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Po zákonrrén pouěení r po seznáncní s přcdnětcu,trvýrlcchu
k věci uTádíE:

Nr počátku ťslcclru jrcn byl mvněž pouěcn vG 6q7slu
§ 1oo,/1 tr.ř. r poučcn dále jako §Yědck a protrlešuji, že

ncjsou [i zAáw. žádné skutsěnosti, kt"Té by ni bránily
y této Těci yJr]po!-latrt jrko sTědc|" Vlpovídán všc, co vín.

vG věznici v tsred,c i KráloYé ls"E by]. v dubnu 1988

vc vrzbj. By1 jseB zd6 Ir! ccl6 a MrTitncn Absoloncts
r později bJrl tlán k nán nr cclu i PtYc]- fonkr. Ncdokážu

Již pro,od§tup ěasu říct, Yc tt.rén o}dobí Tonkr byl atán

k náB nr calu. Prm.tuji el, lc povoaoě jsE6 byli n.
c.lc č. to3, byli jsEo tlB uc z.ěátku jcnoŘ já t Ábgolon
e poz9ěJ1 n. tuto cclu přišel i Tonka. Již nr této c.lé
č. 1o3 úonkr ncjéd1. Pokutl gi palituji l to ci,panatuji
dobřc, l{onki hncd od prYního dnc, když přišcl k náli nr 1

celu, jídlo néJcd,l. Ptrli j8r!c š. ho, proč nejí r říkr1.
rtáa,, žc jé nrgÝůj, žc ncchci jíEt. odnítl]- teké pít,
nopil rni ěaj .ni káYu. Jídlo, ktcTé wonkl n.snědl,j§Eé
poté Yraccli nezpět cbodb.řůn, kteří brg]"i Bédobí.
v torn počátku nikdo z chodbrřů rni z příslušníků sl.lY,

kt.ří s nimi chodili, s. ncptrl, proě !ťonka ncjí.
iiJoř*a od!ítrl i pít a nápojc, ktcTé js!Ác dostáTlli, ncpi1.
Já 3 .{bsoloncE jsne příslušníkůn, ktcří doproÝázcli chodbďc,
hncd od počátku říkali, žé Woirke nejí l n3,Ýíc to Bus.ti vidětj
neboř Jcho JídIo j§Bě vreceli s nlšín prázdnýa nádobíu.

Ncalokážu říci, z.. jak dloubo, .lc Ťln, že poté jsme

byti váichní tř-i piíenístěni nr cclu,ě. :l38. Nj}doňz" pŤí8}ušaíků
sNV, tdyž,.vonk. oárít"l jíst, náL,nqříkrl, lbJrchorú'zkóuš;li
do r_r$ro. do_§ift něj*é'jídlo, .pouz,q Y jcdnoB příprdě j€dcn
přísíušník, slp,, 'víu použc,' že Eu řtkr]ji b!.o.n&ák, nán, frř.',n9s!
roirilpy a i cšuru,hlÉkd r říkrJ-- nám, ebychon zkusiti nrúáěct

"oŇkí _ao nďlta . ''a,it ;" +tóntóvi.' 'lía, Zc to !íonkr -ncjcdX.

Jcn sé'trobhu Ťlrpll. e]'ékr. N9dókážu říct, kdy to 3 tíú lrlékcE
ly}o;, {c-d9rr{žg !p o$rdrioiť, teri z!,,i.rbr 6'dry1 .p{cd edŤí.,
Jjiď .Tc w§iq}t pYígedcinl,-. J.k ,j§!ts Již uvcdl,'i J8tEc voBkovp ,,

iriro :lrr.qJr-j ;pbť.. luy,5"...;i _uYědoBovrli., že kdýbýcho4 .

jídlo id'YonřoÝí_ s'nědli| r jcau sc něco 8ta1o, že by'tc'
crl.o6ri 'ne. nii ., 'pro!" 'Juui" jlar_o foontv vžd3r ťriceli.
Pokud si prertují, pollz. Ý. dYou příplťlcch přiěli chodblři
nl crlu r pokoušcli 6G ťonku krÁit r to v pol6dnc t.n dcn

í.l ./,y. -4rzlr-U?a( aé ^" "-/
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lo!k. ,.!ř.1 . poprÝé to bJrlo rri 3 atn, př.at J.ho ,rítí.
ílli"::_r: .nl_Ý J..lno! přípritě O" 

""Á-""" ;;;. "._íolt.l,í r to co polL, po chyíli yrrv-".i. il;;-#;;;:;,
k:"a,;1:.":,no.ool cho.tbrřů ".lr,,iiiri i ti§i"rou,,r"i

lffiT;"::::_Ť J'-,Tlul,, ry l"l" pm iet]r"-"*.fi.Íljl;
,, ffi,l."]ii]i"""'"^3:""3*yo1', o.-".r.,- l. ir;;"r;;;;,'ll.J"*.;,§&:,n 

;: ::.;ilI]::.:::"::y, l_*o o*o,,lii";.;Jil;i.1 ;:]
, W j: :Ť::::l{_*: Ť;i iiíij".j;i1,1itH'jl.ili]'' -': ::Jť,:', ::_,nn,*_.un*., ;;;fi;il::i,§il:;1;.j:

lJ,,, 1í ,".] lvonil nr.tobo příálšníkr, -;;;;r:;il"r.iT".i*.,
ť, ;:": lj: ::::,::_.1r.o._trěínálr_aít "ti"n] u,,.a otl počátku

-l , rI 1.lu6nít nl to neřalgovrl, zaYřal okénto,

l fi:r3 i§;':::'::::_':.Ť,", o,",, ř-c..] nr řy příslušaí§r,,l. gyolili tlždJt d.n r pol.rdé r"r. ,ri,'**.i]-v_.. 
gil Ir.J.al

..-' doktolr Dcbo 3 To,n].^r, Ťij^on,l::.". ": 
říklli, rblr zrvolúi

I.: uv\ Uvr-l D.Do l Yoahou naco atělrli, ža ," choTá ncnorrálaě.
l, :1.::,_:' Ý_ toÉEto. období 

". řr".., *Í Jrr. žá.trliI o poyolcní, rbJr postGl ro"ty ""ai.lJ;.;;"i:,§:i'".l :.r_:::] 1"l::r.""o"_:adnout r vía, žc 
"n"-i" ,." pří.lu§Bík

l ;j:::l-:::::_:," přiěél uěJ.ký l*" ".*r"""y'] ff:";

.; 1 VZPOuínán bczpcěaě r to ,.i cdn.k .*, 
"., 

],,-.-^], 
-+qE' rB LI'a s

,;]., l říkr.l i ň 
'.r^_:".x^,_ 

r to J cdn.k Přísluěníkoyi, tt.TéEu Jalc

trr po6t.]. !ůžcE. n.ch.t dolc; .bý-s;-n;;-r';; ;"#;.".trr Ýý§loYDý dotlz kolj
BňiÝ^l_r __^_L_ i_kr příslušník&D sfy, Ltlré JsG!,f, přivolrl zÝont.D J.G!i ří&rl zl c.lou ;-ú;;l iJ'jjrl"J] ...,

\ _rbY 
s Wonkou něco dě! elir ,r.lo .lý u.ro'r.]i'aa**" uváitía, žc::, l *::,:::"_:n":1_.o tŤlo r'i a*i, ,ur"i"a,itů!. }ir tři €i

;l ,, l l1i.r: 
. blonááěet,- *": J::,;.;;;,;;; ff":ffi::.1 tobo bJrch bczpeěnč 

,po_zn.l, itáI" j6cl *"'uiJ* pří;luěaíLovi,|.. I ktlréuu rc říkrlo ' eitán nl .r., n" 
"na- 

tT.k r §1 t.kové
i.._. ' #T::nr,:":trv, . J.šté J.d.n, Ltclébo ivcb trké pozn.l.
6,,,1,1.:1 {írlíl, žc to J. úcn, co iěl .i";;;-;;;#;T 

"T:"ř;$: _ilolLr zcuř.l.
!ir:.", ].]] r itotrz Drokurétorr 

_ 

uv ád,íJ, že Y J.atnol Příprdě, pokuťl
ř1,;1.. ri111_'"urBÍná!, si Yontl přivolrl i*o*.'"nr. -rr1o 

tor to9 .PoGl.dú. oQplrdnc, acžlzcrřrl, *' *"r". il.* bod. ByloI,_ f. dort itivaé} protožc preatrl'núl;;";;;"n." rá! v6tát,
: ''o 

bYl čGlý zclrrq| rž -a.y . ,,.a"ii;;;; z posl.dní lďGě.
i. ,..]i :']

li: ,,.,:.,:)l



-<41

-3- a.?., /??k"

§G zvcill z po§tolc u dveŤí, přišnátral 3c kG zyonku, zazvonil
r p.t uprall zpět na postGl. K{Tž přišGr zr chYíli bacbrŤ,
ou ťoakt c htě]. říct, ž! chcé doktorr, YJr3ážcl to z" sGb!,
rlc bJr1o toEu Ťozunět, že jc ten s].ovo doktor. Jjnak v přípedcch
kdy Jslnc zrroníli ry . o ktcTých J§?E hoYořil, j8EG brcb.ř"
Yo1.1i z Tlrstní inici.tjw, r1. trké Ylrstně nr pokJm t{on}ir,
kteqý zrč.1 vždyckř něco nunlat, Jakoby náts chtě1 něco říct
r pr§taB uk.zoYal na zYonak.

Jrk dsoB již uYGd]-, ne ty nešc žádosti o lékrřcd brchrři
njkqy nclcr8ovali, pouzc Y Jedron případě, rši 4 dnJr před
TonkoYou 8llrtí, qy8líD, žc to by1o dopolodnr, příYol.ný baclrař
řckl přcs obénko, .bý si rfonkr o doktoT. řekl §áD. My JsB. lu
11. vJr§vétloYrli, žc ]ťonkr není schopen už úi nlulrit, ltitož
psát i brch!ř nr to Dějrk nGrglgoval. Absolona to už rozěílí1o,
protožc to by1o pořád, dokole r řckl, a! s nín konečně něco
utlělrJí ncbo ž6 n! ně vczDe žitlliěku. zr cbvíti sG otcYřG§
dYcře, Y nich sc objcYil brcbrř s Dcndrck?n r křičrl na
Absolona, rŠ sc posteví do pozoru, když s níu che. Eluvit.
Doktorr rlc nczaYoll!. a odcšel. ŤedJr toho b3chařc poznáE.
J! to t"n třctí, ne cíkán rni blonáák.

Dále nr dotaz p r§kuŤátora úvádín, žc když j§EG brchrřůt
říkeli, že Wonkr si žádrnku k ošctřGní ncřlůžc rupslt sá!0
e nrbízclj_ sc, žc ji YJrDíšcIec oyl, ti n! to řlerclgoYalí.
Ncst!1o sc, žc by někťcrý z nlch nán to doporučil.

Dálo nr dotaz uyádín, žc 4, j§n6 Yolrku kŤlaili z ylastní
inicirtíyy, k4Tž jsen ne ě.1. 6 hoYořil o ton, žc to dostali
za úkol chodb.ři, ncvín kdo jiE to uloži1, .1. chodbrŤi ho
kncili pouac 2 x, nr oběd v d6n srolti a rsi 3 atr§, přcdtín.
Když chodbaři přišli, trk bacbař, ktcTý Je tarn pustil, nám
řck1, eř se oťočínc kc zdi,

Pokud jscú na č,l. 7 hcvořil o té i::jckci, trlr to byto
trk, že tan přišc1 !Ťšší ]_ékď § tnír.n i g b.ctrďcn,
Mysl,ín si, žc to }yl tclr cikán, alc ncr.in to přcsně.
w jsllc Eus.li jít Ycn, co §e trn dělo ncvín, rlc k{yž
odcházcli] t9} j§cD si Yšinl, ž. doktor roá v rucc teupony
potří§něné k:]Yí. D!,žel T rucc j.ště něco, nohla to být
i irrjckční §tříkaěka, !1. to nclrohu řící přcsně. zda ně].
s sebou něJeký kufřík ncbo jinou tašku, to nevím.

Zrlzz2 - re?oá-l)-
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o}rwí].i po dcjich odchodu náB ťonka říkal, ža jc nu nějak líp,
d,okonc. vsta1 z post.lc r také říkal, žc rrá obrvu, jestli
to nc!í nrtvicc, žc Jc nu najrdnou nějak líp. &dJrž jscE sc
ho ptrl, jrstli dosta1 nějgké lékJr nebo injckci, řckl ni,
žc lia rrcYí. PotoB Du bylo cclkcu dobřc rž do ránr, dokonce
JsEr ac i YJrsprli.

Tcó 5scn 8i YzporMěl, žé když JEelo byl n. podzin
r- 1989 propouštěn z Erldcc nr rilnc§tij a už jscn byl i
přcYlcěcnJt, zrvolrl 8i uě k! chodbě u pok!-adny tc! brctrrř
kt.TéDu říkljí cj}án, Yze1 si Bě boken . řck} ni, rtych
o tots; co bylo kotcú wonlqr, nikdc ncDluvil. Blížcrto ncrozváděl.
Nikilo jiný u toho ncby1. \ 1

Nr dotrz pTokuTátora uvádíu, že od toho oktnžik s §.
Enou o Wonkovi niďkdo neBluÝil, nikdo ac sc rínou kvrlli tonu
n.9poj il.

Nr dotaz prokuTátora uvádín, žo pokud jrce ne č.1. ?
hovořil o tot!, jrk tťonku oťlváděli n) ýážení, bylo to rsi
Ye třGch případec}r, dnJr přcsně ncvín, l1c by1o to ještě
přcd tíE §oudcB. Jc&rou JsEc řro odTáděli q]r s Ábsolon.ld,
Yážilo sc ne ošctřovně, r1. kolik ťonka tcirk!át Vážil, to
nejríB, byl stŤršnĚ lchký, zYcdnul jscB ho i sán. v těcb
ostatních případech si n! odYcd€ní Ton}ir blchrři DřiY.dlí
vězně.

Nr další dotrz uvádíE, žc v/onkr zpočátku dostável
nornábí stTeYu jrko r0y, ktcrou js€n uYcdl, ncjcdl, r po toD
soudu alostáYl1 to stcjné jíd1o jrko ry, rle hityž byly tŤebr
brrmbor7, ttt o! jc toěl ponaěkané, on Yšrk rni toto Jídlo,ktc!é bylo takoYé kršoYité, ncjcdl.

Nr di!.ší dotez uvádín a po přcdcstřcní části yfuoyědi
ňízke, že ná& nj_kdo z brchrřů n.ntřídi1, abycboB jiE hlá§ili,
zda ]ffonka jí nrbo nc, oni to Eu§cli Yidět, žc ncjí, protožcjcho jídlo §" vlBcc1-o.

Ne dotez prckurátorr uvédín, že T průběhu pobytu
s woabou na cc]-c ě. 138 jscn bJrl rsi 2 x u lékeřed, byLó totcn stárší lékař, r}e ncBěl J§.E odTahu nu o lťonkovi říct,protože u tobo Yždy byl bachrř r i!ěl j§cn z něho §traJlch.

afu;}o-rur-"1rř-
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Dálc na dotrz uvádín, žě některý dén po soudě, bylo
to ryslín někdy kolclo polcdŤrc, jsBc zYonili na brcbďc,
protožo víonkr 1cžcl na z.Bi i ponoěi1 se. cbtěli jsnc
zasc lékařc, r]." 1rakél aby ho přcvlékli. Přiš],i tla
tcnkTát asi 3 - 

' 
bechařů, uy jsnc s6 t0uscli otoěit

a pla jsn. Elyšcli, žc ho f,otogr!íují, Yiděli jsBc
i záblcsby r YJrpaalrlo to žc sc tín blví l 3náli s. tonu.
víD, žc nezi nini by1 jcdcn, co náE pro lIoLku dáYa1 t.p]-áky,
alc asi bych }ro n"poznal. Jinak asi vc dfo\r případcch teB
ne zá}hdě nršcho zrzYonění, rlc oplaÝdu n.YíĚ, vc ktcrýcb
dnocb to liohlo být, přišcl kloně st!ážného i bachař
§ bílýrai ěňůreni, elc nevín už lni jrké raěli hodnosti.
íJe ěrnc., žc kqybych ho znoYu ]riděl, žc bych si vzponněl,
žc jc to pt'láÝě on.

K tonu drri, kdy Ýíon}. zcnřcl uvádín následující|
Já 8i p.EatuJi, že to dopo].cdnc J§nc 2 x s Absolonets

z!íonili, r*r a když příěe1 icn bachař, trk jsnc mr řík.]_i,
aby zrvolal pTo '!?onku doktort, a]_e on nl to ncrclgoYtl.
lItB,, že jcště dopoledlle tru příšel jéště jeden bachař, ktcď
přilesl dopis pro wontu, pokud §i p]OrtuJí, by1 to dopis
otl náry, Tlonka tcžc], n. postcli r n.Eohl to podcp§rt.
Podlc i!é to přeYzctí podepsel Absolon. také tento dopi§
wonkoÝi ěet1. TjB bezpeěně, že wonka tonu brcbrřovi, co
eu doDi§ ilones]_ řck1, lby nu zaÝo].al doktora. ví!a,žc tcn
blch!ř n. to trerclgoY.]_ odpolcdne, jrk j8ats již uváděl,
Uonka zvoail 8áD jcště, přiěel tan blcbrř, ptel §e co
ettc elc a l'ronkr úu říka1, že chcc doktorr. Lry § AbsoloneB
JsBe to zYýrlzňovali, ncbol líonkr už šp.tně tsluvil r t€n
blcbrř WonkoTi řakl, že doktorr ta![ nená ! že on §á!0 !0u

népoloúže, Vín, že Wonk. poté se polil vodou z uqývedle,
leb]- si tt. zcB do té Yod§r, byl nahý r tcn blchrř náB přc§
okénko říkil, tbýchon tu vodu z. zcuě sctřc].í, lento posledai
dcn jsee toau pŤíslušníkoYi, co tsěl službu nr chodbě Eý r
Abaolonc! 2 x řík!li, aby zlYola1 doktor., kdý jsoe ho
přj_yolrli ry r jcdnou sc nu to pokoušel říct í Xlonka, kdJr
si ho přiYo]_a].. Trké Jslrc to říkali toBu brcháři, co tou

přině81 tQn dotri6. Áni jědcn n. tu naši žádo§t nercagoYel
e ani Wonku k ]_ék!ři neodYcd]_í.

ď&k?- řč//,r
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Já nevín, Y kolj]< se přcsně dávalr veěcře, ale YíB, že líonkr
tcn poslcdní den pouzč 4eJedl, chtě1 ěaj, kter5? si rozlj_l.
Poté ležel na post.li a po nějrké době jsen si vširol, že
ncdýchá l tak jseE z.Tolr1 bachaře, rř s tírn něco ,1ělá.
Předtín jse& Eu já obličej otíra]. nokďD ručníket, Absolon
nczitín z.volal toho bachařc, přiš1o jich tald několik a nás
btted z cely dali pITč. Já n.dokáhl pro odstup ěesu již říci,
z! ja_k d]-oubo to bylo poté, co nán donesli vcčeři, co jsue
zjistili, že lronk! je artrý. Já Dňedpokládán, žé toho příslušníka
sIW, kt.šý eěl tu službu jak j§t0e na něho zYolrili toho 26.4.1988
blrch íoznal.

My jsoe ty posled,ní dr5r na ťy bachařc zvonili proto, 1

jedna} žc jsné chtěli, aby nu zavola]_i doktor!, neboř nán
bylo !íonky 1íto, dále pl.oto, že jsúe měli st}aeh, žc kdyby
§e nu něco sťalo, ncboř .!,JŤadlt fuaině, žc by to Boblo být
nú nás a trké proto, že jsBc chtěli Eít klid, aby ho ld,ali
na ošctřoYnu, neboř jsne sc chtěli YJršpat a nít í trochu klidu.

ZáYělets bycb cbtěl !íci, žc na Yšechny ťy ncše ťzw,
kdJr jslie z]ronj_li a žádali bachaře o lékaře, ani v jedrroE
přípattě náli nebylo Yyhověno. x

Bcnr na vědonír} že drLe 24.4.L99o na 1o.oo h,od. se
náe dostaYit na Yojenskou obvodovou prokulrtuŤu v Hrldci
Křálové.

To je
di].toYán za
prohlršuj i,
Proh*uji, že požrduji úhradu jízdn r strrvného.
Skončeno t podepsáno rrc 12.30 hod.

Náněst Zapis tclk voP svěalck
xobcrt B Gl ásžrej3.rbmtišelPí š 01gr

Yšé, co l0ot,u k Yěci uYést. Protokol by1 hllsitě
přítoxanosti zapisovatcl}:Jr r po jeho pŤcětení
že jcj ncchcí v niěen doplnit rDi opTavit.

Přítornen: npor- JUDr. Jiří

nk

fi}"áz,* ,4žl/",L
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Věot Žád,ogů o přéel

ve Vrcirlabí due 29. 3.1984

V ircií,voé lobě l§6n VrlD zasla'l st{Jnoot, Ye Js€b byl_J,&o
aaw,innť o:ňt nezákonňř odaouzen. Jlž dvs, mky pl Je zneDóulcúo
;;;;;;á;; ari -i_ 

uóuvl elo 
" 
tr § tregtníE ,zaÁlp,.8y1 JseB.vyhoaeD

;;';;!;É;"j. souaní špor o ne?latloBt rbaváá;rt prg.coÝ]jho,po-
;iňl;;;;it; výúrdr, 'aro práoi rě EBDč§fuevatel steJně o dDí t,l,
i*i JPioo"t & býl-l§eD'aóná'v oOsrádku tichto překéžek Ba stťarrě
áiii"iŽá6J. 

*Přáioiri-poň8. 
JsJu oěl t€dy_pougé právně, ole ííd:tou

;;3;-;;ě;-.;i,ýĚóia v "i: .lesltr je uác s-tá t te} bohati, že .9j, to to
m3:e iótolit tó uenohu po3oud,lt, ,rín sfe Jedlo, žo Jd€ o zaVazle
po ruiov4ní eákono.

lIWlJ v §ourrj. s}o§ tt E z dúvodu ného odsouzed byl _§e snou
oracovňí poořr zrr.ršen ok€8žitě. oT8anieaoo B& to Uá zékonne !!€Yo
'" 

" fi ;j;- "Í;;i' 
É ;;;;-;r.";i -oilr,:aý. 

N gzákonnýo soud,.í o o dso uzení l
ei tsk k:aYdýE d!€ú YzllkeJí škody Ý€lkého !§asahu,

Je8tllíe l6eD DeDoh] nr,Jít rr 3íBk9t _pr,6cí v dvol6té dobč.po

" r"*Ú-J"u ti roŽ b31o veJeuo irestrrJ - tí lrÉuí Je zceli" vyloučcné,
LbJcil ji osl631 le !}nl , po 9ÝéD ooec}ugeLJ..

po t]&olld let Je pmtí Dě Y€d€Ba psr9€*uc€| kde j_edlro E ..
d ruta!íí! souYlsí. Př{icóvně p !,4 Yqí Ýó§i a spoťy ovllvni, ze Je _přo!f
wvko;s truoYéoo 

'"""tro1 
96vlnĚdí. Ťť6stt]í sdbáuí gnaDená zpetoÉ

; i,;;ilÓ;"é""í jrob}énrv. Obťa!& prév vyvo}dvá ds] # _Dosrln, ktorý
. ,iwÝolává'd5.lší óbráBu.-Jd€ o l]€&oDgění kotobě}r je}rož počáte}: Bpo-

aiÚ-ii iolp. !€ kdes1 Ý- itnu].ost1 ueby], přípt o řéúen tekže §o r"o z-

". 
áir ' a"-,értj"n *ouotá. rae uonď jo ó túzi.ou individuélnj, Jó

Ó-olnl aotó;a- bolovat sB spraveillqoot oďj' život i i(dyž to :)ud€
oaLlYlč Y budoucnú v 1iD:joh d^iEeEEíqh. To lenoa proto, ?e naB]§lo'ochranv nýoh práv se-střetáváp pouz€ cl persekucí. To Jé tot:ž Jed

' ze zoúŠobi _laĚ se vyh;'bat řešení po tř-ebnj?ch probléDú. Jestllže ee
ié"ió uptúú adál ná iloěétku praoóvníkůu, _Lt_eíJ o nř rozlrodov€fl
i8[;- r;'j,ďúó dn8jfu poioo prax'e ukázal a nÉ{aal a, Jsk 8e E.'lil-i.

J{§tá pg€bopíte, že se i: en ec'irén zeela nesmyslně odsuzovat
ee něco oo J§eD negp4§hs],,

Protože Je zoe],a vyfoučenÓ, abyoh naloal prdei ve své eou-
čutjné s1 tuaoir-' !ádáE Yáé ps$e piesl&ente, aby J§ts Di tBulo Pr-obl,
]oEonl ř€š1 t.' ároveň Tíé s ,žédáp o la8kaYé urycnloaí řešení pé
iůvÓ,rní stílrioáit orot1 óou uezákonrr6nu.lodsóuzení, když lak z'qjse uvedeuélro gat"n:o 11 dBnně z něho pl5mou závažné šLody.

)., wonk



r!..rÁ.!i desa
Dto . 6lst v. &sát,
*ls§;*s!-.
psů. }r.€lócBt, l

ítí' Dyl Peýc! §o& d,ro ?6.1ol!86 letěrB a, !rí{!sěn Ir§ a9§rr ba!íid|t§rr
n6 i,oslá!É9 9L r.$ ds§, bcr p,rodlod Ýá9 ur6donl1, i6 óo lrr,}t§YuJo Ju§trě§í
itočta a 1otréar.t Yós, ;byEio JorD Elrá6hdn1 tAbťIi.úl qlét6l2íD !1lo6ií v9 

'§rtBóÉbolt§.. l\rto iújolt í!§ rogtatrova& !oů ep.rA. 196.7rr/$6 q Jo.í, ,bdaáé8í
rřMlle dopl§a! Ť da 16.?.l*16.

Po §glnds€!í E vyě6t&r,*d§ lptso. Y &Jt8r 1§86 8ó a$ Yó§ !ÉÝo1 ŤioltlB
otf4*§ s oDe}oťť.lnu !ádó§il o o!.loet; kiorou odůŤB.ďL ťE, ie k Jéb" odlrórrr9Bt
J§ ž eoží,?drD óčelayýqh 6Tói.ků § syntotlďýoh próio'Éolů, Yo ktarý.h r1l lťítn
!řtourováry ryéěttrr6 výroby t'l.otr. ]rro§td8ltu ,c}ubu-by d dslĚíe č,8l§ý!t přB+ta-_
ittornu, oút* $ozorlit vóri n€ i{lpt t Jo hop§tfrloví&a te.t!, dby Yjrr}§.o zá&olla o§t
oobťt€y lrcald§sirr r.!l,ri!t&y t go§údď. lósr Eby Jsií{ tolru 6"bťáql], lričliníe sboué.
rŇo oiaióŤelo,r žriaoó o dilot- logt rirovol.l ]§n pod EP..r. 1!.1.ť'48l§6 R JsJ{ §liát!
pi,lJeďpotvrdrro ,1o9i6oa !& dop 1r; .1986. Dtr.ží§ dod&t, 

',5 
§bý§ěBí ! r!{ž]-lYých \

rrýeótÁ;lrott př!cst{,.ýttdů! rgDuď"lky Bur€lo být nr.iónée vytru*i'Jloi l,r"t6áo §9
Ňr&Áftló ,r,rTdtYýu.

loólr ldělord r§fi Břl,y být obě iá§o§ii o otlo§t Po§tsip6!í t 1.J,řiz8!í 1

@ č3!,"..
'" íÁdród!§ ?d.9, tóio tr€rtot Tóoí 1nldd*ls a !ú,lo§i Fťo rré cra s;ly Jtfiha

a PaTl& í eor&l go&§yd. t §T@. dopl§9 ,p d4, :,.1.).}9{:}?, lo.4.1987, }.?.
ls?. Poule 

" J§.iloo příps4ě xlB pot9ldtl8 pi4Jen poldní E to doPi&§n ra d§
c.4319a? loi srr.zb.. La].5 - a/r?, Ys ktsfón oríufuli].!' tr o§tor4)6d, i6d6!rtt tr rdíiogt
x$ 0§n.

" § Ťě€1 JÉ ílrt!ó dBi§!, 
'ó 

Jrto PrnstřniiBlctrda sYé k,aaolÉřq J!.ž dolÉl
{aiu pfua iúiA, npbrt s§h§p€tr Yyř1!oÝ8!, ,1 to i!á foraÁuě, podá§í tn4by
!íoricoYýelbr tilcr6 Poli9lroí&ly !e tó*róttr{ mz&oríDlti. ííi ígté Ji po§t Ytl
orno 

'llt<on 
rL rcrlrr pr§ka raě por!Ěťl §r{ póŤ!,!!ostt, \-toř4 vóli vrF],ýYsJt !

ě1. ?9 ÚEtsvy Čssi&. ve&§ .1oúD&ú, ltc p§scrdtt JftLo přtE@J&!r!nít! kodrlúLlntní
pod}oru.Ýógeh lr6rd}oBoo§iú, kt6ró s6 tůt{iy.

l}cstní €lls ;.fl,t!ů rYolLóvýoh t7l pcto9 ! dúvo4ů ŤyřtroÝé!ú ládoBtí o
Dtlo8t blr*ovúll !B u5 Č.s §étó nĚsícs. [ín loooblo doítt l žó&rýs JlťíB op! tř+,
!í.a Ý9 §ro§Iršo\ ledkoru!ó odoouigďob.

!áton § by1& arbt,bDáot protcúllg. ro tóíáí dÝou lstoob tiřiĚ18"Y7ří!6aí
&ddqrii o níloFt. iía to vic,L qýýlzo!í? uhist6§5tvo §t)ťt_vé{llB§tl c!fl wJiB !ří!i,6o!
ap.rn. Nll l?6/Bl-tr -z 19 4Dp 15.1.19g8 p§Ýlu Bo*oÝl É Jdbo ll$t§é"sdělN9, i6 ,

J;Jtoh iúdoEt o bltoBt Jo bo4šodoatlÁ e Jlko inkovó bl.l36 b6z vyřízení odl6ř6ta,.
DůÝodon JE ior žs řl!.lí n Dj.logt I,rcbí}slo tAk dtoubo, žo E€,rl ťí bíl iŤest
ód!éť 8Ypbody e P§Ytu íodroÝl vyt6!d&. Fokud Jdq o řádo§t o tiilo8t, týk&Jíoí
sg 

'1Ťlbo 
fib*y, !É tu Érltorqó ncÍtag,8rY6l doFoéus !r.*do.

lbr o§ 6o ,tató, J9 3t§Ě Ý náa§l ÝÉÉch ilcb drri§ti§ký§h ,§adkoB§ortí, którýob
qo 7Ůó1 rodr.!ě 8tótní or§d"Dý, lioP§§itlr. eJiclr§rŇ. §9xrs to oŤsB{ ořó@řolrtr
mboi lao o ť.eňah v*on pldyÚn ob&i!É,. n T",rg!Oír{t9 89 .Á8 ťý, P{rnÉ ia§o:dentot
kigď j§to * tonto lýípr.ci; yůbc !§byf, ldhol}eB §rj!§.!tt, &§ychots lo}lt iy)riit
JodnohÓ, nítoxiY b€sÝýst}re!óbó PŤÁvrr.bo tb§tiauiur ktoÝl J§ ul|lopl utrosttr
!§lót ž uí6 borpr4vaó obč*o3,.

íoJT! prn l.'$do!}á, óeo do9pět l k lÁ!óÍli1 žo §vou firBkql B9vyko!ÁYóis
dobso a žo ltž ptirrÁ er JoJí yýkon nooltóíio. 3trattl J§to Yo§kefou §{Ě1
dŮtěru. fuoio vá§ ždrié$r, §bJ JBt9 a.bdrkoYal e í\lek§o pro§l4€ntlr rsrub_l!ry.
rřot Ýědčít 3ťtg EÁE EÝln Jod;áid,!, !a po Yáe ol§ JtlBbo 

'Á&jt 
Již nerŮ§onp.

P$"gl;;ořlb&

vrcbl&bí dlp 1%9.1!aa

ťcr*af;6ukoÝá Jlří iiouha
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§iŤH §*"FJffi;*:řXixtUiťlífiH'}.# .ý'bEt, f"obsr t'-
ffi§-"iĚiii-ř ;Ěi;Drii ltffiýi' ;i,i$igi- ;i;r9!ě i§ol "ffi"ť""tÍffi'*
výpt,rob&a ,lst, vcóolrrr {il:"rr§§IťkffiiŤ:"b BrDď!ů !*r.€b ú.

ffi"ffiť il*"á#i§,iffi ;*ťťJiiiťfr §o i.:iťHír:fr ,ifr :i
íi:+fďí;!E*=#fr}ii*i- §Sitl*,^.** riří i.:#Y;h §i'l Ťffi,

l§r§ ,3€i d€ůt{!. l
t€t§§F8fta§...

§ecrraír. rt pút éag{r.

i{fat§e Ný.tlora 16.4. l9fi
řtÝal §§n}rr].L l9r]

ilů}ujt
í, Yystgh§v*d' rlá&tróaí íoxartr:tŤ lsl!*l * oi:l llrrbÉn. §!rt§* F9{ť,r J€

#,ii-t"Hi§N-ffiu' §Sffitr* ř§í i;fiEh6:,l Ť&,
:ť*":Ťrlffiffii }Íil.'. !. řB{',!!r. t!'ytt B p"G;;a,í-*i-ť""*eii,ii ;, fr "i;-fií!" Ta.i *i-řffi:j1"n uxtr)!"*i šfr*l3"Í. §o_Ý::-§.'i:iJ"tr l*'"§Hi§ lTi§ffifr;.§l ;a.;; t-a_i, s_+r : _

tiemm-ffi ffiffi Hli,ffi &q"§{iF-*i
ítrt fi.§Jt orohě u 13 frltdú EŤ{rfia. tr. pllltd Pt,9 ptt"

r"-ní iréliátr i rrst€Ěid pt! aíÝatarrr ,llotts,t xot,Jr"rÁy tsFaBB l

*n*li:x Ž.oer liir latr$a. OÉdlór,ra 9 §§ťtl o t§bř.
ěÓ§Lé 3t!.óoYětó prívo itbpal. ctll. Ý Bí.

J*& dlrr s L pltí Er§áÉ n!8.
JJ. ta, F§Ěd§r ll D'lE ,
Yia ťr ls 6c Br§u tó6í.

v &í lnt hoYttě js kn..ha

Č3(fu obrrl lqr aaÝ§t!|!& líů§Dtů ri l!,dn'lrrsda l, n*udrlíÉ s$

lÉ*ř.§i!t!*..Í!iL:*tsŤ§:lliifl 
nt;i"iffi ;*.Ť" Ťi!f,il.ffrffi"i *

pr*+tei Jv,rar- trleífuíBb 6íed - lan!ít


