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Mné sstÍy, {iženl bBďi, -

viráoe ý dls až Po dvou mě9lcích' ale D. íe jme e vidě! mindý něsic fu Žbfi!é, ta}ž
konta&ty stÁle udržujme a č6to i Fohlubujeme. setkÁÍi ia zofioě podle n'orú moh! úlasbffú
dopádlo dobic' PodÚí polililové' t' ú jednoho' piišli všicb! a h}é jedeb z blaýích cilú bl
s'lněn: sšli jse se s přál.li ! 5ál jn. allnili b}ikÁ elý' Doufejne' ž. 9 tan 9tl]ine i ! píštim
oce' Podrobúý pílběh á&@ bude Weiejíé! Ý Přlštlú zpávoda]L

z. světo!ýcb ud.áloíl stdí s; jm trátce a!]n]t o toD, @ nim vš@' ale dl{{lě úm .
něktďýn bývalýn boÍalkúm uděblo vellou ňdost ácbfu 33 chilských hoEilÍ uvěaéných v
blubinlch z.Dé' Byla to skutečně vel}olépó udíIoý, I mozl z 2000 plitomých noviúřú nluvili v
této souvislosti o z'zlku lidského ducta a t.chlického @u'

M.aě Dás 1ěší jedm domácí událost ťsledek letoš.Ich kooúililch voleb| M'olli p6vi@vÁ
politickí ÚtÚPeď budou na ně sut!ě }zponím! ale !ěkt.iÁ z nich sc nebudou vzdálat a v leda.cn

za pá' d!ú rzplÚe ještě bitva o Mát' BÚdou yitě'ové dlulého kola voleb.lo sénáfu lozifuí
a kostfukljwi? slej.Á oťutl plad i o voličich'

Plo diešct doí poljliky, .Iešlě siji uŽijcme!

chlěl bych Ieď klálce ďpovědět bratru FfutjšiD Wenďovi M jeto otcvl€ný dopis z l.onm

Biáie .futištu !Íladlc' doÝol di t týýú poněhú eúotihě abenýn pílomli!áD lici
páí íoÝ Na Eou adEm PoMaÁv6i' ž. jso mišcl špíDu Da'p.lilického véaě Ffuiišká
zl!!ádl.u kdý jýo pÓ@ .iiova] sdělÚj jebo !řlaiv@ p@ Júa si!ág1a, kteý uvedl M ýén
webi] 28' čw€tr@ 20l o odhad I' z€fuádky z 25' &ryen@ v .ánci jed!é b.s.dy M Fil'ové školo v
Ljne6kéD Eíadlš!' .'& staločných politicrycl !ězňn n@i součN'hi je Mejyýš 0,5 yť. rorad
řckl něco ji!ého' .aÉ' že z 

'ůvodtlro 
Ý.l&ého p.čfu p.litických vězňú zůýívá M áW užjc! 0,5

%..' í€M podě|aj€ P€nu Jeu si!fulovi a n.dvědl dužbu a poŽid]i ho o onluw re br všat j.&ě
če6t9ý pi€pis zv!&oÝé oaMvky Ž oDé bsedx podIe něboŽ !' z' řl1: 

'',''už 
jé !'s opŤavdu nríi&a.

IÁ jýe piesvédčen' že pEtticky jýD !ž z 1oho 0,5 % opuYdoYých ďbojáiú' keí s do loho dÁli
bez váná '. Je to tedy ji.!l !ež uvádi pfu sinág] i bBt'Mmd]'

z né snfuy s zde nejednd o mtu FfutištoYi z€nrÁ&ovi' Pl.sto ti, bBlie Ffuijš|a w]endle'
dětuji' ž9 ni pňpoDínáš slova Plsm o Liivén svěd.ctvi' ''sm si al€ i bez t!é víry vědom' žé mi já
ý lemohu povaŽoval a dotÚého věřicjlo a á bcehybného Člověk&

o uva]cD exekee m úajet€k KPv jsen se dÓděděl popÍé Ž tvého dopiŠj' blž. jsm o nl
DeÍobl mltrút Teď !ž vlnj' že se ej ádná lalová exekrc9 mmÚže komt, loďďadž falrtM byla
Un'iaa eiž by Koíf.d@i mikla něja}á šlod!' Poďe pÉ'Jího zálfup* téio soud.! k'Uzy jc
t.dy veleÍá ex.I.!a nedúvod!á' J. Yšat 2jínavé, že nělí.fi lidé' i Ž lad KPY věděli nč.o o cxekuci

v před.tih! r lašli ý i takoví' kéí 1o Edosnrě poskÍova]i nédjin t uwlojněll'

To j. vš..hno' Mú&re uŽ 1\ď učií]l tďku' F@dšh?
z politické tÓniý pli!ÁšIm návň, aby Ň diskuíí pňspěvty !a Radě čMvě liniiova]y na úi

ninÚry a byly poaně híftály přílomými z'sfu!.i poboě.k' Podob!Á pBvidh upladuji i jiná
dedolTaticki sdnžní Podobnějši a delší piiponilty lze tešit do<ta&čně v. ýedeni KPv v
PředsedlicM neho i v užšíd obs@tri'

v posledni dobé pmbělr]a Ý nďem t]skn l'da polmi} o ťetin odb.ji' včeó ý doton€
piipóvolal polad p'o cT o tř€lim odboji' keťi úá být od9'sílá! lozději' Bylo to f.úou debety s
PeÍm Pithaň.m' led USTR Mr! !l.!l@m' Dladýú bistolilem Petlcm Bložken l nějakýn
v!n.ke@ (n.!,lm přosě o kono s j.dni), D.bala údajně pfub|bla upolojivě. i kdyŽ Peh' P n3n jc
ň|'n svou zdŽenlivosti k exislmci ť.liho odboje' zajíĎNý je falt' Že neby| pňa{n nikdo z
politictýoh véZiů' Budeme € na lo pťát v c t
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