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ÚvoDrÍ s !ovo

Prt lPlacoYáLí Do\ýoh 6p13od óJlÚúto ÚvoJ. .toJí

}ú6tof!t př€ó p!obl.l6! l.doltattu !E.!rÍňétb rat.aÍálu'

JÓ to 'přaÝtra t.hd', to' "!oreá1níi běh uit|].o3tí zd'ch-

1í aÝó t.!po nato:l1k' '. a. .hbto!l.v' ěaa &PoěÍtá ň!

lory a !ě.{66' .1. na d!v' boól'\y a ně|.dy l a! Dbutý.

Potlr'y po !ét.ch.lolnat to' tl. co 3ouč!!úíc1 nďĚu ě.!

m.Do lož.ogt ry6l.t' býváJí díd)..tdy úŤěfué; l n€Jp.č-

uÝěJĚí hotÍbtlla J. 6 to 'bo!áždlt obYyl1o J.a tď'o l

těob ěa6to !6Jtlíl6ž1těJĚích !E!!!ni. Á v'pověól p!*tnlE

.bítáé Po déett dvecatl l6t6cb uŽ .lái!o llrácÍ 8vou eu-

TEto il.Plá lluĚ€ao6t addďt.l hlltot. d Dá! v.ilt.

t pohrs\ lt6!ý É€Gtrádálo L pooo!'@í. vychá'sl'' J.!. !ó.

!ov.š 1 z PoYl ost!'' tt€lou rá E!'toÍtobt ústs" Jalo b!d.-

t.16l. €tl€d$}o a v u.pÓ!lo.bí řatlě J6!. obtěu .át Poó!ět
. 3l!ad 1 !étlail - t ioÚr| .by obóobná ilotut!3ítlcc ÝŽltla 1

J1nd6' Ý bljícb' v oL!€8och č1 aa záÝo(t€oh.

studtJ6d Dat4''áL' It.!ý na ná.l.duJících 6tÍán!áoh

př€dl.ládálo' Jo dÍrčí doiltÚ.Írtací t P!obt.!att6€ p!!Eí Íá-

'. ÝývoJé vryobnáho Ystup€! ci'ích voJst na ú'.!í č.6l.0-

6lovéu3ta. N6cobu' JlE sÍ dát ÝětěÍ Útol' D.ž g.ltavtt

floluloDtact L utláloEt.E v P!a'g a táKo J6Do Jí 'c61e 'á-

D&ně iéostlcty otlg'llt. ?ř1t6 Jes wě€! 
"'ru 

pbě v ú.

ÝlrD .kuiočrrogt' '€ PlsbD J. lÍilld! c.nbábícb 6tát!íclt'

ótfaDlclš|ch a Bpoloěgn8vch ořaáno ! l'st!.tuoí" Pobt(t Jd.
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o čs6oÝé wt! €zdí' oě11 Jsls ná oy611 - hovotíeo-l'. o !řv.

ní fí'L - období od noct ' 20. na 21. !!Pna do 27. 8!pna vg.

č6!t t6dy do chvílé' tdy .e čs. l1d aeaólll 9 ob.áb6D DoB-

L.vstóho Loúlllté a n! 'ě ttá@'uJící!1 proloÝy !'661detá

L. svoboi|y a plvního táJoD!íl.a Úv xsč Á. D'bčgkA.

vúčl' +akto télaticlď á ěsBově poJatéút útolu &D€ u.lě-

1911 ťlYě tonc.e: prvbí v iob' Žg Jsu6 zatadtu ú.tAJe o ně-

Lt.!ých néJttú]€žitěJěích uilálost €ch' JéŽ s6 od€tFály př.d

2'. t.dtn@ 20. Blpna a J6' tó3ňě 6ouv1'éJí 3 tíl!' co ná.

61éilová1o. A óÁLó Ý to!' á € Jélo v záÝělu .lol'EoDtécé k !r-

itálo!t.! ?7. ďpDA pŤ1č16nu1 rfoJ€vy a doLwenty B!át'ícl!

ělnltelú s o!aóDú' l.to!é 51co byty prosrov€Dy aÍ' €bo zvó-

tolněnJ eŽ vo ilD€ch 2a. e 29. 6rpís' a1é iěsně 36 vóžÍ

]. logkov6ké t toEunll.é.

líěkte!á další plobléDJ ÝyP]ývaJící z téoat1clého q čg-

soÝého oD6zeDí doluDgntaco J6ee vJŤ6št11 dýěoa přílohEll.

J.&tá ' Dlcb obgaruJo čá6t nstorlálu Žo za36dání Ra.ly bÓz-

'6ěEost1 os{ l ě.gkosloÝ@ské otá@€. lvto udÁ1o6tí s1cs

Doprobíb.ly v PťaŽ.' .le by1y tu v oněcb dn6ch - ý lozhfa6.

1 v ttsku - ÝšudJpřítoMé' byty éÓuě&t! zd€Jěí átúosfély

6 n6by1o ložné Jo obeJít' Do dluhé pŤÍjo}v Jéuo 'třádlll

Dětté!á b6zPlo6třsdDí ohlasy na oodlevské tootrnté a n! J6.

bo pttJotí' Jak 6ó P!oJ6ýi'1o "dor6i . Ý Plež6kých gttaDic.

kých 6 odbo!á&kýcb olaelz8cích| v Lolektlv.ch záÝo.lú'

óludo| škol' t!ái6vů apod.

.'tn{ik JBE6 ově.E ponochlll otlanou Ýš€' co gé nogtalo Ý

P!a'. vo dngcŮ 21...27. 8!pDá' t.tly táké u.láto8tt louÝl.sJÍcí

!ř !J.zd€! ess. A z plopa8aěního @t.!1á1u clzích voJ8k ě1

Bdělovácícl! p!o6t.ředb: pětl 6tátú J8ňs zetadtu Jm ty'

IÍT

J€ž by1y D$ově .ozělřováqy Ý P!3z9 Ý podobě t1BkoÝj.n ano-

bo lozhlssových wsít8Dl těch clzÍch st&l'c| JgŽ tu byv

oD€zenÍ| o nlchž Jo tu tačt by]s dáná náĚlel Dožno6t-

o1 toctmlctýll' í ča36E' |.t €!ý Jee oěu plo gogtavsDí dol.u.

eontáco k ili6poz1cl. !.looto J. tu ovš€t! l řqdá Dg'é! necbtě-

ných. líápoDocl L J.Jicb od9tlatrění Jé zárlAilnít! BEJ'stea'

ploč tato dotÚont.cs Ý1a5tně vznIkla. .rrl € náD tot1ž o va-

š1 poDoc. !'do nóD o to' ábyclto! ve €polup!ácl g. Ýě6!í'

tdo' Eohou upřo.n1t f3tta, Jož uvádítle' obohltlt dotuonta.

ci o (lá1ěí oat6!j.ó1! přt3pět o.obĎíd vzPo!íDtAot Dgbo .vě.

d.ctvÍd' wtvol1tt 'á&rafuu plo hr6to!&y Ý budoucnu.

oblacím ó€ n. pď.žoté !á9odyt l €Jlchž bat€.1ál nti!

cbJbě1 8nE.l noJvíco 'o Ýšohó' us novlnóřg' p!3covíríty !oz-

lůo6u . iot6v1'.' M l.ol €ry ' Jbých hr6td!1c]ďcb rEecovrll'

ne LorogJ' !uz€$tí\y' ďcltiválo a k!úohíb' na ptac@Dílry

contťálních úřadú' Nálod!ího výbolu !ě6ta hahy í obvoil.

ních nálodDtch výbolo' na i\rntc1otrářo vĚ6cb !t!en a o!aa.

llzací ná!'odní ÍŤ..lt'y' na vó.chúv' Ji!ž 60 tgnto lntoEÍ

otudlJní @to!tá1 do3te6 do rulou s !Eo.bot! o pJDoc, ledu

á taLé o upozomě.í E lá}ýkor!. .lá1ší aátg!lÁJ..

obácíeo . € věak néJen t P.6'aó! Ý toD n€Jší!ěíD slo.

vá 3!w1u. Náěo Ýý2E J. ádr66ováM do cg]'ó !.publí!y. Á

ploto uvá.lílg 1 6vou aó!ósu' polutl byst6 ná! chtě11 poDoc1

o po91át náE oát €lláL č1 upozolnění m něJt n€bo dotonc.

v1áEtní téDltlclou č1 te81onólíÍ .lokue.tácl an€bo DAbíd-

nout v1a3t'í 6bí!b r ofoto8!áfováDí. Naě. 6d!€5a J.

ll1ltollcký úGtav ěsAv| P!árE 1 - !t!ad' Jli.!&! ,r to1. čí6-
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Př.ót1áitírá dolúďltac. Doní o.lícÍ pA!€ú a t.té PÚo-

to D.!á pota'DkoÝý @e!Át. Áž tl! výJ&lv [oJsou odáčoráÍv

!o!6íry Ý. ' ěttí J.fuot].lvýcb ploJ.vo a!6bo ilotu!€atú'

coŤ v oněch daoch uo!'lo ÝýJl.!Lo|t. $až1u Jd. l€ oÝě@'

Pob'lil to bylo Ý Daělc! Buéch' t.tty !ÚovDtvat. wbÍlsl!

J6!c t uv.řsbětd to aě!í' Jo. &!o Pov.ioÝólt 'a n6jaut.n-

ilčtěJěí" zP!.Ý1dla u }ál.láho úóaJo J. odr€z na p!e!€n; o

o.oErích lvéil €ctvÍ Js!. pou'llt 'bát|$, os. zPráw čs. ro!.

hJ.a6u lgou o1o. zsóiručněA'' ar. . !!xt.!Ábí! ohl.do trá

.ut.ntlěnolt ob6errt 1 Já'yl. t

záÝěsot!' nto11 Ýě.l Ý poll.dní ř!d.| óěbrJ.!. co neJ-

.!ó.íj[ěJt ÝĚú' IdoŽ n|l! lyll uápolocnl' P.l t,j!| sby t6to

!tud!.bí lato!1ál rorů v'!'&rort a Ldoll '& poloh.rl k toEr'

.b'cha JáLo lEstďlkoÝé .Ýóbo 1lilu e}úl lPbtt alou p.o-

f.'lo tlDí poÝtDao8t.

rrstď1clšt úd.v č9úv Ý P.a!.

v !á!í 1968

PRoIoG - 20. sRPt{A

.!|r99-!9q! z!ěslo zag.d&|Í pt.d!..ldctvá liv Ísě' púÝodně !Yo1áná
n. lo boiun dopol.dn.. (os)

!é4g-!g1g lluočádná po!átls vyblaďcb pracovaít.ů státní b.zp.č-
noát1 u aéú!ěltta Eld.tla vEltla v. ša1soi1ě6, Ló6 byry po-
dé.V illfollac. o přl'..Ýo!é olupacl čg6to61oÝ€nsl.i a !o'd!.
]..$' úLo19 pfo uoc ' 20. na 21'6t'nA. (os)

EolŮ 1a ho.l. tshtloJěí Ú.tř.dní ř €d1tď člx I. sulet !o pÓ !r.očF
IáÝané! !ávlaiu ' dovo1st|ó v ss$ itostai1]' .lo ói. ltattcolá!ó
e lrybr.dll 3t' Ž€ b€' Joho iěilooí nés.í b't do zaDrallčí
oil6ó1á!a žái|'ró 'p!áva o č.óLoslovoNhr. (os)

vg voč€fDíéb bodruách. ra !u'Jň6Ló l.tiětě v helo postuPně př1.
rétělo něIou.t clvl].aícb t€tsd61 z9 sotětstébo .vaá'' Jo'
lozilěJ1 v loct řídlrá 16tocrý rý66dek so!ětolllch ozbloJo-
ďcrr 6ir. časová úilaJo €o poněbr.l .ozcMz.Jí. (t1e)

E!rd-!-ses{-sc-$&!r
Jálo rAždý v6č.. 1 v útó.ý vďď nasloup1lt plscoÝDíct

p'sžsLého ruzJňBkého t.t1ětě n1c !€trěÍcs do plaÝlildlbl'ch
sluŽEb. Prv!í přékÝapsní na ně ě€ta].o př€.l.!ů1 dsvátou' rdy
2.16 pŤL8tálo D1oořá.lDó !6tAi[o .Ioskýy. o hoiulu pozděJl
přIstéLo dďěí olBořá.hé 6oÝět.té léiaoo' tentolrát. z.
LÝova. ! €1 Po púlhodboYó přostáÝcé oo6tě1o úttaJně 'p.t
flo !Yoiá. fo bylo l6Átch po .lésáté ho.EEě Y6č6.. o.l tóto
doby ež té6ěř do Polnocl zd6 by1 j.!tó. Po půboc1 á. tt1.P&
čér lei1ětě od 6'oaantDích pá!l: v teléloN tlozÝě.lě]', !ř..to
že 3é č6lGla lótgdla ' Juaoslávt. e Butha.gt.' ž6 l.tj.ětěn€8E prlJllat anl odtud ooétat. Do letlětní budoY'. €



v této době !áě&L1 sJÍždět nenápgdní pánové Ý c1lifu a ! dop.o-

vofu zéstÚpc€ eoÝětskétlo lB.oflotu s6 v budově utÁ2á1 t soÝět.

Nlkdo ze zsě6t.énců Ú1 ze zoh!&r1čních cestuJících N gtej-

ně Jáko pánůE v ci911u népř1l.ládál o1ooŤódnou pozoldogt 9 Ýěnc

vď1 9e .lále 6!ýD pov1nbogteo. ^1. o6 noi[oubo' r!átce po Púr

d.uhé totl'ž př1siálá na ]ettětní p].oě6 psÝbí dvě ob.ovELá l €tad-

1a se soÝěts].ýel a6ky a 2 n1ch 6s vyh..lrlo někol1* desÍtol o-

zb}oje\ých světstých ÝoJáků' okaúžttě obt].íěiu b19Ýní letlět.

ní bLrdo@ a JedDoi1lvý!1 vchody 'áěal1 vnl!.at do budoiy' odtud

okaBžl.tě záča1t vyhónět na pŤostŤanslví pŤ€d budovou l €t1ěiĎl

psÍsonál a ěetaJícÍ cegtuJícÍ (byl oezt !1EL 1 j6dgD 4n811ě6d.

vé1té větělně z n1ch n€dovolt1l anl go pořádně obléknout a vzÍt

vs!].u před budovou nÁ6 !oztlě]'lt1| zvláě! ouže' (!áé nochali

v €!ku) a žeDy' kteď! dovoll11 91 sédnoui v odl €tové ha]e. Á91

po pů1hodi'ovélr ěol<ání, běh66 Lte.ého, 6teJÍtě jako př1 ob€azová-

!í' přlstéÝá1o Ý téněŤ dnuloÝých intelv61éch Jedlo letáitlo za

.L.uND' lglstiu' do o.tletoÝé hály { ná3 NŽe.

zd€ 2a h1uku pŤllétéJících s od1étalíc1ch léta.lol a hibotu

PřoJíž.těJících tan!.! a obrněných tlegpďtérů nó6 necha1j. ěekat

pŤé. Ýdkďé pŤotésty a oožnoŠt1 telefon1clého spojeDí až eei

do p01 š€6té. v této době s6 do9tgv11 goÝěts!ý oajor a oz'ÁEtl

let1ětnílu pe.snÁLu' costuJlcíc a náhodDýo návětě@Í!r1b 1et1ě-

tě Jal.o Jgeo byt Já. že 6g oůžooe odeblat doDů. Na otázbJ dopŤ6-

vy náE odpoÝědě:L! iPŤgcé pěšl.y. Naěé voJ8La ouol také abso]'!o-

vat nnožltvÍ tÍlonot!ů pěěkyn. Nlc nepooohly pNteéty| Ýšicbnl'

včetně záhraD1čních cestuJících' sé nuse11 dogtat dooú pěóky.

oděJít Ns611 vĚlďD1. l,ot1ště přévzala pod 9!oJ1 sp.ávu 60.

věteká a DěEocká vojgk!' L.ie!á se na 16t1ětnl p1oěe a okolnÍch

ój'lnlcích ioz1ožlla. Na dotez' ].dy @Jí nÁstoup1t do !!áce' jlE

bylo ottpoÝězeDo ae súys}u, že 3é to dovědl věag. v do!ě, kdy

Jóú€ opouětě11 pígžské ruzyň5ké lot1Ště' ptllétávela fud běJ

Eté1e jeětě těžká voJensl.á létadla| z leJ1chž útlob spotu 5 te-

kJ s ostat.í Ýojengkou tecln1l.ou vygtupovg11 vojéci. okež1tě

po vy1ože.í nákladu opďgtě}a gověttká voJénsLá 1etad16 pfosto!

1éttště.

v době čékání jsEe se něko1llrét po!rcuěelt pfoo.luvit s ngěio1

3

Ýězn1teul o1aďEL 3ďěts]ďo1 voJáb'. PŤegto' že o|loho oluv1t

n€c1rtěl1 nobo nesúě1i! dověděu Jére sé, že pŤilédgJí ' Po1sl.A

a ť!B a že cestu do čegl.oglov€nska do5ta11 jako Io'kqz. Na d6

ta'' Jeslu vědí, Že Jsoe J6 seo nepozvau' náo o.lpo!Ídell|

"W Ýěří@ n6šedu aeiteĎí a to nóD dalo ezkgz, q to Je p.o nÁó

lozhoduJícÍ'. vě1chn1 do Je&oho s6 ghofirt 1 v toD, že pěvně

Yěří t.@u. co píéé 8oÝěts!ý t1sk| zeJoéna balda.

Př1 naší céstě ' fu'y;grého 16tlětě zPě! do střs&r Plshy ná6

neustÁlé oÍje1y l.olony soaěiskych voJáh] na so!ětgrých i !9š1ch

áutoÚobíléch| talcích g oblněDých t.egpofté!éch. Bylg to . €ťa.

dogtná cégta dooů'
(zeBědě1ské novlny, 21.8.1968)

( fr)

{99Er!lg-!ee!
Plobuď1 jseú se l €ětě 29 toy neobvyltýú hlukeE, t8t jglo věi.

ělná P.sžáíú. Ko1EE ďch oken uJížděly do1Ď do centrg hěBta je

den tattk za i'n}týG NeÚohl Jseo pochop1t| sre 1 Dezvyk}e v€1]ď

pŤovoz E ruzyňsl.ée l €t1šti oě pŤ1tut1l rychle od€Jíi do }ecs.

1Áře. Dosta1 JseE se Dá Dísto něco oá1o před šegtotr bodiloLr.

Autoogti'cby jseE zapnul dÁLnopls p.o spoJeDí . opélAční l.ontlr

].ou ná nzyl:sLéo let1ětt. ozÝal ss ... To nevíD a oDo to e1 nF

Dí 6!1e'ité. výlukávgl zp!áÝu, kte!ó 6o ! Dá€ledujících hodl!ácb

3táÝgla dokuDeteE ne@í.né ceny.

Do zpŤáý o  obsszení  DBgÍ v las t t  gpoJen € c l jo l  voJ9ky  vy lukÁ-

va]  i t ó tnop ls  p lavdu o  ! ! óběhu ope!6ce  n9 luzJ ;Éréú 1eL lé!1|  lde

to vlgetně opŤaÝdu začg1o. Pře6to, žo nčkteŤí čtenéŤl jlž věď

nékte!é pod lobnost1 '  DJs l . (e ,  ž6 bych J6  Bě1 2opB l .ov6t .

Na dv6.dvs.átou hod1nu byl na Fuzýň bléěen 9Fc1éL z t!os].Ýy.

Nebylo to nic néÓbÝJ}lého) tlodně 1et6dé1 Aelof1otu bJ1o vedÉ.

ných jsko spec1á1. oplaldu přl1etěl. Ey1 to civ1loí 1.N-24. I]Ě

tadlo zůstalo na letiětj.. ve třlgdlgcet hodin přl.l €těl da1šÍ

speciál ÁN.24 tentokIóte ze LÝov8. ? něj vystoupilo @ožství ct.

v1l1stů' !íeŤí byu velbl sldečnč v'tánl ná celbici. Poslézo 5e

odéblali do Děsta 6 letadlo a91 Po p.!1 hodině odleiělo. lat byl
ns letlštl k1!d. zvýšenou čiňnogt zazn@enAla jén cébí 91užba.

J1ndy jé v těchto oÍstech J6 něko]ll. 11ď. v těchto pozdtíclr

ho.Enácb zde Ýšál. bylo neobvykto moho *oě3tmncú. vŠi@Lt 9t

tobo snad Ýěich'i Dg Rúzynl, a16 nildo no.bÁpdl proě a p.o 3vé



1

.l!'.t{|Í bn.p..!dnónÍ .6 t1oto d9istl6! n1ldo iíc€ lgzabývál.
t. oól'@.l hohu'.1 vě6). nsěókďl dlouho - !ř6tl .lruhou hoil1Dou
I'ltJ.l. l l.t!.tt aut. 6o9ět.}óho zaltouP6Dí l.t.c).é spolsčdo.-
|l ^.Io.lot. z sut vy6toupi1í bo!ě c1Ýl].lsitt 1 ďl8to&íc1.
v.toulll! do 'abab1čnt vft. avny' ).i!9 Js 3.(l6čně \řÍtal P]'u].oF
lll |'l!.., vol1té]. v1áilBí 16tl.J' 6 stacboi9]ďr náě€bíl cobí
.t'..vy no RuzyDl. l pel to aěá1o. r.a lei''ěb1 p].ochu při6tát'
l.hláóonll lt.12. xdo JeJ PŤiJer??? z l.tlštního p.rgo!álu D1ldo.
ť. Joho palubé by1A !ý6Adková J€dnot).o .oÝět6Ló ď!ádýt JeJíž
pn!í b.ob Yodly do bu.loÝ 1.t1ětě. vĚ.ctÚJ 4!ě!t!a!c. a cg!.
tuJící vybBu' voD. zd6 Jo po (trouhé! č6}áEí !\.zdéuu na o!tž.
A žcny é dětd' těe doloutl uáchovat so do hary. v té době J1ž
př15táÝ61o J..bo loJa.Lá !n-u za e{!ýD - i Plgldcb J6d!ool.-
nutoYýcb 1nt.r9á16ch. větdhnl Da 13t1ótl. .ibépal1 !ooa}u. il €Jich
Fovo' říiEl Bp€clá]' ll{-24. z uostvy, l.t €Íý Da ]. €tlětr zú€taJ'
doLoDco ' běJ !y1y říz€rJ { po'děJěí .tarty voJ6fulš|ch 1€tadď.
Po@lu J3!3 cbrlPalt '. lbrt€ělogt, že t1' r.t€ří vítálí sovětlté
Ýelř €lc.t llaltně 2!ád111l

v b!!}ýéh lalDích hoď!ácb byu 1Dt.movsíí pů.acovníd au'J.
ně !í'oFrětěJú a ÝJ'reánr. I cÓ.tuJící .é d,sgu vÍacét pěěl.ý do
IŤány. J6u D6 tyt ].t€Ťí 6etlě]jt u .tÁlEopl.u. sé 'apomélo. ^ dí.
tv Jl! J8€t[ 6á dovÍira]. tu st.aitrou. pfavór a DoblllzoÝil Bebe 1
Yěéclr!ý 3Yé kolsa'l ]. attlv!í FÁct lro zaib.áiěnÍ Ýě€ch do€a'l-
tdrďch hodnot. Dá].ooPt na BuzŮat byl Ý ěi.ooogtl. slolo colé do'
po].€&.. volgl do cólého Bvěta tu ohloluJící Etut€čnostl že
č€s].o.roYensrá soc!ált'stlctá !.pubu].a b'1g náPaosDa spoJ6Dee.
\ýd voJ.br válěa96Lé 8lrouv'.

llénbá 'fádc0! a lolabo!áDilB! l. íL6ž Ee '€řgtllrl plk. ElIáš'
vď1t61 b9zp6čno3tt)í lgtb blnt5t€rstva vÍI1tfs, a pplt. stacho9-
5!ďt náě.bíL r'a3ové kontlo1y 16tl3tě Práha.

(L.t €ctií d ].osoonautrb' a.s.196s)

Přg.l 21.oo h9it. (?) v !ťaž6\ých posád].ách by1 vyhláš€a loplácb.
(os)

xo1{ 2..oo ho(t. voJďEl.á Joónotry !ětl z€ňí - sssiR, t!a, B!R'
NrR| uln . odhadované v pť'é !Á21 a}c. E 20o tlsÍc oužů a
pozděJl Da Pú]' D-u!'&!t - přér.oět\' stát!ú brgúc6 če!ro.
óloÝéÍtsta. Úř.)

!o 2,i.oo ho.t. (?, ve1Ýy51ánác s.v.č€.Yodnl.o nsÝšiívl'l pfésj.ile.
ta !.públi\y út sYolodr á ozaé411 @' ' € voJ€ka pětí z.d
!óetločilá blsnlce č66t.o61ovénska' (os)

el49.ě9g! PŤgdóods vrÁdJ' 1nž. o. č€laíl. ozDáD1} Ýo scbĎzl. Dt{ad-
.€dDlctÝa Úv x1sč' žg pťáYě ob.l'žel zpťávu o voJ.nské Atci
Étl zB!í ploti čoslo6rovenoku. (Tl'sL)

xo16E !ůlnoct. (?) Do hldovy I'v &sč př1Jél !Í's51.t6nt r6Pubub'
l. sÝoboils 6 PozděJl .s oét Ý!Át1l !a tilad. (os)
Do budoÝy Úv xsč plr6r oraratr vn1tle J. Psvél á po J.i!ré
hodlně (?) opět odJel do builoly E1n1átg!6tra. (os)


