
J.bo !I'o1up!uooÝ!ít{' v ilot'1!o t'l také o8tř. k!lt1'oÝá'r

!..toír cí6uŤ Jako taJóMíL odlověd!ý zE ěltrnoln čt. lo.

Bunl&aěÁícb progtř.dtc.

v.d6ní naěí .tra!y' 6t.Jně Jako PŤ.dá.6a ě.sto.to-

v6n.aé ÝlÁity l!'.Ú.ník' .s t.dy o rí4Y.r.cb Glgs dověitll

vo .lbvíu' kdy u' otsulaěrí J.dnotty př.}Ťoč1ly d.Ě. ýý-

so.hé bl!Dlo..

za.gdá!í Úv' J.bož !. fiíčest[lla alt tt.i1ná J.bo
č1.!o' př1J.lo 2]...4'n!r tofru1kó. v toúunlké g. loilpoltl.

J. z6l!éna ta čé.t plobléšé!í př.d!.it!lctÝÉ Úv E9č ý'!ý-

valící &6 kt1du' ro'9a!. a pořédtu. Dél. 'as..lání tř.tl-

loÝábo Úv !otvt,dl].o' '. Do!řlpultí nÁřlai do !ř..u.d!o-
výdb Doúě'[ t ÝB1o '. zá&l.d aalěí ěíDEo6tl .t!.n'

d.č!í !roar&. v '4Yě!u koúunlké wzý'á l uavazoÝé!í

&ontslšto g v.11tsu okulačnícb J.dlot.ts. Eoúuntté t!!1ó'

lat ř.].1 !.vacu1í&' okulac1 ce.Io!1ov.n!t. J.ko !..lítu'

neÝlglo věe} na Ýě.lo!í dřubou skut6ěnost - !obouŤ.!í .

las!ý !é3ou!1a6 ěggko.lovlDslébo olyvat€16tÝt' pdltu'.l!

91g!atáŽ{ vá!ěaÝBkébo do!16u'

E!ot!ě !ř1Jatébo koEunlté byly dábol'tlDě !ag].ény

křalsty! Ýýború! .trauJ áoě'!t1c!' kt.!á věuk za.6déÍí

tř6t1novébo Úv n6zna1o. Ý těcbto síěmlcíob' o8tř. '.

řo' €há'.Jícíc! .o 6!'!16! kod'!lbé' .. ve lkut.ělostl

dáÝaly píkt'y t. to].abo!ac1 d okupúty.

^radé l!o!t|' 23.8.L968/

!.ták Í.'. !o1ýg!aí1. !.abl 2

E.lo !1uÝí 'a !á!oil?

ěrvRrrx 22. sRPl{A

L]9:!9g. sloEě1lo .cbút. !é.t1 ě1.!o r'v 19ě Ý botolu !!a!..
/o3/

!!ýJ!J:vŇ9lÍ!!.9.i$!E-!!!r!!9Í-!Á. g.9l!g!-r-!9-
!!r-I!ě!r-P!!!g!!9!í.-':-4!:-.:r9líg9"-{!49-E!.

?l.!rTrd .. ..š1o odpo16dE. v hotllu Prah! 22 č1.-
Dd ÚÝ' Eětour d.].ěích i. tlosia'l]o v Pňběbú l.dnáíí.
v.č.r !ř1šu nr '...dááí lod o.b!a!ou 'b'uí o\uPálto

trotil.!' I!d'e' ltÍ.l< a !A!bí!.t. !říto!no6t .oYětErých

dfutoj!í]<a '!ě!1l. pr.dchozí Po.toí !ě)ó.!ýcb ě1.!o Úv.
JÚltýúl to1.!oB!ty .. utízau ú..lét' Ý.líoÝý' Jak.l'

Iádla l lo1d.!. E ň'' 3. příř!d11 1 rt 's!' 'éd.].r .by

0v přiJd usrr.!.Ďí' ' !ě'ž by !.gou!1r!11 66 .volá!í!r

llnoŘldn.bo uv.il.'du - lt6rý by !rý !o.tř!'l .ltuac1.

!u1.! 'ád.1' .b' it.l.gítl. byll !oslc!1 do &!aJo a ot!.-

.o ] utltilřoval1 !rpětí.

Př.. Přítoulo.t oku!!ě!ícb óí'toJ!í|.o nét.oh:L llBdo

z čl.ú Úv !otÝ.dlt' ž. by někito lsD !ě!Í€i'.ý ě..b!ro-

Ý.!3Lý o!8{'l tÁdal o Žá6ab ! otupac1 z.!ě oztroJ.4ý!1

.í1.!1 .lalatéřo v3.ě.v.t(óho do!l.u.

!!'přý6 i''..l I'ollocí 2o.B!I'4 dolttlo př..l6.d!l.tÝo

Úv E! itoll! Úý B39' Ý DěÉž !y1s ě..eouloÝo!.!.á .t!s!!

obvúoÝéls !.ilodrž6!í! dobod z č1.t!á t btt16tav'.

c..Los1ov.n.ko !!ý n.zstEÝllo poléú1ku' t.bp!ň !!ott
!l8!atéřnt varěév.kého .lo!1su .. !rý EolAk gtulEoÝ.lá

/oraállzováníú .výstř.]'ko. na ststoDěst'té! r|Á!ě.tí l

př.d budoÝou Úv s'c' .t.JEě Jsto !od!16ÓÝou kÚparí !ro-
tl !1doÝýE !111cíď a v.agní 6t!€!y p!ý i|ovoluo it'sku'

v aocr JBÁá .tyšeu' ž. 4 D. JlsEoÝaDí 8oud.!z1'

ět.!ové fi l.EĚ | !.í1'ní k@1.á' g. oblEc.Jí !a klBJs}é

vj!o!ý stlany a žÁdaJí !ahélé!í J..néb1 . olulaěíín1

l6dnotta!1. Těcb' kt.Ťí 6. v .lo!ě !.J1sié' a]. !'o !é!o(l!o'bl.a.u a t.1€ví!1' .!y 6. za.ta1y a.n.!é1a !!ohlí.a .



'!ÝotD. (to:'.žl'iá' 'dr.!rlí ud.t !Ýé J!á!a Dď or1cl{l'!l

P!ohláĚ.ní' by .. núlo úožné Ýí!.. J. to včat FoJ.v
obtv' ! toho' '. budou Eéřod.! odlou'.ll JŮo ''édcl'

E.ří .vfu J.d'Át!íb Íá!ádaJí nálod l. !'.(lě. K. '!ad.

vytýč.Úob oí].d i '|PoM!utí ba !.Du!!.L!. o.t.t!í

!ř..l.tav1t.1. .t!.ny. E. ulad. tlob' tt.ří c.1ý!.v'!

.!ilc.! . dulí déÝóJí 'Ě! plo bllbo !Pol.óaýo! 'Álrú o!-

ěr.o lrl.bo .tátu r lt.ÝábaJí P.o tuio .}!.v.duÝou věc

po].oŽ1t 1 ž1Ýot.

J1ž dřív. Júó u ..!11iů.' rold.ra' Br!Dí*. r

I!d!y Eěl! Poobyholtl o toE' Eit! to t rkční! !!0gr.ú6

!úí ltlsqy !y.1í .tut.ě!ě dobř.. iítí ..l Ž. n.tlí š!!o.

cbu' !bý nt Dě! tt.lylo !řaÝdy tlocbu. o!'.cí!6 ó I'roto

té Ý!.ohný Ý.doucí PŤ.d€t.vlt.ls u.ě.bo gtáto| na čl.ny

Úv Esc 1 !t d.l.géty .J.'.|u. r!oÝěřt. a odtuit. tstový

zlo.ob ledníní' !.t.řý J. cítít zledou lvoloity' !oc1au.-

úu l Ehá b.!bu r'. naĚl .tfuu e c.]ý aíě !é!od.

PoltaBll.' !!t!e 2

!99-!g!. gov.t.Ié J.dDotk. /66 tř.El ob!n.!ý!1 tlenslor!étYl

o!..d11. !.ťl.t.ol. . t1sLá$u gÝolodn.bo rloÝa. vĚ.cb.!

t.chDi'o}ý P.!.o!ál lI1 !zo1oÝá! . bJlo la.íožběno vyJltí

lvráĚtÁíbo 'ýd.!í sÝoboihého .1oÝa. Bttlo & 7.bod. byll

'!!ě.t!.tlcl !.o!uĚtč!1 ó6{ ' !.(lalo. b.'.loÝol.Dí Ý'Ít

. .6bou J.LýlouÝ tl'Lový Br.Ť1ár' /i/

v !a.!ícb bodhácb. slturč!í lotd! '.úšř.4ý I'!ott' to1a!ore!-

tóu a '!ádoó!.

!9!!-99r9:!!.!5É99s
Ploludul JEŇ !. ío n.v.!.rého JltÉ' do dhrhébo

itn. !řot1p!év!í o].u!ac. .vobodDébo c..ko!]'oÝ.Dgká. ^

k'oíě !ttt.č!ébo h13!u leaélaíbo !.'Áal.lóbo č'.!ozbra!u

I
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J.!. '..l.oul 1 h1.. Jlný' hlt! i.oh' E.řÍ ! !tlo.t1
otuP.ě!Ícb úř.dú t. cbtěJí vyitóÝ.t 'r iuuÝěí D!Ďí }o!u-
!1.t1cké !t!.ný' 'r Dluvěí ě..].ýcb l .1oÝ.n.tých dě].!í-
lo' řo1DÍ|d' lnt.1ta.n6..

J. r'bo.t.Jtr.' t'otr.lou-ll Ý !říštíc! boitlDác! .
d!ócb J.Jl'ob výzvy lDélt Ko1.lé!. ě1 Eouctébo E.bo toho-
Lol!'Ý JlDébo. Í.ěfu1 Jod1nýDl l.aá]'ríí!' t)ř.il6t.Ý1t.u
J. Dubč.rdÝ Ú.tř.d!í Ýýbo! 19ě| p!..lil.'tt !.publ1tJ !tr(t-
ÝÍI sÝobod.' Ě.Díto'a vráda . g!.LoÝ.t.bo p.'lu.ttl'
D.š. lároil!í '!o!ta. věŤí!. Jb s onl v.ří Etl!. tuio
obaDollou ddÝ.tu !'!k16s.!o. . nlgaíD. l1 'l.lá!At !!-
lÉéla tÍ!' ž. by6ho! !o!řé1t 61uchu blrloD ltóít !!o !ě'
31ovo '!ádo. J. JtdÍ!'D Éplcv!'ýts o'nBč. ú.

gtrÝÍ!. .. 'á .lova ě1.úy Ústř.dního Ýý!o!u E9ě
bž.J.úoÝoov. t'!on3!.!é.la6. téDo v. tÝobodEó !s.t.1.-
Ýíu'. . !o'b1... . !oř.óuJíéí' .!' Úv .h.tly '!..ér1 p.!-
!Ú.!iDě . uloh1l Do'lstt'zovat náě '1vot n.!uě.!ý oLo-

!aoí. gou!t.lí!. . J.Jí ýýzÝou t P.ď!tró!' tb' !ýu
utázběDí' !.,!oÝotoÝell o!ur'.ě!í ÝoJ.I. a n.'.vd.u lb
t..L Příělltu L zíkřo].Ób' loj1qbž tlutalitu do."ěděuJ.
!oz6tŤí1.Dé ír!édg lÍclodnílo bu.!a! tlo.ty !ř.il lu.lovou
!o'b]..Bu ! !!yt.č!ě lrou.tá k'.ý bař16b 11(lí.

věřío. !!š1l! sÝoboó!ě 'Ýol.t}h Žc|tu!o!ú' !al1
gt!a!ě a Ýl'lilě' !ÁlodhíDu sbŤo!éžděnl 1 D.Et. !ó!od!í
!adě' n.Ýěří!. 'Éóc!ó a kolabolaDtúE ocbot4ý! '! óí.u
ěočoÝ1c. prod.t n!ět aóc''.1tst1ctou 1 !.roó!í č.6t' !..
š. .ÝěiloDí . u!ří!lté odbodlÍbí vybu.toÝat il.Eotr.t1ctý

IÝ..!í !Ít !.č1 podt'otu' !lu6í být z.hitutl t'.čír
o!oY!ž.ní! a t!név1!tí. v to!! l.!. 'rl.d!o - kot!u!{.t{'
č19noÝé J14ýoh 8tra[' b.z!aŤt1JĎí, l'idó Ýěříoí 1 b.'-
Ýě!c1' Yět'6b!l locttví obča!é c..lo!roY.h.ka. rsĚí

zbra!í n6J6ou tE.ky| dě]'! t .aeo!.lJ'' .).. Eš. J.it'tot.



. ..!buto.t tolE 1.aébío! .t!rltatýóh t ttéi!íoh oP

sClo.
oillovč! 'ř{ťto!ú J. t.d' J.ttlní - oPov!tr.Eí !Áfodr

! odóítlutí !ít 6 !''1 coLotlv .Pol.oča{Lo' n.llult J.-

Jich PříL..'' b't hloc\ý!1 l J.Jlch řýídr . 1žý'! Pro-

bláě.Íín.

P!'i .. 'řddolt ^l ĚlJ. .Ýobo.lnÁ !.P!'D1!L.|

!ý!!.9!1:PE
o.l. iln.ěttíbo ldar z.ěín.Jí !o.lpl.oÝó .tc. !. tl!o.

nr!tě!í lt.!.!it!. It!rbě.l.. !ř1PoJt. 1 w .vol t'o.tDl. !

!.troŤt. vě.t hlouět' l u.!.oÝo!uJn. ol!lt'.!tý - !r.

ší J.dllou .1l!ou !b!eí v .ouč..!á chÝíll J. dostoJ!ý

ruo . .6tto!o'éDí ob!.Jrtot otuP.ltl u1luJí o to' .by

!o!!uělt'l nrĚ1 J.dnotu . 'í.lau !s1o'ělné Pro 'lldu !g-

!í 'l.t!t. Í1rn' to n..!í!i óo!d.t'.tt|

/c'L1o.tyroÝ.!ý !.táV

v .'D!í.b bod1 ob á/ ýydďr ro!un16tó s.u.!ábíbo ětábu

ěs.a!úÁdy t.úto t.táLt

r.'olu.. t.oúu16!g-g:!!!ábího..tá!u

EonuDl.té 8.!.!{tÍího ětábu csll oltl.. P'.t!.tuJí

!.otl .lÁ1. tr*Jící P!otl!!éÝíí otlrllct n!ěí r.lutuly

vol.k' varšaÝgké .BlouÝy' tt.!á PÓÚĚ1la Ý..oL!' llo':!J

ú. '1n.'odaího 'P!áýa é íaruělla !álla.hí Ý'taby !6z1

Ěsll . oltatDít!1 sfi!á.laí1 v..ěav6ké mlouÝy' kt.lé ..

!úě..tÁuJí ohlPao. úší Ýla.tll

J.d!o!!rě!ě . dot63D. !ož.óuJ.'. oócbo. oLuP.ěóích

ÝoJ.t ' ú'.d !99E' urolD.Dí !.č1cb řád!ě l d.rolŤl-llc-

tý zYol.Úc\ .tŤsllo\ýob . .tÁtEích ěinlt.to' Et.ří

l"* o.l'a*" bt6BovÁíl otu!!ě!íil o.gánJ. Do o!uště.í
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D.š.!o ú!.!í Ý!tn! oru!.ční!l ÝoJdv ěáó.!.' .t' t.lo
ÝoJ.tA lbn.d oDulttb Drš! Dě.t. l ur!o'a1l. i.L !r'!urý
obod E..bo !éřo.|nÍLo lolpodářtttí.

P!o!lačuJ.!.' l. n..ot'!t.6í!. . u!.1. Ý'tÝář.aýú

JsrýdlorrÝ Íňlo..1 Úv Etc t)od !íltltou otuDrč!ídb .F

6áa!.. . J'lý!ítolÍv tlěllnl 
" 

B.í l.aÁr]rí Ýlád..
oó't!'uJ.u. lor.bo!.ct ! obr!.ě!í!t voJ.e' J.to 6ú-

.noJ!íó!. - túu!l.t. a.!.rábíbo štábu cgll .. t !í n1-
Lil' !.l''3PoJěí!.' ,'.otl !rl..u ltilu !lld' Á.'J,.touDí!.'
buó.[. !..P.ItoÝit Jru!ě lozbt' Á...bo '!.!!í!o v.u-
t.l. t'!rr.1il.E!r npublj'tý' .lrÁ.l!íbo g.!.!ál'. bdÝít.
sÝobod' l J.to k@u!l.tó buil.!. pln1t u.!...!í . ''.t.!ou
uDu l.dt'ně D!bě.l.ov! .t!e1ol.!o '.d.Dí.

PožaduJ.E. oL.ažltá tonáDí r:v.alrořídtt.bo tJ.'.u
Esc !. úči.tl. řltit!ě . d.iolř.ttcl' tÝor.!ýců d.!.8ítn|
Ýě.t!. .ouóNho Du!ě.ta' guto'.l.ho' ě.t|lítt' Et1.g.1.'
cí.rft i sr'.ěLr. J![. PřlDÉÝ.ní !lD.!D.č1t !.nlš.ď

P!$.b J.d!éaí xlv..l.'.tu f,9c.
!ro!ín.' óy toto n.ě. !.ovolád b'lo Po o.lý (t!.|-

!í ó.! w.íláúo t línlo ÝĚ.!1 doBtup!ýal Pto.tŤ.(tt' ó..-
l.o.1ov.a.Ióbo lozblr.u.

PBbr ?2.!tTn 1968

g1tulč!í 'D!.vl ' Děi't. '.Iutt!l n.ro.!lo. r P!rt..

919:9:!!íl!!!-lg1.!|-9!9q!'{9!
ortopodlotá l]'tttla Dlt.}á lllultaí !.!oc!lc. r.

oc1tl. t)o.l rglbou !b!.!í oil !al.ot.!o !o.tu. Byl 'dě.n
op.!.ěÁí .ál o pollot.!. c.lá budoÝ!. oP!ov.!. děil 1..
ží D! ohodbích a J. Dotř.bt J. !ř €.u!out óo J1ďob hdoý.
v.il.!í Dgt'l.é fukult!í n.!ocn1c. 'á.lá| ůy .. ol.'žtt.
př.ltrlo !. střÍl.!íÉ na bu.loÝy . |by !.bl1 být ' ludoÝý

P!oÝ.z.ni. nooooní.
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v. oŇtl!| tó' ls! do.tru. Ňfucúoí rPot.!í'

!oó.Pt.oÝ.lo '...!í . 'ělcbtl ó!..tDeol D.t.I. í.kult-

!í !.!00!16. uI Ý PE'.' l.Lrřt' ýylotošlolltí t'!o!..o-
ří'' l'bo'!rttt' t.!tr?l t.tlttéřl . loEoo\ý !.!ron|o !.'o-

t.uct plott otul'Bo! !|ěí '.!I c1zí!t voJ.t' v. rv.t.

'.louw. Žáór'jt L/ ols,L,ý ď6botl iĚ.ch cltíob ÝoJ.l

' !.rú6 É!..l' 2/ plolnl.tě!í 'ttč.ďcb . lDt.!!oÝ.!ýo!

Dfiillt.Ýttolt .tétu . .t!s!ý' 3/ ol.!!rt. ďo!í!í xtv.

.l.'du x3E t. úě..tt 
"č.6b 

il.rotlitlol' 'Yol.!ýob 0.1..

gétd' '. úěÚtt r.d.!í .tnry' Jr.!o'1t. !u!ě.b' g!!tsov-

*.bo' E!l..ir' glrčrA ! t|l. 'ít! ú.tř.d!í!o vý}o'rr cí-

..ř.' 4/ t'ro'!rl č1ltjto.t l.€ír'í.L tř.iltt.vtt.Io !.č.ho

.títÚ' !n.t'd.ř!. I.sÝotody' !ř.d..d' ftltí.l|rílo .bto[áž-

.l.Eí $!toÝ.t.ho' v1úty !.PubuLý r J.Jíbo Dfi6..d' I'a'

!.Éíta' ÚY Egč ' !.l. t ^.Dubě.t.r. od.uitl.!. lol.bo-

!.ě!í .to. !út'' !ol(t.ta' Blúb' l.rDírLr l vě.cb'

tt.Ťí builou '!á!t.doÝ.t. l D.oob'.Jně věří!. !'ýl ld.árb

. 1ldu této '.E.. i'.|tu'ž. vláltý 9s9B' !ol.Lr. Idltlti

r !ul!a!.k. !.v'bovl !.ě1E PoŽ!.l6Ý&fu' !ó!t.n. ! Dá. l.!

lrtvý !Á.od.

^1doÝé il.!ot.acl.' 3.'Ýlcštbí vydc!í' 22.8.L96a/

&-$99-!gr. 
gtuP!'.a .oÝět.lýcb ÝoJáÉ !!o!1l1a do buťlorr'

č9^Y .. ltálodní lříó..

!t,:-B!. B.d.ro. z.!.d.l!lďc! .ovl! byla ob!á!.!. .ovět.Iý!l

rola\t.

í. ětÝýt.t 22..!t'!i ' 8''' loiltD b'tt otu!.čllnl

voj.t' Žabt&. '.ditc. z.É.ltÚl.týcb noÝ1a . !.dak!ořl

byll 2 '.d.ko. ÝyboĎtěnl. !y1! ňáb oó.bríla t1.ké a .

Ýt.cb'ry Pro.lttilly !.o no! ltlí 
"'chég6ní 

naštcb uoÝ1E.

P!.!to !.d.}c. z.t!.dě1dhích !ov1t! P!!qrl. dá1' l ob.!z.-

- & L -

!í' E.ř{ !Dít.. xt|r. 'rtí! Ň'oo.t .ré !ď1úy' 1 !d'.
r ool'.Dé Dířt' J..tč t1.bout.

Bot'bo.lll l.!. ..' '. buil.!. .lo Po.]'.d!í !.!í rc'!o.-
tt Ýět!'ě 'louž1t !|ě.!u lldu a J.ho potloloÝlh ld..l'fu
(lEo]ďacl. . .ocldteu.

uz!ávd!6 J.! !ř.(t6ia't!.1. !r.l .tétttí !061' tt.í
J€!. .1 v úlulýcb !ě!ícíoh lvoult' . b.ří ' t.to 6bÝí-
lí' !.!r!d1].1. aridý '!ádo. llíoí !!ndát bluv1t Jné!.l
nd..bo né!ó(tá' J.!. !o'hod^!tí t.Dto !t{doú! od!ítlout
Po.]'uÚnogt. v. obýí:'l' ].dy.. !otu.í hld|tottÝ r!o.ob.!
z.o..brout do !|ěí !rá06' !ř!.t.!.!. dál. t'řtcoÝ.t.

v'tjÝfu. l ví.' Úr. D!át.t. l ět.Dá!.l .Dy.t. od.
!Ít.ll po.lóuc!.t loboto1lv' tdo.1 ry.1íl '. !Ť1.l. J.-
ho .býÍl.' l (t.!. .. t !oc1 A !. Io'?ti!t !od!oru'|.
č.!t!ó LoDuu1.ty' Lt.Ťí dloulo loJorrlt z6 oDt.t Ý !aší
Poutlc.' ' t'o l'.dDu 1968 - vělDl !.IlD !élo.Ifu - Ý!!o-
v.rl í.a!n' !íl' t'!o ob.odu ll|!í Yl..t1' I'to .lut.h.
hulólní' .llEotlltlov .ocltu.!u.t

^ř žlJ. .oudlui DuDě.kl sfirtov.tý' c.rnít' cí..t'
Eal.a.1 . dalěí .t.t.ěÁí .J,!oY. i.to !.!ě' !:t.!. oLuPalt
P!ot1t'ÉÝně'.tll !.bo t!t.t'tori.'

zrcboÝ.Jt. l1ld t ro'v.bt' !.dtjt... Ýýt'lovotoÝat
l !.t,!ož!ět. otu!Úi!!v! YoJ!t&' rby !!.užtL lt.ovot.oí
. 'ůíl.1. lrěi lldi.

leatoJt.t otu!.ltfu .!1 J.Jtob Přrllulovrěúu no!o-
!á!..Do| nlc nóvfu.' nlc usud!.' nt.o ! .J.J1cb 

n.}Ít.!í
!.vylotrávátlo.

}o1.]cllv ..ó!tc. z.!ěd.1.]ďc! rov!.!

Rol.! 9.oo bod. !!ě.l. ot'ět ''!ll.t 6ttt.1.Ý1'.t

9.oo .. lo''2 bo(t. lob.ěov.la 26.!16oililDÁ pl.DltJ'Dí .obo!.
ls h úč!.t1 162 !o!l!!€ú. ?1.Áu! .chváu1o (to!'1. !.r1.-
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!.utb Asg& ll8, líDB, Il,B, lll /Dorl.ri.o t .t.t .. t6r-

l.l b]...ov.!í,/ . !rot..!ttí t'robláě.'í .d'..ov.!. Ylíd.r

r p.ll.|.Eto! tě6bto .tétt. P,.ó!uÉ I! !o!!oil1o Ý. ý.ě.r.

!íc! loótudo! '.'l.t oD. t'to dob!.!l' !r Ýčdotí Ý.1-

Y'ttlloón &'!u!!Lat Juao.láÝl'.t ltbd5t.' .í!.t. udoÝó

!t!u 'lty' IoDgol.l. 1tdoÝé '.publlly' Eo!.J.t. r$ov.

d.!ol!.ttct. !.Putllty' vt.tD.!'lá d.loktltlcL. r.!ubu-

t'' !.!t.!6trc1 llolty !éro.hí.bo o.vobo'.!í Jthílo

vÍ't!.!u . Ý.lýyllu.ctÝí KubéD.Ió t.t'uDllv. Pl.!d nt
(Iál. t'oÝlřllo Př.6..d!totvo tyP!.coÝá!í! PloÝol.Dl t obý-

Ý!t.r.tttl. ^.t.d.l' ltl

lí.roibí .hto.'ó.!í D..to.lo'.!.l. |oo1t1''.tlcll. t.-

lutlltý !&la. t'ol.!. č..Lo.]'o'.utlý! udá! JtLo D.Jý'..í

ora& .tátd locl .uÝ.llrD'njio rtáiu . řÍib. tvolt!. !t.-

.td.!tr! r.lubltE

t.t.sorl6tý D!ot..tuJ. u 11á! . Dtll.n.lto Dltt .t..

!0 Ý.tl.Ý.L. .douÝ' ./8998' lDB' !Iů' II.B' llw.

Dř.ó !Ýíří o.l. .'.toÝ. v.ř.J!o.tl

Prorú.lul.

1. '. ž&tný ú.t.Ýuí o!E.! cgsn !.!y]' túoo!.! L J.dEá!í

]rl n.d.l L DěÚ' !oo!l!! !!1 D6!o2v.l ohrP!ě!í J.d-

notly Ptrtl gtíto Ta!.N.}6 rdouÝy'

2. !. Dov.žuJ. otr'!|c! cgaB '. t3!o'Y.qý .lt a..11í Ý !..

t1ní'od!í! !ěřítttt' J.! odloruJ. 'á'adlb .DoJ.!.cI'ob

.úluv' Li.!. .98B. tIdto ltíty !d'

3. ž. Ý^á.t o.trý D!ot..t Ýlád.h . pÚ]'.D.ltfu těchto

'.!í' Lt.!. .. ob'Pro. úč.tt!í . ložadul. ok.!žlt.

utoDč.Dí rkto !.síu Ýnč1 !.sLo!1oÝ.nslu' J.ho obyÝ..

t.l.tvu' ot.!!lté .t|žo!í voJ.k l no':cÁt1!!6t. !.'l!.-

!o6'rícb Ýr..!o'

4. l. !ouě.r!ý .t.Ý poÝ.ěuj. t. .tlý Ltlt1otý' tšt.ťý!
J.ou obtot.!' Ýč.6!4| do.ud uj.ttD|a. .oůod' . ..louýJ'
. c..lo.loY.D'}.! . l!.ttoÝr\ý!r .t3t''

5. l. J. rolhodluto t'odDlt'rout 'ě.6!'i. t|otřrb!. ott.tř!í
Dlo !.J1.t.!í .uÝ.r.Dltý ě.!t6.1oÝ.!.t.bo ltdu. u!o-
'otňoj.' š. r.tl.!. tottÍl.!í dá.]'.dt' oh'!ao.' týl.JÍ-
oí .. .v.tov.ho t6r'rl'.t1ot.ho lllÍtll dol'.óají v !r-
!.! ro!..bu !r b1.w v1áá t.ó! t.!í' tt.t. .. otuDro.
c..to.loÝ€D.r. úč!.t!í,

6. !. J.Io J.dí'!ou 'crolDou vlúto ó..totlo'.!.t. u'!.Ý.
'l..lu !ř.d..it' ..r!s.o.o.'.Dí}ál Ect. ý tÝětlu il.lo
duvětu t Dořr.luJ. J.ho otseřltý 't.ýÍat do tt'!.ko..

!élod!í t!.@.'..dý''.tĚl !ot'boil!. týto ot.!tít. 'o-
'.daÝ|šy E! Př.dsttÝtt.t. otlt)iěllcl J.dDot.t Ý čsrat

l. .}.-,1t. !t.l.v.Dí vš.c! boJovýob .toí' '.čt.!.!o Do-
užívé!í bolov. t.oh!í'ty' tt.!á oblo'uJí b.!,.ěDo.t r
.lYot' D.ě16h oDě.!o'

2. ol.ú1tý odclod Ýě.o! oLupač!ícb J.d.!ot.t t ÚggBt
!'ř.d od.o!.. ot{'ltJ .t.č.Dí Ýě.ch l.itnot.t ' oD'.-
ilú' r..t . .íd11čl'

3. !.Ý!čšov.ttí.. ob'Dtěttíc! ot!6lt!ú (to člbDo.!t' ěBLo-
.roÝ.!.]ďc! olsíaol úř.n{' b!t1iuoí' tíÝo(lá .Dod.

4. olEl1t. Ýrtvol.'l !od!í!.L Pro !o:náJ.rú ět,tao't
YĎ.c! .ttÍt!íob a Pol1t!.ctýo! o!8.!ó . J.Jlc! tu|itolo-
!.řo'

'. ot.!'lt. ploDuště!í .oudnůn hDč.t'' hltovttábo'
&l.3rr' c!fitílt' š,lět.' cít.ř. r it.]'.íob| o!tuh.!íl
L.lo.l.1 ttří}'.t t JeJl'c! 1!t.n.o1' tito J1 D!oÍí]it.:''
tsoo Ý.dl ýý.l.oby .pod. . o!tť!.!í ř...!í d!.r.d!í u
.ovět.\ýo! !.!o J14ýoh stét!ícr Pří!1u.!íro oluPď.
níob J..lnotclt

6. olúž1tý n{v.tt do nrllcí !ř.d..(t' !á!od!í!o .hl.olÍt-
il.uí ..9EŤtov.kát|o' t'ř.ó..dy Úv lÍ! ..tr'í.a1r . !'Ť.il-



..i!y clÍR..cí.rř.'

?. o}óžlté Á."réc.Eí v.ěk6!ýo! lrostíldko doplaÝ!Íob a

Jl!ýob' kt6fé 61 o!u!só!í Jg.}Dot}y !6z vědo!í a I'rotl

Ýol'1 Bě1ch olgént !ř1.Ýol11y' oksižtté !.o!uětěDí

ÝĚ.cb zaúĚEtngEco' kt.ří lyu 'ad!'.nl'

8. obloíeÍí 6polú - rozblgsu' t.l.ví'.' iláhollBo' t.l.-

to&íob lln.k' poĚtovĎíbo 6tytu v!ítŤÁí!o l !.'l!á-

rod!íbo' uožné!í nomátní ě1!no3t1 Ýš.a ll(latscíÁ.

polya!áf íckýú zařízoDíú.

Íc'oduí .b!oÁáždě!í katlao!1ctý žÁdé' aby .. !.odk1ad.

ně ilolt.Ytl !říslušt!ý odPoýldejíoí lol1t1oký č1n1t.1'

!.!o ě1!''t.1ó !ěi1 'léto vaÍĚaý.ké .blouvy' blrý by

!.JÝyěšíru o.sttlu.tát!í Áoc1 Ý d..l.o.1oÝ.!gku . toa.č.

lou pl.tíoBtí vy.Ýětul D.!áto!Ďé 3kt'' l DbŽ doš1o r

'alr6t1l sP]'Eě'í ložadEvm' !ítór{ Jsou 'átít Íá'oďrí!

.b!úéždě!í! Ý1á.lá! pětl átéto YatĚEYgté súlouvy a orru-

t'aó!íEu !éžfuu !ř6dt1édé!'.

Y EEz. ilno 22.6ť!na 1968.

9!3]L!g!. Ďs.!ozb1.6 obtÁ61r vý6lsdol. !od!1.ové 6kc€ v oott.

mltloÝě !a odÝo1c!í Po61Úcé lEdry ' fu!Lc.. lyto ó€!!á.

!o Í|.J!éně 2o.ooo !od!16o !a J6bo odíoláDí. o!ěa!á aoti.

Ýg](lova l1tulí' ž. !y1 kdysj' l € l1cb obě.noň.

9!2'-u!. čs.lozbta. vy!í]'ut zlrévtt' ž. té].ograr!í úqtltdu

v Prg'. J. okulovátá.

!9rl9-}9g. c''!o!hl..: n&ěst.k úlnlgtlo v!1t!a v.sB1goÝ1č

.. !?ol1]. . oLu!aě!í'l' loJsLy r ÝyddÝá !řík.!y k z.tý.

Látí a.Ě1cb oběalo.

!9!''!g!. Ú!'.o'hlu vy.íl.l Yý'Ýu 3.Ý.!oč.6Lébo t.!al. I.

a.a.řá]'Dí .tívc. d!6! v. t2loo. ÍodlnoÝá .td't. ÚÍ 'ý-
Jédř1t plot.st tt.č.ho ]'ldu p.ot1 o!u!.ol.

sl'turo. Ý D..ž.l. .lolrrrYš l .tátlovllLo o.a'!tých ooDt!Ýílú.

B9!lÉ!99! k9-[rP!!!g-:-g99!-I!*rJ19Í9!-!9P]9!91!9
P99!1ts-!L!:*!Ěs!
!!it.Ló v.ř.J!o.tl.' vrcdč . c!]..u !Álodul

ro!u!l.t. a o.lbo!éll Dott!.vDího Pod.ttt' bl.!.!!É!L'

ProJ.ruJí !..oo!r.. . losl.oníĎl u.télo.t!l. Ý !.ěo! .t.-
tI t řáoaJít

- otd!ž1tý odohod otu!.ě!ích 'o'sl ' Úč.bo ú'.!í'
. ulolnšDí J6d!ání t. !.š. nímity E.Ib tt!ívo!'l.trě

!Ýor.Dý! 'áBtul'cúu' t.J. p...lit.!tu gvobo.lovl' ..
DuDě.koÝ1' l'!ž.0.míLoÝ1' 6.s!!loÝ.Lé!!r' d!.cí..řó-
Ý!' . dr.E!1.a.lov1'

'Áro' €ň žádáls !ruě.ní J.J1oh 1ntoEác.'
. o!!.ě.ní ě1.!o ÚÝ (sč' h.ří !. lP'otl.včřlu l'!.

l.!kcú a 'élEú! ÚÝ xsc' '. 'rádc. . }oltbo!a!t'.
!J1ěiuJ.D.' ž. LoDu!1sté á o.l!otdř! v DP g. tu.lou

olt.Eio"3t výltadDě I'odl. pokylo dog.Ýadnícb řáitt!ě tÝo-
t.!ýoh o!aá!o .t!a!y u ílády ! 's !. E.ileJí 'ístat iló
!n!!ýcb !out!.vo! . bospodíř.\ýcb ftbtoí' l.t.!. ltn
budou !abí'.t olupgltt. UděllJí Ýě. t'!o ud!'.DíLudu
!. n.štcb p.!cov'.ětícb r E..toluEtl u!rc.!. !úě!y v do.a-
va{nía vtd.Dí !rovotov.'!' záÝoilí a !od't1lo '. .t!.!ý

Po.'!lřoÝý 'ýbor Esc ?odD1lový výboť Boa
v.d.!í Dot'!.Ý!í!o Po.tá1br Po.rn*oÝý výlot cgl

/DoP.aÝál' č. 3,3, 22'a.l968/

!r9:!!1-g9r*!É9: ÉtoJí na .výcb úí8igcb . v. !tí'.!ýob
podoíELécb obEoWJí cbod !ěBt.té doPraÝy. !ř.stož.
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r P!s'. bý1 ryddlr 'ír.' wobá'.Áí ito 5 ho01D' by1o o.|

5'oo tto 5'3o bodb '. {9 gtttolu.ových l1n.l Ý DloÝo'u

,rÁýc! J3. !.!.o!á1 !. 'Dá'í do.ltžoÝ.t !!.tě . Pod1.

ote!ž1t. .ltu.o. J. upr.vov.t. !!alvtl. Ý'J.1ý Lo1.! ?.

bodlE' !. !.tt6!. t!..y' t'obrd J1ú to n.!u!.ní t|ol.Jo-

Ý.ho Ý.d.ní . Lol.Jí . t'ogtrvc!:Í obplěúoh J.d!ot.l

iloÝo1''lo.

^.ě.ní P!.br''2.8'\968/

t!óÍr'í .| 6|'í oDloÝlt Dlo'ot

Dott!.Ý. J..botltÝJrl &.tY J. olaaul'oÝí.Á t.Eol

! údlrrí EúíchoÝ odJí'děJí Ýlrlv nr n'.ři g ubn..lo!.

nlbo !Áóň'í .úět i.!itubtc.' ' btb.ač. . r E..lu!!'

Io.t| t.t.tovi6.' . v!šoÝtó .u.! Ď€6Lá !Útělov!o.'

! vr1tř!í6b !ád!rží Jo Ý !!ovo'u J.E !ěhoÝ' oťlluil ..

t.'P!tÝÚJí Ý1áLy Ý. .Eěru tý!{ nrd Ist.!' Eolí|t /D!..

ÍFDut*/' r'.fu!' . D.ěíD. !!aÝbí ĎÁdňlí . !ádr.'í

stŤ.il l.ou t'o.t loDtrolou okultčDíob voí.l t tu.lít .b.o.

lutoě v'Ť.'.a. ' t'lovo'u.

o to!.o].lóac1 .. .E'í 1 .utobu6ová ooPlava. z l1o.

!.!co ÝyJížděJí !Dol. Ýš.il tí1Ú!'. spoJ.ttí lsaí lou'. !a

l.lEéob ilo B'nB a !l!.řc.t loštov!í úrlldy '!ou 1 n.itér.

ur.Ýtt!'. xoglíě.t.t. t.l.fouí c.nt!álr Ýl.l p!.auJ.

!o!|át!ě.

!.!0.!l'6. !. rrr1o!š D.r..tí pŤ'lJírÁ od !.!!ích bo-

ilb .toÝIy dÁt.o{ I!í.' tatž. !Á6oDý J'ou 'stín do.t.-

^..ě.t!í Př.!.' 22.8.L968/

B.toluc. n.D. lt.ttú. Plrbr.

!9'-9:P}.-í!9.!.!:!rg9!É!lI
llroující !.!. lÍtt!. !!.!a Ýyláóř1l1 !.3oub1..

. ěi!!o.tí .'||lě!í .erl|r!y Úv Elc ^u,lr' &ola.!' &tbí-
r.tr t!iltr/.

'ídaJ1 ol.dltý r b.q'od!í!cč\ý oddhoil otu,.čdců
ÝoJtt' t.'odll!'!. IEoItu.t.!í bt.fuoY3Dýc! ií'!.Ý!í.! r
.t!.!1o]ýcb ěí'út.ln a ole'ltá 6Ý0lí!í uY..J.'du' J..
!oř .l.l.aátt !tt.oují.í lÍ1t!' t'o.tytlou lbou DollPo'!.

lí.bttitou-l! d!.. do l8.boiltDy rllolll rat.!!ov.úí
ú.ttÝDí . strint'.tí ěi!1t.1. prolušt.n1l !Ť&oJuJ. ..
&1tú. } Yý'Ý. vŽEo . o].!t!'1tš v!tu,ul. do 8.a.úhí
.tévb'. r této ttár.. v'Ž# 'č.c!Á' '.voó' !.|í v:..!tt'.

^.ě.'ll Práh.' 22. 8.L96g/

hobláš.Áí Ú.tř.dú &tl' odDotd vláttlt! ss!B. !tů. !tl)a. ttt .

!l!! !oó!o!uJ.n. rý'?u t|ílo.lDÍho .h!o!éžit.Ití t ě..-
ko.1ov.D.I.ur ltdu o .ltE.o1 vytÝoř.u. !.slt!o|! ohllrcí
ú'.tí ěsgB Ýoj!k' v.!ě.v!t. !'1oúÝ'.

Y.d.!l ÚBo tloÝu zd6t.tiEJ.' '. I'řott!''iÍV!í olup.-
o. 0938 vytvořu. plo ud !..].o.rov.a'hr D.J6! !.př1l.-
t.Ilou lout1ctou .1tÚo1' t1. !!čí!é JLž v.'u. o!!ožo-

v.t !t.tt.Ťé llÝotDč ilol.žlt. ú.!b| ho.r'od.'tt.ho žrÝotr

!.Á.. J.ou oůtol.\y dopltÝlt 'é.o!oÝéaí' ilodáÝt' ?al1Ý
. .1.h.í6bá .t!.rg1.t Ý!!1llJí Poňto!,' v. ldlrvotllcivÍ

. d6rčíoh ú!.cíoh EÁloó!íbo bo.t'odltfut'í.

fu.!.! ''' !iuó!o ě1.Á{ Boa obřroí!. !. . !.l.L.-

vou Ýý'vo't na Ýtédý s99a' PIa' !DR' ll,n . E.R' .b' fl.

8p.EtoÝ.lý stét!Í .uY.!ónt'tu csEn ! &!.d odvol.ly !ví

Ýollka' tst.!é bÍÍDí !&oD!. 'ládě cssl . o'tltDír !t{-
vottlliaě !vol.\ý! ols6!{D Ý. výkolu J.llch .vr.boBÚal

22.8.]'968 /cyk1o.t uoÝaÚ l.táV



vý.Ý. gÝ.!ová t...l. !íttr

váž.!í přái.1ó l

s. .!utt.! ý !ícíoh r. oblroíru t.ltolrét !A YÁ.

4'' l.t.tí ls!. do.u.l 'tóll Ý !ř..lních ř!dáo! těéh' kl.ří

Ý'.l' odiulovau uá.uí' .6!..1' .t Jí' t6 lylo &..ko11Ý'

ý'd' J.!. t'loJ.vovau úělnlou 'o1tóifltu o!lt.l.

I|Fí J.r. to !ý' kt.řl J.!. oDltí !á.1lí t !Fí l!Ú

to !y' ldo Pot!.!uj. .o11ó.Ť!'tu. J.ú' obýrňoÝ.!í ! !.ě.-

bo| ě.ho l.!. .. d}dy Á.doPu.t11t . doPu.t1t n.oht.l1.

tn'.-u to Dlt.lo do!ř. loloudtt| prL J.t. to 1 ÝI' kt.ří

l.t. . !!b1 ''dy .!o1u't!co'au' '!ót. Úě. ttó'o!y' .

!!Jc! .!š. uéloty' át. nal. koá}'.t!í Ďt!ý.

róýbýobor byu ob.|!.!l 16D.rl.l1tt1olou .t'á.lou'

t'1o by to bol..ilÝé' .vč.l !ýt obltí .s!... .Ýých !.J-

!.!.í.ů !ř3t.1' J! E.I'o6bop1t.].D.' v..l. L n.ooÝ.ř. !.!1

l..!1 Dolloloýýr! t !í!oÝý!1 etl.!!.

cttělí J.!. .ÝobodĎ.' 6oc1áu.t1cLó r ilmolt.rtlcké

c.lko.loY.Úko Ja].o n.6í1nou.ouóá.t so.1a1í.tt6tébo t.-

!o!t' cbtt11 J.a. .oo1.u..W. bluboo. tlds\ý' k.l. .1 bu-

it. .Lut.č!ě Ýtciltoui lld. J€!. ě].D' YB'.tÝlLábo !!i|ít''

t!t!rý !& !ěr ch'áltt t'ř..l .aÍ.!í 1úI).!Í.ll!Ň' !.uobt{-

D1l né. všat rll !ř.ó okulací !řét91'

!.otož. sÝ.toÝá !.ilt !ínl Ýžóy lluJíÚlB steov1lto

k. l..'ité .€r..1, P!ot1 ksžóéúu DoNšováDí ud.Lých príÝ'

oě.Láráú!' ž. tgk uó'.ní t !ý!l. roa!ořt.' !!o'ít| !í.

J!.jrý . !.ko!!!!o!1Bní loŽ.ilav.ts! olu!ántl n.ší u!!. ..

!u.í l.h!..l lt.bloutl !Á-1t být J..tě něoo '.cbtó!.no.

!'. to t!.J.tt Ý 'élEu aá.' s1. 1 o.lóho lool.ugtíol.óho

t.bor. 1 'větovébo !í!'t.
gpotálth. na Ýfut I4JoBuJr. vĚ.cb' !í!ové 'ýbolyt

ržd'| J.. o .Ý.toÝý !íll

Pltht 22.6.1960 !..!or1ov.n.Iý výbo! obrÁnco !Ítt!

!tobláč.'!í obvoibílo výlonr Ett v !..!. 4.

o!č.triú PrrLv .

!t.!u! oDÝo.ního Ýýlonl (!c ý P!'i. 4 !'oJ.d!.ro
d!. 22...Pr[ t968 .ouč!.!ou .ltutc1 a !. !o(ltl..l. 'DráÝ.
kt.l. !í ! d1.Po'1c1' 9roblaěul.l
V !.dír. tpá.. !s ota!žlt.t odolodu otuPačDlch voJ.t'
2/ žán.,. ob''!ié t'!oDuět.!í t!t..toÝa$io! ěl.t!o v.d.-

!í .t.]tJ,' šl.!a ÝlídJ'' ltólodníbo .b!oúé'óě!í. tt&od-
d &o!ty . Íá.oitt!í tt.ly' E.tí J.otl J.obě or'tíÝn.-
áí J.d!.t Jl.E.! E$1c! !é!odo ..!tiÚý . '!Jl!tlt
Ý D.llE.těí době rlo!ú.llsol loli'tl'ctýo! . ú.tav!íóh
lrrb !.l.ho l1du,

3/ !ou!r.'ír. ' ob.ž1týl .vorá!í! .J.tdu x9ě' kt.!ý J.-
d1Ú 'ó Ý táto ýéžE. dot. !!!dtÍt rolho.tlout JÁ.n..
o.1. .t!a\y . Ý. !'o.Děob .Ý.!o rldu.

4/ od!ít.h. t d1!t.!cuJ.!. !. oit Ýě.ah Do!u.ú !uo!Ýr-
\ýob Jdlotuvco ět .kup1E' ti.ří !' cbt.u dluv1! .
Jldnót J!.rrá! stlanÍ t 11tlu'

5/ lttovu zdo!.'ÍuJo!. | ž. za .ýé l.!t!é př.lt.t.ýl't.1.
PoÝďuJ.!. 1.adlně'rol.!ého P!.!la.nt. !.lttbllv
I.rdÝíLt sÝobodu' v].cdu Ý č.]'. ! p!t(l..dou ID€.č.t!í-
l.!' Íé!o.l!í !b!o!ážťlění v ě.l'. ! Jo..!.! sE.tor.L6t
Iíí!o.bí í!o!tu Ý č.l. . it!.rtt.a1.!' c..Lou !í!odaí
}úu Ý č.t. . dr.c..t!í!.r cí..Ť.. . r..l.!í Elc
Y č.1'l . ll.r.rd!.i Dubč.L.!.

6/ olrodní Ýýbo! Esě P...br 4 il.tuJ. }.{'ňl.túr . ob!.-
Íít! obvo.lu' '. 

" 
t.chio .lolltých t'od!í!L.c! !.obo-

ÝéÝaJí fo'Ý.hu ! J.d!ot!ě lodloÍrJí l.a|Ít!í 
"..l.ní.t'$y t n.!t ú.t.Ý!í or8éq' Ý č.1. . !tt.1d.!t.|

l.!ub11ry .!r!áilní! stn.!á19! !ui|vít.! svobodou.
oY Bgc !. o!!.oí tta ýěocltný to!un1.ty| .ty .Po1u
. o6t!taj!1 oběÚý !. !o!tl"1l1 tu 3tanoÝltto obvod.
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'í!o 'íbo!'r ElÉ' sb' r..P.Ltov.]'l J.tt l.6tt1rtí Ý..I.!Í

.t!!)ly. .títu l wJdřoÝ.1r to v r.!oluo1. t'oóI|1.ý

Doil toto P!obj.éš!!í . rd'..oÝ.lt J.J xtv.!lnoříd!.Ú'

.J.'ou .t!.'ý' v.11i.1.tÝí otup.ěníoh 'oJ.L a Ý.1Ý'.]'a-

!.olÝÍr Pšt! 'úěÚt!.!ýoh '.rÍ.

oY EtÚ !dí1. !!.ouJ.' buil.u. . váú Ý. .PoJ.!t.

'.!. | Ýáúí' bu|t. . ul.lt|t|

st.,ro'1.lo tolt'lt'td c...úédý.

l|sg!!-!*!r$slst:
o rt volérn . !ří.1uěníkn ct.].l.lovó .!Eádý '!ét.

! l.aábúo Ýy!í1fuí !!.ro!hrÚ!l. voJácl uPo.l.ohu lo'.

IrD. D.!.ttlull. v !ouč..!á dob. 'oltéÝijí Ý. .!'ýoh }..

.dúá6! l Ýš!!Jí .! b.žE.!u Ýý.Ý1}u .. 'b!t!.it' z.obo-

vóřJÍ ltt.tÝ.í !.!l.t.!ct . oě.tÁ'.Jí ó.rlí !o'kl!y v.-

t.!í .Eá.tý' É.rli od Ýě.!..!í!o it!. - Jú J.u. .. .loYě.

itěl1 n.oltotál!.' .1. ' .ltr?ělyboórýób !'!Ú.aú - '.'..ló

Ý ě.1. . !1!1.tr.! !á'oit!í obr.áy Y buóov. a.!.!ábíbo

štítu Ý l'.'t - D.JÝlcío!.

}!o!láš.Eí LoNnlltt Ý .t!ódě!

v .ouč.!Eá óotě J. a.Ú.''ýš nut!á úít J.dEo!naě!.

.trlovl.Lo t !áÝú!á t'o1tilcl. .1tu.c1. Př..l...l!lctÝo

hl.ÝDího ÝýboÍu EEc !! uno s čl.!oÝ. o.lo.!!é(t!í!o p!í-

p.av!ébo výlonl Egc p.oblršulít

- t tt..lál. DlÍě !odpoa'J.D. poui1}u' Ltuou Dro.r'o.

?.1o Ý..l.aí Egc l' ě.1. .. ..Dubč.k.!' Y1édy Bgsa v..

.l. ..c.ríít.! a né'odDí}o !b!o!Á'itě!í Ý.d.aóho .'

s'.!lov.lď! . v.lbníbo Ý.llt.lo ozbřojo\ýob .1r t

'!.std.ttt. llPubllly s!'oé.tní!o 8.!.'tt1. IÁdÝíLr gYo-

b06!.
- v tttlÁu ÝĚ..t!.uáho 6o6ou!.!í srtu.c. Ý'dtl. !ří.

6ho..E Ýol.t v.'!tÝs}{ sd.ouvy žáóát!. co E.Jrozho6.

!.Jt' rD' Dyto lLo'!.Áo o.l.nt ú!tř.tt!íú|! řÍ!o.u
.tlEJ'' 'l|Íltě! lárodtríEu shtot!éžilěEí t I'!..td.!tu
ť'PlbltlJ J.d'|!t.

- J.il I'Ť!.ýš.ě.Dl' ž. dt1Ěí s r lolltlly .tť.ry' Ý.
3tétě !lt8í .t.!ovlt ÚÍ ótŤauy Ýcd.ď !.Dubě.L''. tl..
!ou!l|!íó.' .tý Pout1okó úl.oly Es! u!ěoval' Ja}álo-
Il' 3tut'1'tyl !.víc a!ol!yMě. !ud.d. .. říd1t J.ithč
u.a...ttíl o.lé!o ÚY . o.1ábo přÓó..óD!otYl.

- J. !.'D'tE.. .!y !t !tY..J.'óu xgc Dy]'o 6.1ó Př.d-
..ó!lotro v ě.1. .. .'DÚbě.ts.!' ú!tř.il!í LoltlolDí
l r.Ý!''!í !61.í . řáil'rč 'Ýot.d d.l.aótl D. ÍrY.
.1.!'1.

. od!ítd!. ob.tt.!ť '.!uD11ly ÝoJity YltlrÝ.lá .d'ouÝ''

Po'aduJ.D. J.l16! ďo!od' !.otož. J. Y .1rí.h !r-
l1ob ú|t.Ýrio! o!sí!t !ub.z!.čl't budoít't{ .oó1.].l.-
'u 'r !él' gho.!. toto .t.!oÝl.\o !!ol!dú.t . s.!..
!élse !rvloÝ.\ýÁ /v.11t.1 .ovět.týoh otslr!.ě!ícb

ýot.y/.

/v.ě.t!í ř'á!.' 22.a.\96a/ lod.DdltD tr c.lo.
!t!íd!Í PříPEV\ý Ýý.
bos EtE Dlulovll:

3!'.l9l!9g. ct.!o'!lttt voJ.lgE '.11t.l úě.ta Pť.{' r gtř.ilo-

ě..tó!o lr.J. au{ový g.n!o!t l.Tgtlěl.o ýýdal Ť.'tr'' ýy-
hlúujÍoí '.b! 'o!lířoÝ.t ,l*ít'. tál.! .h!o!.ři!ov{!í

. o!.!.rí ÝyoM'.t v !oě!ío! bo.lt!éch. Yl..b' lu'low

..tttt.ŤtÁto ob'odDíob výbolo Bc Y rtÚ. J.ou už obrr.

lgiglgEt !r.!á!!í !....lá3í bl.Ýníbo Yýborrr BB i1DtgtclitÝ.

Ý!tt!. !ř1lalo .t.DoÝ1!to L !tt!ra.l' od.ou.ulo o}ui'r61

. Ý'.lovl']'o t'}tou Podlotu l.aíbí! .tÉnlo]ďl . 8tétblr



orad!íB'

DEr! .lopolód!. .to!ěllo !t.!Ářrrí '.!.dá!í hlaEího

'ýbonr Bc .lož.L d'nl.t.Étv. '!lt!!' E.!ý ré ltrtut

ott\.'!íbo ýýlos Egc. Y !rt!ó .íí'. . . Bplo.tou l.d!6y-

tl!..tí ott.oud11o ok!t!u61 lcskolloÝo!.lt . v.Ť.J'!ě Ý'-

!Ý.1o ílúěstkt llltBtrr vD1t!. ,.ko ú.t|ýaí!o č!ttt.l.

. !ěB.Ťé da1Ěí 3Ýá pří.ruě!íky' |b' ptí1u J6 tý út.-

1'' ).i!!é do6titou oó ě..to.1ov.E!\ých l.8ílEícb o!8ll!o

r D. oó Jhýoh ě!nlt.]'o. Dél. pfotg.t'rí pt1 ob.r!.ní

budow !1El.ti!.tv. vrltr. v Pr.'. De Iát!é' Ld. l. t.L.

1nt.moÝdD ntt!ě.t.l. x.tál. Blavní ':íbo! xv žádá vš.obly

il.].. €áty .lo'.k w Ú !Iv..l.'d| .by .á dÓ3t.Ý111 .lo

Pr'by . !úěastnlll .. J.d!í!ť.J6'ňr.

/b,n. DÁ,,o, 22.a,L96a/

PlohláĚ.Dí hl.v!ího výboru Bc !. ltllst.fltí! vE1t!.

Plá'u! hls'!í!o Ýýbolu Etc l. Úr lroj.tlElo .lí.

22.8.'.968 6oučt.!ou potltictou !1tuacl s J.ilt!oú'.b. ..

:'. 9on!1a3í a Ýý'vou !Ťoo..ó!lctvB b1.Ý!íbo Ýýboltt v.

'!ěáí'

!ř.ó.cdE1ctvo b1.vníbo Ýýbont lfoJ.dnaro n. 6Ýó !1!o-

řáó'é ..bozl 21.8.].968 Ý ].o|oo boil. .ouč6.!ou Po].1tlc-

tou .1!u.c1 t ÝyBloÝrto Poitlollt lcgÁlDfur Ý.d.!í

.tlaDJ . .tétu v ě.1. .. .oud!u!.! Dubě.L.! . sÝobo-

itou. !ří.].uč!íct it!1!i.!rtÝ. Ý!1t'. g. .Daěí Ý lh'chu

r'!obríě.Dí I'ř..t!..lB1ct?. Úý B|c 'iJl.ttr }1ló . Pořá.

..t . Př.ilchá'.t !o!írEní! .1tut.í'. vyuĚíÝá!. tóto

!říl.žtto.tl s ob!.cí'. .. 1 Ď' c.lou Ý.řtjÍo.t

. ÝýBÝou t. Luóu,, DoŤtt,ťlbl . uvážlnáltr J6duá!t. Do-

6ltívá!. ..' ž. J. to J.ó1!. c..t! t lycbláÚt Ýy!...-

Eí iltú.c.. !.!ož.ú. .ouhl.dlt t !é.11'Jh o!!az6!l!
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!.ě!bo ú'.eí ÝoJ.ty v!!Ě.'.Iá .llouÝy b.' ič.ot.í .
lfott Ýot1 n.č1oL .t!a!lc!ýcb t stáiEícb o!a.!t .
vě..b o!čaJli. lř.d..!!iotvo Bv xsě Ý .oDDa.. . !í!o.
!' ř!óý o'gáDl'.cí . c.lo!ít'a$Ýýcb Ýýbo!a. E.!ó
J.!6 tlo této .loby o!d!ž.11| PřohraěuJ.' ř. .. !.!.6bi
'tBužít t |kcí!' l.t..é b' byty Ý Íozttotu t. 'áJay n..
Ěoho lldu.

2. !r!. .oublt.í . Ýý'Ýou blanaóh. . b.'D.ětto6t!ího Ýý-
b6'1r líéťod.Bího .b!o!áž.ll!í' 'Ýláětě !'otu.t J.. o čtt!-
!o3t b.'p.Ďno't!íób .lož.k.

]. ob.ací '6 !a .oudtuhr Š!1éoÝ1č.' .by Jlko tád'č ló.-
loÝgtý 'ú!ě!t.t !1!l!tor8týa ÝElt'. !tgp.!iov.l J.!
?říla'y of1olá].!íab .t!el'.tých t .tétníé! olafut'
PEcoÝal Ý .oul.dt' . lkění! Plogru€! !tÉ!ý . !1!t.

1. v,zýab. Ýě.cb!' !ří.luĚ!íb b.'!.ě!osit' .b!' t't!tl!'
J.! útoly' kt.ré J.o!r Ýyžado9tlDy 168á.!'!í!t .t!.!l'otý-
!í a Ý1ádDíDt ofatby.
zá.a.bě !c!l!lt příL.'y otulačúích Jldlotclt

?od.PÍl$ol llóEW Ev a9c D. !1!!-
.t.BtÝu v!1t!.

/nudé !!áÝo' 23.8.L96a/ /zÝrÁě!'Á1 .trazdoÝé é1.1Ó/

lt.18 bod. v J.ihoú !. BíÝodo cED Ý PŤa'.. vý.oěu.oh nýt
zahéJ.Á !r!oř.d4ý ÍtÝ'.J.zd &sc. 6J6'd PřiJal !ěB.!.
!&adní .loh'!.nty ÝJJ.dřuJící.ta!oÝ1s}o t otut'.o'' .
gvoru noÝý Ú.tř.dní výbo!. Pl'|d za6.dé!í !l6't|u .to!.
ěí] 'o tébož d!.  ' .21 ' t5 bod.

v. cbýílíc! 'ab.J.Dí bylo !řítoDto tá!čŤ tl.ío .ou-
d.ubo B 3oud!'ž.t - na.t!o]'ov1ě!í Ýětětlg il.l.a{td ntlit!.
zYoréljch Dě6i.kýD1 a k!.Jstýrl konforétc.ú .tt!!J. z.
stoÝ6nsk! . € do P.ahy do6ta].o zg!í! !ou!. Pět 6oudt!r!o.
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n... d.l.síto' v.il.doh ór.Euí!. r il".colotlour b'l.

tdl!ř.t!l ohrDtltý u !!.olrÝl. itr.!.r t.tÚ.4ýoh .lov.D.

.lýct .p!dtv!o lrliluvll .l.l.aót l.dloho .lorl'lll.ho

I!.l.. i.rr' ř. v.1ob't1 .. .Ďú11t itolt.ÝÍt .. do P'.!'

t cbtěll .. !úř.!t!1t IÍ..J.!du !Bč. !.6ý l .loY.!!!í

ó.1.gÁt1 it.ll D!J.Ýo' š. loullttí .. .iorí!ír rboÍÍ.t!.-

h o . l . r d u .

z...(lí!í !.Jvy.|ího lt úcl.bo o'slDr t{óJ1l !1.!

ito v.ibíbo Úv EBc .oud!o! E.b!,!.. Do !!.coÝ!í!o l|ř.ll-

..it!totÝ. b'11 Íol.!l Ýš1ch!l 1Dtéťíov.d .oud:ntl -

DúDěoL' c.t!ít, l!ď.L' s'!LoÝ.lýr cí..!' t'ří!o!!t l1..

!oÝ. ě.tto.1ov.u.l. Ýláity l.6b.ěoté r l'.Jří' dé1. I.Y.-

ootít' E!ó.t' a.J'1.!' ooldltuot.!. !dt.!r /t.Jo'tÍl lÝ

'$c v 
"!i!.l' 

o.bt.Jr. /blo!ír oY Elc ?!tb' 9/' l.!t.

šÝ.úoÝí r Ýtity il'. d.1.g.t1 t.'d.!o tr.l..

sJ.!. Ý'rÝ.1 Ý..ob\ý ě1.\y do..v.d!í!o ÚY Ě!. rby

.. ilo.t.Ýllt !. J.cDíaí . .Iottu dót' t. .Ý. ě1uo.tt.

E9!r!!!gÍJ9j:!93!r9jtl!l!4s-P!.9!!.igg.E!E
gouonr'|.' . .ouilÍtr!!' obšt!. csgBl

d!.. 22..}Tn. 1958 byr Z.b.J.! d!oŤ&t!ý .l.td Bc'

tt.!.bo .. úč.!t!í říd!ě 'vor.Áí d.1.8ít1 . E.Íý DřlJ.r

toto úÝoqd !!ohló..nít

!..to!]'ow!.ro l. .ug.'.!Dlt! . !ÝoDod!rý! .oc1ú1.-

tl'óLý! ttí!.E! ottí!.Jící! .. o vált . t|odttoE .Ý.ho 1t.

du. il.bo .uv.!.nlt. tyl. ÝĚtk zl..r!ňa 1968 !o!ul.!t

otu!.oí vojtr sssB| Pol.ka' iDB' &!l'ha!.lrr . rrlt!.L..

!.ato ětl J. 'd{ÝoóioÝú! ohrož.!í! .octgllllu .

ií!' l. o !t|s.! !'lo poĚtldálo t !ěLt.!J!l ý€dou.írl. ě..-

Loslov.!.wúl ě1u1t.].1. .Igk Ý''ly rlo ! ýó.!8lšíbo D!o-

b].éě.Dí Úí B!' r dtr'á.ho !o'blt.oÝé!o DloJ.n pĚ.ld.b-

t3 !.PuDl1Ly' ' r'!obláě.!í iá!oit!í!o .b!oÚlž.lěd 1 Ý1ó-

d' r.}ublrky a ! !.ob].Áš.!í t'ř.ó'..tu''ctt. dY lÁrodnt
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'to!!]'' žádÚ kol'.t.ataí .t'.'rto\ý r|r1 ú't.v!í 0Ť6& o
t..orý !.! !.Dot.d.l.

Ý c..to.loÝ.!.b !.b'l ttÍddl toBtti!.Ýo1uo. . rBD'l
oil!o'.! .ool.lt.tlotý řýfoJ. vtúr:'. ,'obl.L' týtÍ r$ l
.tt.ú .olotEt Ý']tllt ..rr' J.t tEorí!.r. ob!cý.t. ittÝ.-
lt' lt.t. .. !oý. v.il.!í .tt.oý v č.1. .. ..Dub!.tE t.-
čÍ:lo. }ll|tul|or.lo .. !.o!'.L L...rtuorí!í 'íL1úd6Ď
I.lEovýo! . t.ttbových É...irÝ o 'ý'oJt .ootd'..t1abj
ll.!olr.o1.. c.rlo.:'oÝ.D.to trl. !.!otŤ!!Lo .í .t'oj.!.o-
L tar.rtt r DortrEo.rt. !.ra .!i dc !uito!@o.rt DF.!_
.í tíJ.t !r tú' rt' 't.lo ' !.,t{l.l.t.r Ýr..br . o.trt-
!jr1 tool'.116t1.LÍ.! tt.t' . J.Jroh ].ld.r. !řc t.'..b|
!ý].' ýl.l 'onrč.ry ioJ.b| oblP.tbí.l t.|t.

!'l.,o.l.t'.ót .Ý!obn.!o.t Ě.rto.lo'.'tltl .DoJ..
!.ol. .v.tlý r V.t{.Ý.tí .ilouÝt 1 ilobo.' Ý o1.!'r. .
v lrrt1.l.Ý.. Í.lt.lí '..louoí óblt.t. .t.t! ..ltt'
býll !!ot1!t{Ý!. ..tě.d' ltolov|b'' od ltd! . tt.'tól
lolto.tl Ý'!o!.nt anto.' Dýl. ob.tl.tl| ttil. oDj.ho
ú.tř.dníob o!6i!0. Dočlo t.I L t.řt'l b.tt't{''r.

gj.td dtlrtuč '.itá' .b' D,1J, ih!.d ýJÉÝ!ř.'t' !o u-
d Dod|í ý r'!o ět&o.t '..o! ú.tr d.L . Pottlloiýlb'ol.{!o 

l .D' b'11 t!n.d D'oBrčt.lt tdí.!t t)!..oÝdor
. urol|úl .. Jlr Ýýto! J.ll'h tlatoí.

Y t.to t.tt. obÝílt .. .tÁrá J.i|ttoti v|.!o llihrl
J.il'!ot. lrItol ltíloilt r '.Ů'íto.t tol.r tt.!í .t']ty !.J-
!r]..blv.Jlíl !o'.d.Ýl.! .... &! !.. DÉ t.t.!Ír Á.D!.-
ttd Dlll lid Ě..totloÝ.lrtt J..r.!ýr ol)!.Ý !t . .Ý!.ro-
'.r'l vl.do.r.Ý. !.lč. oDr..!. ffoDo(t' Ý .oot.lít!tol..
Ýlt.tl !.rí J.'! 'ól.tlto.tí toD''t''.to' .l. 't.oL ó.6b
.31o'.ld l ddtíob né.od!o!tí' '..oh 6.1útt' lobírúl
r'ří.rušDílú !rt.llg.uo. t tl.íd.'.' Ý..óh' ,trt 1.Ií 't.
!t{61 dúttoj4ý r ryobod\ý žrÝot Úěí .ocl.u.tlot. t.t..
ro!u!l..t. Úobou u.Iut.čltt .vou v.óottoÍ !o1'' Don'. tí!'



!. .. .t6nou !.ltktlÝuějríÁr a uoJobětav.JčíD! oť8!!í'á-

toť' 'í.Í1í o oocbod cttíc! Ýoj.k. lobou dosábout toboto

cíl. Ý a.lu'ší J.dlotě !. v!€!1 Ý1á.t9nc. a 3. Ýš€d1 al.-

t1Ý!ítr1 d.'okrst1c\ýDl !1lg[1 v Éě1 .!o]..čno5t''.

strv' kt..ý t Úěí '.e1 lestal 21..4''3l !!6!,. být

t.Ýi].í. so.lBlt.t1olá c.6].o.1oí.n.ko !í|.dy D.přlJú. .n1

ÝoJ.u.l.ott oku!.č!í 6t'.éÝu aat ilo'úcí tolÉlo.altgkou boc'

kt.!á by .6 o 6ílJ o&u!a!tú opí!a1..

Ú1!oříd!ý xtv..J.zd .tfsny !ťoblaěuJ.' žc u'!áÝá '.-

dlně !áLonně 'Ýol.ná úEtsvbí č1!1t.l9' P..'1il.nta !.Put-

l1ty llrttvíka svolodu' př..l.gdu Is Jos€fa gD*oYlkélo'

t'ř.d6.du vlády oldřlcbr č€rníka a dúší' 6t.Jně J*o

lrot!'nd!! Duběola Ý ěe].€ .t!Úý. louzt|á ÝěaI út Jlto

č:'6ný .tEný tJ' čl.ny doEgÝaóňíbo Ú6tř.d!íbo Ýýbonr' kt6-

ří by v této tě'Lá 'LouĚc. í.o!átí11.

zél.lád!íú Eožaóavk.! J. .aúozŤ.JDě oochod cl'ícb

ÝoJsk. lí.luilou-ll uÝ.d€!á poŽB.l.Ýty .prněny' '.JúáÚ !o-

ludo-li do 24 boitt'r '.béJ6no J..IDéDí o o6obodt! ctzícb

voj.]. t !aěr!r .volodaýlt ú.táÝní!1 . st'a!l.ký'!l č1n!'t6.

].1 s !.uěluí-u o io! ..Du!čcx vč!. !ro!1áĚ.!í l< !á!o.lu'

Ýy!ýÝá tl.!! Yš..bÍy pracuJící' .bl !o0 v.d.nÍú kon'r!l.-

io u.tut.ělul ' Dát.L 23.!rTni v. ].?'oo boó. q'ol.ilD.

Přot..t!í bodlnoÝou stÁvktt, souěagně .6 u!né!í' ž. v pŤí-

lailě !.!!běttí t'ož6óEÍH bu.I. !řlJíúat óálří !.!byt!é

o!'!tŤ6ní . !o ÝoIbě Ú.tř.dníbo Ýýbo!' !ov.ří tětúto

opa!ř €níúr t€nto nově zÝ016!ý Ústř.dní Ýý!ó!' kt..ý !ud.

Jed,'nJ$'ékoDfu !t!.6z.!ta!t.u .t!6!y.

sJ62.t .. oblací !a vě.cbny koNtristy á na Ýě.cby

občóĎy !6ší !oúě' aby ! na.tdl. byl 'a!.zp.čovén }u.l'

lořáóok t dlBc!'una a n.doplrltllo á.' lby ' ĎaĚí ltlany

doělo L člDn!' !t6ré by lobly !ř1nést v4ž!é škody '.ú1 r

sJ.zit uttádé rě6r.traí1c\ýu olael'ací! ! org''!!!
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pltlou !.au'zé.1 tohoio usn.!.ttí.

,/Rudá p'Ávo, 2 3.a.!968/ / za;.éÉrn| . J.'dová ěí!1ol

!&rE-g9}9{É!g--499s9rÉ!9-Íl!:!!r!g9.I!! l99s:!!g9!'r
!!!g9á9.9:g!!

v oibol.d!íóh bo.l1!óch !řt'Jal !Í!ořád4ý ItY.!J.'d
dfirhou lÝou !o'o1u.Í vě.E koDurl €tlétýl e děr!1crý!

o!!aoí!6 .. n. Ýčlcbny kolunlstl.té . děblcté át'.-
ny !Ýět.' 'ý1óště !Á stlaEu a llil 8oÝět.tého .Y!!ut P.1-
.ké l1dovó tllubuky' Bulba!'té udovó $publ1ty' ÍěE..-
ké it.loklattcEó rillbuky a u.áa!.tá t1dová r'lubuty -

J.J1chž voJ3ku o!.ad1le !aě'. Ýla't.
lÍaá. .t!all! !4tou!1].a Ý ledbu o.'tu ob'o?ty .oo1..

llgN' 'lčala dols'DěJt rozvíJ.t l.ho d.LotlBtlot. . bu-
Ea!16tl'cká p!!'nc1Pý v soul&du g !oi|!íD!g!t u.ěí Ýjívolové
.tapy. Yěř''ta' ž. lu.lou tispo!ťloÝéÁy zd.a.tý gÝrcbovalro.-

tl a lt €YÁ.šovárú d J€dnáníE ř.šéEy Ýě6ch!' .Pot!á otá!-
ky. z tobo Yycbóz.lo véd.!í 'aěí .t!a$y př1 Ý!6ch poloil-
nových dÝouttlamýcb o rDobostlA&ých Jedndúcb. !.io
poutlla' o!6ažcná ' akěníú !!o€.átlu Úv Ňu a JéJí !o-
ttulná ..u11z9o. Bí!t!16 naěí sileě n.býaslou autolrtu
a podt'olu. zaJ1ĚtěnÍ . ur'ahlóDí této c€sty !ě1o bý4

,!6d!ět.D J.d!éEí Dilořéťlnébo x1v.!J.'du' Johož !ří.
pl.aÝa .. J1ž .loto!ěo'ala. y !ř.ilv.ě.! toboto gJozdrr 'ol-
lkr 3ss8' Ptůr BIB' lDl E Mln !.! Jakýcltol1 ittÝodo a
bgz 6ou-bta3u ]..g1t1Eícb vlcdnlc! a .tlanl.kých ělnl'tolú
p!ót1 Ýo1l' !aě6bo udu nÁ6l'1Eě ob.tó1la !aš. úugeí' z!o-
.obua Ý zóB1 ro!Ýt.at, znoldožÁu'a . '!6'!ožňuJí !ok.aěo-
Ya! ? ná6toup6ná c..tě. stoJíllg pŤ6d třptou p!áÝdou' ž.
voJgka z€Eí' J€ž Joú. 61 zvyk11 Ýídst Jako přít€té' !1
poěínaJí Juko okut|Abt!'. Ú6tAÝ!í čtí1tB1. naě€ho stétu
a !!édětov1t.lé 6írany néoÓbou !ok!6čoÝat v. Yýkonu
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.vý6b runbÍ' lí.!rJí iložloÉt p!oJ!ó!.v3t Ý!nt|]'ou .ltul-

01 aotlldr!íEr ú!t.vrtí!l fo!!a!l. r.ÉaJí žádď .týl . t.-

1.to!u!1tač!íd p!o!tř.dLy. vý'iauí v.doucí !ř.il.t.Ýlt!-

1. J.ou 1ut.'noví!l. 1Í.l!. poobytoÝrt' l. t.!to .ln Úr.í

!ít lhoub!ó 'á.lodty přo ó.1é E.'1-!á!odní . Lúu!t.t1o}.

báutí. !rób1..u'.6.' '. !áš lt.l !nš. lorud.t1oEé .t!r-

!. . !í! 'l.tily Ňbuťlou .oubti.1t' oo!íiljí J.J . úd|l.lí

rš. !!o obltoÝ.!í !oilrí!.k Dol!!ébílo '1Ýgtr Ý řrlí írt.

!!oto .. rrf t.tl... t'o'ad.vko t !ř&í t'.úutÚtt l

o.t. v.Ť.Jnoltt ..č1. ý1o. l.r !'otŤ.!!é Ýltň''!a 6o1.gétt

llrořádDáho tÍY..l!'dir' fiol.\ýeb p'éÝot'1st!ě aa obÝoó-

!í6b ! baj.tsý.b to!!.!6!.ío! t ob!.oí .. Ú 'c. . [r1á-

b!Ýou ÝýzÝou . Plolbou o '.í!oo.

lbyobol !6ůlt .vobodlt ,ott.ěoÝat v !aěí .o.tr11.tía.

L. c.tt., J. tř.bt ilbít tyto !ož.d.Ývl

1. !$Du.ttt ot.!'ttě n..volodo Ýl.ch!' 1!n.!!oÝ.-

!. !!.il!i.Ý1t.1. .t!.!y' vudr' llé'oibíbo tblo!é'děDll

c..t. uá'od!í ...' . Íc.o.hí troltý . uEo'!1t J1r' l.Io'

t P!6.1.l.!tu !.pu!lÍLy' tt1ěí! n.!u!éDý ÝýJ.o! Íuďoí.

2. okaúř1tě obDoÝl.t vĚ.cbtty o!ěan.t. tÝobody l P!á?at

3. roploil1.uě zab{Jlt uřycbloď oddLod obrDaě!Íob

IíEořád!ý Ítv.6J.'d EtlaD' !!ohl.šuJ.| ž. E.u' l'é

žltittt. J''!. !ř.63t!v1t61o .tráby . v1áily Úž ty' ].t.ří

b't1 !Ýo]..!1 ŤáilDou .l.lol!étíckoE c€6toú.

v'bl.ťld t traatcký! óo.l'dts! o!tr!Ň. nE.d'.!.

!!o vI. toa1a11.Dt !. o.l.! .Ýěiě rá., !ou.lfir'1' 'á.lá!ct

loitt'ořt. loutlcLy u.líl .!!.'.dl1vou ÝěÓ l ÝýJádlt-

t. .Ý[J uélot t'ř.it6t.Ýtt.1fu !tt!D' ].t.t.. J.ou odttolěd4'

'. ].lory v !'!í '.Ď1. UÝ!žt. i!oŽ!o.t . vbodEolt tÝolltttí

totsuD!.tlÉtýc! r děblcBých .t!.n' J.J1c!ž l €d!ááí by l.

!úě.!t!rb i !aš. d.l.gsc.. J.dn.Jt. !ouz. ' těuí Dř..l-

stsvlt.u Eěí 't!a!ý. kt3Ťí tuóou 'Ýo1€!1 D. toÍlto

B!dú. ltd.kou tÝář .oc1á]1.'!u. J. to !rě. t!t.!!t-
ctoDál!í povllloát.

a.]..réil ÍIv.!!úořádióho lj.zdu š'ě

/nudé !!ávo, 23,8.L968/ /zf\6ětu! . tazdoÝé é!6Lo/

I-ry:!t!3g-Í#Í:|g!*9Í.9!!9!c!-r9!LElÉ!!! t
oblacílo .. k Yá! zbon' tlt J*o ú3trÝ!í o!6á!y

rLaší EpubukJ' áby.t6 v této lgpjatá .1tuac1 opět !!o-
].6'a].1 aÝou lozýahu' kl1(t a náŤod!ú Ltttost. J.JíD Ýý'u-
zo! a.l8ou ajt1 Ý.ř.Jtté oclonBtlsc. all n.uýáž.nó !ítb-
].y !o!o Dantf€stlc.. Í.Po'lebjto c1zíD voJ.H!' aéÝĚí-
úáJt .61 J1cb '  la lon 'J t .  Jst

l.dčl!Jt. n1c' co by doblo Ýési k6 '!yt.čDý! 3!éž-
ké!' EoDfukt!'t a Ďeuabřsd1t.lEýb utŤátá! !a žlÝotlcb.
z.lBÝí a 'úlodnín DaJ.tku.

IíaĚ1 !1adí přct.ló! ProÝoL.c. !.ní uaěí !b!a!í. to
J. zt'.ň tč.h| l(i.ří !y oht.ll t.aa1tzovEt otut'.ot BĎí
'.Dě a zaYdat tgl. příěír|u k btutálDí! 'á!ibúD. J. vdú Jtž
'háDo' '. Jódnoay.l!é úínění Ýě6ch il.i.6gáto toboto !J.'-
.lu J. toiožnó 3 Ýaěí4 - odcbod okupaěDícb Ý016} ' D.čí
56Dě' ogvoboz€ní Ýě.ah pŤtdstevit.lt' olBoÝt .v!cboýáno!-
t1 a alrvo!éDlty !.ší ' €Publl}y.

Ň.léb.Ýě Pot!.!uJ.tc6 ÝaĚl pohoc' lroto .. Da Ýá.
olraoÍD. s touto výzÝou' lbycboE doÝoitl1 ténto boj ito
ÝÍtě'ného lo!c6.

xIY.gJ.zil Esě
Áh''dé !.éÝo, z3.8J'g68/ /,arÁěrÁr BJszdoÝé ěr.1o,/

!!9:91g19-s.:l9:9*EýP-}9g9!19!9r.9-919:9!rEg99-!Ér9g9
Mlúorladly xIv.zJáld (sĚ sa !cbáilzá]' !a ÝÓÍd' Í!žk.J

61tuécl. a v.Íol ÍuiuJ.ň€' ž6 !s íe .okoÝaá1. 6tEor1!d.
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D.bo 'J.'du b6z vli.iu.J Ý1!y itotéla' !.dostaÝlu vě.tcl

p!óÝoP1st!. zvol.ttí d.léeátl zo sloÝgnÍrka. D.lesét1 !1-

uolléiln.bo 'Jszóu' kto"í Ba ná výzÝu Ý1ao6'ýob str.nlo.

Lýcb o!8au1'ác1í Ť.!uu'lky z1ět1 na loŤailu !'oil talcbou

BlDo'laolgJ Éltuáol. aa!.1čtn€!.J okupaě&hl ÝoJ6kďa1

lko al !é6p!éÝn'6 choYá!ít n1.ttorýcL ěl.uov doto!.l!.ho

úEtlldnébo Ýýlořtl ltlany a Ý'híBdoÁ k to!u' ž. E. 'íl1o

luo '16.lné zŤo16!ýc! dor.8átov s hlaEon 'o'bodulúolD'

uohlo .. !.č.{ 'o}ovrni. 'lňo.ládD.ho xtv.'J.zdu Eslg.

zl.'d lotÝrNJ. r ub.zp.čul. .roÝeĚE!ý íud . lrov.Dgtýcb

}o!ud6tov' ž. pl!. tlvé íB toú! .by !i u.kutoěltl aL.'ý

t'roaÍ.! .trá!y' t!' bol'' r1.š.!á 'éLladn. otázl' !oÝno.

!.éEo.it Eělob DálodoÝ foBou .oc16u.tlcL.l í..l.!á-

c16' !tor.é 'rttď !s 'Jgzd. !!.!otoÝény !.tou.

Poža.uJ6!. od Ýás' aby gi. Ý p]'no! lozlBhu podlofo-

valt t'ríl.t6 u'tt.i.!la a Ýýállitty tobto 'la'du . Y Óuchu

!o!oÝá!t. tJ.'ittr út1vr9oÝát1 !!ácu Ýěltlých lroÝon.rJcb

kolltnl.iov' Eá'odĎých YýboloÝ í c61ého stoÝ.lBlábo !ólo-

alr.
!.! v !!vn.J J..tDot. ýšltkóho Íudu niš.l vla!!'' !o-

ž.E. o.l.trá!1{ d6.1.dky tťiaádi., tsto!á lostíEu Dr..

ndlodý' íoónót'rý! t t'6Ý!ý! t'o.ioloú 1 .ktíýlou póoou

YytÝoť!.{ 1 nB slov.!átu t'odDl.nky !t! Akt1Ýt'c61u .1o.

Ý€asrébo Íudu B loDun1átov Ý teáto oáudov.J ob'111 n.-

Ub.'p.ěuJ.E. Ý!i' ž. vě.iky Ýý.l.oly 'otoY$tlr nÍ-

Eoll.iln.ho u lrzdu ludú doilttoě!. pŤ.!o!oÝa!. . !.!!ítoa.

!ý!1 ó.t.aátEl 'l!ó'ladí.bo 'Jtlilu zÓ s1oY6n*r.

P!ítor!{ .l.t.g{tl !lÁo!1.d!.bo !Js'óu !sčs'o slo-

v.!.].| loÝažulú !íJttl. '{Ý.!oÝ loloÝrtlla 'la'du .lo-

Ý.E.tJt!1 toNnl.ttll . !61ý! 'loE!.ký' !á!odoú u! '.-

t1adď p!€dlol]rd J.d!ot!.bo t'oB.!u!u c.t.l 6t!any. P!1-

jttá u'b.'.!t'a 1 o.t.t!á do!u!.Ďtí ú1Eo!1.dD.bo 'J.z.lu

tclos .a Ěu.la sitt D.JP.ÝDeJ!fu !uto! !.il!l !roÝoD!rý!1
a čc.LJE1 ko!un1.t!'t Ýo Ýznltl.J !o11t''ok!l .rtuÁcll í
prl l6J !1.ěéní. !tňt. pokyny zÝol.lábo ú.t!.d!áho výbo-
!u rscE. vylr'aoo ).oEunj'6tov tÝorl.rcicb .loÝ.asLú !.!t\.-
zéltéclu Ý tó@to ú!t..dD@ vý!o!.' .b' Y itucbu týoblo
závlloť o!aál|t'oÝal. rkltÝEý lolt't1oLý ž1Ýot B 8loÝ.!-
.ku 1 č1!no.{ &oDun1.t!'ck6J .t'ďrý slov.hltr.

súdlt'hovía' po.boPt.' ž. v P!.b. za.rdd 1 !aá.r.J
ěu!{ Djtv.r.bo Ú.h.dh.ho výbÓti-l| tto!óho Pbtlo.t blL
lotoÝa!ú! !'!o.l'úD.bo u Ja'itu E''!.ué| ěí! !o!bíJ.Jú

J.filotu .t!ey a lt.šloh aÁřodov. stanoÝlsl.! !l.tto.'ob
čr.nov !ýÝálóho Ú.i!.d!.bo výlonr d.!ořl.!tuJú !.é.u lo-
Ďun1.t1at.J .tEny' !áJDá ě1Eo.{ torun1ltoÝ na sloÝ.!-
.ku. ríto súdnúoÝ1. o(tlt.ttl polv.Dio Dl t.oxovant. Á1-
Eo!1atln.bo zJa'ltu a d.lsJ pokr!ěuJú v !...d.!{.

PooboPt. Dt'ollsfu! véŽno. { t €Jto 31tucoi6' ořg.!1-
zuJt. .]'oÝ.n.lých toúult.tov p!. ptae!1€ útob D.r'J.týob
!úDolrad!ýb zJeztloú EsDs. slov.D.Lí .l.léBátr p!íioE'tí

!a lokoÝ.Dí lJa'du uro!í vš.tko !l.. !!1J.t1. .!.éÝnyob

gloÝ.Bkí Lo!ut!1!t1' 6roÝ.!.tÍ !á.od ' P!ísluěníct
aéroilnoltlycb D6!!í'I

c..Lí 161ov.n3lí toDullstl !'ítorí !é rokoÝaní
Ilv.btjlo!1ail!.ho 'Jaldu Bsťs tsy.ll. ná Ýá. a aú preavod.
ě.!í' '. t'!,'JíEglú záý.'y 1 opstróDl. ,odÍa avolbo ro.
dá1.t1o&ó!o !l!.voóě.bl. s LoN!1sttct.J ct1t v.ó.ní

J6d1!ý! .1.Ío! - loitlorl{ B.Dubó.lía' sÝobodu| ěgrnÍtó a
slfkoÝsk.bo a třvat.DÁ vytvor'bí Do!!éllycb 'o.lEj..nok

!!t Přócu .tr.llclýcb g ětdtDlcb or.á.!ov' ktořó llAdli'
Y.!t. Dát! ! ulobt. YĚetko !!. !od!oÝ.dď' a1.

biJDB lktlvn' !$tu! .1ovén6kých tso'iun1BtoÝ.

/&rdé D!évo' 24.8.1968,/

uhořlsdny xlv.zJrztl !6cs
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DoDt. . . !uDě. lov l

Dlrbý .oudruhú Dtbě.ku'

xlY'!l.'d !tr!!y' kl.Íý .6 d!.g ..ě.1' Dosí1é t!

Ýř.t. tou.lluž.tó Pozil!.Ýy. vyJsořuJoli. 11 vilěřlo.t !.

ÝĚ€chlu !'éc1' kt.rou ls1 Pro ótlanu s '!!u!].lht Yy].o!ál.

skall.toiá!á Ýolání DuDě.k' D!bě.L z úBt !úí dád.ž.'

!.t..é D'g1d lo !'sá. 't!ýsÝ6Dou .tétÍí YlaJEu za stilt!í

b'tuy s lltotElclorrÁly' 3věóěí o ioE' ž. 'Y. J!é!o r.

ltalo !'úbo1o! !aáí EuÝ.r.ulty. !.oi €giul.í. t'lotl tÝéÚr

n.!ákoauá!!u Yě!E!aí' 6t.JDě Jrko !rot1 Ýěz!ěEí o.tat!íoib

slcz.t !ě o!ět 'vout ilo uovébo ú6t&dníbo íýbo'! .

Ý1ilít!. Ý lobě E.dét! ÁÁĚ6bo !ř.d!íbo př€d.iav1to1o. !oÝ-

!ě Ýěří!., ž. v1áit! 'ěcí ě.€Lá!o a !loÝ.!.kébo !á!od. ..

Ýťátí oo J.!o lukou r ž. !y .. Ý!áiíě úzl !...

D.1.aétt ÍIv.!J.'du B0

/v.ě.Bí P!.bA' 2 1.8.1968 /

!9r*!91sÍ-9*!!9!fÍ!9!-F.!
!.1.aát1 xIY..J.zťtu a9č 'vo1t11 !a ěl.!y loÝého

ústř.d!íbo výbo!'t tyto 3oudl''!y|
12. r..tl.o Í!.d'!í!

].3. E!.lěí Jo!.í

14. slaÝíl. václuÝ

15. gtatý oldt16b

t6. Sil Ot.

1?. EatÉa vladtúíl

18. Šab.t. 'a!o8l.'

19. oíd.áě.k Ear.]'

20. Přlbyl Joá.í

21. voláčá& Bobu11

22. 7n4..JoBst

- t o t -

l. Dltč.ts !.'a!ó.l

2. B6r!íl o].dŤloh

]. svobodu bdYít

4. ŠllčáL Jo!.f

5. cíaář c..túí!

6. sn!].oÝst.ý Jo!6!

?. š1!oD lobullr

6. r!i.a.t !!a!t1ě.L

9. c.tŤý Jo..í

10' sáJ.L J1ří

u. Etdlnord libuě.

2]. l.vltětíl E..'l
24. yoJéě.]. roř1voJ
2'. !€t!áÁéL !..!tl'ě.L
26. salá& !1bo!

26. Dol.žal z(l.dL
29. souk.loYá o]'g.
30. x.á'.k rá!.]'
]l. š!1dL. ylaóo

32. P].o.. J1ří

3J. té!ó Jo3.Í

]4' ly!áŤ &!o!l!v

35. lolíÝka !11oš

J6. B.Jě.} {.t.l

J7. ElaÝáě.l IoJ!í!

38. x.álík l €dřtcb

]9. l6š.k .'o6.f
.{o. z.l.!toÝá JtřlDt

4l. gÝoloda Jamsl.v

42. ěá!t.ěk. .I.tt

43. súo1ík zil.!5t

44' latěJíč.k voJi.cb

{t. DrJl lad1sl.v

46. EÁD.l. lnto!íD

47. lrlouě.k lutdolt

18. E.nl!.\ý .'o!.Í

49. c.!aý fudor'

'o. n1r€6r t[11o.]'6v

'l. 'Ilndř1.u vác1.Ý

'2. sýlo.a .'a!ď1tÝ

5]. lo'tot Jog.Í

'4. Paulu. z.lónět

55.  svolode Jo6e!

'6. TroJáb.k voJt.c!

57. geu.! !ř.t1.1.Ý

58. š1reě.k v!tc]'aY

59.9tok1a.6. ' t ří

60. E.ált.].ý ''&
61. roub.t Jot.Í
6?. &.toob'íl zil.!ět
6J' !oug. václ|Ý
6il. '.řáb.t .'|!

6'. Ílacové il.l:ňll.
66. ''.tolí! &tóot'
67. gtr.t l1!o.lar
68. ru!g.]' Yl.lliíŤ
69. !r.d. Jrtoúíř

?o. old1tla Joá.l

?1. !o!]ud| 'a!o!Í!

?2. !.1. irafo!1at

73. !1ě6! Jo6.f

74. E€Jlla! zd.něl

75. l.o!o& lrloňí!

?6. Jerín.t Jt!

78. lurlá|t véólrÝ

?9. st!í'0k4 Jos.f
8o. os]'uěk. lllos1tv
81. Oolal.t{rok.! ldu[tn
82. lslz.tla 'I1ří
83. Pav€l Jo..'
84. E.!!t! lÝ'.!
85' Potlk{n J1ří
86. Bubl {llar
87. !1t.B Ja!mí!

88. Pavlíčo& Flanttě.k
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89. š1lhs! lěD.r

90. &ož Bohuňlr

91. 'udl '1ří

92. (o!ík Ear.l

9J. rŤltěng Joá.í

94. {oo zd.nět

9'. ÍěĎša!€ký Ú1roě

96. gocbo! lulollr

97. Yo!.l ra!€l

98. zéŤlba ^ntoní!

99. vod.toň r!.atlěel

loo. v3oulíl Maltt.á

1ol. u].ynář zd.n|k

].o2. !o!!l &aDtlš.l

1o]. stěov.lý Jo'.!

lo4' Bu.ál Gugtav

l'o5. ll.a/l|ý lll.J!

106. Colotle !6t.r

lo?. lavlélldg Ý1Eo!

too. Z!!t ilos.l

ro9. Eoótúab rÝ.'itoů

tlo. [oÝot!..lď l.dl!l!'

lu. st.ÝÚ.k !.Ýo1

1r2. sá6ov.}ý Št.ía!

u]. 9.ólÁt.oÝá lÁ!l.a

1t{. Eloloě onil!.J

1r'. !u!ě.k Jú11'u.

116. valo Já!

u?. !..Ýé.lý rr.r!.Dt
u8. t&lý ,I0'.r
rr9. opaÝ8ký Jouáf
l2o. Ia! Jot.t

121. taDt6ob lanon

122 ' !ďký rltol

12l, r6!1cb lgYd

124. n6!4š u1!.1

l25. Dzú! lalttb

126. stsalka to!c!

12?. ! €1aJ Ja!o31aÝ

128. (otc!r!n6ký Já!

129. 3áttá l loJ!

13o. !.0e. Jo'6Í

r]1. !1.č Já!

tl2. lalsaa lllohull

r.]]. s.bolěíl Jll!.J

134. ValAt lwol

1J5.  P. tL!  Otto

135' Pu'toÝÁ lrÝlírl|

137. !s!Io J{u

1]8. !.t!ui. todo!

lJ9. !!ahl ltrgwt|!

]4o' P!oobé!|.. .'á!

1{1. o.acg lobu.r.Ý

14?. zánok lodléJ

l43. uachsěoÝé lo'.nr

l44. loťúí!. Jo36l

Eouóa.n. !'1t t.ké 'Ýol.nB J?ěl.naé Ú.tř.dní toltlolú |

!.í1'!í Lod.. fi xsĚ.

/Buité tt!á'o, 23.8.L966/./zýL6ární .lé'iloÝé ěí.lo/

!gĚ!:!!g-!939\s9-!.!r1!9js99!égí-99-9.{g!á!9.:!!:
ll!3gr-59!

x![oŤádď xlv.oJézd rigĚ 60 s.ě.r na .Ýé! p.vDíi zg-
..dá'í i|n. 22.st?n. 1968 Ý baz6. sJ62du .. zúčAstlt].o
!ř.. ''Jll!.ěné lodEínky u92 řátt!ě zÝotélJlh .t6l.aáio
l r'4]. !lt. 4.čné ú.1rí.. .J.zdu n€úohri zúěaltnlt
Ýětl1na 8lovonských dár.gétůt ]ri.!ý! to un.nožnlla oku.

9J.zd lroJ.dnatr
l. ÚvodEí t'ouilcté p.ohlá!€!í

2. výtvu L. Lodub1Btlctfu r óě]Jtlor'! gtta!á'! a.lóbo

3. z.uětl '!in.lát doB.Ýadníbo Úv !t.3!y E Ú!'E
4. zvoul lový 'j!tř.dní výbo! !t!.4| . ÚEIÍ
'. lfller P'obráš.ní E .lov.nsk.su Délo.tu
6. scbÝél.ll do!l! lt.Ýníou ttJ€!'íkoÝl Úv ..lt..tatdt!

Dubě.loÝ1' kt.rý lo Int.n!oÝá!

7. v'hl.d.! t Elfioúdqýú Poóíí'lkáu n.Ďohl .J.'d !!oJ.d-
bar c.rý .teov.ný !.og!.!. !!oh14!1l .. !!oto t.
p.MsD.ltní . st.loÝy .t!aq'' otáltý gt.top!ám{bo

u.ttořéilí!í '.puulty i J1né !étl'ad!í otá'kJ' t'!oJ.it!ú
!! sÝé! d!r!íE z!..dé.í. gJ€'d Ý. .vé! J.d!lÍ!í . tá-
ÝĚt.cb ?ycbéz.1 z lor.itnoÝé 1h1. !t!all!'| 'Írow !dq.
Ť.2n1] v'zno! arčblbo !rcalaEu .t!any' kto'ý oho.
!tř.!a ó!.l.dDč u.!ui.ě!lt.

v. Ýlt!!u l D.zt!á!oi!tí!u ko' ,'1gttck.!u ! děbio-
télu buutí !ud. strlla u'1továt o J.ho l.tlDotu.

ol'ířrJío !€ o tdlt v!.bo uilul buil. .t!t!. .Ýojt
Dol1t1ku ull.ut.ěůoýat . Jolo D.'plottřoilaí ú!r6tí . Dod.

gJ€z(l 6oýu .1.Ý!o6t!. t'tohlúuJ.' !. odrító 9o.u-
š.rí .uÝ.!.!1t' csgB ! žádí olaežitó 6tú.!í oh'!.ěnlcb
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Y'cbáz.Jí. '. ělÝotDícb 'ÁJ!ú Úělbo 11óu. bud.

.tt..!t us11ovat o loÍlallzact bo6PoddŤ.}óbo . lotlt1cLé-

tÍ.'býtEou Dod!í'ůou k tolu J. o!noÝ.!rí ě1'no'!t 'é-

toffiý.b .téi!íob . Poutlctýcb o!8á[0 Ý ěo1. . l!J'.cb

p!.il!tav1t.11' !F.1ó.atcE .!pu!tll' Id.tÝít.E gÝobodou'

pť'!í! tBJé!Áít.É Úv r(!c lt.tsld!€a Dubě.k.!' Dř.ó.'dou

ílíil' olóř1c!.u ě!!!ít.!' t'ítd..dot' Íá.odDíbo !bro!á'ilě.

!í Jo'.!.! gDlkoÝtEýB. !ř.il!!dou úý té!oÚ!í trolty !'!!.

t1šl..!! x!l.gl.!.

loYě 'Ýol.ti' úgtř.d!í vý!o' !uil. dál. u'.ÝioÝit

J.itjlotu .tŤ.n' . 'čcbo udu.

sl.zir Ý'!ývÁ Ý..obny o!č.!' r.put11k'' .t' '.uo"all

.Ý. .í1ý up.vio'&í cagB, řÁón.úu cboťlu boBpodóŤ.tÝí'

rbý tt& p!oJ.vtl'. doltoJuě' . .o!v.bou svotr Ý0!.! l! Ýo-

Ý.t .t .Ýó '!át!í . úlodní Ý.o1 .u1.

gJ.zd Lo!óí.Ý. PťÝíí 'a..dí!í 6 Př.N.ilě.!ín' ž.

c.].á vlast PocboPí Y!ížuoBt !1tu..6' Podpoří J.bo J.dí.lEÍ

r bud. l. Ýě.ú1 !1l.D1 uBkut.ěňovát.

1' zá..dá!tí

úloořáltlláho xIv.s J.'du f,ltc

/&tóé D!áÝo' 24.8.1956/

!!g9ř.9g-:9-9!!l9-9!s!š9P
PřvDí ěást !J.'du p!o!ěbl.

Po c.1ou !o. z. 6iř.tly 1 po o.1ý ětÝ.t.L přtJířilě-

lt d.t.gétt !. 14.orÁořÁdDý .J.zó st!6t!y. t.r !ř..t\ý!

.. pod!Ť1]o lt1bout zá!áJ.aí .lc'du' dďĚí pllcbóz.u

!o 6s1ou .lo!u l.ó!Á!í. sb!ó [.JÝř.]'.Jl b'u vítáll il.l..

gói! 'o slov.!!ta. .I.iI.! ! !ětt s1oÝ6n6lý.b d.l..aétú

), t^.,gt, tt.ří přlJ.u Jako Pťvtí .J.zd' D1 řókl!

íc..tu J!!. Eě]t tlobrcu' přiJ.u Jóúó Ó.o!!í! Ýo'.u'

- l e l -

d.. 4.. c.l.g.o. v.6.!. !od6'rrl'| luílú r 'ov...ti'r
býl. u Eřtcl.vt !.illt.L. t'úo!Y.l1 t.' t. !. .J.Íl !.-
J.dou' tJ.. }ý11 l.al't1!oÝéDl . Poťt'.. ...!e J'. D'lÚ
dotí'áDo' ř. l.ou lt.t.aót' !l.tou. rttlro t. Ýt.t }.!.r
J.d!fuí do.t.'tlo tL .J.t. Dtó.rlt .ouóŘ!ó t. !1ott!-
.l.. !r..lá !o'. d.ltr.. D'l. Ýít.!. Ýř.1'r,o!J..Úř'
.l. .ouě.'nl t. ttt. oÚÝd.o it.ttl r.ldý Lr.e.J.í
t,!oj.ý lohl llotttd1t |í.io' H. .. 'J.tó t.É.I.

l'1 to Ý.tutb bl.tor.rov .J.td' !r '!bI' j.t..
!ítí' !..l1 d.l..ltt ltr ilb .v.Jl tořt. I.t(tou .!ílt
!Ťlllt tv.ltt llíIÍ .. obl!.!t.H 'o'.t.. i'..t.!.Jr. t .o
n.Jv.těí ú.t'otou ě..E. oÝ.i č..oýí.tto.|o.t ÚD.{dl.
tÚ!' .bý tJ.t.t J.d'rrt Dodt. ý..ó! !t.7trt.r. r.tdý l.l
loholt Ýy.lo'l'! .'ol. !.'o!'' oD!.Jo'rt .'oJ. .tt!o-

!r. r'tob. !.t'lo 1.tú. .lo.t.t .. !. rí.to. '.!tí-
L1ú .t.]'.aát!. ! &ár' tr.Í.í t'ř''J.u r! e'u&t. hot!1D.l
b'll Ý Poóěbr..l.oh u !6'í!0ý. .i.!lo. Ýr!o'í!''t !b.
Ý'b vyří(ltt' rb'.t. .. l!!.il Ýt.l111 d i' v Ptt.r t.
'.!ýLé. l.uÝ.řlll . !lr.t!ě doJ.lt'.

PodaŤllo .. .t duvtt . (t.l.aét' ' E.d!.. rJ.r.
'tl!lÁ!1 !.úěr.ií .oudtd. ?1u.!. D| .J.!duI' ttE rou-
dnů l.Jč.t. rEl.ýď t.t. !t!to' I. u !.. ' ndt!. Dýl
vol.b' !{r1 b'l !.v!bořl! do ú'!ř.d!í!o výbořu. ry' lrlo
a.J.lt.aěJěí o!8$1r.o. lďtJ.' J[. !u t!o!ě !.ho vltoh-
al. Dolólc. 1 !. i!1 .ouilluhy' tt.í{ J6ou Ú Ť.Lt.Ňl
Ý '.h!!!1čí' I|ř1J.rt n.b.d!íol. i

&il'l Ý. v!č.tElc! hoit!ÍÍob óoĎlo L volbth !o !o
ú.tŤtd!ího 'ýbont| !'lt !c$tv. z'ol.!1 soud!u.''' Jlr!
bý].o r.b!!bě!o !ř1lír !. .J.$. goudtu'1 gvo}ottr' Dub-
ě.l' B.Eí&' 8!!lor.ký| cí'.Ť' llio!' š!'.č.t' Erl.a.l.
P6t bylt zvol.!1 d.l!í ěl.!ov. ú!tř.d!íbo Ýýbolu ssc t
č1.!oÝé ÚgtřoilDt Lontlolbí ! r.Ý!''Dí to!rt..
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célé Jédbábí 3J6zdu !'obíbato Ý důsioJné'!' k11d!6E

tóN. vě1cbDl d6l6aát1 á1 by1i Yědoel !éÝažno3t1 J6dnéEí

1 BÝé volké odpovědnost| pŤld c61oú ótlg'ou . věí4 č66.

Loslovong].ýa u.toú.

DoJeMý byl lozdrgí' kt.rý ůěa.tní}óú .J.'.lu tluío-

č1t t.6nčín!ký deioaát od úatky ^t6xedra Du!ě.k6. ll.ž

odííŽděl na gJs?tl| !!o61ra ho u!1a]raná' u€tars!á o gvébo

óyna' áby t].Boól1 do1oaát6o .Jezdu JeJí pozdtlvy a

!!o6bu' aby 1 v buiioucuu lytl tak 6tat6ění luko dolud.

T lchounLýn'  a1e o to vŤe]eJšíB !ot l € 6] .6D s !o té t  luB-

soÝá!íú schÝél1l1 dělosÁt1 dop13 8oudnbu Du!ě.koÝl'

Ý něn' úu posíl6Jí Ýřo1é' 6oudluřÉté lozdraÝy' vyJadŤÚlí

Elr Ý.těólosi za do6Eýadní !!éc1 a vžkázují eu' žě tllatlÍ

110é' líteří !o lra'6 lochcdovgl1 Be Žlilvavonou Y16Jkou'

Ýo1su .lDubč6k! Du!ě.k!n a !!Óte€tovéu lrotl okupicl.

DÁ16 delégétl sJozdu soudlulu Dubě.kovl ozngúuJí' ž. JoJ

'vou'do úotř6dbíbo Ýýboru strsy a žó v néh Ý1óí .vébo

č.1ného !řE.t!taÝlt.lé. sÝoJ dop13 koněÍ 8lovyt |''y !.

Ý!át1ě Eozt nó.. ''

/sÝo!od!' 24'8.1968/ /zÝLéérnr Í,66\í/

PŤ6d no1.dn6e. v. cbÝílÍcb' &dy 'ačal zeó.il.t tlv'úlEořÁ:l!ý

áJ.Žd' 6oše1 go blBÝ!í výbor rcĎ 61!1Et.ť3tva ĎáŤod!í

o!!Úy s zaBla! n{Bořéd!énu sj€zdu !oBB]..tYí' v6 kte!é!

Eu ÝyglowJe h1u.ookou dúýěfu' lodPolu 11ni. l.dna a

btutoké lozhořčé!í nad okupBcí.

/0e.  rozhrae,  22.A.L968, I7,)5 bod./

u ' 'o  hÓa.  s l tuáční z l ráÝs cs. !ozh1áFu: Ná véc1aÝókéB né6ě € tí

Jo přéd lo lodnéd někol lk  t1díc l idí.  l loJížt lě 'í  tudy

autoeo!1ty 9 n1édeží s Y1oJ].M1. Někdo í1uvtl u .ochy

BÝ.véclavs. zé dvou Fí6t óe BtahoÝslo 6 6ovět6kýc'!

obněnýcb voz{ oůělet k !oM1ku.

J1hak j € !o !!áŽe !omě&ě kudno. l'logty dol)oAld
obga'.ny. |ÍB ]l!sdě Etld. st!{iž 9é střídd - tanky Ýždy
l rÝo lnÍ c6Etu  h ladní  ! t ! á{1  a  o !ě t  Áe  po ' t cv l  !o  aýé

'2 .oo hod.  y  Prazo  ly la  zahÁjene hod1 loÝé l r .o tes tEí  o tévka.

Ítctc. Do Dol.d!t. vyěto zvt.lřtDí vyddnl Iradé !.onty E !!o.
htÁě6!íE rodaklníbo tolékttýu k o}cszs!1 !édakcó' B ÝJ.-
zÝou !Ťod3tav1t61o č6. dětBLých a eládožnicLých o.sut.
ž.ct á někollka zásadníňl &obé'tář1 k otdzée kolabola.B.

9Eu.!9B!!.!É9-9!gtg!11 t

Do.tévát. toto čí610 líracé flontý v6 cbÝ1tích' kdy
J.ou v Bázc6 oEudy nsš1cb !árodn na ''louhd iloBettt €tí.
v .čo!  2] ' .6 ry la  ob6a i l11e 6oÝětské o l l l an tEká  ýoJ . té !g-
dákcl á t16!árnu Mladé ťlobty Ý labské u11c1' zallatu
!á6  do Jedné @ít t !o6t1  a  věŽ!1ta  nas  . .  sa lo l s l y  !o  . . -

lopťÝé dnes .éno !řéa osEou bodllou so néb !odaŤ11Ó
lloD1knout z otJsazené budovy $1adé f'oDtJ. Mož.Dá koneě-
ně záá. avobodně nluvlt k6 €ýJ.D čte!ítdÚ. roBléd!í
!ÝlÁštní vydé!í z6 včoŤ6Jšks náo zabaýu1 a héložrrllt
aéo Ýydévat sÝobodnou }&!adou í!o.tu.

vydévés. toto číŠ1o ll]adé flo'ty 6 n6ÚEteóD. v !!aÝ-
d1véE 1Ďfomovcní' dokud .éD to nás11!4 okulantBká noc
n.zngaož!Í. N!Ýěřté nlkonu' kdo !y sé chtěl ýydávst za
hoýorr '.dekcl |úlBdé 'fonty á kolabo!.ďst E oku!a!!.kýE
r€ž1b6D nebo € d@ácíE1 z.édc1'

!4],adé flonta '. v loco 1945 zlod1lá Ý dú.hu gvobo- 
.

dy. lento EvoJ 1d.él !1kdy neoPustí' !1kdy léJ n€z!ádí.

&ol.}rtlÝ ftdálc.
Mladé 'fonty

/!ílailé f roDta, 22, 8. L96B / /.ý;^é,šth! aydán17



!ě!'.x!tjg.''Íg'Í!
Př.il.trÝtt.l. Ýč..h .lět.LýoL a llád.tÍj.ckých o!a3-

't!.!í v c93l . '.iloEí ú!tř.(l!íDo Úbofir c9! vydal1 toto

!řou.íě. t .l.l.gótfu IIY.'J.'ilu tllo.
Ť. Ý.ě1o! nrtou l.tí os!ó obou !.ótch !é.o.lo l této

nlublíl.y. E!D. .. |t.Ýít. '. gt.!ov1.to PÚv xgĚ Ý ě.l.

t. ..Dubl'.L.! 1 '! !!ehléě.!{ !!.tlil.'t. !.!ubul' l.gvo.

lody t 1osá].'í Ýlídu !aěÍ !o!ubrí.ky. Bo!.!n. obrpto. itr-
.í být otr.ú1t. .ko!ě6!.. z&add od!ít.rr Ýy.tout'.!í

!ěl.t.!ýcb př..l!t.Ýlt €1o' E.í '!g!uJí ústaÝu této !!-

}ubltky' tloěl.péÝtJí J.lí !álo!y r J6ou ochota'' t'!o áÝé

olobní aa}1c. z.p'od!t 1 .Ýotodu r E.!ář|'!lot Drěí 26č

zvolt. .to tldoucícb o!sé!ó llc ty| }ít.!ýn Jl' pŤod

iouto oh!.6í d.1 6e r'ý nóě u(l 1 dÁil.ž pbou iltvšlE'
odŇlt. !.d{6c. žé..Jt. odcbod atu!.!t!!

Butrt. .Ý.d!rír !ó!oo.!
Pr..Ýit. !řítě'í|

^r.dá &oDi.' 2?.8.a96a/ /d''é6r[l fýóbí/

l.É|!!.!IÍ*g!

v !.JbJ'l|.ích cbrílíob qol.l. I'.tEě t toÁu' ž.

okulet1 brrilou J!.!oÝet l !'d ě..Lých,. 8lovonllďcb z.áil-

cú loýoú vl!ídou' lovó ved.ní tolutl.tlcké 6t!!ný a !.1-
líob o.aíÍt.

o.t!ít.lt. l.| !.BDo1uPf!dJt. . llttlll Jlou to !i-

!.oduc1 !tě1cb !éEdo' &t.ří J1ž .l.1!í dobu !řlP!rÝoÝg-
t1 v tuJÍá .tobod. . ÚtE!'ÚtJr D.ě. d!6šDí D.čtě!tí . tlo-

(!ždý ěo.tď c.ch a sloÝék 't.ta!ó Ýě!óu lváru !á.

!oťlu' td.á].iú gvolody a ťl.!olr!6c1.. Í.potří.Ďí !1 !u..

čt'b.vou Lolalo!.cí . okuPďtty' vřaby nBělcb u.í' D..

Přát.u Daší gvolody.

B6kaJí EÁs BilaóDé a těžté ilDy. .u.6 a; !9 otupetr
Blaží Jak cbtěJí' 6ýolodu Ý aaě1cb .ldcícb D.uělalou.
!1kdy s. lí no"zdcD.. Budeíe 'a E1 loJovat - ták lrko
v DlDulost1 - 'á vĚéch t)odDín€k l'égální 1 l1cgélní P'éc..

lvlkdo 3ó .ésDí Ý iěcbto hod1néch ztouěky z.ploitrt
il.Ěí.l n€přát.lií. J..tnote Esš6ho odlolu @Bí !ýt s1lbá'
lé! tak !á. dl&do !6přonož..

^radá flonta, 22.8.L968/ /zaréšýnr w6éb1/

!1gge!-P:!g9. !ete!gre!s!
Př.. otBvř.ný odpor p.ot1 1!!.!Ý.lro1 sg !aě. Eláitéž

!6!6cbat. zD.užít L llovokac1 a ÝýBtřé1H!í' !.t6.é !y
Eohly (lod.t punc 1.gálnostt vo11ké !6s!raÝéd1nost1 6p!Í-
orta!ó [a naělcb !árod.cb. Mladí 11dé J1ž dokáz6l1' ž€
8toJÍ za 'ékoEnJ! v€d6ní! bašébo ététu v ěé1é . př.s1-
deňtéE relubl1ky ludÝíl.eú svolodou' lnníD táJoEní].éD
Úv xBč 11.'sd!ée !u}ě6kee' zB ý1édou pod Ý€ilo!íb sou-
dluhB .eřníka' za nérodníD ghŤonéŽděníE v ě616 B pŤod-
6edou goudluheň suŤkovBkýB. Dokézat1' že laJí doui !ozu-
mu a .ozva]'y. lÝtkdo náb neEugí ř.ě1t naš. nrtřní zá1.-
Žlto.t1. lroto Ýá. ÝyzJíéb6. NsE€cht. sé ÝJlr.votoÝAt
k žé.|nýE n.př9d1ož6býe čhib. &ždé kB!]v náší bvé po
kulc6 okulantá jé včě!á liroda B věct nés vše.b to !.!o-
DoŽ.. Nénócbto .é s1é Wlěét. llot.BtuJtó 'ěgE1 ilostutt-
nýh1 lozutllJll lrostřgdky !rot1 okupac1. N..telt. !e 6bt-
by okupaDto s kolgboletú o ]'gaaltzacl Jejlcb atiu tú61-
1í. N1c není óladé@ čloÝěku odt)olněJší n.ž zřáiic. a l!.
Ú vý.az lení božlo t'ouŽít vůč1 li.láD' h.ří Ý. sÝé!
o8obníb záJúu Jgou p!ot1 vú11 ce1ébo DélodA.

Il..léJt. .. uD].ěot. !s!6cht. Eé lkolAboroýat 6 ÝěŤ-
t.' žo néě Dárod aepokoŤí' 1 kdyly Yyb]ásu1 Ýěěni Jb
dostu!n ' ! r i  p loÉtŤódky JeJ ich ÝítězstÝí '  Ýítě26tÝí nás1lí
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t 'Ý0r.. N6Eí !ož!o I'r.ot1 Eší Ýúl'1 u1odt! !étsř vš.cb

!16óýcb !1dl. zostd!. !.6!iř1t6l!í . J.tý!.kouÝ bDpro-

!1.€! ! kolabolaltý. zoEtařE6 ěÓ.t!ý!1' íé!oJác!ý!t a Yý-

!o8t!ě lozuEnýE! 11d!Í.

litadé fronia' 22.8.l96a/ /zÝLéěrÁ! araér!/

]É/9.!9g. zp!áÝ. D!.!ozbl.su! .'oden z !Ť161uěaí&ó áovět.týcb

JeÓrotot .pécbol ledal€Lo ludoÝy Úv &lc .obévlaždu.

lslgg!!9Eý-9š1!9!-3-!:ce!95ú9!.991
Bý1o to v. čtÝ!t.k' to l.ú6 ! n1úl J.ště óluÝ111.

| 'Eo lJo '  co iu dě léě? '|

Na iAlku s.ilí déÝat.béct11atý cblap.c'.těží !tě !o-

z!4Ýá. !1!dy v době !roh18to!1o' Es'ou €. nyDí atgll

EoJB !ÁvĚtěýa Ý sovět.kéí Bvazu' !éÝ1.lě1 Ý uýcb oěíob

b.ózu. {g].o!oÚ Eě !o'!al'
l ro lJo '  oo iu dě lÁě? i
' 'Do.tau j . ! .  Ío 'ka! .  Př1Jó l t  l !E. .  J t lo přéto].é.. .n
řJ lko přát61á -  Ýždyi  gt řírít .  . . . ' '
l Jé. E € . t ří l ' . l . .  .  í

l ' co t1 řéloo saša'  tÝol . .o8t!a '  až př lJ . leě do!n. . . | '
'Jé n..třÍl.l . poslau DéB !é! ...!| Uka'uJ€ zé.o!-

'.r1. 6tří1€Jí Jlaí' za.tř €11u Jsté tlvAc6t116tébo

cbla,c€i u!ě1tě ÝÁs rěl ré.t' Eě1l Jsňé vé. vĚtoha1 řéd1...'
''Doét!11 J6E. 'o'ka'' Jo tu kont!a!.vo1uoó' z'!et.t...|
l '&o1Jo '  ly l  tu k1 ld '  Dež Jst .  ! ř1 lo l1 .  Jé! t l

_ l l J _

|'Ne' byl š!at!ý.Ú
||Ío Y1(líš s st.J!ě tat špat!ý by1 ÍoÝotď. ^ sy bo

!€cbtěll. cbtěu J6ts. .1 dělét vě.cblo Podl. ..!6' !.
!od16 vég' vžityi J.tg vóllké 'ouě' s ták to eu.í být Jl'-
né a.ž v D.1é zeDt . . . '

ňJé tolu n6!ozu!ío' dosta]1 Jsró ,ozkAz .'..
| 'Í6ř .E1 vá!  l tBÝdu . . . '
'|!řoč tý !áú l'ba]1? í
(Ó1Ja dloubo !.cbípal. Př.dtít !tuÝ!'l . (t..ítka!l

Jbých rldí a .lyě€I' 6t!t1. té.t.ž: Ii.raět!' !!oč Jst.
!ř1Jol1' ploč?fi

stó1. J!g! o!oilé]. a3í pol hoil!'ny B b'la svědt.t!
otŤoané utlélo.tl. (orJg 'dÝ1}} Y1áetuí !!.Lrů přotl 6obě
r . t1sk1 kobout. t  . . .

/8udó !révo' 2,t.8.l96a/

!!!g}9g. soÝěiské J9dtlotky ukoněl1y obsazoÝá!í buitoýy 0s^Y
ar !Á'odní třídě.

9!9rr99Í-!rq9!Lh9!9919:9!9!9.9!9{9r!9-yĚq-Y9J9!9!ýr1
9-ker!!99!_ J99!9!!9!1

D!. 22.tq'nu Ý Poléd!Ícb rtodl!ácb ot.a.l11y .ovět3].á
ol.u!aěE{ Jodloitý budoÝu !r961d1a č€6koE1ovéE.ké atad.!1s
věd Ý rlazó l.' lláfod!í iříilu 3 a donutuy betÁlnle z!o-
ao!éD I'řítoÚ!é !rs.oÝ!í&y rtaaoe1o k oka!ž1iéEu o!uště!í
budoÝy' att!.ž .loÝo].lly uč1Dlt Jékáko1tý o]'atř.!í k 'allš.
tě!í aa]ěí p!écs. E o!ga'e!í ludoÝy byl vydc! tébto Eó.
81ýcbaqý lo'kaz!

!Ťod€iaY' k.lyly do chartoÝa vJé1o touk ÝoJélú' teky !y

lastal zEat6k' no?r

raladé úě E!ésnÁ Ú\ýš1énka| |.Eotjo' co to J. po.lt.

teié kon!řár.Ýoluco?|'
'1!o Jé'  když ás n.gouhle.í B l tD1néb.Í
''r eollo' úéĚ rád sté11t8?fi
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IIE!EC}
l' [P€nc!áBE€s Eolcr Ba!trAa*ofo Aololopa, caBp| .16!.
aortslŤ op'ol DpxÍ !..x*aÁpoBn' EPrlll!ts€! !!€řPAŤr!l P.-
ó('ry ^', ?2 elyc'la Áo 13 qacoB .c.r Paóo!BIrsI t croBal
nP3Bl.qJrA qs:ocrolaqÍot Á'(aÁst'o. sqyr r ocBoóoB't Bco
lo*q€sll ÁEáÁ€|llI soyt qcqP.

E t6uto D.uÝóŤ1t6béN' Y b1gtořl'í daěí Ýě.ly b.'-

,!.c..l.!tú!u opatŤ.Dí ?ydalo pt.31d1ub D9lv tébož d!.

ioio P.ob1áě.Dí.
&.!1d1@ ce6koá1oÝ.ng|.é a&ád.n1. věd ozná@J.l žo

ludova !tší vlchobé Ýěó6cká 1Dst1tucé !y1a přot l.ho oó-

lor lrutélíí! z!06oboD oloazons okupáěuíEl voJBky.

lres1dlÚd ěslv' Hofé !adé1o pokŤaěuJo v. .vé pré-

ct' ro'hodně !)rotegiul € pŤot1 to[uto Ě3zékouéDu Ektu.

!ř1 téio pří1éž1to6t1 znoýu ÝyígdřlJg avou I'odpoN řéildě

zÝolenýD ú€iavníí of8ólrún css! a !ř1!oluJé .. k pož.dav.

lrúo loaé1aí v1édy a |ÍÁ.odního 6bro!áŽdění !a oL.Ež1tý

oilchod okulaěaícb voJěk a obnovóíí noŤbálDídb loi!!ín.l
Dat6řtc1!ího É dljchoÝníbo ž1Ýota nášrcb néroóo.

r.s61diM !g^v

,&at6.1é1y čgrv/

!é!*.!9.9g'-!:s-:!g9!Í!-:r?rg."g!Ésg-::11!9]9.!9!I.s|!-
99:9!9.r9 -P9:9ĎíE9.9ll9!9-l"-r1J9-+-9::sq:9r199t-Ěl94g
!!!!ST

soudlu! o.1oÝ J.^. !ři P1nění útoru o!€azoÝá!í !u-

doŤý ce.ko€loÝ€ngké skaóou16 věd !ŤoJ6Ý11 Ý611tékkou

lo'bodnost' otlŤabu' 1ttlc1atl.Ýu' ugkutéčlll 'eév. do

tý1u olJé!ítu a rozhodDý'l Jédnánfu oÝládr 1eÝé kříd].o

budovy. Dále v lrrběbu dn€ oÝládl celou tudoru a oraa-

D1'ovál ocblatlll a ob'eu. v p.q!ěbu llbění úto1u a dér.
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pll l'rllní Jl'!ýc! úkorn .oudn'n or1oÝ J.^. Ťozbo.t!ě '.!-
ří]. potu.y lea&čaícb .l.dé!td vé6t t'!op68!adu !.'1 .oÝět-
gryDí voíáb & lotoa!.Íovat 

"oJska 
a t.cbrlb'. Y..tl n.-

u3iélou ÝygvětloÝlcí pr{c1 Eozt !odříz€ttý!l'' iloitcÝd JlE
odÝ.bý t lhění úkorú.

gou.l!u! oř1oÝ J..d.' Ý'toc. .1 '.!loužtv č.!t !ovět-
'&ého ÝoJáta' .pl't1l 1lt.tnacloEélllí poÝrrlt1o6t plo uP.Ý-
!ě!í po'lc .ooíau.!u Ý DgEblloÝslslu.

Do'níváú s.' ž. ..o!].ov J.4. J. bod.! vládEílo r'-
z!t|!.tl&ú řád.n fudé hvě'il''

22.8.1968 /D.Ý,noý.y! J/
^ř.ložcrc z íotokot'1. o!1a1!á1u '.*o!1.Débo tso!6.tttu/

!á.::!-9g-:E9r"g!:É:{-!é:!*9:-:9t!!9l9.:9!E!-P9l1!19!gE9
99!11u!-r99r9xs!Í!:-!g:9!9!í-'!-q1nt9$!!-!99!i!-Jo!9!1!!,
čt.!. &'sE

soudft! c1ntof16 B.''. phll tfuol' !ř1 obltzÓÝá!í t
uil!žsEí .lúl.žltého obJéktu' !!oJeÝ!l átat.ěDost . oitvalu.
sy.téolt1cky ÝrvětloYgl !odříz.\ýt! !oJ'r n.ětch ÝoJlL
Ý llobíbaJícícb udétost.cb. sÝýr lo1lt1c\ý! !ř.sÝ!.l!oÝd-
Eín' 'ésadovoatí .J.dlocovsl voJétJ'' s!!ž.trty . do.toJ!í-
ty l. pt|lěĚí .i&ov.r\ýcb úkolú.

Eoudrut! 01!t..í. r.J. Pt\oJ.vll oso!!í cblrbrc.t'
1!lo1lt1Ýu' o5ob!fu pří}lad.ú tlodával o.lBbr po.lřízoDJh
& phění .tajrov.Úch útolu' m'bo.brě tlař1l !1k].. .3.!it
!'dpé|lgf 1.nu' h.ŤÍ a. lotouěll1 ÝéBi a!t1.oc1.].1.tic].ou
l'folaauBilu' lotoalafoÝat ÝoJéD.té olJ.kty a t.cblltu.

Doltrívc! ..' ž. to!u!l.tó ci!t.rl. r.t'. Jr bo.t.D
Ý1ádníbo vyzEú.Déní ''zt boJové z&lu!y".

22.8,L968

/Přó]ožéao z Íotokolt. o!1alnélu Ťukoll'sbého konc.t'tu/



J/, ý qn,,zr
ii,'l tll t ;'t/r /
i1 4/7' .';" te t

'!( Ln tf ","? b -i ila

!É:!-b-!"Jlg!!Í-!s!.'!:!!é9Íl+!!9}9.!9!L-c9:!9!Ébo
49r9n'š1!!J!r!r-r"!!91!l9.I!!g9!1!!.!!!:! B99

gouólolr oFrt r.Í. !l.t1l úIol o!ga!.ní l ud!'.!í !o.-
tu !Ť.. ř.ku Yltavu' PoěÍlat .1 .!ě]'. . ro'bo.lď ' udt.
Ý.i|1 .9á ilnrř.tÝo' o.obEl! !říLtáil.! dáv.l odvtibu poitří-

z.\ý! L PhěDí 6tsnov.!ého útotu' !6ugi|ll. !!a.oYal '.

.vá! ó!itž.ttu' Ýy.větloval lltuact' Ý! kt6!é .. ocltlt

.ov.tití 'oJácl. fu.l. Dařlt Pob'.y LoEt!ÚĚÝo!.uě!ícb

.t.!.ntú w!rcÝotovat o'bŤoJoď lonfl1E E.zí 3ovětórýll

vojíLy a o!yv.t.t!' P!.lty. v lodEíltlÍob D.u.tál.bo Borél.

uílo r íýztctélo Ýypěií Ýždy byl Ý'o!.! bodro.tl' Ýyt!v.-

].o.tl t stlallcké 'Á..iloÝo6t1.

soudlub Gtirt .lo.léÝ.1 ďÝlbu !o.lří'.!ý! o8ob!íl t''í-
Ll..l.r' proj.Ýll w.ot. Eo!á1ní Ý1e6t!o.t1 goÝčt.t.bo

di6tolníka . č.!tDě .p1D11 úkoly 6ovět.t. vlédý . Úv

ESl .

DoEíÝái '.' ž. 6ouil!u! olut

'D!E.!áDí řód.! Budé hvě!.l'.

22.8,1968

J. hod.! Ý1áó.í!o ý'.

/D'!!doý.ut/

/"ř!J'ož.!o' íotoloPt. orla1!élu'rrLoP''.Débo Lo!o.Ptu./

!lr3'-!9q. !!.!oz!ů.i vy.íl.r lloÝoláDí !á!od!í.bo .!.orá'.l.!í

csaE l obě'nú! c..to.1ov.!sl..

g!Ep9-!eeEo'le:e!sE!'

láÍoťlDí .h!o!Ážd.ní' td.rá v těchto chvílíoh '...-

d{ Ý. 'tíž.!ých t'odúí!l.ácb' výtvolt\ýob !6Éot!á1DíÁ dtt-

í.l' .. k vfu Ž[o'u o!!.cí' lb' vá! lnloňoÝalo o .Ý.

ělErostl. loí.žovau J!ú. 'a Dut!é w.loÝit p!t.l.Ýěír

ofto1Álňí plot.si ÝlÁd.e t la .B.ntoD těcb z€!í. J.-

íl.hř voJ.!.ké J.ó!ot}y 6. ntché'.Jí ba b.Ě6! ú2.!í'

prot1 !Ýé9ol!órr potuě.!í .u'.r.b1tý stétu.
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Žádá!. u !Ťí.luš!ýcb Ýládnícb . t'aÍlá'.!tDíob o!gé.

Dú o oLádž1tÁ .tgž.ní olzícb ÝoJonskýéh J.dloiok. Žádá.

!. dé]'6 ' lly Bobty loj|náttt! lok!.ěovst ýĚ.cb!y l.aílDí

ústivní o'tÁDý' Yláóa| ná.od!í bbÍoBážilěuí' o!8ÁDý Íé!od-

ní rfolt. | č6.kó nálodní !.dy| '. úěast1 J.J1ch Př.d€.óo'

!:t.Ťí lsou .té1. 1nt.mován1. Žádé!., aly doělo L J..lDá.

!í ú.'1 vlád.ll a v.d.!íÁ !t!a\y o nomalí'acl .1tu]c..

!!ohlí.tu l!!o' ž. J.olDá l6aá1!í o!gá!y Jlou ty' Lt.!ó

byly il.Eok!.tícty 'Ýol.Dy !ř.d DÁ.ihou YojéĎÉtou ok'l!..

oí, tl. př.o ?l's!p!.! 1968. lÍeÝÁ'.11 l.D6 .poJ.!' . pť.-

.lttoltgÁ !opub].l].y ludÝík.d svoloóoul . !í!ž sDo1.ěDě

LoordíluJ.E. drf.í t!.}v. vyláilŤt'l'l JBú. Át Pluou 'od!o-

obě.!ó' oblfoín. !. L vá! t 'ído'tí o poEoc. IÍ.ě.

J.d!áttí tud. o to úěrE.Jěí . lYcblojĚí' ěítr ýíc. !ozv.-

hý l tudu !!oJ.vít. Ýy. vybýb€Jt. 86 Jakýiúo]'1Ý .fé!.

ká!. !ít9ré bý lohly Ýéái t pťotj.'Á6abfu. vstuluJt. Ý lo.l-

!Áaí . !íst!íú1 Ýé1tte11 clzíéh ÝoJ.kl !ŤédéÝ.lt. J1D

6vé r6zo1uc.. Žád.lt6' .by 6téhl1 6Ýé Jéónotty llEo oě.-

t. á 6íitttště. ŽÁd6Jte' B!' uýolnlll provo' e aly PoŤé.

d.k zab.'!6ěova1y DaĚ. or6áDy vB. siáýkoÝé akc.' }.t.!é

s. !a Ďětťt6!ých !ísióch přlp'avltlí' Jsou rcúč1Úé. !o.

ěto'uJí !ř.ó.ÝěíE nAě. bÁ!o.ty, naě. }toólodéřEtÝí' z.J!ó-

ut to. číú By údžoĎ. !ůáobl' na Í.lBt11Bě tudný cbód

Ý.ol.. YýJdttřuJt. óÝou '1!oÚ podponr Dlbč.tow Ý.d.íí'

c.t'líkoÝě v1éilě, sÚkoÝ.kébo Íéloduíuu !b!oDážděuí' cÍ-

Bslově č.!ké n4rodní 'ailě' Brl'.81oÝě (é!o.ní flontě.

!u!i. l.dnot!! l !1!1 .lúltoJEo6tt' kt.!á l. bodD. lldu

Ýěao!ébo sl 6v6ho úo'élsílo vítězltÝí. zablaňt. Ýš.a

llovokacíE' K..é !y lobly loěkod1t .le1ěí Ýývol udé1o.-

tí. Yě!íb. vÁú' oPí!éú6 86 o váě! !'bou dověn' ktérou

Plaht '  22 '8 '  1968

Y DÉ}ěbu dE. .. .!šl. t !1!oíil!éd '.. €dáaí rládr cssa.

Y"tád. !.3ko.loÝ.D!ké loo1tl1lttoté !.Pubtlty .. !t
.Y.! dn'h.n ll'loídib.r '.!.itá!í' lotlal.! d!. 22.8.1968

'e !ř.di.d!lotýí !1b16t!$r. .lotř.baíbo !ň!'.1u Bož!!ý
lacblěoÝó u.!..1.!

t/ tlvat Ú ulycbl.Dét! odchodu okulAčďo! .!Eáil.
2/ opětov!ě požailov.i oť1c1ébí J6d!éDí . v.t1t.1.r o].u-

I'aěEícb voJsk. přt toEto Jed!é!í ložó.lovst'
A/ ol.ežlté zMtEv.ní Ýě.cb ÁáluDých &cí !!ot1 o!I-

v!t.16tvu . !eb!á!lt tak 'trátÁ! ba zdťdÝí. ž1Ýo-
t.ch . laJétlu olyÝ.i.lótÝa 1 !tétu|

!/ zaJlsttt lo.olnoEt vtídy n. o.té! ú!.Dí ltátu r Ž.-
b.zP.č1t !!o Ýlédu n.eš.né 6poJání .. Ýě.d1 Ýl'áil-
Díll o!sá!y vĚ.éb .tu!ň{ v Llajích a obs..ch' bo-
6I' odét.LJr&'. 1 JtuliÁ1 lnEt1tuo.ll'

c,/ u!o'E1t t'Ýt1. .!oJ.!í Ýlády E. 'Ěou1 b'o'r.č!lt!1
plogtř.dty /tl'sk' lozhtas t t.1.v1!./ a !řo tyto
pr.oltřidEy z.b.'péčlt !úsob.ní !o o.]'ó! ú'.Eí .tátu'

d/ oblov1t p!áÝoloc !á!od!íoh vý!o!o . J1Dýcb podr.

púBollnl Ý !ŤíE1ušnýcb obl.lt.ch a '!J13t1t 11!
t lo joÍú. Ý léi lou.

3/ za zaL/lšI'é .tot.žtté J.i|nÁEí . Ý.utoleú o].uleěDícb

Jédnorgt PoY.žuJ. Ýláda uÝolEěnl zaó!ž.!ýcb ě1.n{

Ý]édy' '.J'!éná J.Jího pŤsdsody 1bž.01dŤ1ch6 ě.!ttíka'

t!1a16t'. obrgby 1!ž.{aťt1na Dzú!B' s!' .. &oh].1 uJDout

Ýýkobu sÝýcb íunkcí.

4/ v 'ÁJau udřž.ní nérušoného ž1Ýoig Ýšocb obě&!r !ó!ub-

llky u llyEulébo crlodu botPodářBtÝí J. Dutné zr!.zp.-

ě1i !1Dou páEobĎo6t boglodéřotÝí' řídících oř8árú'

př.iléÝěíú v ou.at1 !!óňy.toÝ. l 26úědě]'.ké Ýý.oby'

do!.amích .poJú a 2é6oboÝéní Ý6ško!Jh1 ž1votníEl Po-
třst@1 . lobonnýbl búot3!1.

5/ zúaz'.ě1r i'fyuufo.t Ý p!ác1 beky a osiatDícb tjotŤ.b-
Nálodní BbloeáŽděuí DssR



ď!h úst.Ýd' uly n.bylo o!!o'.no f1!al.ové!í a Ýýt'lt-

t. potř.b!ýcb plo výlobu 1 lzdy ! p]'aty !.eě.tn.Eco.

Á!y !édoĚ1o k !oEě6uí v o1'1a.t1 !ě!ové!ro bospoitář-

.tÝí siétu| ugD..].t s € Ýlád.' ž! !.z J.Jí.bo Ýý!r.oÝtlé-

bo .ouh].!.u nel'. uÝolnli 'lna!ění PÍo.tř.dty plo

oLupeě!í !Ňá.lu.

5/ tr.t.rráhí '.t!oJ.' př.d.Ýěí! potraÝt]ry t !t'otř.b!í

'bo'í' J.ž J.ou n. úz.óí r.lubllky' J.ou uťě.ňy !ř.-

d.v.í! !!o záaoboÝéDí E.ě.bo obyv..!.l.tvl l !^ěí r}-

!ády' }ou'ití těcbto zdloJú o\uP.ěníĎ1 !r!á.l3!l Pok1á-

óá Ýlád! 'a násl].!ý ě1D| J.!uĚ .. J.dĎot]1ví oběúó

u.Áobou b'tÁ!tlt' .b' Á.doělo k. lďv.P!o]ltí. Př.iláEí

tčcbto zdlolo olu!aě!í! .!Eédd! !. !dŽ. dít J.! n.

kÝltuol.' l'y.taY.!ou v.llt.l.E vyěěí v.11t616ká oh!.

!tč!í J.dnotl.'' t'ř1č6!ž trto tvttaltc. !u.í být potÝ!.

2.!' PŤí61uě\ýD !érod!íE výbo..a.

roto usD!69ní pŤ.dklíilá Ý!.!ila.ouč!.ně lélodííu 6bo-

Eéž(lč!í k ztllětěbÍ koolilhová!ébo !o!tu!u.

/hbo l '  21 .8 .  1968. /

r!oÝo1á!í d.třed!í ladý oilbort . Úgtřédního Ýý!o'u odboloÝých

.Ýa'0

9q!9:LJ!g!*!+D-!l:-:!íg99
ulta'ult. .téÝLorá ýýboť' - cb!.ňt. zévody!

J.d!o!!aě!ě .. .itÝí!c z. strnoÝl.ko lsgébí v1áity

DssB v.d.!é 1!'.oldtl.b.ú ..t!ík.ú . př1J.tá dn.. v.

na l.ho podt'onr ÝyzýYáe. odbolové o.géaý Ý zdvodocL

. !oddcí.h' tby př1kloěuý l u!t!ÝoÝd!í ltévLoÝ'ch Ýý-

!ořo' ocb.a'ě !výc! !úÝo.lo a PodE1ró.
souě.áně .. o!!|cíúá l! ýě.cbb' odboloÝé oraály t

u u6t.Ý.úé .téYkoíé Ýýbrfy Ý zÁÝodoch' aby Ý1stnílt

p!o6tŤ.tl]<' 2ab.'!.ěuy Ll1.l . pořáil.t v. !'ýc! 'éÝoó.6h'
úy zab!áDt1y !.!ř..llož.Dý! atcí! ó ' !řlplilě potš.b'

bJly !řlP'.vsný 'ti podt'otlt .iat!ov16}t Ýtá.ly 'abáJ1t ai-
!.!áLrí.lévtu.

Plb. !odpo!uJ.!. !oř!daÝ.l o !.p!odl.t!é uÝo1!ě!í
'.dtě!Úcb č16!ú Ý]'ády, '.Jré!u J3Jího !řód!.lty hž.o.
!.Eít. . lrDíst'r Dó.odní ob!.ry 1Ež.I!t*t't. D!ú!.' .by
É. Eobll !hě uJ6oÚt vý).o'ru.Ýýcb ruÚoí.

V !!ar. alD. 22.8.1968

9!i9!g!g. v.1.!í olu!6čEícb voJ.k 'J'dal'o u]'i1Útu L u.t.v.-

!í lolabottltEtó Ý1ód''

'ek 36 do!Ýíac[o' p!ý oku!ďDí ÝoJsks Ýydsrr uttl.

MiW' 6by do 18 bod1n d!6šuíbo .l!6 22.!.!!a 1966 by1y

.66tav6ný Ýléda 6 ved6!í 6.' H.!é !y .oult1!st1y g o!.

6.29!íú Éěí Ýla.t1 u lyly povolljú nóBtloJeE o|(upánto.
PodDínkou Je' áby Ý této vlédě r Ýc.t.ní Fč n!!ý11 .otr-

dnrzt Duběgk' s!.kovský' !.!!í}' r!16a.1' Šptě.)(' šlso!|

cí.ař. |apfoit ioDu Ý této v1ádě a Ýéd.bí BĚ !u.í !od1.
ult1Data !ýt l1litE' ?avrovgeý' EoI'd6!' I!dE' I €uátt.

Í.!ud..ll toto uttl@t@.p]uěno Ý. .!eoÝóné 1botě' bu-

it. lAstol.u otulaěd '.Ž1! !. Ýč.!1 dnsl..|ty. B.ozí '..

b.'p.čí' '. t1io lo]'aboÍa!t1 !. ult1Dtu !oit!obÍ.
zab..ň!. lozlolu aái.oda a .t..!y!

ir.dnot.l lozÝaba' odhoiuBlo.t!

z. sÝolodu' zu Drbč'ka| z. slfkoÝgkábo' '. čeEí:Gt

/fudé r'ráÝo' 22.8.].968/

!'1lt!9-!g!. z!!ávs čE.fuzuoau: skup1lg p!éý!í.o 2 o.traÝy

ltuóoval. lezt!álodDí !'áÝo a Eožbost odcbodu c1zícb

ýoJsk Ý !ří!atlě' ž.bt!é.1déÍt nebo v1á.ló ložéittu osl

o néut.autu. J. to Podfs áteoý os!. tÚlttt.t! EéJÓL by



rob1 toto .tďloYtBko tluúoělt.

!LlL!g!. zPř{Ý. čs.lozbrsu: Po !Bz. Jlou Ý'l.Pováay !ts.
tát' ř''ýÝ.Jící' .by 3. obJ'.t.l.t?o zíěiltn1lo Ýelká

'e1'..tac. E véc1aÝ3LéL Dé&ě6tí. lÍ.!í rrylouč.na !.oÝo.
taoó' tby okulaění voJ6ku Eobl! za.áblout. vý'Ýa \ o!ěá-

Dí! rB\y - néBhtoEóžlluJt. s.l

!:r.?.9..!9j!: c..!o!bra. o!!á!11: Budova clÍ J. ot!a'o'rt' !6ilát-

toř1 věak l lacuJÍ dÁl . .

f',']*!}gg. c..!ozhr... zPrÁía, !A'1áúéntu. v ludoÝě !ad..
!o!tu za..dé .t!a!1clá skup1na koEuu16tu-po61anco. .Ied.

l.ulí o to!' Já]< u r.]cDí EoÝětstýcb voJgt 'aJtstlt' aly

!...1dc!t' Pa.1e.nt' Úv Esl a ostat!!í tn6i1tuc. Eěty

t'odúíúy k ělÚogt1 . rly voJ.k4 o!u6i1tu ú'oíí ěssn a

tí! býlt oblovela .w6r.n1t. .této. Jéou J6dnot!1 . aá-

'od.ú. ŽádtJí ogvobo26Dí Du!č.ta' čélaíka . ostgt!ícb

z lnt..ni.o. vystou!1t J.E!os!ář' !d.řý '. dožAdoval

.D.!a1okébo Jéd!á!í !. BoÝět8kJň ve1Ýy.l.n.ctví! t Ý.1-

Ý''1a!.ctÝí!1 oólet!ícb okupač!ícb z.ní. !{ar1. líikoÝé

po!ílé ýztaz! '|J6D6 6!o1u . naĚlE1 Dáfody' poElec1 ao-

zradí. Ý011č1 5e !a uá6 eobou spolébout' chc.úe dÝobottu

!u!č.koÝ1 s !ssR. J . ! '  o!čá!é'  kr1dld

!2!'lL!9jL. D!.!o!b16Bi Dvouč16Ďná dótoaacé IÍs Ďě]'t od.Ýzdut

!á ÝelÝy61uěciÝí !{Dn !'otoEtní do!l. !.!leéntu u v].édě

lÍ!!. Pos1ec1 byll pŤ1Jatt zéBtulc€ú Ý.1Ýy6ranoé' ki..ý

66 dtvll| ž. !a.1e6nt 'BsedÁ B proto.tuj. !Íotl okupec1

essa vol6ký va.ĚaÝBké EElouÝy. JeJ1ch Jodnotky !.ý J.ou

'do ]..8é1Ďě' by1ý !.ý po'?Úry lEělÉi ó1!1te1l. Ía tlotaz'

kt.'ýú1 naě1!1 ě1nit6t1' zÁBtut'c. Ý61vyB1.!ectÝí !eod!o.

vědě1. vé1Ýy.1uéctví ! !ote6t Áél i l J t1o.

- L ? J -

]ÉJ39.!g!. IníolEac. D1D16t.'.tvá tá.odDí ollanyt gpoJ.Eá Ý.-
1éĎÍ otulač!íc}t .:tád ýyd.lo i.Dto ro'La't
r/ í.odzb.oJoÝét ě.. Jadnott'.
2/ opu.t1t !.ostot]'' kd. Jlou @í.tě!a ě'.Ýol!Lt.

]/ latá Eí8t. zcgl. Ýyt1'1d1t' rczeíBilt !. l1!o Dě.

4/ v. Ý6l).ýcb Běgtáob u!íot1t 
"oJéu6té JodDot].ý v p.!-

cÍcb r na volďcb plo.t.ustYích.

'/ upu€tlt oó llokoÝá!í ludov ltát!ích s .t!Útcrých o!-

sú!ú cssR.
5/ laĎ}y EaJí !!.covst Eott!ábě.

?/ v.ěl.!é 8loJ.noclé Ýol.k! !6 bu.lou zc€oloÝ.t Ý1a!t.

D í l r . 1 1 ú 1 .

šL.!g!g!. zabáláno Pobaěování 26.n1!oř4díé schozo !rárod!lí.

bo shroúéžděEí. scboz. P!oJ6dna]'a P.oÝo].dní k přlplavo.

Ýané dó!ob3t!sc1 na Yéc1av6ké! ttáEě8tít 1lfofuác6 o 'a-

.o.léní 8t.an1c\ých gtultn po81!!cc a o př.dÁní !'ot€8t-
llícb dop1!ú nA za€tur'1to1u\ý6b úřsitécb. ?oBtsnc1 s.

vzáJéMě zaÝáza11l ž. D1kdo noopustí dó!!oÝo!ně bu.lorřlt

i'a!'].sEentu á znoro Ýyzval1 oEtatní !o6]'ánco' aby gó do-

.táv1].1 na uasodóaí. rrol6díÁna otÁzka dověry v]'ád..

/uatollá1y |Ís/

!]il!ž-!gl. zp!áva ěg.rozrraau: T uucícb Praby !!o!íhaJí n.-

u.tále lodltsoÝé ákcé zi odchod otuP4čnícb ÝoJ.k' '.

!.o!uětění !ašlch Ý1ád!ích . .t!a!rckýcb PŤgd8taýttó1d'
ng lodlont 1.aálníó oÍaénoD stétu.

:!:rl!-!gE. s1tuační zp!áva ěs.ro2b166u z přež.kých uu.:

!!gcoÝnír<.ozb1asu t'řocbáz.l Ý těchto cbÝílÍcb Pt.abóu.

Na véc1avské6 nfuěstí 66 shloDž8uJí .tovky l1dí. zt 10

nlnut uÉ začít Dan1fé6taco. Rozb]'a8 žÁdé' aly s. ýš1ch-

n1 ťo' .šl1 .  Jdo o pŤovokáč!í akc1.



J1!6L .. v u].lcíoh lo]..c vác]'rvskébo uáDě.tí e ro.hlÚu
6té16 6hŤoEažěuJ6 lnobo l1ití. zatí! .. ttlD !1c Ý DosI'.it.
!ích hodlnécb n.6ta]'o. Dj'slotuJé €o. o!g].oÝáEa žádo6t
k . o ' o J l t í .

fllgg. !!ažáné sbro!áždě!í nÁ váctsv.ké! ná'ě.ií uPoál.ohll
výz.Ý cá.!ozb1é6u a příBlušníld Ý!' upuátl.l'l od ur\ýšr.-
né d.EonátBco a v kudu 66 rozgšl1.

!ge]e:r!9-"-gr:!!1-:-9!::!e!-!1!99-!99.
c.kal1 J.ds Ds tuto ltodhu nallatě ...
Droubo před !í václavgká náněétí o!k]'o!uy otuDúl-

6ké t6!ky. U ltuzga vytvořt!ý doLolslou zc|. Dělá t tulo-
E€ty oÍřuy ba chodníky. rvúř. voJélú byly 'acruuř6!. l

l llt líúEtk! . podél cboilňík{ .o kupuý 't{1é Ýětěí
lrouč&y udí' bltvně úailýcb cbtapco A.těÝěót. rdosl

!ozšíř!]. !o !Íáz. z!.éýu' ř. v pět hodltl odlol.dE. !ud.
Dá tláeěgiÍ !an1'6átac.. !a 'Prcvá só ukázalá Jáko !!ovo-
trc6' .l.!olat!Ac. !ěla okupalt.télu v.1.!í poskytuout

'.í!tn}u t tÝrilélu zÁlabu a ,ř€.tóÝĚí! ziloÝod!ění 6Ýé
egÍ3!.. Á16 kdo to ví? P.ažané př1Jížděl1 nÁ Ďáúěstí
Ý nék1adních autéch oztlo!ónJÍch ýtEJkMl| rrlouěky !o.ily'
vzDšéní na.futaro ...

DoJil. k Ea.ekru?

Ióaé1bí lozhlag vaf''J6' ulozo!ňuJo na proÝokacl'

JEbo výzYu ne8ou lnozí uil. na Ýé1kých llatÁtócb . ..

Á]'6 páté hodlí. .. !líží.

Pár úlnut přlil i'étou do!ó'uy us ná!ě6tí Ýo'y y!.

z !óploduktolu zní tátoÝský hlaE! ''rtucl' !.bt!!ět.'

Ťoz6Jdět6 A€' nač okulaatlu dáÝat zánl'ku' loclropt.'
c o  c b ! ě l Í . . . | l

Y Jrndřlěsté ulic1 okupant.].ý tant toěrl Ýěží' Jalo
}y už bl.da]. cíl.

Á Poton přéc € t  losa lu '  doEt néochotně '  do ! ř .o!
Je .o blouěky .o'cbcz€1y. Po púuodit!ě tyl ne sěBtí
kltd.

výbot'tě | nozun zÝ7těz7\, ! kl1tlných u11cích Ýyhlí-
žoJí td*y h!oz1ÝěJl. l JEotr také Ještě !ř.i.1něJ1 díks-
'.D aal... !rot1 8Ýobo(lnáEu t lokÓJréEu llťtu.

/Rudé !!ávo, 24.8'L968/

3!9:9-::!!g!-É
věi.tJší Ýý'Ýa L Ýýkuz6!í vúclaÝstáho !á!ěgtí' kil.

.. !ěla ..Jí' lohuttlá .l6Donstrac. !ro!1 otu!Út{a' któťé

.6 Dob].a ltét Ýítanou zí!1trtou !!o vyb]'áš.!í gtalnébo

!!áÝs' bytá ukéákou vyntkéJícícb Ý1.6tností !!!ž.t!o
Ý této polnuté do!ě.

lěh.E Ýó1ň1 kt{tké doby lylo yáé]'aÝáká néúěstí !co.
1a vykl1'g!o. v jeho ýo'oýcg 1 !a cboitnícíc! DEby]'a Já-
d1nd clvll'Eí noba. Nad váélavékga' l.ště!Í8Qo1ir.g !1!u-
tall b1uč4ýD' .s rozllostře1o s!.o1utní tl'cbo.

!ří!oMd úlÁd6ž !y1. kréJně d1.c1ptl'nované' ocbotně
!ot!Ábá1. trěto11La Eá1o !řís]uění!íD w' tt6ří zab!óňovt-
11 PřÍpa.lué6u vJ.zdo Butoío!1J'o nB !!ost.e.tvl.

Yčo!.Jší ukázk6 ná véclav'!éB náDě.tí n..í oÝš.!
Js.unou.. ' ! t €  }éJ €ění '  P.ažďré. r lokazuJgté'  ž. JEt .
vla.tenci. v phé! s!y.]'u toho..]'oýa. PřokonáÝát. !otíě.'
zp'rso!.né okupací vášobo .ěsts doátojDě' J.} 6o !fuěí !.
avobod!é oběaly hlgvnlho Eěst6. Ýyd.žt., Ýyit!ž!.. tÍrě.
!Íla J. n.zroffié.

/v.ě.aí P!.lra' 23.8.L96a/

vozý b.u5tál. olJížděly ná!ěstí' zdáto '.' Ž. do



]!)199.!4L znovuzáhÁJaÁo pok.qčoÝéDí a'.Dúořádné !chůu. př.d-
B.dnlctÝa Ns. ./aříto!Eo ].€| ěr.nú P[s.,/ P.oJ.iLúnA !Éo!!lá.
ci, ž. pr.61d.nt !óPubttls' nédopoluěule Po6tat lezoluol 6N.
rŤlplavorq řs'oluca us ps ÉíPad wb]'ášéEÍ 6lanného P!áva'
Bcbvátg! doplg prssid€Átu r€pub11ry s 4oleoA tříěre'tú de-
leaace l. Jého př€dááí.

Nálodní 6h'oEÁžděÍí č.slotlovelské soci&ustlclé .€Pub].i'k
Yáž6Dš| a D!'\ý aoudlrůu p!€.1dedtet

chceúr váo v této vÁžaé ďtÝÍu Daělcb děJl! PřetleÝěíD
poděkova! 'g vsěl neut$haJící oildúost pŤÁÝu a svobodě M.
ě1 zéEě, poděkovat vá! za to' že ta& Pr'íě g rozbo.loě háJÍ.
te toÚv naělch l''ilí po 5oci6]'t6bu 6 ].lilskou tváří' po slt.
Ýélenltě a lezávislo3tl.

uJlědlrjeE€ vá6 ztlovu - Jako to uu lnohokfát uě1nlu člo-
lové laěeho pŤ€tlséibj'ctva - !6jéÁ za Beb6' als 1 zB vš6chen
čes&o6l.oÝédsb' ud . sýou od.leostÍ 1 sYou p€Ýoou 1řů].í Bé-
trvát za vĚech okolrostí 9 boji a doil.žoÝéíí ústavy lspub.
I1ty' zá}onů s p.áÝa.

st1buJeee' žo zúgtadeEe vě!ol' váD' nAěí záIolué v]ádě
' ě6r€ s I!g' o.čeníksE' aašeEu přsilse.lovl' J.slrtoýgkéN.
pŤe.lss.loyi IÍáiod!í f!'oÁtJr .t.. F.Kr16aIov1' plvnÍEu tal€aní-
kovt Úv I.sč A.Dubě€koÝi a dalšÍD p}sdstavttBlún íašich
v.chol's'ch 1nst1tucí a o!gáÍú.

u vědonÍ bígto!1c]<é zodpovědlogtl ná6 vš€ch zs další ž1.
Ýot EěÍ ze4ě, Ý rejužěí touělnnosll 6 EeJělrěírL v!st1'á.61
če8koalovenského udu plosÍle vá6' Ýážéný soudrunu p!os1-
ilent'6, abyste i' Edále věnoÝal své 9í1y €poleěoéN bojl'
tte!ý ě€stné v€Jde do děJj.n @šlch nÁlodů a bude vžily 6vět-
lou BtréJůou €větových děJtn.

l16knde váE 6Íléěné ruku' přeJoDo váD dob!é zdlaÝí a
3!d6ěně vás pozd!ávuJ@e.

Ná.odní 8hro{áždění
č€tkosrovsnské 5oc1át1Bt1cké .epub.

tl.Vsto v.F. rr{Y

v hezs óne 22. 8.pnA l96a
(Iaie.láry Ns)
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39.!cg9s!4!-.zpĚc!g!g&JáE!:
bozatÍe!í butloýg pá.laesntu B náDě6tí uáxl@ oo.kého

Jé obšancoÝána volsLéE. Děra a h]'oogtý obfuěnců j6ou 1.ý-
ELuÝná. lobouření pos1qacl 3e .tooáheJí vslupu do budow. ,
Po MrézeĎí odPověd!ého l.oM.dta doséb1i alpoň tohol žé
ta.I uÝolDil dv€řé M dvě bodlt\y. PotoB řIčnící závola
opět zePadlA.

Př1ěer j66c Pozděll e t8k doBr!ř pDoD1lá! Ýodrejší4
vchod.Á. NAholu !y,jÍždí! eěóaě E{ýD aá}rad!í! qýtabse'
6.1oúícíD jídotně. v ]abyllniu budow jg pŤstvap1Ýě Moho
ltdÍ' P.ře6 Á€Mímě obtížné přep.aEí podnÍíh' je tu l!ž
pŤe6 6to 3ed!d€6át !o.leců' taté záDěltDAlcl lclcelá}e
IálodnÍho shlonáždění dl.clP]'boveě přlš1t.

voJácl' kt' €Íí vč6!'a podl6 'PráÝ ilo budoÝy vnt].l1' nsJoou
vĚ8L vldět. Á É€ce Jednobo řldío' vyklá!Í ó€ z okE. od
chrapcg poDalu o.lcbází PoB&E}yíě' tyPicbl lozložitá 610-
Ýěngl.Á eAttat "N6!Ěí!eJta gi ho'' p!osí' "pověděla J.sD
Eu to. Má! dva kluv 6tá!é ja]<o Js on, cetý ž19ot s\yěelt
to !éjhezčí taa o těch /.ývla b].sYou k o].Áu,/' zeptals Jse!
6€ ho' Jal. Eá! vĚechEo !,n!D !y6ýět'ui. Pochop11 a P].áčo.
16ě chco být 6áto' aby ss da]. dohlo!€ity' Eež přlJde leho ve.
l t t e l . . . '

!éJvětší úl budoÝy n6!ooh1 zda16ka Pojoout všecb$l
Poďancs' tígní 3e tedy t v přileblé chodbě. sčítání pří-
tofrných u.kAzujé' žé p1éná!ní scbůzs Eúže iyóávat' prabá
ugne8€ní. Hravníe bo.leD Pro8rgN byto hohláěení Nálodního
shr.oEážděaí. (Erbu].ovéÁo ns JinéD oí6tě . pozE.Eit.)

IŤohláěmÍ bylo přtJqto Jednorysbě' PoEe postalec
ue€igl se '.lržel lilasování. (Dalěícb .ch]zÍ 6€ j1ž €stet

?o p.acovně É€pjatéE dnu a voěeN u1ébaJí poslect a
poóladv!ě m Podtetv ].aíceráŤÍ' Élk.r,ti sa]ry a tíD, co
Mělj' vs sÝéD tuflu. Bozhc'd].t oe budorro oeopouětět - Dohou
sÍcé vyJ{t' al6 néní doótatočná zÁŤuka' že 6o Ještě vrátí.
!' lErl8DeDt PotřebulÉ . áby byt vskuilo .epszentaute!
11du - co nejvíc6 poslecú.

(io.adý sýět| ě.3'' 1968)
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Po zdě ýoč ér !yéés-Ég!g!-B9!1g9!!Š-I9P.uu!1sJ9l€!!E-6l4.
22.6tP@ \96a lŤaha

voJ6|.a ěs].A Ý .oulqdu 6 Ýyttaqý4i fozkszy a ÍEř12en14i
oPJntrá .tasove!é ú].o\'. v6l1teb}ý sbo! lochoPlt vážlogt
ó1tuácé a Býja l.udsD' rozvahou a Pemmií Ýgl€sí zbezleěl:
aby n6.loělo ]. íítóldontl)E' ].te!é by Ýedly Le ].rvep.ol1tí.

vsrení ěsLA Je gou€taÝně Bě Mou vé 6ty]<u a vě6c!m zá-
sadDl oPatř.€!Í jsou Ýydává!'Á 3 oý& souhra.érÁ.

vst€d čsrÁ Js ve ltyku s přeitgtsvltelee .polóneclébo
Ý6]'€Dí ÝoJák. č'!í só vš. pt.o !o' 6bý leitocMzelo Le kon.
frl!.t'h' ].te.é by úohv m.uěit ku.l a pořád6l. tíÁ 5e gnA,
ží přlspět k ÝJrtýořeaí ptízDiÝějších podDíno!. t ř €ě.d1 91o
žlté pol.tliclé 6í!Bc6.

Js€í! pře3vě.lěén' že vEutelé' !o]'1t1cké o!aÁ'y a st!ďt
].é olasntzace vě€ch stuPňů tento rozkaz sp!ámě PochopÍ a
2abezp6ěí Jeho pron1lmutí do ÝědooÍ a čjsogt1 voJ6k. spo-
léhÁo na pol1t1ckou zra].oót a odpovědtrogt ýě6ch přísl.ušDí-
k'1 a!!á.ly. věříE' řo !Ťísluěnícl' 6!Eády 9e an1 v budoucnu
n€lschaJí atíb'lout ! nept€dložeDýe č1DúD' lt€.é by @bly
vá'!ě o}Eozlt záJ&y Dašěho ltdu e ž€ budou l !Adá1e Be gte
no'r odpovědnogtí a lozÝartou plnít Mou rvdaíé rozkazJ.

Pt.és1déut če6to.1oven.Lé soclausiické !éPubuh'
I..lví]. svobo.la! Ý. f.

(obrana udu, 23.a.196a)

vé vqě€lníclr hod!Éeh pobaěovalá v leiloád čs.ýláitá.
vláda čssR po]..aěoýala v6 6Ýét! Jefuéní d[€ 22.srpÉ 1 v

v€čsmích a aďních ttodtnách zá pŤ€doeiln.lctví .vébo eÍ6to.
Přod6édy s.d.. l.Šlrouaala. za.s.tlitú ÝIÁily 6e zúčastíllo
22 JeJlch ělénů. Ía sýá! za6é.lá!í Ílysrécbli lnfotllace přeit
neB6né JedlotlíÝýEl Ictn1stly. vlÁds Ee abJ,tata poileín']en1
P'o 3vo.j1 dalĚí ě1fuo6! g }onEtatovgla, že stáls Eepracul€
v noroálníd podEínkácb zeJEéE p.oto' že dále pok.gěuje
okupacé zeEě voJsos&ýE1 Bl'rad pěti zéDí va.ěavslého laktu
žé ss Její !!ács neeúž€ Žúěá9!n1t přédgeda vlády 1ng' o.če
níL a le beDožněm uěa6t něl.tsďE dslšío ěIonů!! vrádyj
Žé v]Ádě Dedí úložněb Do!oÁl.{ vzÁjeEDý 6tyt 6 tls
Ž€ neBá oožoogt získáýst doBtat€k itrlolbací o ,Iýotě Ý tÉ
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že ně).t6ré Ý]ád!í budotřy Jlou ob6aze!ý' takže vláda 6€!ú

k d16po'1c1 ně].te!é PotřBbné téibtúcl.é p!o8tř€it!v'
za této 8ltuace 5é Eúžé vláda 'abývgt pollze bó'\ýd zál€-
žltoótEt !A záldadě 1ailív1duÁt!ích lnfotÍací .Ýých Jefuot-
]'1qých č1gíú a dbát o to' aby ž1vot z@ě Mhl 1 Ý€ ótíže-

ďch pďroíntccb potfgčovgt.
za tÍD úě€]éa vwíjÍ lAx1EélnÍ ús1lí' aby byla ochrfuětra
plcva oběanú a zab!áněoo dg].ěí!o ztrátá!. vláda pÍoto Jsd.
E1a 3 p.egldenteE lelubrlb Lsvobo.lou' ].té!ý Je .hodného
nÁzolu, že záEadnÍ podDÍílou plo itAlší č1nnolt futAvíích
6 pou!1clýcb o.aéÁů Jé uÝolaěn! Jélích ěgrDých přéd6tav1-
telú !s. Drbčeka' č€.ní&a' súrl.oÝ6kébot x.iéalA á ttalěícb
dogud 1ntéÍÍroÝaďch soutbuhú'
Pr€El'd€nt '6p'rb11ry bfo.oóvaI. vlÁdu, že Po wčo!Pá!í
vě6ch ložďch P!b€třsd].ú' J!o1ž .s 6Dáž11 do6áhnout tottoto
cí1g JodnÁní v P.azs' .€ ro'lD.ll végt léd!Á!í v lÍosl.vě a
požádal Ýrádu' aby u!ěus dva čl€DJ ýlády do leho itoploÝo-
du. tíEto Ú}olen Pověř1la Ýláda éÝélto Eí3topřo.l6€du 6.d..
Ilugdla a dn1ót.a DÁlodní ob!e''y géÁeřá1A t{.!zú!é. součas-
dé byla vláda iďomoÝáltA o JédÁání Éed6edlr1ct9e Úv NF'
be.é u''čuo ito p!€sidentoÝá doplovodu avého ělma !'l'El!-
tla 8Plavsdlm8t1 d!. Ifuěelu. D8lší g].ožedí D.égl.lentova
doD'oÝodu Ýléila ne'ro jednávala.

Po odletu Ple6identB republlb' 6e Ýráda lozhoéla ilÁl € po-
kiaěovst Ý ŤeŠétrí běžDjtch otázek žiýotB z@ě. o dárěío
sÝéÁ Po8tuPu řozbodné vláda Po bávlAtu p.eg1denla !épubu.
b. v].áda se pr!ě cítí ÝázcttA .Ýý! p!og!eoqi'! P'ohtÁě€nÍD
z ilubna l.96a ve Ýšech Jeho souvlslogtecb, kt€!é ÝycM'eJí
z á}ěního Ploa.aN l€č a bylo sch9áleEo Ns e Da ..ebož zá.
kladě doatala důÝět'u 1ldu.
vlÁda s€ p.oto znovll oblací !e Ýš€D občeĎ!, aby zs ýš.cb
okolnogtí zgchoÝall kf1d a nedáváu Eožno8t vznll.u lon-
fl1ktních 61tuAcÍ.
vzbledeo k toÉu' žé doš]'a zpráva o lresolDální 61tuAc1 v€
védení 6tátní bezpeěm6t1' žádá vláda na aÁv.h !1n1st.a
1nllt.a' kte.ý ée Je&lá'í vláily t.va16 úěastDí' aby 9é ne-
plodleně htÁ6i1 náEěst9k otnl9t.a h!t.a v.šauoi.t'č voJe-
5Lé kďlceláŤ1 p!€sidelta .epubtuy' kterÁ bu neprodleně



'prostředkuJe 6tyk g Yládou.
Poille črá'!u 65 úsra\ry přígtuěí po itobu ePřítoMo.tl' pré-
6íilenta ttpubuky !a ú'e!oí čss'R výLo! Jsho fulkce ÍIádě.
vl'áda Ý€ gvéo JedíÁn( dá].ó PoloEěuJs.
(svobod!á ěll( hrásí...' 23.E'19ó8)

!c&!-E9E9.o!{!E-ěrl-q-E9sě!9-ké!9-!!9Es-!9-q4

Přáte1é' 9o]dtu21t blatřl - češl á 9to!ácll

- o věeleji9ích nďních hodh Jgo€ ns nohor. P.ochá.

z€]'i. #!e 'rlicell &.&J' dírí5n1 nAě1ch záÝod!. Nsól lldé
ve vysoěsreoh a Ý lJ1blt vě€r6Jěího ita6 neplacoÝau. Byl1

PřekÝaPenl' 8teJně tá} &ko cé\ý aárod. lovoř1]i o s1tuAcl
a Ýšicbnl bJru zajedlo: stoJíDe á nAš1o1 dsDok.et1cly a
řÁflDě zÝolen)'ol zó6tupc1 - pl€sldeat@ svobodou! Dubě6ke!'
sEkovs]iJa' č€!ďksD.

ve vysoěanech a v L1bnl byl poEě!ď Ludl v1děu Jsna
Pouz€ sEěřsD oil Issf přllíždět tg!kJ'' obněné autoEobl'ty B
dslší vojénEl.ou tecbniku .ověi6ké gfuády. okupetl s!ěřoÝe.
]l' s!ět€E ku P!Azé. Pouz€ floDty u obchodlt s pot.a1r1Ed''
f$nta u benz1noÝé luípy nA Balabeíce Et6nauzoýa1y o1Eořád.
né událosll' v závodech byt Ýče.a 1 dneěního itopolédn€
ttlft,

co vgši .€dgt.toří (oÝá!a čIo Plahá v1děl1|
v obvo.lu P.ábý 9 zntčená dlažba' .efíže' 'Po.éžené 61ou-

py. sutDý byl Pohfed ko]'eD Ú6t'qÝu !Álodflího z.l!qÝí ve vy.
Boěeech' ka$ přijíž.lěly ge1try s pŤvnÍEl z.eěDJh1. zni-
č€né u1ic6' pŤeválcoÝgré sutoEobíly J&oo vlděti po trase
v (arlí!ě' qž ng Poříč ' v Nekázancé ts!]ry okupetů lozdrtl-
Iy desítlry aulooobilú, kt€!é byly d9ršíDl tanb v.ažénJ
do qýEádních 8lřídí a p!ůJézdů obýtďch dooú; Dezi těllto
vozy byla řAdg aut se za}u'an1ěníEi číg1y - .{.lfa-RoÚeo z
ňí!q' volkswagěn z Ns!' taEug 6 vídeňekJio čÍ61éD atit.
PĎíkopy' václavské !éúě6tí a pŤ1lebté uuce Jsou znlěér'.J'
pá6oq.&1 Ýozídly.

Nejhúře Jé na vinobad6ch ko].€D .ozhtásu: Ýy'hořelé dory'
zD1ěené Autobtr6y oěgtaké doPravy, de8ítly osob!ích aut. v1.
děu jgee vě€rk 1 !aněÁé' neEocnlcé lA !.ant1šl.u dles htá€t-

I
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1a Pět Útýých. !B Éěého foto!€Poftó.a' J6bož 6níDry n6J-
ča.těJl ÝÍdát€ DA 8tff'!Ácb lbÝÁks' 6s rozJel tgnk otupsě-
Dích ÝoJ6k v Eoo4tě' kdy Jen ťÍtárlr foto8laíc!ď aPá!á!i
t'€dáEor Kováta by1 od budoýy bitého pÍáÝa' ].de Bě€ rcÝL-
Dy no!!Álně tlBraeoé' o.lehnÁn pažbsd 6aeDpalů. héa !á@'
xdyž Á€ dálěí náš !€dattor Pokouěél fotografoÝat oblestl
Pa&oýl.y' byr plonáglédoYÁí okupačDlD voJátgn sB 6eopa1eD.

N€!áD€ vě6} příliě úaoho ěa.u a nsvíE€' lat.tlou}D l6ště
bud6@ Doc1 vykonáÝat avé Povo1ánÍ: proto Jéu to @JtlůIežl-
těJěí g vs !t.uč[o6t1 ze závodú &o r!.hy 9.

z.lobŤo lDfomova!ýcr! t!íst JsEs se tlozÝě.těli' žé Boudlult
Dubčsk pŤsd BýýD zatčoníe o o.lvoasnÍí Ý t.so6po!g!u okupač-
uích ÝÓjgt P!opaĚove.]. botÁl.' v něož 3é ob.ací !A P!A'3ké
obč&v, .eJ4éÉ oa rerké zÁvody e přs.léÝěíd B děLúctÝo
dsvátého praž8kého obýodu g plosbou' aby uitrže1o gÝé toÍÁr-
!y' aby l.idé 'ůstávall. v závodscb pobloEAilě - Bboř v této
soustřodéné 6íle oá b.1B\Ť|í oě6to ,á!ul.u o záěiitu. v pŤípa-
.lě potřsby - ].ončí notá} - Je to důl€žltá a !ožú fozhodu-
Jící tí1a' B6.é Ý Éípadě potřeby by bylo Eožné pouŽíi.

upozorňutreoe vás všg}: J&6 Bice suou' budeDe-u Jéit-
aotnr - J@6 věal. ailou' k!é.á tu notrí P'oio' sbych@ po.
choiloý61i g vlajtei do u].lc.

Naší poloocl bud€ zŤeJEě potřeba! Podle zp.áÝ' ktgré JsD€
do6tai1' 3€ okupalt1 budou o!Ážlt Ee6taÝ1t !oÝé přé.l66dn1c-
tvo Úv Eě a v1dktu Fpubub z DA5t!ě6DJich to1abořsnt0.
Eovoří se tonloétoě o &1it6!ov1' švesll.ovl a ID.llovl; b6rt€
tJ'lo zP.áÝy zAtíD jako néPotvŤzené' atB n€ní šp.ochu' aby
M nón nebylo pravdy trochu. Konečně v uprynr],ých .ln6cb .
aou.lě po.tle lvro]d šÝestlý g llitry - by iató iúomace @h-
lu odPoýídat PlAvdě. Úěastníc1 lreiláhého ald1vu fuD.kclorú-
řů Ý jÍdetně EleLtFtechnllry ó1 jlstě vzponenou na p.ob1á-
ěeDí Kotite.g' l.té4ý Jlž teMy' t.j. sj' přěit (lÝěM Dě.íc1'
ÝybíŽel koEb1aty ]. tonu, aby néžádau Eychr€ní rc]i.dořád-
ného xlv.8Jszdu. v Pogl9dníc-b 14 dnecb JBEé ěett1 !ůzné
ě1Ánlry ěéfrodáJ.toÉ &r.lého p!ávu olilŤ1cha Švést\t' l.t€.é
Eě1y @p.osto .toDob1ltační cbalalctef' tl€!é DJ. tup1b,
nÁšo dělní]v. ve Evěire dneěních ui!árostí Je néD Ja6Dé' co
tyto ěláD]v a p.oblÁšéní eaEéna1y, na !íoÍé stra!ě tlto
fu!ůc1onář1 EtáI1 a dneg zř €jÚě siojí. P!áveE se t€dy obá-
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vá@ JéJrclt z.a.ly - toho, Bby Dobl1 za!€dnout É ÝedoucÍ

árod Je jédEotď' Ize to v1dět a 6ušet Ďe21 íaě1D1
p.o.uJÍcíoit g to !6Jo Ý hazs 9; steJdě iál Eoýšrejí 1
v€ €úíc}toÝs].é ratře úo' Ý Polovo.ltěích i' @ Ýšécb .teta.
ěoÝaÁýcb pracoÝlštícb. !árod Jé Jsdbotď' a.lé 1 Eezi DáEi

Jsou zap.odslcí a zÉacl; deJto 31 všude pozo! aa ptÍpail.

aé plovotaié.y, řfit€ sé poblty' !ís.é ÝydáÝají cerozáÝod-
!í !ýboťJ' 6č' zv noH a hoóPodářské ved@í záÝodu - tyto
olgáDý €toJí za nÁš1EL leaáliě zÝo16nýEí Ésdstav1tét1.

co nyDí dě].at?
vs ýěecb 'Áěicb!óÝodsch' ).fto uŽ tato akce zaěBla' po.

il6p1luJté ilál p!oh].áěs!tÍ' žádaJÍcí p.opuětění Dubčeka'
čsníl.a' $aŤkoÝskébo a d6].tiÍch př€tlotavttelů eší vlÁdy a
6t!a!y' kteří jgou ol.upqčDÍDi ÝoJs]s' kdegl lDte!ÁoÝádi l

Buáte Ý toÝálDách, sbychoo Dohl1 EgábDout' bude-u

okuP8íiú! .tobrovobě lgÝy.láveJté toÝÁlDy' alt JákÁlouv
zsřízeDÍ; Elupte poue hlubéN néBllí a rer16Lujte ž1Ýo-
ty . l' tÁk qž by1o zi.át a obětí dosil

s ot<upAÁty neÝyÝolávejto 3.áž)a', chovejte 5e t nj! ko.
!il.tně' přezí.4vě' a16 v žádnéD eělu J!! népoEÁbejt€' íe-
u$.dňujté okupeDtů! !oby! Ý čéskosroÝBlskut

PŤ63Ýě.těujto BÝé kolery| aby pŤ1šu ns sÝá pracovištěl
zabrgňto horkolŤélatjE a zeJEéG dAE}.ú l1de! v í€uÝá'e-
t'ýcb á.kclch' i.tořé by 1 p.o n8ěs závody Dohly Eít t.sgické

Před6ÝěíD: zachoÝávBlté v závoaech Ll1d a lořcdek|
Upoólechíěté Pouzg po\ynů těch o!aánú, kte.é étolí 2e ]s-
aálně zÝolenJEl PředstAv1tgtl v1ády B gi.aDyt

oilEíiejte p.oÝokAt'élv a ptípa.lné z!Ádce| . douféjaé
všsl' žé 9e @zi !á!i. EeÉJdou' že jiD n .do Áeúožúí dez-
ollentoÝat Éše ud1. zaÁégt do závodu chaost

N3Ě6 zéÝo{y dAJÍ d1ouno16!ou t.6d1ci - lidé ze sokofovs'
al €Ltrotecbo1kt|' sléÝá!e!, bnP.e.o.ú, l.gtce, DodaýatelÁ-
l.u' Edcbovské Tatlv' lolovodlěů a ae@.ábího l €dite].ství
- Ý .ozhoduJÍcÍch okA!žIcích ltáu Ýždy pevně a lozhodně
M gt.eě pokťl]l! a deool.laclé. v této !!o nÁĚ né.od t!a-

_Lrr_

glcké a o8udoÝé chÝíu J1!tě De'l.l8@oe!

o.€aár'í (oýál.' zÝ1áětní ŤJi.lá!ú 22.a.196a)

!s].e8lsf icb.zg.!é!!c!-b-:.3reec
Dopleva do vy!oé& 1 Libně buile rŽ óo odvolá.aí zaJ1ěřř

ÝéE sutobusy J6dlotuvých závodů ta}' Jako tolu bylo dae6.
Eic tedy a6gtoJí Ý c..!ě' abyote 1 Ý de1ších dEcb ptlě]'í
.lo 8Ýých továE! v co neJvětšíD !oětu. sot]dIul Dubě6L'
se!kov!il.ý' sÝoboda g čsrnít, ]'e8ór!ě a it@ok.atlclry zvol6-
né 8!átuí a pout1cl.é o.aátv to potřébuJí|

}.&uJící solo]'ova Jédnozměně stolí za Á.Dubč6loD a
ostatÁíei 6oudrury Loléo něho' 1 ldyŽ léJ1oh o8ud átí!
ngnÍ lokoroÝá].úa z!ún. sou6tlužoík B.lyoeě Dé! řel.l: í}n1

pt'stéú rcbÍréee' kdyby 3e nÁa okupet1 3'áŽi1i Él.!čt k prá-
c1 plo Áě. 4 Pokud Jds o mĚl .6pubulu' tak Po odchoóu
ozb.oJgďch Áu ns.láho JsětĚ brat!'gliÍch zéoí bud6@ děla!
v 8obotu !. v neděll třoba za.la]fuol abycb@ nabladlu ěkody'
l.te.é DáD ta.b' !s.těIa]y..

I4iIé v loto@tlvc€ zůBiávaJí !A oÝých p.acovlětích. PeF
6oDá1 lávodaího s!.avováÁÍ dělÁ věecbÁo co v l.ho 61rÁdh'
aby byro zAbezpoě€oo zÁ6oboýání l1ití Ý záÝodó. vždy! - Jek
říkáJí - Jd€ o to' áby gt.AÝoýé.d Áebylo přel.ÁŽLou v účas-
tl sokoloÝáhl Ý dÍltúcb 1Ý ].ecefáŤích.

soíchovská Taira zďa1s dne6 !áao FacoÝet. o'š6E J€a
do .toby' Áež Ý o].o1í záýodu zaěala o!ět hustá stŤ€rb. oku-
paěních Jednotgk. vě1chnt tutloÝÁcl JgdrorysI!ě stolí ze
Dubče].€E a .ozhodně žádaJí okaež|t'ý odchod Ýšech ne'ýáDýcb

Děl.qícl ía vš6ch gtt€d16cích sPuoťi-ll ..ÝE shodě 6 výz-
vou ov lcič v 1e8Á1n-íE ěs'rc'brage - Ýe čivrtét 22. 6!PM
6vé stroJe' když de[ předtío - Ýe středl, 21. 6.pDA !t!oJ6
nÁ c€Lý deD ztlcb\|. Práce 3e oPět lozběhla - 1 ].:tyž J6ště
E pbý! teopet!. Na něl.t'eďch střeiugcíib - úpŤ. v t16oÝ-
Áé, Ý cÍÝkÁlaě E1e).trot6c}E1w' Ý ploÝo'u tÚlbokoDp.66ot1l
zévodu KoDps6olY byr věal. J1ž téDěš pr!ý počet osazéogtva'
].te.é 6e leckdJ, obtížně' alé př6ce' dostgý11o ÝčBB .to síé-
ho zévodu. T6&é vs slévÁ.náci|' Ý @tálce' ýe slévárně oce-
rí t Ýe stévÁmě ě€dé litlqy se j1ž p1r!ě p.ac@alo Ja}o -
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lodre !ýzý' o, xsě Y Ples 9 . neJre!ší o.tPověč o]opá!.

o6aze!ótvo Bl6ktlot6chď'ry ver'd Llad!ě hodnotllo vygtou-

Pení ředj.ťe1s záÝoilú lÁd16].aÝa l(alYskB Ý Žávodníí ro'},la-

6. ve stŤedu 21.órpE. vyzÝal zaněBtDanco l.e Ludu a w.

JáitŤil loilporu P.áÝoplatně zÝoleDl'E !řédgtAvltélltn ěé3l.o-

6roÝóNké v1ád}' a Úv xsě.
Děbíci náe trhgu z luly zÝréštní cyklo8t]'loveé ýr

dáíí rcvl.EA &o' Lt6.é ěIo q'chl.e 2 lub do lub a psk sé
. loctdy už tlochu po@ěkaaé e ušp1!ěEé . octlo nA .Áatě!.

tách. Nášl !ýzÝu Přéěéll také závoilíí .o'h1al.

cv xsč. zv Boc a vsdsní závodu xoIPEsoEt požaduJe ve
gÝés itopis€' €chÝá]gÁéo ogazestýeE ÓíteD 1 lscbn1chýcil

].áícélášÍ' okábž1tý odchod otupaěních ÝoJ6l.. uznáváEe &-

ío! řádně zvoréné př6dsiav1te1e naĚeho Úv K5ó a vÍ{y .

.oud!ďla svobodu' Dubč€ká' čelníkAl píěs ss v prohráěení.

lrob.rášeíí shodnélD 6ÚJ91u ÝJi.ta1 1 odborový gvai W6

Pracov!Íkú v ]@Ýopllbyslu. všlcbD.{ koÝácl @BJí heslo: sto-

p.oceítEě za Dubě€ka| čeEíka' svobodu, zá odchod okúpaě-

obvod!í ,i*bo. placující &Ládeže P!úy 9 . čsu - Přestě.
hoval' ai.]J hfaÝní 6!e a ýydal P.o D1ÁdeŽ retáry a !!oťůÁ-
ěsní, kte.é ge dá WJádř1t heg16D: za.Dubč6Lq - 26 sÝobo.lu!

v době Eěí uzávě!ry Louala sé ne ocerárně sléváré!

6chůze Ýšsch ilělní].ů. PŤítoMl byli 1 zÁ6tupc1 zv RoH.

Jasné ateoýlgko s1éýáŤ6n nenecbá jlgtě !a €ebe .tlouho

(Iégáhí r{ÝáI' ŽÝláětEí Ýyd&í 22.8.196a)

!Is-sc-!9!s!&-!rre!{
Be'p! €ca.léĎtní a heebď zásab voJ9l vs!Ěavského !g]du

do guÝelenlty če6l.osloÝenBkého l1du ýWolávÁ v qyatíctr

Éštch spoluobčanú . ač chcéDe ě1 necbcéoé - !ůzné reBinig-

c€nca. &.lyst 51 ca.slý despotteus oBobov61 p!évo stát oe

čstnÍLeú Evfopy. By].o to lochopitel!é. Méně pochoplielnÁ

J€ ovŠeE gkuteědost' žé gtÁt' ktéIý íesčíslněl.rÁt Plokla-
soýAl p.Áva nálodů oA sÝobo.tu' nezávislost' 8vlci]ovanogt

a svébytnost é1 vrsótně sd! pfiv]' .to tváře. soÝětgký 6Ýá2

- Lt5 -

a Jeho ópojeoc1' tedy t'1' lt..fu JoDe ještě ledáÝno ĎÍl.ali
b!a!řl a .ouittuz1' hrobou a nówprovoLoveou eéaí čé6Lo-
s1ovensté 6oc1a11stické lepubuv dotázal' žs to ryslí
s ú].obou sÝlopského č€tníl.a oplaldoýě. ňéč1 nejýyšěÍch
přsd8tav1telů sssl' l.te.é .iručDě shmuJl do Jednoho ýý!o-
l.u "Eto vaě6 děro.. se u].ázAly Jako rAcbé a fgr€óné f.Á!B.
Dobody q aulouÝy ÚaÝř€né Ý č16mé nad T1sou a Ý 8!at1s1s-
vé jal<o pouhé cé.' !aPí.ú' kto!é Je ložno kdJ'buÝ !o'!..
hat' chďta ud6}ých p.áv' JoJídž 918ngtÁr1 j €ou ta.ké
o]<u!strt1' Je pošlapá@.

líy, čěólogloverští l.oEuí1sté' budujéoo 9Ýoj1 spo1.čno8!
E zásdác} @B1@u.teí!n13óut kt'eď chceue tvoiivě s!-
ÝÍJet. PřodeýěÍo te' k]e Je to E zákfa.lě odušných Ebo
sp€ctfl'c\ých podEílek nut!é. Našo odhodtání wtvořlt !o.
cia].lstlckou Epo}eěnost wooc6 buEánDí a deEobattclou'
ý!áilt 8ocialleu jeho udskou tváŤ, vša]. nebylÓ Pochops-
no. Pochopéno atú @úor{o bJ!. N€Dohlo být pochopeno n1ko.
U'ý z obav o sÝětové &oE|]liEtlcké hnutí' are ÉedeÝěíú
p.oio! aby Dálody 8ocig1igtíc\ýcb 6tátú ne8Paiřl\' v č€s-
}osloven9l.éb ptÍkfa.lu ceatu hodÁou násle.tování.

ftŤegenl posreibío-1 udá1o9t!1 zaoÝu Éeorišlíle o .J.o-
Ýech so'.ldluha laniE' kte.Á !rís31 2ó. iíjÉ 19r? É u.
všelu8kéo 8Jezdú 8oýětů děln1c}'Jch A Ýojens].ýcrt zágtúlco
a kta!ý Je z!úD Jal.o .|!ek!et o oí!u''.

".'e-u ].t6!ýto11 'éŤod drž€n v 6Ýeku uŤěitého 3tátu
túsllíE a DaÍ-lr tobuto ná!o.lu' pŤe6tože plojeýll talovó
přání . ai už byfo wóloýeno Ý ti6ku, É gchúzích udu'
v uBneB€nÍ Bt!a! lebo 3e proJél':l]'o bouiea1 a povstánl.o
p!ol1 !ároenostĎíu út1Bku . vy}r.azeno p!Ávo' sby svobod.
n}'o h1asov'inlD' tAl.' že ÚEáda eel.tuJícího nébo Ýůbgc
81lÍěJěÍho náloda budé úplně z€ 'eEě o.IýolánÁ. rozbodl bez
jakéholouv doneení o fo.Eách státDí edgtence tohoto ná.
roda' páL ptlÝtěféní tohoto réroda Je alexe' tj. výboJ á

Ťento cltét' kte!ý přilébávě cbalgkte!1zoJé gltuBcl
v socieustl'ckéE če3Los]'ov€nsku' nobuile J1stě @šlD oku-
petúD, chlubÍcíD sé PŤívlagtkeo . 1e!'fuoÝc1 - nezrúqý.
DoufeJoe' že i z aěho s1 vezoou poučonÍ a v íejkratší do-
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bě optrltí 6rcbodlou čeB].ostoveíakou .ocj'aliBt1c!.ou Epub.

(fuilé !Eám, 22.a.196a)

!94Ěl9-l9-!gě9.
oludové cltvíl€' l.te.é pfožíváI!€' looohou Ý Dsěí Eyolt

vj@'6t oPtúióDu6. Neoohou DáB vzít naděJl. !.aěs d€@oliŤs.
ticLé a }ulA!!gt1cké t.a.t1co Dá! dávaJí 6íru. laděJé Déíí
nA ót'sttě otupsDtů' !adě& & E úěÍ .trAně. Dává Dé[ J1
co1Á mšo hi6to!1s, ttáYÁ ná! ji vědo'[í| že 66 ol.upÚt'úD

loirář1to oěco' oč ýs 6btsčno6t1 @u611ova!l á neótÁlt:

wtýořlt' Jed'otÁou floÁtu dóoobqc16 p.oti DágltÍ. z.ádct
6e ' tóto fenty w]ouěu1 .Ú1 a lootoJí a víc asž !a
pob'{ání. I l.dyž tř €ba EE budou po něJaký ěa3 po].ouěet

ÝyótupoÝst PŤ€.l tÝáří sYětA &!o DÁ6! !ůuvěí' Bvět blzy
pochopí, že néeluÝí Joéoeo nášsho Llilu' s|é!e! toho úÁfod.'
v J€}rož děj1DÁch 'áĎÍ duchovní iŤedj.cá cydro@iodějtká a
6ýatováctaý6tá' boJov\ý ducb hus1t6iví a elro6oflclé h1oub.
].a lyělonek J.A.roDe!6tébo a 1.o.iíAoa!vla.

Á proto 1 E chvÍlÍch' kly do okso ÍÚě1ch dootú !íří
blemé dě]. A ua1c6 obó&uJí udfomovaÍrí hosté, Lte.é Dlldo
z náE lezÝal a a€vÍtat' 'rchovóÝóús sl neo61ábonou ÝÍru' žá
tato Jodnota ýÍtězně Éekoná cttao., ÝládloucÍ Ý řadécb o]r'r.
psat! a JeJtch přblubovďů. Ne@rgíú8 gtřílet. Neousíu€ a
!ésúíDs Jé P.ovol.ovat ke 9!Ážl.á!' l.i€ré by eobly Dít i!á-

alcl.é dů61od]ry. Naěí zbŤqní Je 6rovo' náěí zbraní & p.av-
.la. !ŤlpoeínaJícé 6i @še 6ta!é he8lo o vítěŽné p!aÝdě'
DedžéE podléhÁ! @uttu. havda 1 na.lěje jsou B ÉěÍ

vídg' žs ná6 čétá j €ěiě Dnobo těžté p.éce. vÍBo' ž€ bu-
deo6 potřebovat Jalo úároL(y př€dtí4 t!pě].1Ýo6t' vítu g

.Í1u přgkoDat tyto těžté d!y. Ále 3 vědoDíq ž6 p.anla a
DÁděJ6 J8ou E naěí 8trMě uchovÁno !1 1 tyto nezbytdé
v1a6tno6t1' kte!é Eás dowdou k Ýítéz.|Ýí, Nsz8PoloÍreJt€l

(udová aéoob.a.lg' 3.'v1áět!Í rydóDÍ' 22.a.r96a)

9]!Y9-I90ckc9.!9ĚgrÉ-PJBhr-
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P.ážaÁé' věo.a JsD ÝáD v D.Ěe! zv].Á6tDlo vydátí olíbllt
.latšÍ zp.ávy. qrceúe 8vůJ sttb dod!žét' 1 LdJž 6é podoíDb
plo naě1 prác1 v Mohélo !bo.áll.y.

P.řs.l builovou RJilého práva 8toJí od vě.ŤsJška tadv'

JeJichŽ hrgvDě !íří B b''doíu. steJně Jsko Daě1 LoleaoÝé
' h$ého PráÝa Jlm ÝčeŘ v polo(bo Duaell pod nát]ate!
otupaěnÍch voJÁlú ledakc1 olBtít. ténto fa].t ově6D neEobt
zloDlt naš1 Jgdnotu g Měl Ýíltl ýo 8Pla'edbost úěí Ýěc1|
ýěc1 cslébo svobodného č6skoB1oÝen5kébo Dálode, lée!ý !€Í-
ně stoJí &a 1eaálně zÝolgnou náÁí Y].ádou Ý€d €nou '!ž. o.ósF
nÍkÚ' zs !ré51dént6D eéa. !.svobodou' Ústř6dní! Ýýbo!.I!
(@uDi6t1cké silaly č€skos]'oveEsl.s u J6ho tgJ€DlítgE Á.Dub-

!1ně ÝěříEe' ž6 se dnešnÍ ledná!í prenÁmÍho Náj'od!ího
6lu\ooáŽděnÍ ó vládou .€pubu].J bude !oc1 uskutočntt Ý6 ów.
bodné! ploatřodí' be' Dátl.La okqpďÁích voJ.L. věŤíoe' žo
qý€led\y Jedtú!Í budou zc.Ia v sou]'adu ss Bp.av6dr1Ýýd' po.

žadaw Ýšeho Daě6bo lt.lu a bu.lou 69 Ý P!ÝDí řgdě týl.at

!oža.bv!u ot€Džltého odchodu ÝoJsit< va$avóké 6n1ouw !e
6v.4boÝeého ú'éEí če5kos]'oýensLa, kd6 ol].do z ítáělch

Éedg1691telú JeJ1ch p}ítoMoot néŽádal.
vě€ra v€čo! a dJtes 5e do }rA\y sJížděJí d€léaÁtl nLBo-

řád!ého slézdu KolruÓlstlcká 6t.a!y. souillul, !t'doěúě ýc.
v Praz€ vítán€ a !ĎejeEe váěeE Bjgzdu' ].terý poiu€ po6]'ed.
nícb zp!áv Již začal' bod!ě zdďu.

M,.lí ěto!ářll I Ý obtížďch podDín}ách' v ktetých zatílo
p.a4uJ6ú€' Ý& .hc6es pfav1.letně lnfolooýat.

Buá!€ JedÓotn1. I8!o.u$!€ ot'rpačú Jodlot]ry' nedé&6
Žáilíou přÍě1Ďu t AtcÍe ozbloJénýďt Brožek zerÚAn1čDícb
d!áó. šétřEe sýé životy' buitone Je vš1chn1 PottsboÝat plo
p.ácl v Bélostatné českos1oveoské soclgltgticl.é répub].1c€.

P!e&@ PrJ'Ji úspěcb v prácl !ě€o nď1nář{D' ktéří řětě
nobou wtlávat 6vé nov1Dý' děluje@ 6vobodné@ wóÍ1án1
čestoglov€ngLé telovlze a lvobodnéN vy€1lsčl !ěgtsl.ébo Eý.
bonr KoDuÁlgticl.é st.qry čosl.o6lovén6ka v !!A'é a če9Loslo-
Ýe!8kého rlzhleu'

věří6€' žé se tlezí náll Dá!Ájdou z!ádc1. věří!o' Ž6 leil-
nota měeho u.lu doJde vítězného kolrc€. vyrlDěno 9s vš@
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plovokgcíÍd. zachoÝe jDs !.td.

(v€čemí Plsha' 22.a.19óa)

&1c!9!EE!!-r9-E€gs-!-E99!:
I(4ykollv byl čéshý !Ásd poEti'žen traaé.llí ollpaca'

ÝŽdycry 6é ng Jsho Eě!ěstí přlž1voÝau . lolsbo.sil.

zná!é Jejlcn JeéÍIs' J6ou to ii' Lt €ří by chtěl1 vyBtulo.

Ýst .fuéDď ú6tře.l.tho Ýýbon &sč' Joou i'o il' l.téří .lobře

věóěu' že Ý PříětíB' c\y8teéo n€Jvyěěíú olgáÍlu 8trÚy

by nepfošll. tvto poutlcké rlvo].ys8s h1Á9í k ž1voiu.

ibldoř, Ioil.a' BtIs}, BgŤbíEk' ls8ték B datěí 5e uchá'€.
jí o přízá otupáltú. Nsď FzhoduJící' Jaté !ísto búou

á6távat' zda v to1áborant6l.é Ýrá.ló lebo v ns'!eÍIoÝ&éú

orgánu stlany. v každén přÍpadě' Ja!@1re přtFou Jakouko.
u í\Ďkcí Ý J.^kéíkoli ofaáau' kt6.ý úÁ poŽ€Eúní o].uPanti'

lozho.lti o 6obě' o 5vé!! chÚáLtetrr' ale také o 6Ýé! přÍĚ-

Ukažie Jedhé .joéÓo z.ádce českého náŤoda ' doby faěí8-

t1cl.é ob4sc6 ' lét 1939.45' l.to!é by @by1o lpjaio s oPo.

Ť!ž4íE vš€cb ěe6tďch li.lÍ. ul.Ážté jediné &éno zfÁdco'

Lte!éN by sé dobře ved].o v jeho touze po Eocl. vž.lycl.y

přlš].s odp]"ata' si ! té č1 Jlné fo!ně. Tgl.oýý osu.l st1hn6

1 Ýěec]rDy novopeěené kolAbolety. ěsský DÁŤod pŤíliě Ýy.

t'rpěl' qby záPo@ě1, aby pbDinu.l' Bo v klitlcrych chýÍ.

NedělojDo sl 1luzo a nedo@ívoJD€ ss' koláborsutl oB

d€lou l. Docl Jom! E w8ohýcb DÍtt€ch. NaJdou 3e takoýí

v ).EJsl.ýcb ěj' o].resúcb nébo dokoÍlc. ní8iíích ftlkcích

Koho vlastně v tgkoýých složttých vzt&ích uároe Považo-
Ýrt uE kolAbolaf,ts? .I. lío každý' kdo se Ýé Bvé p!Ácl

v .Í*ékou veřejné funtc1 podř1zujé Buěro1cí! ol.up&ti
mbo vyšěích tolabo.Ant 8}ýcb oŤgÁnú.

JaL náné J€dÉt 9 Lolaborallty? v žétlnéo pĎÍ!ádě se od
nlch denecbÁloe k n'IčeEu nu!1t' k nlče@ přegvědčoÝát. Ne-

wlonÁvej@ JsJlch pŤílazy. DáveJte JiD zÍúi 6vé opov!že-
nÍ' u}ažte J1E' že jEt.e čestní občeé 8vobodného Íá.ofu'
!.te!ý jeE doča&ě uÝíŽl v LleětÍch gaowch okupqěnÍch
ýoJsl. a Ýehoc€ngké poutlřy ně!í6.ých sovělských pou.

tlcrycb p!é&tavti €].'l.
KažÓá okupacs vždycb 6].ončitá. Á 6 ní ko!č1u 1 kota.

borsĎtl' koaět]Jl a 8].oEěí tá|, Jar 61 zaslouží .!ádcl.
(zsoěděr.ké noý&y' 22.€.1968)

yýrrc-ĚÍ_Eit9!e!9]19E!9E. E19EsPq.ěg9EgEt9r94e!é.€991E!t€:
!!sEC-!rpc!-11&.

y těchio Ýážďch chllích nsěich ná.odú wbízíle vág,
ElloÝaní b.6tř1 a 6eoitv' Abyste 'achovati k1ld a rozvs} r'
nédglt 3é ír}ýu v,p.o'olovat' l. ěi.ún ne6luč1te1ď! 6 !ďos-
iÚ6rýE pŤ€gÝědč.nía a s důvěfou vo1óu. t Páau' aby rEěí
zen1 da!ova]. 8Ýoboitu a pol.oJ. stoJíné pev!ě za lsaáIoíEl
přotlstBÝ1tét1 neě€rto udu a uJišřuJeEé J6 noochvěJnou pod-
aorou a soLidslttou.

fullkokatoučtí biskúpoýé čssR

rlohrášoní ptí,ravného v'bon Díra koltcllové obn@y

Dr6zí brátŤl s sest!!'t

v iěcbto vážďch hodinÁch PŤo !áro.t' fušebo státu
o.levzttáváúe pbl vít!' á n.gděJe své osudy do !'Ll.kou Boží
prozřetéfnostl. žaaa.e va", ábyét€ zachovau ).ltil' .ozE-
hu a oběfukou gtateěnogi.

Dn€s oaDozteJoě nedlžeoe předvídat dáršÍ vývoJ' A1é
nějoe vždy E loDětl toto:

t./ svoboda náboženslví je zaNěEE ústavd' JeJí dod!žo-
vání ousír.e neustále Ýyžádoýat.

2/ zÚstiÁte věrdě sJedoocen1 5e gvýo1 PástJŤ1' bt6!uPy'
kt6ří ogvědčl'Il j1ž diívs ovou Ýěnost cÍrkvl a sva.

J/ seskuple e l(olfu sýých knéžÍ' nedopuBřte, aby dojlo
k dřívěJší 1zolac1.

4/ Nodovolte obnovlt podobnou člMost' JAkou proÝÁdělo
ligKD s k takoÝéou itlut'í 9e nl&dy néhlaó!é.

',/ rlscujte v pégiolaěoích a fďn1ci: radácb. l.Acujte



- 1 4 0 -

kudoě v ráDci pratďih zókont. r p8storáčníu a fa.ÍríE
dáE oení třéba schválení podl€ spolěovacíbo 2á.0Í|6'

ngbol Jsou souěástí círk€vní 6!!uktuřy.

6/ P@zýtt.jte Ýé 8vých nÁbožsm(ých obcích ě1moEt z€Joá.
oA t1tratckou, katechetickou a c}E!1tat1nÍ.

7,/ Náší! ApoštolátsÚ nechl Je vždy lodlitbA' obě! a osobní
příklatl.

PříplAvDý ýýbo! Dt<o
rlÁúk z 22.a,L96a/

z člÁnku 8ďětglé lPlavdJi o ýDádu do čssR

22. €.png uÝeř6jn11s no€k6v5ká !,P!avda zásaitní č1á-
net iobrana 6o.ia1i €nu nejwěěí intélnácionálnÍ poÝiĎno6tíi
tierý g€ .náŽÍ obší.ně zdúÝodnit' nu!.ogt Ýojenského zÁgahu
ar!étt pět'i zeDí vaŤěevské óE1ouW Ý čs's8. črÁnét by1 ýy.lán
Ý ěe6&é! přgkládu jálo 6eostatDá b.oŽu.a nsk1aitatelEtvío
l'i8toÝé aa6nt'ry iNovo€ll.' v MoEtvě. Bložu'a byle lozĚiřo.
vóna oLupaěníDi Ýoj6ky na úzeDí čssa. Přeliskujehe z ní
záÝažíé č&ií, bez jazykoqýct! úprav téxtu.

siran1čií a 5!átní ěiDiislé česlosrovenoké socialiEiic.
ké fepubtily požádau sovět'stý svaz s darěí Bpoj €necké €!él-
ty' aby poélJt\' Deo.lttadně b.atlskéDu čéékoglovengtéDu ri-
du poloc, včotně poooci o'b.ojeďei 5i1áDi.

Tato žádost j € Wvolána |1E, žé ae ze 6t.qr'y konife-
.evotuěnícb áil' kt €!é 3e spo1ěl1y 6 ÝnějĚíni silaDi 'e-
pŤátelgkýEj' soc1alisEu' wivoři1o neb6zp€čí p.o €xistujícÍ
gocisligticLé zřízenÍ v čegkogroÝengtu a plo stÁtnoBt r-

Nurno6t přijDou! histo!ické !ozhodnut'í ohlodně žátlo9-
ti o poEoc sovětEkého 6vgzu a dalěích brsi.gkých socialis-
tických z€oí je plně zdúvo.lDěna v !Íohlóšění gkupirv čl'.-
nu Úv rcě' Ý1á(y á Národního sttlo!ážděoí dssB, kl'eÍé je
dne8 uÝeřojněno Ý Plavdě. Tato nulnost by1a vyvoláDé né-
bezpoěíD brat'.ov!ážedného boje''řj.PlavoÝéného !.akcí v
čssR'

ve ghodě s€ závA.ty přijatýDi na Po.a.tě koDMistic.
lých A .lěrníc\ých slrgo Ý Bfatisleýě' na 2át1adě zásgil íe-
lo2bo.ného přáté1ství á ěpo1up!áce á v 6ou1ádu € do6gvad.
tlíbi @luvnínl záýázb| vlÁ(y sssB a dalěích Bpojeneckých
l€Eí 3e rozhoó]v Ýyjít' Ýérříc zúíněné žódosti o poskyt'nu-
tÍ blatťatéEu ěeskosroÝenskéDu 1idu u€zbýtné poEoci.
Brat.6ké socialistické zeDě plní Bvou ópoleěnou inte.nacio-
né1ní povinnost[ . ' l
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Naěe 8t!aňA á sovět.\ý li.t jsou přésÝě.lč6né' ž.
dě1.iclÁ třídA' lolnicivo A čeátní přísluěníci in! €liaé!.
ce čeBto61ovenB\a 1 tvnÍ nezběnití sÝoj poEě! k Daěí 6Do-
lečné véc i  -  k  výgtaÝbě nové spo l € ěnÓs t i '  Žé j6ou vélné
vě 8vých přáretBkých citscb k MěeDu ridu e E Ýěci go-
cfu1i6Du v čssf. z4o-liliónoýý Bověts!ý liil budující to.
DÚi.tj'ckou sPotečlogl' ro%ěž n6zDěDi1 sÝůj Ýziah k
česLo61ovén9tu A čsskoslovelgkétou li.lu. J.Dé talé vě.n1
přáte16!vÍ' kié'é Mše oire$/ upeÝňováb vo věecb Ďová-

aěé stŤáne 6 pochopeníD pŤije1a us!égsDí le.lnové-
ho zaEedéDí Úv l(ď (r. 1968). zálovéň již té!Éy by1o Ý1-
dět, žs vzniklá si,t'uac6 u]ž€ vés! t zéolsbsní stlery č€-
3ko3lov6ng\ých LoúEiaiů 6 t a}.t'iÝizaci lebézpečDých p.o
6ocia1i&Ns nálad v jist'ých třuzích česko6lovenBké gpo-
léěnoBti' kte!é j €ou pod vliÝeE bu!žoagních názorú a lD.
pe!ia1iB.t'ické propaaa'dy.

ryto obaÝy byly uptíDě a v glraDickéE .luchu Ýy-
3loveív ý lozhovorecb v€doucích př9tlsl'áviletů t(6ss .
če6toE].oven5hýDi vgdoucíEi činileu' kte!é se koltAly v
l € itnu v lroskvě a v únoru v Praze. By1o přitoo se Ýěí ja6-
no€ií p.oh}áěeno' že Ýo1ba cest' socialiétické qýttsÝby '
fo!@ a De!ód sllanického ŤízeDí Eloteěengkýcb Foce6ú
8pa.ló do úplné á výtÉadDé toup€rencé Úv rcč. že nášo
8trsE ba|Dá a leDúže 4ít v Úlyglu vnucoýát rcč jarcto.
11 doPoruěeíÍ o t'ě.lrto o!áztÁch. záloÝeň vedení Úv xď
bylo upozo.íěno E áktiýizAci plavícových lovizioniotic-
Lých živlů' kt'er'é 6e již lehdy snažiu Ýyužít vzniklou
situaci Ý zeDi pro úée\y cizí zÁj!úD socialisEu.

Íehdy vedoucí čiDitelé Ksč prohlašoÝali' Že sl uvě-
douují ngpjatost po]it'ické git'uace Ý zeEi A žo podnitnou
nut!á opa!ření té siabilizaci situecé. čas věat ubíhal'
a Měe 6i.aE Ee ó lostoucíe zDépotojeÍíe přesvěttčovs1a
o toD' 'e ókuteěnJl ýýÝoj událostí se stál € více tiěil
oit předpovědí čeékosloÝénslých vedoucích př6dB1Avite}1.
Události ukazoÝa\' že v sglotné t<sč 6e začgla wt'vářet

_r4r_

.ltuec€ ťozkla.tu' Lorísání a Dejisiotiy. v u€Di s.
ak,t'ivizo9ary f €átčĎí p'otj'8ocíeli6tíc].é 5í\y opírAjící ós
o PodPo.u 8větového ilpélialiElu.

ro ýěe 'nopotojovalo nején naěi gtleu. s!6jDá i.rk
by\' vážDě zn€pokoje.v vývojeD uilálost'í v čéBkosloÝ€loku
b.at'ské st!'o.y Bu1hďóka ' |Iailglsta' Nx'R a Polska. Bylo
nulné to].ekiivnl 6et'kání a ÝJúěna nÁzo.ů B Ý€dou.íúl pted-
gt'evi!e].i *sč a č$5r. t( takové schuzce.toě1o za s!o1sěné-
ho 6ouh1esu 2]. břézM 9 D!éždan.ch.

v D!áŽáAn€cb ěé9koá1oÝén6tí soudfuzi' nepopífau' že
ge v zéBi wvíjejí nětt'e!é Deaalivní p!oce6y' že !o'hle.!
te1evizé a ti6t 6e vJ@l1y kontlole st.áDy e jgou fat't'ícb
Y lutou et'isocialigiickýcrt žiÝlů' že p.avicové sÍ\/ se
kon6o1idují. zÁ.oÝeň ěeéko91ov6nětí Před6taviielé Pfohlá-
9i1i' že 6t.6ne vceltu konir'oIujé 6itlacl s žé nejsou dů.
ÝooJ pro ÝáŽné znepokoj €ni.

sovětš.t'í přéaBiavité1é a' vě€chr\y delégacé da1ěícb
b.atr8kých atráD zcela upříEě pozneenAli' že podle je-
jich názold vypaitá situscé jínak. PoukÁzali na !éátDé ne.
bezpečí' kte.é exisl'oÝa].o v t'ehdgjěí sit'Úci. Ne zéllÁilě
věech slutečDo6tí .lo6pěli t 2áÝě.u' že exiEl'uje t6kový Ýý-
voj událostí' tie!ý Důžo wúgtit' 9 kontÍáŤévoluční přerat.
De1é8Ace l(sss a deleagcs BulbalBté koaunisticté gt!a'J''

Iaěď6ké socialiBtické dělDické 6i.a!v' Polslé sj.ilnoceDé
dělDické stlaqy e !'ednotĎé Bocialisticté ď!!aDy NěDécka
p!oh]'ágily' žé podpolují vedení l(sč' poziliÝní .bgeh led-
Dového zaaedéní a že ce]'ý jejicb po6i'oj sděřuje k t'oEu!
aby pooohry ěesLosloýéngLýD goudlu!ůD ěeli! nátlaLu d'ďcb
en.t'j.óocialist'ických živ]'ů' upeýnit pozíce sociAli@u v

výÝoj udá1o3tí Ý nágledující! období PotÝ'ilit závěly
b.atlBkých gt.AĎ a bohuž.l nepo.l'vrilil oPtioiMu6 Yeiloucích
pře.t6tavit € lů x5ě. BřeznoÝé a dubnoÝé zg66dání Úy Ksč
De.lokázalo 6tabi1izoÝe! sit'uaci. Návíc' jak utázal život'
práÝi.oÝé gí]'J 'ačA]y zn€užíÝal' něLte!ých u6tMovení akčoí-
ho ploar&ú xsč Bcbváleného M t,oDto zq66dáDí Úv' jako
gvého dluhu ] €aÁ1ní PtatfolDy plo ila].ěí úloky !.oti koDu-
n1gtícké st.aně' pÍoii základů' sociáu'gEu' proti přáiel-
ství ěe3koslovélského A soÝěl'stého littu.
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znépokojení jáěiě Ýícé zesí1i1o' Ldy pod zřsjbýo v1i-

Ý€n pravicoYýcb sntisocia1iBticl.ých 6i1 by1a v zeni !o2-
pouiéfu kanpaň disk. €ditováDí věěke!é pře.lci]ozí ěimos.t'i

rcč' k.ty ge ínteDzíÝně .ozÝi.ua ploces hroDádíé ýýÚěny 6tfs-

nictých q stáiních káttfú' kt €!ý po.llopÁval atabí1itu 8po-

1éč6nBkébo zřízeĎí. By1a ingpi.oÝáM vba ploiisovělBké

propagandJ v 't'isku' lozb1asu a l'éIevizi' a Y čssB 9é za-

klÁdaly a 1eaa1izoÝaly 8ýou ěimo6t !ůzné olaánizacé'

kie!é se Šiavěly p!o't'í koDÚistické st'!aDě. v takových pod.

úínkách poÝqžoÝal Úv (sss za nutné podniknout datěí !Ío\y'

abJ znovu 2ilĎŤá2ni1 své obaÝy o osudy socialíEEu Ý č€sko-

81ovenóku. PřitoD by1a seozřejhě pochopeM i objektíní

složitogt gituace a sloŽito8t poB't.aveDí 8MotEého Ýedéní

Ksč. P!ÁÝě p.o't'o Úv r €ss, kt'eíý Be i nádá]'e wbýbst véřej.

ďch plohlášeDí a hodnoconí' znoÝu narh1 ELut€čnění dvÓu-

stremé Šchůzty. Na této óchůzce' ktě.á se koM1a v Mo.kÝě

4. května, hoÝořlli vedoú.í pŤeilst'ávite1é l(sč o vážnogii

situací Ý zebi. NaÝíc' plohlásili' žé Degativní .yay vni-

t!op01iiického výÝoje v českos1oveDBku "pŤerf,aěují rélec

.ašich ěistě Ýnitřních zÁ}éžiloatí a .lotýkají ge b!at!B-

kých zoEí' Dapříklsd sověistébo 8ÝAzu a PolELa'. A 3 ile-

to n€bylo úožoo nesouh]"ágit.
čegkos1ovonětí v€doucí předstgÝitelé hoÝoř11i táké o

to4' žé jsou ochotni učinit nutné oPáiře.í' áby zvtádli

Eiiusci. ňek1i teMy dos1oÝa toto: 'lNepřítel je.lná. chce

ob!étit události Ý zájDu konilareÝoluce''.

Přiznáváli že n€přítel 9e předvěíE sEžÍ diskredito-

Ýat koDBigiickou 6t!ánu' zeglabit její Ý1iv na Easy' že

6e @ožÍ poŽadaÝtJ o vytvoření 1egá1ní politické opozice

Ýůči reč' opozice, kte!á Eoh1á být lvou podst'st'ou jen

plotisociq1isti.ká. PřiŽnÁÝáti' že "nebudou-li podniknút.'

lozhoitné lf,okJ ' oůže to p!e.ú6t v kont.Eévoluění gituaci".

ňíLáli' že Žlají toDtrétní vifuíki/ a rýfdiri' Žé oají dú.

kazy jéjicil spojení 9 ilpe1ierisiickýni kŤutv á že bude

s tíD gkolcovéío.

Na květnoÝéb zaEe.tání Úv t{5č bylo uznáno' že hlávní

nebézpéčí lro 6ociarisEug v českoŠloÝengkú w.bÁzí zplaÝa.

ztlálo 5e, že to op!ávňoÝalo k naději, žé ěe6ko61oÝenětí

vedoucí předgtqviteté přejdou od s1ov k ěinúú. ochotA íoz-

hodně b!ánit' socia1iEtícké ÝýuÓženo8ti by1a wjé.třen9 na
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poŤa.lÁch t'aje@tkú tt'.anic\ých ÝýbÓ!ú! Da ce1oa.t'éiníD
s&tin li.lových Eiricí' na č€tďch BchůzÍch gtranlctých

o.aeni'ácí Ý toÝÁlné.b s záÝodéch.
Naděje zdŤarých gil vé gtÍÁně a v zeEi' Mděje věoctt

p l ' á ! € l  ř eskos1ovengtého l idu  ée bohuže1 nesp ln i t J .  ÚéDe-
8ení lďětnového aase.lání néby1a uskutečDěM. ProtiBocie-
1i8tické 3íŤ wviDury útot pŤo.t'i linii )rvětnoÝého Ža6e-
dání Úv t(sč. DocMzelo k jeět'ě osiŤejěíÁ pfojevÚD antiso-
vět €tých žiÝ1ů. vtm úio}í1 p!otisocialist'ických si1 gé
jéětě Ýíce zÝed1a konc@ ěe.vM' tdJ' konÍ'.ďeýolučDí !Ťu-
bJ uýeřejDi\y v t19ku p.ohlášení "2ooo sloÝ", kte.é obBe-
hoÝa1o ot'eÝŤenou Ýý2Ýu k boji pfoii rsč a ús1'9Wí úoci.

ve.lení měí 6t.6DJ upozolli1o A. Duběeka m Eebezp€-
ěí tohoto dokWentu jato platfolqy da1ší at't'ivizac€ toD-
t.afevolučních akcí. @pověilěl' že přédgédnictÝo Úv P.G
js.lnáÝá tuto otázku s žé prohláěeDí !u.te co Bejogtřeji
ho.lnoceno a budou po.lDitnuls De j.ozhodně jěí opat'ření.
4věak t.o!ě liberátního odsouze!í 31ovJ' ne!ásledovsla
plakticky žádná .eálDé opat'Ťoní.

věécblo to PřiEělo (sss a další brqilské stfálv wtý-
čit' otÁzku jeět'ě jedú sch1zky s vedoucíBi pře.lEtavite1i
(sč. s t'akovýú ÍáýlheD (sss e další brallgké slrer\y €e
obfáiily na Úv rď, are bohuŽel oitEítli Ýeitoucí ěinitelé
Úv úěagt ve vá.ěaÝské pofedě.

v gédúi pos1€dních eě€ících došlo tedy oezi soÝětBký-
ei A ěeskostovenstýúi ýe.lou.íoi předEtaÝíter1 a ÝedoucíDi
Ptedstaýiteli dalěích blAtfských EtlAn k četnýn kolta}tůq
Ý nejfůznějěích folnéch' Ý jejichž p!úběbu Úv Í.sss ne-
ustálé zAujíEal důgredné a jaBné st'anovigto.

v čen s1'!učuě spoěívá podstAta tohoto gtadoviska?

ze p!ýé' tÍ '(sss od sfuého z9čÁtku 6 p1!Drú pochopgnía
pŤijaa usne6en1 Úv Ksč' gúěřující k ná!.aÝě cbyb a ne-
.lostat'kú' k zdokonalování gt'lanického říze.í věech ob1E6-
tí Bpo1eěen6kého života' * pfohloube!í Eocia1iBt,ické .tF
nolŤacie. Považova1i j8Ee a povAžujeúe t'at'o rozhodDut'í za
výbŤeilúě vnitřní Žátež1t'oEt ěesko3lovenských konunistú a
všech p.acujících čssB.

za d.uhé ' Úr (sss stá1é zdúŤgŽ;oval' že zát.ukou ú6pěě.
ného uskutečnění ptijatých ugnesení nůže býr jenoe uplat.
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!ění Ýedoucí útotrJ .ifaDyl zachová!Í v lukou 8tlany úp1né

kontfo]J na.t ÝýÝojeE událostí. v tét'o 6ouvi31o3ti bylo D€-
j €dnou upozorněío M to' že o6tAbení gt'reického vedeDd

výivátí příznivé poilBíD}y pro aktivizaci p'gvicoÝých'dokon-

.e Ýy1ožené koĎt'fa.eÝoluěních 6il' které Bi Ýyryčují za

cí1 di €tŤeditovat Koewi9iickou stlanu les}oglove.stá a

otlEt.en1t j1 od noci' o.li.bDout čss od Bocia1iBtického

spo1eěengtví a kouec koí.ů zEěnit slolečenské zříŽení v

zA tŤstí' Úv ýlsss byr A je toho .ázo.u' že o€udy so-

cialislic}ých l{yeožeností českos1ovenEkého 1i.tu' oBudy čeB-

kos1oveDska jsko 6ocia1isii5ckébo étátu, éjedDoceného 6po-
jéDectýDi éÝazky s n9ěÍ 2éúí a.ta1ěíEi b'atlskýúi zeěbi

to n6u1 jeD Ýnit'řní záležítoét esě. to jé spoteěná zá1€-

žitost celého gpo1ečelství éociali €tic\ýctt ze!í a ce1ého

kooúigtického hnutí. P!ávě p.o't'o Úv Kslss vidí sÝou in-

te.mcioná1ní poÝinnogt Ý toú' aby všeBt!ámě pŤígpívgl k

upévnění rcč' k zachování s upevRění 6ocia1i@rr v čssE' k

ob!6!ě čeókoglovenská před iúperielistickýEi útladJ. Ťo
je naě€ lnternacionélní povimogt' ilieŤnácioné].íí poviE-

noBi všéch blat.ékých gtrAnl e přogtáli bychob být koDu-

n is ty '  k fubychoE se  z tek l i  p lnění  této  poÝ iMo8t i .

ro je zá6qd.í stanovigko (ooEiBtické 8t!áDy soYět-

stého Evazu. stanoÝisko' kie!é óe zak1ádá M p.incipoch

EEixisDlr.1€ninisEu' !roleiářského inte'Eciolslignu.

l'1aÝní obalv a vÁž.é zn€Pokojeíí Ýyvo]áÝá Ý plÝé řa.

dě 6it'uace. ve kt'eŤé Še ocitla Kon$istická stlana čes-

kosloÝen€ka- PŤedeÝěíD je to proto' žé bez ulevnění koEu-

ni9tj'cké si.ar\y ' bez up1atnění její ýedoucí ú1ohy ýe vĚech

oblgstech gpotečenského život6 jgou Ďeěi o "zdokolalovÁní'
gociálisnu Áévy}ňutelDě klqoee.

v posledních Eě€'cích konlraŤeÝo].uční síly v čésko.

sloveDsku n€ustÁle plováděly kqlpaň d1Bkle.titace koEu-.

nisiické stráný. v dt1ólédku toho vzn1}1o .eálné nebezpeěí'

že zt!g|í 3ýé ýedoucí poBiaveíí ve společnÓsti. ( akti-

vizqci plotikooDi9ticwch sil přiBpÍvalo neélrávné štA-

noÝiskol zaujaté částí vettení l<sč' a odchod v Ťadé ot'ázet

od zásad nai*isúu-teninisnu.
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P.ÁÝě ěetné Ýýzw nětt'e!ýci! vedoucích ěinitelú Ksč
nskoncovat g nocenEkýn Eonopo1eE kooEistúI' ,|oit.tělii
st.anu o.l oocin' úplátňovát !!oýnÓp.áÝno5t'i rcč s jiDýDi
politickýEi stí5naei' zříci ge stlanického řízení Etát'u.
ho8lodÁř8tví a kúltBy bJ/]y !ůÝodníE lodněteE plo bezúzónou
kablaň pioti Kouunigtické ét!áné českosrove.ska' zahájenou
gi1áÚ1' které Ee onsží znič1t rcč A Žbevir jí veitoucí ú1o.
\y  ve  s lo1ečnost i .

Útoky ploti st.aně by\. Žáhájeny' jak znáDo' pod fou-
ětou tÝfzení' věei!ě ze stjany ně}térých ýedoucích činit'e-
1ů Ksč' že je nuino skoncovat se i,As!ďa{ýE'd neiodei
práce a ptízprlsobit ji t požaaaýkúe dnéěníbo .!ne. .Ie pocho-
pite1né' že st.gna je žiaýE o.gáDiEbé!' Lteiý ée .ozvíjí
v p!úběhu vývoje c€lé spo1ečlost'i' že folDy á Eetoiiy Bt!a-
nické p!áce a et'lanického řízení ge Eoitou s Dusí Děnit v
Boutadu ge zněnaei' k niež dochází ve gpo1ečnostic v toEto
případě Ýšák noě1o o to' š1o Ó to' '. takoÝá týlz €ní vé
skutečnosti Ýedlq L poluěoÝÁní Žáklaii!ích p!1lcipll čifuos-
ti politické olganizqcé' kt'e!á eé1s býi Ťízena a upevňová-
ná  těúi to  vedoucíe i  č in i te1 i .

!'ediné tíeto je Eožno wsvětl'i skut'ečnogt' že nezbyt.
ná plo každoo st.anu ÉebekŤitika é kliiické hodnocení těch
či oněch opst'řéní Ee pŤoEěnilJ. v óeskoglÓvensku v beŽúztlnou
á nebezpeěnou ksDpgň diÉk.editovéní vešte.é čimosti gt!a-
nJ. využíÝAjíce belozhodného o ko}í6eýébo pogtoje Úv rsč
Ťevizioíisté A plavicové Bíry 2aháj11i PáušÁ1ní oče.ňoÝéní
veěkelé či@ogti Ksč v poEled.ícb dváceti 1etech a od!ítá-
j í  J e j í  p ! á Ý 3  r l d i L  s p o 1 e x n o 6 L  g  € t á L .

0 důsledcíc}r toho svěitčí náB1edující fAkta.
v ělÁntu jist'ého t/iebba' uveřejněnén 13. čelvna t'.!.

Ý týdenníku ]JitelÁfní ligty' 6é pravilo' žé (sč nese odDo.
véono6 l  zq  vŠěctnJ  c \yby  dvacet j  Le t  po  Úno lu  r .  r948 '  ;a
vŠeČhlly neDoce a zločiÓy ve sloleěnosti' že rcč uplat;uje
8vou vedoucí úlohu' i když nébá !o ooŤÁlní áDi potiiické

t'edén z aktivních předstávitelú !.oti5t'la.ických Eil
tlAnze].ka proh1ágit ý ělántu uýéŤejněnéo v Mladé flontě 9.
ěéIÝna' že půl d!úhého Diliónu čleDů &s. ée p.ý gta1i fa-
íat'i&y' jichž p.ý Ýyužívaro v zájnu 6vé osobní hoci někouk
ŠtrBn ic<ých t 'despotůn.

l

I
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Na schůzi K1ubu í1adých Ý séDilech ji.!ý Toúíěek bJ8te-

ficlq| řva1: rKoEEi9tickou stŤgnu ěesko61oveD6ka je nutno

považoýat zB z1očiíécvou o.8anizAci kterou 6lut'eěně byla'

a Ýy]oúčit ji z veřejného dě!íi. A tento nářet byl itúed

uvere jněn v l.it'ef álních liétech.

Dá\y by se uÝéot d€gít\y .lokonce 6tov\y podobqých p!o-

jevů. Á ce\ý tento proud bystélickýc}! plojevů zjevně ne!-

řá! €1ských kobEisnu a éociá1isnu dopadá d€Mě na h1aw

BobuŽe l '  Ýedoucí  čin i te lé Úv  Ksč z  tohÓ  newvo i t i l i

pří91uĚné .tlt61éd\y ' ž€ zeBi ov1Ád1á kaopaň o.aánizoYÚÁ

kont'!a!evo1učníbi 3i].e1' ja8ně 1nspiJoýáíá i!pe!ialistic-

kou, antikobEi9iic\y zaostřenou p.opáalldou. uígio tÓho'

áby ge důBledně pogtavíli plotí !oku8óú nďuěit 6traDu,

pokračova1i v .ozklódání streĎJ !ak' žé by z Ksč Ýzíiklg

AEolfní' nerykorúÁ olgánizace' Ýe skutečnost,i .ligkusní

v rsč se začáb fakticky nalušoÝÁt hfávnl 16ningLé

zósády o.sá.izace étlanického života - zá6BdJ deúoklatic-

Lého cenifalisou' ideově oÍaa.izační jédnoty 8tÍarv. st!a.

na bJ1á na začátku leaalizace glupin' ro počÁt'ku lozpa.lu

autonoBních' Elabě proÓlganizova!ých 9kupin.

Káždý ' kdo sluitoýal dějirv koÚsigtického rÚutí' kdo

znÁ teo!e i i cké děd ic tví  v1ad ioí .a  1] . j iče ] ,en ina '  chápe '

žé oarxistická Et!ána Ú1žé bý.t' jenoÚ rebdJ Echopná žiÝota'

j € 6 t1 iž €  všechr\y  o .aan izscé A člélové 9e řídí  zÁsade1 de-

ookrqiického centIalisEu. zane.lbai kieroúkoli 6t!álůu ié-

to záéa(y - a to jsk deookfac'é' iak centÍali €Du' zótoúi.

tě zíAoénÁ oslabit gi!ánu A její Ýédoucí úrohu' zúěnit' ji

buá Ý by.o!Ťatickou ola6ni2áci' anebo Ý jalé3i o.Ýětové

z i i skových zp!Áv je  jqsné'  že .ev i z ioDígt i cké živ ly

uvnil'Ť strarv úéi]'ováty vytvořit Ý Ksč takovoú éituaci' jež

by ji 2Eěni1á Ý olgániŽAci bez 1eúingkých 6t,!An'ckýcb zé-

6ad.  s t lan ické d isc ip l í l y  a  odpovědDoEt i '  v  o raan izac i

'ozbŤed lou a  béz ivďou.  ( . . ' )

světová leakce ÝyuŽívá jakéhokoli os1abení Jednow

stlBnJ' aby zaúi,očilá ns kobunist'y E socig1iBóuó. Ploto

tenl kilo v t,akoÝých podníntách nAruěuje E!Ťanickou jednotu

.  9oeÁhá t ř ídníDu Dep ií te l i .
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K podkopání Ýédou.l úIohy Ksč MěřovA1á i řfoDaanÁ
káúpgň pro iozbijeni 5tlanických kÁdrú' kt'é!Á se uskuteě-
řo'ala v zeEi. (riiika jednollivých vedoucich ěinit'e1ů.
ktelé ae dopugtili těch nebo oněch cbyb' př €.ostla v ltu-
ěální požadaýek Bagového odstráněni vedoucich funtcioňÁŤú
atraqy. v céntlu á @ DíEte.h by1i odEtrAně(y EDozí Žku-
ěéní' odda.i 'ěci otfatv á dělnické tříily lldél tteří
o.lvážDě bojÓýali ploti feši6Du v letech hit1eloÝéké oku.
páce '  ák t imě ge účágt 'n i l i  výEtavby soc ia l i sDu v  českos lo .
ÝenEku. vytÝoři1o 3é ovzduěi op!ávdové pohlony l roo!Ální.

ho posttile.íl kadrú.
By1o jaBně vidě.t' BčitÁ politíckÁ 1ini € - od6tralit

o.l aki'iÝního politického živoiá ideově e politicty n.J'F
ce1eDějěí Loúúi6w' .ozhodně w6tupující Ploti Pravé opo-
8ici. Ji!Ék De1zé hodnoli!, Dapřík]'a.l' plohlÁěóDi taj.D-
nika čv rcč č. cí6ař., kt'e!ý vyzývat' gby do l(sč by1i !Ťi-
jati 2oo - 3oo tisíc D1á{ých lidí. ŤiE by bytá dána 'in-
je tce" .g tÁrnou. i í '  pod le  jeho 61ov '  s t !5 !ě .  t iE  docMzé-
1o k i8noíování třítlní st!Ánlv télo dúteŽi!é otázkJ.

Lini. ná6ového !o'Ý!átu vedÓucich ká.trú nedotLla sé
jéíoD gt ran ického ápsétur  By1a rozě i řéú i  na  dúleži té
článb. 5!á!Dího apďóiu, Da odbo.y' E Eva' Dládež€. By]'e
ÝJtěněfu většina ěren] vládJ. uezi odsifáEěnýoi bylo Deeó-
1o i tálových p.acov!íkůl kteří by1i chafaktelisovÁD1 ve-
déníú (sč j iž po ledúu jak  s lo1éhl iví  a  9ytŤvs1í  koe$ i6 té.

veřejně 6€ ploblaěova1o' žé l.oDBistél Lt €ří byLi ýy-
hnáni z Ý€doucích Etranictých a siátních oraá!ú' v ninu-
losti 9e dolouětě1i ct'Jb ve éÝé prácí. ÁÝěst do jáLé Eí.
fy by1o opráÝněíé Da zák1adě toho klást otÁzku o Dolitic.
ké nedověře t tisícÓD placovníků, wlučoÝát,liiti z poli.
tictébo života fakríckJ jen lroto' že Ee átt'ivně úěaEiDi-
1i života 6t!a'rJ a zéEě před rednovýE ptenálníb zagedáníú?

Mohl' j6oe uít naději, že PřédsednictÝo Úv t(sč vyuli.
j. přípÍáv k xrv. Einořáilnéou gjeŽdu' kte!ý Eě]' bý! svotán
9 zÁřÍ' aby gko.covato s oh1upov6níE téd.ú. Ale n€6ta1o 9e
to tát. Naopak lrávicoÝé Bíb ÝyuŽiu příP!6v k gje2du
k toúu' 6by Žasadily fénu zdlavýú sí1;! Et.sĎJ| da\' své
1i.ti do ol.lesních a klajskýcb stlanicklch olaanisecí' vnu.
t i l i  g t .aně  svou po l i t i kú.
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ri6t' kont.otoÝaný Plavičáky' olevřěně 6e ýEěěova1
do vo].eb k8nd1ilát'ů E B!Íánické konf€lence a 6jézd' ba
dokonce uveřéjňÓÝal ndopoluěéEí., tl.lo bÁ býi zÝoleD č1+
D€E budoucího Úv Ksč' a tdo neDá. ÍíD 6e óMžil působit

nePříPu8t'\ýú Dát1akee E del €gÁty builoucího éjezilu.
tAk touu by1o. si.ena - t'o ueDí áb6!'átiDí pojo&. st!e-

M -  to  J6ou l idé '  to  j € ou  zágadJ '  zabezpéčDjící  akění
jedno't.u koounl8tů. v iatoÝé El'tuci' když .locháze1o k zá.

ta2ování zásait itroicteto žiÝotA' L oh1upováDí st.anic-
LJch Lád.'t' p!ávets Důžgoe udě1at závě!, že ge KoDultiétic-
ká st'.a!a českog1oveDsks ocila Ý Ďebézpečí. stejDě nsb€z-

Peěné plo Ýěc óocialioou v čoskos1oÝensku bylo i t'o 'že
vedlě pludkého zé6tabéuí oragni6aěně-po1it'ické p!ácé v9-
deni rcč fgtricty vydslo na po6pas plqvtcoÝýE pÍotiBocia-

li8tickýú 3i1á! koDtrolu nad pro6tř.dl\y ideoÝébo pů.obe-

ní E Dary., če!Ďé DoviDy' 'ozb1es' te16vize čéBLog1ovenska
byry lE.ll'ícry t disposici EčitýD geěkuleníE' kierÁ sré-
dovalq zřejDé píot1aociali6tické cí16. latta nos!o.ně 6věd.
ěí o to!' žs tato seskup€ní púsobj.lA cí].6vědoEě ' uEi'loÝa.
la o tli9t..ed1ta.j' I.sě a 6ocia1ieu.

takovÁ vydání ja} j8ou "lite!é!ní ligty'' 'rrbdá

f.onta"' "P.áce.' 
.I^idoÝá deEo!Íácie'' .svobo.lné s1ovo"'

"zéEědělBké noÝiDy"''stuťlent"' "lepÓrié.' p.oÝádě]'l n6J-
9běsite jěí p!ot'iéociali3tickou pÍopagandu.

o t.ob' že @soÝých lropagaěních plogtŤedhi bJlo pou-

žito likoliv v zájDu če.ko8toÝengkétto lidu' t\ýb!ž k jeho

ěLoilěj otévře!ě říka1í i če8tosloveDětí placující. Tak
úěaEt.íci celoDáÍodníbo BbloDáždě!í če6to8fovefuLého at-
tivu I'idoÝycb Ei1icí poukázovali nA to' že vedení gt!áDJ

a pÍopagaění oÍ8óDy lepotlniLaly opAt,ření pŤot'i činú! !o-
akěních ŽiÝlů. Nebylo to náhodné' Že po 9chÝÁ1éní znáné

.é8o1uce povaŽovg1i dětDící 2á úu't'né piijíl' E touto r.-

6o1uci u soÝět6ké ve1vy6].anectví 9 tíu' eby by}ailuo-

AÝěa} Ani lak ýJznAúnéou z}Eonáždéní dě]djckich p}e-

.lštaÝitelrl nevěnoval ěe8koBlovengký tisk patřičnou pozo!-

noét. výzÝa iohoto srÚoDá'děn1 k 9oÝě!6kéou lj'du byta

.tlouho utajována před p.acujícíEi česko6lovenskg.
iínozí ěg8kosloÝéněií Boudluzi gnažili ée wjadřin se

k této otázcs v tisku' nebylo to všek jíE MoŽDěno. s!a.

I sta!énu Loíbi.toÝi s. .Ioda6oýi 6iěží .e poilAtilo wsř €j-
ni! jebo p'ot'éót pŤot'i alcíD plaÝicovýcb p'ol'i'5ociálílttc-

rycb sil' tteré Be 9D9ži]'y 3ou6třodit Ýo óÝýc|t .utou v€ě.
ke!é @soÝé sděloÝÁcí progiředtv' Řrtgr o tou, žé Ý rvněj-
ěí době Ečitá !égkěDí dLupinA Ý€ 3r.álrě' lte!á jé.lobř.

olaaniBovénq e ov1ódá veěLe!é 6dě1ovácí p.ootřed}v' 6P!oó-
t'ě útoěÍ v t €1éÝi6í' !ozh1a6e a tigku p.ol'l. Btlaně. tato
6kupina' Ý tríž gktině púsobí !']zné leqtčdí žiÝly' p.o.

Ýádí běbeD pě,t'i Dě.ícú tuto taDlaů' Lterá neo.lraiDó 6toD.
čí 2Ďi'čéDÍD jodDoty stÍat'y. J. t'řebA.ozhodně a o.t'evřeDě
vyBtoupit p!ot1 iéto 3kupině ' u'čit j €jí chď8}1'e! q odbá-
lit před vetéjnoBti jojí úoy.]'J.

situace' kte!á Be v'tvořiIá Ý oraánsch iDfor@Ace w-
Ýo1ávÁ 'ótoni!é zÍepokojení p'acujícícb ěssa. DěrDíci zá.
vodu "AutřPlaEa' psali vé 6vé! ilopi56 z 18. ěg.veíce'
.J8De kateaoricLJ Ploti toou' áby Ý rozh1aBe' Ý ti6ku a
t €l €Ýiéi 6e vytvaŤé1a '1o3Dá átDo6!é!a proti sssn A Bo.
cia1i8tic!ýE zéeío a át'raná!. I DJr if!é!r6 obaÝei o bu-
.loucnoEt naěí v].ast'ii.

z!Íátts 6e v českosloÝenolu Ýyt'Ýořilg iakoÝá sitúcer
žs praviěá.j' Eoh1i otevřeDě wstupoÝat' v tistu 9 prot,iso.

cia1iEl'ick@i prohláěéníEi' Potédet il@on6trqce' oitintJ}
pod svýni kontlalovo1učníDi héglY' tdežto ÝJ6touponí' v
nj'chž bý1a 8ituacE Ý zénl hodnoceía B EarxiEticko-lenin-
stých pozic' byla @aěovÁF' jéjich gulořt by1i p!onég].g-

dováni- Je Eožío říci' že ótvsj'c. p.oti poctiqýD *oDu-
ni6tú!' .tigk.editace stŤa!!' ' út'ok !'oti Dďxi6úFtenini6-
úu' proti p!o].e!áŤ.téEu intelEcioMlisbuI prot'i b'at't'ské.
Du přátélEtví 8ověiétého a českoBloven€kélo litlu plobíbaly

n9 oěích Úv rcč.
ošlinění koEÚigtické otlanJ' 2Ý1éš!ě pak jějí či!-

nosti z. pgeitních dvecet te!' zbíjeEí káil!ú' posLyrnutí
plo8tře.ltu o&loYé infolDacé k digposicj' živ1ú. útočicích
na 8tfanu' Poě1apénÍ zásady deoobat'ického ceDtla1ísDu -

to '7ěech!o .tsoor'slizoÝalo šiloké r6iÝy konunist|i' přip!á-

vovalo je o pé!8leLiiýu a jisloru' vJryotaválo lEgtel Ýo
6!Íbic\ých o!8ánech a zá'ověň přispiÝa1o L 2égí1eÍi v]i-
vu Plaýičéků a t aktivizaci činnoati toni.áreÝolučních 6i1.
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Pokús léackce rozÍušit (onúistiČkou 6i!9nu. zeó1qbit
pÓsice socialistsu Ý d€skoslovensku' Ee doploÝáze1 ěifohýú

nÁ6tupe! !A Darxisticko-1eníngkou ideologii. ve wgtoupe.
ních n6pŤáte1 EocialisEu je ja8né Ýitlět úet'odickosi e cí-
levědoDost. Pů6obi1i z rozučr\ých loEic' ale Ble.lova1i
jeden cí1 - po.ltopat ideově-teofetickí 2ét1sd ko@sís-
tů' vyeěnit vě.lecký Eocia1igbo8 za jiné ideo1ogické ton.

čggtoElovgbgLý tigk ochotně dÁval nožío6t publika-

.{n Přiďch nepřát'e]' nď'i6Du.tenili$u. staěí přiloDe-

nout' že četné čégko€1oýeE*é noviny a čaBopisy uveřejňo-
valJ č1ánkJ zfuého t'.o.ki6ty lEaata 'eut6chela 6 úlyÝLJ

Ale í M toú sé néwpokojily lfotisocialig.t'ické 3í1y
Ý českoslovengku.

uúžene připonenoút ták zvaíé iMeÚo.aldW 1idu čeé-
ko€1ovenLa", Mpsoné oraani8aěnío výbolen !,sifA\' ěesko.
g1ovéngkých Ep laved l i vJch  Eoc ia l ig tů" '  jg{  s i  t íks r i  -

o kteŤé! €e E1uvilo 14. čelvDa v nM1ádé f.ontěi. s Ót €Ý-
řenou dlzoEtí autoři tohoto pa6kÝi1e p.oh1é9i1i . i zákoE
kte.ý 3ci!válÍi'.'EuEí ŽAkázst veškelou koeúisiickou čin-
noBt v čeékos1ovensku. zakážeeě čiEos! esč a .ozhoníbe
(sč". AutoŤi vyzýva1i zniěit dí1a t1a6ikt! nexisúu-1eni-

Tyro poža.laÝv !ádi by podePsá1i hitleloýcil kteří

!Álili DaŤxistické knihJ na Dě€tských náEěttích NěEecka.

Pog1enec tÚoěek v Nórod!íE ghloEáždění Š pŤilozenJŤ

znepokojeníD položi1 otázlul" Kdy a jáhý! způsobeE zaěn.
Ý naěÍ zeBi boj ploti těnto jévůD' tteré poúlouvájí ko-
buiétickou stranu a LonbiatJ.í.

Útoku m EalxisÚus-l €ninilEus v čs,sR' ée zůčástDi-
1i někt'eří !Únkcionáři xÓDúisiické st.a$I če6kog1ove.ska.

Po celé zebi se ěiloce lropagovAl levisionistictý pro.
jeÝ tajeDDíku Úv rcč č. cíéařé na 6]'avnostníE shŤoEÁŽ.tění
v lŤaz.t ÝěnoÝénén t'o..Eu Ýýročí zé dDe mlozén1 Kafla
MA!Íé. Jé ja8né' že základeE tohÓto p.ojevu je zř €klutí
3€ leninisEu' odDítÁní jeho ú€ziDáloaního výzEhu' odmítá-
ní l'oho ' že lenínisEus íe DávodeE k ěínu i Ža BouěÁs.ých
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Bohužel' vedení Ksč n€Dě1o o.tváhu wsoupit E voŤej.

Ďou krilitou loholo !!oj6Ýú vé juébú zácltt'áDJ ideoÝých

zétlaitÓ koEÚislickébo hĎutí v českos1oÝ.n6ku. Naopál'

v čeELoš1oÝe4sku se lozěířila v61tá ksnlaň útoku píoii

soýě l s tébu t i s tu !  l Le ly  zÝ € d l  n !Aó  pro tegtu  prot i  íovýE

niěite}lú Mrx i6n'r-lsEini su.

MiDociroden Íéě€no) P.ojeÝ č. císate byl zda1eka n6-

jeí ojedině\ýn úiokeb p'oti leniniglu. Podobné tvlzéní

ooŽno by1o Ý poglední době nalézt i Ý jj.ďch pub1itqcícb

Ne!í dívu' pÍotože Ý če6ko91ove.sku by1a wivoŤena

taková at'úogfé.s' Ýe kt'e!é ú!oči! ploti mŤxieuu.lení-

Disúu nebylo jeho4 úo.tní' r'Jb!ž pfospěěné' Ale bojovat

za plinciPiátní zák1adJ koEbisiického učéní - Debezleě.

t'ák ee t'o ý'gýět'1uje? zéLež1 io na teoletické 1ho.

Étejnosií něktet'ýc}' představltelú Ýetlení' anebo ná schvál-

né podpoře iěch, kdo by cbt'ěl slraně vzít její teo.etic.

ké zbíáDě ' kdo by chtě1 zníčí! zák1AdJ i.léoýého EtleleÍí

konmi€tické straÍv č€ákosl.oven*a 6 jiďEi oildíry světo-

vého koEÚ is t i cLého ' t  Ut I?

DobŤs cMpene jak je nuiné neustÁle lozÝijet teolii

úg.xisDu.leninigDul ge.efa1isova.t' 6 gM1i6ovai íoÝé ži-

Ýotní p.ocesy a jew. r4á!xí€úuE-].e.inignué by by1 E!!vý'

kďby ge ne.ozvÍjel Ý každéE hiŠtolickéE období díkJ| ko1ek.

t'iÝnýD úsi1ín jeho teoŤeiikú a sioulenců. Je věak úPbě

jasné' že iyio plojeÝy Be BDěŤoÝab niko1iÝ k .ozvojí M!-

x i@u '  a le  k  jeho lev i s i  a  zníěení .

ltezi t'íD vedení (sč Deudě1alo nic plo obhAjení iite-

ových pogic Lobunistické stlar\y.

. Ie  v idě t .  že étá le  se  lozě iŤující  Í  čegkoE love lgku

nokÍitický' niEotřidď přísiup k něttg!ýD stla.táú dějin

s tÁt ,u '  působ i1  zeg labeníD těchto  po9 ic '

vždJ! j € io plavda ' že v !o61€dní době 9e ob.odi1

ku1t ltaBaryla' jenž byl vždy zakletýE neptíteleo koDBi6.

t'ické}to houtí, jei|tlíE z ingpilgtorú intélvelce p.oii so-

větskému !usĚu. Je podivubodné' Že pŤávě téhdy' kdy v

čeBkoslovensku někteŤi koEBigié chÝÁ1i1i bBžoagnílro



.aý-
čiEitele' Dq j €hož poÝol gg ploná.1edoÝala (oDsiótická
stlaE ěeskos1oÝen6ta' dávev 6. zetýLÁci lozkazy aa je-
jí Ýedouc1 futtkcioDá}é Ýčétně Klob€lta Got'túelaá. zes€
se YyzitÝíltal m ětít Beneě' j.n' přiÝeitl stát k línichoÝu.

o těchto dějinách' o !ěchto čiDiielÍch !u6e1 se pé-
ěoÝat iigl sociati.tickétto sta.t'u' ti6k BtŤaDy l ktefá oá
gvé 31afué .evo].uční ději\y' p1né h!tti.st'Ýí' odva}v E
8..lnato8ti' kte!é sé ploJsvili v boji za 6Ýobodu ridu a
aezÁÝislost Ý1agti? ztěžta EůžéDs pochopit, proč se Ý
po81e.lní .lobě če8koé1ovgnétý tis]. sto.o Ýúbec abi nezEí-
lil o ÝyDíLajícícb čini! €rích a olaanisatoÍech XolEis-
tické é,t'.any ' o ilte|nacionA1ist'ecl!' t'r.libech itělnické-
bo a koúei6.t'ickébo hlutí ' kteŤí obě,t'ova1i život v boji
! !o ! i  h i l l e rovgkJb okupantoD|  v  bo jí  2á  Eoc i91 j6ouB.  ;a
uPeměnÍ přát615!ví Dezi naěiEl n&ody.

íslo toho 5o objoÝiry projew přiě.rEé sÝýE poli-
iic}ýe ciblsEeD' jaLo iÁ pŤiklad' článet Dějétého M\'ná!-
ka v "Lile.áJních 1i.t €.h" ze l'. 6!pE, v tteŤéD euio!
6e pokouěí zk.es1it c €lé dějj.ay '(sě, !v1ót{ po socrA-
1istické .eÝoluci Ý če6LoB1ovenslu' pollouÝq! neDentg
oott'á1da a aen€rác. oitvážďch bojoEíků Ko[uisiické
gr.aDy českoslovéngkA.

Á jeět'ě jédno. v 9o6tédní ilobé Ý če6koglovéDsku ge
Ýelice ugilovA1o o Pov'bu'e!í v litlu DérAdJ' kteÍé Deú-
ž€Ee říkat jíDák' než nacíonAlisl'ická. ( tolu éDěřoýsla
třik].Avá Propaaandická kgEpAň' @ě1é zorganlzoÝaná kon-
c@ éerýE plo PodpoŤu pozic !ř6dssdnict9a úv rsč před
je.lnání& g Politbyleo Úv (sss. ?rohrÁěení k d€leaaci xsč
Pň€d 5e1'kání!' tt' €!é €6 objevi]o při této př1težitosti
v ěegkoB1oÝenstéE ti6ku, slouži]o .oz!álení p!áÝé iěchio
nízl.ých nAcionalistictých váění.

rÍěkteří védoucÍ ěiniteré Úv xsč věeEi způšoby popu-
lďiEoÝalo tent'o dotiEont. MluÝi]"o se o née v te1eÝigi.
jeho autoŤí by1 i  zv l áě tě  Ý ře le  pÍí jíEóní ' fu*c ionát i
tlélofut.átiwě 36 objevoÝe1i na ulici' kdé bylá o.gani-
'ovas po.lpigová 6}ce te*t'u p!obiá..d. !'e gnAit Dožné
poÝeŽoÝqt toio za nofEální Deto.lu připlaý t j €dnénío 5
p řá tél8kou b .9 t lgkou s t rAnou?
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Nejvážnějěí j € to' ž€ lozpouteá pottobDýni Ee.l'otly

úa6o9Á kalpói v čo6kos1oÝén6lu byla na!ířem niko]'iY !ro-
ti iři.lníD n€přát.lů! p.acujícíbo ]'i.lu ěegkog1oÝeaskg'

Dititiv ploti těDt t'!eři v.lut'tu ohÍožuji b€zpsčnost ..-
pub1ilý' ai}oliÝ 9!o1'i iDp.!ia1i.t!:ú. Byla D€Dířeltá' a!

se to zdÁ jaEoriÝ příĚ.!né' p.oii nejb1ižší! přételfu

Bociqlisu'ckébo čegkos1o!.nska, ploti soÝětstélu svazu

a jíď! b!at'r8\ýD sociatislic\yD zeoíD.

v téio gouvi61osti azn1ká o|á,ka. něcbtělo-li Ýétle.

ní ěssa b!Ái na vědo!í názoly 6Ýých přáié1' !ěcbto1r1i

Be poěiiai 6 j6jích brag6D' néchl'ě1o-1í jít 8pol'ečnou á

níli cestou' Ý i.lové! PŤípa.lě' É koho 3e chtělo o.isn-
toÝatt 6 tý! chtě1o jíi? { k.lé chtělo hledat záŤu}u béz.
p€čnosti' suvo'onltv čeékoglovénolého nálodal jebo gocia.

rigtictýcb Ýýdobýií pro!i Ú't'oLu iDpe!ialieu?

tluocho.let! řečeno' v uvedenéD p'obláĚení' ko].eD ně-
hož by1a !ozPou.t'é!á hlučnÁ \gDpeň, upout'ávÁ pozofnog!

délši skut'ečno9,t'| l!8jící vérký výz!e. J.te o to' že ý
plott1ášení tde se uÝádějí hlsto'icté etapy rozÝoj. č65-

kosloÝeusks' uplně sé zaDlčujé Ú!o. 19.a, tdy sé ugku-

t'ečnil' přechod čestog1ovengtá ná 6t!eu socialiseu. Eo
t'y' kteŤí ggpoň tlochu srédují rozvoj udÁlostí Ý zeli

běb@ po81ed!Ích !ěsÍců' je zcels jásné' že l'ot'o w!é-
cbání Ďení íÁhorlné ' od!áží Eěitou politickou toncepci'

.'6} je Ýidět' ýedoucí Ksě předPoklá.lali, Žé vzbu2oÝéní&

McioMli6tic\ých váěnÍ je Dožné zabezp€či! nejěirĚí po.l.

poru sÝých logic z € ElrAny ěilo\ých ťs.t'év obýÝate16tva
Ýěetně PlaÝicoÝých 3i1' včet'ně odpúrc'1 gocialisu. Á1e

toto jé velei nebezpeěná ce.!a. lebozPečná předověíD

p!ol'o' Že přiÝsdlg Ý€doucí činitelé Ksč daleko o.l těch,

tieří jsou op.aýdovýEi spojenci A sLuteěÚni Přát'eli l(5č
á ěégko81oÝengkého ná!o.lá.

epřáte].é sovětsko-ě.sLo8lovéŇkého Ptát'elst'ví'oz-
éáhlé wuži1i Ýe sÝých lozbolech jeět'ě je.lno téDaj tt6-

ré nelze opooenout. v čé!ďcb č1óncích Ý tióku' Ýé ýy.

Btoupeních v .ozhlgse g v televizi houženatě p.osqzoÝali

DÁzory ' já}oby Ýšecb''J .,svízer€" čésto3lovótrsika zárežely



od tobÓ' že do poé1ednílro okaúžiku sýétro lozÝoje 9e tí-
di1o isovětskýúí Eodelén gociA1isDu"' kte!ý nu byl něb'o

Není iř6ba gnad objasňovat' Že toto trzení je abso-

Je dobře znáoo' žé sovětský gÝaz s čésko91oÝe.6ko
nqjí Íůzné státní zřt2e^1, že íolEy řešení ná.otlnost'ní
oiázb 3e Ýe @ohéD 1išÍ a že DeDAjí 6tejný sy6.t'éD říze-
nÍ nóiod!ílto h.slodářEtvÍ. odliěně se ř.ěí i mohé jiíé
oíáz}y po1ilictého' ekonoElckého a kuliulního žiÝoia na-
ěich né!odů. Ani jgEe hik{y nepoďěleli m t'o' gbychÓ!
čegtosloÝengku n6bo oslallríD z€Úí! vlucovali naše po-
!édky. (. . ')

Na zákla.tě p!iDcipú plotétáŤského int'élnacionalisnu
3ocie1i6.t,icté zeně pop.Ýé v historii uskutočnit' přechotl
L Ýěé8tramé gPoluPráai a vzéje@é poEocit účagt!ícé 6e
Ý toeto p.oce6u jalo zc€la 6uvefe!í a lovnop!áÝné gt'át.y.
Íé.I již nik.to a nitEy EoDůže navléci crloEout ieporia1ig-
tické €xploatace. Je to Ýetká ýy&oženoet nageho socialig.
tického apoj.Dectví a zároveň zákla.l' loJď t uskút'eč-
nění lyclrlého !ozvoje ekonooir./ gociá1iÉt'lc\ých g.t'átů.(..'

rloEě toho v pog1eitDí době řada státních ěiniielú
v českogloýénsku' počítajé ý to nóDěststA předs€dJ, Ý1ádJ'
o. šlta a někt'eré jiné' vystoupi1i B klit1tou lozvoié
ekonoE i ry  čestosrovénstá  a  jeho gpo lup!ác €  s  os ta tn 'o i
soci €1igticlýEi z@ěDi. Klitika j € ovšeE Ýěc D6zbytná'
até úusí odpov{da't' .lÝěEa kjite!íín: být vědeckou a ob6t-
tiÝní' oitpoÝídqt zájnůE' placujícícb Ý zájDu socia1isnu.
A1e o. šik vy6toupi1 s takoÝou k.itikou' ve které je eLÓ-
no4ika čestog1oÝeígká u}ázánq jako zaoslalÁ ptezÍávájící
tlize. ce1á .e€tá éLonoEického rozvoje českos1ovengka Ý
tlobě éocia1i6Eu je přeštf,t'nutg á zá@Žám ěelnou baj'Ýou.

souěaBně če8tosloveno}ý tisL se potouěél větípit dě1.
nické třídě a celéEu obyvstels.t'ýu českoglov€ngkA, Ž€ ne.
sp.Ávná ekonohictá poli.t'i&a' !'.ovÁděnÁ rcč' jatoby neitÁ.
va1a ĎoŽnost pozvedávat životní úroÝéi náŤodá. že v ka-
pitaligtichýcb zehícL| se žije 1épe.

!' € věák znóno' že Ýé výrobě e1ektrické energie' oce-
li' c@ent,u' lálek a obuvi' EaEq a @Ebýci! Ýýfobkó je
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českoéloÝengto Před rozvi!ýDi lapiia1'51'ic\ýDi zeDěDi

E"ýlopy ' 9čet!ě Anglie' západního NěDecta q ostat!ích.
českosloýenéko Eá lozÝiDuté étrojí! €n €tÝí a Ýé ÝýŤobě

slrojů na jednoho obyvale1e zAujíEá jedDo z vedoucích
EÍs i  na  světě ' [ . . J

BohuŽel' diétuse o otázkéch ekononické 'efo!ry ý
českosloÝensku přobíhalA E jísých zÁgadách. Dopfost'řett
této di8kuse byla vyŽ.tvihDuta' z jedné 8ilaDJ pguěální

l.liiiLa cétého pře.lcházejícího !ozÝoje sociAl1st'ické

etonoeirý a ' dŤuhé 6i.anJ návlbJ o záeěně plánoÝitého

ho3podář6t'ýí !!žníE' živé].ďoi vztahJ' pŤi po6vi'Íuií

šifokého p!o3!o.u goukronénu podnikéDí. EkonoDické .lišku.
Ee v čss !ÚužtlJ révigionistické a kontlarevo1uční
elénénty ge zj €ÝDýú cíle! zfátit ekoDoEiku zeně ná ke-
p i la l i s t i ckou ces iu .

védoucí ěinitelé čss Žsča1i pod!obovat přehodnoce-

ní řÁdu dů1ežitých plincipo v ob1a6!i zabŤaniční politi-

*y' závgzků čss' př1jaiých Ýé vďěaýsté a ve dvougtlM-
né sn1ouÝě se soýěislýn €wzeú.

Podle govětgko-ěegkoŠlÓvenBké 6Úlou1v naĚé zeně při.
ja\y !É gebe zévgzry Epojovai gÝé ú9i1í a t'ěEně špolúbla.
covat Ý zabezpečení 3vé bezpeěnosti' bezpečnosti jiDých
gtát'ů 8ocialistického tábo!á. ryto zÁÝáz*lt Bpo1u sé zÁ-
Ýazky oótainích sociáli5tických gtátú Ýe dvoustlanných
solouÝách g v6 vÁ!šgÝské snlouvě tÝoří pevnou zék1adnu
spo1eblivě zabezpeěující bezpečnost' kaŽdému z jého účast-

zeně' ktelé jgou úěqstníkv gúlouvy ' pŤijab Elav-
nosiní zévgzek stát hrudí nA gtaáží ÝJ'ooženoEti Šocialis.
Eu' nA ochlanu jejich hlanic á D9 ochlanu úílrr v !\,.'opě.

soÝě1'ský 5ÝaŽ siá1 á st'ojí za tín' aby tyto zÁvaz}..
by\y svatě p1něnJ všeni účsst'níb' EE1uv' jén ta}ovou ces-
tÓu je nožno záŤučit bezpeěnoBt každého z nicb. Do této
doby soÝětskJ sÝaz počíta]" 9 tíú, Žé grej.ý ptíEtup ké
sÝýB zévezkůú v ěxistujících sntouvéch projeýuje i česko-
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AÝéa} Ý pos]ední době go objeÝi\y rčiié teĎdétrcé
v ob1asti zahleiění Po1itiv č€skoároveĎská' zÝ].Áěiě v
.EoP8}ýcb otáztách, Lté.é wvotÁvájí véžíé Debezpgěí.
ryto tend€nce sg D€jen ploj€vují Ýe Íy8toupeDích čegto-
sloÝénEtého iistu, v !o2h1á3€ i t €16Ýizí' a]. € j. v Ploje.
vech něktefých oficiál'ích činlte1ú. zÝ1áětě jasdě byb
.leúon6t.oíá'J Ý p.oh1éěéních liniot.a zabáničDích Ýěcí
J. EÁjta. .I.dné Bé o čA8té Ýýzvy t pŤehodnocení čeEko3lo-
ÝéDgLé za}Fgn''ěnÍ Po1Ítj'tJ.

By\| rěité poLu6y vési údé. plott vaěaÝské s4louvě'
zviklal' tuto BDrouvu. odpovědný pŤedg!áviiel Úv xsč
v. ýlchlík uděla1 v PlAzo pŤ6d novináři vgřej!é p.ohlá.
ěeíí' Ýe kte!éE óe obořil na ve!ěaÝ6kou éElouÝu a vyjÁd-
Ťi1 6e plo nutnooi přéhodnocéní její stÍu}tuly. zaěo1
jéště dálé o oěerni]. ěinnost' politictého kongultarivního
výbolu 6t'át'ů - úěs6tníkú va!ěavóLé sD1ouÝy' kte.ý' jat
znábo' placuje M úlovni véiloucích činitélů gt.Ú a v1ád.
Bylo Dožlo očekávgt' 'e toio cbován1 bude odsouzeno Ýede-
níD Úv xsč' gté !o 5é n€6ialo.

Toio je naě. Bpoleěná otÁzkA' ot'ázte účaBtníH o.aa.
nizace veŤěaÝóLé fulouÝy. Néní ložno přiPustii' aby v tó-
to orgaĎizeci by! 'rrlě1án plúloo. tatovÁ 1inie je v rozpo.
.u B životDÍDi zájEy věoch 'éDí' tté'é jsou úěágtíí}v o!-
8eiŽace varěaÝBké sD1ouÝy Ýčéině v rozp@u ge zájey
sssR-

záÝazkJ 8ociali.tictých ótÁ!ú' přijaté ve gElouvÁch

oezi ni!i' wžadují od jejich úěagtníků zabezpeče.í ak!iÝ.
ní ocbfaDy sýých b.Anic' A jgtá je v toEto Eběiu git'usce

6 hlAniceDí čeBkoslovenste ne zóPadě? z této Eijany jsou

ěe6ko31oÝenské }Eanice prokticLJ otevřeDJ.
vylvořila Bé tgLoÝá 6i't'Ece' kdJ 6e do če6ko51ov€nsLa

zg zÁpadních zeÚí ptído blnull ilivelsÁnti' ěpioDi' posíla.
ní ilPeŤiá]'istickýoj' !ozvě.lL6!i. IE!efia1ist'išt'í aa€nii
Děli Dožno.l' i'ajaě PŤ6PrAvovát B ú'éoí češkosloýeDgtg

Yéžné znépotojení Ývvolau' bět!éD po8té.lních udélostí'
plojeýy něLt€!ých ěesto8loý.nstých čilite1ú Ý otÁzlách'
týtajícícrt 3e západního,lěEectg.
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českog1ov6nsbh čiD1telůE by1o znáDo' ž6 zápa.lnt tlě-
oecko .euz!áÝá q néhod1á uzMt h.aÍicer stauo{etré Ý E\.!o.
pě' Ýěetíě h!Ánic eezl NDR a Nsn' né zápa.tní ŇěD6cto dá1e
žédé vĎén! práv ÝystupoÝat' ijdéněD všech NěDcúi' 'é játo
tlříÝe Ýyzitvihuje gvé požadaÝv m zápa.lní Be.lÍD a pořó-
.lá i& lúzEé proýokacé' ž6 vládA Ns 56 dogrtd Dezřétle
2ce1a přístupu t jadeÍďD zb!aní!' neryjé.ltira óe L toDu'
'e lííichoÝ8ká gllouÝA je n€plsiná od sMého 2ačát'tu.

Tí& Détrě se Ý ceskos].ovéDstu objevila Ýystoupen.í' E-
EÍřená na 3b1ížeDí ge západníD NěEécksD' Da zegí].ení Bty-
k'] s níE' věc doělg taL dal€kol žé jDéneh ÝIády čésko6ro-
von8La se oficiÁlbě p.ohlaěovalo' !e poliiiká čssn v ewrop.
8Lých ot'ázkách se ouEí Ý bnohén určoÝa! tín fqkteD. žo 56
českoslovebšto n6cházÍ oeEi sovétgkýn óvazeE A zépgdní!

Ale 't'akorřýlo pŤí8tqP je zc€la zbavén iřídního obsahu.
!'é Ý .ozpoŤu ge věeoi bj'gt'o.icbtli zkušonostli á neottpo-
vídÁ zájeúD bezpeěnosti 6ocia].ist'j'ckých z€ní a enoiného

Někteří činit'elé Ý č€gkoglovensku ÝyzýÝalí k touu'
aby sé zat'Ťsuiční polit'ilá ob!át'ilg na st.elu západu a
bJla "Déně zévislá" n& polj'ticg sovětEkého gÝazu a oslgt.
ních Šociári8tichích zeoí' Není t'ěžLé zjisti!' že zg g1o-
Ýee nnezÁÝis1ogt' chtě1i schovai snahu odtrhnout zalEgniě-
ní !olitik! českosloven.ka od po]ilitv zení socialistické-

BohuŽe]'' podobqýD ÝyjádŤ€ní v čssR 6e nedostalo Ďó.
1ežitého otlpo.u.

Naěi! spoleěnýú zájEúE věelně zájoÚD brat.sLéhÓ čeBko-
slovenskA neodpovídá os1ábení' a]'é 2esí1éní ,gpolupráce účsst'-
Díkú vďšávské solouvy v oiÁŽkách oropské bezpečDosti
a nezinEŤodní po1i.tiky vůbsc. to to zaÝazuje úěasilíb
9Ú1ou!.r lozhodně odpolovat jakéEuLotiv dlubu p.ovokačn{ch
po'kugú' kte!é wstupují s požadáýLeD zr'uěení v5šavsté

UpoŽofní na gebe tak fektq nepřípugtDétto Ýztahu L
zÁv6zh)D čésios1ovengka' vychÁzejících z vďšsvské sD1ouw t
u Příleži,t'ost'i ledávĎo provedsDýcb vojenskrět'ábních cvi-
čeDí zení varšaÝské gnlouvy ná českogtoÝénskéE úzeeí.



Eoti pobytu ÝojeM\ých jednoi'et gocia]istichýcil

'eEí' přivě.lenýcb D6 úzeDÍ českogloÝengká M dobu voje!-
ako-šiábnícb civič.ní' by1g .ozpoutánq nesou.bužskÁ kao-
peň. Pobyt soÝětslých voj €bskýcb jednoi.t byl enti3ocia-
listic\ili a plaÝicoÝýei 6i1aei vyktádán jato okupacé čes-
kosloÝenakého úzeEí. Podobá 3e toto dod!žování BpojeDoc-
kych 'áÝaztĎ va!ěavgké súlouw? N.. spíě. 3é to podobá

8nahÁo ztížit p.atticbl čimogi Ýoj €n6Lého Dechánieu o..

aMizacé varěAÝsLé áulouw. TáL neoůŽe postupovát st.aB.
ttďÁ se ztotožňujo s přijatýúi spojenéckýei zéÝazkr. |ek
uěž. po6tu9ovAt 'eiě' tte.é oPoÝ.hujé těDito zÁÝazr.l. Úě9ót-
nící vďšavBké aolowy nénoh1i ' tobo néudělat plíg1uěné

Ťakta poE]ední ttoby utazují, ž9 v č.skoslovensku uě1
Díéto .' j €ÝDÍ !ůsi Antiéovětské PloPa8Anily' aítiEoÝětó&ých
vystoupení. .'6 nožno pŤipoEenout ploýotaění glaz 2. kÝět-
na na staloúěsigkée ná!ě3i1' kde něLteří !eč.íci wstúPo-
Ýali g aDt'ísovět6kýoi plohráěébíoi. .Ie ooŽno připoEěnout

EáŽející vystoupení Plocttáz\Y, Hanzelty e řatv dA1ěích
ěinitelů toho s&ého aruhu. Dére vzpoD6ň!é na č.t!Á Ýy9tou-
peíí v tisku' rozh1aóe' televizi' jéjichž eut'oři děráli
ÝĚec}Do Dožné' áby očé.ni}i přÁtetské 6ovět'sko-če6koE1oven.
3ké vztat'y. BěheE po8le.lních lei' ťlotonc. zé stra'y tápi-
ta1istických 6tátů, zři.lka se vy6\y!o!ary tAkové u!áŽry'
kte.é přichálery z čé6kos1ovenska. NePřÁtélé užívali jakých-

ko1iv Žéeinek' bud pří!ádu šejns' nebo 6pskulace oko1o
6rti Jam t.alaytsa' n€bo Dané!.'ů at'nád va.šaÝ€té sElouÝ,
áby přilili o1€j do ohně plorisoÝělgkých nálad. objévilJ
Ee pt{pady !ozěj'řování gnt1sovětEkých ]'otÁků Ýe běst'ech'
případJ rÁžel 6ověi'ské st'Átní vlajb|. Podobné ěi!y'
.ozuí 9e' !éEoh\ přispívat L zlepĚsní íaěich !'tábú.

v čích zájDéch byto zagéÝet nepřálel8tví vůěi soÝět-
skéDu 8vgzu? t'ediDě to bylo v zájÚu těch' kteří cbt'ějí w.
kořenit z psóě.t'i ěegLoslovengkého náloda Dáš spoleěný boj
pIoti hitlé!íEDu v zÁjEu těch' kte!ýD nejsou drébé socia.
1ist'ické woožénoeli českého a E1ovéD6lého nÁ!odá' Ý záj-
úu těch' Ltelí by chtě1i likÝidoÝat' Ýyooženosti 6ÝětoÝého
gocig1i9Bu. Alrii8ověli@ug á gni1komEišou3' jak to Ý'dy
by lo '  .e  spo ju jí  a  doP lňu jí .

vedoucí činitelé čss ne jedĎou PfoblAěováti' že

českoslovéígLo-sovětsl.é Přáté1ol'ví ngochvě jné. Na kvě,t'no-

ÝéB p1énu Úv (sč se ozvýÝa\y upřj'Dné h1aóy znepokoje.]i
gtavs! naĚich ýztehú. A1e účelné bo\y v bojl s btEžoa'ně

.acionalisiickou vlnou s p.otiEoýět6šEi vy3toupeníEi Ý

českooloÝ.nEku, Eé Depod!íkgly. ověeo j € DoŽné lluvi! kt.á6.

ná Elova o EpoluP!áci A éo1idďi!ě' o věínogti spojenecté-
nu Žáýa'tu' ale n€jóou dů1éžitá glova' árs to' co gtojí

ze ni!i- !'e důležité to' jáké kon|cétnÍ čil|y jitou za .lts

tlení pocbybnogt'í o too' že in8pirátoroE ĎspřÁte1sté
proi'soýěisLé k6úpAně 3é nepodaří přinutit zapoDenout M

tú slutečnoB!' že ěeskosroveD6to Eúže zAb€zpsčit sÝou íe-

závisl'st a 8uýe.enit! jenou jato 3ociA]isllctÁ zen' Ja-
ko č}€n €oc1aliEt'ického tábÓ.A.

BeAkční 6í1J' enažící ge Po.t!ýt vzlaby čslrr a sssR

a 3 o8lainíEí sociari €t1ckýEi zoDěDit t'í!to zpúsobeo při-

plavoÝa]Jl čeBLo6lovenstéuu náŤodu údět otlociví Ý jařEu

v posléitní době Ý čegkosloÝensku vhikry a zaěek

aktiÝDě p'acová! tontrďevoluč!í a anii8ooiáliót'ické o.aa.
nizAcé' k!e!é děly udčitou gocj.é].ní záktadnu' oPírající Bg
o podlo.u ze zahŤaDičí a ěíD .lÁ1 více 6e 6nažiu ucbop1t

Eoc .  ve  Bkutéčnoo l i  v  zeúi  9e  Ž lod i1a  po] i t i cká  opo6 ice '
kierÁ by].e lozvÁna p.oÝéBt v čegLoslovénsku reEtaraci

kapita}istických !oŤá.lkú.
Běheo dýaceti lel Ý čss exisiovaly netoDsisticté

stfáÍ\y ' kté.é bJ\y ěléÍ'y Ná!o':lní f.oniy. v.d9nl těéhto
stlan PloÝáilĚlo liDii M Ýýstavbu sociarignu, 8vojí ěin-

ností pĎiEpívary k tvů!čí r!áci rěitých nekoDuigtic}ýclt

sir v zeDi. Ávěsk za po8le.tnÍch 7 Eě8íců doělo Ý 1inii
téchto E,t'.án k záklÁdníb fuěnóh' vedéní lidové a gocialiE-

tické 6t!ai\y oBtŤe zEěni1o kE8 e fá}!ic\y óe sice jeětě

uk!ývaje za hesla spolu!ťáce E Ksč v !áEci NáÍo.tní floniy

věci ved1y k vyt'voř €ní teaální opo6ic€. v € 8vých doěasď.h
plogta&ech ved€ní obou nekoBEigticůých 6tÍ8n žáda1o 9tej-
n'' p!ává nÁ noc jáko koEúistická st!áE. Ío bylo Da jařé



ale ý čefvDll už nikdo neglýval' že jde o něco jiného' o
odtrt'lanění loewistické sbarv od Eoci a wtvotení nového
nél.ooeištického vedení Ý zéní.

Ro1e čegto61oýengté éociÁlně .lénokŤá't'icLé 6t!a{y Ý
ninu1osti je do6tateěně .tob.ě znána. nozbíjejíc Ťqdy dě1-
nické třídy' pŤgvicové ve.lení čsDs pogrytoÝalo íejaktiÝněj.
ěí Podporu reatci Ý jejíE boji proti koEMistú! a bylo
nadě jnou opofou bu!žoa8ního zřízení.

v locé 19/la' kdy čegt!é levoluění eleEoDty socié].né
deÚokŤatické st!Ány ée spÓji1y g konEigty' čsDs přeg.t'a-
la éxigtovat. Avšgk běheq tohoio roku neb1edě Dá to' že
bylo pŤijat'o usnégení Nálodní flonly s Úv rcč' zakázující
u8tAnÓÝeíí Bociáhě deúok!átické Bt!ar'J' pfe]:tic\| se za-

12. ěeÍÝna Ý haze byl vebi ÍozěíŤen dok@eEt g néz.
vee''Po€ic € Eěg,t'ského piíprávného výboly če6kos1ovenské
gociábě denÓkfátické 6't'!aÍv oh1edně Éoučasíé Po]ítické
8itEceí. v dokfuentě se kongtatovalo' že po itváce't'itété

PieBtavcé gociÁlně deEoklatíckÁ štfána se vlací k polit,ic.
ténu žiÝotu' že jakoby nepřes.t'ála ďiEtovat' jak z p.áÝnic-
kého hledišta' tak ivyjáilření fčit'é kon]ďétní po1itické
koncepcei. spojení s xsč Ý ěe.víu 194a Be proh1ačova1o

2I. ěe'vna t.!. se v Plaze konalo zasedání pří!reý.
ného Ýýbolu če5ko61oÝenské sociÁ]'ně deEokfatické 6't,TaDv
a na toEto  zAséi l ání  5e  účastn i l i  zás tu l c i  soc i á lníc i r  de .
noklaiů z.úzných oblagtí čech a MolaÝy. Později vznik\Y
olÍé6ní s k.áj8ké výbo.y á st'ov}y základních o.eánizscí
sociálDě .teúokťatické stfar\y. stlana začala !úsobit' á !o
p.oti (sč.

v če6kos1oveĎ6ku vznikla v posledDíČh séitni ně3ících
ce1á řa.ta ploti8ociqlistických Ekupln a olgalizAcí. lYto
oleanízgce si .lě]aly nálok na to' aby geh!á!/ úfohu cen.
t i á  o p o z i c e '  é  č | D  d á ] e  o é n ě  s t ! J v é \ , '  z e  j e  j e j i c h  c í l e D
z1 ikv idÓÝat  90c ia l i s t i cké z říŽení .

ot €vřeně kontfs. €voluční o!ganizací byl'.n.ub 231"i
Ý jeho č€1e stÁ1í takoví lidé ja}o ŠtaŤý fašiEta Blodskli,
bývalý bvržoaEní gené!á1 Pa1ečekl plo špionáŽ od6ouŽeĎí
aaent'í iúpéliá1istické lozvědky R@bousék' č€ch Aj. vě'ch-
ni jsou zkušé.ýni a zlostnýbi ne!řÁteli éocia1isau.

vojska v b1íz].ostí č3. cent!álních a!oáit!í.b Úřailů

vojska v blížkost1 čs. albádních úi'adú
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lYonť no potlsÝlrv - sblchov

cbsazeM budova és. te].vlze v .'lndílšsc

ffirW
!.ontv nA potlaÝrrď - ž!žkov



t{tádež 21. 8. 196a - PítlÝoil k budďě ÚÝ t{sč

vác1avské náměstí
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il<]'ub Úaažová]rých n.st.&ríld. byl dqlěí .Lu.t'éěně

protisocis]'i6t'ictou oraanizácí' j €ž půoobira Ýebi átt'iý-
né a aEži]'a 3e do gvých řa.l zapojit inieliaenci' dě]nÍ-
ky' i přísruěníly a'ÚÁ(y. Id6oÝýD Yúilce! tobolo tlubu s.
6!á1 IÝAn svi!ó} 8vého ěa.u Ýyrouěený z řad lísč. on wp!e.
covAl st!8téaii a tdktilu této o!aáni'ác€. v !o'6áhléÚ
p.oblÁšeĎí 'věř€jDě[éD Ý ěaooPis. .EoPo'i'éÍ., na.tíEíl sÝi-
tÁk ob.az poglup!ého o.l!i'aíěEí loDuniót'ú a uchope!ú Eocí
plo!ÍtoDEiglictýEi živ\y plostřednlct,ví4 otDořÁdt\ých Per.
laoentních vo1eb.

"nub 231. a'xlrr. 'il6l €ka nejsou jediďuí o.a6nizgc6-
D1 plotisocieli8ticlého 'aDěřéní' j!ž aLtiýDě Púsobi\.

P.otí8ocig1t6ticLé oraanízAcé Ý čssR udÍžovqbl roz-
6áh1é gtó'ky 5ě zahlsničníni ěDiarsnt6ký!í toni!ďevoluč-
níni ceDtry á s6 zah!áĎlčníli buržoasnídi gtJanaDl a bu.

vedoucí ěi.it'e1é čssa tEdili' ž. P.otí oPo'lěnín or.
8AnizacíD zÁlonně !ak.očí. Néudělaxl ÝĚá]. Dic'

o vÁžlros't'i 8iluAcs Ý zeúi s o nu!no6t'í !réo.lkl.(bě
zá!ázit o€přát613Lé 6íly jasĎě sÝěděí zYeřéjbění a ěifoká
p.opaBace kont.alevo1uění platfo!ry obsa'e!é ýe rÚzvě
!2 o0o s1oÝ'. !ěnto ilot@€nt zřetébě zMěŤeď ploti Ksič ob-
sahuje oteÝřénou výzvu L boji Plot'i ústAv.í úoc1. Dotunén!
by1 ě i loce využí! te s j €dnocení těcht kdoŽ ÓBjBou sp;kojsn i
ge Bocialigtictýú ztízeníD, a posroužtl jiD jsto .tě!r
p!ogE6ú. Noní ložné 3i n€9ověiDout !oho' že autoři iéto
D.přÁie1gké plátfo!Úy Ýy}tr'ožoveli' ž3 budou obhajoÝet evou
poŽicl i za cenu použi!í zblaní. ot€vř €né vystouPénÍ t,ěch-
to ši1 - Ýýzva - ve.uo k 'ozhodďD ěinúú ploii
nio' po.lporováďD 9i1Mi 3traly a dělnické ttíib|. zatíD
všAk nerÉ81rtloválo nic' co by ge dato PovsžoÝat zA roŽ-
hodď odpo! tonlla'eÝotučníE EiláE.

to otevřé1o cegtu d.].ěíe projéÝú! podobnýD' jež m
sébe nenechgly dlouho čékai. skuleěnoó,t'i doLazuj', že v
po€lédních d.ech a t'ýitnéclt' .éatce a p'otisociali9tické
o.8enizáce zesí1i1' gvou podv.atnou čiMost ploti kÓnÚistic.
ké 6t!aně a 1idové !oci. štvani.e nE poctivé á gocialisEu
oddané LoE$isly nabylg j.ětě otevt.nějě1ho a zvlhréjšího
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Pod hoElee ňoilgllanli konso.vat1vc6 z oÍBánů 61'ét'ní
Eocj'i se 6tÁlé čagtěji objovovqry poža.laÝkJ na vypsá!í Ýo-
léb do Náro.lního sbřooáždění před terEÍneD.zÁ!ě'.! pŤédsiA-
vj't.lů plavico!Ých o.ganizácí by1o do6áhnou! Ýe volbách
po!Á'ry rcč. šlo totiž o zjevď pokw o kont'ralevoluění

snahou koat!ďeÝo1ucé bylo uchoPit' Eoc potichu' bez
o?blojeného &oDfliktu' poěíia1o ýěqk i 6 jj'\ýEi DožnostEi.
z.á!é odhalení uk.ytých 'b!áÍú évědčÍ o t'oE' žé reakce né.
íylučovalá ali EoŽnoBt ozblojenébo střetnut,í 5 obhÁj.i 5o.
cialisúu. vyt'ÝoŤil 9é 8vaz dústojííH býveté b6dóěovské
€ŤDádJ isvaz za}Eeičníctt vojÁh:i. za h!'ánicebi' v bez-
pfost'! €.ltrí blízkosti čegtosloveD6ka 9é soug!řóěovaly poč.t-
né étuPiny ko!t'.ď€Ýo]'ucionářú' z nicbž uěkt.ří do ésR
plonitali óe zbfaněEi' svit'át na gchůzi konané na Ká!1ově
biÝeloÍtě otevře!ě p!oh1Á6it' Že v zájnu plosaze.í zága.l
ileúol.catj.Éacé a t .lo€ažéní absolutní svobodJ n€Ýyluěuje
ani oběAnskou Ýé1ku.

Násl.dke ěinnosti pravi.oýých' p.otiso.íalí9tických

a kon.t'.alevo1učních sil vzniklo Ý českosloÝenglu leár!{
nebezpéěÍ kontraŤeÝolučního přeratu a z.ičení sociA1i6t'ic-
tých ÝyEoženo8tí. A zejDéna tAt'o gkuteěnos,t' 9e gt'alq hláÝ-
ní příčinou obáý KooÚi6tické gt.ar'J sovětgkého 6vazu a
oEtatních břat.stých 6tŤán o politický vývoj v čegkosloven-
gku A j6ho z6úěření.

ÚEtř..tní výbofy Bulha!6ké koDúisi'ické st''áDJ' uaiÍá!-
6ké 6ocialistické dělni.lé átlaw ! Jédnoiné sociatiEticté
atlány Ně!! €cka' Po1gké 8jg.lnocéné dě1n1cké strárv a I(oEu-
ni8tické at.aDy soYět6tébo 3va2u |ně1a1y ÝšecbDo' aby přá-
te1*y PoDoh\y t<sč i lidu četkoslovenská pŤ€tonAt' nebezpeě.
trou lři'1 a politictý&i píoEtřetlty zý1tézít n'd iootoucíDi
3ileDi konlla!évoluc6.

Po tvěl'noÝých Ťozhovorgch 2á6tupců (oíuniBticLé st!a-
rv soÝět,akého 6Ýazu g KooÚi6tické g!Ídr\Y čéskoslové.ska
Ý Mo6kÝě úgtřední YJbo. Ksss několík!Át naÝlhoval nové bilA-
teré1ní jedúní 3 v€denío Ksč 2a účereo pogouzéní vznikré
situace' vedouc{ pŤedstaviteló ísč se však ,toDu vžóJ vJhý-
bali pod !ůzný!j' záDinkáoi.
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vedoucí přédst'aýitělé řAdy blatlskýcb 'eDí - člénů
vgrěavEké 8m1ouÝy . Ýěl.ní zá6adéE íntsrnácíonali6Eu e Ýy-
.házěj7ce z locitu 6o1ida'i't'y s b.ar'shýD českoglovénškeE
á z odpovědnosii za oéudy 6ocia1ieu Ý EÝfopě Be řozhodli
svo1et gpoleěnou scbůzku g Ýedoucíai činiteli čssn a v gou.

d.už9téD duchu plojé.lDAt 6it'uAci' jeŽ 6e vytvoŤirat Mjlt'
její reěe'l a Eabíilnout' jiE poDoc. BohuŽe1 v..toucí činire&
Ksč tenlo návlh nepřijali 6 do vďĚeýy népřijslÍ. slt'Ecé
věak byla iáková' že u bÍatr8Lých stŤan byl]' Le svoléní ta.
kové Bchůzky všechr'J poll.tické a Eo!álnÍ důvody.

v*ěáÝská schuzta znoÝu Pol'vrití1a p1nou jednotu pěti
kon$i8tj'ctý.h . dě1.ických 6t!an' jejich nsochvějnou seD-
knut'ogi' a lozhoilno6t' pooiavit 5e proti pokusůD kont.ďeÝo-

Bozbo! kontrďévo1uěnÍch a plotisocieligtických p!o.
jevú v českoó]'ovelEku pÍe6vě.těivě dokgzujé' ž6 nébyly néhotl-
né ďbrž o.aanizoveé. Plojevy nesu zře.t'elné ZD4JLJ zarěře.
Ďí s úěelů plotigocialiétických šil! dúé1gtlno.i a koo'dina-
cé věech p!8viěáchých revizioni6tických gi1 uvnitř t(sč'tte-
.é 9e o!évteně snáži\' Lon!.ďeÝoluč!ě pfuolli uvnitŤ zeě
za podpo.y z vnějĚku.

všech.o 8věděí o ton' Že udá1o6ti by!' řízéDJ olaeizo-
ÝaĎýEi koDtra'evo1učníúi gi1ADi' jež oě1y !o26áhlé óiJojeíÍ
uÝn i tŤ zéně '  ý  šou1adu E  ě innogt i  p ro t ' i soc ia l iE t i ckých s i1
v piogttédcích Ea8ového 6dě1ení a ve glolulráci' é n€j!úz.
nějšíoi tluby a dluhJ,hi poliilc!ýni stlanaúi. KoniraŤevo1uč.
ní síÚ loz!úšily i .ejdůležil'ější oŤeélv och!.Dy státu.
Lidé' kt €ří p'osazoÝá1i koni!á'evoluěíí cíle' byli ve spo.
jení se zablaničníEi lozÝědkaai' a s cizíni iEpéliqlistic.
kýhi kruby. ÁŽ donedévna někteří 2 o.ggnizáto.ů kont'.á'evo.
1učních Eil 6é anažiti zúgtat v pozáilí. PlaÝicové eleDenly
DěU 3vé lidi v řídících oiaáneci! r.sč a by1y přeEně in'o!-
movÁr'J o věech událo€tech. To jeěiě dÁ1e zvyěova1o Ďebezpo-
čí p'obíhajících udÁlost'Í a vyžadovalo zásád!ího postupu
př€dsednictva ÚÝ Ksč, jeho Ýěech členů i ě1enú Ýlády čssR.
!Ťitoo však .ěkteří ě1enoÝé Přédseit.ictva Úv xsč é vedoucí
pŤetlsiaÝi!e1é vlády jednali v fozpoIu s ugneseníúi předgéit.
lictÝa Úv ksč i v zásáilních otÁzkÁch. tak napiÍklsit ě1éĎ
přeasedniclva Úv Ksd F. KŤie8el nejenŽe neodpoloval p'otiBo.
c ia l i s t i ckýn ž iý lua '  s le  v  lodétatě  ge  go1 ide l i sová l  g  auto ly



kontla!évo]uěního j.dnÁní' jeko v PíílLdě 6vého televiz.
ního intelview s autoly '2ooo sloÝi.

Ksss 6 druhé b'at.aké 8tlADy 8ocialislic}ýcb zeDí
na iuto gLuleěnogl' něto]ilrát upo'o!ňoÝa\' ÝedeĎí xsč.
Naěé zkuě€noBt z politického bojg shodĎě 6e zkuěenoBtí
oot'atnícb b!át.ských 6tl'an nás uěí' že nad nebeŽpečíE
kont!4€ÝolÚ€ neíí oožné zeÝílsi oči an.bo 60 od něho
p.ostě odv!átit. koilPf oliBnÍ příslup' úlyólné podceňování

nébezpečí a navíc pob!áýéDí Ei 3 kont'ďevotučníli siraDi
vyrvářejí ! €akci prosto! ?eéŤit sé na zničení socialiéou.
vycbézejíce z .ozbofu gLuteěnos!í á jevů' jéž probíha\'

Ý čss , bÍat.ské strsny zttůŤazňova\' žé v čéskosloÝensku
docbází k DA8ovéEu útoku M gocialiserrg á že při toDio
út'ok'J bŤejÍ aktivní úlohu kont'ralevoluěnÍ 6t3'y. Při us!ut'eě-
ňoÝání lohoto plotisocialistického útoku se objekt'íýně
špojib vnějěí iDpe.ig1ist'icI(é 6í\' 9Í\ Lont.8leÝo1ucě
6 p.aÝicoýé .evizioni6tické žiÝtJ uEitŤ (oEÚisticté

strAnJ ěeBtos1oÝensla.

KoDunistické a dě].nické 6t,rar'J gociatisiiclých 'éEí
ve sEze poEoci bfAt!ů!-Lonunig!ůD a ÝšeB placujícíD čssB,
zab.ánit nebezpečnéÚrr ob.atu událostí Ý čegtog1ovengku
po.lDika\' k toEu věechno' co by1o ý jejich silách. Toouto
účé1u 61ouži1y 6chů'. Politbyrg Úv Ksss a Předéed.ictva
Úv Kď Ý čie.né m.t lisou q poté po.aila zá.lupcú ěegti ko.
ouisticlJch 3t!an socio1igtických z€oí v g.atisláÝě. Na
técht'o gchůzích ujiĚiovoli zágtup.i Úv Ksč' že podniknou

nézbytná konk!étní oPa!ření ke EtabílizAci sltrráce v z€Ei'
upevnění g ob.á!ě EocialiÉticvch vynoženoBt'í. AvěAk po
gchdzi v čiefné. pot'qdě i Bt'atis].avě neudělab ve.loucí
o!e&!y čssa nic t touu' 6by Ee postáÝiv n6 odPo. kontla-
!evoluci. Náopat plavicoÝé p.olisociAli3tické gí\y aktivi.
zov6]-y 9vou ěibo6t. 1vto 3í1y éi wryči\' zcěla uěi!é
cí le :  zbav i . t '  Ksč je jí  v € doucí  ú1ohy v  ŤozÝoj i  goc lA l iE t i c .

ké spo1éěnosti - k toeu zahájíry ěiro\ý útok ploti auto-
ritě slřaív' o.aej'zovs\ kePaň osočoýéní a ponluv.lvlo

3í\y 6Mži\y 6e .ozv'átit a své6t' ko&biétickou si.anu a so-
cía1 i9 t i c}ou spo1ečnogt  v  čeEkos lovensku g  ideoÝé p1a! fo ! -

qy věileckého koúE1EEu nď ceEtu leforbigúu a 3ociá1'í de-
ooklacíe . ploto 8LtiÝizove\y út'obl plotí harxigbu-leninis.
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Ru' jato ce1istvélu' tÝořivéDu učoíí! p.ot'i léninis&u.
vJtyčiry .i cí1 zBěnj't po1itickou Pods.t'at'u Čelko3lov€nské
goc1s l i8 t i cké.epub l i ky  -  p řéÝé3t  j i  ' e  soc iau .g t i cké

P1atforoy po ko}ejích sociální deEolŤacie l. bu.žoá6ní 'e-

UékuteěDění těchio cí1ú by p1ně odlJovída1o zájnl)D io-
peliá1isiú. P.óÝě !.oio' nito1iv z j1ných důÝodů' niLoliv
z nÁhodDé rá6ry k 8oeia1izDu a delolŤacii' k p.qcujícín

českos1ovenska Podpolova\y !ák akliÝnín 2pú6obeE ibpe!ia.
1i6ré a jéjich plopáaandá zDepokojující vývoj událostí v

Po 5chů2i Ý čiér!é a Poťáilě Ý Bíatis].eÝé ÍozÝi.uv
p!6Ýicové tontlaf evolÚční síu 6voji skt'íÝitu. Plo!isocia-
}istické živÚ olaanizoÝaly podpiéoÝé akc€ plo z.uěení li-
dových Úi].icí. lyt'o ákce byb doplovázeď oiiínE a doDon-
stŤaceoi p!otisociá1ist'ického chaŤat!e.u.

Docházelo t b! bé!u @l'čoÝá'í kooEisl,ů| kteří Ýygtu-
pová1i t1g .t'ěcht'o sbŤooážděních ' by1o použíto p.ot'i n1ú
nÁŠití. v tisk'r znovu by1a zaháj €E zběsi1é Plotisocialis-
tícká trJgtelie. Je znÁEo ' jgkýE p'o.ág1e.lováníú Ťe.tcé bý.
1j' ýygtaveni 99 'eě8rnanců ŽáÝodu Auto-P!áaa' a to jen

P!ot'o' že Ee oitvážně loEtavili na obfánu socialigtických
vymožeností .lělnické liíay a přÁte16tÝí néÍodů čegkosloven.
skg a sovětského sÝázu. oŤaanizovanÁ !o.lÝ!a!íé čiNogt .lo-
Eáhla v po8tédDích tlne.h sÝého Ýrcholu - by1 podniknut

ot'eÝŤeď útot na budovu sék!e.t'a.j'átu Úv xsč v Plaze.
v p.ůběhu jed!ání v čielné nAd Tigou se projeýilo !o2-

děteaÍ si]' v Předsednictvu Úv Ksč. zatíEco eeněi'na ěrénú
!ře.tgednict'va v ěelé B Á. DubčéteE Ýystupova1a s o.t'evř €ně
p.aÝicových' opo.túi9tyckých pozj'c' zauja]a vě.išina č1enů
Předsedniclvá P.incipiální linii g pot!-.dila nutnoBt Íoz.
hodného bo j €  p lo t i  ŤéAkčnít  ant igoc ia l i s i i ckýE s i1áÚ t  p !o .

t! gbovív6vo3ti Ýůči !éakci.
Avěak p}avicové 'éÝizioni €ti.ké žiÝry Ýe védéní koN-

íistické 6!!aĎJ A Ý1ády českog1oÝenška zoáti\y phění ilo-
6ažené Ý čtelné nad tisou 5 Blaiis]avě dohody o obŤaně po-

z i c  6oc i6 l i snu v  českos1ovensku '  o  bo j i  p lo t ' i  ant iéoc ia l i6 .
tickýd giláo' o odpoíu úkladůD iúpeliálisEu. vé sna'e
8k.ýt své p.évé záněly fuázeD1 o ob.aně socia1izeu tito



lidé v6 gkutečnosti chl'ětí jen zígka! ěas a iíE nepoEáhá-
1i kont'rareÝoluci. v důsledku jejich zákeřDých' z.ádných
akcí Ýznikto .éá1né nebézpečí plo gocia1igtické ýýnoženos-
.t'i v čogkos1ovengku. Ná arénu politického žiÝota Ý čegko-
B1oÝen6ku wstoupi1a Bkalní f eakcs.

v probláš€ní skupíny čleDú Úv Ksč' Ýlády a Nálo.tníbo
6bfoEÁž.lě.í se zdú!ázňujé' žé ext'reoigtické síry Ďeupos.
1ecbty výzváD stŤar'y A aktiÝizují eÝou podvrátlou činnost.
aby ze k9ždou célu ÝJryorary v zeni koDf1ikt 6tůj co š1'ůj.
š1o o Ýě€chno' co ýytvořili plqcujÍcí čssn Ý pogtednícb dÝa-
céti tetech' o všechDy ÝýEoŽenogti sociallzeu. Bý1q ohro.
žene nejenoE ceEta sociatiEt,icté tleno&racie, kteÍou nast'ou-
pi1 1ia čssE Ý lednu' Ďýbfž óaEoiné zák1sily socigrizblrt
€glotná Íepub1iLa.

vyt'vořilo 9e ovzd!ěí naplosto nepŤijáté].!é plo óocia-
li8tické zeúě. za takové Eituace by1o nutné jedEt' a t'o
jednqi cí1éÝěao4ě a lozhodně' nezt!ácej € ěAg. P!ávě p'oto
lozhodl sově't'ský svAz a dalěí Eocialistické gtát'J' ugpokojit
Žádost €t.anických a státních činlte1ú čssn o posryinutí
b.atr6kéEu 1i.lu neodklaitné ponoci' Ýěét!ě poboČi ozblojeď.

o6udy socj'á1istického českos1ovenBká jsou il.ahé g b1íz-
ké nÁlodůn věech 6ÓciAligtictýcir zéní, kte!é neeohou souh],a.
8it 6 tíD' aby nsši 8poleční nepřÁtelé €ved1i českosloYeDgto
3 c€gtn| eovia1izbu a vytýoři1i nebezpeěí jeho odtržení oii
goc i s l i s t i ckého gpo1ečengtÝí .  P ří I i ě  těžké obět i  p t i l es \ r
naěe nÁŤody' příliě motro krvé plolilJ Ý úk.ut.ých bojích
einuté vá1kJ' Ý boji za sociální a národúí ogvobození' aby
eožnili kÓntrďevo1uci o.tt'!hnout čegkos1oÝeDsko od iodilv
Eoc ia1 i s t i ckých gt ' á tů.

oblana Eociálizúu v čeBkoslovensku lení v.it'iní 2á1ěži-
tostí 1idu této zeně' nýb.Ž je i lloblóneo ob!áDy pozic Švě-
tového socia1izhu. P.ávě proto pogLytujéne poitpolu nálo.tlb
če6ko3rovensk9 Ý obhéjení vy.lobytí šocia1izlu. KdJž pÓsEy-
tujen€ bÍat!gkÓu iltelnacioíá1ní pod!oru nAěin če6koéloven-
skýE goudfuhúD-koúhist'ůe' ýěenu čeBkoslovengkénu lidu, plní-
De 6Ýoji intelnacionélní poÝimost vúči nío' vůči Dezinárod-
níb kooúi6tickýEj dělnickýD a dárodněosvobozenec(ýE hnut'íD.
A iato poýinnost je lro nás nade Ýšec}ro.

(oblana Eocia1isEu DéjÝJšěí int'elMcionÁ1ní Povifuost'í'
č1Ánet z noÝin 'P!aÝde" 22. sfpna t968. Nakla.látélgtví
t i skové agentÚy 'Novo3t i " '  MoékvA)

zp .áva  ŤAssU o  s i twc i  v  čégkos loveDgku 22.B .196a
(rozěi}ováno ol.upáčníEi Ýojéry Ý pŤeLladu játo let'ák)

Podle zp!áý, ktelé docházejí z českog1ovenska! zů-
gtÁvÁ sitEcé v zeEi vcelku noŤDální. P!ůúy51oýé s zeEě-
dě1Bké lodniky' s!ální úřadý !Ťacují jako obÝykl € ' često-
6lovengké obyvat'elstto uposlechlo výzvy p.esidénta čssn
!. svobody a zachovÁvÁ klid' vědono si €Ýé oběansté od.
poýědnosti. veliielsiví 8pojenecLých Ýojsk' tteťé jě Ý
kont'ak!ú 9 veleníE če5koslovénské lidoÝé almády ponéhá

zajíšiovat vnirřní i voější bezleěoost če6koe1ovenEkého
5oc ia l i s t i ckého s tá t 'u .

!'ák již bylo 5děleno' plotisociá1istické sílJ ée po-

koušejí naluěi! no!ÚálDí život v zéúi' způsobit' koEplika-
cé íozněcováníb naciÓna1igiichých vášní a nepřálelstÝí k
zdravýE vlasten€ckýD Bilán čegkoslovenska' oddanJú věci
sociálisnu' a t b.at.6kýb zenín' tteré přišU ěe€kos1oÝeD-
skéDu 1idu na pÓno..

Nepřátelgké živly 5é snsží st'ůj co stůj zo6třit situa-
cí a itopouětějí se PřiioE těžkých zločinú. tak Epříklad
z.lkly člena předsédnictva Úv Ksč. hlavního ledak.'Óta lis-
tu Budé pÍáÝo' sou.tluha šÝé6tku' á Ýydaly zÝ1áět'ní ěíg1o
těcht,o noÝin - o!8á.u í|.r Ksč - s útokJ na sssn a ostatní
€ ocía l ig t i cké zéeě.  s .  šýés lka  by1 vygvobozen ze  zá je !í

sovětskyúl vojgky.
Kontla.evoluční 6í1J' zejbéna v Praze' Ee uc\ylut'í

k nebeŽpečnýo atcíú. v centru P.ahJ Žolganizovs1i dive!Ži
. !apá1i1i čtyři goÝětské oblněDé hanŠpolté.y á zposobili
požá' Ý gouóedních budoýách. Tito diverzantí €ě sEží taté
vyŤadii z provozu gpojoÝací á dopŤavn1 progtŤe.tkJl ng!uši't'
zásobovóní obyvatelstÝa !otraÝine1.

kontrarevo1ucionáři uvedli do chodu přeiten připlAÝené

ileeÁlní Ýygílaěk} a tiské.!y. Poblouvačné výnýs]y a falsi-
fikáty' vy.Áběné kont!áfevolucionáŤi A ěířené toulo cestou!
p lébíŤÁ i&pe l ia1 iE t i cká  p .opagsnda '  k rerá  Be gnAŽí je  vy-
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dávat zA vý!á2 of,iciálního gtanovista čssB a jeho veŤejné-

ryt'éŽ EouÝislo€ti úá i neodůÝodDěqý pokue někt,e!ýcb
zápsdních vebocí zavléci na jednání Rady bezpéčností osN
tzÝ. íol'ázku českoslovebska'. Na n€odúvodDěnoet' t'ohoio po-
kugu poukéza l  dne 21.  s .pE veče.  D in js t r  zAhŤsn iěnÍch vé-
c1 čss f , t  k te rJ  zd fuázn i ]  '  2é česeoéloveDgko nep ř r . tou!í
ná jého p.ojednáÝáíí v osN' protože otáz}cl vzÁjelt$tch Ýzta-
hu čégkoslovenská A ostatníci] sociAlisti.kých zen1 si řeěí
tyto zéúě Bá-qy' v rÁbci Bocialistíclého gpolečengtví.

večer dne 21. glpm ý ěeskog1ovén6t.éE lAdiu znovu vy.
st'oupil PŤesident čssB !. svoboda s p.ojeÝe&, Ýe kte!éb se
obrétil k obyvatelsivu z€Eě s výzÝ.u' aby zachoÝa1o k1iil
a clEánilo základDí pl1íře sociálisEu, sýobodJ q déDokla-

černá veřejná sblooážitění' Ýy6loupenÍl !ézo1uc6 a
dop i3y  p lacu jícícb sss  í  os tA iních soc iA1 is t i ckých 2ení
gvěděí o naPlostéE A !ěeobecné! souhlašrr 9 podPoŤe olatře.
ní po.ln1Lnutých ná ob.anú 5ocia1i6tických vynož€ností v
českos1ovensku. Ťáto opatřen1 nacházejí Botidární podpolu
také u Dnoha kooÚigtických a dě1nicLýctt stlan' úezi pŤa-
cujícíoi a předst'avit € li pokrokových €i1.

Réalistíchý postoj !áěínají zaujíeat i někteří státní-
ci řády bEžoazních Žení. Je saÚozřejné' že inpe.iA1istické
kluby ' kt'e.é sázeb na odt'ržéní ěeskot1oYenska oil spo1ečen.
8tví socialigticb,ch státú, se nenohou snířit Bé ŽnařéníE
g{ých nAdě jí .  Pok lačují  i  nadá le  v  ton l  žé ko leD čegkos1o-
venských udá1ogtí wtÝéřejí atnos'élu naPětí A politické
hy8tefie. v tÓhto seělu obzýláěč vyliksjí vlÁdnouc{ kluhy
v BonDu. ly ilo31ova běEní a iák Eieoděk odhalují Bvé pro.
poěty! kt €.é gpojova]ry 6 čiMosií kontŤarevolučních €il v

situacé by1a 22. glpna vce1ku k1ldná. Přest'o věak !.o-
tisocialistické síly v Plaze poklaěÓvary ve své podvrát'né
činnost i  a  3Mži1y  se  zasévát  Dez i  obyvs téls tvo  ne .Ýoz i tu
a  néj i s to t ,u .  ÍoDuto  úěe1u jako dosud Etouží .é lace  i l eÁát -

nícb !']'sílaček g wdávÁní kont.ďeÝoluónícb letáků- v
jednot1ivých obÝodech P.ábJ j8ou ry1epováDy ěiÝáčské plá-

káty a poúlouýaě\ýDi ÝýPa{y proti význaDnJtú čéskogroven.
ékýú étranic\ýn a EtáiníD ěinitell)D' á1€ lgté pIoti epo-
jeneckýE Ýojsk'lb. NA u]"icícb se objeÝi\y autoEobily s t1an.
pači' kte.é přenÁóejí .elace l1egálnÍch vysílaček.

I]'égáln1 vy3ílaěky a i1e€ální pub]i*áce' rozěiřujÍ
rúzné fa1Bifikacě nejho!ěíbo dŤuhu. Pří!é 91užby ji! v
ioe poskvtují !ěkt'e!é oficiální osoboosti- !s! napŤ. o.
š ik ,  J .  Eá jek ,  F -  v1g6ák  á  š.  oaěpďík  prob1és i l i l  žé
budou p ln i t '  ' za  h lBn iceE i  éesLostoÝengkého Jzení l  v ]ódní
íu!rc.' k ni!ž je DiDochodéE njtilo I ezptnoDocnjl.

věichni' konu je il'ahá věc eocig1isEu v č.Bkoo1ove!-
sku' !ázně odBítnoú pleteEc€ zbank.otovaďcir potitiků i
těch, kdo stojí za jejicb zá(y' vystuloÝat jEéDeD čssR.

Pod le  zp láv '  k te !é i tochó 'oJí  z  čosLog loýensks  Ýo-
jÁci 8pojeneckých a!bá.l €e ctí a .lůs!ojno9t'í' sebekáz!í
a lochopenío gÝých loviBogt'í poEáhají evýÚ t'tídDíú b!a.
t'růE - plAcujícíE če9kog].overcka, uhÁjit' věc socialióúu!
od8tfelt nebezpeěí hlozící beŽpečnoÉti a Buýě.eEit'ě
čss.

Na uticích a Dáeěs!ích Děst a Ýeslic je ča6ro oožlo
Ýidět' jaL Ýojáci a důstojníci épojeneckých vojsk piáte1-
sky bégedují s obyÝatelgtÝeB' odlovídají na nesčetné otéz.
}í, poEÁh8jí sp!ávně bodnotit poritickou 8iruaci a objao-
nit' uělecbiilé cÍlé' kié!é p1ní jejiclt Yojgka.
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.(Překla.l z nogkeýsté ltPlavdyn' 2].0.1968'.)


