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Pod]es ]05 odstavce 1treslniho řádu

pijbiřám

Mgr Lenku VRCH L^Vs KoU soudnilro zna ce Ž oboru ško stvi a ku]|!rá odvélvilris(o|e a

kpodáni2naé.kéhoposudkuzoboruškolstviaku]lura, odVělVihjslorie
vl|estni Véd zvei€jněni textů obsahÚjici pryky zpÓchybňováni a schvalováni
nácistických zIoó nů prÓslřédnictvim veřejně dÓstupné poó'lačÓvé sitě
Jáném slNAGLEÍ'i' |ér 09 ]2 ]952. prot kl€.émUievedeno 1res1n 51ilrani

plo přečln PopířániI zPochybňoÝáni, schvaIoVáni a ospraved]ňován' 9énÓcidia pode
5 405lr'zákonikU Ires1njhr Žéko.ik! kIerélrÓ sé mé dopG11| ň :e
pJ.sli€dniclvň Veie]né s1é na svych wÉbÓvýclr ímnkách

v. anku s názv.fr .'Ťsková zpr:va lús P|aha v..sus sudetoněmecke k|aianské sdfuženi
"+e { ď' " 7"Ó e-o0. 0| '-é'.''.r |e-oo/ é'Ó ópo

alenlátu na N.ydricha Úenž se lskuleón] ploti vÚ dÓmáciho odbÓe) se vz€dmua ýn..p'' ''.'o "' cpoooÓ lÓo'c- o.od'.b'"-Vái'o'. "o' é.o1. .Ó. eoo'oo éoló é po oo.oL.o"ooo é "'" póo
násobli:náan€pohodnámÓránid]€mata Udavaóů sé lelldý ÝPraze néšý slovkv ne.
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loik di|ú. že kŽamaskováni léto skuleónost by]o tieba Vymyset lr av|]lro zrád.e (a|.
cufuu Neydrich 1Ó sceclly umé Hned př náslupu dÓ fu.kce zruši nerovnosl
'ÓÓ.a' o'' pjo . ' ..ÓÍl-e.'o o L

Órc9: o é o|é ÓÓ''co 'éod' '.''(h'bá' eÓ.é. oo ooÓ'd€j'po..
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PrÓlekl!rá1u v ol.Vřenén aulomÓb]U á bez oclrranky .ož by bylo kc€kÓliind. V okU.oýáné
Evropě.€mys ile|né PrÓléklorál by zkrálka lakovým. marýF rájem n3 iém H€ydichova
po]tkafungovaa alojeprobón k19i s nim dodnés.ešima]i 
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Óslatňě úphě ÓL]éki]v.é

porovnáme'| zastÚpuiicilro protekiora stém lr|avam] stál! kte|é přiš|V pÓ ném musjme



lroc-.-.9ná doba !ády |. ieýi L]aa]3hoÓs.Da

7]J2kmě zhstoÍck:..polr]ec!.|eniálnaR HeydÍchaViz.aň
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s názvem -T sková :;.áVa |.1s



repub]ce' Že dne 29'03'20,]1 a s názvem .7 dnj asbohemsldety'zedne]4]020]1
p.avdivé' či obsahuji údéj€ odpofujici lrisloricky oýěieným Jaktúm

11/Zna ec ať Uvede da šiskutéěnosl' kleré pÓVážUie 2a dú eŽité pro posouŽeniÝěc '

Po|lcejní or9án soUh asi s lim abysiVpiipadépotlebyznaecpibra konzU|tanla

Pro potřébyvypra.ování zna éckého posudku předk ádá po cejniorqán tyto ma1eriály:
. vý1isk čánku s názvem.'7 dn', a sbohem sudety'' zinlemétových stíének \r'Ms]nag|cz

Víisk óánku s náŽVem 'Tsková ŽpráVa lvls Práhá Versls sudeloněmecké krajanské
sdruŽenivceské|épubi.e'zinterne(ovýclrsllánekWsinag ŽVÚp|némznění

opalienio plibrániŽna|ce d|e s] o5/,]

Pro Vyp.acovéni a dÓručeni posldku sIanoýlj ]hútu do 25' 1o' 2ol2 Posudek j€ třeba
rypracoval ve 2 Vyhotovenich (2 x orgné vpisemném Vyp.écovániopalřený podpisovou
do ÓžkoU a razíIkem zna|ce)

o odňěné a náhladě nákadú Žna]ce
Vyh ášky ě' 37/1967 sb. k provedeni

bude Íozhodováno ve smysU piis]ušných Uslanoveni
zákoná o ználcich á lumočnicich. Ve zněni zÚén a

PÓ!čéhj Prdle s 1d5 odlrG 3 !
odaDirh n)dtel\ ozrodtje soud a !
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