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Jak se nóm zachtèlo svol

Eva Kantùrkovó, Praha

Vzbudily mè divné zvukY. muj r:-
muZi v civilu vecpanimi do naSí hail' -

mezi nimi toho, ktery si Ííké Tich'' )
Jako poruòík dostal ze zemé bísnjk;
lety spoluzatlkal uljako nadpon:"rl'"
ostlfchal prohlíZet skÍíù se spodni= :

kdyZ nós vodili do antonú jako uli.':r:i:

no mi nèkdo iíkal, Le uZ j e PodPl ui ; "'

ohradil se, budu ho tedy nazjlat pp-u

sady o stótní bezpeònosti nepsat. kcl'.:

hlídce Zenskó osoba utrousila. 2e <;''
o òem psót; at'tedY zakusí, jak chut:::

MuZe odvedli dva, jedním b1'1 Po'i;ì
Íovóní StB; znamenalo to, Ze mù2e l
J6 zistala v byté s povolením k dorn;''
vlastním postavením' Dúvodem ;r: :-

Manifest "Demokracii pro vSechni "' ì

za obóanskou svobodu. Manife-st pic:
la prokurótorka Fuchsov6, o zaba''e

kapitón dr. Tomko, byt prohledór'ai ;'
jehoZ jméno jsem na protokolu n:r----

Èena, kterou jsem prvné uvidè1a na E:l

padesótiny, pied domem sedèl I' a*ii
mók. jehoZ Zivotopis bych takl n''--:-

perlustraci piíchozích na úpatí schr;:
a kdo pùjde za roh do antonu Zei:
k tomu, to nós fascinovalo, Karlu 51'
òíslo i jméno. Se stejnfm opo-ienir:i s

ai mé zadrùí, ale ProtoZe jsem -inr::
o ppor. ...ové. Jako nezúòastnèni::: '
chíuku z ONV v Praze 5.

Prohlídku zaóali mlmí deitnik;" "

bourat i kus zdi' Prohlídka znéla na :

oba, dlouho trvalo, neZ jsem si ti::'- i

tokolu; u mnoha vècí jsem se mus:-' :

jen néco. Manifest ani nic s ním s"':'

zabavlli rukopis romónu Pén r'é2e u I

knihy o Husovi, vzali mi soubor c=:- '

kovi, V. Òerném atd., vzalt múj r:i
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