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21. SRPNA

tro1éÚ 1.oo ho.l. ča. rozhlag v Prsz6 vyzv61 po.1uchaě6' Aby ěř
---i.' 

" Ňrr..c'r M dů1eŽítou zp!Ávu lí3třédníbo výbo.u

xsč. (os)

Í.átc6 Do r.oo hod. Irředseónlctvo tÍv Ksč odhlásoialo Yě!ěluou
-- 

t,r."u o"otr čtyřéú (B1t6t, (o1it €!, R18o' švéstka) toxt pr!.

'olání Yš€lu 1ldu ěoskÓs1o!en9].é Eoc1austlc]é !4ubu]v.

(os!

!ěr!s-!l-dg-!r!!9919!9$!é-E9!leu.8.t!-cK.:9Pr!u.ts
věefa ón6 20. sf!Ďa 1968 l.o]sE 2). hod' v€č6! přébročlla

ioJs].a sss'' Po16l.é ]'1doÝé .epubuv' !ěo6cké d€oolrattcté

!épubltb, uálalEté llilo!é lepubllb e aulhďáté u.loÝé

r6pubLtb .tát!í hradc€ čss. stelo .9 tgt bez !ědooí !ce.

s1denta lepublt5, Přodg€dnic!Ý6 NÁfo(bího sllro!áždě'í,

pŤé.tgedDlciÝa vlády t p.ÝDítlo táJo@í].a Úv xsě a bez vědo..

oí těchto ďgánů. v těchto rtodlnách za..dďo Ééd6..'DictÝo
rív xsč a zalývaro .e přrplavotr xtv. €J.zdu str:anJ. rř6&sd-

ÉctÝo Úv r'sč vy!ýÝá vě€chtty oběalv rePubuly' aby 2achova.

u ].ud á neklaiu1 po6tupuJící! voJdbb odpoř' p.otože ob-

rans náěj'ch stáiních bfe1c Je nya1 n6[oŽná.

Ploto €nl náě6 .!!úda' Bezleěno5t A utlové !l'].1ce nédogta-

ry roa<az L obreě 'éoě. Předsodn1ctvo Úv &sč PoÝažuJ€ t.F

to att za oóPoruJící neJ.n zÁkradní! 2á5aóáo vztahÍ B6zl

loctau.t1clďÚl !!áty' a1e ze popt€ď zóEai'ňÍcb nore! !}'

'1nórod!ího p!.Ává.

vš1ďDl lodoucí ludl.clonéř1 Etfey a N&odní fionty zůstá.

velí ve sv'ch funkcích, do n1chŽ byu Já].o pŤédltavitelé

l1du a ěl €ny svých ďBánů zvoléni pod1€ Žálonů á Jr'ýcb M-

}íz6nÍ' pratďch v čssR. Ústavnín1 ěln1táu Je o]@ož1tě

s'oláno zas.dóní Nálo.tBítto É}rooóždění' vlády repubtl\t, a

předsodnlctvo Úv Ksč EvolÁvá p1én'o Úv stlat\y k !!oJédtát!í
Ýzbr].lé 6lt*c€. 

Přéd66ón1ctvo liv rsč
(P.Áce' 21.a.196a)

sTŘEDA

Iezl. 1.tr a ]..1o hod' z budo'y Úv rsč byl t.!.fonicls, oalo€b
čg. rozueau v PlAze toxt p.ovclárí věeúu udu čs6lt. (os)

!9-.:'29-.!9q! v6 ]'ysíré!í čg. .ozh169u by1 až ilo d9ou hodl! ně.
l.ollb'át př6ět€n texi ploblÁě€ní přods6dn1ct]á Úv xsč. Na
přÍtáz řed1t61o Ú6tŤodní €p!Áw BpoJÁ Xa!]'a Hoffuába Ýě6t
by1 2 pťovožu Ýyřazetr vy€í}aě na stř €drích abách| tal.žo
!ětšlna po81uchAčú zag1ecbrá Jsn č&t prvll věty p.ovoló.
!í. vy3!1éní by1o p.avděpodolně 61yš1té1né jen Ý p.ež6káE
rozbta.é po &átě. (os)

499-.h9l!l (?) Na let1ět1 v Buzyn1 zqěaly pŤ1stávat ! elnutových
ltlt.lval €ch lovět.ké ýoJenslé 1€tou\y rlÝ.1.2 5 voJáky a těž.
ko'r bojovou lscbnltou. (Tl.ék.)

lo 2.oo hoó. v€docí talaDít l(v Ksč ! Plaze B. šrlon odeěol
sděut Á. Dubčgkovi náv!\y Ýedení Mý Ksč ng ně!te!é naléha-
Ýá opatlsDí: l. €volát po.sdu dglégátů zvoleDých ná J.lv.
oloořédný 6J€zd rcč, 2. př1prav1t 8gněráLní stávku' '. přl-
plaÝit plovolání LomElgtlctýo 6t!áná! 6Yěta. (os)

Ko1e! r.oo ho.l. v budově přé.ls6ddc!9a vládý byl zatěen 6ovět-
6lqýD1 !ýsadtáři Předseda čs. vládJ rnž. o. čeŤnÍk. (11sl..)

l9k-!E-re!!9!.9l4i!9!.Č9I!{!
Pod1é 1nfoŤogcÍ od !.acovníb! z přodg6dnictla !réóJ' Ys

tŤl Ťá!|o dne 21. tlpna vníku do k9!rc6]'éřg ptodgedJ v]ádJ
9větětí palaěutl9té. postavul vě€ch'\' pťAcovníb přÍtoD.
né v J6ho kancélářl l.e zdt a o1dř1ch6 č€'níke vyÝ€dlr poit
baJonety. Dvgcet úlnut poté volál Př6ils6du vlá.iy 4rexand6!
Dubček! chtěl 9 oldř1chéE č€rnÍ!óo hovÓŤlt' a1e pacor,ník
Útn1stělstva už oohl Álexeadlu Drběél.oÝl Pouze oznÁEtt' že
Deoůžé s černík@ @luvit, že by1 oovsden. PŤgcovrút telF
fonovál tAl. Pod voje.sl.ýe do2o!d. dlexalaé. Dubč€k řek1'
žé on zátío na to! néDí tak zle a gbJ 3s dŤžeL!. ce1á bu-
.lova ptédgedn1ctva vlády byla obsáz€nA voJsl.y á placovEÍcj.
lntemovánl do !ět1 hod1n o@orédns. voJéc1 .ohěž úplně
.ozbll1 telefonhl centIálu s€ vě6El druežltýol l1nkón1. Ně-
LteŤí plácovníct e1Dl.ste.stva př1 této ákct př1š11 o svoJe



3ť!'99-!9d. (') B. štúo! byl aoiu vy.1éE L J.dDá!í 9 l. DUb-

čoL.!. Edly' věat bylo 'Jlětě'no' ž6 ! l. Dtběolel! už !.!í

oož!ó .. .poJtt' iyvíJélo !ád€ní Iv &sč v P'a!. 1rÉc16tlinr
podl. p.tvoóních nÁvlbl. (os}

&.l,!9-!94r E builově .olrétsiátu Úv xsč 
" 

praze dolaz1ly p!v.

!í óo9ět€té otfněDó Ýozy. As! 'e hodl@ poté zcPoěglA alc.
t ob.62sDí builoty' PrÝní teJocnít Úv (sč . Ťaile Ýgibuďcb
f,unlclonálú byla v btrdo9ě 1ňi.hována až do odpolgibe.

r.É9lgg9r.9.gr-u-ó-é--Dgg
co !€ .lě1o !a po31.dníó zas€dáDí pŤ€d!€&úctYa Úv rcč

čo.ko.roven6lý !o',!ůa6 ly.ílal vo ětÝltol. Das!€tofonov'
'á!E! výpo9ědi J6dňoho ' odpovědných 3t.antclých přacov!í.

rd Úv rsč' kt6ť, by1 pŤítooen na posl.dníĎ J..tnáE( př..l!6it.

aldva úv rsč oÁó oluibé !oc1. P!l.aÁěí!o poil.latJý lďtáh
z výpoÝědl tohoto očltého .!ětlka.

ao! pAPílu, b6z PoaIóEe]. váíí cbcl řÍct' co J!e[| sl 'á-
páDltov&L. Pt'alděpodobdě neiíto' á builg 1'á. to zoJÍDat' JaL
Fobíha1'6 JsttoóDí poél€dDÍbo Přitl.6.lDictva Úrxď' ttore u5-
1o ÉháJ.Do toto út6ď Yé il9ě bodlly odPolodÁ6 s ].té!ó lloř
ěuo tgl.o!ýt! i!e81ctýo zptrlobo!.

Na toElo př€d!.dntcivu byly ploJ.dnává\y .laa body. !!v-
Dí !s.řad1l sou.truh Drbč6} h bJt to névlb zp!évy Úátř6iblíbo
Ýýbont rsč EtoořÁdnádr xlv. 6J€zdl' 15č a záloÝs; DáÝ'h Dá
.€'olucl tohoto .Jeztb' .'ako dtu\ý bod J.ibání byl ton -

Lt.!ý byl E toto ! €2ďrí př.gMut z pŤ€.lchó' €Jící 6cb,)z6
př6dled!1ctve úv &5č. Tot1ž taté na p!€dchczoJící scůhzl
by].o J.ho pt.oJedn&áDí Ji' oiuožso a bylo záF9éň u.n..}.
Do, abJr pod v€.lobí! loudlul'a IDd'v r@loe, ďožená z lF
itoucích PracďDíh] oddělďlí gPá.átlr Úv L6č' př1p!av116 Dá-
Ýlh oPat!s!ú, kté.ó by oě1A být učtněÍrs.

róJž loudlub Dubě€k Ekončil výl.}eit L boo' o zp.áÝě úv
rsč t !1oo'ádnéDl gJózdu' uJa]' ó. srova loudlub xolil.! e
Úv!b]'' aby s€ o too boilr aeJ6.lnalo' a1. pítělo .6 lbn..l
k J.ilnáDí o itluhéD bodu. to by]'o odbítJllrto á př€.lB3(tlictto

Jsdnalo dál o p!íplaYě ttBferátu a névlhu ..'oluco !Ťo řtv'
D1ooŤáďtý. lgzd.

v po'ibích Ýoě.tních hodl.ách aé přitsoěgo I J6d!óDí o e.
bofu. íA iooto JédDání Js€! byl sto.o !ábodou příto!é.. pre

Ddté, Žg néříLáb ovoJo &éno . a16 tlohu 1ó6 uJlstit, ž6 !á! Da-
pro.to auignt1cké zp!áw o JetLúnÍ o t@to boďr. n6Jpřv6 ou!í[
chďa].tor1zovat oblalt t.lhoio bodu, o Ja}ý !at6!1ÁL ěto. - By1
to .oLrbor !ďo!!ací přodré.ď součuh€o xgěpaBD. tsDto oat}
.1á1 byl nopĎ96!ý, po1oiěd6c\ý polu8 o eaj-ý'r vDlt.opotttlcl.
61tugd od č1€!né a B.át1Élavy. laiéltál obsahovar có1o řailr
gFáltých l.on.tAtovÁní a t6n.tóncí| or€ !ó.ovei byl obsAžon i6n.
ilenění aFpeki. Tot1ž ulszoÝat' Debo &až1t 6. dokazoYát, Ž6 !í-
}Jl l.t6.é J6ou pŤo p.og.e.l@í vývoJ' néúgjí utčttou tFglo6t,

Jdou po poÝ..bu' n€jgou 6télé. Byly v t@ teld€nc€, ].tďé Dábró-
vaJí l.onzóÍÝat1mÍhu Yýoll.' ers ktoí J.ou'tŤÝslé", "€té]..l a
že se budo! p! oh].ubo!at.

Teto an€rý'á, Lte.á !6 tlářlla !ěd.cry' Ýypouětě]a cerou řa.
du podatatbJch oLolnosií' D€by1a zpfacoÝóDá odpolědq)hi taja'ú-
)<y za jefuoiuvé ú6ery a tíe 3é sts].o' ž€ wz{v1hovglA pou'€ ně-
l.tÓré Jevy 6 Jlné' a1e vél!1 pod.tatné' pone.l'ÁvÁ .l.ánou. t.!.
to Eáte!1áL €éo o gobě !y iĚ.ů n€Úohr vyaolgt něJaLou blzl' Al.
už na přefu1Dlé Echúz1 š€ Ýeuc6 zalíbu Děkt€ďE iP.o61u1ýor

člořĎe před.édnlctÝa Ja).o 8ou.tNhu xo1.bo91l tsjgonÍb] tni'!ov1
6 Jiď!, l.teŤí upozorňovď1l že J6 to ťlnený @t.!lÁL' ž6
pŤ€dsednictvo táLoÝý on1 ntl.dy n€Dělo. TíE vlsstňě už eznačo-
!g11, že € níú chtěJÍ něco podnijctout. t to 5e ta].é 6t€]"o. vfa-
cí! 6. k toDu, co už J6ee řÍLa1t By1o uee6em' Žs l.oEL6é Ý.d}.
ná souit!'rhe! tndrou oá vypmcowt ná9Ťh opatŤettí, avšaL 8ouotuh
Indla tuto koo131 né5Ýo].3J', a oí8to tobo ďpo1u €s 8ouihlb€D
KoldŤoo vyplacolal tzv. 8ténovi8](o, tuĚÍD ag1 1' 6trán}ové, l.t €-
!é neob8ahovalo Žá.tré olatřeDl' s16 onl dÝa soutbu'l před1ož!.u
toto stánov1€Lo ptedsednlctw 6 uállhoDt áby ho před56dEictÝ6
pt1jálo lgLo 3t&o!isl.o 6vé.

Do6tavi1 JB6D so na €chůzl předBgdn1ctvs v o].á!ž1r!' kqy ho-
vot1l .oudrub če.ní].. stlučně řéěeno' oeaěll ótAnovté].o těch
dvou 2á z.adu. souil.uh (.leael steor18lo rczeblal 9ď!ú ].t'{'-
tícký' cltalatteŤlgoÝal bo Jal.o oaté.1é]'' ttely pŤlJíEá obsah .lo.
prsu vďěavs)ďch E1anatátů s tí!' ž€ 1ikv1duJ6 výó1€d\, č16!nó
a Br8tis1avJ' á žo kďby to by1o pŤ1Jator že by to aa@Elo
pŤlltoupa{ Dg 6iAnov1sl@ vé.ěavs].ého dopilu. soud'uh &!1eaol
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požadoÝsl nejeno! aby pŤe.l6eth1ctvo nepŤijgto tento dol'rúent.

a1é aby ho.ázně odDÍt].o' a odEítl tal.é to, co žáda]' soudluh
(o1d6! - toitŽ ž€ kdJž to FŤe&edn1civo nepř1jd6' že on s tl,!

6tmov1s)<@ Ýysioupí. PotoD hovoŤj'lt da1ěí č1enoÝé piédgedn1ct.

va a táJed|ícl a v.sEěs oleí doluDent oddta11. Ási l(oleE pů1

Jé.lgnácté lystoupu soudluh BlIát) Lte!ý stsovlsto dvr Eou-

dluhú polaŽovet 2e gp.áWé. s níE vystuporďt dalěÍ' nápř. s'

n1go. Jednání bylo pŤeŤuš€no v okež1].u' ].dy hovotíl . po!ě-

ně oyDle cry . o toEio batellálu 6oudluh Kapek. .' €ětě pŤediíE

bovoř11 soudŤuh Plllo., kteŤý p!ohrá611 o toE Date.1álu' ).te4i
před1ožu Boudluh xaěpa!' Že jé to ve]!11 úctyhodná p!áce' 1

když Dá 3vé nedokonalost1' 61e Ž6 ollžerg teDto zpúEob P!áce
podpoloÝai 3 Ž€ J6 p.o to' áby sé neuÝeřéjd1 s1 ten óeteflél'

aD'l to stanoý1€ko' 31e l1ná]. že útvď 8vobodné 1nfo.oacr by

oě1 v ioDto ducbu dále p.acovat.

chtěl bycb př6deŠ1gt jéětě lednu věc. Už na p!ódD1nulé .chl-

z1 byly u!č11é nábeb o.l některých éoud.uhú, k.itl'zovát o8obu

Eoudnhá D]bčol.a' že p!ý né příltš veltou lopu1alitu a že by jí

oět ÝJ^ržít t tonr' aby 8touplA více autďltA oraánu' ž€ Jé to

Jeho ogobDí popu1ar1tá' alé né autoli'ta pře.lEeňlctva. týo !Á-
'nsb tŤitlv se gt'upňolgry zej!éná 2e stlattJ souitluha B1Istá
a někte.ý.b dalěích. laio lďitl]<a byla oíbítnutá ptédsvěí! .ou-

dluhBD sádov8ltýn, kt €IÝ Favl.1' Žé 6uto'1ta cř8áN lo€tg s au.

toÍ'tou o€ob. této věc pa]. by1a vzata ' poŤadu v oLsbžl'ku' l.dy
EoudEb lŤlynóř !.oh1Ás11' áby g1 lšícbnl. uaědoňlt1' žé o6obní
autolita jo záv1Elá na vistedcícb JoJlcb o€oĎní práce. Ťo P.o
@e zÉoeDá dohAd' že ted]' exi6tovo1a u!čitá pŤíp.ávs ko ]d:itt.
ce sou.buba Dubčsl.a. Ťo, co hovořui !e stáDo'1éku hdré a (o1-

do!' @ě1o za cíl' v situacl kte!é uŽ nágiala v předs€dnictw'

vyvolat bolovou €1truac1 v předsefu1ctvu, kte!á Dě1á lozhodno\rt'
pŤ€devšíE aly soudluh lubčel. ée přtdA]' na jeJl.ch 8tŤeu a títs
Áby Eěll přlp.av€nu pů& p.o to, co n&1edova1o.

v ié době| kóJ 9e jedE}o o této zp.ávě' o too 6teov13ku,
o.tclráŽí so\ril.uh č6.nít občas dÓ přodporojé teléfonovat. z tele-
fonu Jse! 2aó1€ch1' by1o zřeJoé' ž6 sbóní zp!ávy, ja}á le ši-
luáce &oleD našlch h.eic' poněvAdž tu by1y D!č1ié h1áěl.'. ve
2,'4o hod. 6s v.Át11 soudfLrh če!n!l. od telefonu ngpos]"edJ a sdě-
111 přédsgdnictÝu' !o pŤefuěéní' kt €Ťé oŽnlíeil €oudluh Dutjěe].'
totoI tlvojEl.á Pětl €t.8n pŤe!Ťoč11a bŤanlce naší l6pub1lh' á

PŤ.il6odn1ciÝo lJlo šol.ová!o. Á1é6poň i €dy ně!.t6řÍ' n6Jvíc.
soudluh Drbč6L' &tefý ProhlÁBll' to je t.aaédl'g, rcčeka] Js.E.
ž€ sé to Btsne. v tooto 8oyslu !6aaova11 1 něLt6!Í datěí. Po.
l.uit Jó6o @rú pozolovát B1Íata. eol&á' Indlu, nó.dá1o 5é cL'
ž€ lylt PřekvaP€D1 a neryslÍe! že bycb to úohl říct o švé.ttc
Ýi. Poté př.čt1 8ouit.uh Dubč6l 0op16' kt€.ý do9tál z púdata
na úterý' od úv xsss, te{v od soud.uha BŤéŽněvá. tonto ilopl.
dosud n1Lilo n€11děl. Úv l(sss vytý].al v něD naěí stlaDě' že nF
lespektuJs to, co bylo dohoónuto v člelDé á v B!at1s1avě, Ž€

lsou u ná6 n6dáré tont!á!'evo1uěDí telitence, p!o!tě
patovály výt\y vá'ěaÝ8l.ého .loplsut al. s tí!, Ž6 byly o8tŤeJěÍ.
v lc'lběbu čt6ní tohoto .lopllu sou<LÍúr DubčóL oLMžitě m nÉ.
Ee!é pa6á'e.esgoral. P|oh].áéúl nápř. ! rToto tÝ.dí on1t o1é
9ůéc n6pt1h1íŽeJí k toar, Já}á Je okutečnoótt vždyi oy pŤsc.
ilětáné o!atřeí.. Políačovgl Yó čtení dop16ut v něož' podotý-'
l.áo' nebylg el zEínké' ánl náásk' že bJ chtě11 řešlt situacl
tal.' JgL Jr teětt1' to J66t voJegl.ýD ob6azďtí! českosrovssks.
soud.uh Dubě.} p.ob].ág!: .Na čé.t ].oúrn16ty !EotůAěu#' ž.
j6éE tr@ěl 6Dr tuěéDír e1 DáeLt ž6 by ně|.do cntěl tabvý
!Íol. protl náb u.lnltl. !'člo!'i - a óDEil nép.o,radíi! něj&é
zÝráĚtDí taJeost!í - J€ětě v Boboiu votal sudruh (ÁdÁr' á óou.
d.uh Dubě€l - pokuit vío z dllrhé .u].J - B DÍú le&al Da slďsD-
6].ll. ^ž' t6dy do poelEď'Í clýÍlé leÓucÍ soudnrd tzv. !řst'!-
kých ót.gn .oud!u!u Dlběsl.ov1 nlJatď! z!ů8obeB n€ngznAč1li, Js-
}ý zó].'oL chtěJí uděIat. By1 &€o potc'tí porěř€Íl ulě1týDl ú.o\'
e ''ž Js€o néby1 Jed!Átí pŤod€sťhictÝa i.Ýale ptíto@!, o.lcbáz€].
jléfr a 'a3€ přlcháze1.

Po PřečtebÍ tohoto dopl'au PřlcMzert 6oudnz1, ltodnottu sl-
tuacl, v1děLl' žo Jg to ob.oi €Lá t!ag6d1e cďého daĎiikébo e
).oouD18i1ckého hlutít žé ténto Ždl.rď eá h1stolrcb| tfaglc}ý
!ý.l €il6k. P!o.tě byI1 z toho ElEďádně .oznóďÉ. Pgbatujtl ž!
soudŤub lrubč€k p!ob1á8u: ..'á !íe!ý Jgeb Žá6větu cerý život
spoluPáď 6€ soÝětsl.ý! 3váz.Et to udě1ď1 eě| io J€ p.o oĎr
žl!ot!í t!agé.tl €.. vrděl J8€o B]'zy v oěích soudNhs Dubč€La'
!.te.ý áovu ďo1al pře.l.édtÚctvo s tíD| žé přlpÍárí !áÝ.h pro-
t'1áěení (toho ploltaáěe!íl l.té.é Jst'e č.tu).



Ťofu JéňÁbí Jseo byt opět Ptítoú€!' Ýío' že }dyŽ se záěá1o
jedlst' chybě1í Dékteří soud.lzt| Jranovltě např. soudlut! tnibá'
soudruh DubčeL se ptal dbszně| kae je' aby ho 'avolall' což
udělalj' á jeihálo 6é o plot!1áěení do t1skrr.

Když Jseú se ÝŤáil] do budovy Úv K'sč as1 v pů1 itluhé Ý noc1'
nebylo Joětě p!oh1áě6ní hotovo. soudnz1 nolcDářr upozo!ňovátI'
žo rczh1á6 Jde do dvou hod1n v Docl atd. Plohláěení vyělo ag1
ýe )/1 na 2 a předÉedJúctvo Ee !o2€ě1o. Ně).teří soudluzl ods-
šri' něr1eŤí zúétal1 Ý buitově ú{ xď. xdyž j6eo oittaotutt ottchá-
zel agl' Eezl 4. a '. hodtnou, byl1 te soutbuz1 Duběél.' sorLov-
shý| !idé1 jseo sourtllha slavíl.a' soudNha špa.La, tcie8ta' br
11 te Jéětě dalěí, celó Ťada 11ď i ně].téŤí v€doÚcí oddě13Í.
odcházel JseE Ý too okežll.u' ldy dochá@1y zp!áÝy. ž€ jédou

tan ly  od le t lště .  To Js € b  z9poÚě1 říc l i  !o . lnhé hod lně  od jer
Eoud.uh čo!níl. ná zAsodání v1ódy' Pak pŤišlg zpŤával žé vláila

Je  ln te .nováne a  re  t sLJ  Bírí  L  ÚE! .eď lou výbo lu .  vJéer  j se lq
př €8ně Ý t.n okáož1L' tdJ č€má vo1ha sovětgl.ého velvj'slénect.
ví za!Ádělá piett bu.tolu liv tušíD tř1 ob.Děné vozy. volha zagta-
vlla před vchodeú' pod6ř1lo se !|1 odejít vFevot }dé JgeE oér
přiFáve.o auto a pozorová] Jseo chví1i 31tuéc1. vlděf Jseo !ři-
Jíždět dalšÍ sověts!é oblněné Ýozy a ják zabla;uJí ptíchoib a
oilchofu z budovy Ú.v xsč.

soud.uzl g soud'užl.v' v!ženÍ pŤáte1é, občané' chtě] bych po-
aáoee! Ještě tskovou věc' kt €Ťou neeéo naplosto pié6ně ověŤe-
nou, a1e ktélou jseo v pÍ']běhu událostí zlozoloval. vít € ' žs
kdyŽ se 2é.610 vysJlAt plohláéeÓí ple.lse.'n'ictva rí xď, uo uy-
10 áB1 za pět E1Dut dvě bodlrly Ý Docl| by1o okažltě vJsí1áDí
přeluěg:o. v Ťozh1ase JgD6 2J1st11t, že ied1te1 sp.évy spojů
Kďe1 tlofhe' dal digpeěe!ú! po].ýn . nevysílat. Da} pŤ1l.áŽý
te].é fu to, nepilPustlt žádné oezioěstské hovo.y a chc1-11 De-
216ěato ábych sé spoj1l s káb1not6o Hof@a' ten že by 01 @oh].
souh lag dá t .  z j1s t l1  JsóE  žé řed l te l  č lx  su lek  p iíše l  as i  v  š € s t
hodj.n do četry a dal pokJn| 8by vš€ctÚy 1nfofrác6 šly lieg něj'
6ěko11v byl na doÝoleDét Někte!ýo soudŤuhůn je znfuo, že Kď€l
Hofúatt 9e někoLlk d!í pt €d tío pohybolgl Ýe1@1 čgsto v p.ogte
lLl Iív Ksč a Jeibla1 s A1Ó19eE IndŤou. To je tŤebá iíct, 9 oJElíú
Žé nebudeoe d8leto od plavďl kdJ.ž budae hodnotl! náv!'lr sta-
novis}a' kte.ý Ýyp.ácovau Xo1de. é Inď.A' jél.Ó ptÍ!ťavu k !c

@l co se 3t31o' jako pot'Js zDěD1t Duběel.ovo vedeD.í .t!s-
DJ. To hď@nuje předevěíD 3 ío' Že p!ot1 př1j €tí 'éŤeJ.
něné@ steovl8]<u přédsedElctva hr95o!5u 4 ě1e.ďé př6ď.

óédntcivs šlesi'l € l B1Iát' R1go' Kolde!. Ind!á Jako taj6ú-
DíL noblaguJe| ďe jgko tale@Íl. 5e s DÍD plně soudď1zo.
Ýó1 ooudluh sádov€ký.

chtěl bych ÝéB upozornlt 'a Jódnu Yěc, to neí 'atíh
znáoo' že soudfL'l Bďbílek nébovottl v toE sqyslu! že bJ
z6st1rpova1 6tan@1sko, kte.é př €dne€1 soudtuh Indla a (ol.

de!. Pokud víE' sad.uh Babí.ek 3e neso1idá!1zuje s obíD
prohléšeníÚ čágt1 '$tĎedního výbom' l.te.ý zasedál Ý hoté-
lu Plaha s kte.ýts chtěl1 pň1Joout olupaěbí .ežlB.

PovážoÝsl lseo 4 ttné ploŤsd1t tuto lnfot@cj' z Éed-
6e.h1ctve' poněvadž sa@odeJně Jo&óDí byto tajné á Já t*
dy dě],áa telto přestupď proto' ábyste by].l iDfo!@ván1 o
11dech' kteří k !én Eožná za chvíu' z9 nějals' čss budou
chtít hovoŤ1t loéneE Et.ány. Nelěřte 'jro' protože De9!é11
e n€5toJí Pei'íě' nestáu sl dŤíve za s@dtuheo Duběel.ro.
soudluh DubčeL jé soudlub ve1Dl cbélakte.ní' ktě4ý 9e sna-
žil tyto rczpoly Eč1bi! způsobéo á po celou dobu vyloEé-
9at zp&obeE sl.uté&tě deooklatl.kýo ež do 14. D1@o&dnébo
8jezi!'r. lento Pokus' l.teď by lebrénll gvo1ábí 14. o1e.
éJezdu se ziejDě nepodeřl1. DoufeJDe' že se Áepodáří Anl'
nyDí, kdy by1o použito jlnéhot MoheÚ o9ttejšího p!o6tř €é-
ku' kté!ý néEó obdoby v dějlnéch !.evoluč!ího děblc]<éb.
]rfutí. věŤíE, že toto leÝolučDl dělnické hnutí bude oít dF
stalel €j']'' 8by steJně odEítlo tuto beho.áaou Ýěc! kte.á
se ste19, aby plně odlrítlo okup cl sÝobodného' soc1a116.
tic]<ého' a to podt.huj1' socia1lst1ckého čeEkoďoleÉlG'
ktelé bylo vž(yc]ry ÝěIné lo@unisEu, které bytb vě$é dě1-
nlcké@ !eao1uční@ b!utí. Dě).ujl vá@ za pozoÍnoÉt 6 oEld-
véo Ee,  Že  JseE hovo ř l1  nesoustgvné.

(Rudé p.á !o '  2] .6 .1968)

zDréÝq o s1tuac1 v P.qze.

!9-c-!!--2!:-!rpgs
Nad PŤahou kiižoÝalé tu noc těžké letadla s c12lo1 aač-

ká@1. nozhllg přestal fuiaovat' UpFstře.t Ýěty 'vč.í.6 dD.
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20. tlDDá 196a ko1eD 2,. hod1ny PřelŤoč119 voJska.... ná-

gtálo tlcho. Postupně byly uELěďry !ěocl!!y gtej'ce. A Ds

vbě 21o oetrů óe ozÝala .ozh].á6oÝá gtanlcs ýltaÝal ěeáEy

á 61oÝens]ď brá51].á p.ohláěéní T^ss. P!ý so "o8obnost1

&sč obŤátily aá sss 5 plogbou o voJensl.ou p@@, lrotoŽé

Je náěe .epubliká otÚožena ].ont.afoÝo1ucí a p.ot1gociat1e

tíc}ýdr etélenty' !.te!é J6ou v€ 6poJmí ! ýiěJšíEL s11a-

oi...i Někollt glaÉt1ckých c\'b' špatrÁ 'ýg]'oÝ!to€t a cF

1á styuzace pŤlpoDímJí doby, E kt €.é 3é nezapoEíDÁ.

stolíD pŤ€d budo'ou Úliřeelího výboŤ! Ksč. !řiš11 ge!

novlnál.l 1 b1ádí ].1dé z !úzďch B6tsv. D1gb.t!Jí, negou-

h19gí s ohrpácír ně!.téré dílky pláčí. chcoEe oluvlt 3 Ále-

1snd.eo Dubě€keio nébo s Jlnýn1 před8tav1te1l' l.oDudL8tlcké

lttehy. lleDí to eoŽ!é. Á co v1áda? Ploč d@ud neÝydgla n+

JA!é p!oh1éěe!í ]< 61tuac1| ploč nuúlo n1c neříl.é? str €lov-

ka Js Fý obgázelg-

v too ďichÁzí zpŤáýa: sovětgl(á voJgka Jedou od Buzyaě.

l }ríed ! zápětí (E!bá! Už j8ou na Dogtě|

irsu 4 hod1DJ ]o llnut - Př €d budoÝu úv Ksč píjížděJí

soÝětské ta..ky a oblněná voz1dlá. Do chDulDé těžLé toy Ýy-

lLal.uJí govětští vojác1. DostávAJí !ov€\y a obsazují buě.

'u. Bozegtglují sé koléo' stoJí oil gebe Ýg !2dÁ1oo3t1 a€1

20 oet!ů s autoMty. Př16tupuJi l Jednoou 2 nichl ..'sE6

př.c. b.gtř1. Já Jseo ěeslý člověk...r PtígLakuje ve11to].

a o.lhóDí úě. "s !i]ďD n@luÝ," lilčí Dá !oJál.a. Jdu 2a

cbÝlu 2a dlubýD: 'v roc€ 1945 Jsúe Ýít61i sÝětgké ÝoJá-

ty 9 P.aze v oáJl..." rs nj'$E n6ltoÝoŤtt|., E1yšÍE opět

třlt. volák p.ot! bně odJlěIuJ. zblaň a odhá!í @ě. .BudoD

.tr61Jat.i Dalěí tel.y Př1JížděJí z6 tÚJ.

PodlÝná 6téD1ce 1rrtala zl.ouěí oÉt óvou tálsnou ě.ět1-

nou vygÝětllt o].upac1. "Pod louěkeo 1ž1lých ffé' o .l@ol.!a-

c1t' á ip.ovotltďl, ttďé u véB.... vojól.a '1ý butloo st&

Ž.na' sž bu.t6 oilsiŤaBěná nebg.Fčí |Fozící 9oc1á1i6D.

ob4ocs péDí p!ý naDířoE p.oti Já!éou].o11v státu ái61ouží

v&i oínr á Jsou d1ktovánJ zéJÚe6 b€zlsěno5t1 v EýloÉ ...'

Je. áJk1í Dá 9er1lé ltcooěrnogtl, naŠ€ děJinJ j6ou pl-

Dy praÝd a lži. Na tuto lož a toto ná61].í 'š6l. nikdy neza-
poDeneoe. NeEůžede. Nesúíoe.

lovídáa s.' že c1'Í ]"6tád1a 5báDJí t €táyÝ - ]<ly Jg ne
tl'skll.? - ž6 pr€s1d6tttsE f6pubub Je rntoDlD NoÝotďl
].t €ťý !.ý by1 sEžeŤl p.ott.ocla11st1iLoq &fika...

Jét ĎalDÍ Jsou tlto aea€.álové a'3iái!íc1.' lrtetí ul
oyslr' ž6 sazí na kolona naě1 sýoboÓr' Daě1 Ýí.u. Na1ÝDí?

{el takotá glova Y těcbto chÉ1í.h navždy od].lád&e.
všicbnl JsÚg P!ožl].t tulo traalcl.ou noc jal.o če6tDí

čéští 11dí. Jen aÁdc1 v těchto chvíIícb, tdJ' n6ěo zeoě
k.!Ác{, prožívaJí 6ié ětě.tí, ětě6tí plolgd!ých Eádcú'
doaúat1]ol 9 n€pŤát61 vtaBt!ího ud..

!Ťožt1 jseE na p!aŽ6ký.h uucích| ná ulících sýého b!-
dieého Děsta on1chov'tou potupu' na rřÍLopech jsE€ 15.
bř6a1a 19]9 hŤoz1ll Mc18iůb' 28. tíJna 19,9 Jgee !Mlfe!.
tďa]jl a gvobo.b' v oáJ1 1945 J3o6 u'íb1r nolou élobodu

!ŤÝn.íEL ěíóly M1adé fronly' po 16ďru 196a jEoo otgÝté]'!
cestu t DovéEu žl'Ýobr.

Nage děJlr'y Jsou possty t!a8édi@l. M.obok!át jsúe b}.
li pot1aěoÝáEt. l.le Ýždy JsEé s€ doěLau gvo!oň.- 1 teF.
tobÁt Ýzejóe svÓbodá v naě1ch zeútch.

(l{}adé froDta' 2r.8.19(€)

4.]o hoa' čg. lozh1as Ý Plazé 2ača1 nďEélní Ť9Eí plovoz. vJ}.
!ítá1 p.ovolád !Ť€dgednlctýa Úv K9č a dalěÍ zP"áÝy a kF
n4tář4 ke v8tupu c12ích ÝoJsl. Da Eu!ďéDDí č3. úzéní. za-

!oěá1a ětlnáct1denní h.dlnsl.á ePopeJ če. rozmaau.

fu9gějé!9! Koďdinováně s voJdskou skcí z9héj11a .ťovoz 1l?.
gální Ýysílačka ivltava'' !.t €!é oě1a Pol1tíil.y podporoÝai
sl(cl oklpetút

veutelství okuB ěnícb vojgl. fozě!Ťovslo DŤobláěení L občeůD
čssE.

Našl bŤattlt čéě1 a slovác1t
oblacejí 3e k váe vlédJ' Bu]hÁ!sl.é 1idové .elublib, ua.

óďs].é udové fepubu]ry| Něoecké .t4olcatic]é .ep]blt]o''
Polské lidoÝé Ťepubl!ry a sl,aa sovět€].ýcb 6oci61!9tic}jcn

o.lpo'íd9jíce na žádogt o loooc, 3 níž se .a nás ob!át1-
tl Ýedoucí stJatúčtí e Etótdí pied9tgÝitelé če9ko61ovenska
9ěrní Ýěci socigtiEN' Jso6 dá]l svýú ozbrojeďD E1l'áo pG



kJnl 6!y dělDlc].é tŤídě a !šeou čěsko€lovengkénu 11du poskytly

nuLnou poJporu pŤ1 obŤ&ě jeho soc1auEtlckých ýyuoženoBtíl 6tá.

1o výbvaleJi oh.ožoveých ú].lody doDácí a oodnÁlo.hÍ leakc.l

hévě tBkové aI.ce vJplývají z kolektiÝDÍho zévazl.u' kteŤý
piijaly v B.átlslávě kofurnigtlcl.é á dan1cké st.anJ b.at.skJcb

zeÚí' ze znýá.\A) ópoleě!ě podpo.ovstr upevňovat a MJit 9oc1s-

]istt cké vyooženo.t1 ]<áždého nó.oil6, čeri t iope.let1st1c).ýE

KontlaŤevoluc!onéřl podněcovAnj a podpo!ďání j.oPgllďj'8ty

9e defoJ k noc1. Prot1socislist1cl.é 9í1y, l.t € ':é 36 zooo1lJl po.

zicí Ý tlg].u| ŤÓzttlosu á te1ev!'l| osočova1y a oě6rňova1y věe-

chno' co bylo gytvořao mt6!s lracovltýctt čecbů a slová!í za
.tvacét let boJ. 2a socialisou8.

ťepŤéte1é štvau p!ot1 tÁiEtlD o.ldeýE 3oc1a1i5ou' podkopáýá.

1í záklatty zgkoMogt1 a p!élního řódu, hrubě odBtlaňo!ár1 uvědo-
mělé dělDíky a lolníry od po11tlcl.ého žil,ota z@ě' proDésledř

va11 ěestné přísluěnÍký inieuaěnc€| ktďÍ se nechtěu učgsi.i't
p.otuldoaých akcí. PošlapávgJícs eoclAu8tické zékony, ].ont.a.
révoruční sí1y v pŤlběhu příFav k uchopen{ Doc1 vytvoř11y B!é
o.Bmizace. ^ věécbno to ée aágl.olslo delagogiclýo1 fráz.61 o
deaoL.ati'ac1l věíDe' že to neo]deé českoďo9ensůý 11d oddE-
DJ ideÁlůo 3oc1ďi6t1cké debol..acte. skutečná sloboda a tlsDr
krac1e oŮže být zaJlětěna JenoD ulBvňovÁnÍo Yedoucí ú1ohJ .lě1.
oické tŤídy s JoJího předvoje - slavDé Ko@nlstj.c!é 6t!ány čes-

P.éÝě k dosažéní tohoto cí1e wďvá1o lédlové z66ódá.Í liv
t(sč| které Žfuo€nalo zaéáLek nág'Avy chJb z olDulosllr Naše
6trá.y a nálody po@oŤily op!Álněné sahy o upev;ová!|í g dálší
zdokÓla1oÝánÍ soclallstické dehoklscle.

v poéled'úcb Eěsících plotlsoc1afist1c).é sí1JI kt6.é .e Ťa-
ťinovaně négkov!].y' !š6! sougtřed1ly své úsilí ng podko!,ání á.
k].sdú social1sou. iáda ogob' kteťé Plonlk]J do €tgtního a st!*
lického aedení čeÉkogrovengká' tyto poitlrqtné gkce fBLticty LŤy-
ry é ťo pooáhá\y to.t.ďevo1ucl sqrstŤedit 9í1y pro zó!ěŤečoou
etlpu ! boJ1 za u c]hopení ooc1.

čestoslovenětí pňeilstav1tďé p.oh}6šoÝá]i ns sovětEko-če9.
toslolenské gchtzce ! č1eŤné n9d T1so á ng Blat1€lavslé Po!a-
dě koornl €tickýcb a děrnlc}Jch gtŤén, že hodlají ttát ná .t.áŽi

záJot tÍacuJících e zoďit atc€ Iegkco aoěŤené na poi!.o.

!ání soclg11elr. slÍbult ž€ budol) upovňovat JÓelotu čes-

to8tov€nóka tr blatrskýol 3oc1a11stic}ýE1 ?eoěDr.
Tato uJ1ětétÍ a záÝgzky nebyty Ýšal. sp1něnJ' což jeětě

v{c. lovzbuduo plotlsocla1lst1cké síly a jej1ch zgt!Ťgnič.
ní ochránco k zesílení Depřátelgké ě1mo8tt. NepřÁieté se
cby6tA].i uEbA@t zeol do chao5u' obětolát gvobodu a nezá-
v!1o6t r,bgti Ýo gvá! koř18tÍtéE gobeckéo zójou.

(ontfafsvoluc1onái1 poěítali E tíú' žs v kobp].iloyeé á
ngpJaté Dez1Ďár.odní é1tuac1l l<tércu vyvolály aéf6eívtlí ál..

co 8! €r!ckébo lopef1alisEu á zejoéna 9kt1vlzacé fev8!šj.g-

tlc|rych s1l 'á!gd.{ho Něrécl.a' se J1E podeří vyt.hn@t č€5-

tosloven8l.o ze společenstýí sÓc16ust1cl.ých států. ŤJřto
naděJ€ J8ou všál. oa!né. soc1ďi8ticlé E!áty oaJí dogtatéč.

nou 8ílu' aby 9e po5távl']y za brgtlskou zoo1 a uhéJlly věc

D!a'Í přát é1é|
DneE véD na loDoc pŤ1š11 tŤíiiní b.atŤi.
Nepř1ěll j. vÁE Ploto, Aby . € Wěšovď1 do vaě1ch Ýnitřních
Žá1oŽ1!o9tí' nýbfž aby spolu . véol čéult Lont!ďévolucl'
uhÁol1 věc soc1áusou a odstleilÍ nebeŽpóčí hrc!ící su-
Yerén1tě' nézÁv1s1o3t e bez! €ěnosti !aěí 113st1.

voJ6l.a brablrých gpoJén€ckých zeEí k vdú přlštal aby
nikdo váE neooht vzít slobodu, ýydobytou v naěeo spot€ěnéo
boJl p.otl fašis@' aby DlLdo váo neoobl zgb!énit přl po.
stupu zálnou socla11st1ckou cestou. tato voJsla opustí Ý9-
še úz.Eí po odst'aění nebezpečÍ pe svobodu a nezÁv1s1ost

věčí!e' že jédlota a seo]<Duto6t bratrg\ých oórodů socla-
ltst1ctého s!o1ečenstý! .ýítéz1 Ďsd p1kly nepřátet.

AŤ ž1J9 soc l á t1éi tcké českoé1ovenoko!
Ař ž1J9 .řáte1stú s blatŤgtví nálodů loc1éust1crých

R6da oiniEtFl Bu1h9r9ké u3ové !épubuv
Ráds linlst.ů uáěálské 11<lo!é !épub11\y
RádA D1n1stlt Něoé.ké deúokf9tické .epubl1l$t
Rada n1nlst!ú lolsl.é 11dové re'Dbl1].y
Eada ň1o1st!ů sv8Žu sovětských soc13l16tických .épub-
1 1 k

(Podlě 1etáků shazov4ého z hétikopté. 6 ]'etaité1)
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|(j]1rrl.t,.!9q: t1e8á1ní vy5í1Ač rčLlava .ozělřoval v čeé].é a

ólovéns]é t6č1 prchtáěgní Tl6s k ob€azoní če€Lo€lovenskB.
(zah!. p.ao€n.}

TÁss Je zplttoúooě. pmh1ás1t| ž€ st.eiěií a aládií č1-
n-!teř čs6kos1ov€néké goc1al1stlcté Ťepubuký se obťátlu
na solěte!ý 6vaz a oBtatnÍ ě16Ňké 6táty ge žádostí o po-

étytrutí bozoóklsdtté poloc1 b.at.6kéEu čgs*oElovelskéfur
11du Ýěetně ozbloJoqých s11. Ťato žádost lyla !']nolána
vznlLlýo ob.ožebí@ socla115tlckébo zřízenÍ a státaosti da-
né úgtavou. Jež éxlstuje Ý čostoElovensk'r! ze st. € iy koD-
i.ssvoluětúcb g11r kt € 'é se dohodly s vnějěíÍÉ s1táni ne.
přáte1BlďD1 3oc1a11sEu!
UdáLost1 v č6ekoslov€ngli a o]<o1o něJ byly nejédnou př6tl.

něten výoěbJ názoŤů pl €dEtav1telú b.atfgkých soc1austl.c-
l.ých zeeí včéioě pŤedstgvit € lů č€6kos1ovenska. Tyto z€@ě
jgou Jodnotné ' too' že podpo.B' upevnění a oblana €ocia-
l1st1c}ých vynožeĎoBtí l1du J6 spol €čnou Esziuálodtú po-
Ý1mostí Ýěech toc1al1gtic}ýcI} státú. tato jeJich Épo1sě-
ná pozlqe byla slqvnogtně uledeoa i ' koouniké 2 Bra't'j't1s.

DďĚ1 zogtření s1tuacs v čs€].o€lolensku 9e tlotýkÁ žirot-
nícb zÁJeú soiětského svazu g ostatnÍch socisust1c]tých ze.
oí' záJDů bezpěčnoBti stÁtú eoctal|stického b].otu' Blozbg
soclďistickéN zříŽaí v českosloven€! zr@e!á zálovéň
1 obrožěĎí zákla.lú éwoPB\ého Eít1l.
sověts].á Ýládg a Ýlády spoJeneckých zeDí . BlrJraŤ€ké u.lo.
vé Ť6publiLy' uaĚalské 1ldové republi\'' Ně&gcké iieBokla-
tiiké lePulli\y a Po19ké 11dolé lepubliry' vycházéjícg
' F.iacipú neroŽ1učit61Dého přételgtví a gpofup!áce a
vzhle.lgo k e)dgtuJícío 8bluvnín zévazkůD' se rozhodly !r
hovět |IvedeEé žádost1 o poskytnutí nutné pooocl blat.gkóor]
čBsk@lolenskénu 11du.
Ťoto lozhodnutí lo v plnéh gouladu g p!á!e@ státú na 1nď.
v1duéLú 3 Lole!É1Eí seboobfanu' obsaŽénéE v ělon€].ýc!t
dohodáct!. uzsvřeďch úez1 blat.g}ýol soc1álist1clJ'n1 zeeě-
n1. Ťoto p.ávo odpovídá té}é záklaihíE zájoůo neštcb zéoÍ
na uháJeDí €vlopského uírt plotl s11éo 1ú!eŤia11@u, aa.e-
€e a levánš1snur kte!é né j edlou iŤha\y €!!op€l.é n6ody do

soÝět€ké vÓjarské Jsdnotky 9po1u s j edbotkso1 jeoaola!ýc}t

čléngrých zeÚí vsl@plu 21. s.pla ňs úzeoí č€5lo.1ov9n3ka.

BLrdou okežítě odvolány z čssRl jabi1é ýá1klé obŤožení

soclqlist1ckycb vJúožďoEtí v čes\os1ovensLu' obrcžéoí b€z-

pečúost1 zeúí Eocia1istického b1oku bu.lé zlj.klidoúno á

zálomé ooc1 zJistí! že nadále n€ni .Lrtď lobyt těchto vo-
jenshýcb lednoté]..
Podnl]dDtá opstŤe!í nejsou neíŤea p!ot1 žéÓ1éúLr €tátu a

! žá.tréE pŤípadě n€poŠkozuJ{ gtátní zÁJDy koholol1v. 61ou-

ží @írovýB cílůo a jsou .l1ktováE oáhou o upevněnÍ @1fu.

BlatlEké Ž@ě tÝ.dě a rozhodně stáví !roi1 jakéEukoli ÝDěj.

ě:íou oh.ožení svoJ1 nézničltelnou so1idaítu. NlkoúLr a ni-

kdy nebude dovoleno ÝJtlhlout all jeden ě1áne]. ze spoleěen-

ství socláltstic,lďcb ze!ú.
(PraÝda' 21.8.1968)

!éxt DlohtÁšenÍ b1íže Déufčené skuDinv ěs. Štátních a gt.ánlc.

tÝch č1n1t6}ů, kteŤí údgJně loŽádáu soÝětÉký 8vaz a furší sř

c ts ! tgdLcL 'é zeo!  o  poEoc  ne . t zachfďu socra l i sou!  v  česko.

(Tedt plobrášení zveŤeJn1l dne 21. g.pog tÁss.) Podl € ně-

kte!ých osobních 8vědectví Dé1o být plolt.léš€ní zÝéřejněno
Ý čegkoeloÝensku těsdě !ř € it lstuleo okupaěních vojsl. na

úzeoí českos].oÝ$6ka. lloblášení ito.učil 21" sl!fu ! a hod.

.áno do č11( její býv91ý ústře'jní ředltel M. sulek. člx
'ěak plohtÁšení névydaIa.

oběsné čéskoslovenska, dělníc1' !o1!íc1' pŤíglušhíci !Tácu-
jící inteliaeocé' Euži' ženy' n1ád6ž1.

vy Ýě1c]ů1r bez t'ozdítu polit1cké ptíslušnosti, nÁ.Ód.

noét1' náboženství 1 spoleěen.kého Pottavení, kte!ýE Jé
naěe .ociálistická llast d!áhÁ a kte!ýE Je skuteěnýE doEo.

veD' L váE všéĎ se obŤácíBe v této osudové ch!íIL. kte!Á

navždy zůstane k]'íěoqýn okanžiko@ našich děj1n i našého
da1šího goci8listického a de@oL!átlckého vývoje' kdy néo
věe@ jde o hodnoty lykoupené nEšíú dvacetiletýo ús1lío' ng-
ěiúl obětú1' Eěí p.acíl !e chÝí1i' v níž jde o lše.
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()l|f..íE. ao na vás v otaožlcícb, tEY Ýý.léd\y nqóeho 8ocl'a.
ll.tlclél'o 'řÍz.ní oh.ozuy 3t1y, ^eýuaatrlcí p!o6'.ó1Ý!Í lÍo.
lJ' L n1ož dBlá podnět sa@ st.ea m leólrovéB plélu É třsibíbo
výboru rcč a ].t €.é J6ou od ié ttoby upŤíeě uótut.doÝábi' st.a-
no': v zá&u .lo3až6bÍ skut.čné deookracl. a skut€ěné huoartityl
iit6át'l to Ýěech ěestnýcb občgdl naěí v1ad!1.

z hrc1attry gilsy JEo€ se v todlrLr 1Tdďl n€ploz\ouleN
coEtou blo.láttí a naclÉ'úí nové tváře soc1a11@u' ].t6rý by od.
po!ídal naě1E !á!o&|í@ pott!ínlco' způsoh' ž1vota a Dyěr€Dí [a-
ě6ho l1.lu a s níž by spoJoval 6vé spo1éčfu}é t osoboí persp€ll..
t1Ýy. stlea ot€Ýlěoě lÍ.liizovale cbyby 4lolostl. Bozho.hě .e
zř.l.la sygté@ osÓbní Docl, h6Ťý défomoval Ýp!áÝ.lě ho!ÉňDÍ 6
tt&col.at!'ctou po.lobu sociallgDu. za €kt1r'Dí úča6t1 s Podpot!
vě.ch čé.tr!ě éďělojícÍch vlastenců mzboňě vy!ďočl'ls do noÝó.
ho obilobí l neJčostněJěÍdl úoyély bapŤav1t cbJby Út!u]'osťl a Ý'-
tvol1t podínry p.o plno!Ť€Ýď, bobatý a ěiagiď žtvot v Dáěí
v1a.t l .

zéL].adní oběaE].á lťÁva' lt.rá by1a 'ŽdJ bJtostně ápJata
s plldstav8n1 Eěého 11.!r o deDot.acil a bu&ttj'té, bJla Žňor'u
obllolea v oJ'šreukách a v p.oaresivDíE fuchu alčníbo P!q8Ť5Eu
K6č, 1 této dlouhoilcibé platloloě mó€ho éoc1al1stlcLébo Ýzégtu-
pul což s€ settálo 6 nobývarou ěttokou podpolou lrAěoho 11d!.

Př..l.Ýgío tato Easo.\,é lodPo.a vyládřl].A op!ávněnost, sí1u s
pŤltaa1voót rEěí nové cs6ty. zeJoéné tato Bkut€ě[ogt doká'ala'
ž9 přo6 všécbny nédogtatky pŤéd1ódDolého období J8ou 1d€jé so-
c1au3! r v naěeE 11du ttluboco zéll.oř €něny' žo soclaugoug poaažu-
Jó nÁě 11.l za při.ozoDé pŇ6tš.dí svého Žívotá á ž6 Jého b1ubo-
\ý EDyst p.o p.ávo a .P!ávodtnogt měe! svůJ pravý ťf9z p.áÝě
v p.oa!og19ÍI1ch ryšloLÁch ot.vřeDých leilioÝýú p1énéD. tvto úyŠ-
lenb vyEelly EpolsčDost z no'dlavé llosteJnoEtl a otéÝře1ý na.
plno dtavtdla DoBéN plcuitu 'd!gvé, neopo!řébovsné 1n1ciattvy.
Nái ud v této hlgtoř1c].é zkouěcs skýěle ob€tál 6 znovu o3Ýědě1l
svoJl vyeokou vyspélo5t a z!alo8t.

Bohužol toto období hl €dáDí a !řs!rář €!í ttaěí EPol.čnostl ae.
užily p!$ své cí1o, plo altlvní ÝstuP na poll't1ckou scélu 1 sí.
ly. l.t6.é po ':Eouhá ].étá čókaly oa takový příhod!ý okežl.k' aby
.l1st..6d!toÝaty stÍalu a upřÓly Jí pout1c&é 1olavní právo iélt
spolsčnoBt. rěoto rťav1coÝýÚ s1láE fá}tlc)(y vJďlá4ly vgtříc 1
u'ě1té 6í1y um1tŤ Et!á\y á !o stŤeiclých ď8ánéch' ěíož se do-
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stab .to loŽPoN s pŤllclw á cíu .t!arv, s Eyěl.D}e1 plo.

l €téigLébo btenac1oaau6Er. sPo].útě .ó zeěř1ly ua soultaý.
Dé n.luěovótú ú.taY!íbo chďgl.toŤlr EěÍ po1it1cké !.í@oy a ..rr.
6tŤe.Ely ó€ p.otl pozlti'v!í'lr ú€1].í .lrany 1 státDÍch olaáEú
přl !6sl1'ová!í zá!Ě!ú teilna. zo!8áĎ1!ď6ry Ětvavé k€ryeě
g cíleo 'LoD!ťonl!ďAt Jédtroiu9é í\r*cl'onáŤé stlanJ| a to t
z Ďolóbo vsilení Ísč, ty| kt€Ťí 96 odváž1l'l isŤéJoě upozornl't
ná bŤozÍcí !6b6zpďí a vl.lěu E1tuacl v colé jeJí 3tož1to5t1.
Ná!uěo9á1y Yoř6Jď PoŤÁdek' rozpoutaly áo5ta1é Mc1oňé]ní rÁě.
ně. {€ětítuy 3s aDl poLluÝ Mě1 čo6Los1oÝeĎEÉ soc1g1&t1clá
Ý1ast1' poctí!é p.áco Eěo}to udu' Eěí st!6DJ'' at!ády s b6z-
p.čn€t1, žádáry zDědtr ěs. zahfantčíí Po1l'tt|. J.jlch ěltalá
LáEpaň vyvlchou1a.útob plotl {oJ6n.cttí os sovětstďE !Ýgz.E
zéJDáug v souYl€lo!1t 3. ětábní! cvič6tí& o'!ťoJoqých 311 vá}'-
šaÝské dobody' Jal.ož t útob pfotl pŤátcl6tÝí €e óoc1ali6i,'c.
]ď!1 zoúěD1' ěíEž YytloŤí1y oYzfuěí naplosio nepř1Jat.1ná !!o
6ociallót1ckou ze1.

KoDuElót1ctsá Bt!fu, v1ádá !6Pubuly, NálooDí gh.o!ÁžoěDí'

1 Ná.o&í floEta zAchoÝáÝab svlchovaÁou oÍN t.pě!L9oót1 . P}-
.o'Bě!í. NsJ.tbou, !Y]'éětě Ýěet nA tiětDoYé! pléDr Úv r]i* bJP
10 ploto ziDlezdělo' Že přvořadýb Ú].oleD Je a8řit 'á!ěry !!a-
Ý1co9ých p.oti3oc1'a115tic]ďc}t B1l, !.dopu8t1t obŤožont . €6]'i-
zacs 6!čního P!o8!a@ Žádďo c\ybAý& bok.o' 'aJiót1i| ebJ, o
dalěí 1in1!' €tlaDy n€rozbodoYáu zaátáncl €tttéEních nó'oŤů
a1g ztba1té' !Eoa'é8tÝ!Í Jéeo oEény' a v€řeJíě ťtét !]nou !otl-
poŤu €tlan1ckólu 1 gtátEídu aps!Átu, aDádět b6zp6čnoot1| pro-
tulatuře. 6ou0úe' udovfu Dlu!Í!, ótoveo - koDzouilovat i!1t-
ŤoFollt1clou ó1tuacl'

AYěá} ottféoDt FaiicoÝé 6Ay, l.ts!é vldě\' Ý iélo vglkorJE
so€t1 a tjípěl1vo6t1 i ve 8].utsčně déeolÍát1ctéE způ8obu lošonÍ
vážné pout1ck. otázty str3nou no J6Jí sÍ1u' a1e jeJí 31ábo6i,
jéĚtě vícc zlnt€nzlÝě\y EvoJl ě1!t.oo6t. v !Ťaze' Ják 16 'ná!o'
po ilobu ž1Ýo\ých @ohat16ícových ].aždod.nnícb glroDážilěních
itoě1o ]. b!ubý& nařístoJnooteo' ).{y rozné živly nePadsly a u!á-
žev Btlanu 1 J€Jí !Ť€dgta1,ltslá' Jělichž úěaót 51 ngJodnou Q.
DJ !ří!o vynutlly. v c6ntr.u Dě6ta 6. zaoča]g veřeJná po&u}.
vé skco za 4uě6nÍ 11ilo1ých oúucí. K:@nlsté' ktéŤí Ďá n€povG
tených uuěn1ch 6h,oáž.lěDích vy€lupoia11 v dl'sbJgích 6e srdúl



názory' byll ublěováni hlubýo způ.obeo a neJednoLl 1 b&tál.íc

násllío. !Ínozí ze siépatétů dopi z plažÉkého Žávo.b Plagé !y-

u haneboýú lpůsobee p.onás1edovánj'' včetně lroPouštěnl z P.á-

ce, íailále pol(!9čuje v tisku.l kdJž neptí@ . stanitalj'zovóól

veibucÍcb funl.c1onÁlú J1ďo1' laflnovaněJěíD1 Žpúsoby. Tato o!-

aetzovaná .ozÝ.atná čtmogt vyÝrchol1la Ý posledtúch dnech .l..

konce oi €vř@fu ú!0l.6ú na budoau s6!řet6!létu úv xď v eraze.

EltŤé@í síly te.ty nevzály M věd@í Ýýzry st!a\y' ále Jeětě

více 6tqňuJí svoj1 lozratnou čj.moét ve snázé lyvolat l Měí

2é61 gt|)J co 6tůJ konflltt. vzblI.ta ták situgce| kqy 3e ÝeřeJně

soustaÝně lolušuJí zálaŽky| i:te!é vyprýváJí z blat1€1avEké dB-

t1ďace šeEtl brgtlstých kooun1gt1clrých a dělnlcl.ých gt!e, pod

lríž lsou 1 podp1gy pŤ€itstavltélů náěí st!a.J.

v sázce Jé d!eg' 6oudŤuž\y g Boudfuzl| spoluoběeré a spolu-

oběsky věe' co nÁš p.acující lid za posleďríct' dv8cet' lei Ýy-

ivoř11' v sázce Jsou všechly vJÚož4o9t1 eocla11sEu] je ohrožé-

ná n6Js naše cesta soc1éugt1cké dé@bacle' ktélou jsúe v led-

nu nastoupiti' ale 1 saootíé podstats 3oc1al19@| naše fepubu.

vědoDi s1 lejayšěí odpoÝědoogtl v'!či měo@ lidu' pocilu o-

pfavdového Ýlegt&ect!í' úezinó!o(řlí socigugtické so1idď1t'y,

!ědoD1 3! swch lnte.nacíondlních zélazb: v'a1t jsBe nA sebé 1.

nlclauvu k se@!!Nií 9šéch vlast.necLých éil ve Júénu 3oc1a1l3.

ucké budacnostl agěí vlást1. Nebezpečí blatfov!ážedného boje,

!.te!ý pt1plavovals Ťeakc€ a kted by byl tŤagicwB ÓpákoÝánílr

novodobých l,1!an' po.iglilo nás před nezbytno€t pŤijetÍ h1gtř

llckého rczhodluií' abychoo 3o ob!átilt o poDoc k soÝětgkéou

Evo2u a k datšíú b!at!5wo socla]1st1clve zeúíú' Naěl spojencl

nÁE poskytlt tutÓ loÚoc obdobně jako ! Ioqe 1945' kdJ ě1o o ná.

ěe bytí či nebyií.
vyzýváoe věechlo ÓbyÝetelstvo, óby poskytlo veěkďou podpo-

!u voJenskýo jedíotkáo našich 8poj €nců. !o zllkÝido!é!í rrebezp*

čí reakěního převratu opustí spoje.ecká vojskg úzéeí českosle

leNka. všicbEi dz1.c1' l.teŤí se v této době nacházejí na úzř

Bí čssR' oohou nadále vyuŽíÝst na5€ho Pohogt1Ntví} jej'ch bez-
peénost ^ nedotklruielDost - budou-u se Ťídit iaŠ1E1 zákonJ .

veden1 poc1teE nejb1uběÍ odp'ÓÝřdnogtl }.!ěi nsše@ 1idrl Ýůči
fuŮÍ dětnlcké třídě' vdčj' našb nólodún' vůči neztnáfoďú dě1-

I
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nlcté tŤídě e 6větovélu kooun16t1cLé& bnutí' obŤacíe ss Ý tá-
to Ýá'!é dvÍl1 t váb, občáDĎ! ..pub1lbl| ábyste .é srEL11 o].ř
]'o r6ďl'st1clo' 8qýšr.Jícího Já.l!á 8tlaItrl, Lte!éÚr J6 ibárú Ýěc
óoclau@u, po]<.otul nové polcdnolé cósty| J@už j6 dlahá iěc
p!átelstÝí . 11d6E sověi!Ú.ho 6iazu á ostat!1ch bŤat!8|.ých 'e!ú.

vy,ý9áÁ€ Ýé.' !ěécl'tv oběary| Měí Ý16ti, děl.níb' robíry'
ptí61uě!í}y lltéuaénc., Brž.' ž.rv. rláil €ž' zd!a9é óíb lá!od.
ní fřoEty' pří31uěDíls| aoáQ', bézpečEo6t1' LoouElóty l b.Lot!!-
nlBty' věechly č€8tué 1ldl' P€Yně dÚpěňrJící Ý. ÝAě1 E'vážnoltr
zlalo6t a pout1cl.ou Ýy.pělo.t, aby6t. toDr-.étrú'l č!.áy zab'á-
Ď1u Ja}ýoLouY st1áo a! Yně ěl' uÝn1tř stlaqy v kontrar.volučĚíD
nástupu. Ngitopuoit. ž1Ýé1no5t, ro'rat, sn6robtl., EchovgJt.

otbíté!€ Fatt1cb přodl.ttnové !ou!l'b. Nedovolíoé Jst\ýIo-
11Ý nÁ@k nár,Ťatu kc ztloEploDliovaDJťd !€todáD přudcbozíbo ob.
dobí' l.te!é ge 8etka1y 3 drtliý! odpol\.d napesté iětĚ1ny naš€.
ho 11ib' Éé!é oh.ožor,ary v.doucí úlohu .t!áDJ i soc1aLl6ll.tó
9Jrožen@tl mělcb p!ácuJícÍcb' l.!€!é napoEáhály ÝJ.tválct tl-
tuacl' l DíŽ bv 8|.u!ečně hoh1Ó doJít l. @oceoské@ konll1l.tu. lá-
ope]( cbcuo ubródt á ilo ilů61edlol uslírtéě4it pŤoa'6.!mí !Věl$.
ky leiha, !.teré !á6 povódou t vytvoŤéňí socia1igtlcké .LutáčĎé
oode.níl ob.o'éné a budnDí spoltěnostl' jal.ou EěLr m rysll.
zďdailaielé uč€ní D3rró@.1gn1í1'sdr ! t1' kteří tyto 1d6Jo '!-
čeu po vítěznéo ňíJnu pŤďíěňo'at Ýe sl.rrt6čnost. D@€dé!é óo
dĎslodtu státop.ámí usPořátlání neěí !.!ubliB na fsd€řat1v!í!

J€Es a bud€E€ dů8lgdně Ýě!n1 neě1e p!o8r.s1vníB n&o.nlíB t!á-
d1cí!, spjatýE B 50. vý.oěín v61hr BaEoEtgt!é .éPubu\y' od!a.
2u plot1faěl8tlckého odboJ6' národníD l' deol..at1cl.ýb bodnotáÁ
s].ov@6kého nálodnÍho povótání! pŤáŽ6kého květoovéb9 poÝ6tá'Í
2 rolQ 1945 1 levoluční qzlz zún.řa 19€ - kupřédu' zpátb| t!t.
leokl Brrileoé stř.ž1t JaLo olo v h16!ě naě6 b.atlsLé .Ýá'].y spo-
jenectÝí a přáter8tví ge sověts\ý! sva'@ a Jeho 11d6D, nálodJ'
!šéch 2eDí světového 5oc1dl16t1ckého společóDgtví e ó. Yě€ol á1-
laol !ím, deookfac1o, Poboku a 6oc1a1isdr - tuto v.ul.ou J1á-
totu naěí gÚo8tAtno8t1, a€!ávlslostlr .!ro.trÍ 1 státIí 5uÝsr:s-
nity' !eŽ .íž bycboo hovu 8táu tváií Ý tváŤ rEo'bě noiébo !&1-
chova 1 těo, kdož J€J v !oc. 19j8 zosnoÝau. českos].ovensko 6.
Eúže lozvíj€t Jénoo JaLo 8oclalist'ctá 'e6ě g l €}o nedÍ1lú gou.
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čá!t 3oc1á]'16t1ctého 8potď.n.tÝí. Joho p6Ýno6t a 6í1a

tÝďÍ přé.lpotlaóJ d.1ěích pe.8le]<tlÝ D€alDálo.bíbo !.vF

1uěního hDutí. Každé os16b€Íú a rEluě6ní eociď18t1clého

tábo.a by lpů€obllo nedo'ílné ěLodJ Ýěci ! €Ýo],učního po-

!óolu a 3oc1a1t3ou Ýs 39ětě.

obřáďDe 6s nA váB v pbé důvěit' Ž. .poločD!'D rú.tu-
pá! postaÝÍo€ hráz }FozícÍdr n.bezpóčí' žB tpolóč!ýB ús1-

nÍo Éoko!óDs 6ouěa3nou těŽ].ou sltuac'' a lgbszp.ěíBg plo

Bět i1ast' součesné 1 budoucí po].dl6Dí ělaBtnou Přítoe-
ío.t 1 brdou@ost.

občďré a obě.dry, 'y1ý'á!6 !ág Ýě.cltDy. od Ě@Y€\ýcb
pohřatÉě!ích h@ až po ět €tlou lad T1!ou' ott lbLonoě a'
po bř.\y DuruiJo| abysts pochop1tl le11loot a véžno6t těclF
to dDúl ].dy Dá! Jdé o 9ěoch!o, s číD 6poJuJeDe jEéno óooo-
bacj'e a 6oc1áltst!l, Aby6t6 s1 uYědoDovau 39oJ1 oťlPoYě.F
rcót' acb@au Joihotu a v'áJ@ou iíÝě.u' s DiDlž Drď-
ú€ Ýstupovat do É1ěiích dnů. Naši vů.lčí zásadou Blgí !ýt
pB'ozí.Alost' Potád6l.| p.avda' pobol, p€lap6kt1va Eoc1a-
u8Eu' ttátDí 8uvsleo1tg a 8Jednocéná 6o'udarrta.

locbl .ozLiétá d@d!íat1c).ó' 5*i!u6tické č€slos1o-

č16no!é Ús!řodního Y}.boft Y'sč
v1ády 6 Nálo(LI1ho gblaoÁždě!Í '
kteřÍ }ožá.bJ't o pono. Ýláfrr
a gt.alrl loNEl8tlclá b!a-
tls\ých 26Úú.

5J,-!9g! I16gá1Dí vyeí1ač vltava !ozě1řoÝB1 plololÁtlí v!ch-
llch velení pětj. zeúí' podíleJtcích ée ns egrésl', stbgso-
váné č6. t1dové áJDáilě s výzlou. aby so nedala aéužÍt !!t-
Ýokgté.J a sby by]'a př1p!ávena k slolsčné a]<c1 p!ot1 vĚ€n
útolš]o Ea soclá11€t1cké vyooŽenosti. (zshí. !ťa!ls.)

šEL9E..éJ.99-!9Ě čs. .o2b1áB v Plaze výsí16r o6ob!í vztAz ^.
Duběeta. soudfuh Dubčel s € oblací na č6' placující 6 !fos-
bou, áby nástouplli ná s!á obvyk].á Facovlětě' nébo! to je
ý toldto Óká!žltu Jed1!á oožnost'.

Ko16o ó.oo hod. Dla p!ácoEíci stÁt!í b€zp€čnošt1 odvezu táJe-
níta Úv xsč A pĎéd!6du čell.é !áŤod!í !a(y č. císáie z j €ho
I'yt|r ng Ýe1ilel6tví bézpgěnost1 Ý BsltoloDěJské u].tcl a

Ýy61ýcha1t ho. (o8)

!9-699.!g!!Podrg zpráv č.. .ozbla€u 6bAzoYsla cl'í 16t!dra
nad Prabou lstÁry' v nlcttž Jo A. NorctDJ oagěoťá! za tF

aÁr.!ího plgs1it €Dtg čssn. G.)

K!átce Do 6..0 hod. čs. lozrůaz Ýysíla1 ŤýFu ě16Eú É€dse.F
nlct'a llát. lbŤooá'tlěDí z.etíb, áátá A lorodiáLs vě.!
čla'ůD pt€d. €ddctÝa Ns' aby 6€ doBtďill na za8..E!í.

62'-h9g! č|.!ozhláó Ýy6ílá]' ila1ěí iýzrnr L l1du' aby zachoie1
lr1d a ěď1t obEáze$í pá61i!í fest.teDcí.

ÓJ'-hg!L opa].oloDá výaa ěe. marraou Lé kudu; néÝJrioláÝet
žéóé ozbEo J@é toEíll\ty.

6.50 hod. výzva L ELádež1, Aby zachoYávála l.11tt a n6vJEo1ávála
bnťl1bty (B.)

í'lr..!g!. č3. !o'b]'as ÝJ€í1d. i:i'!u 9rÁó!ícb oraóD0 l. obw6t.il.
6tw' áby zbJó€ěDě noÝycbálelo do u1l'c a polud Dožuo €gt..-
varo Ds srých Faco'1ětícb.

r.átco Dřéit ?.oo ho.l. z.iháJ.oo vy6í1áD.í č6. ter.Ýl! € v hazE.
vzbt€.i €o ]. toe, Že Ýysílaě nA Péttíně Ý Plaze byt ob6e
'sn B@ět8lďol !oJá]s'' vyBírár pílo 'y6í1ač cutfál u
zblssl'svl. Po obéaze!í stlshovs!é €!Ú1c.' přenáóeJiď
31sná1 ng cul.Íál (v u hod.)' 2aJ16tl.u técbn1cl l!tp!oÝ!.-
zovgné pří!É spoJsí. (čs. Ťozblss á !id. .loDoli:!aé1c'
21.A.1960.)

Pled ?.oo hod. E DtootádDé@ zas€déDí 5e seĚLo p..E1dluD čslv
Ý Pr.azé. v 7 hod1n bylo pŤ1jato !'!ohláěeDí ' J6ž ! a'12
ho.l. vysílala č6. t61ev1ze' P.éól&uo čsÁv 2ás6delo lal t'
Bdó1e é doiuě p!ojéd!Áva]'o naréhevé otéz).y PrÁc6 !ťeco.
v1ěl čsAv. Přljáro cd.ou řAtll! dotuletlt probráěé!í a Ýý-
zev' adle8oráqýcb vélvys1gnoctví sssB (p.ot€st Ploil Ezá-
komé obpacl), govět€lýo voJÁkůo, 1lědců! c€lébo sÝěta
a!od. (ríate.tály čsAv. )

!s!B!-!
P.egrdluo čéskos1ovenstsé gkgdeEl€ vě.t k o]<upscl dssR

v lBní den pťot1p!ávní oroJpaco čés}o.].ovenéké soct&
u61jcké lepubllry' ']s&utečn&!é Pot1 vůLl ěsskosloves\ých
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ústehích ěln1télů a věgho lldu' .ltE 2t. BlpDa ].96a' s6

Ý česďcb lan.ích hodlnóci! €eě1o p.ss1dlu českosloaenÉké

Plosidlu@ čsAv !ŤoJgdBďo 91tusc1 a vyd&Lo toto problá-

čeg].osrovenská al.adelle Ýěd gtoJí lédDoznaěně zA Dub-

ěékovýE Ýédéní! 6t!aDy' le €á1bě zloleďE p.e81.teBteú .F

pub1lb, I,ud!íkem sÝobodou a čemÍl.olou vlédou.

odsuzujeE€ okulacl čé6ko6rovďIska aojBky v9!ěavského

pgl.tu' l.té!á néBÁ D1c 5po1ečného se 6pojenécb?u1 závaz*y

a Je bŤubýB poruěeníD záóad D€zlDólodního p!áva' gtét.Dí

Éws.enlty a Ýe 6Ýých důst€.tcích vebl poěkozuje !ěc lo-

cialis[u Ý oěích n9!o.lů celátto BÝěia.

P. €s1.lllr čsAv ee podaŤIlo navá'at € lojení 6 v€lkou čáý

tí ě1!$' AkadeDi€ a s větš1íou praco!1ěi čsÁv. vĚl.chd vy-

610Ý1].1 souh].as g tíDto plohláěenío a podlolu věéo.tg1šín

gLclE pr€s1d1a čsÁv.

Dé!€ od€s].g1o p.es1.tiurd čsAv te1eBráE vysleBctÝÍ sssB

vážéDí 3@d!uz1.,
p.otož€ ne!úEo oožnost navázat styl. sé so!ěts}ý!ú věd-

cl' lEo6!!|e vás' abygte p! €dá1t r €ilení lka.leDle ssB,

! níž nás EpoJuJe tě€ttá .tlou}tolété éoudlužská 8potup'éce

Ét ŤodíJ6ní pobókové vědJ' náě !ťoto6t prot1 !é€1lDé!

n.zÁLoDné a plotl!ťéÝní o).upacl če6Los1olesta.

JdéneD čsÁv podépsa]l aka.leú1l Iv& Márď' eka.léeik J.

tí.cet. čten LofeÉpondont .I. P1uhď, ',adisleÝ Ně!déc' člén

kďesp6dent !. votl1č|].a, atgdeei!.'. F1lípt ě].ď kolg8pon.

de[t B. Bos1c]ď' dr. J. Mach' dr. !t. šo!dák.

tŤ€Bldfud čsAv ge dá]- € obrát1lo na vědce ce1ého 8věta

.  výzÝou 9  něko l l l@ světovJch &zycícb:

ve !hÝí11! kdý Je našé z€!ě olgazeE p.otiP.áaDě o].uFě-

níE1 ÝoJsb' obracío€ ee ná vá. 9 nÚl.éhavou výzÝou' gby8te

vě6Bi !ťNtřédry Ponob1í Mší sPlaved1ívé Ýěc1.

v PŤa'e .t!e 21.8.1968
.'Eénen ě6ských á €]"o'sngkýcb větlců

če. ataoertg vpo

Tuto výzvlr 6é lodgŤllo Poslat isté uNEsco do P8Ťíže.
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?.oo hod. čs. lozhlasu došró ! €zo1trc6 voJsnéké Jod!ot'!i/ l,ladá'
].tolé ÝyzývAl9 k otaDžl.tébu svolání DfuořÁdného xrv. 8J€z-
du r(sč .

Po ?.oo hod. č6. .ozhláE vysí1al výzvu ov Ksč Pratq 2 e řáitos-
tí' 8by bylo okaEŽ1iě sÝo1á'ro pobačování !éatgké konf6-
rence lsč a ábv byl gvolán E1oořádď xrv. BJezd xsč.

?.1o hod. čs' lozblás oznáE11 všsD P!aŽeú!, kt6!í přlĚll. k bu-
doÝě rozbláe' Ž€ budova Úv I(sč le ob5gzeD sovětskýDt j €d-
notkáD1. TíE Ee Ýy8vět1uJe' ploč n1kdo z vodoucícb přodsta-
ý1t61ů do8ud Ý€i' €Jně n€wstoupl1.

7.1o hod. č.. lo'blas ozDá!1]., žs Ý }Ťazo s€ tÝoří př6d potla-
Ý1DovJú:' obchoity f.onty.

g!l9!c-!!qc

uz od ča8bých lartnícb hodi! 6s !řod plodeJiran1 potlsv'.n

a Drétárngn1 tÝořlry ďourlé flonty občanú. tatky 1 otcové
ro.lh p!oJ6voÝo].1 obárry 26 'h@šdého z$obováltí. Je to .c6-
1a pochopltehá obaÝa, plotoŽé ohlpsční voJoka zsta!á511s
6ýý!1 tgnky plažaké ullco a Eo6ty' PoilaÝln J6 ověsD dost a
tak n€nÍ Ó:vod k obaváú. T61efonoÝs11 Js.a€ ln6d dopolg.tno
do lŤažských peká! €! Ý Boloěoýlcíc}L výloba ch16ba J.do É.
prno. c}Í[éb 3€ nEklÁdá s !ouÝáŽí' ovšglo Jáou Potížg Pňl prú.

Jozdu !ásobovacíct! sut u11coD1' v plAžB*ých Íúéká!Ítách
v nadlicícb, vygoč5.ec}t' v fiostiýlcích a v o.tÁtnÍcb Eló-
].áŤtrách rroz6znaD€ttAu dosutt Žáůré potíŽo Ý pří6uu nléka á
311buJí' Ž6 clst €ltly B n1ékoD sé doota$ou do ElékárDy g úlé-
ko .lo obchodů ták Jalo Ý o6tátní dny' 1 kdyby autá s Eléksi!
lus€la h1aÝní cént.á P!áby obJíŽ.lět oklikanl' z Potlaýtn
IŤába v2k8zuJí: aby n€vzn1kla pgn1ka Ý žáBoboÝéní' zavsdu
JElo iPlod€J do J6elé !ub''. P'odáÝále &sždéN kupuJícíEtr
2 kg loukv' 1 kg cukru' púl k'.la Dás1a, čtÉt kué sádlat
pět ÝáJec A Jod€n k'$ qýdre, třl konzelw s ' k o bŤebo!!
NéEěJte obw' pot!8vtn Je dost' Jd6 Jén o to' d@tat Je tlo
obchodú, což J6 zátí! plob1éo pouze v Prau€ '

!ty31íu' žo úohu věots o8tkán s nátupníll tgštaDt . n€bot
Jsee také @tk6 a stsJně Jako ony zá€t1ž6n€ okupacÍ nepř1-
p.av€na - řícl| vyit.žt'o' rrepodlehněto okAEŽ1té p9n1c€! JÍd-
1é bude do6t Plo naše dět1 1 plo ná€.
(D!uhá zvláětní &Ládá flontg' 21.a.r96a.)



ír!2-!rg! č.. .ozbtae 'áilá oběalv P!a\y' tt.ř1 á. shloEgžůuJí
n. stgloDělt8kóD bě6tí' sby s. !o'.ěl1 a lecboÝáu kr1.!
. lozÝAbr! To J€ Daš. n.ll.pěí zb!áň.

7.l5 hoťl. cá. !oz}t.lá' o'tlÁú!J€' žo &l6s o6 svolóvá ElEořÁůré zA.
..dánl Čs' gtlany soctat1sttctó ná dopoledl..

7.15 bod. Ó.. 'ozblas 'novu !ť06í, sby občeó Do!távěI'. be1tá-
dy. Potř.buJolo vo1né uuco. Dáro oaAelJo' '. itoěto k p!v-
!í! 3!á'lá! s olup6ční! ÝoJsl.!.

7.2o bod. čs. lozhta. Ýy6í1á1 Ýý.íu Ýš6Ď č1snn! sva'u p!ot1f6.
ěl.lttclých boJovníli]' aby s. (lostgvll1 v 8.oo hod. n. sDo-
t€bou .chd'lu.

?.2o hod. d.. lo'tůeB wóí]..l 'p!ÁYu z vysočán' k.to Jo Btí!
Ll1ó á větělía Pů'gcuJících n@toupila ilo p!áce. E pr'a.uJí.
oÍ! Eohil€ !o.ooluÝ 1 t.ó1t.lé závod! a ss'nódr!' J€ 5.

?.2' rtod. (tolo! 7.ro bod.] c61o koroq' 6ovět6}ých táDrd do!..
'tl'o do blíltého otolí budovy cs. !o!h1a6u v l!a'é-vlno.

7.!o hod. c6. loznls. hló!í: pod lozhlaggD 6tolí 6 tankú' n6ýí
.l, Jal tlloubo Jošiě brdo loŽno w€ílat.

g9!-gé911-:9!B99
zp!ávs o přícho(tu otupaěnÍcb Jsdnotgk vt'!Ě6Ý6|.é gDlouvy

n! nsš. ú2ó|í 'agtihra tldl lcola n€pl{p!ávoÍrJ. Teto slí!-
t.čEo6t věAt n.zDg!€Eá' ž9 b!' oběaná !t!atl].t' b1áYu. !o-
ltáÝsJí v b].oučcích na náložÍcb 1 v luěnJfcb d.rcícbl u€Bí
Jll do řočt' !ěLt6.ó 'dty pláěou. To t.1Eé !áÁo přl'ýo!í!tá...

stfu!.oíE !o2lůA6u, ].t €'é zátíD lohty vy.ílát' zAěály o-
la!žltě př''cMz.t lgzotuco á !'lobláěgnt orÍ.lnícb a třaJ-
!|Ýcb výbo.ú 6t!!oy' ž€ p.Ýně stoJí na stJeě Jódbó r6aár.
!Í vlády e J€dlnó r.!Átní stlany v tocto stétě z! pr€s1it6n-
t.o css l,udýÍ&@ sÝobodou á p!vDí! taJá@útlr tfu rsč Ar.-
'd!ib.! Dubě6L.!.

v(ló:Lo8tl go vJryíJoJí !aozř6Jt!ě lychló' uá'leenat D1-
Eutu po ltnutě povežuJ.Eg Ý této době troJon zó Foópěěaé 6
potř.bn.' á16 za b16tolickí nutné - 'a dotu!€nt' &toŤý dokÁ-
'. !owál!r, kj.td' Ťo'ue 1 st6toěno6t Ešlch Ďálodú Y n.l.

I
I
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tě'Ěích cbvílích.
6'36| ÚBtaurí ďénv svolary plostřédnlctví! lo'lůer

3c}dz1 č16Eó P!6il6.dn1ctÝa lÍs. z&ovd lozbrlB ozDá'!1t' ž.
Rudé p!áýo' l.t*é přlPáÝoválo zÝláětní wdání' uŽ 'ř.&ě
noďÍ v lukou !.dakco. Dál. ohlálill, ž. itn66 v a hodb !áno
!. 6chÁ'í př.d.á(b1ctÝo č..ko!roýé&rého aÝalu noý|DáÍ{'
l.t.!é 6. vyJÁdří L součálné .1tuact s !íní plohlóllt! !.
llkon'r JlnéDr nobuddro slouált n6ž r68árnírd! vod€Úlí' v n!-
.lěJl'' Ž. Dá! věří Ýětěl!Á ě..tosloÝcnll.ého obyEt.l.ivá.

6.41 !!rut; EozELaa aovu Ýo!'á čIorv př.il..(tt1ctYa rá.
!oď!ího .bro!á'dění. !'oJlch úěa6t J6 v.t!l' nslóhavá: 'vyu.
Žut. vě.ch dopllvnícb p!o6tř..t!ú t příJÓzdu do pa.le6ntr.'

Ro'bl!! e lnažl n.vé*t lpoJdtí . př.d6.dD1.tÝ.Ď lÍs...
vy8ítá zp.cvu ! Idá'.líáa - ultcí ploJÍž.lí oluPeó!í J..b-

nottá ! laotl nl! J.lou obča!á g t!tol&so1. zAchcv.Jt.
L l ld .

Př1chá'í zpťá\rr' ž. !..illtc. Rudóbo p!áv! placuJo a !o-

6.46 nlÍut: PŤ.d6.dn1ctvo ov K€č v rh.ádoí r!átov. 6o pl-
Dě &taÝí '6 doEoiEgt1'áčaí proc.6. xolottt'v nP .tP.ibJ.
zvláětní ry.tá.í e přlp.avltJ. óelší.

6.48 ltuutt č€. t61€vt''. gtoJí 'a sttanlc}ý! Ý.!6ní!|
Placovn{c1 .ozbt6ár Ý haě uvítgJí o!e!'ltó !vo].á!Í Ev.

6.50 llbut t o6t!av6tá stállce č.. fothr!.nr J. ob!au.E.
6.'3 .'!ut: začí!4 vyáílat č.. t.l.Ír!..
6.54 llaut: &toŽí s6 'Ái|o5t1 o ottúltó svolt|Dí &t!o!áil.

nóbo 5J6'du r.sc l
víc už J6r.ó @3taěu1 *'ná!fut Y časovéE sl6du. Těáně

p!6.t u!ÁYě!t@ nsšÓho zv1áštrúbo wdÁní J6!. dogtg!'i z!iá-
w,Žo u' itošlo t p!.l'|tío s!á'tá!'

vyďvátlg l. Llidu' 'o2ýáz€. trsl.cht€ so Ýyp.oÝotoýát. vo.
Jelgtá obťans nePřIcnází v tfusrlt. Př1c}tá'.Jí 'P!ávy, ž. 6.
ozýváJí plýltí výstř.Iy Éod PlažBkotr budovou čs. rozhlg ,
ldo BtoJí ě6.t tán}ú' Jofuotry ótřÍ1.Jí ďětol''ýEl !áboJ''
(BEd l o6t!ý!1)' n6ví!o, Játs dloutD Joště birtto !o'blá! Dít

spěchá!é. il.ětě J.dda zp!áv.! čs.t!í! cí.sř byl oóYoz.n
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ttÝěD nuž1 Y c1ý1tu n6 DgznáEé Eí.to ' btjdoÝy tÍv Í1sc' E.-
!á Jo ob.á!€na. Lldé na vácrav8|.éB ná!ěstí .€ sEaŽí lEail-
bou těl '!b!ántt lEonlkáJící! vo.ldl'b oluPďníoh J6iboi.t.

?.ta llrut. v5ka' od Ál.Íand'a Duběe&a. P!osí!' abysi.
byu klídEí' aby€to ďbiojoě ne61t. s1tuact. P!oóí[ vÁ6 o
tl.ó.

b ra
7.]5 Dlnut: vysírání Čs. rozhlagu končí' zaznívá BtÁt.ní

byDÍlá' á nÁ! JB stlišně 6nutno...
to 4áE6.á' '. !o'blá6 Jo ob5áz6n.
ovšď za oka!žíL po rV@ě ozEádl 6áDý h16. 2 .ozhreat'

ž9 J.ětě ve stud!.u J8ou' a .lokud btdou ooo1' tak budou vy.
gí16t 'p!áÝy.

Pobil $1yšíto z Ťozb1a8u Jljlé hlasy' no doáavadnícb blg-
.at.u' n.vě!t€ J1!t

(i.l..lá flonta' 21.a.196a)

1'.2l!9i!t č6. rolblss hláóí' '6 Jodtlt}y ohrpántú blížícÍ éc
l !ozbl6.u' párí.vět€há .. ost!á náboJě! J6ou někollk d6-
€ítot !6t!ú oil lo'Dl6 .

'..r hod. čs. !o!b1As: sóěr.! od váa]'av6tého nárdě.tí 'aýrě.n.
bďtáda a někout 3.t 1'.dí ó. 'n.Ží tě1y 'áb!ónli taílib
Ý postupu. Ía budovu lozblAou dopadty do8ítky 6tÍ.l g !.ó
!í př6lót.Jí l.taitla typl rlteot. ' obřÍ.l átÍbrčt!E.'. čd.
li'tllar ý'rývá' eb' 3..1rdá st|!'llí dbluioÝat 5 ÝoJ4ry -

J€ to n6ě6 J6dt!á 'baň.

L'-.!gr! č.. rozbrss: Úv čsr svolává ne .tn.š6k !!.Úořádné 'g.6-
dáDí do P.aby .lo brdoýy !A d!'!ěstí uax1D6 oďtóbo.

v...!lch rtoiltnách. vyšl. 'Ýláětuí Ý!'dání blavl!ích !.. do'ílo
. plovolání! př..t6oitt1ctÝs Úv Ksě vě.u rídu č.€ko.].ovďt6ké
6oc191léilcké .épubll.tv.

E!.9!9!é!Í.l-9ggts99-B']qé!p..P!érc
E.flelčaÍ ko1ekt!Ý &rdébo prá'e v této 

"ábó 
bod1ně ltoJí

b.z !ýb'.ád 'a přé.!...ln1ctv€D úE!ř6dního Ýýbolu Kola r1si!.cké
stŤeny č.6&oB1oÝ&6ka s ztotožňuJo B€ 6 lého ptohláě€ní!
k ý'nl'klé oituac1.

stoJíoo p6v!ě 2a DuběekovýD vodeníE xoernt6t1clé at!ány

!"*::]:""y*:, ^ **,u:,* č9gto6roÝ€n5ké soc1áf l.6t1cká!6Ftbu\' L. sÝobodou' za č.luítoÝotr vládou .gpubltly.
obřácílo 66 E Ýě6chr'J' ěsstoBloÝoÍ|ské roilunl'sty' na věo-cltv občaDyr čo.tsosloýonéké goc1ál16ttcké !opubJ.1Ly. soudlu.

'j.' občan.l v této vážné chvíl1 naě1ch děJb n1c n.ú tal
z.Pot..bí Jalo to, abychoD vě1cbn1 záchovslt důtoJď kllda lo4áb:: t's to J.d1ná úohá co.ta' JAt řytvoř1t poeínLy
plo tlychlonou ul.v1daot Ýžnlkló grtuacé. rlotážEé, žé ěe;-
t@rov€u6ký l1d Jo 6 to Ý}t6š1t sl 6ýé žlÝotně zÁÝažné p!ob-
léry sá!o6t6tně' o Elituou !ozÝ9hou' 6 dÓBtostostÍ a 6E;1os-tr' .ktďou Jtž neJoetou v. !vé hlotoltr plotázal.

,.T::o 
.ooě o tent'o JoJÍ lld nochce' soy so J6ho ýdttÍní

'él.'.1106tl- ř6ě1ly J6}ýDttolrv ná6ltďE! p!o6tÍédh|. v t!á.orclcn 8vycn 6oc1at1gtlckých ttloolt n6@€so okup6c1 sňl n€-

:::.": y 
"i:.:]. Ť* 

h]'uboo. p!t.Ýěilčonl.| 2. Dá,ďoÝý
::''.*"1 

' těchto dn.ch v!crto!'ll' s € noottž€ a &€Eí státouvoo€! I Jaxýd.ollv !sD!€sÍb.

...:zltl.d6! ts vážno.tl B1tuacé J. tř €bo zachoYat dóstoJný

:::. "::.*. 
- ústáhís á st!ántc\ýb ďsánÚi, J6J1chž J€.t-noté plošIa ztouětou nětoukeěsÍčního vyvoJc.

.'.::: i1":*o."*' 
.. opatř €Dí BpoJ€noc!ých e!!ád Jb Ýý-6l €dlsD n€dotonálé t.'olooEno3t1 ost.tíích soclslÍ6ttctých

státú o Daěí Btut.člté vnltřnÍ sl.tuácl. Př €dpotsládá@ plo;o'
ž..Jde o opatř €rú' ktsá dozná zDéqy v nékoJ.t}A dnoctt! dú.vsnrJébó přoto plDě D!álE vlátbÍ! a 6t!á!1c\t! olaá!{D' p!o.61.lontovt' lopubl1ry á NélodnÍEu stEoDáŽdětrí' žo po E!.ázánípří!ých kontEktů s vládaEl socl €1lstlc}ycn Btátú dosáhnouladr'rAr'nÍ zoěny pollllckého postoJ€ a ž6 doJdo k od6tlaněnÍ
!říě1n Ýézi'ých redďoŽuění g v'n*u á !ozpoutá':( Pocltu

. 
l4yěr:Db 3oc1&LlsEr Jsou natott.k s1lné, 'é v náě1ch .teDo.b11:5l"h 

'Í'oŤí"tá"h 
zýlt,ězí béz podpďy ploóu.gdkú 5í1y.ZáchoýeJto u1d' 516duJt€ p!ácl fušlch vládních a Bt!s.nlcLýcb olgántl. DůvěřuJto JlE.

.'ednot€ rl.šlch né.odó J€ Ýettou 6!rou.
soclg1fut1c}á J€dnote n€šeho lldu Je n€p!€!ožltohá.
\íuoe p lávo '  zv lcětní rydání 2}.s .1968.)

loŽn.: Podobné plohlÁšďtí ! €dakěních kolektlvĎ otlsklA isdádatěích d6Díkú' např. lqédá flonte' zeDědělské no-
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vrnýP!ác6' v6č.Ení Pnh.. u.loÝ. dáao).!acl. a d.

7,$-.!gL č.. lozhlss: Ilnrót.lstE zabetěnícb Ýécí žáóá č!.

lozhrast 6to' nětol1.!ř&'o opatovAl' ' € tato okupec. Jo nóo-

p!á!!|ě!á. tr!1ltsŤltvo 'ahlallě!ích věcí J€ obL1íč6[o roJ.-

st.l(úěliBlé aá!ěstí Ý hod1ně ilváná.tó.
P!a!E 2l.a.!96a| 8'oo !árro' Kulooóty v€ tEltr Púl!ě8íco'

oboJ.íÝetÍí}c|' stlEulá tvář€ govětslých ÝoJáL! e J.J1ch v€-

t1t€tr. xol €B Hugova poÍaítu ótovb &a'anú. Je.t4 č€ót@lo-

Ý.Í!sEý ÝoJá} a Jeden clvu vyn.6l1 ná vlcho1 po!Ítí|.'' čé.Lo-

.]oÝ€nBkou státní vtaltu. Přído pod Ýěží staoDě3t6ké !átht.

ca ze61džuÁ @ělbŤě vlá.ta ch'aboótovÁ v9dé s6 sovětsHtó

táp1táÁoD i €nto d1sloa: 'Eoč J6to př1Ěu? vžd]É J6tB nášl

přÁt€1é. A přátelé ná návětěW so zbleÍ n6cho.tí. !v chc6úé

).liitt ovobodu' 6uvó!m1tu a přóté]'.tr'í." - Fun}cronář sčs

66 př!dáÝá: iJ..d dvaost pět 1.t koÚrniÁtou a Přítél€D so-

ýétského sÝszu. DéÝáit6.Át plocont n&o.la 8toJí 4 Drbč.k6lA.

Dubě6t chc€ éocla1tsdrB. Ploč J6té téďy přlěu?.

sLtrpt!á sovětslých voJ.h lts oboJŽivóbíku ze á316te!c.

Eě].o1t}a haz&ů diskutuJe ngd DílořÁibýt ýydÁnít audého

rťáva. z plotěJšÍ st!áÍ|y Dá!é6tí 2í!í nsu6tÁ.t6 Ýo1ó!Í "Dtb.
čék' ulbčol<' DuBct..." Přícho.t ttá st.!od8t.té !áDěstí

! celetué J6 uzaý!€n sovět6ilýD1 voJály' P'áp(6y ned brevou

BJegtátního rtuBa néu6tó]. ÝlsJí. v J6dnoú !ot!r nÁběstí zpí-

ÝáJí občeé státní lv.E!u. Dj.Bku.. .e 3ovět6lýú ]<ápltán€D

porracuJe. ňrrc: 'vě.cbno bud. v pol6dlu." I,1dé nADítaJí:
iÁle tity? áž w od€Jil.t. doEo. ctEoto bc't li €co 1 dél6 EĚl

v oěícb motÉ udí J6ou sl'y. Kdyby pŤÍtotúí 3ovět6tí vo-

Jác1 a v€1ít61ó v nlch dov.ťltl číBt' locbopil1 by. rÍ€, ry
noJ'ag z!áflcl.

(P!ác.' 2. zvláěiní wd&rí' 21.a.1968.)

!r!:-!gj!: P!oJ.Ý p!€61.lentá !.publttJ !. svobody| Př€DáĚgď čs.

Dá'í sPoluobóalé' v Poslcdnícb hodltách Ýai}1a v náěí

' €LL 61o.1tá 61bt.c.. v .ouča,gaó cbví].1 Ý& nsDbr říct Yí-

co t l6JíD obJosuěíí. Játo pť.!1óat Čs.t@lov€nské socla-
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113t''cté ř6pubt&y á. t Íh ob.cí! s pluou odpověitlostt'
ktolou Jge! 3 př!'J.tí.! iéto n!ůc. pĎ!Eď' a nalótEYě ÝÁ.
žád.á!' sbFt. 'acbovďl Pl.Dnr loa6tn a !Ap!o.tý L}tó.

U vě.lo!í své občs6lé o.lpověitlostl ! v zálrr Dáěí !G-
Pubub, n.doPualt€' átý itoělo t n6Dř.tllož€oýD 6tcí!. s ih-
.ioýro€tí 3 táálí' E.!ou &t. přolá'ovau Ý Dllurýcb
.ln.chl Ýyčt.Jtg tlglěích boh! últelmích o!aáD|] .epubr&y.

( řŤács,  2. 'Ý lóětní Ýy i tání '  21.a. !96a.)

(láto. Ďřod q.oo troit. doěa.!ó uílLu hlaóst.tá p!!ž!kébo !o'b1á-
.u. Budovu !o'bls.u ob6ád111 soÝětětí voJác'.' J. slyě.t !6-
cbot ].u1oD€inýclt a 6Mopá1Ntoh lalv a čss\oó1ov6n6Lá 6tátní

zD!Ává o sltuÁc1 Ý hez6.

E9$9-!!pry!_t9r!_!
Up!o.tř.d václ.vgtéb nÁ!ě.tí .. J1' 'á ěa€ného !áEá slEo-
!Ážó!lt dla(tí 11dé| l(t6řÍ ó.! př1Jě1í z ru'y;6Lé!o r.t$tě'
til. .lgiloÝáll Éíl.t o\.up!čníolt J€óot.|.. z€blotoEué vác-
lav.ké u&ó.tí á cdlé c6nt!u! Děsi6 'po!ob[o' žo li.té; J.-
dqrcÍ do zMěstrú!í lusct1 oPustlt t'ÚvaJs a s@Jr c6!tu
dojíi pěě'ry.

od l1dÍ u. vlclaÝBló! Dí!ěátÍ J6t!o s. do'Ýěóělt.r ž6 !.
přea Úv sč ns Dábř.ží !tííl.lo' t'áto colpu. dlo&1 .Ýíta-
u D1a.tí č€ákBloY6DsLý rap.'! Pot!í.nědt k!ví.

okež1tě J.D. sc tozJ61t óo mDom1cc B hlnttětu. Na
€EbEllncl doaud l.'.1 v b.'Ýěóoúí dáď !',rž Y sáto (tt LtÁ-
!óbo dolud t|9byla !J'.ětěna totožno.i) . !slt6tř61óE blaw.
Jc}to ót8Ý byt Poiu€ slov lóL6t. ténář bo'Egdě&ý.

Ds1ší z po6tř61€Í{'ch| Jat p!.Ýí ].ókaŤ!Lý !á,ná!' být z!A-
něn !ovět8].ý! voJál..! v ''1o hod. J.ho '!aněnÍ, (!ťt!st!6t !a-
!ěn.) n6ní váŽnó.

Do třsttco to n.JMttděJěí. Dálěí ' 11.lÍl tt €řl byu po-
3tt€lerú př6d bldovou Úv 15č' '.ď.r.

Ž.ná, o kto!é ss Ds't l1.td tr'dltol 'e byta PřoJ.te o.
tupačDí! t!fupo.té!€D' byls Ý n€DocDl'cl ns rEbvě DtiDěb
tí. .IóJí 6taÝ ňsní vábý.

Poó}.dní záběI: Př..t !o2h1€..n dávy tldí 6 vla&!!!. t:'an-
8p@iórJ' a. eožlty plonlErout l. bu.toÝě. oksD'ttě Jc !áBl'€-
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dovél dav 6 okMŽ1iě so bsikády ' áut přosouva1y .lo ilalěích

plísiupoÝých uuc.

Nélada E€zl 11dn1 .e bě!Í. Dochózí někóy k dlÉ'kEÍ!| kie'é by

s1 vzÁJe@ě Eé1y obě d1sl.utuJící Btr.ny odpuatit. tato aitugco,

kdy je rlaha ý obsaz6ní okupaěnícb Jéihot.L' potř.l'rJo krid 6

rozvahl. ktefou zbůžeEe dál.ko víc rež dl8kuoeEl.

DocbázÍ ! k ěíř.ní n€p!áÝdltďch tjÉor@cí. zagtaÝul Jsll ná

co6tě k loz}ůásu ř1dlěo .6n1 .y lychlé pohotovo8tní 31užb!'. s(lě-

t1} nÁ!! ž6 leJ1cb san1tty nochtěJí otupaění Jodnoiry b*ln

pouštét. Že prý Po DáÚ1ch 1ék6řích 6tŤítéJí. fumovltě u Ďoooc-

tr1o6 na FlAntlšku. Bý11 J6Ee íá tolto !í6tě a t 'áil!ó 3třg1bě

no nAě. 1ékař6 Dgdoěto.
Po příJeŽdu do Ť6dákc6 JsDo zaglochl1 &1ěÍ popl.&lou zptá-

tt: v xe1ísě Jd. p!úvod ngšlch r1dí 3 tlltolďsol a v1AJks'll

protl' ozbloJeDJe okrpaěníú vo Jákůi.
NaPJsiÁ Bituace v PlaŽe sté]'g t.vá. Naš. ttolté pé.o 66 áěJoě

neochlsdí' Utíkálo do Buta p!'o dálěí 1nfo!Mc6.

zachoÝeJte ploéÍÍB1d' nodopusite' 6by ploEkEce1 doělo

L dá1šífu p!.11tí kBel

Po iuoubJcb d16krEích a tshanlcích' aby okupéěuí ÝoJéct oil..

ěl1 od rozh]q.u' 6é Ťo'tlod} pod nátlAkeo náělcb ]'1dí Jg.lén 8ovět-

3Lý tlů9tobík l. odchodu.

Pro Ple'ďty to J1' bylB znÁoá věc' ki4á JďI zMtosDAlá' žo o-

kupáčíí voJst. 6ó poluéí obaJíi r1dBi z9b1o}oýanou u11ct z Jiné

stŤaíy. Ploto 6€ ok.Ežltě Jak ltdé tak gútobafl.kátly př €6unrly do

stá1 lse! v J €ttÍré z pŤíčďch ultc' když ' Jsfuobo 6ovět6l.ého

tŤsuspďtéŤu Ýystš6}ll €oÝět6ký kěpltán. To by1 Jén pov€l pŤo

dá1ěí ýoJély v ost €tních tlaMpďtéfecb' 8by Jako balbař1 o8třo-

}ovau J1ž tak dogt op!ýskáné vboryádské doDy. stá1 J66D !ět
! €t!0 od stříleJícícb ÝoJákú' a noi\! říci' neznaj € 5ituác1 ně-

! €cké okupsc€l Ž. to ve E.é l'yvolalo dost uáptíJemé Poctty. Dí.

var Js€D se E utíkaJÍcí 3 pAdalící BiA!é 11dl.

stÁl Jse't s oět@ vyiŤ6štěnjtB nad bezbťaínGtÍ okolostoJí-

cích ksŽďo' a ptál J3.ú €e' ploč a Dobo ěío by1 v6.lm t6n !w.

tý ÝoJót' Ké!ý dovgdt stlslňout spoušt Beopolu v z€!É jeDu pŤá.

co vJryolglo tuto tt.l61bu? sovětští ÝoJácj. Ještě vs vlnoba.l-

6Ló u1t'c1 Použut zb.ní, !o'!tříl.u obts ltoJící tlaaÝáJ. !
d.loloÝall osobuí auto. věříl' díÝal. .. na Dbdá otupaění vo-
Jélry' že bylt fuěaě ar..Yó'něol. l.6.||í!. '.p@nout' .. Eoho
!Ťa'lnú| ob'vlóětě !:Láďcb' rrd !u&ý' t8lž! to' co říLaIt Ýolá.
ló! a€ zb!áné!1 v lulou'n.tyro Fo ně Jlatě příJ.eté.

Eoě ta BlYozÍta? hoč Dá!llí? P!.oč použíYáDí zbťa!í? rd6 Je
ta aovětdká ku.bá .uplmltlolá 'o'rtoit!o!t? Iě1 J..! !ád .oÝě|-
3té udl' přédcÝĚí! El.ilé ltdt. Á věřt. ú!' dívsJs . € n! siříl.-
Jící 3ovětsté J6d[ot\y' dtydět J!.! .6 'a 3Ýá t6hd€JĚí ptát6t.tYJ.
lí6JoDoE zs sebs' á16 př.ibvlí! '. Dě.

Tot co J3ď nep6a1' by]o !,!áno ho!\'lr pofoE' Ié.!é 'ř.&Ě
dné6 DoÝycblad!é. !r'o noÝííáí. by .. 'itálá táto s1tuaco dobřý!
6ouBi6!. N.vélto totru. 26 .tč.lby' utÍLAJícÍcb a .cboÝáÝaJících
!o ltďých l1dí Jo !1 .etrot

Bylo 7.rO hod.
olupgčnÍ ÝoJ.ka putuJí 3.o i&' pŤ1Fdá !1 to Jglo bludí'ětě.

v.1lt.lé 6€ dobAduJí. vědí vúbéc olupgčňí ÝoJácÍ' oč tady Jd.?
co cbtěJí' lfoě přtš:Ll? t.! pobĎ b.! cílc' .t| €1ba' vytř6ět!n.
oěl Dradýcb 6ovět6\ýcb clůapc0 v dtuPačnícb tml!@tácb' Lt€ří !.
bszladÁě 5ousrřoáuJí ].or.! sÝých v€t1i.lo J.D podtrbrJí !ol1 ib-
@ěnlu, ž€ !.Ýědl vůboc co cht.Jí.

Eit6 J. to !@ět€tá "Ýot eto vaě. .luoi' Lt€!é 36 oďýá1o v rt-
ntdých dh6ib?

4.15 bodtn.

v a.4': v tt' chví11 PlAba Ýy'vala futlavu' aby přePals Ýy.
6í1ání: ostleva 3é o|.ab'tiě pŤ!růá!rr! L. 6lovu s '.čá1a přettčí-
tót t.l6gaDy a itop1sy 2! záYodú o.}é lepubr*y, rÍ!!é ploJ€vuJí
6Ýé odbod]'ání postytovat !. ngdát. .volt pln@ podpor.u lerát!í!
ď6ánúE naší !opubu].y.

zstí&co Da31ouchán6 t61€Ý1'1 a lozbraau, tárlrou pod obly Eěí
!€dákc€ dary haž6nú 3 čs. 8iátníll v].aJtei a přovo1ávaJí sróW
Dubě€toÝt. z dltůé EtlsÍtJ PfoJížděJí sovětáté t&B' t.Íta# pí.-
kot6o a 3€Ýř6ďEi pěatúl P.AzaÍú. IJidé nA urj.cích p1Áčí. t'6ou to
scény Jako vFtt1Žoné z týdo!íld !'. bř.a! 1939.

to Elnut př6d d6Ýát6 so na obá'ovlách obJóÝuJí t.1€Ý1'ní
placol'níct z loÝého rcacovlětě: chÝítl €lyěí@ J€jrcb hrao' pgt
ob!a2 oně!ú. lo něko.Ll.ta lia'ttách s€ zluL vrací. nla6atolé vyď-
vaJí k podpořo úótavních olaáar. .u. to J6 ].oneč!ě zbytoěDé' !řo-
tože Ý těchio c}ýÍtÍcb n6!í Jo(ltnlbo cbÁlalto&ího ě1ovělát l.t.-



rý by l b.' lÍýz€v DeJ.fuá] tat' JaL !u kážó Jébo č..t á óvěilo-

rí.
z !.d!tc€ ilo ull'c6' tab a zpót|.y' to J. it!€ěúí lovlnéřská čt!-

noét s'Ad věoch lodaktot'ú v ř.a'6. i'o a.,o bo.l. vyóí1Á.osLoslo-

Ýonslý 'o!rúsó. NopřÍPo!ÍnÁ vá! to Pa!átná 6loÝa' ňéJící z !oz-

b]a6oÝýc!t Éí.t!oJú v .oco 194'? Acb'ano - dne! v ÚDl'Íě olEácý

Bylo 8''' lroit. ' L.ly o.l !o'!úá6u ÝyJoto někol'& nák1s(hích aul

! bi'a\'. v ťut@ d.Ž€1t ÝllJt.J a úp1ně Plvuí Jg1o euto' E J9.

hož kapoté @.lě1 asl l9l6tý crůapoo 6 !oz!a' €ďl ě.lo!. ?talt

J.!l. s. bo| }ilo L !á!ě Přl.ě6l. "u.láŤ11 !to6 pqžbou 6ovět6tý d{o.

toJ!ík'l Da1ěí chláP€c !á chotbíI|l ná! ukazoval ploJorúj.1ý oo.

Ýětátýct! tráboJú. ňsda ýo'ů s€ zpíEJícíEl lribl (!ail Ťatlou aa

blýslá' rro\y .l1vo bljú) prolí'děrq váctaÝs!ý! nfuěgtí! E sta.

'oEěát6té náDěstí. tlned zs nfui' sJížttěly od lozblagu 5oýět6ló

tlanopďtély s t6nlv.
co 31 o nás á o nsěeD (lěítí dysrí prostí voJácj' 5 Ýyp1aĚo4'ídt

obl.1ě!Jt?
zÁ!l€! ' lozřlÓvo.u:
Ruský it66átnfl( ' t!an6po!tá!u poznávácí značLy ,-lo v bí1éu

tloJúher.Eíbt| ÍJsoo ta.ly plo udÍžéní po!áiltu.i TaL ngÝlDg, t la-

té@ uit!Ž6Dí pořátlkrr' kily2 Jo$é tady žáóý n€pořád€t nsuěIl. sta-

!ó č€6ró PŤí6loÝí pEaÝí: utlětéJ sl pořÁttok pŤ6d sÝ'' YlaBt!í!

iloětě loden zalílavý lo^abr z poÉl.ch't dlgkuBí !€z1 P!ažá-

Dy a okuPgěĎÍ sovětotou ď!ádou.
rtr6ký ilo6ÁtEíkt "lrlc vóE ngu.těIÁ!€' n€EáDo !áJ€o váD ubu'o-

Ýat. vazeEó s1 JoD pa ltí." za6s náB nápadá: kl6!é ]'l.lt. odv..

'ou? Á co to !á mq@nat' ptáEo s€ sé věí sbo@ostÍ. xd6 J.

"Ýot oto vaĚ. dělo'?
Jaťlon ' P!a'*rlt s3 z.ptal: iA co Dtbě6k' to Je tď! ksp't&Lrs-

sovětgtý voJé.: "Drbě6k Jo kápl.xa].1st€' ano' ale také Mc1o.

nali6tá." K iolD n€ní zapotřsbí koasntáÍo.

a.5o lrodlí - Ro't'16g.
Př6d budo\reu Bovětóké otupaěnÍ J€dnotl$'. zd6rc1oveé auta. .

sestiíl.ná oEítte zg zd1 donÁ. skro E uticích. olulabí Jsitnot-

q' ýÍtlačuJí B!1@ náš€ oběgny otl Ío'túBBu. Aú zdo 3s to n€obeJ.

Jdq bsz n&11no3tí. .'alosrav zet6Ú, stuóolt' fuÍot€oJt
Ý locé I94'' byr boÓtut €ovětBlďn vojál.sD.

9 hod. - václgv8ló !t'DěgtÍ.
4ute' ttsá J61a na stoloúě€tsté n&!ě.tí' .. vlac.Jí D!

váchEké !fuě.tí. z vo'0 66 o2ýÝá: nusovó ao hďo.
vyěll Js!€ opět do uuc' sbycholc s. ocitlt Ý palbě so-

vět6]r\ýoh .aDopalt. rŤgd budovou .o'E.asu Í|AJ€]. o&upabí
lalrk do lt1a.tríbo áui€' tt6řé tÝoň1J.o bďltóinr. rá!a!a
v'n|'l.1 ohm' kteý z€cbvátu n€J6n nál.IadDí Auio' g1o 1

IoE1 goÝĚt€iLJ'&r ÝoJó]ry náBiár 'et.t. fs.}y
Elloout olbl !ř.Jory (dosroÝa př6várcovab} autobuly g ná-
].1á.lní Auta' kt6!á tvoŤ1ra bďlló.b|.

z vboEaitakó t ltz.u .o Boust!.dilo Přg6 pAináct tai!á'
ty 'ačalJr bez doÝodu o.třo1ovat n6J.n oko].!í builot!,' al6 1
p!'|át!ou budow llálo.lnÍho &r'.a. !o Jélich 'álďoilu vypá(lalo
Foč61Í ú\rzga JóEo c..t!íl. . Jt.tě hóď o!ra! ' vár!y.

lÍs sc]hoiu'Ětt. př6d !tz..! r.žé11 oEít.kou t otř6le1 ! 'o-
nr Dř1bltí tltté.

Po vác16vBké! náDěgtí J.ls p!0vod !!ážAnú o. 'alďÝác€Bou

By11 Jsno E6zt l.t.lrl po.l střo]'sD1 přtlo u !o'!ůa!u. rlylt.
Js!. 6. p.od 8plil].ou $tĎ€1. Ú[ž6!6 po.lat !cá]ď obÚs' tóto
odp@ré .tiMc6. x tour chg@€ Jen doitát' ž. tgnto !oč1n 60-
Ýět8!ých J9dnotokt n'b J€ n€lochop1t€bý.

(srcbod!é slovo' 22.8.1968. )

9.)o hoal.

!Ésg.n.9-!9l9fls19Eg j9r!9!9.r'P99l9g99-Pl!:c{4-r.p:e..!:
gs!n!-reps!!!k:

21! o'pna 196a v 9',o hod. Jgét! vo1sl lGícolóř !řé61dott-
ta lepubllky. U t.réfor|rt byl v€doucí Kanceláře tt!. LadtraÍ
NoÝák. zádár J8e! bo' gby 'p.o6tř €dko@1 č1€,nÚD př6d6g(t-
nlctía {s' tté!é v této chýíu 'ss€(lá' přtJstí u p!€s1tte.
ta ! €pub1ilry.

soudluh lÍováB konzuttoEl tuto Žá.losi g p!€gldmt€! !6.
Pubu\y' kts!ý by]. přítolsn. !o bátké pauz6 pŤ9v'a1 tsl.-
fonlctý ťozhovo! pč€61d€ut l €publiry ludvík sÝoboda. vysvět-
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!u Js€E| že ÉodsgdntctÝo Ns v totlto olaížllu vykouáÝá

ftrtůcl pléoa Ns a '. pova'uJ.!. 2á íBtró poratll't 3s o oto-

vř.!í plóna Ns g }on'rrl.tovBt Ákiuábí 8ttuacl.

soudtub sÝoboda !1 sdě1tl' ž6 p!ávě požádál' aby El by-

1. poBkytnutá Eožaost plolot P!áh@' Y1ilět 3itu6c1 a !9-

Yšt{Ýlt př6.lsodntctvo Úv stÍely. sděut D1' ž. o J€ho žá-

ilostt !á být lo'hoi|nrto. Íořgkr d' !ýe. Ptal' t..Íov!ě'

na pŤíiolnogt s. s@toÝ.ké!to. sdětu ls6B EI' ž. n6nÍ přÍ-

toDélt, žo s ní! m!fue 5poJoíí a noví@t td. jél

s@drun sÝoboitá pgk pŤoj€v11 Boullas' ž6 potó, kdy ugku.

t.ční pfolí'áku Plahou á n|lv|'těÝu př.ds.fuictva ú třod'íbo

Ýýbďu . bu.l6-t1 m postsytNta tato ložno6t - př1Ji6 .loto.

6act př.d€oibtciva !|s. Buil€ io P!ávttělodobEě Ý pol..lnícb

nóbo odpo1o6ních hodt'ácb.
Bwoř1} post. Pole.tňáL

lolÍ|ÁDks !€.lakcc:
v. .vé tlop.t6.|ní 6chú'1 zÝo11l.o pŤ6.is9iln1ctvo tÍs d€1éa6-

ct (Ýódoucí po6r. zd6ěk ř1€tuna6Ť ' č]'snoÝé: DíótoPřoó6},

ťloÝá $s s9. lndroJ Ži'ák a .'oóÓf zá&!ík' po61. Aloio Po1otl-

ňat, poal. l.rsaí š!ábv6rý á aa€!ábí taJ6!úík Ns B. v]e.

duít rsla1)' J6Jí!ž pos].ÁiíÁ byto s.tě!.lt BteoÝlsko pŤé.l-

s.ih1ctva {s k €1fuac1 
"61vys1ec1 

sŠ18 a lbned poté nAÝá.

5át .!ob6í 6poJ6ní 6 p!.61ťlďrt€E lopuburť 6' svoboilou'

(|íet6!t.Ály Nélodúho slr@áždění. )

ll94g.!9g! sovětské Jethotry z.čáry Ýyklíz€t !odavc!. a tlgkářnu

Bu(lého p!áÝg v P!az6.

občané' !oudN'l' PřÁié!él
B.óakc6 Rudóho !Éáva by]a oblazgna ÝoJon6kou lt.botkou e

postupně o.t 10. ho.l!!y Ýykuz.M. Pokud J8n! aortll| 6et.Ýá-

Ýerl $!o !tá sÝých Dígt.ch a přacovau' vg 1,.o0 hÓd ' u1tl-

@tlBě nsí odéJít věicllrl !..lál.tořl' 5az6č1 a t1gkářl

z 6!6álu nsě6ho v:ltlAvátelství.
rnl!íúo tloěagně přoluětt ýydÁvání lráĚeho l1BtE á tlou'áí6|

ž. n. ne .tloubo. Butló p!áýo buit. b.'Yýh!a.tiě podpolovBt Dub.

ě6&0ý0 v6i|6ní' boJovgt 'a suÝď6n1tu n6šg!D státu, zg p!ávo

Eší LolEt1st1ckó €t!a!y v€ 3Ýé 2oú1'' blé.Iái Ý1a6tnl cgstu

builoÝáaí 6oc1a1ber. Hravbí! h6sres obŤodného ploc.su 6oc1€-
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ItsDr bylo
vslrlr socIÁusu' I,Esrov TvlŘl
1oEt !a.Ýětí!6 Ýě..hno 6Ýé ú.uí. vÍ!á' st.lně Játo w

vĚíclnl' žs goclat1gtlrg uósL'J' .. mdá budovat Y. 6tínu itó-
loý,ch b1aÝqí.'ádár€ !.zorutDě př..lÉtáv1tsl.6 ilrt€t.vónuJí-
cích .tátt, ebl, odÝol.u 5vá ÝoJsk6 ž náě.bo ú'.oÍl

.'.r€ dogtat€ěně 6i}ti' ábychoo 61 Bvé Ý1á.tÁí plobtésl
!.ě!'t1 6s!1 s do8táiočDě ottpově.tDl' abycboE věltě1tl Játé
J.ou naě. povtnÁo6t1'rt.mác1oDá]Dí.

Kodrl116té. občeE dláil6ž1: 6oD}trět6 6c Y Eg.ozboť!é J.d.
notěl s !o'váhou' ar. 3 !6odcby!.Dý! dolgz€! 3toJt6 'a svýE
p!gstd€nt6!' zá 6vou Yládoul zs svou tour'lstlotou stieout

Buil6.1t třóba' Rudé !řáYo bró. opět wcbálst 1 z. .eu
n€bgzp.ěí ž1vota l6bo !.iráLtoú. 

Kolo].tiv luritóho nn.áv!

!q9Z.&Ě zsbáJ6na E'. rr4oÍáiru. .chúz. Př.ib..blctva tÍálotlníbo
8rEo!á'.lě!í (přouě.ná v 1o'2o hod.). Př6dB..lrtctvo rs přl.
Jalo ÝJizvu ad.osováuou É6d6sób vlád a př.d...lú]! páflaroE-
tú pětl 8tÁtl potto€Jících s€ !|á obs.z.ňí č.skoslov6nsl.a'
potlcFánou 16 čle$, Pns' 6cltvÁu1o óoptu PNs .oÝěts]kéÚr Ýo1-
vys1gn.ctÝí 4 u!č1lo ile]'é6ac1' JeJí!ž po6r&í! t'J,lo 9děr1t
6oÝět3káDl v€lÝyslec!' 6tatroÝ13to Plts k óltuact a 1bt6d po-
té Davázgt o6ob.í styk é pr€o1dsnt€o řépubttEy. složmí it6-
l.gac!: poÉláncl a1ď1t.!g6r (vedoucí de]€gac!)' PoledňáL'
špárovstý, zodníl' Žr"st a cm' taJóÚ}í} Ns doc. Kálé. D.-
l.aáG. odJo1a v 1o'2o t!od. lrA BovětEké v6lv!'6].&éctÝí.

Př.óoibictvo Nálodr|ího sboeéžděú' řádně .voleé !l! d.!
2l! €.1968' přlJalo na své ochúz1 toto prohláěmí!

Př..tsdů! Ylád a předs.dú! pa'tgE€nt.l sssB' !IiR' M[a, NDB'
BLR:

PředsednlctÝo Náloňího 6}EoedžděDí vyJadtuJ€ hrubo\ý a
záaa.bí nesouh16s á postupeú .PoJen€c\ých ÝoJsx' kt€!á itlss
'Ačalg b6zduvoiloě obsezoYat !aě1 z6Út'. Došto ta& k !oÉš.nÍ
3uv6!en1xy Dáěoho 8tátu, Lt€!é J. naBogto néPřípu6tEé v na-
šlch vzáJ€d\ých Ýzts'ích.

žádó!é vás co noJneléhlvěJr Ý ok@ŽlcÍcb' k.ty áo na utl-
cích Plahy ozýEJí ýýstřoly' sbygtg d€lt 1}m6d fozka' t o-
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t.!'ltlbr .iáž€ní vě3cb ÝoJst z úz.!í čssR.
v há'. 2r.a.196a Př.@..lnlctvo x&o.tDíbo .lr!.&děDí

PřÍtoErl: l'1.lun6€! zd€oět
vAlo ilo'.ď
P.tfuaoíá -{nt.Eb
EofuÚ l.oPotd
l6utb Jlří
I'ac'na J1Ťí
Bl.clů6' !!to!í!
ěáD Jo6.!
po.. B.ťúvká Jo8.'

z.ibíl Jo!.Í
tlat bdloJ
Po6Píě1;l lltod!

Pol.dňát ^1ot!
oóryt &tilolf
B!L!oýá i'st!t'1!
laětoÝl.čte BobrÁlav

o€Eg!Ární teJ€eít !.s: lBad&í' Kaisl
!áJgetít přgibo&lotÝa Ts: otdttch (uěgg

o..te!táb N&odnílo sbro'áž@Dl. )

10.16 hod. vý!Ýe Ésdótávltélú tvotěích s Eěr.c\ých BÝá!ú vy.Í.
l.Eá v t61ov1!1' opatovmá v Ťoztůa66: vo 12.oo hod. t d.
dYou'ú'firiová r.Entťggtac6' př1 ní' g9 zaotaÝí Ýě6cbon plovo'
Ý u1lcích. TíD ta].ó uctín6 pa!áthr těch' l.i6ří Jl' pádu.

E9-&rp9.!9!t! Iv rcč wdál plobtáě@í ko loÚrD16t1ctJa 6 .těln1c-
lý! 8t!a!e svěia a 6ta!ďtako I !1tEc1 6d'€soveié oběanú!
hleÝního Eěótá.

!o colý don a po c6lou ooc áž do 6 hod. fátlo 22. 6rPná by1
z DudoÝy uv d v haze ud'žován t€lofoÍrldký 6tyk . bBJ6lý-
ul g.t!6tár1áty xsč Ý č.!!ých '€!ích a s rv Ess v B.etí!la-
Ýě a p!ůbě!ně zaJlěěovéno gouBtř3ilětú dsl €gÁtu zvolsďoh
n. rlv. úmřádď EJgzd lGč' (c)

|.ě6t6tď Ýýbď t.sČ v Praze zelodal mJÍEv. v colotnó' pozdě.

Jt v. sněDovnÍ u]!ct. loPolg.tno byly wélány do lďáJú 6poJ-
lý' aby zaJl9t[y příJe'd dele!áto xIý. !Ílořádného €J6z.lu
IGsč do 

"!áby. 
(6'

{9g!!9!19s.9-gě!B!9EÍr-9'!r9!g.99lé!9.gsš!e!
souilruz1' Čo9koo1ov6ngká 6ocl.sl16t1ďd !épubllk. by16 d.o6

ploti vúrl vlády' Náro.bího shloDáž.tění' v6deDÍ sl B vĚsho
udu oL!rpoÝá!'á voJBl.y pěi1 6tát'] v.!ě6vstó e@l@Ýy.

v'bledóo k toÚ)' Že budova Úv I\€č, t.itg zaso.lá pŤ.it6sd-
nrctvo Úv r€č, J6 obsáz.ng okupačnÍll ÝoJgky' oblací s.

12

!ě.t8lý výbo! Bsč v hás. te Yě6! koer stlctýo g dě].alc-

. souduz''' Ploio€tuJtg !ů'otl. tourto b.'přítla(tréE pořlt-
ě.ď soc1dlsttctóho bt4Bc1onAlilrl.
. Žád€JtE úotřod!í Ýýb.ťy kolDigtlc.kých st!!h sssn, Pol-

8ta' !áě!.stá' &!!hs.sl.a a lÍDR' ety pt.. .točcrrou pčíto!-
no6t obPáč!ícb J.itÍrot€k nobyls Psalylováná ělnnost (fu
v čol€ d Á. Dubě.koE a ětDno6t čtm:tot.y vraayt
. zéil6Jtg ok@žlté BtázeElt o}utÉěntch ÝoJ6k!
. vy5fuúe váu' ábyst. uvó'1ll pott6bu okah'ltétto svoléní

po.á(ý L@tnlstictýcb e děblc\hllr eba!' l.to.á by 'áuJa1apstřlěné gtolovls}o t átslr bozlcÁví vúčl čéákos1ovsĎstéer
I1rr a J9rb esč.

součaeě s. pŤ.dBsib1ctE lozhottlo bfollovgt o vzillkl.

:Y:. 1-,":*." fi6os}á'.ké Ý€rvy61a9ctÝ1 . požáitgt í.o.ýy!íz.nÍ v'kA'ú ústŤ.d'íÚ tŤ'bof0! JéJ1ch tonblstlclďcb
8t!.gE.. Po'áiluJ€' aby tyto o.a&v .. lEychl.ně zabývary
ÝzDl}lou 8ltuEcí Ý čssR.

-.lě8fuký 
gt!ďl1c&ý o!g&t uJl!ŤuJ. hs'a!'ý' Ž€ Jo v plné

.Ltlvttě 6 'ádá o Pbou podponr sÝých snáh.
xEsrsrÝ vÍBoR trsť v pruz
(veě.ťď haba' 2l.s.t96a.)

9!e!9y4!e-1ry-E*_y-S93!

::'*":ry 
. soutt.u'1' dlazí €poluoběané lrgvaího liě.tal

I:s:6lý výbo! Koltulstlclé Bbďv čóoEosrovonlLá v hs'.B. plná ltaví ze plohláěoní př.ttE..thlctt. Ústř6tbÍho výbolu
::.'" :. 

''nu" Ý€ věcl pŤotíp!áwÍ otrrpAc6 náĚí 6ocláltBt1c.

:":*':''o. 
vzhtód6! L to!e' FohraěuJ€ eě6t5lšt ýJ'b6:

ri lova'uJ6ll. € € za podpďovgt€l. A pobáčovat61é polltíb'
Dubčotovo v..l€ílí v Prsz€ a za oruvclrro prazatsho trau.2. vyÉÍ1áDo d€].eaácl na př€dsBÓ!1ctvo Úv (sč & žádá!6 o
:ob:.'št 

! !í!. vy6íloJto ří(hě o'!ač.né .telgasc. t n€ěÍ|1e6árníb stlottÍctý! a BtátDjtE olaátloD á žáiteJto o tontaLt

,.-záchov6jt. tuil v ultcícb, noÝystáWJto ó. 'Ádr'J'D n€př.d-

Dnó! !áno ploJ..LDlo přsds6dn1ctvo |.v Ksě .ouč.s!ou sl-tuac1 na úz.oí blaEíbo Eě6tg P!a\ý. znovu áplruJ6 n! vĚ€-
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crÍly báža!J,' s\y zachovart }llil v ul.lcícb' neilát1 s€ 'ís-

*.'- * un*ť''o"o"*u.íl! a uiložntu tár st!ďrlclJs a 6tátnÍt!

olaáltl:D ňáÝá'ét účlJmé |.ont.ikiý t J€díhí.
(v3čé!ní llatra' 2l.a.l96a.)

!..p4!ě!s-!gr 'voře}tl].a řatta o!6áÁtzácí át&oý18lo I olírpacl.

b'gE-gĚ!g1-9E
?ňoil.oilttctvo Úv svazu Pťotl.fašl€t1clýcb bojoÝ!ílá a

Ýě.ct4Ý odboJová složlv vysloÝuJí bszvýbfa&or podpďu Ú3-

tqÝ!í!. přodstsÝttérú! čssR s pů..B!.tente! ! €publi].y Lutlvíko!

svobodou' Prnou ttúvělu a Podpolu ú6třsňíDr řýbolu rcč Ý č6-

l. .€ 5. Alsxaň&cn EoÉet.e a c6téd ilubč€&ovltéd vedsní.

vy'ýÝá!g Ýš.c}tt\y ě.gté s s]ov€ngEé odboJátg' áby ý€ spoIu-

pracr . 
""t.rnrat 

oťaáll'sc@t Nótodní flonty podPoloEu

a ph'.11 euěrnlcs l€aérttí vláóy a této .áagž|é clÝí1l. vě-

ří!o' '€ tsL Jako ioEtr byto Ý o1tutloBtl 1 nJní u}áží naĚ1

odboJářt íysokou polit1c}ou g nátoibí uÝě.loEě1o€t a pohoto-

vost v záJúr poÍtocl o}Úo'oné v1astí.
(P!ác€t 2. 'vIÁětDí Íydání' 21.a.1968.)

bs!l4é94.E94é!9.9.p9?P9tr99!91!9.yý!9*-!9
Eanný a bezpéčnostní výboř tÍálodr'ího slroDáždění wď-

vá Ýěec}Dy přísrušníky č9. udoÝé áfucdy a sb6u Délodnt

uezpconoslr, gby zůstált ÝélDt A16xsdu Dubčéko91' ú.třéil-

níD Ýýboru Ks á p!€sl.lenúr .€ptrbub Lu.kíku sýobodoYt.

baDď a b9zp€čno6t[Í Ýýb@ J9 vyzýÝá, aby odnítli p!o.

poJčlt 6€ t čl.ttoo' kté!é by po€tvtnlry č6st těcbto dů1éž1-

iýir, oa'oaor"r' olgáno. l( těEto 610ýů'! s6 !řipoJují 1 č16rto.

Ýé bÍanÍrého g b6'p€čnos1ního Ýýbďu.
(9!Ác6, 2. zÝláětní vytlání' 21.8,196a.)

Eg!]éě9gÉlt9éé9oE!g!yc-9yca!.{9:.!9r!+é!!
Y těcbto těžkých chví].ích se 3éš].o př €doeitDictvo sÝszu

č€6\ýcb novlúŤů' gby wJÁdřl]o znoýu pehou Ýí!u Ý c.sÍu'

!íé!ou naě€ tod.Ett'etická gtlang' rtgš6 vládá, c €1ý néš ná-

!oó Estoup11y po loitnr. chcsEe áoul pŤed ce].ýE aéfoil.!

řo|ůáB!t' že átBtanéDo p6vně Ža pŤeg1d€nteD svobodou' zá

iáooe ooor"oý' pl"o."&t1ctveD Úv rď a eouonrreo lutcetet'

11

zB 'ákoÚou v]ádou v.d€nou oldřlchs! čéřníbr' za vád6ní!
Ns Ý č€t€ 66 8oud!uh.ú sor}ořtý!. lÍ1todt Jbéa 8t@žlt
!6cbceD6 3 D6!ůž€!o. vyďvále Ýéochtv novtnáře' aby vytlva.
lt v iluclb poklotsových a .lelo!Úatlctých tla.ltc ni6.no uóu
á néuě1nl.l!' ílc' !E co by 3. v trrdouau !o!ůl 6tyilět.

B".!c.ry!:-?9s!9rgí!9-t1-.!q-9.Peéq9!
Ráila !á!o.l.lho Ýýbolu brávního !ěata 3. obr.lcí na vě€-

chly Pfaáet\y a w'ývá le| aby !áchovsu k1ld a !o'Ýar!t !
pořédét v ňAěs|d 6tověžatá! Děetě. hovádí op6tŤsní' .by
choó 4ě8t3kého ho.podář'tÝí vč6tně zc6ob@ání byl zaJ1ětěu.
ŽÁdá Yěschry !!ažáDy' aby zb}toč!ě netvoř!.lt frolty př!ó
ob6hody| gó&é!a pot!av1Dář3lý!1' rťotoŽ. zásoboÝánÍ vě.ch
obwatot sé !Ab6'PsčuJó. Ra.ig N&oihího Pýb@u blavaíio
nědtá P!étv Bé obúscí r|! Ýě.clqy p'ecohíky DopreÝ!Ího poit.
nlbr b16vnÍho !ě6ta baby . výzvou' áby 6vou úLá'něnostl
ponolů1 zeb€'psčl't pryEul'ý chod vĚ6ch pťo8třóď.o ll!@ltlnó
dopťávy Ý P!ez.. Ťy P!ácovEíký' &t6řÍ z6tí! n6nástouPo1
J.ště óo p!Ác6' žéiláB6, aby okaDžltě n!ótoup1ll E svá t!ís-

(v.č€tní Plahq' 2r.8.t96a)

:r9Lů.áěs!Í.99E9!9:!ÉE.69.9l.9q99qq-Ú-9e!9l9rÍ9u:g:g
séb6tď1át Ústřó.|ní lsdy odborů so 'ébývá] rta spo}gčEá

5cb!z1 á Éé&6d.y úBtřefuích výbotú o.lboloÝých Bvazú a v..
doucícb týacov!ítú Úao q Úvos g1tugcí'kt.'á Ý'ntk]a obsaz€-
!í'D náš6ho úz6bÍ 6poJénéc\ý!1 voJsty vá!šav6ké dohody.

Úěastnícl 6po1.ěné 6chúŽo 6é v této ÝÁŽná .ltuoct plně
61Eví zg IÍ'ésld€nta ..Publt}y !. svobodu' 'a vládu čssr,
Ý6delou tnž. o1dř1cbs! c€!Dí}eD' !. Ná!o6ní gtEcDážděÍtí á
'á přsttB€dnlctvo Úv rsč v čele s A1sxan.b6n Duběék.!.

o!ťgcíBg 36 ke Yš.D odbo.oťýD ďgánún a olgsnl'acío|
t o.lbolový& funkctoná-Ťů! á ělďtóD loH g JeJlch Fostř6dn1ct-
ÝíB ]<€ váe! plocuJící!' aby óvftt .ozváž!ýD postoJ€! plně
podpořlli ús!'lí Ýlátly! Ná.odnírE 8bloDéžděDí a ÝodéDí esč
l zschoÝé!í k]'ldu á Pořádt.u Ý neěÍ 2ots1' ktďé Jgou lozho-
duJ{cí podDítjtou naš6ho tts]ěího soc1gust1ckébo výÝoJo a
státní a nálodní suÝďďrity.
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vyďÝá!. všócrnJ odbo!áÍo' všoc}uv Mě. plscuJícíl
. 

á.to"ňte p*r.e á !soÝo].ací[ g uó11uJt6 na gaých pŘ.o-

vlětích o k].1d a Pořádoll
NodopuBřto' áby doš1o k poltrchfu v nálodní! bo6poiló]řBtŤ{'

' uoo'.'l ' Ý 'áBoloÝátd ot,Wat916tva' kte!é by lohly Jcěté

Ý!.: ,rliLr posiuP vlÁdy 6 Ýsttení 6tlsny v řoše!í v,nlldýct\

PodpoŤujt. opatlení á ro'hodnutí Ýlády' {é!odnÍr'o 6r!0-

úÁžděÍi' Úý xsč a Ústteanl lady odbďú. holeÝts BvoJt so-

cblrltictou uÝě.toDěto6t Ý důYěřs Ý tyto .Erárv a ttádá1o

po.lpotuJtg a lozýíJoJté Foud 1nIclltlÝy t !o.tpoŤ9 ópol.č-

s.kfetortát ÚEo a !ŤstlseóoÝé Úlos

!ěg-9q!9:9'ú-9*es1zg91.D.9!e!B!
v noct ! 20. na 2].. 6!p!rá J.968 bylá č66kos1ovénBká 60-

c1au6t1ctá topubuka o).upovóns voJskv soÝětského 8vá'u'

Ně!.cké tleDobat1cké !.publuv' Polské udďé !9Prb11ky'

Bu1}t!Í6ké 1tdové lepubrlry a váóďgké ltdové lepubtily.

sta].o ó € ták bez Ýě.tcoí p!.gi.t €!tá čss' v1áóy, Ná!od-

nÍho gttroEóžděÍtí a ú.třednírto výbolu Lobuni8tlcté oi!s'J.

Tato bozdůvodná' 2ák6jÍÁ okulace naší i!í!@!].oÝné Eoc1all'6-

t1cké Ý1s9t1 J€ v ngFďos!éo !Ó'pot! 6 oozí'6odníE p!Áv€!

a chďtou spoj €rýcb ná!o.tú. Noě€ zguě byla okupoýárá ploto'

ž€ chcole .to6pět k soclal1BN udské@ á }ůuboc. g!ťavedu-

ÝéDr' costou' kt*á neltép€ odpoÝídÁ sě1D podDín}&l A DÓŽ.

vyďváDo Ýá6 JDé!€E pěti a púl !11tónu českoórové'!Á}ýclt

odbo;ář[ A vě6ch !ťacuJícíéb' eby6t€ Ý 'álfu 11dsko6tl vě6-

t!Í plo6tieiltJř pÍot€stovsu plotl todto ňá611né@ ěltrl!!

ssEetďtát dgtř6dnÍ laóy odbo!ú .

př €db6dÓvé úgtŤ€dních výbďú otlbo-

loyýcb 3vq'ó

1o.,r5 hod' !Ťoilssdnlcivo Ns witálo zp!Álu o p!úbětu svélF 266€.
--d&1 

" 
o Bocích' JeŽ oodllká. opskovBlo Ýý?W Ýě€o pog]an.

cúí' áby 3€ do6táÝ11i M svolallou scb]zl ptéM Ns. (Dop'8

plo;rdent's ! €pubu'ky Ó Bvolání Ns zágléa doilat6ěně.)
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zPré!ě-u..Pš9É9!gEl9Ec-!!-:lL9:!9o-9.:.19.r2-!pie
Př6d3édn1ctÝo !|s né Býé D1EÓřádné 6cb'1 itD6 2lr alpna

r95a zgsedá od lařmích hod'! s Jefuá o vážné s1tuAci' kt6-
!Á ýznlkla obsszení[ Úss voJsb' sss' NDB' P'Á' {Ln a B!R.

Pt.d.ldnlctvo jls usi.luJ€ o navázá$í kontektů k JodnártÍ
a Ý.lwal3ncoti slssB v Plaz€ a a ve]itelód vol8]. uo úz.Dí

PĚe.ls6dn1ctvo Ns' opílaJíc gs o 3vó futavrrí postaÝgní'

J3 na .Ýétí n&tě. snsží 66 o Divá!éoí opoJsní 3 pŤos1dont.o
lepubl ry á plo.l86dn1ctvse Ýrády' o Ýý616dcÍch Jódt!&ú butl.
obyvatel8tvo podt€ dožlostí lttÍďDováno.

Přoib3dn1ct9o Ns 'důa'ňuJo' že Ďa úz€dí!épub1ttý platí
'é}o!y !€pub].1ty' Ýy.ýíá obyváts16tvo t J€lich .eopokiováóí
a žáilá' aby sé obJdst.té E'gtŤíhau vš6ch akcí' kte!é bý
uob}y být považÓvány Ža pfoÝokacé, aby 9o tak př..lsělo zby.
toěnélu blvoplolttí.

!fui|s€ďtlctvo Ns zr,ow ýrzýaá Ýš6ctÚtJ pos]ec. Ns' aby
e€ n€plodlgně do6t'gÝ1u řta svo1eou .i$Ďzl p1éDa Ns. 2ádá
Po€1Anos' aby použtu Ýěsch dosiupnýib doplavnícb p!os1Ť6d-
kú. zárová žáitá ncv a o!.v, oby poDohry dopřav!í!! p!ostřó.t.
hr posláncó'. Ns. 

.'. valo v.r.
I. Dí3t opř€tlu.da Ns

(lGt6t1é1y Náloilního 6!!'o!áždění.)

u.'o ho.t' ca. lozbláér v dopo1€óních hoill!ách 21.a. zs€ilsl
ú6iŤ.d.í !ýbo! 8tlany 9oc1a11st1cké á Ýyd91 pfohtáě.td

ggq$é-É9ě9EÍ.:.949!9g-!9'1gE

Pts&BdnictÝo Úa'|ř6dDího vý!o!u c€6ko€].ov6n6ké st!á4|
goc1átigt1cté e€ na 3ýé! ElEořádnéD zg.odání Ž9bJ'varo váž-
Dou sttuscí' kt€!á naEtslA ohrp6cí ú'6íí ěostos1ovmsté
Bociallsttcké loputůl.lry spoJEng.týDl voJéLy va!šavské sDrou-
vy. PŤedsgdnlctvo konstetovglo' 26 zÁdný ú6tavní ďaán éss
noPoŽáilď atrt J€.lnoho z účá8tníb! va!šáÝské éElouvy o po-
dobď tÍjJo'ký z&áh - á ž6 tu.líž došto k }Bubé@ polušgní
íaší siátní 8uvďénity. ho takový zásah nobyry dány' zo.
Júéas po J€ihání Ý čí9!né ned t19ou a BfBtls]svě' zá.!ná
př€dpoklady.
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d..kos]oÝén.kÁ soc!!116tj.c].á !6publl.ká .tú6l.dně do.tíáovllá

"o.crury 
o'r"-r 'ávaz}v voět sýýD páltn6óD ' várěEvaké .dou-

;. ';. '. .toÚtíváú6' ž6 6Lt okuPsc. č6ákos].oÝdrdké|ro úz.rú

i". nl* *'oy" pďuěovÁní! s!lu9!ích 'ávAztd' 91é ta}é záIlad-

.:"i ir!"ipú *Lr"r @!1 ctv'llzeýaďll| z€.tsónE p6k soctlll8-

ii.ry'' 
"""'"v. 

JáE6 př65vědč€n1' '. ob6á'áíí ě6oros1ovsn.ka Mv1c

post-o^l" oa'Jry n€Jen sporočestv{ soclá].1stlct.ýdh '66í' sI. !.

oaw pir.o.'y"r' ó1l Ýó světě. v'b16ó€6 l těEto sbrt9čuoatú a

" 
fio""., **n s6 ýJtvoř1J'a' považuJs přéiljó!óntotÝo úgtř.dního

Ýýbolu c6: 5t!9rv .oc1austlcké za Jo.ltné ložÍté t€ě.ní oL&Ž1tď

oi.ioo .t.rp.alcn voJs& z. .ÝlcťDÝelérlo Ú'€l!í čssl' což J6 taté

l.onorygui' plan' vĚabo DÁě6Lto uer. Tmto poltup Jó n.zbytDý'

ii' o"i" á"i""-. 16gal1ts ěinnost! naátch Btátsích oleÁnú 3

d€iší;o lodÁáltí o Požsdavcích šlc|t paltEr'o vo vá!šav6té 6E1d1-

č.stogroÝongtá ótles 5octá119t1cká s6 plně staÝí 's Por'lÁ-

ěňí p!661ilmts čo6kosloÝ6n.kó 6oc1alrltkké !6p{tbury LrdvlL.

svouooy, v asDž by1o zdúlazněno' 'o J6drně 1€gclní olsáňy oaJí

p!á'o J.ilMt 'á ě6sl.o9loÝ.ffikj li.l.

;a!; poutlclá slŤEtA p]'ně stoJí',!. 's P.os1ttat@ Č€gto61o.

Ý6í'}é 6oc1a11st1c}é lopublrEJ Ludr{k@ sÝobodou' Jáko J6ó'!ý'

g'onÍ\ý! prsroenten Eěí zoEě' plně stolílo ze nAěí! Nóřoilní!

.-*ážu*- v ěg1o é J€ho Přoitso<lou Jos6f6D sD*ovsqýD' 'a naší

Ýládo|r Ý čBte . J6líE přoil6.óou ,ng. olilřich.t! c.!ní!.ďr' 6 plně

stojí!. !s itn6ĚnÍ! vo.teníú KorúrB1.t1cLó st.ďv coskos1oÝenéta

Ý čgr. s Álonnd!€D Dubč6*oE.

s1!& na.toup€Dý v soutAitu s t)lllelgttcw!!. a dg@bstic!ýú

t.!edtc.!1 Daš.bo rfttu po t.ilÍtóvá! p:énu Úv {sč J. gp!áÝď ! pl-

ně ottpoýt.lá tužbliln a přání! rěobo Bě.}b 11(lu.

xdJby otnrPac! ě€gkod]ov.n.ko pětt árDáilsD1 va!ěaíské ádouÝy

nengra týt v n.Jb6těí tlobě skoněoná' psk Ý6ško!é ilúsl€dty uá

á"'n' oy'or v této zer1 Jó. M ÝÍub '6.ú, kts!ó ná6 oluPuí. Do-

mrra se, ' € ŽátlÍÁ ko1abo'6Ítt3l.á Ý1ád! n.dolď. přs8vě.č1t

č6ókodof€d6ký líit' ž6 soc1á1tsE!r6 r'6 blrdovái Pod bodóky' by{

€poJ.nockýcrr E b!át!6kých aÍ!ád. tákoýÁ Ýtáde (1 kdyby 8nail do.

šio k J.Jí!'r Ýytvoř€ní) bal.tó ě.skoótovonó}ýú llilé! Dénávtóěná g

''"."'í*, o.d '.u*- ta}oÝé v1ády s. čéskoslďonBko skuiéčně

st.!. ve14l. srabýD !t3t6! va!ěav6ké 6LLo'Íy.

4A

IŤ.ds.ďtíctvo č.Btso.lov.ttll.é 6tsáDy soctáx6t1cló !. o-
bťací ko vš€E gÝJE příslušňÍko!' ko vě.@ ěo€ko.loÍo l.bu
t1.lu' .by ý těchto porEutých dobách 'echoválí lltdi věllolt
tÁloElté vláttě a Ýěochný !n6tv udí Př.dl.ó!oYé!o !oc€n6&o-
bJEo]Eáttcté}to l €zrll o J.J1oh Eáv!!t do fubLcí a v.iloucích
Dúlt ot.vř€ně o(tdtlo. zoltAňtlo Ýě!n1 nsě1! n&oóě-d6rc-
rřatlclý! é h,c&btlc]ď! ''doétó!| zústai!. J.fuotlr v.
3Ýé! po.ioJl l olupacl Č.slo.lov.D!!a. DěJ1Dy odoouttí tuto
ohrPacl; naĚ€ 8FsÝ.ill1vá Ýěc' Js} to bylo Jl'ž llohot!át
v bt6to!í1 naěoho tl.ht' 'víiězÍ.

(sÝobofué g1oÝo' 22.a.l968.}

!!.ll-.B!r zshá.Jme schÁz. poslA!.á tl&ottního btsouáŽitěDí' kt.-
tá po P!.ruš6ní Ý. !2,1' hoó. byte 'novu laháJon! ve l4,,5
hoil. Jelo 26' o1lolté(Ltá 6cbúg. pléna Ns. (uátď'.ály Ns.)

!3rr9-!gdr o.n.!á].ní .táÝks. Pň.oně v€ tlÝitá.t hoitín ultal
v ba'. Y.Ěte!ý pobyb Ý uucích. oběeá uPog1€ch]'t. Yý;ÝJ|
pŤed5táÝ1t.10 tÝo'čícb a lEělsclých !ý!Žú t. ttvot'uÚtlttové
plot.gt ( stávc. Plott oLuPao1 rEší 'ó!ě' {',ldová il.rok's.
c i . , 2 1 . a . 1 9 5 8 . )

Kot6D @].€dn.. soYětBLá voJs!ts obladllA e te]a' olklíčllá 'ysí-
leč cut!á& u zt'!a51aÝ1. (R.)

12.2' hgd. č9. !o'růáa Ýy6í1a1 'Fávu Iv xsč, áby so Yš.clÍty t(v
rcč ÝyJádřuy k otež1téDr svolání xrv. !íDořétt!ého sJ6'inr(sč.

12.2q bod. č6' lozbrag Ýy5í1á1 Ý nětouká Ja'JcÍch Ýý'vu sp16oÝa.
i61ú' 1ntet €ktuíl'ó! a uňě1oú! oolébo gvět!' til € so !l. ří-
Lá: stAtblsŇs znloložnu p6lgpe}tíW l1d6tého Boclalblr.
css 6tÁta v ěo16 noÝé c.Bty pÍott toErto !ru.oLu'ac. čss
2ags.lu6 !Ánu Ýš.D !obo}ový! silálo M světě. žÁdáú.' éby
.. poklokové osobno.t1 aA c€lát! sÝětě poótgvuy D.J6n Žo
tráě1 '.!1' sl. l' zá 66bo á n6dovol1ly' gby by1o al.užlto
J.J1ch J! €n. PodoPáu svau 6p16ovato1ú' výtvAlDýcb @ě1cú'
alchtteltú' fuDoÝých 6 t €1ovt6ích placovníh!, noý1nátŮ
čssR.

l2.lo hod. č6. !o2blá6: t}aaictá buanc6 dbo&tíbo dopol€.trt €: óTx
byla lnfolloÝáns Plažskou '6cb!á!uou Blužbou| že v ng@cnlct
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.to této chvíté J. 2' laněljcb od !ozlůa6u' ' toáloÝ€ .

vácrávslého ÁáEěstí; Úónén!' byll 6třó1Í!ou zblanÍ. J8ou

J1ž tetó rtví.

ra,:g.lgl. č.. !ozhra.: črK ob.bžela n.oftclát!í 'Fáo' Ž. 3.

Dubě.t' fukoÝ6!ý' č6nÍt' x.1o!6r Jsou 3tó1. e.žót v !u-

dov. Úv tcě a s. cí6.t Ý BoltoloDěJsté u11o1.

!3.":5.h9ir č". ŤoŽh1g6 vysílsl p!o!ůáěmí óLuPttly ě1.nú č€. vlá-

vzhl.d.! t todl' 2. n.bylo lotto óok6ě1't itn.&rÍ nočEÍ

'A!!d!d ÝlÁ.ly' kt€Eó Dělo pot'ačovet !&o' áby 6. dá1€ p.o.

l.itttáIá Ý'!rklá sltuáco 6 schvául. dop'.s ÝIód& ttátu vel-

ěar'té 6ú1ouÝy' €ešra 69 sluplna pod€P.ďch liulot!ú a

l. stoJído Ýótc}hl' p.vně 'a vš@l 16gá1ně zvor€ďDi ú€-

igv!íDl a poutlckýEt cc8ány g .toJí!é poÝná 2a e|.ění!

PlobrÁěgníD přo.lg..tu1ctva Úv rsč' určeÍ\i! vě.Bu 1íttr.

2. Pova'uJoĎ obÚa'Íú ČssR' kt6!é .6 udÁ]'o boz 6oulůs-

!u . bs' vě.loií ěs. vlÁdy' za ngzá}@aý álú| odPoJuJíď Dó.

t'!á!odní!r p.ánr á zó8ailá! .oc1a116!1clétro l'Írt.l!.c1úl-

Pod.pseí !í1n1střr' kt.ří so !o}ůt 6eJít' ýyn&loží Ý.-

ěr.!é ú.!tí, aby vlá.tB úohla pokačovat v6 6vé 6náz. o 'á-

choÝdÁí suv.řďllty náší oocbtrot,'clé !€Pubu'v. vyzýváB.

vě.ctny obě6nJ' aby to vtÁdě uložrr1ll zacbování! lozE}v

Pod6p.án1 !tni6třr: Ina. Ju1lu. Henus' p!of. d!. !.raiE!í!

e.dr.c| In6. Jo6.f tG.Jěí' Bož€Dá líaclEěoÝá' !!&tt1ěgl P€nc'

Ittg. stat16tgÝ Rá'l' 1t|6. BorlDl1 suclt6.ita' Íngt vác1aY vs-

l.!l llchsl št6nc€1' d'. lng. vradtglav ulě6t' b. václav

ltlo!ádIa (!ígtop!6ó.oda ÚKt,t().
.I.} !ttělt]. čŤK 6é!t€t.!1át ll.nlBtfa váteě.' PřlPoJ'lJí

6voJ podpts k pÍohláĚ.ití D1trl'6t!ú táké otnt6tř1 0s1uěk.'

ruě.!a ! Pev.l.
(t,ldová d6Do|dAcío, 2' za1.. wd&|!, 2t'8.196a')

2 ď á Ý 6 o s ! ' t u g c t Ý 9 . g 4 .

s9'!!gé-!9!94!!sÍ-qgPrglg
J.k dne. po 13. t6d1ně'ínfo!@va1 zplavodaJ€ čtK Dáě6t-

5O

rút s.Ýslo'ápáduí d!Á\y rns. !l Kašpď' Jsou ohuPoÝlna .
Ý'Ťez6ÍE z provo2u pla2ská nÁd!.ží tlaýní a st!6d. J. h6-
!ot'ěn pohyb vrer!ú pt.s seíchoý.!ý '.1o,m1čÍí dost Ý P!azé.
rrav doJížděJí do ob:aJových p!a26tých nÁ(b'a'í.

o.obní přeplaÝa Je záblotována !ov!ěž v kltě s P]'al'. Ná-
k!ádoÝá doplava plscuJ€ coll. €o nďDárDě a soustřoěuJo og lts
!ó.obovéní obyvBte]'6tvE. Na okupoveých nád!6žích cl.Í vo-
Jácl !řtt(oořnuJí 'et6zn1čníD zaEěstnancúD pobyb e nrší 1 J6-
Jlch t.] €Ío!tbí 8poJgnÍ.

vcřáJnodt 96 wďvq gby onozlra ccst' po žo16z!1c1.
(lldová d€6ok!.ác1ó' 2l.a.196a. )

1,..o hod. čd. lozbl.s zýéř.JD11 plovot.littí ěs. 'árE6n1čních Ýo-
#m dluhé 8věioÝé Ýá1\| sdlo6oveé áoÝětsb'! voJáír!|
Ý DěoÉ 3. oJ.  p!sÝí:
rry zóbrentční voJácl dťuhá sÝětové ÝÁlky' přotl €YěíD úyt kt€.
řÍ JsD. Po boku vás' sovětBl.ých voJáků' oBvobo'ovau tuto
lopubltu' boJovau plotl' něDsckéur fsšlBou' o!!eoí![6 gs né
Ýá& o touto !ťžvoul Naáo loPubllt. éž do &tó&tího itDo žlla
poslední DěaÍco v L11du' n!ďD ngbyla oh!ož6n6. Úv Fč Dod
Ý.déÍtío s. Dubček!' zá &torý! so !h!o!óŽdtl téDěř colý ;-
!o.l' s6 PfÁÝě přtEáruJ6 E sll]J ýlEeýitě h1gtoltctý gJ€z.t'
kt.lý 'De!6ná ó1!9žttý E.'ní! Ý h16t61l' soc16l't6dl. NoDo-
tč6buJ€o6 'ádné pooocl z6 zahlsrúčí' ní.koho n€rcláE. ná Do-
ooc| ]ťt€!ou nopotÍ.buJeD€. Jeko ib.uhy 9€ zbťanl vá! záDrise.
hán6' ng'nÁ6unét€ !udJ'!t zb!6éDt @1é nélody č.chú . s]'o-
Yákú' pŤ1n6soté ná! n€Ětě.ií' přlnoséta ho 1 .obě. NÁouí!
ndlz6 lB.oEAzovát veltou ryěre.ůu 6octE11.@. Náopst tílto
t&.n.! J!t. lEÓkázalt platrou slu'bu nsšl! odp|'rců!' v č@
by poto! byl .ozdíl !řot'' n!ěoE|r obgazgEí Ý !. r9,9ť

Ú.tř.dní Ýýbo! t' a It. oitboJ..

zrávg o Bttuécl v P!aŽ€.
tI9!9_!9!-!9!!!!!

JáL v. 6tř €du ve ]4'oo hod' sděru zplavodaJ1 čTx t€ch-
!1c]ď náD&iek řéd1teló Eažs|.ébo dopřaÝDítlo Po.btLu .'' &t.
če'€' Jo Butob$oÝá A tlalváJová doFaÝ6 Ý P.azo úPr.!é zo-
atav6n6l N6do6tává sé poholuých bDot, plotož€ Í'.P. B6!1da
byl olupovón clzílt volsty. Podle h!éých ttláě.!Í bylo pll



,t

'ábo!u P!.!v po&olmo aobo 'rtě.no s8t 20 autob$ů á a6l

10 tlaEvsJoÝých lo'p!eÝ.
(I,rdoÝá d€lno}ďac16' 21.a.l96a. }

Eé!9!-.P!.&!.99-.!SL Á. Drbě€k' .'. s!!ov€lý' z.l. K'1sa61 6 \'.

špeč6t byl1 PřoÝo'.al loYětolďD obdněoýú t!át'6P@tél.l

' budovy Úv rcč M n.snó!á !ísto. ((E)

!tJ'-!p-gt záháJona př€ťuě€oÁ schttz€ po616cú Ns' ktEá Jťůo
26. !r!oŤá.bé 'ssédáÓí p1éM Ns sohvá1ilá do66ÝattDí líory
př..rE.dltctve ls' ploJgtlrE1a sltugc!' á wdala toto P!orů.-

Pos}slcl Národní}to !lřo!áždě[í' ktéŤí 6. ó6ě11 Ít! vý'vu
přétt.odnlctÝs ].Áf o(tního 6trobážd6ní v pol6ťlních ho.li!Áob

dn€ 2l. s!pít' polIAtlAJí za Ílltné v! chÝ1u, kdy !ál.orúlá
Ý1áda a o.iátní ústahí orsáDy n€@hou 6děllt 6vé 6tdlo-

Ýislo l óouéq6né s1tuacl a phlt .Ýé úst61Ýní fÚlkc€' p!o-

hlá61i I
r. ztotožňuJÚo .. g rEoh!ÁšoDíD př.ó6sdn1ctw Úv t(ď s

př.tt5.datciva Ns' kte!é ozDčuJ6 okupácl č.6lo6lov.n6t. A!.

!é.tád pětl z€rÍ vďěáÝcí' .rlouw 'e p@uě6í &oz'jt&odní-
rto p!áv.| ustelov.!í Vs!šsvgké 6D1ouÝy a zás.l lovrbp!áY-

ďch v'trbú Mzt nálody.
2. Žádá!6' áb!, úgtávní čbl't6ld přeilověíD p}ósld€nt !.-

publiLJ r'rdví} svobodo' Pl'e.t6eda Ýlády Ina. oldŤrch čg!níL|
př€.bstla Náťooiíbo sh!o!áž.lěrí Josď fukovBlý' pÍní ta.

Jemí} Úv reč Álosnder Dubček' É€dsoda Úv Nélodní flonty

.t!. lfontlósk K!16a6l' přeitB6.la čo€ké !Á!odní lady ó!. č66t.
Eí! cí6ař a darěí bylt plopuětěn1 ' lntémacó a t.l úolů1

Ýyto!ávgt ú6táýní ntn\c.' ](t6řé Jr! 8véFávný li.l této '€aě
!věřu. BoÝněž (l.1ogoc6 N&odního 8lEo!á'óění' !ío!ou J!D.
vy6l3l1 n! 8ovětské v61{y31sD6ctví v ilopo].€.lnlch hodlnách'
óé dogu.l n.Bétlla.

,. rŤotestuJ€Ds Plotl to!u, žo !táto.bío! 8tEc@áždění'
ÝrÁdě. 6:Lo'tá! $á!odní flont"ý . JeJlch př6ilsta!4t.r06 J.
tÍáněno v. wkoňáÝánl Jejrch záLon4ých !ťóv a t!véE6 ía 8vo-
bodě Joltch pobJbu á srEo@žóová'í'

4. ŽádáDe }at68o!1c|.J' okežl'tý odchod voJsL pětt 6tátd

vsěaÝslé sDlouýy' óotbŽoÝáDí va!šeBké óelouvy a plné !oB-
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P€ktoÝ&Í súbí suÝ.ťgu1tJ' če.LoglovoDltó .oc!.r1st1ct. !.-
l.l.|": 9."* 

.o DA PolleDnty Ýěocn zd' s 6YětoÝé vó-loJbé !íDěnÍ' áby podpo!ďsly n€Ě. zlIoDEé po'€d6vlv.

- 
'. PověňtJea6 d6]' €aac1 s vs 610ž6í: .' !ď1. líltov.'

1"]1.*":": 
tbetlÁ.L vottBloň| Psvlo epoě| .'06.' Po6Píěťl

k@!lďD' s p!@1.l6ntoD !éFrb]'!'b/ L. svot}oitqr á s př.d...tou
tlády In6. rá!.Díke' aby J. rDfolllovďá o toDto u.Dós.áí i
:::Ť: : "* 

.t!Iší po6tup. o vJ'll.dcích J.&ábí podá d€1.-
aac. tls bo'pt'ootř.dDě '!ťávu č.lko.lov€EE.rr llitu.
. :. ]'ďÝó'" Ýě.ch.n u'd Ý Eěí 'é!1' q.y .. loucbylo".l

."-i1.'.': 
*"'' o*'1 otupsční! 

"o.l"oi, "ov 
6. n€.lal vy-

PloÝokoEt .úz!'ul slla!í, !t.t'á sl chtěJí ob.tsát d:k.'yplo-oFávněnogt lnt.lsnc. a Ýyu'ít sttulcl t.a!oáat!'!

IŤgcuJÍcí 1í.lé' oběeét
zů6taňt€ E s!ých p!€cov1ětlch a crraňte cvé záÝody. !o-užlli € lro delěÍ lozÝoJ Boc1alt'&u v Čeatoelovensru v!oc\ó.!obat1cl.c plostřod\y.

--fudo-ll nubé, bu.l6to u.čltě 6chopr1 EáÁlt ss 1 adÚ-!átní .táýtou. Dotsý .lvoi této z.!ó Ú],
t.t6!ý v ní Ž1Jo a oi"*l". 

.-.- .... *Jo zEtrě1t J€! l1d'

'íJsN[. tÚáké hodlttJ,.

-.věŤí!., 
'. z n1cb wJdoD€ só v't$ónou lúaýou e loEolt

Toto plohlášé!í bylo pŤ1Jato Ýě.!L! ÉítoE!'!l po51ec1.

I. Eí6topř6d6..lg Ns(Iátolld]y rrs. )

v odDol6dních ho.ttnÁch. Na sob'etattÁtu ov (sč P!6bá.východ 608ošto zág6dání p1éua rv xsč s,třsdočgskébo k!aJé. Rs'o1uc.přlJgté n6 zasgdcní nobyla ŽÝ6ř€Jněna. (os}
zďáv. o g1tEcl ý P.az€.

václevsté rúeě.tí střoita odpol€dné. Na v1!oi!ád6té 5e Jéětě
":'1-: "o.:": 

dýE z hoříctch do!rů' potkávéDó zaNouřeDého
!r€díké, odnÁěéJícÍho s1 gErtný €uvsný . náboJblcl z a5ED

:.:; ".1= 
pod.!ÍlzoeD t1ěo šu!ú, fur je&o ýč€!s' Jálo by36 nlc n66ta1o. Ále tdyž zÝedEě oč1 ]. fasá(lě &|'oa. st'-



, ,

E.!" z t.@óho podklaitlr 6ýítí stovlv bírých áobglců. TsD}

'áÝedl]. á!té!ou o tlol€J - A to .tač'.].o' aby vzntkla pa1-

b.' ttg!á rra dlouhá 1áta pozltaěuá paúátnou budow vóvodÍ-

cí václgvátélr hěstí.
volác1' Jóět. ilodl Byobl.l - Ýy!)'Yá lBry ÍÉpr., uP€í-

!ěď ná poibt!Ýct soct'J sÝ. vác].avAt A loil ní! ko1€! sochy

..dí tl& lladí 1 6tďěí. sv. vác1gv Jo ozdobéd č.610610-

v.!!LýD1 vraJL€Dl. !'é tu 1 někol!} totáb]' vyďvgJícÍcb

olupaíaí voJo).a t o.lcbotlu. Podpl.y: Polyglfía P!ahá| un1.

v.!sli. &á.toí9. íápI6 n. 60Ě€' kte!ého B1 n.ťDÁLDě all ne-

r!|Eó6. "Ngd3J zarvnout a.!' ú tudou.íDi' .to6táÝá ó.a

žlvý výaÚ. ilo doPluěn t!anoP€!6nt6! {yJadřující! názor

!á. Ýš.ch! fubě9t' t!'l.ál zleuěu. 6odí 11tlé ná potlatsvct

.oc}vr lrg lohu poBtÁEJÍ h]'orěky' poótoucháJí tÍgt'lBto.y.

D.!' na ktuý n&dJ D.4po!.D€lé...
(Budé P!ám' 22.a.l95a. )

h!.éE-&rl9!r.'ErYg-94ť-r.E!gaE, vydeď 21.8.l95E.

Uliv8.lts xafloÝA' vělDá gvýD E.(llcí' rlEálltélu' větly'
poboku a plaÝttY' co lo}o'bofuěJt Plot$tuJ€ !ťot'' poEtrpu

pětt spřátolonýcb Ýlád ve.ě.Eké ollorvy' Jí.ž by1y Pďuě6.
rll' 'ésa{y Ýztah! @zt 6oc1Eugi1c}ýD! 'etdéel a zék].aihí no!-

!y DzlÍ!Álodního P!áva.
věóa a JsJí rfiskoBt Ú]ž€ !úót Jolt tÚ' E€ paÍuJs 6E.

bod.' 6áDostqtnost' 8tátď áuÝ€.silto a E(!. boto Univer.

!!tq K€llova všolt s!ýEí €ll €Et stoJí za naěíDi př6d.toÝ!-

t.11 6tátní Eoct. a kou)ulli1cLé 8t!ány' któří v lol.fuoÝá!
ob6obí Ýytvátou vě9ctlty podDílky Plo |!í!ol,ý a ú6Pěěď !oŽ-

ÝoJ 'ívota n.ě.ho goc16l'..t1cilébo 6tát'l. A Proto 'ádá obb.

ž''tý ottchod o\rrpačEícb voJ.t ' úzsd n.š.ho stáio.

!t táLé Yé!í, ž€ Ýěóáctý oÝět podpoří 6o1ti!á!ně JoJí

l.9!é|$!r9re$r.{g-l1E&rg9s.r-E:9r3
I1r shs@uaen studút.n' Ý€lch6 á! 17. Noý€ob6! 19,9

ln !Á!fu tlsch€ l(onz€ntratl'oÍr6fs!6! Ý.lsclůgppt ru!d6n' ď-

l]'á!.D f6t.!!l.ch. tla6s yt! ' €6t u'rd tlsu hilioÍ unB@.D

P!ágldenisn lrúséa€n.lsl luilÝla svomDÁ' h!íter .o voř.

sttz.Dd€n ile.Ť Nst1ons1Ý6!sám.1uia' Jo.€f smKovs<Ý' btntel

,1

.l€t 1e6s1.í nog1.Éu!a d.! tsch.cboó].oÝ.tt'gcb.! so!lál!..-
t16ch6D n6pubu} Dlt rDa. olďlch čaE{Í( e d€! sptt'. |!!ó
hltlt.! d€D Aktíonspfo8!áe tt@ ro!!u'í.6t16cbon Palt€t ilď
TBcbecbostoýsk€1 uttd ttt!.s zoutJ.lBu.lchusaeg uDt.s Fůh tt.
.t6! ď6t.! sób'etát€ ÁI.xande' DoBčEr st.lle.

rlt '@d€n Ú. d€hg! an .ll'e a@áDt. r61tóf.ónt11cbt.rt
Brt d€a Bl'tt! u! UltolBtiitzuls' naEontllcrt sr dl's .bg!á-
l16sn Háťtll'nao .t€! n.z1st1scb6n Bonz.ntlst1o!.t€g!! uni|
a' dIs stuó€nt€n d6! ll'.lt llt dď áuf,ťod€sr&g:

vERÚEt Dl3 uEtB
oBKuPilloll DB tscEEctl6t!í^t8l I

Dt€ v.!€ln1gura ilí. Nc'r.Dbďi
v6!beal

óE et|t1'asch1st16cb.n Kělpfo'
bo., 21. 4usu€t 196a

výzva 6ĎolgnécLÝ! volá|túlt

PŤlJělt J.tg t né|! v pt€svě.lč.!í, ž€ br.tét€ ochla;ovst
Yěc goclau.llt ý.aěí z@l. s.ei J6t. .6 Ň6ďěitčíu' ž€ Jsu uáÉ kud a ž6 n€působí u Dás žáihé Lontlo!éElučnj! ,ž1Ýk.
(o@nfutlcká slJrán€ dostoslov€nst€ vo.lo l'.tl dálo Da Fbcl-p€ch šoc1Al1Blu A uč6!Í !át.x-1on1n1€au" Prota n6v1óí!é tto-
vodu t obsalonÍ náě€ho úŽ.Dí gpoJsn.cblÉ voJó]ry vlu.ěáÝské
.d'ouýy. z v1a6laích sdrtDých zkuěelo6tí s !ěDsclď! nt1tá-
!13oeD JM€ schopDl MJ1t 'ápg.tDí tlgnlcl a vě.toEíD' žo dlháJílo n6J€!r plo nás' ato p.o c6].ý gocbrbti.c]'ý Dílový ti.
boť' Jehož Jgu!6 souěástí. Ploto se dns6 tg váě příJ6z.t
k ná! nedívdD€ tak' j6ko v !oc6 l94'' kdy Jót€ ná! oóEbo-
dt.!l 06 btt1gloÝškého útloku, gte Jáko na D€žádqtcí otlrDáč-
!í Má<tu. T€nto váě oltEoJoný zaaal oo auverenrty naeeio
6tátu.by lEtrěll m tllouno nsée v!áJ6@lé pŤé!érsté vzts\y.

zádáD€ Vás pťoto' od€Jděte z nsĚoho uz€oÍ JAko Píát.1é.a ngměěuJt€ 9e do D!šoho vnltřního vývoJ.. Plo nsěo vzÁ-
Jéeé vztahy by by].o d.lěí stupňov&í váěí č'tmost!' u nás
tlgalctJt! n6do.oztuěníE.

JEén@ věoch plecuJících
n.p. lolygleflá, hsbá 2.

v Prqz6 dn6 21. slpns t96A
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lzr1o..!9'gg čs. rozh1a. Ýysí1á]' p'o!ůáěéní ěeóké ná.odDí .ady
přiJaté na odpo1€dní gchůzl'

č1enové ěéBké néŤodní fád.!' pllJsl! ná ÝěďeJší odpo]9tF
ní scbúz1 v P!áze 2 p.ohláěéní.

v téŤtu pn'trího pÍěÍ: B.atlilr slovókůlt |.y' č160ré č9..
ké nérodDí .ad.J' z č6ch' uoravy a sl'ez6kA' |.teří JsEe 9e Do.
brl geJÍt Ý této osudoié chvíu' ÝÁ6 uJ1ěIuJáé' že Jgb€
peÝně pte9!ědě6n1 o z&řu ití].á' J€ž Jsoé zapoěau. Rulu

9záJ.eé důvěřé 3 váe1 dov.éíoé fed4ailvDl
úp.sÝtr souŽltí neě1ch nálodů Ý čeEkoslol'enské fedeŤ6t1lní
8oc1éfist1c!.é r3publíc€| J8l(l!j.l € bud@€ Doc1 sÝobottně 9yJád-
ř1t Ýůli Dašrcb néroóú. Nétr€tupuJ€Eé aÉ zs součqsé 61tue-
ce od tozhodnutí dov!ělt toto dílo l28. říJítr.

Dluhé plohláě€Dí Je ndgléfuJící: črenoÝé české nálodní
rady z ěech' tíolaw e slézska, kt.ří 9e bohli B€Jít v Prazet
podáÝaJí Jnén€o cé]'é če6ké ná.odní .adv rozhod!ý pŤots€t
p.ot'1 zatčení d!; čegt!Í.a cí.aře.

PloblošrJí, Žé iěách4y osoby' lt €fé spáchály úDos pře.F
s€dy č6.ké nálodní .gEy' Jsou zá teEto ulďiE p1ně ooověir.
\y. vy4ýÝábe Je, aby 6 tídt'o vědooíú o|(áDŽj.tě ooudlutta císa.
ř € pfopuót1ly ne svobo(lur

(sÝoboda,22.a.1968.)

Koleú ]'7.oo ho(l. Přl přsaÁ'eÍ,! z BaltolooěJ6].é uucé M Eoiětsté
vellyslanectYí 6e č. cí6gřt podgřllo uDlLDot a odJ€t 2 ha-
!\y. (oS)

Kolen la.oo bod. B. š1non by] odÝ€zén z budoÝy úv Ksč ověts!ýn
voJénslýo lozÍdleo ná náznáhé Dísto. (os)

v odDoledDícb bÓdlrácb. v népřítoonoEt!' pÍedBsdy s Eí€toÉédsgdú
llédy se za přéd6édn1ctví nínístfyně B. uaéhačové sešt! o1-
EořádtÉ 6ch1'e ýláóy. (Tlsk.)

!ge9cÉ..D149!é$é.99b!r3gé!J-q.sg8
l. vrádá schváluJé gteovisko Blupirv oilistrů w.t]ané

.lDé8 Ý Pol€dtícb hod1nóch.
2' Yládě Je znéDožněn řádnJt výkoí ťurtkce. Běhe! colého

cné nebyl do9olen J€drot1lvýo čleuúD vládý 9st'up ito bLlilol,y
ptecsedlictve v1á6| 6 Já}ýkoli plscorí ótyk 6 přeilsedou
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Ý}ád' s. o. čelEíkéo a J€ho hístopřsdBsily.

'. stélDě tst Je Žáb.áněno tontá!.tu vládJ' E pltdoedou

NÁrodDího 6br'odó ždění 3. so!]<ovskýn.

4. rráde ée uónáěí poŽÁdat p!:e€1donte čssR o n.od].lqdné
příJetí á tí6' aby by1y plojednétly otázky h1tlopo11t1cké'
za}fanlčně pout1c].é á dě'1Dá.o.tDí dĎs]é.lky voJelg].ého ob.
óazď!í čssR' Jakož i otÁzty touÝ1€ejícl s€ zabézpečéní! táťF
bého Ýý).onu '\rnkco ú6táhích a poutíckých oraán].

'. v'ít 86 .ouhlaseo Da věaoDí' žo dj'nist €rstro záhŤanlč-
ních Yěcí lfo8tŤedn1.tÝÍE velvyt1eectaí a !íoékvě' varěavě'
BudlpeĚtt' Bď1íně a sofll pÍeila1o d1ploEátlckou nótu g p}.

žádáÝ].oE stežé!í těcrtto loJgk zeDí vaŤĚavslé gblouay Ž ú2éEí
čoékos1o!éEká.

6. Usnáěí 6. obfát1i 3é E Ýe1vý6lanco zetlí vďěe!Éké
solou'y' aby JeJ1ch v1ádJ vydaly po].yny v€d@í otupač!íclt

J€dnoté). L u&ožDěDí Ýy].oDává!í funLcí ústavDÍch a pout1c-
tých ofeánů 'éjoéna č].enů přesdeddciYB at.Blv' a áby bylt'
B@ča8ně uvolněnl 1ntemoÝ€nÍ ě1eno'é v1áily.

7' v2hredeE t toúu! že atáda 51 Je !ědoM v !.Ýé řádě
po11t1ckých ó131edků o]Ópace e goučasně 9vé odPoiědiio.t1.
zá Ťáilný ciloit néŤo&Ího bospodářÉtví, ob.a.í Ee ke věeD pŤ&

cuJícíE dě1!íblo' lolDíb]D a lDteliaenc1t aby dúóloilně Étř+-
ži11 uni1 obsaženou Ý proh1Áše!í předgodnrchá úv Ksč
z dnešního zasedáaí a Šouěásě otaátlu gvolr pozornost k o-
iÁ'káo zabezleěení chodu pdryEloÝé vý!obr,' zeoědě1.tví, dř
p!ávý 5 zá6obová!í a zabŤánlu iek .ozvlatu nálodnÍho hoalo-

8. zvléště ss v1éda obracÍ k hládežl. - naděJl našrch nÁ-
rodú - áby zeJoéna ona důstojDýD a s€bevědoďn k11den čeu-
la ÝzD1klé situgc1 a ned&La Ý Žádnén liípáilě sebebeněí zá-
o1nty k zbyt€čnJfo oběteú.

(DoLuÚenty g lfqÚey Mzv)

!-.P:g!ě!s.@g vy.lg]o čs. Dinl3iďstÝo záh.án1ěních Ýěcí pŤoi]réš*

ní L Éi Luác1 a zas le lo Ýelvys]anc1o čssR v Moskvě '  BeŤlíně '
vá!ěaÍě, Bu.tapeět1 a sofll dvě nóty k př€dání v1édád' u nicliž

Jsou akledrtovánl.

ý

Egll gěr-Dí.E$!r!gIE!!g--4!rq!$Ís!.!!r!.qssg
M1n1Étě.6tvo za}čMlě!úch Ýěcí, ' po!ěř@í Ytády čss a

se 3ouh1as6E plegldete .eputůlb, udě1l1o (Lleg pobl! iel-
ÝyslancůE v ss$' PÍ.B, NDR' uLB a B!R' aby lhaéo pí6itrr1t
91ádáo sssR, PIa' NxR| !.LR é BIn ene!8lc}ý ploteltt ! poža-
.laÝL6D' aby ok@ž1tě by1a ukoněgna plotlprárirrí otupaca ěea-
kos].oÝenska a 6ta'éna vě6c!t'tá voJal.6 2 č6s1.os1ov6Eté!o úzé.
Dí. vlÁda čssB o1no JIDé vyslovua ? téio děJ1ré chíl1 Da-
děJl, žo Ýláq. a 1ld sssB, P!E' NDR, uL! a B!'R lochopí Ýáž-
noót €ituac. vylvořetlé iíDto altets, joJž nďlí oožno n1l.tďal
Ýy5iětut, tí& EéDě zÓfYofu1t, a uooŽDí néploiBaě ě..ikoólG
lenókénu u.lu a Jebo zá}ouĎJ'D pŤ€dstav1t.lltE, sby Eoh].l D6.
p'odlelrě polc'ačolat ie 6vé nďoá1ní čurosií.

(Dolunenty s p!áoony l&v)

!óB-L€y-r-.e-1---É-!9!w9!9!9-óE-!9!B-J--u-o9Erěr-!éĚě*ěL!95!Í:
3šr.E!!rP9š!!-c.99l!1--k.P!9.dé!Í.!]é.é.!..!-49!Ž. J.6.9-u-.eELd!:

.vetvysleectÝí čs8 z pďěř€nj Mziv čssn, Jeén6D Y].ádJ, a
€ó souhles@ Pleslilota čssn sauruje l(zv ..... toto:

v !oc1 z 20. ná 2I. slpná 1968 došlo ké 9!o1€čbé €ou€třř
děné 1nvazi letéctých a poz6!,Dích s1l sssB, PrÁ' lltlR, MlR a
BI]R ná úz€oÍ č.Bkool@4ska. vojska pr@ikla aa úzeoí česlo-
E]oYenÉka souóasně z moh! [úst, obsedila dúfež1tá Etst6 a
v k!átké do!ě okulovala celé úzoEí č6skoe1oYen9La.

!'by bylo zabráněno neodčlňlt €lďE katastlofálníD di61éG
h]d p lo Ýzts}ty čéskog1ovengka } . . . . . . . . . .  e orEoŽe'í Dézi-
oáŤo.lEího ď.rj a b€zpeělogt1' ÚB tavní předslBvtte]é čssr a
přeqsednlclvo ív rsč vyzvary občsnJ l6pubu\y, ébJ zácbová-
11 k11d a nek]'ádli po6tupuJícÍo 9ojElnn o@o!- An0édá, b€z.
poěnoét a 11dové ni11ce ze gteJnébo a1vofu Do.toéta1y.ozksz

renio postoj v1ády čos].oslovéDgka tÝářÍ v tvéŤ nÁs11né
okuPacl z@ě ocení ir1gtoŤte Jgko přínos oalé 2aě p.o záctFa.
nu oezinálo.bího oí!u.

vláda čss! pfoh1aóuJe. Že b1kdy elri oDa all1 &tďýkoll j1-
ny ústavní oleán této zeuě n6da1 soublss L luvAll s ol.upacl
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NÁEll!á ohrpac€ č6éko91ovó[6ks Js v .ozpoŤu B chaltou osN'

vsěav6kotr glr1ouvou a 5e záklafuíol zá3áda41 aeztnálodního p.á.

Ýa. Kole).tlvní d.cí pět1 gtétú lyl Pott'lllui útol n. ne'ávls-

rst čssR a neslýchenýn způsobe! polušaa jeJí úzenní nedotkbt'-

Yródá čssn co nej.ozbod!ěJ1 proleétljs pFot1 ioouto !rot.u.
Žádá v ládu . . ' ' . . . . . .  Joén €o Ýěaho ěegkos lověngkého t1du'  .Eén €o
D€zlnáloitníbo Dí.u a spo1up!ó€ €, aby ol.@žitě byla ukoněelu p!o.

t1p!ávní okupac. česko€1ovsnB!á a Et5žena vš€chna voJská z ěe$
kodlďeBkého úzeEí.

laáds čss lyéroruJé Ý této dějlDné chví1i n9děJ1' Že vládá a
l id . . . . . . . . . .  pochopí vá 'nogt g l tuace vJtvořéné ozbloj €nou akc l '

JÍž De.í Eožlo n1kteťát Ýy5!ět1i!' t'íB déDě zJólodn1t, á uÁožoí
zÁlonnýo Přg.lstáÉtelúD čs. 11ou, Jehož úají prn@ Podpolu' áby
oobl1 pok!áěovát re 5Ýé no.6á1nl člnnost'.

vláóa čss Bt vyhlezuje plóvo podnllnout !š€chba nozbytná
opstréní'  J €B !11že JejÍ ŽÁdo €11 o oka!žité ukončeDí o!u!ácé čes.
los1oveffka nobudo vyhoÝěno."

(DokuÚoíiý a pfáúe4y itzv)

!$!é.!ó!r-!E!-r9E!9!é-r!}J9]9!!q4.e!s.!-49EEšr-!e.!9!š.-9Š=
]1D-š.-E-u.dgPrě!1.e-99g!.\.9i.9!gsÍ-]1é.dgE-9-!19!Ž- J!9r-cE9!!!9J@{.

ivelvyBlaDéctví čssR g€ odvolává na sÝou n6tu z dnéěního data,
v níž co n€JlozhodněJi JEén€o vlódJ' ge 3oun1ss6ú p.ělldenLá čssnE
plotestovalo !rot1 invá21 á nÁs!1né okupacl. čésko€lověnského úzc.
Dí a v níž žái lá1o v}édu . ' . . . . . . . . '  aby by la ořaoŽ1tě utoněena
plotlpfávní ob'pace čestoBlovénska 9 stažene všBchna voJgká z čo.

ve1vyslgnoct9l upozo!ňuJo llÁdu že .e úz@í českř
gbvgEká Jo vábýE zlnsob6B zneoožňováng č1Dno€t ústglních @gá-
n[ €tá!u, Jako pres1dentá' l]ddý, Nálodníbo EbroEáždění, ná!od.
n1ch a nístních olgánů 8tÁtní mocl. vúžď cbďakt6. B1tuac€ vy-
p1ývá olEo Jlné též z toho, že došlo k zgdřŽenÍ pout1ckých a ve-
řéjďch ě1nlté1ů nalrosto PlottP!óWío zP1soboo' ngpř. Př€dsédl'
české n.álodní rády a bjeoníks úotŤedního !ýbořu xs.ó. q .-a"
dr. cÍs6ře neeají čs. státní č1 Jlné oraány žá}lé dA1ší zpfávy.
Dereaace Nálodního s}Eo@áŽdění, lte!á byle l!|9ló'g na vélvysl+
nectYí sssa Y Plaze ge nev!ót1]'a. okáoŽité ?lopuótěRí .t!. císáŤo

rltonow pilstávAí í fu4lr

t€tattla ci'ích ÝoJ6t odstáveDá E &rryill.éE letištr

&n]ry s be].1kopt€Íy E letens}é pláEL



voJskg obgazují pfažEhý l'rad

&nb €běíljÍcí z tř,dy cb!ánců újn do u]1ce
s1ovefu kéh j nÁIodního povstvó!Í

6!něné ttlnspoltétv .závíŤejí utlci kpt' .'aŤoše'
ÉíŠtup k pi €dsedlictlt vlÁdJ
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l

DlgtoJDí|. ý okj!ě pŤacoÝlv A. Drbčeka
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á deleaáce Nélod!ího shloeÁždě!í jé požsdavkeB' který od-
poÝídá eleEentálníúu pojet1 práÝa á ěs. oÍsta očekévájí' ž6
podobné příladJ' sé nébudoÚ j1ž 2a žédnou csu a v ŽádDéb
případě olÉkoÝat.

Na .úáých oístech dochézí tgké ke kŤveprolé'ání v iádóch
civ1lního obyvqtelstva, ke škod'o n9 veřejhých i obytnJch
budoýách a ]< nedozífn'ú ztŤátéo v cetéo nélodníú hoglodái{.
s!vÍ. t'e o!řožováno zá6obové'í obyvatelstva a poskJtování

lékatské péče raněnýo, ocrrooeĎa Jo!.ava a koounikác€t Ií!o-
hé veŤejné budovy d ýeŤélDá zsŤtze\! bJl' obsazsy o&u!ačnl-

vellys1ánoctví z poÝěi4í s'é vlády' krcúě 2ce1s zégad-
ních ložadavlr! oblqžen'ých ve sýé piedchoz{ n6tě, n9].éhaYě
ayďvá v1áfu gby podnltl táLová opstŤení, k!ř
!á uooŽnÍ obDow nolEélního ž1Ýota v zeoi á sby ne!Ťodleně
za€tá!11g veškďé náél1aé gkce ploti obyvatelstw českoslo.

(Do]Óroenty a p.9beny 'Ev)

!.!E!.!ě!s.0!c (?)

!I9!lÉ.É9!l-PI9!!ss!s-!!e.{!.!919!!!-l!9!!J
PŤedééd!1ctvo Úv Ná.odttÍ ffo.ty sešlo s€ v těchto véžď.ch

chvílích k otootádné schúzi a 'iijglo toto lrohlášéní!
obsaze.n1 gÝ.choveého ú'eol čssa ozbrojoďol s11€4i so-

větského svázu, Polskal {eěďgka' Bu1hďská á NDR zEoená
hlubé po'ušení uétenoÝené vg.šávské tElol]vyr llotestuje@e !ro.
t1 t@uto č1nLr) ktelý odpoeJe zÁlladDÍ@ Do!.oáo úézlúáfud.l-
ho p!óvs, jákož ! pŤáte1skýD á soudružgkýo vztahůú @zi soci-
á l i s t i cbE i  zem4ú1.  PíedgédJúctvo Úv  Nr  v)s Iovu j €  p iesvédcĚ
ní, že v těchto vÁžnJch okaržicích pĎojeví nÁš 1id rozvahu
a Eoud.ost a ! důstojnéE kl1d] bude dóle plnit 3Ýé úkob vó
!!'o9ěch naší gociállsttcké v19sti a zůétáne větrý syJo Ťád-
ně Žvo1eďn úétavoíE é polítický! čin1telúo' oblacíEe se
k N&odn{o á v1asténécr..ýo floDtéd a ýěé@ politicb'ú s 3po1*
ěs8kýo olaélizacíD so'ětskébo svazu, Po1sks' Maěals](st Bul-
halska g NDR 9 ns]éI]9vou výzvou' sby pů6ob11y n€ své v1ádJ
a odlověihé člnitéle, aby wdd1y pŤíkaŽ ke stažení siÝch
voj €k z úzeoí čsaR v ŽóJnu přát61€tví a oÍIu' v zájou Wě-
1enlíJ soc1a1istsu na celén světě. Předsednictvo Úv NF konsta-
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toJ€! žo v toúto steoÉltu Jé pl!ě podlofo'óno přgilstaÉ.
tdll č3. potltlclých ótl'e a spo].oč€ns!ýc}t olgai}r2ací, kt€-
.é !ř1Jary 6Ýá éeo€tátná p.o}lášéní.

(g!ácot 21.a.1958)

ro1.o 19.09 hod' čs. lozhlag lysílal p.o!ůáě€nÍ Ý1édJ čsse vě6e
lj..tu č€stoslovÚétá.

!ěgEJ..u!-u-e!s!93!919!EEc!
českoglovgnóko bylo p.otl. Ýů11 sýé vládJ'' NáŤo(bího obe.

nážděnl, !ědeDí 6č á svébo l1du' otupoÝáno voJóly pětl stá-
tu va!óáÝské sdLouYJ.

ŤaE 3é polsvé v děJr.oéch E6z1aá.o&ího !onrn1st1c!.ého hE-
tí od.b!ál aLt a8réso p.otl stétu ří'enéÚr koBDl€ticLou
étleou' !řoÝeds!ý sPoJ6nsc}ýD1 ďoóda!1 soctauEt1cl.ých' €.

&1zový 9táÝ ttÝal o(l čaá4tch !6eích hodÍn. Ústamí ď-
aátv rópuhl1b Js@ hlubocó rozluěoDy, J€dnotuví ě1eDoté
!ládJ', Nálodltho s}Eo!úž.lění i vedaí 16č' Nélodrlí ÍřoDtý a
J1!ých ďg4lzgcí DsoaJí Do,nost v.áJ€nDého styku' sd 3;f.
Lu s obJrÝatélsiÝee této ze!ě' kte!é J1E Ý poo-l..itních Dě€í-
cích Bpoltábě ploJěv1to svoj1 dúvě.u.

ňáda ěleů v1ády g v.d€Dí Ei.átty. cólní fibkcio!éřl Ná-
Ťoibího 6bloDáždělrI á J1!í Jsou 1ntefnoÝá'ú| loglodnío soo-
JovacÍ! éláhl.é@ zůstáÝÁ poloiIéaé.Lní č*t""r"""*ty *"r'r*,
ud!žovaný Jon s baJ!íD vypětín Jeho placollll1j.ů q postu!!ě

,t za těchto oko1ňostÍ bhc. č€. Ýtéda á ústahí o!eé'tJ.l
EtélDě JaLo v.déní gt!ďv vykoEávat svou ustavnÍ írD}cl a
zab.zp.ěoÝat nolEá1ní ž1!ot náě1 zsě.

ob.acÍoe €e na vás! čeětt slovÁcl' oběeé néednogtních
66nš1d, vě1cbn1 obyvAtélé čeeko61oveBké .epubllls/ E touto

1. Žádáné otaEžitý otlchod voJek pětí stÁtú vďěavEté
éerouvy' jeJí dodŤŽovánÍ a p1Dé .éspél.Lo!ání státn.í suve}e-
útý č eskoslo vén Bka.

.2.. 
žádéEe ná1ébavě vrédy sssR| Net, !I'R' MlBr BI.R' qbJ

vy.laly přílaz l. zastgÝení olb.oje\ýďl ákcí, př1 kterych j €
FléÝána lŤev a nlěďty latď1ální hoďroty náěí ze!ě.

6L

,. žádáúó, aby byly okgE'ltě Ýytvořoly Dcoé].DÍ poeílb' pŤo
ě1nno8t čeEkoslovénglďch ústa!í1cb a Poutlclďch o!aánú' z!ušÉ'
na 1!tefnác6 jodrotlívých čIenů těchto ořaénů k toD' aby ltotúJ
obnolit 3ÝoJ1 čbnogt.

4. Žádáoó ok@ž1té sÝo1Á!í celébo Náloó!ího sb.oEáž.lění' ptgíl
kie!é by přéd€touplla célá ě9. Ýláda ó€ gÝJd steo!1gto! l. řéěs
trí .É6ttrJící 81tugco.

věen občaolD z€Eěl
vy!ý!éD€ vá3' abyste těDto ložadav&lo v1Ádý by]t nápooocr.

1. Že pÍoJévít€' lako mohok'át a up\''uré době potř €bnou
8.Át!j'c*ou fozvsllu a ' € sJédnot1t€ sÝé síly tolé.il řádtě zvolé!é
č9. Ý]áq)'' kte'á édotuJe a Jíž J6té da1l v dublu důiě.u.

2. Ž. nepř1pustít6' alv Jálďd.o]'1 jt{ýD způ..bob by]Á v čalo
naéÍ !6pubury betaloÝá'Á vlá.te J1né' než 'vo1aDÁ zA svobo&.
nJch déookfáttc}ých podúínek' př1 zachová!Í Ýě.clr zágad naěÍ ús-

,. Žé záýt1v1nJ6te osaz4stÝa neěicb 'álo.tú' .Iz' e o€tatních
!!acovlě!, áby € € obra.éla É prohláěenÍE ná podpolu €teovlgta
čs. vrádJ' na veutelství oku!áčnícb Jédlotel a nq vlády pět1 uF
Bí vgŤěaÝÉké Élrlouvy.

4' vytvářejtg poeílky p.o zacho!á!í pořád].u, vy]'učte ÝoěkF
!é ž1Ý.lDé ákcé zarěřené přoil přÍBluěníhlo ďupaěních rcjsk,
zaJ1stěte vlaétííDl' plo8třodry né'bytné zásobovÁú obJvat613tva
potlávlnaúl! vo.lou, plyn@' én6Ťatí a!od. v káž.té ob1a6t1 6e pG
8tafejte o ocbŤenu 5ÁÝodú a důležttých zářízďtí a záb.aňte Ýznt-
ku da1ěích bogpo.lářs\ých ěkod.

DŤazí 5po]'uobčeét
hožíváoe těžké chYíle' šIast4ý ž1Ýot této zďoě Er)žg Ža!uě1t

J.n u.ll ].tefý Ý ní '1Jé a pracujé.
věříEé' že dáte v této chvÍ].l 5vé vládě plnolr potlpo.u a 6vé

síly p1!ě do 61uŽéb našl social1stlcké ropub11b.
občďté a obče\'!
J6ětě je Ý nsší úoci g vaěí poDocÍ dokonéit !e1ké dí]o obťody'

které jge6 nástoupíu ' le&tu. vléda věří' že s !aěí lonocí toto
dokážeoe bgŽ zbyteč4ých obětí á lÍvopfoutí.

v1Áda čg'sn
(Práce '  22.8.1968. )
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!€-:9š!!!Í9Lh9!1!é$g Po31&c1 Nélo&ího 8h.oDáŽdě!í vJ'g].écht1
zlrávu delegace, Jež ngvšiívtrs 8orět8ké vot1ys1á!6ctl,í a
od€vzdaló prohlášgní Ns. nsda s'I.Praso1o9 uji3t11 ilo1e8l-
cl| že bude požgdavky tluooělt na pří61u&Úch úíst€ch A t*
léfon1qb ÓznóBí' kfu a s \ýo z vojénslých velltélú buds
Eoci Ns jednat. (s11b nedodtžel.)
Po61. !í. !Í1ková s€ pok@ěsla JodIEt v budově úv rcč, neby-
1a však do budovy vpuěténai t6ké na éolěi €].éD velays].án€ci-
ví n6by18 př i jat € '  (čs.  rozblas,  22. € . '  9 'oohod.)

JÉJ9ěg!.9!.!9ě4é!h! ÁgentuŤa tAss lydala plohlášeDí o 61tuF
cl ý čěskoslovens|o.

\'ák byto ÓznáDéno, sovět.w svaz a dďší spojengclé záoě
vJbověly žédost1 €tlgnickych A státních č!n1t61ů čéEkoslo-
Ýem}é sociallétlcté lepubLl\y o poskytnutÍ neodkrgňé 'o-
nocl| včetně poDocl ozb.ojéné' blátlgLéEu českos1olén6ké@
1ldu.

v duchu tohoto lozhoďtutí v8toupuy voJené!é o.ldíly spojř
nec]ďch soc1a1i6t1ctých zeoÍ 21. slpna do čeÉkoóioval€ka -
do vŠ6ch oblástí o oěst, včétně Plahy 5 B.at1slaw. Po.tup
vojs). blatŤs].ých 2éoí plobíha] bez odpoN. vojengké Jednot-
ky českog1ovengké 1idové afÓádJ zůEtávaJí ns původĎích Bí€-
t6ch' obyvát613tvo zachovávó klid. M.ozí ěo6ko31ov€nětí ob-
čMé pŤokazujÍ ptí61ušnÍb)o gpojenecKých ámá.t Ýděčnoét 2a
věaeý Éícbod do českos].ovďt9ka, za poloc v boj'' p4ot1
kontlaŤevolučnío 51lÁE.

v Prgze a některých jiďch EÍstech však !!s!ícoYé' pt9.
t1goc1ď1stické žlvly olaelzuJí nepŤátolBlé !ýPadJ p!ot1
zdlavýú slrá! v čssR á spoJ6n.ckýD vojskůE| kte'á jlo př.r.
šla ng poDoc. Ťyto nepiétel €ké ákce se plojevily o!8án'zo-
vÁnío lEovokačD{ch akcí na uucích| v Ťozě1řová!í n€ná91Et-
ďch k1epů a !ýqysrů' v .ozházování poólouvgčnJch letáků.
Doě].o 1 ke št'vavýu prcJevůo v lozh]agel t €levlzl a t1gku.

Podvlatnou č1nnost p!ovéděJí tytéž !!ot1sociátlstlc).é
Ž19\'' kte!ť v Po61éd4ích @ě8ícícb .tén ze dne napaii,alý 'Á-
krady 6oc!át1snu v č5s' KoEunistickou stlanu čéskosrovs-
gka á přátelttví se so'ěrgkýo BvtrŽe6 á J1ďoi soclalj'etický-
E1 z.oěoj'. zg calou touto kontlalevoluční člnnost1 Jé latts
ná řÍdÍcí luká 1Bpe.lalistických lÍuhú.
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P.ot18oc1all.t1clé živly 6. ucbyluJí t DótodóD Plp'oL'ad .
9ydÍráDí A chtěly by lozoévet oezl oblBate1stt@ ngiÍtiěfu
Ý oly cí1.' J.ž sl po6távuJ'b.st..Lé 'oúě' p1Dící sÝou 1!.
t.r!Ect6Á1tú po'1mo6t pĎl obů'eě Eocisll' €t1cl.ých vJoožono!.
tí česLosroÝ€Dlra.

lavz.to.y Ja6tré@ plobJ.áě6uí 5poJ.noclých '.oí, ž6 j.ícb
voJ@st.é J.útot\y nohooaJÍ 'asahoÝ.t ito vDltř!ícb záJ..ží-
to.tí čé€].o.rov@5].a, . € óíŤí !vě€tl' Žs .Eý Jé cílen do!a-
dlt ilo !6donÍ zeoě t'ývalébo P.gt1.l6ntá čss ^. lloaotDébol
evěél b'at!6ké 6t!é]ry á v].áEl gpoJo.crýcb z!!í lejédlou vF
JÁdt1b podpo.u usloloDíE l€doorébo p].éDa Úv rsč' u611ulÍ-
cíD o uF měDÍ a rozÝoJ 8oc1e1l'eu| igóoucÍ úlo\' děbrď.
tří{ý a JoJího !řodvoJ. l.olunt8tlc]é 9tra.v Ý čssa.

lok].otoié 6í1ý č!Eto6rÓve6].a, Jgl. Ýypryvá ' uYsř€Jrrěné-
ho p!.o!o1ání 6btpi!n' č14ú řv 15ě, v1Áily g n!ů'ott!íbo sblooáŽ-
děDí čssB' J.ou !évDá odhodró.{l potlačoYAt v untí' již YJÉ
tyč11a stránA nA 1é.t!ové! pléď Úv KoBrílsttclé gtŤáDv č€s.
ko€loÝensLa a Jlž podporoÝála bfattBláldtá polade.

Toio Provo1ání' kt.řé J. Í.náe4ÝE po11i1cw4 tlob'uo6nt.6t
nalézá podponr u Ýě.ch' ].@) J. dlobá €vobo.ta' Dé.ávj'616t
e srchovanogt soc1áu.t1ctébo čá!to!1oie!st6.

v c61é! č.gko€1o9€nstu Be bělED 21' glpm ětroce pDbu-
kova].o p!oh].Áě4í pŤe€1d6ntA čssB ludvíka svobo(tv' ! íěoě
vyzýlql ud' Aby zecbo!ával rozÝghu a kl1it u věito!í své ob-
če3|é oqloÝědnosti a áby v záJor'! €Pu!1l'v 2Ab.óntl E6p!o-
ryělenýE č1ttú6.

(Svobod. , 22 .4.196a. )
ea99-.!9é9 Po vypár.ní ba!.vÚch sÝětlj.c zg}táJlry solětské Joi!-

!ot].y na !úzoýcb oístsch Pralv pálbu. TeEto ÚaDér tlváJící
vždy 3 př69tÁÝk@r něI.o až do 22,,o hod. ss opatoÝď po aĚ.
torlk elÍ. (os)

22..o hd. čB. lozhla6 vysílal dluhý pŤoJ.v F g€1ilenta Ťgpubl!.\l
!. svobodJ k s1tuAc1. (ěago!ý údal pooe svoboqy! 22.s.196a')

D.ází spoluobčeé,
obŤacíll 9é L vé,! poónrbé běhéD iltr6šdíbo o.udovélto dÁ..

PložívéEé c1EořÁdně véžné chví1€ 1 žlvotě naě1ch n&odů. Na
úzodÍ naší républ1b' 16toup1b voJaslé jodt|otJry sss' BPolu
3 P'jB' BLn, NDR' !íIJR. stálo sé t.t boz solbta3u ústaÝDích
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o!8ánl gtátul kte!é věal ýycb.Á'sJíc. 2s g!é zo@ovědnoBtl

l Dá!oťló! naěí v1á6t1 Duóí !'D1ljbou 31tuac1 ulychleně ř}.

šl't A do6á}t!@t b!'lébo oilchofu ct'ích Ýo&L.

Y toltto 6!ěru Ju. tb.šDítto dn. 9yvíJet úsilí J6té !É

6oučásé podDíD}y uEožnlly. M1@ Jtné J6€o dr.8 8vo1sl P1g.
náEí !a..(É!í Nálotbího BltooÁž.lění. v.ě.l j.6E J.dnál
l č1áuy vládJ' o něLt6!.ých neJnaléhálěJěích p.obléo.cb otn@
Ý.Dí loMÁr]ríbo žtÝota z.úě a zej!štění JěJí jli €adiy. zít-
!a budou J.(bá!í poloačovat . a #} iěříD 1 a př.tlgodou Ý1é-
dv lDž. o1dřiché4 če:!íkso. JssD 91 Ýědo! Ýšoch přoblénrt a

těžlo8tíl ltcré souěa€ná s!fuacó Yyvo!ává. znoE 6o věal. na
vá3' ':bází B!o]uobě.Dé! obracío 3 naléhalou ploabou' aby

Jsté ztcho9e11 neJvyěěí 'ozÝabu a vyhnull 9ó ě4ul.ot1v co
by !oh].o Ywotat poutové!ílodoé Akco . neMpráÝltélÓýEl

dů.r.dv. zv1áěiě vás' laĚI Eládož, o to upří@ě žádá&.

vyuýváD vé! Yě.cb4y daní]9|' !o1níw' l'trteua.nclt abJ'

J!t. 6výo Po8toJ.E znovu dol&eentoval1 BnlJ vztah k éoclA-
1lgDu' l.. 6Yoboilě a l .l.nok!act''.

Plo !á6 n6Dí c.sty zpÁtlry' ALění pŤo8I:e rcč a !řoer€ee
'é Prolůóě.íú 91ády t.á.odDÍ fÍooty vyJaiElJí životol ZáJDJ
e PotŤ.b| vě.bo uóJ Éěí vlastír a p!.oto a z6poěaié! díl.
drsíe6 ilá1. polÍ'sěo!át' N.upaitn€Dc do aďověfuost1| séELnF
[6 66 vělcbrÉ a 6po1u 6 tssč a Náro.t!í fŤontou eeilván. 1l je.t-

Írotě' v ú6uí o l.aší ž'Ýot náě1ch nálodút
(DoLuDlnty s pleay rEv)

v.ě.Ť a v nocl.
gsNr!.!4r!!-š-19!q-u!.š€č-].!9!elr-llclg

Pod1Ě hoihoÝéÍDých lnfolnací 9s v nocl zé stŤ9dJ 21. 9!p-
nA na čtlltg]. 22. slpná 1968 geĚ].o v hot€lu }řahg á5l 'o č1é-
nů ÚBtř.dního Ýýboru xoMlBticl.é stleny č.9kostovssl.a, áby
zauJal'l' BtenoYtsl.o ]. sítuác1 vznlkilé o|opací n6šÍ .epubt1h/
c1z1!t ÝoJsky. sovětětí du€tojtrícl pl1šLj' do eístnoštl s ně-
tté!ýo1 Př.ilstaÝltóu tÍv rsč - lyrr oéz1 nj'ol EJ. vá61l 81-
Íá]<' Flsntlěsk Bsrbífel, D.shoDí. Koldej a Álo1s lndlA - po
ce1ý ěá6 neopu€ilt1 zeBsdací síň. z po.inětu někte.ých !!ett-
6tav1t.rů Wrsč byb vydána rezolu.g, JéJíŽ glahou J€ kotl1-
lltovat dosavad!í €t6v. v .ezolucl neí J.diná zolltka o od.
chodu olupAčních voJ6l. á o proluštění př€dstaÝite].ů gt.ery
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a €tátu z 1ntg.!Ac€.
(z.Děděls}é novqy' 22.8.196a. )

Po 21.oo hod. č6. ro'hl66 Ýyďlal P!oh].Áě!!í B1.toltďého ú'tevu
čsÁv Ý P.aze l. .1tuacl.

Dlazí É! oluo!ě!né'
Boněí !!Mí ó1ou\ý dm s8'e6e g nelybláĚ€né ÝÁlv pětl

8tói.l va!Ěgv8l.é 6ofouly prot1 náěí z.El. otupántůD so aspc
d.Ťuo ná3 sraztt na ko1.JE| n€poirařilo 6ó Jlo 1nBtaloBt
tollbofet5L.u Ýlá&|í gaŤ.úttr.u. Ýyvo].ei'oát6l' rozvŤAtt
bťat.oYrqžednou !árLu' nov.lnalj. náe do bózhlávýcb s}cí vř
doucích k o$abůD' v D1].fu do.ud n6po@é 6l'tuAc1 vytváří
9. noYá Jédnotó Ýšech D-!ělcb Dáloiu, náloitno.t!íclr sbrpln a
loclÁlDích Ý!.tcÝ, n.s€oÁ o.hói&lnío vytŤvat až do ].o!c.
l Ú.ilí o 6uvéŤ€n1tu' dololradl, sÝobo.lr a socleu.lar..
N.'oěEá obětsvost placobíků !ozh]'á6u udržuJ. uáě. sloJ.oí
a. svět€B a po6j'1uJ6 .ašl odvahu a 'ůu noÝzilát 6á a Í.po.l-
16hnout. v poildíĎtách a8r.ó€ a l.!!.zového 6táÝu' Ý sttuácl'
k{y Jsou .oauš.\y ústavní a cént.ÁlDí po11tlcLó o.sáJtJl a
Ldy J. ře.la ě.]ďch Etáttúc! a ot.e1c}ých č!útólú int.F
no9ána, rryÝíJí ěs. vlá.le Játo J.dbá 1.8dnÍ ']'ádá čs6a Yř
ěl.6!é ú911í' aly splDi1a své Íunlc. Jako aládá 6uÝ6.á!níbo
.tótu a vorá náE na poboc.

PodpoDJ€h. toto ú611í vlát| . přtpoJuJo!6 i. k JsJÍ tý-
z!ě a poža.hvlúo. z.J[éE žátló!ět

1. žádáDé ors!žiqi o.tcho.l loJok pětI 3tíi0 z čs. ótÁtáÍ-

2. zegtaÍé!í !ěecb áa.és1Ybích atcí 'e 6t.ďV JBJ1ch vlád.
,. Žédá!. obnoY.Dí nolDÁrjúch Pott!Ínď (včct!$ zřuš€DÍ ln-

t..!ecďpro člMost Ěs. ústáhích a pout1c}ých č1tlltolú|
orgá.ů a o!ae1zácí.

v$!a6DežíD. óé řídlt Ýé 6vé práct a č1DDo.t1 ' těchto bod-
d1nÁclt a dn6ch výlvotr Ý1ády l. stÁtn1cké .ozvgz€ a k6 l.uihr.
Déváoe v1áilě, st!e1c!ý! a odboŤoÝýE @gán]n YĚochDy €vé áÍ.
ly k dispozlcl n.Je! Já].o b1ítor1c1, pubuc16tá. á].g JAto
občgDé tdokol1! toho budé zApotŤébÍ' Ýěót!ě v6ět.!ých atéÍ
nezbytnýCih k !Ab.zp.ěérú zásobová!í á da1ších sluŽ6b obĎř
ie1stva a ÝytváŤÍlté op6r.átiví pŤedpol.lafu L poskJ'tfutí té-
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PovažuleBe za neJciDnĚJěí ryg vn1t.oporitlc|dho ÍýroJ.

naěí z6Eě v }.n1!1 vytÝořeDé ÍoJď|8týo přépadě[ E}otsěnogi|

ž€ 30 n6zfců.lova1a snt kolabolantslá vlstÝa ánl }l1ka zrád.

ců naší suv.lonttyl Jež by posbúla aa!.5onb Dožlto8t Eýt

na !.'lnároóíú f6.u vě.oro@é poluěsní spoJ.lec]ďcb svaz-

!.ů é !á!azl.ů a uEožn1lá Jtb '-á.tolcí !o11t1.].é e,éÍ!žó. zg-

b.áttlt pol1tic].é ko1ebo.ácI s oblPsnty poÝažuJ.o. naiiÁLe zá

n.Jnal.}EvěJěí požsit.Yek itaé. J. to v náš1c! sl1ácbt (aždý,

Ldo by .htě1 !o'bít ze\l[ltf naěl nyněJěí J.dnot! a fazlt

dJb do ze.l naělB úBtevDíB člnlt €lúE, sl nEí být Ýědo!' ž.

by by]. so6i6í| n$áv16tí Ýěeho udu 6 že by @ lt1st0Í:1€ tgF

to ěln nltdy noo.lpustfla. oEc.!ěsícú !ob, ]'95a| třebažé by:l

tép'Ýé poěáte* obřodného p!océ6u' Jó plo né6 žlÝou přlpoEín.

lšou, '. oáD6 co zi'at1ilJé i sázcó c6lé Mě6 úg11í o buoÁn.

Dl Eoc1ouseus. ''. Ý sázc€ t6].é 6voboda .lova a ivúŤčí Yě-

d.ctÁ p!ác.' ti €iá náĎ hlétodblB v poEt.d.'ícb něÚících u-

Dožňo!ó]s ob.ac.t 5. k véD lvobodně 6 výs].6db Eěí P!ác..
DěJllv naě6bo stÁtu a nóů'odů znAJl už J6de[ ún1chov. D.a-

zo Jso€ zá tuto ].apituJ.acl záptatlll. !éJen zt!átŇ suve!-

nl!y' nezoěfďú utlPoDío státlsíců a ErllóDó' al € tgl.é strF

ě11Ýý! otř€6ét!' z něbož se néě rú.od .uoubo t'psMtoÝáÝol.
Pro n& neí ž1Ýota !a ].olonou. chcÚ€ žít a pracovat v.

5toJg. J. !o v naĚtch s11ádrl
(z i €cbr1c]ďch dúioó] Přečt'.no pouz. 2ědat1. DokuasDt
z a'cb1 Iíj čsAv.)

voě.r ťvního dnó i ultcícb P!ahÝ.

Ergllt-39š!t[.E!
ozE].J c6\ých desítek k'JloootÚch dál,ek úě vó €iředu poz-

óě v6ě6r Přrvodly !ř.it 5pořitélnu na vÁilávsl.éE néně€tí. P.L

Jsoo t@ g kapltábéo sovětglé áloády ě1apá1l po střep6.h a
patfooó.ch Jgště Lo1éú Je.lé!áct,é' dolud Eěl Ýýoělu !ézďú
nop!.nšll příJezd seit\y. Žádá1l toho tápltána! aby r'ů!

doprovodll } .eěné&u Da il1Ť&kově náňěstí, Le se š1o do-

6tet Jsn nesďovou uucí' LteŤá Je Íěak p!Á!ě po.I pallou.

J€1 J6oo s sěb@ a Ey vš1cMl . tón soÝět€hý ].ápitán, Dáč
dů6toJní].' dva gertác1 a já Jsoé es Př€ce jen dosta1l na

oí6to vě Ž.bsvÍ. Raněný úez1tíE zéEřel. tentob]át to byt
6ově!é}ý voJÁL zastřelen p!ý zéěkoilIlkeo, gnád z obá Jédnc

6T

ho z PŤotěJšÍch donu.. .
By1o to potoD Elobo Etř.lby, étáu Jao k.yt1 pAncéř1

teků u .I1TÁ6lrcva jdogtu a opěi . vz!uě6!á b...da. sovětstý
podpluLovníL v61ícÍ to@ ús€br od B6s61oYy uuc. Po l'1Ťás-
kovo DáEě.!í á nó Íúbř6ží k ťó!.fu - na otázbut Ploč J6ou
tadJ' o.lpo9ídál 6t.Jně Jal.o italěí soÝětĚtí Óbto$ríci pří.
toBrí té na6í b.6g.lě. Př1J6u !ás !ťý cbráňtt př.d toltrate
vo1ucí... Byu Jso€ tu čtyŤ1 na ětJrřl., tt dYA óad!éc1' ].te.
ř1 11ž byll pŤl pětl EtÝých' t.E soiěts]ď výsai&éÍ by1 j*.
Jlcb ě.6týE pad!ýe a r3zvéz11 po aoooc'lcíeb Př.s ,o .aÍě-
Dých. PBt tu byt káPlt'áD náěí g!útty' b€fý Es p!áYě Y!Á-
tll 29 2á6E}u pŤotl náboit!éúr požá.u v .toDě E! Náp1Amí u-
l1cl. Potoo oběAn, tteťJt Ýáál ccstu ' Ruóld třídJ' !o něl.c
l1ke !ťažs]ďch n.mocnlcícb| tde nabízgl lir.v' př6dtíb itA].
Bedltcát svou bcv !řo vl.tqg!.

uvódělt J6Ee náěé aŤauDety a l.dyž j6o6 a. fozcbó!éLt'
řekr1 l9o. sbodně: Néř€loéD. vóo Egbl.donou, ! €Popř€J.o6
štěstí' e1 !u}u Ýáo n€podéoe. sEd iobl6 byl t'e po61.dDl
ára@€nt. oplaYdr J3oe ÝLděl Ý oěích sovět€lého kaPitáná dL-
zy. zaě].ubslo to l' Ý tvářl poitplulomí].ově. voJác1l l.t.!í
lrs.áYeLl Lo1e! s přédtíD jeoe Po91ouch6u| 'ř6tdl!ě sl.lF
!i11 hlaiy. odcMzeu Jse' ie Lepltán l.ětě zg ná!É pál
t!ok'! poo(t€áél á Ť.k1| Budeoe Éeďěr.t' o čM tu bylá ř!ě.
BoJíE Be, ž€ v lgcč€os oáte !ral&] Ýy. Js to straěEá t!saé-
d1c. A kdJ'ž chc.te, napj.ěté to.'Když Je to té.].t Ťekl Jsat
úožné, žs E1 něk(y 6 J1ndé .nad přocg 'ai podáos !utu'

(Ruité !řávo' a.a.l968| zlláštní eJ.zdové ěíslo.)

a-yý]9j!.!gé!99!!.?Q:.c.3:1:.glP!!.lgÉg.3-ape!.é.t!-g!é-ts!.!9?E{g99!1:

v nod ' 20. M 2]..a.l96a by1a lybláě€la úplnó pohotďost
g1av.í sp.áry slB. Pracovníto:D bJ'lo kor€o 9:1noc1 sděl€nol ž3
mše hJ'átÉc6 přelročllq oovětská á dalěí voJsta 6táb!' ěr.dt
vďšaÝ€Lébo peEtu. yeozí bJ'll louto 'rávo] t'al. obloeent A
lozhořě€nl, ž6 o}aDž1tě po přÍchodu na plecovlátě wJailtolF
u svúJ odpo!. Nělt €ří náče}úc1 jgko např. P!tL. vMěl. odka-
zovaI1 každého doi!ří8lušqých oe'í.. ůž dm přéd tíb bylo
Dožné pozololat u JBénoÝeého pplt. vdi].a, J6k Eu fuěně €toup.
1o| gebáe!ědoel. stEonéžděnýo rfěcovDíků! sF] Fe Proto n€opoEř
nuyp"ďcnuul t, '6 o pj.:chodl voJs]. do čssn bJ1 1nforoovét| J1ž
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eěry n6Jr.pěí úíysl' Aby byla Ť.čÍ!a plavilr a abů 3e Láž{ý to-
@1.ta k trdáloats! ÝyJádtu. Dělo:Lo to tloJ.!' á. 8tál. Ín !ě:
co čok.Jít nl něJa]ď lo'hoduJícÍ líot' ttórý Eě1 přlíélt Áéhv
otEai v c.lé 'álož1to6t1. loio oě6IÁY&í Jl.ú vě.x Btélo Bv'cM-
'.to. zřoJ!Ě by11 llfoloová!í o atťatsa1cté! 1 taLt1clé! Ptónr
postupu otupantú' rdyá už Ýětšíná rtdí bylá Jeeě ploti oLlrpo-
c1| Poěelt běn.! 22. slPba pou'Ívot osDáaoalc]Ýdh Ťočí o věšoní
á wý!.žóoÝóní Ťo.tlr přl91uěú].ů slts v přÍpadě odchodu ovět-

z F sl9 Prahá pl1ěl.a info!!..á' žo pplk. ro'!ár z B.!tolo-
'ěJ8té Eríc. ryBlel p!*oÝ!Ílry' .by lltktl !. sE].oY3kóbo. Dd!'
1 ptíLá' ]. 'átě.Dí t'v. Eládých Pří3!úrÚr.ú sB' E.ří 6. Po-
.taÝlll 'a 6. !aÝla.

Po Ýytůáš.ní PobotoÝo6t1 př'!€r lato Jode ' p!t'!ícb do br.lo-
w Erat!í 6!aáÝý stts bývalý nálděei6l tllnlgila níaA. .rontýž .!én
byl v budově příto@n t Př.il nětolt}É týduy plo!{rětě\ý nÁě€tBd}
vI. 6!Eávy Bott'. Pod1e wJáilř.lú DěLi.!ých goul.blrh! byl P!ý po-
Yo!á!l aby po!a.t[| Jat odhďovát ú6t! Ýyóí]únÍ r6gáLáÍ.lb výoí-

Ří'.tí !o'Ýědv s. oÉt uJar tstá funtc. 'b.v.\ý prL. Hott.l.'
býErý záBtupc. DáěoIDít6 llt lpráÝy Šporb.' býÝe\ý !áčÓ!.íI
l'nap.Lc. E!ál a dalěí. s@d!u}t! P6ěb, r.t.!ý by]. lpotu . dl.]ěí.
ú1 6oud!u\y uÝězn.Á' zstýt.l $otoě lwl . Étt d&toJníty b.'-
poěnost.Ťtích olnrpeěnícb Ebďfi. 22.8. wdáv.l v@iěk lotils' L á-
?lr'oní blltgkých žunalbtú| kt.ří Eěu ná v.1w8lanoctÝí do!u-
č1t l1'l!oÝó g oa8n.toÍonové pá6lv' 'áaalgnávaJící řáitění oltt-
pantů v P!a'... J€ště 22.a. oilpobdtto obbaloÝal vaněk pfot1 vět-
štně sotrilrubl okupantaké 6tanoÝ1éko. 2,.a. poťLaěoÝgl 8nab ]"1dí
t ot.Ýř.néN p!oh1óě6Dí stánoÝlska lfotl otu!ec'' sl.o.y. iPoěl.J-

t.' .ž Jat iloPeilno J.tbání Ý ll@kvě' tÚ euBí iloJít k lozu'ííéúl

PŤl vyh1áš6í PobotoÝo6tl. na EaJ.t.é opťáYÉ sra v P!e. v !o-
cl na 21.8.r96a by1a čá3t aoudlutto opo!€nuta. Po Éíchodu do bu-
dovy byl6 ěágt !1aďch přísruěn{kú l.tólnováns (35. B€!En' K!ev-
č16k' 'Apáě.t a .!91ší' ktc!ÍÝ ě€ťÝ!u 196a utÝoř1'1'1 t!v. ÁElY
Elsdých pÍí31uěníti1 plo bií. r6vla,.

Na 3p.áÝě 3é hovoř11o' ž. Je ta! od rán9 s. cfue!. N*do
všát n€Ýěděl' 'da le iítomován ngbo Jils.lt o ocblanu. v pát€L
bylo na alrtlr'u ŤBčao' Žé €. cíóař6 pBt1l úolD&. !ř €dtíú 3.

6a

2o.a.ó8 v tó'oo ho.t. ns !l|ořád!ó !o!adě u DrběgŤ'Lá EtÍi6t!.

vulsle šslgovlě.. Po!.dy É íčrstnlll Pod]'6 l.ho gděl.!Í vě1-

clúl uáč.bďct ottbo.ů It. s!ťáw !.1n!.6tďstE Ýn1třa a J1' !d€

by1y Íolttól€By úLotý a urož.na opeiřsní JóitaotltÝJh !áě6t!Íb!i;

lipŤ. 2" odbo! děl za úl.o1 obsd1i vli.ctqy tspltAli €t1olé ze.

!tup!t61.té liřáity a vsrwsr@octÝí !'ugo.1áv16 a nulruíska. t,ko].

hěl: zábrántt ěs. občelb v EoŽrao.t1 b].6tl.t a4r1 na těchto

7' o.lbo! Da ptíqý !o'tá' pp1t. Josófa B]rp1á dostsl za úko1

'áb&lt' aby čg. !o!b1a!.loul w.ílát !ťorůáě@í Př..btdnlctýg

Úv (ď t obtp*1 čssln. PPIL. vsnět po'.ÉJt !:tob1á!11' Ž. Ýy8ÍlÁ-

!í bylo př6'uĚ.no 'ásah€í o!aán'] sTB. xdyž bylo 2].a.I96a vé

{.]o hod. Ýysí!áno úpbé Plotůáě.ní 9řoib€ttnlctvs try' ko!Átato.

vál' '. J.l. o po.tÝ.h. .'.ho Ésob6í !Í16ě!ě ovl1hllo DÁzcaý e

!yšt.ní o.tabíclr. EacoýDícr 7. odbolu Ý noc1 z z7.. ^a zz.a.

(.61 /to 1tdí} pÁtt.slo po 'ístgclt' odtud ýysíla1y naě. l €tální

'o!b1a8oÝé sisnlc..
rA .P!áÝě Iv nsby1o iaj €eBiýít tÝr'eí' '. Jtž dn6 r7.8.19óa

př$tárÓ E 'u!yň6kó! 1.itětt zvláštní .Loiaólo' v€ lté.ó! byu

p!.comíc1 .ovětského Ýýbotu gtát!í b6zp6čD@t1.E0B á ti s Eá-

č.1ú$| srB přlpraÝoÝat1 opetř.óÍ Plo olupgcl" Ša]"govlě přl w-

dáváúí pobnú a !o'k!'ú J6ětĚ 21.a.l968 tvld1lt ž. Ýě6cřme

opatt.ní lóou p!Óvó.těB Ý souhlaBu 3 lív 6c' a ž€ !á pří!é t.-

I€'mlcré EpoJ€ní eg 6. Dubě.k6!t" Íolo sÝé pťob]áĚoní pozděJ!

oilvo1al. l.A 265€dání cl'v &sč, kdg byr vyďv&| aby sg wlÁdŤu

t obvlnění ÝysíIánéúu leaá]Eíll 6tán1ceu! a zauJgr k něúu Jaeé

ďsnoÝ1sEo a řoElt čí lo'kezy ÝlEstně p1ní' uÝ€.l!' ž€ Be buó.

zodlovídat J€]aně toN' o.l l.oho J€ 'd@tává. ŠáleoÝ1č á .'. Rypl

ávolÁvau po!a4y' B kte!ých byll ptítoMl sovětětÍ b€zp€črc8t.

Přt b1a6ování o !€zoriÉci cÚv lsč' od6uzuJící otuPac1' és E

to. oÍtbolu zd!žolo hlaBování désgt příslušníhl v ěo16 s nÁč.t-

Pp1t. vanět 6i Přl vyblašovéní opgtřérí noodpu8ttl pon1žuJí.

cí po'nóDb .a é.t!63u ú1n1slÍs 6. Pavls v too soyslu' že nt€n ěs-

šét u' bude zs1oz1ý něLite Ý. skr6pě'' '.Hoška tats už nepustěl.''
'' kactllíLálny wfulslI laÝloE opelační 3kuptDui a !úzÍIé J1!é.

téDěř vě1crmt náěolntc1 b!'du1 p!áct 6tls1ckých o!rÁnů' kt9!é
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vó.L ŤíLalol '. Ý€ Btř6du lyl s. cí63ř oóv.z€n Běla!! Fyě. .

!. iřý Foh!'.!L' á. ktlyby YoJgka př$ra o óÝa ttDy po'.lěJl' on

spolu s6 €. sÉtov6rý! by u Dá6 zostřl:ll !cžb. vg čtvltol Dě-

Etgří ěíŤ1!.1 Podbvu o t@' ž. cíoař A srto Eý chtělI do cssB

po'Ýat BD.lollltr.
Ast Po 9'oo hoil. v. 6tře.tu zl.a. s Y lenoólóřl plt. líoln&a

s}Éďá!6l'1o ně].olí! lldí. Bylt !oz'. BtDt gofuá! 6t.' !ďoutta'

Dub6Lý, š!!míč!t' ŠtaDb6!.Lý' Barabó!' I,uEáĚ' rcl}g' zLtd6!-

ban'.r' čs.áŤ r €Mit í dát!í. IolDÁ! těnto 6ou.l!u!ó! u}á'll

na třl příBruĚníty sovětsB. Kts á ř€L1' ž. po$.lou 9 ní!í ne

Úv rcč. rd. Ýc'!ou do oc!t!á\' soudlu}v Dubě9k6' sElovskébo'

rt1.éa á PaÝls a pŤ€v.zou J6 ná Es sl|B PlahA. Pa.ll dota!' .tla

sl .!aJÍ v'ít a 6ebou pístol €. robá! ř €kjl' ž. áno. otu.lo pět

eut: dvě sovětgké volbý . iřt !.š. s ř1ó1č1 skoblout Jeík€[ a

.tilěí!. .'6to so k 6ovětské@r 9é1w6le6ctví. Ta! ilo 6oÝěts)ďcIr

lEt přtlo.ll .iÚĚí Nž| ttcfý ss utázal Játo v.d@cí c€lé ekc.

a dár. govětdď plukovník s JBětě J€don tlůstoJníl. Autá otlJďa

u! Úv rsč. v budově s. hrásu !gJo! Ý pobí unlfofňě ozbťoJoDý

3aEop.r.!. š1o .6t o v.lttot. zÝ1áštňího oddílu sovět8tá á!Dá-

dy' l.t.ťý Dě1 !é úko1 obsatt!.t lfu tí5!. v pťmfu patř. Ý kancelá.

ř1 ě. ?o s. !lu' Ý břýtích ptal' tde nÁJí ].ánc6rÁřt !6. hbě.t'

fukoÝstý' Ký16agl' Pevól a ktlo !řý aá sdrdluby o@bně. ňítÁ
gi' '6 s€ !aě1ch p!acov!í|6l slts aá].€ z6ptal: iEilo z Ý& Jo hrdl-

ne? x.to p|tJ.t€ t !ubč.kov1 a t6kn6: &én.rl !!Ýo1uění Ý1áily' v}.

d€né 6. ln.tlou Jst. vz.t do oc}raÍ'y.i vě1cbn! P!ý odE1tr1t ?oz-

děll s. přítůástl Eoflt&t ót. a holuvě €s učlr folnru. š6ot

wtťanýcb byto pá|. oilv..t€lo do k&c€1ářs s. cfugřs' káE přý by-

u tsl.é přt'Ý€ilénl Bs. IbbčoL' sďkov6!ý' (!1.s€1. v přltlpoloJ1

býlt d€l.ěí sou.llu'l ' Úv. sovětětí .tťtsioj!íct Y€lll shá6ěu Er.

!16t!a !avla. rdyž 5ovět1 !řtváóěl!. s. s@koBtého a Kr16!o1a

ilo }ánceláŤ6' luBtu 'v.tbou fuo. 9 byu pťohl.dán!. také 3.

Duběol Eět být !ťohtéóttut. odPol.ón€ byl1 goudluzl odÝ..lmí ao-

vět5!ý!1 ořrrály z oístňostll z nAš1ch s1 3kt1ýÁě počínáu E.'f-

úant Peloutt. o Dubs!ý.
v Jlnén poBlání so Y€lúi eki1vně an6á'ovq1 pPtt" zilglěk ua-

cháě!L. l.t Ý. ětv't.k líolná! řokl' ž. vl.těl s.zDád vlÁ.ly, kt.-

!ý J. pŤuatettt' Fo gověty 1 plo Ý6ř6úro6t. \l-ládá !!ý v pát.].

ÝygtoupÍ' přihrásí 66 k !,sn6s€Áí 1..l!ového PlÁna Úv at a oa-

8ouťtÍ' koítlavďoluctďÉřc.

Ís tl.s-sfB FacoÚrít 6oÝěi.té 6tá!'í b.zpoěDost1 vlnotu'ov tY!-
du' žá .poJ.nat ob..dlu čssa' plotožo 6€ nopln[y podEíDry uro-
2€Dá E por.adáct! Ý čts!!ó 6 v batlotéÝě. !íBto potlAěoYá!í k@-
tŤá!oÝo1uc! á. u!o'ňova].o J.Jí !o'Ýíl.n:. ro 6. pťoJeÝ1].. pŤ.ds.
věít! Ý plot16oÝět6lďch plol.v.ch Elád6'. a po.lp18ovýcb átcÍch
prot1 IJ1doÝý! D!Iicí!. Jeulož h.oz11o !eá]'né n.bézpgěí' ž'
kontla!€vobce vy6toupí ot€tŤ9Dě a &lž. Ýypubrolt každý! d'6r'
wol'al1 3poJonol uá 'átladě v8!ě!vsLé 8dlouw .vÁ voj.t..

Potutl J.l€ o 3. Dubě.}a' vyJá.|řll s. o něE J€to o é!oÝě}u 61..
bó vúl6' k16!ý .6 obtloPtl 1ld!t' néúeJícílt g. Bocíal'.!!.E ÍrÍc
3po16čnébo. ro|t!ďétně fuonover soudluDý rŤ&ďe a sDtov.Lého.
o 6oudluboÝ1 cts'ařoví řotl' '! !eví' co chc€' a ž6 J6 to sns.

Dát€ v1nohrloÝ uv..lt' '. byta oh!oě9!a č.. b.zp.ó!o.t' ž.
tade pří.].uěníků s!ts byl. 'atč.Íta' n.bo pÚopuětěná z6 .1už6b'
lod1ry těchto ptí!]uěDlli by].y p€!s6}uovát\y Jat Y byduětl t.t
Ý 'áEě.trrtbí. lla náÉtb, '. totll tlit ngní, €!gu!ontová]. JúdDy:
liouska (b}'v. náč- I. óp!áÝy t.v)! roě!.! (býv. náč. 1I. sP!áw
Ív), ní!. (býv. Eá!'!bl'6t!á e Dáč€bíl Es sE)i' Špeltl.
(býv. 'á6t. náě' 1I. spťáÝy). !ěEto uťl6! bylo p!ý ub1í'6o.
Jďe Y podsiatě o $éna těcb udí' 'g Lt.!é 1ntÚÝ.nova1 !úá!ct
KotoÝ' blávDí pďádc6 Ý čss D !'n1stó!gtYu Ýn1t!á' Jl'ž ótíY.
u 3. Pav}a' abJ, n6byu' 'bavovlilt fl!|}aí.

v opatř.nícb ' lrt6!á by]'a p.ovÁilěna Ít. 6p!Ávou ltv Ý6 p!o!.
Děcb o|.uPdrtú' rEltl zř.Jd vý5itlMou !ol1 13. o.tDo! It. 6p!áÝy
(náčol!út HoÝolka) ' zefuéna potuit Jil€ o úánj'pulsc1 € ýJ.Ílačt
6 JóJlch vypÍrutíĎ Ý mct z 20. na 2]..a. lolyEy .lÁvď noÝořtoÝl
pp]L. RyP1. lrcí ó. zúěagtňoÝát1 lEácovníc! šEšgt' Íotít' 01.
bic' Bauo!' vácíl. o colé akc1 větlél A sloluFacoÝat na ní !á-
3tupc€ účslnÍta II. .p!Áqý E'rbltE.

21.a.196a v a'oo byla z přítezu coufats (3glt.6tóř iýpr!) w.
tvoř.ná 6}upt!s p!ácohíků IJ. sp!éÝy: B6fan' št!on' Br!íán|
&áě6k' J6tíné].' (ol.ts"

Táto sbrplnA D!t]a dáls ]. .lt'spoztci soÝět6}áúr polsilot lrch!-
Ďov1. Koló! 9l3o odJ€]a calÁ skup1 3 &rcnboE a dstěíD nc'uá-
ďú 6rát€D xcts na v.1vy6tan€ctÝí sssG. tád .g rórcbl.n sotLál
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. italěfil p!eo!'t!í|ry KE' t.Jráu! v'!obÍoÝ. g 3 býÝerý! Př

r.óc.l !. I. !p!áÝě Iv (i|o !. :'962) IolčanoÝe. Po d.6áté bo-

'.tlně 'í ltcbln vy!Átlet ětJŤt F6covďly z€ sb'pltty ! tíE, ž.

utá'í totortb .ut r{'Áá Eí6t! v IŤa!.. BlE'án . J€líE.k v.fllt

to1oňu ne !|!.Ír'!td.trc 6poJo' do !o'b1adu lÍ.áěol a ná 6 slB

} Iob&oÝt J.r É výsrovDó pčáú lrc|'jtll xoliá.

v t.t'o době byu Jr! v budoÝě v.rwslgnéelvÍ sssR ŠÝ€.tk!'

Plllď' Indr. s dAlěí . \ord! ].o'oo ho.l. p!1sE1 l,m6t.

xol;t D',o odJt].. toloÁa !'9 tanh' ktelJu v.dl Š1non na Úv

r'*. s tolonou J.I lircbln' Dětollt daláícb p.6.ohí\ů Kts'

' nlch' J.ó6Ír !. právttěpodobně J!.ÍIlrJ. !ra1íveJ|.o (Jdé o Ýgdou-

cíbo funkclonář. KtB).
Po ptíJc'du nq Úv xls. ' ].t.!ý byl Jí' obsszea, t0,1o zJlšiěno|

'. J€ i.[ t ro réoo.|Ťít.ú (s stB Eaha' tt €ří plovádělí ' €tčo!í

€!. Drbč.t6, s@].ovglého, KŤtr6k' ŠpaěLs. N6 ťfu rcč byl 1 dál.

ěí přrcorttlít KEt }to!ý b!,l bětÉ! loLu Ý haŽe ilg II. óprávě lv

p!1 J.aDbí Po l.1u11 blvcb Eb..á.l.
v budoÝr Úv }.sě ÉJ$dovau t(ca 'oFéDA od6E tntďnovaďcb

!dtd!u!ú a tdttlolu c.tá br.low' přtě.o' Jl' Ž.béoa po.Áhál

.. D!Ýl.l' v€doucí lpoJovecího o.Iděrúí ÚÝ tEč. Dál. Po!1zovou

..!a.iy p!.co!'ííl.ú tfu ! Pň1tor Jtl por6Al Fý s. rg.t3' poooc-

oíL s. xolťt.r. r J6d!tot11výt Júán'! tdtto EecoÝ!í} l'Í uÝáěl

po'oá!]ry, !ó. J. "dobý" č1 nó. (6)

l r za  L
v.ut.l. .Poj.!.ol,o! voJ.t Ý tt.t. I stl.óoě..L.l tt.Jl

v Jru oohtlDl r.ř.JD.ho poř.dlu . !o álaí' n.!ul.u. ěta.

nottt .tátníob o!8í!o' byto 'Ďít.!o toj.a.L. t.llt.l.ttí Ý -

.t. | 9tř.lloět.L.r E.Jl'.
Byl J..t Dov.ř.a Do't&o.tú ÝoJ.n.Lóho t.ut.I. e ! t.to

.'. Pottlrno.tl r J|u obóuo hLt!ílo r.6ta P!.!y . st!.do.
ě . . t . h o  l . . J .  Ý J b l . . u J  l 3

l. s cíl.l '.l1.t1t b.'D.ěno.t P!.ouJí.ícb r och..alt ob'.

vrt.l. rŤ.!' É.d !.b.t'.čÍl oh!ol.!í alc.ri .ttr.uích .

obtrlÍt.Út'.b lttto' .. Lt.rjht .. ..tl.t.li P!.l.D. ' !.il{r.

\'ch 6!.cht ob!.aír .. r. Ýl.ebDJ' obč.DJ r..t. . Plo.bou' abJ

n.Dí.lt to !.'by!t!.' D.''cb.t.ll r. 6iých doD'o r.tl 22'oo

ho.t. r.č.!aí .! ''oo hoil. nnní. il. Y. tl.!t!ír t.J.u obč.nó'

- ? 3 -

t.jí!e dětÍ . rlád!|.' .bJ .. Ý ut.il.tt. dob. a.to.lor.lt. a.
ull'cícb r r laBícb.

2. l' ilo odtollbí !.!tt Lo!.uí t.l.jÚch .bor.ld.D! . j!\ých
poitobných átcí . rlttlolií od Púloct 2r. l.!u. !.958.

]. rě.t pŤí3luěnýr odrověóAý|'uDlc1o!.to| t.jt.t1r,\yDrou
č1Mo!t obcbofuí .ít.' P'.tl'd.].no.t doD!.rJ' pllr' .iboil .l.Lt!.-
r.í .'o.l!ilo'.jlĎřElícícb llully obJv.t.l,tru.

/t, Yzbl.d.! t ylnltL .liual !ov.!uli tr D.tbytna' .bJ .ot-
h]e.o'. . t.l.Ýizní 'y!ír.!í e ÝJd&ání d.nín' týl.DíIo I jt.

nýctt ti.LoYltl' bylo Doitrln.Do .oú1.!.! P!í|]'u.Aých oÚtán!.
'. oblscÍ! !. !d oDčúy a vě..!tqy odpoÝ.dE. íuúolo!.'. P!..

bJ . stř.doě.|}óbo lÍ.j. . r.l.b.iou ,.óo.tÍ Pří!D. do.bžoÝ.t
po'Adatb' táto rojí tý.w.

vol.!.]ď l.ut.r
v P!rt. . stt..oč..t.. tsrJ1

aat{otý a.n.!.l.Polučít
I. v.ltěto


