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UsNEsENÍ
Podle s 16oodstavec 1trestnlho ládu se zahajuj€ l.€stni6tíhániosoby
V BERoIN lfo' byíem BRAŤŘ| NEJEDLÝCH 335 267 53
nezáúěstnaný' nevýdě ečně ó nný]ako pub|csta

Ján š|NÁGL' nal, o9'l2 1952

ZEBMK

lako obÝiňěňého zé spáchání přeč.nu
poplráni, zpoclrybňoVlní scllVa|oVá.í a ospÍaved ňoVáni9enocidiá pod|e s 4051r' zákonik!,
ktéréhose ně|dopustitlln že

pÍostředniclvím Veře]ně doslupné poč'láčovésílě .a svýČh WebovÝch stránkách

lvM 9|cg|J ?e s//c| .J'!'Lh ''|l.oJJ zp'JlJ Vs p.á-J véFB sÍelonene(.e
,l
krá]ánské sdružen| V ceské repÚh|ice'ze dne 29'a3,2011 a

dnl , ' a sbohém sudelv.'ze
|-|Lo}r 7DioDé n zpoČ.vb.ová' z ocry nJcFl: spa(hane p'ol ce.lér
.áÍodL na izeňí o.olelloél- Ce(ly á Mo|J!d Ý obdoÓ oÓ náslLp! R€| hJloá HeÝdncha oo
.n|.F /á\|UpU c l r ''qs'"' Ó plote..olé / ro(e 19,. a ! dobé ras|eo. |.| Do Jie'láU .a
Re nhaÍda Heydrchá spáchanéha 21, 5, 1942 když wed|

o1e

I.''0.0'''

'';'lU " 1áŽv"Ť "Í.(o/á 7Ó'áva Ms o.a|.a 'euus sud.to-eŤe(.é l'J|árq}é 9d'-iel t
ceslé'.plb'ř.'7edÉ2003201 Ťro'i.éle{o'eíHeY!4f Je nd|o Ž.ářÓ' 7e po
alentálu na HeydÍicha (]enŽ se UskuIečni| pol VŮl domáciho odboie) se Vzedmu|a v|na
ceo.áod- hooopo'J Ate1lár ( řé \ o:|c^ o'úŤé'nÁhoČ...ápoooon/ooB2]"todne.
v

bÍatři['lašÍnovétedyj.ko ten kdo neodpovědně naruši pohod nou ko|ábÓr.c a sl.Vě|před
|ás obližnéa nepohod|ná moránidilemala Udáváčů se tehdy v PraŽe naš|y stovky ne.i
lsicé' á dvoum|ionová odměna za poňoc piivypá1ráni vBhŮ byla |akon€c roŽdě]ena |a
lo|ik diú' Že k zafraskováni této skutečnosl byÓ tieba vymyset h]avniho zrádc€ Kana
curdu Heydrch to s cechy Umě| Hnéd př nástupu dÓ funkce zruši nerovnost v
pol.áÝ]nových přiděech a da|šlúi opatřenlmisi dokáza ziskat sdce prúměrného, trochu
zbabě]ého á ve]m konformniho cechá. kleď pÓchop | Že pokud bude svédomlě pracoval
pro R|ši' Riše se o néj posláÍá á nebude mu nic chyběl' naopak pokud bude děát pol|že'
č€ká ho zý Ósud Heydr ch siby|sVoU pol]tikou]ist' dokonce nato]k' že si dovo| | cestovat do
Píotektorátu Ý olévienémautomoblu á bez ochranky cÓž by by|o kdeko jinde vokupované
Evropě nemys|]iené Proleklorát by|zkrátka lakovým má|ým áiem na zem, Heydrichova
poilkafunqova|a a lo jeprobém kleři s nim dodnes ceši ňají, AosIálně Úplně obiektivně'

!snésenIo záhá]eni lÍ€stnlho stihánid e s 160/1 tr iádU
porovnáme. i zaslupujiciho proteklorá s lémi ll|.ýémislá(U. kteíépi]šy po ném ňusime
féroÝé uznát' Že Heydrich mez nm n€VyÓházíjako ten nejhorší'Poěet obětí]eho vjádyje
en Ž omkem oběllpová|ečné genocdy a se zpúsobem. jak v 50' |eléČhVLád komlnislé, se
nedá Vúbec srovnát Táži se nemé by býl táké Heydrich vý2naňenán zákonem o
záŠ|Uhách. anebo neměa by se minmáné v mlslé alenlálu pořádál petni shÍomážděni
přne]me.šim Štejně poěehá' ]áké se etos séš|o u hrcbu z|očnÉa masovéllo vraha

dní,' a

sbohem sudety ze d^e ý1a2011 ve k1eréÚ altor
koménlujefim slejného názvujako název pub|jkoÝaného ěánku a Ve klerém mj Uvedltento
text.vyókéjme. zda se lomutolimU podařízmě.l Vnímániá poh|ed ná iutolragckou dobu
Nebudelo jednodlché pÓ |etošnim Ve|kofimU L|D|CE pojednáVajicio nacislckém masakÍu
ořiklerém bý|o usmrceno 172 |di(podolýkám. Že pouze muž]a v době Vá ky)' NárÓd je prolo
oDěl olotněmeckv na aděn Kromě loho s€ rádÓ árgumenlačně k lémalu idického téňalá
vÍáci pokud se iedná o ospraved něni z|oó nů' spácllaných na českých Němcich přiodslnu'
resp Vyhnáni' poskÓnčeni |' svělové vá ky v .oce 1945

a V č|ánku s názveú'7

oíé('o,e l9oJ .é zlet e| |olpo'- s 'Í|''Ó'o/Jo|d'é' a..eslá.'
7é
d-e 3 pÍo' nle 1918 .,Éd'J'Ó' t" || vé.eř .h.onJ/oe''
zÓ.n' oeno.dá
o|gJl'láie <poPt,(h -é'Óo.l J 5.ť|-]o' Ó..p'oÍ|c|e rcsti .á e(' - z ojrú a z oéi.:
orol Ids|osl pn]alou dne 26 slopéd! ]963 Ý NeW Yor|u
t e d v: Veie]né

zpochybňova nacisllcké genocid uň nebo jné zÓó ny nác stú proliljdskosl]'

odúvodnění
Usneseni o zahájeni treslního sllhání by|o vydáno na podk|adu písem|ých máteráů
náshromáŽděných V Émciprováděného prcvěřování pod|e s 150lreslního řádU' ze]ména na
podk|adu oznámení Bohus|ává Hubáka naÍ 24 1 1933 podané Krájskéúu slátnfru
zastuplestviÝ Praze, prosliedniclvim advokáta JUDi Jáná Vondréěka ze dne 9 9 20]1
kleré bvo doručeno zdéjš|součáŠtpo|jcie dne 28 1] 2o]1 dá|e na podkladu lleslíiho
oznámeni Marlina Micháá á Héeny Vondráčkové zasloup€né advokálkou lúgr Janou
Gav|asovou doručénozderši součásli po ici€ dne 14' 11 2a11 ná zákadě zaiišlěných
ó|ánkú s názvem Ťisková zpráVa Ms Praha ÝeÍsus sudetÓněňecké ka]anské sdÍuženíV
ČeskéÍeoub|céze dne 29032011 a snázvem "7 dni ', a sbohefo sudely.Že dne
141o'2o1] které oÍoslřednjctvim Veřejně dostupné počílaóovésitě na svých webových
stránká.h M'snaq cz uÝeře]n|Jan sinág nár 09'12,1952 a na zák|ádě odborného
vyjádiení Úslavu pro stÚd uň tÓialtních rcž mů' sjw écoÝa 2, Prahá 3
zwebÓvý.h stránek !vw's náo ,cz by]ozjšlěno, žézdeby y zvéřéjněny čLánky:
č|ánek s názvem Ťiskoýá zpráVa Ms Praha v€Ísus sudetoněmerké kÉjanskésdÍuŽení V
Českéreoub|lce zedné29o3,2o]1 ve kterém mmo jiné UVed tenlo lexl: HeÝdrich Je
úáozná;o že pÓ aIentátu.a Héyd.ichá (enžse Uskuleón I pÍoli vú i domácího odbo]e) se
Vzedmu a vn. ce|onáíodního odporu' Alenlétniciměiv očich pdmérného cecha podobný
obr.Ž iako dnes brátři Mašinové' ledy ]ako len kdo neodpovédně naÍUš] pohodlnou
koLábÓiacj á stavě oi€d nás obližná a nepohod né morá ni d L€mata' LJdavačúse lehdy V
Praze naš|V stovky ne itisíre a dvolm|]onová odména 2á pomoc přiVypáaánivrahů by|a
nakonec Íozdé|ena né loik diú' Že k zamaskováni tétÓ skutečnoslj bylo třeba vymyslel
havního zédce Kárla Čurdu HevdÍich lo s ce.hy umé Hned přináslupu do funkce 2rUšL

Usneseni o zahájeni 1reslního stihánid e s

v

a

polravnových přidě|óch
neovnosI
da|šími opatřeními si dokáza| Žiskal srdce
prŮměrného' lÍoch! zbábě|ého a Ve]m konfomniho Čecha, Keď pochopl že pokud bude
svédomlě prácovat pro Řiš. Řiše se o něj poslará a nebude mu n c chybět' .aÓpák' pokud
bude dé at potíže čeká ho zlý osud Heyd ch s by svou po|tikou iisl dokonce nalo|ik Že 6
dovÓi ceslovaldo Proteldoráiu VoIevřeném aulomob|u a béz ochlanky, což by bylo kdeko|
]inde v okupova.é Evropě nemys|lelné ProlektoÍál by|zkÍátka lakovým ha|ým.áiem na
zemi Heyd.chová po|lka fungová|á. á to ie prob éfo kIeř' s nlm dodnes češimarí, A
oŠ1alnéúp]ně ob]ektivně porovn.me- izastupUjiciho plotekloÍá s témi h avami sIálu, ileré
po'néfr musiňe íércvěLŽnal' že Heýdrch mézi nifoi nevychézijako tén nejhoÍši'
!ři:y
Počet obáijeho v|ády je je. z|omkem obětipové|eěné genocdy a se zp.sÓbem jaiv 50
etech V|ád] komu.isIé. sé nedá Vúbec sÍovnál TáŽi se, nemé| by býl raké i]eydnch
vyznamenán zákonem oŽjslLhách anébo nemé|a by se m]nimé|ně VmisléalentáL póiádal
pietni shÍomáŽděni přinejmenšim stejně počelná jáké se ]elos séšoU hrobu Ž|oénce a
masoveho Ýraha Klemenlá 6ollwa|da?

dni

Č|ánek s názvem ''7
a sbohem s!dety.'zedne 1.í 1o.2o11 ve klérémaltor komentuje
í]m steiného názvujako|ázev pub|ikovaného č|ánku a Ve kleém niňo iné Uved tenio Iexl:
.Vyčkejmézda
se lomulo fi]mu podaři změnil vnimáni á poh|ed na tuto llagickou dob!'
Nebude tojednoduČhé po etoš|iúÝe|kofimu L|D]CE poied.áVa]icí o na.islckéň masakÍU
pii kleÍém bylo usfrrceno 172 idi(podolýkám'žepouzem!ž]aVdobéVá|ky) Národ]e prcto
opět p.Ólněmecky .a adén Kromě toho se Íádo argumenlaěně k ténatu |dického lémáta
vrac pokud se]edná o ospraved ně.Í Ž]očinů.spácháných na óeských Némclch piiodsunu.
résp VYhnáni poskončeniI svělovévákyV roce 1s45
Dne 5. 1 2012 by|pod|o s 105 odsl 1 lÍ lád! poŽádá. o Vyplacování Ódborného vyjádřeni
z oboru poito]oqie. hstorie' socoogio á |ngvislky. Úslav prÓ Študium loIalitnich iežimú
swié.ové2' P|aha 3 Dne 2a' 2 2012 byo limlo úslavem vvpracová|o oÓžadované
odboÍ|éVyjádřeni Ve kleÍém]e uvedenÓ žě na rozdi od lvuení auloE uvedenÝch čá|kú.
by|é skuleénostlakoVá' že atenlél na zasl!pljíciho řišského proleklora Re nhard: Heydr]cha
Vedi ná územ i P rolektorátu cechy 6 Morava V době po 27 5' 1942 k lozpoulánilakÓVé VnV
masového teroru' jaké novodobé dé]iny českéhÓ národa doposud nepoznay Vele]nost by|;
máŠ]Vnim tero.em a německým demonstraGmi sí|y na ne]Vyšši miru zástÍašé;a,
kaŽdodenn' popravy mužúžen a palnáclletý.h dětlvyvo áVa|y zděšeni' áVšak hovořlvléto
sÓUv]s|osti o v|ně ceonáÍod|ího odporu vůčialénláh|kúm je nepállčné' dobové úředni
dokumenly nasvědčuií o nárúslu odboje, a piedevším o podpoře parášUiislú zé sirarv
Veie]nosti jako "nárušle|é pohodné ko|aboÍace'' byi paíašuIstéVn|má.ijén skuteč|ý;i

ko|aboranly a |oájá ni čáííh|avně .ém€ckého obyvale|sIvá' |e]Že hovořit o uýolněni pom;rú
V Proleklorálu cechy á lr'|oráVa v souvsosli s néstupem Heydrchá kdy Ado|' HGr zadá]
Heydrichov tylo úko|y 'zajstit v tomIo prostofu ]ednoznačně á se vši lvÍdostí aby

obY!á|"sIooolud'eťe9}é-d'oo-o\.Óo..op|o'Žesen.|Žévt1;balIea.épÍ<u9no,'.
R ši J ooJ'rno.| ! jři''' qe/dr(! ve s'€n..odt Ó.os o\L le sp adř neae(.e \p.á\ /
á e'elu'\Ý "''lit" c1á€{é|zova| no\/ ool(.J lU? oluoac.| po'l\
z.áÍá úva'/ Íozdée1' ce. 5. oo 4 ýLor ooo e 1!a ill'csr J ŠŤjse1', h/ '9eÍňá.-ácF
dace'

"<le.o
náloda lěmito metÓdámi ásjm]acl rasově hodnolných a správně smýš]ej|clch Čechú'
znemoŽněni leprodukce rasově nehÓdnol|ých a|e spráVné smýš|ejicich. piévýchovu, n€bo
pokud lo nepújdé' zaslřeeniÚ rasově hodnolných cechú nespráVného shýš|eni' evakuaci
rasově bezcenných a .epiále|sky smýš eiícich rechú ''na Východ'). nenl o.avda že atentát
na H€ydricha sé lskulečn| prot Vů| domáciho odboj€' je pravda. že nékleiíčlenÓVé
domácího odboje vyjádiiis álentátem nesouhlas' nenÍ pravdá. že by se vyskyty tisí€
udavačú'je pravda' že se vyskýo něko]k seludáVaóÚ Renhard HeydÍich ohási]'!ociá|.í
oPalieni.'ve pÍospéch pEcuiiciho dě|nictva up|alňova] poilku'cukfu a bičé''lj' sociá|ni

?ilrod' dě|.lúT lehuc ot'lé.| peue.L.e

v-' !.én -eoJlJ'-Í a 'epiá|éÚi

ce.o.v

usneséni o 2ahá]eni lrcstniho stíhánid e s

oočet oběti lzv, pfoního slanného píáva se Uvádi 446 ÓsÓb Ve skutečnosti byo obéli
;nohém Vice mnoho obéli byo ňezi lsi.i depoÍlovanými do koncenlÍáónich láborů,
HevdÍi.h oiines| Ýnu zoslřeného leroru a drakonických opalření. tvrdosl rozsudkŮ Fěa
- (e.|"'o ná|odé.d. ' '' do'eŤ' '"vd'c- Ť.| /J J\o| 2o.I Lažd; Ódpo'v

'^o|c(
ziÓol. " !,lor.|<'endl!./ |'vioÓVd -1eps' a p'o.o..j.Fb"7oeČŤi| :FJé !|J'
€konomický pÓlencá p|ně zapo]it do vá ečnéhÓ hospodářstvi, v takto nasloLenéň k|du a
Doiádku z]ntenzivn l zbroiní á zemédě|skou prcdukci atenlál na Reinhardá Heydrcha by
nejvýznáňně]ši ákci čs, zahran óniho a domácího odboje za díuhésVětÓVé vá|ky

oáebyoVÍém.iprovéřová.ízjštěno'Žepi]nácislckémmasakíUz9.á10óeruna

1942

V

Lidcich' došlo k zastřeení 173 m!žúna flistě' c€ kový počet oběli na Životech ]dckých
obyvále je však.a íozdí|oúda]ú uvedénýchVčánku 7dnl ' . sbohem sudely.'340 (292
m!žú.60žen á €3 děli)' TatÓ Udáosl Však nébya jed ným áktem odp aty nác]slů
Ýsouv]s]osli sátenIálem na Rejnharda Heydrcha one 24' 6 2012 still| sleiný osud jako
Lidice obéc Ležáky DÓ počlu obětiná žlvolech nac]sl cké pezekucé spo]ené s atentáteň na
Rejnhárda HevdrČha ie však nutno zapoóltal kromě obyvate Lidic a Ležákú] daLši obět na
|dských ŽVol;ch Pod]e někteďch pramenú o ž]vol pl]Šov Ódvel! za alenlálna Renharda
|eydrcha až na 5000 óeskýcll obyvaleL
Jan Š]náa| Vléto věci poda dne 26 6 2012 Vysvělení V sou|adu s usl' s 153 odsl 6
trestnihoiádu. kdv Uvedl, Že jakÓ deffokÍat a anlikomunsta nemúžépodporovál žádné
fomv nás |ia nesp.áýednosti' bez ohédU na zeň. náÍod|osl čináboŽenstÝi Vždy se sVoU
ěin Štiangažoý.ného občana a publjcisly snaŽi prakt.ky fomou osvěly bo]ovat proll
všem íormám poÍušováni zákadnich Idských práV á svobod' ProtÓ ]é pÍo ně]
neoledstáVile|ně že někdo mohLdo]il ótenim č|ánků .a mém WebU ktomu. že by popÍa,
zoochvbňova|' schva ova ba Óspravedňoýa ]akéko|lv genocidium d|e s 405 lreshiho
zákonlk! Pod oběma nk.iminováným óánky je podepsán jejich obsahem ]sou ] citace
|. .L'o: o1pdd-é ootázr á do..ren\ .a|...Í.J' \et : \ iŤ/sL 4\o|al Ťe-|
'cÉna'zm.en;c1.á+j9Wp

h-U..po|(e.a(isl(.É1oN.1F'Ldi
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veÍsus
sudetoněmecké
Ťisková
VůčiČechúm
V
Ó]ánk!
oo]l]ce Hevdrcha
kraanské sdružení v Českérepubice'' je Čtaci č|ánk! paía Tomáše Peciny' kteÚ
s'moal|e
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sámozie|me' ld. klohazdéřU reŤ- ce.no\| /nán" o'eLopÍo'e...|,ie| ioŽ-j ldJs

čel ieho čáslj na ntemetu, konkrétně kdy á co s jž nevzpÓminá, Na oiáŽku' prÓč Uved|
.7
dnl '' a sboheÚ sudéty.' že př nácislickéfr masakru V L d cich by|o usmrcénÓ
v ějnku
172 disÉoznámkou Že 9é ]edna|o pouze o muže á v době vá ky, když je do|oženo, že
Čkých obyvate|]e 340. uÝed že údáj' kteÚ zveřejni|' se
.. kovÝ Ó;ó€l obětí .a žVotech d..sovér
if. '.len '. do|o7'ehi' ýŽádner oipadé
ÝJtiéŤ
lhá k;..Fh Loáoc
po:el
oi
d(.eŤ t"ŠJl'lPoJze Joo7Ó'iLe : .a jné
;e.Do_volLe
Ž o;n, á bez;á;' áov si vejelŤst t ot d saaa polo/ J. J UirÍ'ázo. Po' hop |e ně ŤúŽe
naczmu' To Áéfiá ni. spo|eÓného s podjalosti či upiednoíňovánim iiných nevnných oběti
Pouze se snaži uoozornl na oběti které ňá na svědomi česká slrán.. o klerých se
během lola iIV a zve|ké čásll i v po]stopadové dobé nem|!V|' nebo se bagate zuji'

ne^onkelzu /"'|n(o Ó 7loČne(1 p"L-é-l!h

.a('9'.. U ú' oe|rc'e-lÍě ňJ'i

2lálÍlá -o el Dá. U'.o

2e
zdj'az 'Le rc ouae ''dJ
porušováni
idských pÍáv a svobod'
zákadních
'en
upozolňoval na nespravéd|nosl' bezpÍáVi

usnesení o zaháieni líestniho sliháni d|e s

bez oh|edu na mislo a ná|odnosl T),'lo oběl se Vdnivé Větš ně njčim nepÍovini|y jej ch
jed nou ''V nou'' by ojen lo, žéhovoř y pouŽe némecky nebo iněmecky'

Na I Vanéň shromáždění oroanizace spoiených národú bya sjednána Úm|uva o
zabnáněnia lresléniz|oči.ugenocidia ze dne 3 posnce 1943 Ťlto úmuvu podépsá]o
ceskosove|skoa nás|ednéby]aVýdá|aVyh]áškaninislrézahránčnichvěcič. 32ll955sb
o Um]uVé o zabÉněnía tresláni Ž|očinu genocidia' V lélo Úmuvé se genocdem rozufri
kleďko] z dáé lvedených ěnú spáclraných V úmysu zničit úpně nebo óáslečně néklerou
narodnl elnickou rasovou nebo nábože.skou skupinu iako takovou Jedná se o usmÍceni
piis|UšnikÚ takové skupinyi způsobení iěžkých té esných Ub iženl nebo duševn|ch poÍuch
óenú lakové skupny Úňys||é uvedéni ktéréko i Škupiny do takovýČh ž]Vot.]clr podminek
klerémajipřVodiljejiúpnénebočéstečnéíy2ckézničeni
opatřenisměřUji.ik lomu. aby se
v lékovéskupi|é bránio rozeni děli a násiné pievéděni děli z jedné skupiny dÓ jné z
obecně známých hsiorických íaktúie naproslo zřejňé. Žé v dobé eristen@ Poleklorátu
cechy á MoráVa se |émečtinécslé genocd a na českémobyvale|slvu dopusl i
one 26' lislopadu 1963 by|a V New York! přjalá Úmuva o nepromólelnosli Vá ečných
z]očnúaz|oóinúprot Iidskosli Jménem tehde]šiceskos|ovenské so.lá]stické repubiky byla
Umuva podepséna VNewYorkudne21 kvělna 196s Dne5' března 1974 bv|á Vvdána
V]l Jr| J ins.á 7á.Íá1'(. ch !e(' c 5j'.9' 1 sb' o' r|.'é o éplon( te|'os|'á'i'l ; .
z|oó nú a z očinúprot idskosl ZdejeUvedeno'žepÍoměenisen€budeVztahovatmimojiné
z|oó ny ina zo.jn genocidia á to bez oh edu na dobuj€ho spéchánl
Jan Šná9 se prezenIujejako ángažovanýobč a nezáVis|ý pubicisla Č á|kem 17 zákona
č' 2/]993 sb Lstiny zákádníČh práV a svobod' ]e zaruče|a svoboda pro]evu a práVo ná
iníormace. kaŽdý foá plávo vyjadřovát své názÓry sovem. pismem tiskem obrázém nebo
jjným Žpúsobém,]ákoŽ svÓbod|é VyllledáÝél ptiimal a íozšiiovat deie a iníormace bez
ohedu na hranice slátu součáŠněse zde laké uvádí žě svobodu oÍo evu a orávo
.)'|ed"'á|":|.'.
d-l oopď.et| /o"ro.Í;Lcie'ooe;.oý
nezbyl.a pro oclrÍanu práv á svobod druhých' beŽpéčnoslslélu, Veiejnou bezpečnosl
ochr.nU Veře]ného zdravi a mravnosli'

Jan s nág uved| že neniautoreÚ čáslič|ánku s náaem 'Ťsková zpÍéVá Ms Práha Versus
sudelonémecké kr.janské sdruženi Ý ceské Íepub|jc€'ze dne 29'032o,l] poednávaii.io
ž]votě čeŠkého
obyvalesIva na územitehdé]šihoPÍotéktorátu Čechy a Moraia o p;ďoj

ěeského obyvale|siva
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Reinharda HeydÍicha' Dá|e Uvédl že osoba Re nhardá |eydlicha]e mu Ž.ámá' ž. v Žádném
piipédénezpochybňuje počel nevinný.h obéti
idickén masakÍU, Vé svÝch óáncich
.e ed-é o ( lá('
-e..ed|
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're-ojného aulora pievza]' arž by si Ž
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obá uvedené čánky obsahuji pruky zpochybňováni n:cisl]ckého
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a .ebo jných

ktoňu že prcVéřován'm pode s 158 lreslního iádU Ž]išlěnéa odúvodněné
!tJle''ol|' 1álted.L .Ón' 7éÓ! sÓé(.á.l'eí-/'|-á e ooJal{né Óoú.oonén /.vé'

Vzh edem

Že ]e] spácha|a

ulčilá osoba. by|o rozhodnulo o zahájeni lreshiho stíhánítélo osoby iako

Usnesení o ahájenÍ lÉslniho s|iháníde s 160/1tr řád!
Pú|i |aú'|o !ýepnl je pnpdrá stfuB|. lderu
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