
din::i:*t B]"xníku .ůcroit.,;stt;;i & ok*],í 
"

Du oruyaCnťho o",,aiiuliťrplnú§o n+jíxtoty"kiy ;aŤ ni:{dG

n*hu,1 jicfr iiner&ni rioůj"n;rprisia Ja.rrt, o3*sc tprá,,arže hámc1

,yPáll1t a .,jf!,ťaždt11 řeertý rrulíarau i ],ú * i". ii,šR ii5Ťu* .,ír,i,á*

1*ný. Z }*rohostaj bylo ,,tdět gdpo3,edne 13" ?. L|růrtiruh.-i eh

pG d*rohoetaj.t ire poutt,Černé sloppy d;imu urnírajíeí ",*sy:1{:gp

Uř ránojin předtrlrágela Ěaiba & sioppy dýr,*s i -ťařténé &,ť-
palel",an* $:o3 s irá e sa§y l.u,lvrikiwk1, a* j" šest 1*tl *mptrů .,ýlhodn io

Á tnki o j+ůinelu ,,;stř"1.,, §ry stren;, oů }ics!is-,littn;."I{ri s 1,[ní*t

[{:ásle$,ks. - Li;*k by1o sl;Šet n*p[*yk}e róíe:ihle pohyby rrcltcrlr
zó,,anýeh jetlr:otek,

ťnbi"lcií1o t * ;teai obČarr;l, np]cl.td a o;;rávnŠné oba*ď o he j-
b}íži;í budoiicno*t.lřsieirni si *d je*iltrí tlle,lrurxelyř §* do*ědéli

uše tři11
že I{gffici obrlíšĚůóu iilosbo-štin;.ilanní "-;rs!řely, Které o*tud

b;1o sl;Šet,patří}"r, Ulira;inel ?e s§u§edních uierajinsrt;iichr §g,-

not chuterů, kter;r nesi do m}ékárny - Mosko""štj.nÉ mléko"

Když §}letřt1, ře je Mo§k0",Ština gbklíČenao ?e§t&-"í1 se & ei:těj.

§p -,řátit.§nnd se da1 na útók.triórnc1 je; na rríst§ aagtřelt11"

h{a]"ín,,ink tíŽj"1 ,,e,,šdcrrí ltrsjanů jako můrarČ1 upírrař
do o§,,obo zen! Rudou armádou.fttrroh.lim rlo.rohr:sta jskýrn tan zahynr.llt

příbuzní,i{anŽelky Antorrína ir}g*$§4r,, a .,íi:l*FEf p Síbra, Fo*háze*

}3 př ímo z Ií.a }ínan

}orohoetajští krnjané neóekalí na evůj osud t§,í z*pla
bearnrrcně.uTak uř *ť. by1o ,,"d§srnpnut o,ne6[r.l,,.ěCornělň jší u áhy

spo ji.li § -*€ sÍly -, 11}egální odbo jo-e orgarricaci '' B1*,*,íkr'o

Uá bě}re,n r rrkrl 19.ie bylg - §r§s.niasi*1 žírpo jana ryětětna lrr;.au*

šťeh, riů-§ryno,i:,:ý*b xrilX* {t c},}slrců. ťom*rn: ,,.;t n*i ,, ,*r.*it:ťeh

ů§ed*c}:,- }.lr*iir;*r,a je &utí ř ].*:e}; -r§ s+,ie{u §€*É;igi. u,9*,i 9l

§Áťs§* &ijl;rrr+",,i,.ie nĚh*d;u §* tryrjJ e$*}"u, e !.1*sdc*Štinou a:.1ág*

ipnit,pt* stui; ;a.týlnsi sídtem.J" iliogálního olcreku Blaníira.



Dlrů}:*s§aj§tí mugglí l;Srřo-et sp*jenť §Ě §*il§erlnímj" **radsn1.

ltú§*3r:{:ren: ojqygxtl byl ďos*ť Vu l{e ju ek ,:l §ů§{ů,,Éttn§, j*tto ůš*

saniae§ruírr ad,utrrpeeffi Jeťomťr §ní,;ekr*Sřtnť * ťn:á§],*n*ilcm rnl;i*

rrě-Ťato ťtr"m:tce ftLi ufiůťňo-"g.lg npná;:u,*ný s§yk g §r,*jarly přt;tž-

*ějícínrí d* m3ýRa"ijb,jtl*" mru gři tom p*rrrána3á j*ri* stasiií břo *

tři,yta*imjr a o**s*ťo

iia ;*jar*tl né:(o|áxr:it x*";ť§úei1 ř*}en úg tř"*ť J3anť,na

Tn6. .;lií Lígái -ďť:'{ s u,řit*3txi J*geť*m vaieš*m a §m1}*n

biia,ťEeť§ jjťů!i*ťl§,lttov*ri *r3anigaEr:í 8 bgat:.*rt" xÉic"Žtteistí.I*§oI-ei{

elr:.,*q.ln* í§ei§ §*-y&i ll.,if u Ui***st r:bcir*rl*ť::rl

,§táre* §g,o,e1 §ana aajlsto""ai iliegáinť nabÍ;e rť 8,{{xfi]l.],-

1 át o r g -*;1 *h * ai e r i { i;r ů ij e :,,:ý 1:* e 1 iž * rt f ů ilit i :; l3 u, !t t * r,li r: li upa l.ití

tť§st§ij.i e*irtť, Lár:u, p,"i p},ť*l,,:*ui i:*i,'***tií .,Cp*i:Rď ru*iol:řŤ;ťr*a*

§*o

FoE j"*ucrt*;.+ *n=bi** F:ti n,.lit**].tria ťfiÍstlo*h, * V'la* irníra í,i*-]
bo,,,:.e.ioi:; i,o.,í::á,*:: Čcsr:,'c.t:, lja,,:,]}š:dl:""Ětin§.i,iejs1::*1*ttli"riij*

ši e Re jús1-1e snJ j;Í posi**ir b;3 na řr8n§ú-, l{- yá*is"r šlre |*t,&*

*j,rielnč.ů.l§leu*hal .,. aái;í.e,*,.a1 iJrCI -,etlenť *kysreu n*j*ů3ryĚ'.átejšť

zpiá-rui"§tg j se te,l.; hi"t:,.r:ťm inť*rnútorefr* no jon pťů §. c"tŤ§e}i,

arr ]i]ťů *§e*irr:; §esrt*t, ,**ad,vf fi§iijůjenrt* d,* Činn*ct! i3ianťxa * t,*

§,ró*t!Íprir:í,:l;*ťru ili*g:iir:íh* §ail*;:í*u "Hiaigainlí'nitt*r;i r*SĚgo*

""ťjl 6i ,,.yd,áwb.i JosÉ.! Tt fi* jzeh ,l ir{oek*""Étinó" }íssmn* inťr:rmu*n

;,ř*u:i""el Ýl *ri:t*ií:ra i;e.íť*ťr §uioir: *1;*i*;*a*r:*l,:l,,tůtn - DOť*}r**

§ts;{chr;tteří .juo Cspsa*Ť""a}í k Rg ja,tc-a na líics;{c,yŠti,,nu a k

cíar u§rír ti i',:"iíiix,"}- í f:a i,;ás i qfiíiuc

ja.to s;;,rj;iti trltiiitin parnú**iirytá litiipna ťa3ryyjt,ů:li z .!3**

jassy. v, úůbB biů.,ť "B§járÉE obsa*iii ArtténĚrxttří pře§),i. rt sj.u-

Epb §* yl*scvc*,é ag:rčiůti C* sluř*b ban§grc;",cůu bur1 muHům r,4 §i{e*

y*i rrnl,r,rh !-,F€,,f, t,ics; u nĚřrcŽněrruldiiena ne,Fť*sto sp*}.ei:li*S prů*L rl yúLL.] w ť.;_L g rL;5ý aLLť!;tw áIlťJÁqlBaÁtírac ricl,i"'ú

je3a. g goňr::l" § rrGnurj. ,,sLedel dc deský*n l{,:-"in,?ta iu'l-ar:ku""r&&

&iogxo-rútií;,*r g ťůl-.*u :ra}+že::*u .hn* j€ffin n*bo dř**erne Dťii"r §01**

*óůské, *r*bné tric*ta-,třce í ffie,,abudt3a trl*ž*ťnů§t, &Rí jarro řenao

Y důbU * sd,y se .r*u uťři3a ťámau Xrr jidmci před ústn,teffi ,r.lrliá*



-

něJí z domo,"ů ''eškeré obywg!61st"o Ba západ"byla trformo*

vanost o.poetuprr Budé arnády avXáŠÍ "důleřrte 
pro koordtnaci

přlpra*ovanýeh akcí oŤ odpgr protí wystěho-ání,l§a Štěstíopo-

stup Budé arnáds by1 Ý, lednu a únorrr 19*4 tak rJrchlý,ře ugttl_

pující l§ěme1 mělt rrŽ jlné stero§tirn*Ž e''akuaei obyvatel§tT&g

§rom§ u§6d8né ělnngsttov€dení okrsku muse}o neustálr

udrŽovet prostřeánict"ín řlenů "ts3,aníkq] ,"oU jak s bandeto''*

cirtak 1 § Polóky a řaneke Do),iny*TIrowrrávat porůznu vznlkající

§pot§.S §krajincl ay6wp§rB,} gpoly přgde-§Ím 9mt1 §[arak,a Jose f

§ogner*§ěkdy 1 další ěleno-éuř'Blaník§ zdařlle usnněrňo-.a],a a

koordino-al je jích ěinnogt*

§ §oláky z 3naaké Dollny u§o-ná"al §Bory yáclav §irc,plo

střednlct*ím §,,€ho epolužáka Ťeoťlla Kozlowské}ro, jebož starší

bretr byl *ellteleni polského ozbrojeného poste-ení "p3,aadwkyrl

$fo-ykle §e s ním scbáze]. " Mllrno*é u vaŠkŮ,při svýeh páteěníeh

schůzích * řajoně.Po traglekém ťmrtÍ Josefa tsouz}ca,byl z popu -

- du "Blaníxa* 3merro-án obecním a$r§RoEptB"

Fáteční schůze Ý, r§jon6 poskyto",alt Óeským gtarostŮm a

agronomům Bříleži.tost §6 nenápddně set|at a,proJednat nejpal*

ětvójšf otázky a ejednet další postup -ů§í "§em ostatním"§na*

,,§lchni §eští etarogto"é e esroilo$ové !l okrene Mlyno- bylí do

člnnostt §laníka néjakýxr způsobern zepojenl*

Isa r3seku hospodářské sabotáže §8 Dorohogtajskýrr podařlly

d,,e tah§rkteré okupentr}n pořádně zarnotaly bla"ouolined po Fří*

chodu liómoů"ne §tero§to*t Váo].avu Mietro-i ste e &gronomu Jo-

seťu i3ouzko*1 podař1].o aatejtt znařnou ,ýmór*r polÍ,coŽ §e Fro

je-,1}.o nlřŠÍm ,,ýměrem dodá-'eEgsxuhý tah §8 pozdějt po'; aří1

e&rononu václavu §irco,zl.Kdyř bgl u skrelslandwtrtgff §ebne1{-

T* s řádostí o dmácí Borážku pr*sete,Šn*Jdr b{i gd"olán do

ved}eJší míntnost1 k teleťontr-§írco-i §e pohot-ě poáař1lo př*-

ěíst doklaďy na §ebnežúfe"řě stole"EláŠení ukra$inského okre§_

ního &gr§nona §ozmyslo"1ěe o předpokládaných hejrtayg"ích ,3i-

:':i,j.*!:,_: ;i _É11 .,.,J;i".,o _._,"_:l. ,,,-i,",-,,.l'i,:i,,;",:, ii -"j,: "",i;": j l"*:,ii-,':i} '*eiti'i



I

,-,1ii:§ů 3t Jů q/}ra-

ji,;1}:*Í ;;;ťlťt*,ii s ;j,)}:,=i,::ili-nťl:: ť-ilíjh";,]!::"icn §&íjl:,}ar5s'*bŤt*};;,;Íc

l*,,* !t 3b ;td ť}& "*g*lt-',u 
_ 
rr:cg jii3!v, ^} Ij+t-ř,r, r:,:i,iiti ,*á*,,l!mi LlÉj,-f & a 'j,ťii ů-

*,& p.rť} ii*§.ur:ůářs'{.á il-,ířat**Vša*bn_{ přr,'!:,vti,;;r ffi!:§§lJ býr $fi9Tz*

dán#, }idtnr:ů,in"

{{ r.i n,fi ;;řťst í pritei* p}:e,rt,,*ří3 §ttrřšin*"t l ;ře,*s^,,i**tl
uli L

ra j*ni.r, UtT e jir;,:t tlijt Hů",i ,t tr,íb,i,§lť;" it,;l:, b}"3iine i sltlisr:ě & d,cmácí

sp*tř*b5 zrnŤ-n " ob*l udle r:ó::;qr::iý*ir ťiO§áť}tu iá-"§r by3, ť* obac §

Háůncm pí {padó rr+ní ,gůil§;iŤ:á s"lllnit p},áno,,8řé di d{,-'s;, &níř by

t:ít.r byla nar *§ener jn j{ řroe.,"1,3ášs x,á 8 i",ť{l*ů"li-d se '|iopr:*et, Pouái 1

při to§B *,ý*osů § 3 * ? tlna *;s*ícii,n*X §8 §}ii §Qlia,řžlc zjisfrt"

n& ,$*hr:eídr*-"é stcle, ť§o jrs;tti*, , o

3;1§i:{ si ,,.ři ::+ ji:ližsí pár*Unť schů",f 
§ťřnfií 

$chnplder

§o $,,ůil prt3**u €{ cireg",i"áeir i,lie§e1,it*x*r;1*1 utarosty e et"*

ťůn,f§Jt 5ezniinii je s niás+::Ír z Čes;ý,::" .i)$:"::ii+stejť & tiu,;Ťy}ílc

řer}: '' iresriiii* _ i:e n,cLar. i,e&Cq3 ";1 Žrar* a san,i ,,a* i-"ild;'r jf,9

ll5Ďsí:rte §e i:ránit"rr toto je j+,Jna a mcřnestí *-*:any,lia _,i;ÍÉtť

páterc e!,:rrí i:*d,;"or:u iriáspnť ř"s "§*r:h *b*íltn

ft.y *i:l;í si:áů udá1 :: :iií n*: p;,-i ti,rn 19'43 a -,§e6"i5e*n;i ]: *a-ť&t

nli*e*i,;útil §ágry::lí na rJ'*1",,ní, anr*i::,*řn*"1 tidrr*ůnt r,ťskat ptr"ú,r:*,;ar:é

dodá,,ky obllí.
§ltuace Ý, té deb§ bgrla §loŽitá-I{* Boílalgn 194s Němct ?,&

fomocl 5losádk;r a Folskd poli,cte " Mlďno"§ udrŽo''all přede-ším

silniění komuníkace.ů-ládalt Tegrrice podé1 stlnic & ,l jejíclt

blízkostl-y.nékterýeh v*snlcíctr,m+zi ntmi .1 " deskýeb 9ořoho-

atajícb g w 3riáslence,*ládlt vgdne §ěmcl", noc1 bandero-c1,

Eolen polskébo opťného bodtr řaasjíé §ol1ny r, Ha],o"ané_a Icdo-

cho-ce ,Polácl.Vesntce vzdáleu§jŠÍ od měet a si],nlc o,1ádlt

plně baudero"clo

Ela,,ní zásluirgu "Blaníka*' *, to$to pohnntém období bylo

,,,.,"i;::j'-.i]]] :i-: ,l;F':.';i,"",], § i:,.-;",-l ':1','-:_ i - -':':',

d* Ililjl.].L:iiaei t* ia"l ,,jů;ij*§ů:(_};"';u"j :"i:l"-: 
" 

-,i;



___:_:: =-::_:_:--:::,:_--::::=-:===-=::=--z-:*:-;;*-.;7éae;Éí/ařÍ-=-:-zuje&e §€ j*dině čs. vládě.,, í*oadýně.Bos*o*ktuJeme je ji §pCI j§ 
lneot'rí §e §§§RtBudeme bojo*at prot1 lťěmeům ,, ř§, &rmád§ - §§§EsPo o§v9!6zenÍ ďeskoej.o,řen§k& §é f,h^--^ ., '{& §e ehcem§ jako celek ",ráttt dostaré ,,la§tt"Iťemíníme zůstat na Bkrajin§ dé].e,neř to brrdeaezbgtn§ Htrtiléhn. *

Eupodivu,brndero,,c1 mé11 znaěnou rletu.e tespekt k Čs.zalrraal§ní .1á.d§ v §sndýn§ a preaídentu Sane§e-r,uo*u 
";;;-Předoálg516 Čs. PolttJ.kg ne Zakaťpat§ké §kraJln§... &nozí

? j*JÍeh v§§eú zřaJmě řttr přad,,álkou 
" gu*r**, t*te nabylívzd§].árí,ďe jíeb rletřgdním sídle§ tíoaJn§ něla být hospg€ářskdakadenle ,, Poděbr3d'ch.. r

I


