorystí přlóoŤŤ F? krytí_
t6ehto neprabotí rncu!ívalí 9v6bo ělcnství _v lroq]'níettrokó strdně-
y politat& ovlCilal í ealý gámd a JadlnqÝx Ťářřýln bnkqr;trttn e
H.tlkeu Jsom Jln tyl Jd.

řoehopenť altuaou ty§b n6Jlépc asvětll} ot. n§Í§lailě. Jadnon
v d.nulosti strdžný vc ň*tntci Jakýst ,iaŠck oilhalll j"dc+ E ,i3o|u
nailvotlfi floska přl ivkagování cvlňGnce itocháuky do zaněstnáaí. TotO
[ia"ii-raártoti. v itgldlku toho ,"yt Lyl ovĚgú rerprostřeilně tak
orana*radordn a §ogck wu §tntl taÉvé uptklo", žc to JtÉ Jako star,
bt 619rĚk nrwi*rátl a r i!ůgl;ilkn prrstkuEg oůo§;tr sdn ro ,gávodu.

ťgk§rá eltuace Ja v aárodté l ayaí. { pp ly!1ry*ém.praeovně-
prdmíng uporu Jgt& &Óm a řtdlttl &i ofiaíld přldělo13t^prágr ť1.
pr*aoueí ;nl§§iy. Píohd t§k italtí uapřdste.Ťltalné §kaóy. Zaaě-
btngnsl, ktrří ig *mu rnluví ge§l říkejí, žo JdstlLža ae Rn§u



Jtrtn nluVÍ o§gltdvaj{ prol!émy a potíEc od §{ooke a fforatného.
tlto $r Jlbou§ortv elwpgtlt k mé ogoh§ r petťrt$ír §,na*pleduJí
oso\y, ga to, §g §§ §mu Jenpn p}uví,

Tato atr:iosféra Ja kraJně ncilomokratteká v ltilcch jr ryyplíván
strach. floná nlc spolcěnóho so sdgaaan1 aoutlružské spoiuprÉcc.

§artala rilc eltu&§!* žg poit§řclí g trcstné člnnogtl jtmtž
Jaan'§otttS a frogrk mružírají evjch' funkeí a strařilcké.přísltú-
iogtl k potir4qí krltrky a prÓJrvťncaonhlasu a JcJlc}r prŮtrpr*voi

tětmostí. '
-i PÉ"tO Íáit{n grndt, BLí r"rttllvú ,řážt1 tyto ué nár.ttky a v
toato an3olu poguroral dauou trcgtJrí 'yĚ6. A}y něl M pry§tt sku,
teilpat, řo aclé trggtní stíh{,lí Jg_wbongtruovalaon atíliáttogtí
ďch nepřátď, ktrří mě tínto pcróctuňJí pro BsJt rdrailowu ělrrngetpří ocbraně-dkomogtl a právního pořdáku. Z affiarníb řťlepí Jopgtgx patrcn fu tmgtn§n Ěímlat páo§al1 ttl ktrří ts§ otvt§uJí.

.

Ytla v}áilmuoí ů6lnlcké tříny Jg tyjdi§cnn T ailhouroh a n1-
kol1v ve t{ll tňch ktďí n6 pgrg*naJL-Preto Ja třrT.a ď},át tlů-
elodně itotlrřování'uákod a nrilbat přiní těoh, řtrr* so ja gnďí
aneužÍva! kl zffiní gťŇ_pc{logtattfi, By6 ngkglé Ětnqog11 a k
percrknd Jlu oeotnř ncpobillgýo§ offit" ' ',. , ,,'i",.

11 '_ .§rott apětaá§,i*il&,sreůi arty přt *r**ui**í lrařil§&o ilůkagu
něl ng pstřtt Jatrýn rpúaor,re a k Jirkéuu tcailm6nínu cíly m_ělbwl,
sr svážrníR tob Ér Jtilrtl^lví evěitlsoré"tytr} prot1 a§ ailrvfoyánt
arácnakratlebu a lautatau ataorfól3a* kňú ncpřtpouřt§le pno-
JI1y ayupaltí k 8ú ,63ghřr DÉle at"x. §vářt}, ác nct yl záJrn opatřp-
vat Jaffiol1v ilfikaa y dJ progptohs ,
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