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P ř l á t t . . .

Ž. přlělr vdá.
to u.p.al k{Ft tÍs'vgl
. s uvítsr Jg Ě6ří|.0ýý t<vět.
b€6 JEou tu 'a. '
třob. J. n1lóo í6zva].
teá n. nó! 6íŤí JéJ1ch tulúot'
Pfoě J6ou tady

n.vě.tí. ihlJ €.he11" -

s É .ýých tatlcích ý.zott 6tř.ťlověI:

sÚt s "l4taÝou".
A t1 ná[ nBDlouvsll'

Js& .volno u nl'ch (ýš6 ěélď.til

J€ddot.g ' t11d J6ou žblaně naěí zg!ě.

s@il světá obtpauty rleDln€.
ilgn n€asdttl
' . . .  'bí pťávo v JÍc ' ru teúě.. ."

fua.l '6šÍ1911' vzb!ě so' lolrn.l

sov.tltó .utoMty vá. obg1ouží 'yclú€ s b€' ě.L&Í.

PoznBu Jsto clÝiu'ác!.| iábdět6 do!ůt

nuotá tgnlv' lBlé z!reě? - č€6!ý ná.od tálí !á nčl

zapřÁBrět. pltrbý !g tánlq/ á zvo!€Jt. s1 s1blřl

tÝán.' ldi dod, ťsteě| tl oourá 3 Kououl

z ta''.ú 50 dÁ střílÓt - no vláilnoutl

zp!áY. TÁssu!
{.Ě. voJ6iLó by1á Y cs.s Ýítátá hvětlnaEt ...

líy do.tóvóú6: ... 61e byly Jéětě v tÝětlnáčÍclt.

lloÝÁ goYěiBká č$tuštg.

l. sD1€t 6l Ive koobqJb 6 ta'keú'
na !óda ó1 6oĚnu-de1. ,
oDa6€k 6l p€h.J utóh '
dó lulý ýzÉl óáEop.r.

2. Kontla'gvoluce ládí,
Jetl@' P!áz6 Pdoot'
a  c . ! tu  l l ,po6vÍ ií !o '

ploto J €ilo! * noc1.
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,. 'co Jo to cíÝll1'ac.?|
Dtá !o IÝéh zdělmě..T!dy !!Jí rld{ dory
! !y .ptne fu .eně.'

4. tby 6. clvtUra.t
tlochr vÍc. přlblížu.
bád. ltd6! t!a[t1.tďy.
Jdl ho bsžněv nruěll.

ůJWÍ no|lÁrrcr (Podlo .'E. !bc}Ěr.tého)

Byl J'dnou l6d.n LoulerDít
.!m ! x.6Ú1g b'd1.1 bsitu
rÍb.l . € Ý clďné lAd ll.ou
E přtp!.rcvó'L Eádu.

Ia'r '. Jodnou zó5t.6kro
u .telboýýcb 61ulí
e cbt.l lo JÍt1 podívstl
táD daobaté pruJí.

Ýzar doliubóiú: J tb.fft\ý bJ'
a l.ěí1 o6| JAk !ll.Í vě.
B ÉíótÁ '!ádco tg\y.

vě.l běda' Jálá Í'Ťo!ěna.
l!l €.I c.lý &vět l. D.otÍ.
a cgrý nóloó J.daď l.
á n.boJí Jo gEtl.

Í. b]'.Ýě Ý!{yory !á!ro !ěr
. nátuč p1nou kvítí
. DA !t.cb 3].tDy přát.lstYí
a !. rEanÍcích ě1b.

od lgiLr! g1yě6l o rL.
Ld. báE.tít vor!. 'oívá:
ud o 8výéh věcocri !o!todn.
. BtEsnó k toD| ]ďv{.

Á těĚll 5.' ls} Y oslf

a 'P!óýu o .vó! polllÍ!í
po.r. c.1ýl 6Ýět.!.

IG! vtločl't tos t.n .tá!ý ó\yt,
záE EcÝ á s6ft a 61tý.
t togp]'áěo !s touz61nii
á sá! al h].aw sra'Í.
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I,oJr.z}ořtll

9c:S-sbr-F-!E9E9!l-e-CP!g!-!C-s99!'l-:9!eg!!9t:!e-u

!í.ttpoů.ň1€' spoJ.Dc!''
žo Ý ěo!té]E 'o.tu stoJí ]. . Ý ...t

t.! t tostí Je a 'e !v6rd
t n. !..r.ry aobo ' p1ó'...

z lfažgrycb plakátů z 2l. . 27. s!pD! t968

r€'aPo!áňi6' 11il. !Áě

E a  3 l o ' g k o u  ě . . n o u
!á zá svá čolnó bobatství

Ž6 ta !o!áÝ.lá @}1o.!

Jo' 3 dLÁL6! !.aí taló iÍ6v'

Je L boJl vždygb ochotna'

J . ů  o t @ ď ě ó č í  J o J í  ' P ě v . . . |

ďt1c l .  ' . t

,í,| lr ...,,.. / .:'
-{.\ /. Í/!:.,,

' . , : , ,  / . , ,  4, , .  . / , . . . ,

QŠ:,.

FťťHttct l,nt,,il
3r0

TBŽu s1117s7.;1X-
! í Y a ] s  ' t a t o  v  i ! u b ] . 1 . l l . .

Íeápúoňt€' soudrutl'
!]ďe.kých ětítů Ý6l.bíý.lt. . . l

l!.ž 'now klogíot Ý otroctÝí,

!áděJt pá.lÍt6E ýodl. n!ch'..l
aýí0lí4!1lló1i-ga{t{!

véďolĚí! b.gtŤí.!.
lvs pŤ''ěo1 6třít6t n.volá! -

Eapsďl. chtápcí na nábř6ží .

Jo to tat p!o!tó, soýloó 'tsó'

!áEíří6' €t1bb6ě . a už 1oříl
co ne to!' ž€ byl tÚ't'j:a!ď'
tos přso6 D.@h.' nochtět Ýědět
g PAt - lsoč ti 16ž do řáÍ)J'

J61 př6c€ do@t EřóžněÝ !Ýětl6l.

Že. 'abt1 óítě? 80ž6 ch'aň -

(ty J.bo Ý'ěítaÝó oč1)
Tát 'áo. p€víěJ '€vĎí ztť6ň

t svět 6o pořád' ,ořá.| toěí.

ž'L,,n:xr

|,,ÍLc|,ť
e, ,vlt



\
i

ROZKA2,
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občanéI
Mimoiódný xlv. ljétd $č Y'ýd vi.Ghn' oEdny n.i|

k iednohodinové rtávce
no p'ot.í ploii otuPoci nd.i rhni'

Toro 'tóúq 9 Uslut.ční Y plitok 2!. ÍDN 19ó6 od l2.0o
do í3.!o hod. v futo dob( nď'.hódb m u|i.i. N. Ú||ci.f
Ntid! nÉll q ob.í ď 'ú3idmu pdb ďuFíd. Mot.q
@Fň t.r PiÍ'íl. o 'í |Ettt..

! p ! i . . .

:l" í!.Á.'.tt'.e'olcl B.ld|lt..o .!orotó'.' c'.!ad r..aEtr
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LlDovÉ MlLIcE

se PříPojuiÍ k výzvě adresované armádě a nevydájí
jako součást ozbrojených s|ožek obrany státu

VOJACI,
okudantům svoje zbraně

Slibují všemu Iidu, že tyto zbraně budou PouŽity

ien proti nePříteli !

MY
ČrsrosloVENŠTÍ

, l  r
n 

,*o,n 
"^, 

rri J&, i {3&

Yč.n| !|ovú|n Pří..hy, kt..ou i'mc .|oŽi|| ó.t.YnÍh činl.
t.lůrn .vrchov.nó čolkoo|ovonrké .o.l.|l.t|.k. r.puE
|lky Proh|..u|€m.!
l) N|kdy doblovo|n. n.Yydám. r rukou lbranl |il'

nán by|y k ochrrnč .(ální &mo.t.tno.t| .v.ř.Dy.
2l7a #dnou c.nu nabud.m. rpoluprrcovrt r oko-

p.čními Yofuky, .n| |lrn n.bud.i!. porkytovat ni-
iekou podporu.

3l Neopak v rouledu t. .Ýín Pollánírn budono r'oh>
P...oY.t. n!.ím |ld.h r.udÉ.nÍ rrroc| ň.llch |.9ll-
nÍch ln.titucÍ. proto budomc P|nlt ]otk.ty .výdi
|.gá|n..h v.|it.|Ú, k n|ml márn. důYáitt.

4, sto|ím. P|ně r. n.|Ím YÍGh|tÍh v.||l.|.m pl..|d.Ď.
t.m, .rmádnÍm g.n.Íá|.m -ludvÍk.m sYobodou,
př.d..dou vlódy o|dř|chom c.]ník.ň . p'.d.t.vi
t.|.m n.šÍ komunl.l|ckÓ rtrany A|oxrndlcm Dub.
č.k.m.

5' H|ubo.. |itui.m.' ž. n.l. upřÍmnó přál.|.tvÍ . .'thlí.
d.m| v.d.v.kó .m|ouvy by|o Ét| těm|to..mád.m}
t.k vělo|omně tl.tcno.

AT ZIJE
SVOBODA, DUBCEK!

I

; i: .-r_i ,



rtt' !ů1'

filrt t vi Jlt. t'Úďlí (D íícr ro'!.
y .rí r!'tÍ $!r,rct !r u6I!Í últ vuír.

rddfu i&, Erd!! ! rorl Fo !!Jstq, !-
zrfi^vl',t' 6t 0 q!2íc! 'o/rn. Eíút Žrb'
Yl l^ rra. *r ^ Yortd Y@.

frto vo'lct !t |or!r r v&' l!Ýg'vÝcB DÍ!l'
'!E'ít'

Íl@ s! vI! !' Úr'Iu IPoťÍ lsoóífi l.
'rvrÍc! m.I." t@ vl's řr(!ác, Írv5&rŤt !t
Ťo!o! 'r u'!q' c''I.do ort'Pr'Ň r !Í!í, !dí
.'t rG ý'D@ 'r ulcÍcx PrIí - ttc !ýff'
ttc tral!' '!l(!o J!] 'avÚ&. 'l 'I. !. }
Pr'unýl.t

!'ícr !& r lvlb !!rT'tí !@t'rt 'rl' t! Jr
ylr z.'ctí. rqln'lt i@!&r r rí.! o !&
!' !c!'qcr' 'qlE!* ú. r&r t itr o !'..
rt r tuqrl !8.

l't tĚt r.b ríe| r tlú! rltt

UP0z0RtlĚllÍ PR0 vŠEcHN0
OBYVATETSTV() REPU BLIKY

P0z0R! P0z0R! P0z0R!
Podre něh..ých tpřÁv Ž ňaý.h oblad
*ně d@bád v pťúbčhú.lú..Ďínei tprav.
děDodob'éEu vyltřIdáÝád otu!účdch
i.d!otr. NoÝé 'Cdlotky do'Úd ncbyly v.
.tytu s ob'Ýt.l'tv.E. N.@iI ďt@t
Ý Ďsší Edl' !.Ýtc přicnáz.,l do !to.tř.dI
po'lsm@ého olup..í('oš}ohé budo.
w' pl.tÁÝ' úiDořó.lDá oD.tř.!Dj rtéé i.
iim lr.vděpodobDě |íč.!o iďo dúdcdty
púsob€Dí tonE!.volue.

PROTÍ) POZOR!
situe lu.dých .rytů & DÍ,. dtl.i&
. rblš!.lry Do.lst.t!ě 'Imtělt. Bu.tl..i toto
vědoEi . '.ón.,t. p'.to !odl. toh dů.
3to'úě! b'dě' v duchu .lDcš!ích doí, .l.
!Eist!'t. v .ti6ů@Ict sté áfuty. Jsou přI.
ltě dBhé chtaňt. '. pro č.stoslov6ďo!
.Bi.IiŇic}o! t.Ftblib.

'ťÍTEťÍat YlóňTEťÍrÍ ÚÍÍÍŤ'ÍúÍ'

IF:i$F Fci.*E řg ěE€iř yi:,l":.

ŠÍĚít ilÍii íĚ ř iiÉg íííí í
ířsll 5ÍĚ:E ;l;ÉÍí Fiíff rí i5; il.eŤáÍ 

řÉě. !ř i a9{
Et,**.'* .šÉ:;Í{5.1 .E.5 FyE:l^ ieli; ,Ěíií!"EÍ rggg;

éEgHí gÉiEg.ří B$gĚ.
!  - 3 ď "  : P  ř  

Ě  ř  í.:ígí 
íĚĚ i.trř

;i59 E-' c sE3eš |- -
E-š€š F F
l -EE '
?iE
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stobát. !á]. Podupalt. 'alo laoupy tr!8'
.iol.át. J6!. E !rcbl vltllt a v!t.n.o. '...

s bo1.6tí Ý sdol oEeuJ.'. '!.! !řát.ror
.s óÝět'ó' ž. !á! lat'dy opuátus n.& v.Lá

&lát. t sssR
opusttla nt. !aÝl'lý Po dú.a8t''cry chybDdr 'á-
bolu P. .b. &.lúěYa a .po1.
z. po!o.brá! vš!.cbul poctlÝÍ občÚ. čss
Poel.(tnl . Bob!! o.Jpo'děJt' 'e l !ěáíc

Plo třuPy tu !áBó áp.1' ú€to E. bry J.il.! nA cbE1l
Ií€á!íÚ ho !.ch!t !brít' noby].o bý pa} oo pít.

i'áL to' Ž6 !u.Lá Flvťls pÍě. 6E@ l.'?

Builí brtřlt vlrdt. !. do gÝých !€!.rÝs.í. vlttotou.

Í.t .|loubo..Já!s ptohr'uboÝátl !áě. p!átol6tÝí' d
l.r. n! dDě.

lo'rDL' tý(be! &i.čto! 'sEt !1 řÍlÚ !BUb^" '
Íový: 'sá!. .a - sověbšl .Ý6!i.

t€lo!!u: BÉ.'ačÝ - IoBLÝ.
v P!8'.té p.!o(!tíol .. vč.!a n.řoilfo 12
toatŤi.Yoluolonířo . 6top - Poěl€t. d.l-
ěÍ bb. oopr.o"atgl loaleÝ€Lú Plavry.

I6!o!|rjt. |.!..orrl

olr.l lďlcb.: té:!: co io&r řílát.' Pa'l! ro.1chrt
.lÍ.'h6ěí J.' tdý' Lt' něttlo 'gčE6 lvobodu n€bo něJllé ětě6tí
mocoYát .o.m.lď!t t!o8tř.dt.í. Íě}ilo Potň.buJ. k6 ět.!tí ry-
!ťát b1tYir a zabít pá! t13Íc uilÍ' n.totnt 6tačí h!át €l . JÍt-
d€ tou od tlt!Ýal.. ltrě \ t<'dr .teč!l! Y'dyc|ry obyč6JEá rá.ka.i

bl dnl !! nshÁtiďl
.ětě 'dá D.do6tar1 ... cí5ď

sB so'ět3tý! 3ÝaŽó!
ná Ýěěnó čá.y -

0o trotu.

Bá11 J.e .o táFdut
napáiul n& t vý6hodu.

Dttbě.Iu' ty ŽlatoJ L]'ulu|
ngDodáv€J n'r60Á lubr!

I.d! !y áo ltyděl' Ló'by Ýí! t vl.il.l.

zád!.J aoýí' rd. J.ou
Dďaž11o.'
!áďr.J n.Yí' kd. J.
tb.(t.c,

Pt.l !. uá6 ně!'cb|, .u.b
j' |áča'slv|
'áó!.J oóÝíto nlc vób€o.

nu.\ý voJÍn.. co ř.t!.. ilqa lvýt d.t.!' a' .. tě Žaisjít
Ploě J51 byl v cssa?

sl.Ýa ! čo.t toÚrio Íór'odu'
tóio '611' toubát bÝí tbťoo€!á'
toutdát od přát.r t.!a!a.
! p!.c. n.poloř.n..

co !.bu(lé!€ ltocl Íup6at .lo noÝlí
nápíě€t!6 na t€ě'
co D€bu.le!á locl nap!.t na 'olt
o6př.6tgn6D ót ryslot.

Iv.ne' Jdt. iloÍů' chc.!. Jíi do Ěkoly!

Rolhovď šÝ€Jta B Bc.ŽněÝ€'!.
ŠvoJt: Tar co' psng EcžněÝ6, Jot to v6.loď
Bř.'ÁěÝ l v1tě!átýí J€ r|áě6' otďozo!é {ěo.cto J. J!do! tlíčt
posluěné Potlto &ulý tIíě| rtsěálst.o a e,rh.!'l(o Jsou dat-
Ěí kríčo.
Šv€Jr: To Já Žltal JÓdnu Psní 26 ŽLžkoýa, ia Děrá colgJ !va-
'st tlíě!. J!.lbou Ěr. tla 'áchoil a n6ž Eě]'! tú p!áY.l tlíě'

vĚ.cbtv 3í1y doJts t toÚr'
al Ru6oÝó tltboou tt lt.

lo 36 b}ách. ale 6p16t'
*ily' vzal nA aÁ! L'rlob€t.



co uÝlilít. Y !!ěl.tt H't|.otl
tt!o3 čÍeEá nld lkou zt!.aóé 11trto

Io.tsv. Ic'doÝc !oE..
ý.t.&v!iló u;LocÝ. v.I.é !el,Ť''
P'.lÚ !ěl.ilo to !áil bo!L.
eulv roc Pr!á !ř.LvaPeí
vÁcrrvllá !á!trtí crb!'i'lt'ó' locl
č.. ro'růa! ttořÍ' rá rÉD.uto

It buat.! un(lat
brd&e yrp6lnat

aa tolobov, na l,l.itlco _
a na vá! nsJvío.l t t

Á pr'oč ' € n6Jýícc? .
A Proč no h/!lc.?

to' '. Jot6 ná. obJált
€' lo6tl pt'a.laIy'

to' 2o J6t. n.! ÉtoŤrlě
núž ilo 2!d vlszlltt

soudfu'l óověit'

Fočpat l do dětí'
copat. vá! dě16Jí?

ty tb.áně nelAJít

r vš!élllo u'ó6tó do pl'chu €c tácí
v ÉÉlÝě po.llostl 3 ř6ó'
.lo oěí vě.! Jt! }ůsilět bud.ě
r mmDA! a !OBRDA!.

ds
čss
sss
DlĎě.t
Svoboda
cí6.ř
š.160Ýtě
Chpet
trolabďót
vltlÝ.
Ťlss
bďib
o6t{
l&od

z D'llo(liícb Pí.ní.
20 r.t Js.l u vá6 .lot''!'r
. [l,c J.t. 11 !.tls11,
potór J.to Dá ']'oděJ.
ir!l' D! !ě posl.].í.

1oo ooo óo]'6Fú E! .l|Ec'.
Í.ní !Í!u Poó otlv.d.
|včt p.tlí !|h
nÍo E.Ýo
Íát'!.t
I'l ttoď vě.l.l PřÍlt.. eoho

l]!o v 'a! it1Ýo
!. t.ždéb! J..tn.ir .loJób
colý .vět .é r!ěJ.
Ba!@ b.ěll
sbaětirb '! sP.rÉtu
sFlÝ.dbogt pŤrchátí
v6t.Eou noÝÍ boJoÝnlc1

"E'.tr. h16 byl bo!po.tát.|
a íovotqý !L].efuí!.!'

Á B€c!Át luřlt r.gž a šPí.!u'
J€ž na !ťaÝdu .l tl . . ch.. 6i lEát'
J.! srt6hout ,uby, !,otl(rout 6tr-!u
s loE&DÁŤ a PolaDÁt.

v!a2t11 Íúb do 2á(t )!' á16 |to6.ÍEs to řÍct'
ztě,ov€tl bycbo! E 1tuAct.
llatoptl DÁ9' alo !us'!g 6€ tvářlt.
'6 J. to Jsn tal D6z! přátďt.
sv1éklt nág' á1o Íllsílo .těl.t'
ž6 JoI!é nltdy 'ádÍtJ' oděv nsDělt.
zDlát1ll nás' a1. !\rsÍDá ŘLč€t'
ki|ybychoú 6e otvalt, by1. by to r'rovoksco.
ver.tý truč6 Ealého á tm so eá lozbltý!í usty
pokustt o úoněv a ňíc1' žo 61 to Ýlqstně 2€vtn!'1 é&.

!o .6 6 n!úl !éDé .66o v budoucrnr bátříčkď€t?

Já J's! i.{y' o}irdáL' 'o3tď
věgcllo dato' co J.e! do.tal' r wtř.Ps!ý! cbl€tdí]..!.
do b!b' J66! urotu.
iPřítoli Bř.běv' l.Lo Ýž(yc!y'
o Yě.clbo rě přtP!ávll.

Eř.'!.v.' !á bodácíclr Jdé vě.'
J.nor n. !odět. ě.ěr.
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olrpoo. D. bodtlcícb' J.!oB Báto. poEvá'

'.š. Ýít. .. v oblacÍcb' t. t Ý.Lt| př.lJÝá.

čc!t. lů.w ry Je. tÝriló'

Potqltt !. Ít.ctl..
Buóa .tÓ. Fot1 lú!tb'

Írišl rd]'l n.':l.D..

{a,l'.!. .. '.doÝst' tl. n.D!ír. zoufat.

stojt. p.Ýn. 'a r.da.t' .Ď .. !!!. po'v.il!Ú.

lo9!od. Dff s8úl
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!no,'!1|t čEs(c6I,ovE1EdcE z{s[urď v EÁDl B8EEčNCBE
vE DNECE 2l. - a. sBPnÁ Ú6a

E$9!-9!é!É!9-r4sg!s!-E€E9€r9.EE-b-!-&qš.!94ď!9r-t!
g!-!li!Í!r.-?L.9!-r2É9!

chtěl bych přldeÝěío zdůrAznlt Dáď6Órlící body.
zapřvá' Jed!á! poill. výslovŤ$icb po}vDů dlnlstt! z.b's.ÁěE&b
Ýěcí &s!o61oYe!g].é goctau6t1cté rcPub].tlv d!. Iúí..' Jebož
Bozí z ak 'Dijí jď.o 8vóho býv.lého to1eau.
zadtuhá. cbtě1 bycb ýJ'Jádřlt €You ti.těěDost vá!' tlne pi€(l-
godo' r těD ělénůo BeÚ bezpéěnostl' kteří uDožnlu ě.sLo-
glovensló dglogacl zúčaétn1t s6 dlsl.uget př'. Et€fé Jdo'
tgt. Ja} toml bylo Před tŤlc€t1 lstJ ' o otázlír gvlchovrrDstl

v Bolri'61€t! 3 tíťio po'vát)íD ledol b€zpečno6t'' JBéI
obdrž.l po)ryn' abých 1nfolDoval ěbrv a.dJ bezp€čmstl o
nágl€duJících pBebtÝích' h€ré óitfž.L čé6ros1oeBl.á
Ets6 od Elntstrt za}t n!čnícb věcí č€s&o6loÝenBté gocrř

1iďtcké l9!{rbulď v p!ůběhu.hsěníbo dE.
Pr.vnlt p$elstÝí doě1o v b!z!ýď tirúí:h hodtnácb dnéě-

níbo dné a ř to plohláě€DÍ PŤád€6dnj.ctvr ú8tř.dDího výb.-
!u rountst1'c!á gt!á'v G9ko61oveh6ka' kieré znír
/ hohláěéní Je W6í.jněno D. .tr. 6 této dobrDsntsc./.

Pozóě$ ráno .tn.šDlho dns Jsoe dost.u hÁsleduJícÍ
pfobráěení o1tÉ6tr! zghŤánlčnÍch Ýěcí z 21. 9t!Dr l96a:
/bú.éz' 6tt'. 57/

loto Plohláěoní drÉBt!. '.lBničnícb věql bJro !řédt-
no t1€lu 6 dodateěno4r pŽ{poEíD}d' že text bvl sdě].6tl radtř
ýýn spoJst)íB a u1žé být Eúp].J'J'' odpoYíilÁ vě* g!rystu po.

zAtřetí, běbs! dle }'@ dostď1 ná€le.luJící PfohláěéDí
déóet1 ělěnl aLáď| /Í!Dtéž, 9&.49/.
e. 6ŤÍ'n l968 / 1 / Ý6 2.oo hon. odPo1ďne zitsJěího ěA5u
do6ta]Á stálá dse &étos]ďéns|.! nÁ€le.lující Foh]áěéDí
pi€dsednlciýa Mfodhího Bhlooáždění? /b[réŽ'ér,.5l->2/,
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PŇotřeerllctví! čss|(osroveDsjé tlstové l.sc.lďe Ůd!ŽelÁ
stálÁ e19s zprávu o za6ettá!í ěeskosroveÉlá vlÁď t

/!^ď.é,, 5w. 5ý55/
Posrézo bycb chtě1 Ééčí€t výzvu preé1d6nir č€6ko6rovenEkó
6oc1a1íEt1cké r.pub]i}v' !.dví!.A svobodý ' JsJíž znětlí fueE
do5iá1 těgně É.d odd|odé! E tuto schůzl. Ploh1ášsÍú P!€-
sldeltá B6pub].1\y vysílqné .ozh]áseB 2I. slPne ]'o.3o hod.

večelt /raBtéž| ót!.64./
!b závě! svóho projégu bych chtěl zóůr.znÉt .Fště

leitndr' ž. !aěó Ýráda v uplyNlýcb týdn€ch eďlo}ďát Ilro-
hlás!l.' ž€ z!ěÍv v &skoslwensror po l€óDu byly aeěřéÍv

Pdzé nA ']epě.ní goc1áustlckého rygté@' slJ ss !epub!l-

!a !řt.ttr ížlta vznéěEďb cílůn svobÓdnějěíbo goclatigú:'

kté{ý by nastol1t věechna LLd6!á !!á'a a svobodJ' což by

Dělo být ne.lílnou €olěÁ6tí každého goctaugtlc!.ého sygté-

or. věříEé' ž€ Jednotr náěého udu a Joho oddanost věct

sociat1sdr tút! uoožní doóáhnout cí1ů! 'o kt€ďch toužÍ Ýš1ch-

D!. polŤokoví ět€noYé lidéké sPo]ečn$tl.

DN}ý eroJg! gtá1é!9-rérs!99.*€-!!9-r.9yr!9!r-!-sqě

!r?re!!!9!!-g!-!!!{-lr-+..Ll9€
fud. Dl 6DAd dovol.no' abych Ja}o EPle6sntAni č€skosle

vsn6&é 6ocÍtl16tl'c].é lepubl1lJ é€ 8tŤuěně qJádŤ1t k bo.
tlůo' Lteré 9s PŤílo n.bo v€rol ú2c. dotJl..Jí oé Ženě?

bp!Ýé Úhď 1948. 16,' češr . stovÁct s6 De€iydíbe
ur Úbo! 194s. NAop.} JsD€ ná něJ vě1d' }t.ól'' Plotožo
ÚDo! 194a 'náEDrl ÝÍtězslŤÍ nád sÍthac! !€d.cé ďtÉtrt
vývol v po!ár€ěnóo čaBtoslovenBbr nazÉt. Nová ý€dení
ed & xodťústlcté 6t!cts' č€sLos]'oveBt. člsto zdůrazňo-
velo' Že Ý žÁd!éE plÍPldě nepújdeoe zpět do doby přé.l

Úno! 1948 ěí pt€d '. teden t.Ť.
zgdŤohé'Pokud sé týká sEŤtl bývalého lilntgtla záhlF

účnícb věcí čeB}oglďeltska .'arE bsaryka' šot'6ní' kte!é
D!říd1]á vláda českogtoÝen6ka a kteŤé bylo dokJt:če']o a91

Ééd úě6ícéB' došlo k závěn' že to wla sebev'Ažda. Tén-

to ávěJ bJ]. zlložén předévšíh na áFdnícb !ŤÚerech'

_4Ar_

zvlóště těch' o |.teIýcb zde Jtž b'lr uto tloc 'Díbb' tJ.
6YěiloctvÍ dvou ÉlEt b]'íz}ýqh €obní.b t.Já!bít! !Í!tÉgt!.
'Iabr |&6 !Lr' heří opóttlt ěealo6roÝeo6l.o v loc€ 194s
a Ž1' Jí doposud v 'a!E.rúčÍ..

&tř.tíJ l&6ríE' ž€ 16 o!v1.! Blovnávlt ryDěJěí \.ýveJ
v č9sko6].o€n6ru s lhEalakgo v locs 1956. &tad J. 6po1.ě-
nÁ *d!a věc' totiŽ c\yby t J1chž g. dopu6ti}o vod€tlÍ ' €E.
r stlttv . ].t6ré byly zlt€obeDJ' nédo6trtl.é! uln$alo€tí t
tíD' ž€ 3. v dru16tt rÉGa11zov.l ooc1.usDa' Y t.Lov.
zé!l; .vě.l to' co ge ét.1o Y |LěÚsru bJL tout!.r6Ýo1uc. '
tt€tá byl. !ozd.c6D. sďět8tol r!!údcr. !.b'l JséE v tu
dobu Ý č6s!oslqeD6].u. .'ato stát!í úřódDíl. J6eB s€ zúčA6tút1
koDfó.en.. v z.h nlčí' alě nÁ ŤodlDr' kté!á ž1L Ý h.z.
v b].ízto€tí EPoŤtovttílto stá.llonul ry po nóE nlvratu wpívě-
1.' co 36 dělo Ý n€děu. 4. ustopadu' J.dyž hávětěvníc!.
ťootbAlového ut&á!í' c€\ý gtrťúón' }t6tý noDůž. \ýt pe
d€zříván z žá.bé pouttcké ljldobbŇ€l J.k s1 rystíD,
vypuE. v J{sot' tdyž se d ozÝěděl o vítělt5týí rrd Loltlet..-
vorucí v |LěáEt.u.

v této 9ouÝL€1€t1 tvch táit Žitůlazdl' ž. iÍlD. frtteJ.
o nIchž J5€! 3e Jtž 2Eín11 a }t€!é ótnDt ! Ý1ádr lo9pozDr-
b' b!ály v dofo!@cícb' !tte!é 6. Y čégko€roEBbr ýJvíJ.Iy'
úlohu někl.é.ó vDé.ÉÍ s}!oty' kt.ré Ý€ vehr poitBtatné EÍ-
ře ptlspě]J' t Jejlch Ýz!íkul pŤéd€větl €tu.tgDd vÁlh' kt.í
byla tehdy úry61ně wvo}átE 1opelláuBtlcrýld éir.d| J€ž
chtě1y snÍž1t e].onodct.ou sílu 9oc!.ál16t1cLýcb zeEí závodJ
Ýe zb!oJ6nÍ' kt6ré způgob1\ý d6fo.ecé v naší elmoEicg'
e d1sk!1Eln!c. a eobargo' &te.ó wÝolávtry N:r'.Eícté
teDdenc. v .LonoEic. č€sk61oveEta e přlspě]y til. L aéfots
o.cíe' &Jlc}tž důal.duúh lBíE čoltt 'áětě dýtú.

xon€ěně bych tÉit poděkovat zástu!.ůD těch zabí' & s.chž
pověEt b'lt vžily ěí6tá á jagná nobo . Jegtuže neDí ežDé
w]'ouěit b18to!Í.i -' kteŤé éé kdJsi t mvžóJ vzdab úrysru
Ý].ádno't ít{'o tláloitůD a v!rcovat J1o Bvou vúu' }.to!é
rezacbážery 86 zéeěol Jrko s ibabánovýni ttpubllLaEli' ilt
nevedly áat.éElvní vÁu.ll z jejích vl.6tňí zé!ě proi1 róhu.týÁ'
ale sÝobo(loottovďD ltdeB rE j1ďcb koDtln6ntech.
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( et6b) l l.!e přédsedo' přotože oáo éloÝo' !ád bych t.].é
uělnl1 pozná'l]g k plobláéení zá8tupc€ svral soÝětských
9oc1auBtlc}ýc}t !ópubu! velwélance l&ub. snAžlr loe!
6e zdé É6Óíst f.].tt a ryslín' 'e neDl co dod.t. Ávšá].
Ý gouvtg].ogtt 3 nětteďd b6dy jého plohlÁšeDí' Já}oby
čééLoE].oven6lo p.zděJt bylo přlpÍtveÁ. ukÝ'dovat Ýeě!6ré
éochuéiÍel.é woo'€!o6t1 d J.}oby óouě.sně byla obložebl
bezlečnoot @tainÍch ěociáx.1etlc\ých gtÁtů bycb s€ téd

Joěiě jedDou Poku61l pŤégvě.tětt velwstDce !&1ík., žs
v1éda čestoÉlovetrsté 9ocis116 t1c!é !éFrbl1}y' ro@o16tÍckÁ
gtlea čegk@roEbskr á střalv čegkosloven6\é 'á!odDí ftDb-
ty Ýž{y u911oEry { budou se vždJ en.ž1t ch!Ánit pŤáva př&-
cuJícÍch A so'rěa9ně l bezpeěfust soc1di.gtlckého tábo!&
chíáltt oplavdově' ro Je épolsčná véc' J.! ?de by]'o řeče-
no' áre přsEéÝšéchDo Jg to záEze]. e záležlt@t k.ždé
soct5}1st1c].é ze!ě' které 1ép€ než ost&tní gocj.alistické

zéEě znÁ Lonbétní podoÍďy p.o budovánÍ goclál1érdr s

Jeho ťvoj ve 6!é vlastbí zeEt,

tx..'j9!l!éÉ!9--49!-'p99-k!9el..o]9!:-k!-!-E9!É.!*!rqlge!!
*-tr!l!s-?-2r-9'-l9És
lano přédsgdo' !áE tu čést' 1nfollovit vá5' ů}ož 1 ost.i-

nÍ ěler\ý BodJ bezp€čnostÍ! že 61tuece v česk@loveEké

soclatíEtíc&é repubuce se zbo!šlla v d'blsd].t oLulacé

ciz1ťd ozbloJ.Dýd €lláEl. Dne6 !áno ls@ obd!Žeu cd

Einl6tefstva za}Eliěních věcí - podtlhuji od bltÉstelstl.

zEb'iníč!ích věcÍ &Škoslovenské soc1au6t1c].é !épubllB

nág1edujÍcí ttskoýý kaboto€fA! o sltuacl v zed.:

"Dneg newštJ žádné novlbJ s qýJtB&ou zÝ1áět.ích

ÝJdá!É g.9.b.!ěé!.g.4.g.s e &4*!šfgbi9!-!9g!, kLeré by}
d16tÍtbuováJv bezllatDě á obyÝatelstvo vlo 'nfďEoÝárlo
polz€ gvobod!ýol Ťo2h1a6ovýE1 6tan1ceEď brlsLych \,f,,boťú
(oNDlst1cLé 6t.e!'J če3ko9toÝen6k. Ý Pq4' Plznl' B]d&

Jovlcícht Eladci K!álové' Ústí Ed laben. Krooě tajnych

fozh}aso!'ch gt-!ntc' jej1cňž uoístě!í Réní 'nÁú' w6Ítá
čas od ěas'r také okupiéní lozh1a6ová st.dc€ vltavat

Duběék' Kdoael, šprě€].' selkovský jgou mdáIe íntelbovÁ-
bi. lr]ésld6nt svoboda obl1Íč€n ni gr!dě. oguď !ínist!.
lavlr' Elnistel6kého PřédsedJ' &!nl:l.. a darěÍch @lnlsttú
neJs@ zDÁBé' věéŤ& se 6éš10 1? Ólenů vlády pod Éed6é&.
nlctví.! lbchsěovó-Doétóloýé. y]áda wdr} Ýýzvu ]. ltdu
a požaduje' aby 1ntehoýaní Í\ltclotÉřl byll pfopuětěDt'
aby olrrpaénÍ ÚEÁdy odsš]J' a aby !v1. udožněr! č1mo6t
úgtamdch člnttélů. lEéfa véěef hovoŤ1l pres1d€nt svoto Óa
v oflctáIiÍD lozhbge. oilEoudt't ollpac1 lr}o a}t sí\'
e wzval k upevnění důvěÍY k pllnclpúo s}ěnlho p!o€!.nu.
lět fozhoÝot'y s vlá.le a oznámit, že se s ní €etá &l.é
dnes a plaýděpodobně ogobně Í ó b1n1gtelslýE předEedou
černÍ.keo. oneg 89 seěel dEďádď sJézd roEdst1cLé ét!.-
.\y česLo61oven6ka. De6 v 9. h<ld. .tolole.tn€ s9 géJdé Ná-
lodní Bbloeáždění s ělery vládJ ' &ieŤí nebťIt lntéŤnoÝáb1.
z toho dlvodu obpáě!í jednot,]s' E].íbiry unožD1t pŤÍ6tup
k budově MlodEíhb sbloDážtlění. DoP!!v! Jé v &".zé P{fa\]-
ŽovÁrn. líliJští í'rD].clonÁři JodEjí E verícíEl důgto$rílv
o]oPačních Ýojs]. a do6á}!ll věerA Y P1zd' Budějoldcích a
E J1r.'ch EíEtgch' že vojgka bud c{r €t.žena !e Btř6du !ěst.
PŤes n.šl sD!.\r l9@ dogud n€ugpěli v nAvá'álí oflclábícb
kortaLtú 3 pŤedstaÝLtell oLupačních g!Eád. hohláĚeDí vF
JeBkého !€lit éle }Ťáby s střsdoč€g]ého k!.je byl. šířeno
Óes1 obyvatelstven' lgd níEž lvko'ává veu te1 o&upáěních
álEád tte faLto !Ťáva vlád!í oocl. l!ý se wtvoŤlla d.upir4
kolaboŤántů Ý ÚstŤedníE wbo'o. v této souv1slost1 se
uÝáděJí B1Ťak' (older' hdŤg a Ba!bíro)<. větštn. obyvat€l-
stva podpotuje Dlbčeka, Ílitce tGdrDlst1c].é st!a$' čeBkr
sloveEkat pŤes1detta sýobodo á čelník@u ýládu.i

Bád bych dodsl' že j6ne tento kabeloelm oEfžeu
dné€ v 9.oo bod. dopoledle. 0d Ťé dobý leEáDs z toboto
zd.oJ€ žádné i1!|é zpféý! o sliuac! v čegkoslo€Gku.

PŤes ďlo!. popsátrolr sitEc1 sé 2dá, že okupeč'í Je.t-
notlry .' €usPěry' áby Ýrut1ly českoslovenglé@ udu předstA-
Ý1te1e' kteří nebylt zÝo1en1. stálá ds6 obd!žet. poge].EtÝíl
ěe se n1Elcu noc é€šla většlt]e ě1é!ú Úv (oou!úst1c].é

sbarv čeekBlovéngka' zcela podpoluje gtenoviBko předBe.!-
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nl'ctýr Úgtředního výbolu Kodrnj.ótlcl.é gtT.tv 0é6kos].oÝeí-

sl.r z 2j|t s'pn. - o něož Jseň éž něl tu éest v& 'rfor-

ooBt vč6!a - a rozboitto 6s' že buil € zesedái nePř€t.ž!tě.

ů.ná zp!áÝ. ].onBtglrJe| ň!ftmřád!ý 5Jé!d Koúr.1Bt1c].é

6t!.ď ce6ko9!.ovengka 96 geěár v &s}@1oversLu. sJezd dAl

ultt@tun soÝěté)Býn ! o6tatbít! okjPačníú 51tán' abJ déšly

zé z€Eě a !řopEtllJ Ýšecbly ét!e!ic&é e vlédÍí ěldtele.

l'ostužs t6nto Pož.davsl nébudg spběl!' bud€ wh1&na ger'é-

t{lDí gtáÝ\.e v crlóE č€sk€!'qlenétu' kte!á z.ěne Ý Pát€&

v souÝis1o6t1 s úvůanl lsdy bezpeěnost1' týl.ajícÍ 3e
gttu.cr v ěes}Étďensku' ,:Ád bych zdůt{z'ú]' tyto bodJ t

z.pÍvé' oeupace 6skoé].ov6Eka cizíEi ozblojeďEt silaEl

Jé zcel. !b!ó}o!D..
za.t'ubó' pou5e leaábě zl'0 lení úst.Ýbí ě1nlte1ó jsou ókuieč-

rýd. pŤ6d6trv1tert &sk€rovenBké socirugtlcké t€publ1}J

a JeJího ltdu l pfoto JlE llugí být uEožněno !'konámt 3Yř

bodně Jejlcb úst.vní frrDkca bez nezákomého ÝEěšovétú é6

zAtřeií' Ýšechrv etca clzícb oLup.b ích 511 v čegkoBrov€n-

été socí.xtst'cké !€lubltce l6ou !ézá}onllé.

zeětýlté' úPlné ! okr@lté stoně€nÍ otupec€ ' otlchod všecb

o}uFčnícb s1l z Úzeol čésko.9lo'enéLé soc{.ust!ďé !€!ub-

tllry . úpIJÉ obnova guverenltť a úzelDí lntesÉrý če9L6rř

! €tEké óocl.lls iic!é !€lubllb Jsou bozpodoÍneěíě 'll1toé.

!&n1Étr a!Íaniěníc! věcí č€skošlo' enBká soclaltst1d.

ká lepubt1kJ D!. .'1ří ruJel. Jo tla cestě ito New lď}ut abJ

sé zúěagtb1t zAsedÁ'í BEdy bezpgčnostl. Doufáne, Žs bude

íít tlostlteL !řÍtožltost1' aby obl'tdlloBtaÝeEÍ !aěí Éoě

lb závě! bycb !Ád zcera jasně !Ťoh1áa11' že soclellg-

Es je jéd1nou Ýěcí za ktér@ bezÝýifadně stojíDe' nechtěu

bychoB JoJ poškodlt víc' než 6e j1ž st.to. ]doa soc1alrgEr
je 6!'EtÁ neJ€n n.n' !ýb!ž celé@ potŤokóÝéd llilgiw.
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Plolev dDlgď. 2.hf3'1ěDlcň věcí Dr. ůříllo Eá.jkÁ. DředlléEeEý
í ladě bezDečnogt1 dn. 24. slDná 196a.

Jako éléD e odp<'t'ěd!Ú Ě silsts\Átel ú!tav!í ÝlÁty čssR'
c!ÁF! 6e élola Ý toEto Ýýz!Ámé! o!8á!)lr 8vět@é o!8ďúzace.
&níb ták s lohnttíD' soutkeB a lít €tí' PoněÝ€dž PŤedÉte!
Jed!áDl je t!a8ic!á událo€t g t!áaÍc}á 6ííracs Ý né ze!l.
Bgní ]/Iňou Ýlády ěssn' že jsJí vztďv t něLterýo dtqtn
éoc1a].15t1c}ýE zeoíE 3é dogtqty na nedu bezpeěnogt1 á staly
Ee předoěteE debatď' do níž za€áhuJí 1 j1né negocílugtlclé
zeŇ' deb6tJ' ve &te!é 6e obJoÝlly r jlété plot1goclalisttc.
!é a!€uoénty. odpoýěd.ty á to Jsol' ty vlÉly soclgl1st1ckýcb
z€ní' kie!é b€z ohl.óu n .iohodnuté uásady Ýzáj6Ú\ýcb v'tg-
lrů' Elohok!át plot1a@vané a nAposlodJ slavtr@t!ě střlslol
sPoteěÁou déklarací Jejlch neJwéěícb pŤedstavj.tél'l Ý B!i-
t!'sleÝě 9. sŤpD.] bez (ůl€tlu E sclumě gtEzené b1lgte!ábí
t or]tí]atgŤátňí ýz6ieb^é zéýd,.w ' gÁbly ]. poúltÍ sílJ á
obsadtk vojens]ry Ý n@l z 20. Da al. EtprE úz€Eí Gst6xF
venské soclau3tlcté rclubukJi

Iento akt pouŽ1tÍ sílJ n61ze Diěíb osplaÝedltÉt. Neudát
€é na ýýŤu ant llosbu fu. Ý1ádv all1 žádného jiDého ústavuího
olaánE'epubl1}y. IŤohlášen1 !Ťeslden't'a lepubuky! NáloilbÍho
gtjxo@ážděll' ÝtÁď ! 9Ťedéednl.tvA Ústředblbo Ýýboru l €čl o
nichž' pokud jé 01 zná4o' bylg Fadg. l!íoreoÉ na, o toh Jásně
hoÝďÍ. Pokud v !ěkte!ých z 5 zeú7' iejícbž ý1Ády se úěa€t.
ňují Dádr!é akce p'ot1 čssB' se bovď1to o ŽÁdogti běJakýcb
&taÝních č1 pol1tlckych élElte].ů' neby].o uÝedeno án1 jed1Dé

JEéDo a pokud Je ěE. vládě znéEo! t5k@Á žád€t reby]5 $1Ldy

voJenské obBázení čssR nelze lovněž osplaÝedr;@at sta-
lostí o vněJší bezpéč@st čssB & llnění povlMostí Da ú}olech
spoleěné ob!áhy zeoí va!šavsLého paktu. ],-J-áda čssR .tďto poý1r
nct1 svědoÍd.tě a dúEledně dod!žovsle a oelE c!Ávala n1&obo ir
p@|'ybnostech' žé ' EdáIe Je odhodláE i Ecbopna tal. čldt.
Ťoto tť1o @'}ď!okŤát v JldŤerc a aDl vláy 5 z€ď netÝŤdí' že
čss|v cLabžlk o&upoce hlozílo iDlnettt!í Ebez!éěí Ýojěbéké
agle6e zveněí - !Ťotl Édrž ostetně čg. g!!áda byla připŤave-
M a scholB se btÉnlt' ják za s!ých !ÁÝštěv v kžětt|t sž čeF
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ilEql irzldl Í ÝédNcí \D J€ttětí Ý.ui.1é v.rěav€|.é 6D.Ldw.

YolerELou okupáct čssn nelze oéPrav.ólnti all erEu!€!.tg

o itortě!én nébézpečí !ont!a!€Ýo1uce' ryto a.8loenty 6airy

o sobě sou p!ávně neplatné. A]e néhlédě Ánl t DApt'ogié

reD].atnoBtl . nlcoincstl takového sr8uoéntu' poÝažuí za nut-

njplorůásrt' že Ýt6. &sa byb až do ohpace plDě pámo

!1tuce na svéo úzérí' lds vlád! sociaustlc!ý řád. IhD8ovF

lJ or8Árv @Ťejné sPtÉÝJ á Docí liitu' Ťozvíjét se tli €bztÝDí

poltt1clíý Živct' záložeDý ná social16t1clé ].oDcepcl gPoleě-

nogtl' llulautě gpeleč€nEkých o!8áDlací áeblbutýcb v M!cd.

bí flontě a u3EáváJících v..l.ucí úlobu dětnlcl.é tŤídy A Xsč.

v p!ú!ěbu plocésu' JeJž esč záhÁj1]g Ý t.dÚ 196a a J6bo}

Pottgtatm bylo o.tgir.néní by.ojaet1cl.ýcb ds&!nácí, Pbó

up]áhě!|í buDá!1sttě{áo r óeBobat1cLého ob6!'bl1 1 srystu
goclallsnr . oaÝeDí poll'ilcké altiv1ty t lDlctatlw 1ldu'

lozÝ'nule 6é věegtfan!á dlgkusé. .IeJí lozvoJ podétBtně po8r.

lt1 Jak socla11stické á v1Agteneclé uÝědooění, tak 1 Ý€doucí

ú1or!t rodrnl'Btlcké st.arv' zďoŽe!@ E p!!!oze!é autoritě

ýJPlýÝajÍcí Ž lnlciátlw ryě1elb koncéPce, ěinu. Tarto c€3-

tdl sE posil@au pozlt1vní širo}ý pldrtl porltiil.é ln1c1a-

t1Ýy' veder\ý xoiojúsilckou stlanou a č6!Lu jsEe eÍt'ed'8t1c-

}ý!d drárí ! Jevůn. ctsÝáŽl$ se í c1' Žé za veóení AtepDd.e

Dtbčekg á lebo spoluprá.ol'níků dosáhlá !sč tálové přlŤozené

autoiltý a nepopílaterného ýldcovstYí v obou !élodech rlěí

zeDě' č€chú á slovákú' ja,kou po dlouhé léta neměla. sÝěóčll

o toE ! sPontánd' Eohutnj proud soc1ellst1ckého v1eaterDctÝí'

lakse lozÝiřtul zejEéng v letní.h dgÍcích a js} Ee ploJevř

vg1 Ý ko.ůÍétních ěinech Placov!ího úB1].í 1 dobŤovolDých da.

rů na 6nity' potřebné p'o ŤeĚení Ťo'sÁhlýcb €konoDtc!ýcb !!ob-

ryto kradné' oFavdu Ý]Ástenecké a 8ociáltstliké p.ořw

].ldové 1nlc1.t!vJ zátl!ěomly zcelg na oklal našetro poltilcké.

bo živo}A orv ne8attvní }w !Eot1soc!au3t1.ké' kteŤé zněpř

kojova]J l1áB t naěe přétsle a kte!é - al Ó jektivně, at vědo-

bě B zá!ěrně . úoh]J být éPojencl 9i1 n€PÍátelských 5oc1a-

t1stlďéE českoélďeElu. qyll a Jgle 51 jejrch edstenc€

vědod. ltéPoócéňova]'t Jsé !r' ěeli1I JsE jl!. PoýaŽ@a].t
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Jsné ověeD za 8P!áv!é ě1blt iat přďeýě1o šllolou uiloÝou
tn1clltlYou' &Ž bý týto Deaat1iní .ítY lzoloval. a uoož!úlÁ
p8l. pbou úč1DnBt !' a.ldnlgtllttvníbo ágAtu' Lte'ébo s.
Poc|topitelně žÁdď 6tát ne@lže zřícl a &tg!ého Jso€ 3e Ecbtě.
].1 !ří}€t aD1 ry. bávě v poslodDícb dDEÓh a týdnech bézploótřod-
ně před okulací sP!Ávnoet a úě1nn6i tlAší EetodJ ačglq př!.-

!ý€l bycb o toE rehovořtl, poDěva.tž g. JédDá o íDitŤĎí
zÁl€ŽitBt .taěí ze!ě' nebýt tobo' Že j]eÚ Dět doJeD z ploio-
to ' Že Ťřktoří !Ť€détav1telé' ktéŤí 6é gnaž'.L! o6p!aýed1-
nlt kloJry ploti č€oko61ÚýeGlu na těchto gkutečnosteclr t.va-
11 a pře&1ádál1 Jo zl.! €Šlené. chtěl bych pou}Ázát ba takové
6tótníry a pol.lt1cLé osobnŇtl €oclatlst|.lébo sÝěta jďo

Jo Jr8cláÉrý Pt€8ldeDt Tlto a Jďto toleaové' 'roŽ t přéd6é-
ila luErDsté stéinÍ !!dy Nlkolal celuBéscu A jebo }oleaové'
ki6řl se o tob !!ávě nedávno !ŤesYěděul !ěheb svého pot' tu
iýdon přéd @udnou o!upac'. JeJ1cb éÝědectví Jén potrzuJe to|
co vláda ěssR t védoucí Po].ltikoÝé žlvdá ze!ě, Úv 6ě s
pljbu odpoÝědDoBtí probtaluJí tvá.ří v tÝát ol.uPA.níE 3i1áE
1 3Ýětové ÝďéJDét1' cď zbáoenÁ, že česloslďensko !řed
6lPnovou okuplcí býIo a zústávelo oddáné Ýěc1 go.l9113dr'

8oclal!8tlckého budovéní a loŽvoJé, Ýě!né' ochotné a způsotr -

1ó lblt své záveky vůč1 společengtví 8ocra}lstlclých ze!ú
Ý EÝloÉ . Jsho vDltřní žlvot Be lozvíJer soudně r|a socl.-
u€tj'ckých základech a k 3oc1at15t1.*ý! cílůo. .'eho ÝedorcÍ
po1ít1ctá 9Í1A' xsě' pŤožíva]á plocet btubďó ÝDltŤní řge!s-
.ace' v něož gé Pc1l<^'ála' Yěe3tlanně altlÝtzoÝalÁ á zíEláÝa-
]Á Btálo ě1rěí áutoť1tu á opolu Ý celéE ltdut xálodní &ontá'
z6Lě'e|A za ýéd€ní 16č peýně na soc1a1tstlc&ých pť1nc1pech'
upeviovara sé JaLo !ánéc !olÍtj.c|.ého ž1Ýota z€oě. Negsttvní

Jévy a jeJ1ch působ€ní ý oasových sdělovacích pŤostř €dcíctl
do€táva]'y * do l'olacé a lezt ÝěéDl' k.lož byu zodpovědnl
!a 3délovBcí plogtř €dtJ a Jéjlclt plEoleDí Ý. v€řsjnéc Žtvotě
oe upevňovara uvěiloDěrá dolfowljú táze;, kté!á t'rto všec}tv
vý!áry uýÁděla !a BprÁmou Dítu. Nlc tedy neopod6tadovAro
obaw o pocbJbnogt! o nebezpečí kontEleÝoruce v čssn. &.
vráda 6ěrá pl'Ě sltrac1 Ý nrkou á !ěla í doot PŤoslÍé&ů L
to ' a!ý eEntúáLú útok prott ákláiN! socta1l6d! oarazil..
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o @aan1zovqio6t1' ká'É Dášého polttc!ého ž1Ýota'
€ocí'alt8ticté a vlastéEecké uvědoEěl€tt 11du' o oplEýitové
Ýoddrcí úlo' € děblctsá třídy a Esě Ý národ3ch &sn 'veocr
8kut€čr}@t' la} ! €a €uJ€ cs].á '!šs leDě na f,ákt ob]pace.
lhplostá vě'noBt a po61uěnoBt leaá]'híe o!8ínůD' rEuzDáváEi
příts'ů okupAčnÍcb tDJat' důs]ed!á úgpěěná 6tEba ud!žét íl).!r.
ao'ÁŤEr EoDllottcté !t!.ry J.to PÁtcřé DÁftd!íllo ž1votá.
urvcblené u6kuté&ění 14' BJezfu Bsč' kte!ý pod trlkeD ;bl-
!Ěce přlJEr uBnéséní ro'hodhě požetluÍcí tot!éc okupace t
p:oj€i:t]. De@bvěJnotr věmoBt vedéEí L Dubč.b - le @žDo
ltaJít ýJŘzněJšíhÓ óů].azu 1 tvní p.o to, Jat šPatně znau
naěí siiDacÍ' ál. ěpatně lozuEě11 naěeol lidu a laš€E|r 'J'Ý.-
fl t1, tilo gé .lobníval1' žé naJí oprávnění do !Ěbo áséboÍat
takoÝýd' ProEt&d}y, Ja}o Je obrlacé?

Jegttlž € něco ohlozllo vÁžÉ Ýřc 6oc1ď1sDu v čssB á
hlozÍ J1 ztobplo!ítovat vs sÝětě, s to pŤáÝě necltltTý a
nezÁl.oDDý postup těch Ýlád' kteŤé provgd\' okupácl úzéEí
selslls tic].ébo č€skoBrovenst€ ' kteŤí m'uěllt ollpací řáilDJ'
cnod hospodářslého' gocÍált!:bo a Po1tt1.tého žlvotá v čssB'
zttéložn1ll.úótávÍtíE olaáll)n a deno!Íat1cry'Ýor€Déu vedetí
P1né upbt;ováEí suve.énních pŤáÝ i ptněhí ú}ol|t' Jtíiž &
llil pověřil' plotožé la! vlta' n&te.é z těchto vedoucích
@obl]o8tÍ ss ilo8ts\ do vel&1 obtížné ďtu.c.l

háÝě tote o@z6ní Eožností da1ěíbo plně!í svobodtlé
polltlcké pŤÁc.' P.ávě toto ná€1bé, i k4'ž dí.|s' udoté 1É-
cl.túvě JeD ěíst€ěEá .vacuuh ludsr přlrláěí neJvětěí !.ber
P6éí Plo Yěc soclrusor Y čssB. $'c6 Poět.ozuJ. d bluboce
'rqDuJe při!o!.bé c1b přátelství' kte!é DÁó ud choÝ.l .
cbová t !á!odÚ! sssl' Pols&a' ful.barELa' &áa.Bta 1 NDn"
Zr.oÝeb ověgl| ýytvář{ v da13*o ÝÚtší eí'Ť6 E.ž ÉédtíD proslof
pt.o to' Aby b/to c!.tv, n.děJe a Ýírr Ý 3oc1.11s!ué slolteěbě
].td8lý' kte!é 96 sstJ.lly s ts'b okulace' so zÝlhlJ Ýe i:u6tra-
c1 . !B8at1ÍlsEu6 3€ všén1 důElsdb ant1soc19.].t6t1ckých post.-
$ čá6tt obJvatěbtv.. t }dyž se toEr v iěžlté g'.fuscl s!.žíoe
ěgut' neDáÉ t toÚ p]ré Dožnost1' !éboí Je !|áD Ý toD b.á!ě.
no okuptcÍ. odPoÝědnost 'a tyto du€ledlry !áteží ověéÁ Dbě
tě!' kdo obrpacl nálí.liu.
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rrgbezPečí Jo táLé v lBzbálodníE ohlago toboto ě1D!. v
.tal.to á.lěí Díté' než kdyeolt př€d!íb Ýitvéří s€ s1tuacé
pŤo Fl8oboní proPa€aDdy a s.kce sll n€přátelských soclsllsN a
DíŤu' kt6!é s6 budou fuŽ1t ÝJužít okupace čssn t mtrroor-
n1stíclýí' antígovětgl.ýB štván1cío' t odEítání a !opírář!í
polltJ'lv níŤovébo Eoužltí' l oěg!ňování a ponlcuvá!í celého
socj.au8tlctého 3pol6ěeEtví a Jeho ú]ohy Ý úgilí o Žabézp.-
čéní !írrr' t ooPlaÝedúování útočné lolitl}v 1E!er1a119fu va
vtetlAor' !á střednÍ@ Ýýcbodě a kóekotl jlnde. lbáDáIoit!í
5tttraco' eteí &v1lá Ý pGléoní době někte!é subné znáÚb
'lePšování' s9 opět zho!širj.' nApétí vzrůstÁ. tal.ó za ÍJto
dÚsled|$' ' nesoÍrně záÉžĎé pÍo věc světbvého oíŤu, pat.tí
odPovědnoot těD' k(lo lozhodu o oluplcl. náda česko9rdv€n6lé
Boc1austlc!ó ttpubub v sourádu se svýB udeo n€dÁ Be Él.óJ
plop'lJč1t k toou' abJ Evýd ěi.Ťv sk}ou !řdgpěta k těoto ng-
€lttv!íE óastt.l}ún g Epooáhara úluBrůo nepřátex soc1ausút !
oÍfir. v této gotrÝ1slcBi1 bycb .}tě1 ploblásj.t' že mš€ deló-
8ac6 se Plně dlstencuJe o.l &Lébotouv pokusu sDtŽovat nébo
popílat €'li6tenc'. lDn l LdJby t{yto lokugJ dlJ být spoJováb.t
s Ýý!ol.v podpďJ pro čssa' zrsteoa JodDío z plincipů Bší
zaEab1'ční pollt1lv, ž€ exigtenc€ dvcu něoocrýďt státú Jé J€d-
nío ' Př..tpoktadů dlového uspořádáú a vJtvoiení úělmého
€ystéEl 6vlop6lé bez!€ělosil. tlozhodně odníiáe€ ' abJ r!ě.
JnéDa e óD.ěrú oltuacs v českoslovonsku b'l! užít{!| t úto-
kú.a na věc socl.].lgEr a ko@nlsjíu, v Lteldr dále n€ochvějně
věříÉ. &ě1 a sl@Ác1 lozbodĚ 60 !Ťo 6oc1Al1Et1&dr céEtu
doblovo!.uě . z v]asi'í lD1cíÁtl'w A n€o.Jí v ú45ru z této
c€sty € €Jíi. Po zkušeDosiécb !ólchov. á 1operiaDstrcb fu-
š16t1clá o}upAcé' po b.d1D3Lé! boJl a oýob@é!í' v ktg!éo
sovět€ló atoáď htáb t€.koÝou l'Jlt.kalící úlohu' datl 6e tdto
cest<u v .. 1915 a pod !€deníro (odrnIstlckó stfam' odraz1ll
v .oc€ ].94a útol r! doEácí 1 zail}a!íč!l: leá.kce ba tuto ssu
c€Bů:. v loce 1968 o'ět za vedení (oBrrúst1cké 6t€!y !ř1ho-
ětly k lozhodnéfu odstlgňovÁDí defolbAcí' !te!é s€ do tohoto
výÝoJé dostotJ v 50. tétech' polkozuJíc'cb věc soc1al1su
g l bMoÝátú 6vé vlagtDí cestJ s oclet!á t1c|.ého vývoJg' fo!!o.
vá!í ta}ového BPolečeEkého é rÓut1ckého Eodelu' ktérý bJ
odpeÍdal Jok hl.ub@e brEanisi1c!éd obsahu a srys1u soctďl6dl'



tat t)ašíE debo!3..tic\ýb tladlcíB a !sntt]'1tět jtl.ož i

výz.ja@ýE ú-ko1ůB 1]yplývájícíE ze goučssného období lozÝpJé

lldgké spo16čnoBt1' ÝětteckrteclDické ttÝoluce t úE1lí o !í.

a sPollrp!ác! be21 náŤodyt Je nutné zdů!ázn1t' že !áÍ!d'í

specrfl]í. &cltů . s]ová!ú ovuvněná &ho loklokoýýD' !évo.

1uČnío' deDol.lat1c!ýo g hulEitním děd1ctÝíE' poooiňuje je-

J1cb B!tš]'ení a Ýáže je úzce ke kultumín lfdldůo lvÍoPy r

světr Ý oiN1o6t1 1 éoučagnost!' vJt!áŤí tJp1cry clt plo le

gicl.ou 1nteaŤ.cl 1ntélektrÁlnÍctt zdŤoJů svě'ta a koí]fJrjé

všecblo hlubowd soJgl €D plo sp!áDé . &tÉ8né. Ťo vše se

obje).t1vtrě od!áží v @!Ábícr! t €tetlclých {|stnctecb celé-

h. čE. udu. Toto Ýšecbno se jasně dlazllo v celéD naěeD
potltíckéD vývoJl od }dna 1968' ktety' a to bych clrtěl zno-

vu zdů!azĎ!t' súěřova1 k socia113tic]ryo cílůe' € iá]. pevÉ

ha goc1aust1ckých zák}Adecb a nikdy tteEěl v úEýslu opust1t

souv1€lostl sociaustlckého 6poteěéngtví.

současná okupsce za€adil. této ntěí cestě těžkú ráN.

PložívÁE !ůuboké zkleoáJú' uJ.éžkr a po!úžeDÍ' těžěí o to'

žé přiě1o odtaútud, E e jéh€ se toho ttejEéně nadáu A o.tku.l
jse€ to neJEéně zasIuhovg1i. ňí].áoe to se Brut&eo' ale b€!

nepřáte1sti,í. věŤíEe' že k tofruto ogudné@ činu doěIo na

ŽÁk1Adé nesp!áÝďch úveh' legp!ÁÝďch ibfoloácí' bes!!áÝného

bodbocení gituac€. Ggkoslďebgká vládá' Ý souládu s cítěníe

udu rEdále chce jít důsledně cé6tcu goclali8m á obnovovai

i ulevňov.t své évazb blatŤství ée zéEě@l 3ocial1étického

tábora Ýčetně těch' s nl.útž tyto svazkJ byly Eagery a pošl.o.

ze!ry nedéEýbi udá16tb1. .'ŠEe si vědoE1 toho' co nág g n1Di

!o]tá' nezepoÚÚúné B tladic1 těchto sÝazkú' ntkdy jsEé nezá.

!obněl1' lak bto svazlo Jsou !!o !1Á. dů1ežlté g doufáne tal.é,

že naš! paltrři 31 uvědoEí' Ják jé ddlež1té a plospěšné !!o
ně oít iyto 6vazb E záklgitě Ťovn@ti a Ťe6pektování suv€le-

nltv e rEzávislogtt. !Íezspomínéoe také za co vděěím bá!odú&

soÝětsLého svazlr i j1nýn nér odůu blatŤgkýcb 2éoí. vJgoce océ-

ňujeÉ v této chvíu h1utp!é Po.ozunění á skuieěné ělrv bÉ.

tlské po@cl' kte!é Mšedr oblodném pŤoceBu 1 Bše lldu Ý

této chvíB !Ťojewj{ blatlgká Jug61áÝ1ě a &r@rcko. Povežu-

Jeúe to ze projev sbtečnéťío soclar1stického iDtefuac'obaliEIó't.
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lřejeoé Er jen, áby vl&y pět1 socielistic\ých zení u vědooí
jedl1oty !!šeho udu tvátÍ Ý tvÁt okuplč!íD ř dlot}áo 1u vě-
dooÍ nebezlečďch důsle.iků okulace blzo pochopiry' ja} ob!@.
gkou a tr6g1ckou cbJbu uělnt\y a proÝ€d\y jeJí lo'ňodnotr
e q/chl@ kofettru A leparaci. BJIo zpúEobeno pŤíIlě Enobo
šlrod a Je p.oto Íilél]!Ýě lutné repř1pust1t bŤo@děltí daxšícb.
sPotu 9 lrěíE 1ideb s €Ýěiovou ÝeřeJno6tí doufáb€, že 3ouč.6né
jedn&)í pŤégidenta čssR I'rdví].a sÝobody s jeho delegac€ Ý
iloslvě k to@ pŤls!ěJe. I v této těžl.é chví11' kdJ vůčt n{!
těchto pět zeEí své povinestl neplií' pov.žujeEé &dá1e lEo
sgbé za záÝižné zágadJ a cí1e naší soc1a1!6t1cké abEn1č!í
pout1]$,| us11ov3t o !oŤo!udění' jednotu a úzkou 5po1up!ác1
soclalist!Čtýcb Žea! pi1 lesloktovétú nálodnícb zájDů | spe.
c!f1! každé z blch. I,gilovat v duc}u El:rového BcuŽltí o zAb€z-
peče.í Eíru a š1!o].é Eez1nálodll spolup!áce Ý duchu chárb '
lodlolovat po!Ťokové úé1}í nátodů ce]ého světa v boJ1 pŤotl
ko}otr1a1i.g@' iBleliálisN' prot1 aE.eE! i kéhokou d!ď!r
at ve v1et@, na DálnéÚ a stfedníE !ýchodč č1 Ý &llbsré
ob1est!. Ťo nÁll dívá !]n@ leattl@c1' abychob o veětélou
důtEzn@tí se staÝěll p!ot! lofršováDí bezlrúŤodních záE'l.ů
taE' kde jdé o násl

lo j6ou zÁsddJ' o !te!é se vl&a &pub1ikJ opí!á' když
p@aduje' áby clzí vojsla . 1 Ldyž přátelsb'ch zeoí . oraEži-
tě opust1la Eli ?e!ú' a aby bvrr plně obnďeM jéjí suvee-
ťLta !o celé zeni! llavoooc a fuJů.e ústávních č1nitelú 1 !ř
11t1ckýclt orgÁnů a &jrch čtenů @éí být p1ně .espe}toÝáfu.
v gouladu s !tíně!ío všeho naěeho udu a E usnegeníú x]v.
EjeŽdu (omrůstlcl.é €t.a!v' pota žuJeDe e].tď okupáčEích o!é nú
2a hele€éLúl Douíéle' Že přijétí iéto poz1c€, )<te!ou naše
ý1áda a Gec|ův ú9táÝn1 ďgárv p1ně obh.julí Eúže tvořii zéu.tl
budoucíbo uspď Ádání. P@ze na této ákladně tjude @žbo' aby
ěeskosloveoský ud se pokusll společně g úsiur oBtatních
bŤatlských zení d stŤanlt Eblahé dů.ledB sfučdsné olupac.
á !o}!áčovat ve sÝéú úEi1í o ŤozÝoj rryspělé socialistlcké
sPoléčnosti odpovÍd.jící jeho t!ádicíE' jeho Eentalltě i lotie-
báD dobť. No totsto zákkdě budé nožno, j'l. ýěřín' z.hojtt
hluboké !á.J a obnovit přátelg}é svazb s nálodJ těch zeDír
je jÍchŽ vráJ  resou ÓdD@ědnost  b  je j l ch  součásné 2:  o .šení .
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lb toE á]4adě budé mžno' áby čé6koá1.oveE6l.o Jako ělén
6N také znovu věno.lo své sí]'y koBtlultlvníBr ú€1lí
o tÉ5iDáodrÍ 6po1uP!ácl a zabozpeě€nl nílu n. c€té! světč.

ilg&e €1 plttě Ýědodl toho' že vllst!í ř!ěc.í s1turc.
spoóívá na vlÁdácb pětt ze!í' kte!é o].uPoYab řlaět zeEl
a v Jedllá!ích e úst!Ý!dle! o!g&v .ss& věří! věal' ž€ Bail!
bez!eč[o6t1 !ůž€ pŤ16pět ta}ovénr Ťeěéní' usrjEe-ll. Eoodrý
pogtoJ' poBlžé-11 lyivořtt pří'nlÝou gtDoBfóŤu Ple účt é
á ulychlené vyŤéĚení sj'fuece a \Ó'tvořlt tak zákláilhu' ktelqr
j6eD 3e 'do 3ngž1l nastínlt.

(}bter1ÁIy csM
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Ténto Bvázek dokuDenti byl přtplavén k tlé}u H1stoŤtc!ýE
ústaÍen ÚsÁv v PŤAze Fřo 6tud1Jní úěeb. .'á}ékolt'Ý přet!6ko.
vá.d dokuEeltů Je podDíněno sýoleníb vJdavat€le.

P!sbá' zářÍ Ú6a výtlék je EplodeJr\ý.


