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áy Jaen v ni ppvrael něJakou protletátní ěínnoat, 
|o_zaeJ

J"", "" však přeavěděll a to hlavně po svém zatéelí, že

iato tak zveDá katollcké čl"nnost Je s}nrteĚně r větší ě&

tl člnnostl protlstátní a půvoťlní katollckÁ ělnnost v nj

by}a proto, aby nebtrrlo možno pravou příětnu a Ůěel celé

našíčlnnostlodhaltt.ProhlašuJl,žeJseunenělnlkdsrr
Ůnys]l zapoJltt se do protletÁtní ělrurost1 a pracovat pr

tt stávaJíc íw zílzen! v ČSn o kdyby nl by1o B o t e -
k e rn .výsvětleno, že hlavnín Ůěe}en ňaší ělnnostl Je pr

covat protl stávaJícínr ltdově ťtenolriatickéor zřízení v

Čsn, nttay bych ae nebyl to této ěirrnostl zapoJil, Běher

Šetření Jsen přlše1 k tour, že skuteěně našl ěinnost by1

rázu protlstátního a že Jsen k ní byl zneužiť určltýnl
clrkevnín1 osotrrostnl na záklaťlě sv6io nábožeosk&o přes

Jaen se pozděJt této.ěinnostl_ plně vq9oY*__ŤJ9l!b;a#._

l"e, "t Jí po atránce sv&to "nO"]:":::: :Ť::::O"*:"ť

vě<těení. ProhlašuJi, že ěínŮ, kterých Jsen se doprstll

upřímě lltuJl a v brrčIoucnu ae yJrnasnažírn svoJl plloou

prací přt budování soclalisílu v naší vlastl , "O"l.:lŤ _

aa"t"arO svoJí křlv<lu na naší v}astl a trlavně na clělnlcl

třídě odětnl-l.

Více neném co bych k věci uvedl a prohlašuJl, že Jsen !
povědě1 vše co ee týěe roé trestné ělnnostl a tr"estné člt

nosti Jtnýcb osob, o }rteré Jsen rně} věťionostl , Jeeo sl
plně věťlom toho, že kdyby ro1 bylc v brrťtoucnostl běb,en št

ření protÁzéno, že Jsen urěitou trestnou člnnoot ve avé

ťpovědt zaroJ.ěe)., že za lo hrclu eo ne§pŤísněJ1 potr€stáI

Skoněeno, přeěteno a podepsáno"
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