
Letcn světem Kotrfederací politických vězňů konunisnu

Na 
'JácbúovŠkén 

pekle.. letos 25'5. ploúluvilá na ávěr peí Kavalírcvá' Gtea
l0 Zpíavodáje KIV 3/ 2012)' v PrcjeW p.osí Boha ábychom nohli snčřove! mladou
pďeEci k Doaáváni neblahýcb tol.lit 20' sloletj." 

Biskupstý vikár Hzcnslé diecéZ Mm' Josef Žák v duchomí !rcnluvč poukázal .

Že účstníci \1ďi mčli púer], ocmili múlovskou rcdilu a snalru pro zlchováni tradic

,,J&hymovské peklď. a upoŽorňovali na íebe,lečíý vŤůslajici vliv komuistí v

Jď bychom mohli smčrovat mladou generui k pooáváni úeblahých tolalit 20.
ýÓlelí a j€ště lteba' .jak bycbom nohli ulozoňoval na neb€zPďný vzůslajicí vliv
konunistu.., a1ášť kd'Ž nán to už stálory přikazuji. kdyŽ bychom neexistovali? v
dolúiku (úplně dole lod bodm 5) Předsednictvo už ?se nsloluje olázku ukonÓeni
činnoýi KPV kdyŽ tepíe íedáWo vétšina poboček úončeni čiuosti zafrítla'

K tonu ltše pobočk' KPy.E v cské LíPě,děluje Ýšen:

Nechc€m€ Přodsedictvo. ktÚé neurále hledá nepřilele v nďich ladách' ktďé piávě llÓionemá.s dinit ro. co mu kážou s1ano!T, hlahě To děláli' !Ókud si pmaluji.

chŠEr |ďÓ\e pred:ednicno hŤé mczi \ebou vfh|eJavá a pésfule unelné k] ir q' I nfue
Ll.3\ á cR . I i\lin. Zi} |adnich pBv a (vobÓd lg'l|q ch@||

N€chceD. ltedsedlictýo' kt.É nuli ěleny Rldy KIv aby 9€ obraceli s řeš€íim rozporů
aviněíých piedsednictvem na soud' aby mohlo poton lŽivě tÚdil Že se člen
obrátil na soud z'mémé' aby poŠkodil pÓvěSt KPv

ch.enq ab' soldni roáodnuti, pokud b}la XIv rozŠud]Gm Pokáťána 2a nepořádek,
neby]o uta]edo' aby Rada byla s timlo pokfuínim sebánena a aby předsedkynč.

oudu vletllé adtolala ap|allla ZPene/ KI\'b)a!o\imárMo
^jD 'hjddi' 

/e$eho. proLo/e zďon a.lano9 poaŠila ona sÚa: [Poá':\i/
lozŠudek l9co]]]/20ll.9l mčstslého sÓÚdÚ v Prae' zá|ob(e F@lišek
Pfuíička. žalovm'X?v ČR z€ 23.2'2o||' |e\|:

' ' '"byl. to prÁtč ži|oÝt.á. kt€rÁ jlk
KPv dle 13.05.2009. rak i líd.dnin .hn

b€D ied.íli í9 zŠ.dÁ!l Rs
!(l]L dlql J'!!!o0c. |ak iladedÍÝn cbÓt!Úim k oodali'tlob..
Pokud bv ža|owú i.dD@ú!č!ě ! u.čilě fořDu|ovd! Ó čen i€duá. o
č.m |iftui€. i .i ořiiímí v ávislosť M ÝÝďedku hbsovÁ!| rztodnuí
Dokud by vsoÚ|ldus€ sltlovani fuÍgot.|a ieji sniřči konis€ r Dokud
by lqníďedtrě b.cLovalt mzDo!u]'l!ě. k Dodáni žllobv bv E€nus€|o dqii(L

N€chcene ptedsednictvo, kle!é si uaÍpuje právo roáodÓv'l o věccch. k1eé jI nepřisluši.
Jednat můŽe jen podle čt,4 odstávec ] ) a 10 poue vo z XlV al€ !e dovnitř'

chcene předsedíictvo' ttfré mé a úejqšši čés1 dod!žovánj našich demoklatických
stanov' Pozor! steoll, přijálé na poslednin s.ěmu nejsou demolšatické, ačjc
Minisl€rstvo vnitÍd pÓvolilo I

N.chcéme př€dsednictvo' kteÉ je ochot!é řidil se jenom vlastnin plánim jako středověké



pfustvo. Zatím úi€lcm nebylo 
^ÓIenÓ|Zlolelo 

byLo pro1o' aby qkonávalo seíis
pobočkám a ěIeNké zi.kladnč|

q!E9!!! přcdsednictvo. h€té bude UrPut!č cbÍ]ínit a ctilia.i ÚýaW včet!ě (LZPS)' A to

natfuc konunisrůn I
Necbc.n€ předsednictvo' kteÉ piiŠdě raji svoji minuloý,
chceme ve vedeni takoyé úukIy' jejichŽ minulost bude

čleíůn Rady nej4né vě.izj.jich živola' Pípadnéje
lěchlo iífomaci musí mamenat áIátu l'u.l(ce|

Nechc€ne fašismus' jal.ý sláÝajici předsednictvo v soueÚ.
zNtrašováni. iThrožování a lhani,

dáÍá a kreři ochohě doplní
doplnl dokumcntyI odmínulí

dobé v XŤv Pnktikuje' včetně

chceme' aby KPv cR byla orgmizlci defuokatickÓu a áby llatilo p.ávÓ svobodně se

sdružovat . Mz !20 odíalec l LZPS' u.imk), zaj(ot! ené ve sloovách mohou
p|atit jenomp.Ó ňateiŠkou pobočku I
Nechceme. ab} kÓntfulni orgády (],v byly závislé ía \dli předsednicNa'
chcene. aby koltrolnio.gány b}ly důsl€dně neávislé a Potud nedojde ke smiru' aby byly

slÉny v phennóm v'vrcaměni upozÓňěny, Že se nohÓu obrádt ná soud'

v ČskéI,ípě 30.08,20l2
Za pobočku KPv - 8 ČeskáLípa

předseda:plk' lel v' v' JosefHejhánek


