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SOBOTA 24. SRPI{A

v době od 6" do 20. bod. ryb pŇtupDě taEka v PbéE Íoz6Alu
obnovenA Eě8ts!á doprsva v hgzé. v pťůběhu dne za!ďsla !
olráva tloleJoÝého Ýeilo!í před čs. lozh}eseo ňA vlnďŤadské
tŤídě.

6.20 hod.čs. !o'b]a.. o. fugáL oznÁEll z lcakvJ ' ž€ jedná.l Ý
tloB}Ýě se též 'účastiuJí ós. Duběe}' sďLovstý' če&í].' !tř
ří ta! bylt přLÝezeí,L 22' 8ŤpDá' (Podl€ svobody ! 2'. a.
ozDá!ú]. c. iusá} ' uÓ€kw ' že Jed'áDí v [ost.vě €e zúěa6$ují
1 é€. Dubé€L a čemír. o s@kovskérd oe nez!úrú1.)

g9q-b9!.zábájsno loLŤačc'vÉní a5. elooládné echůze !ředsednrctÝa
l,ls ,/zaáedá!í ttvalo € pŤeEtávkcu do 12.50 bod./. z ploglgotr!
Infolece o sltuacl v bgze a Ý ]<'aJích; Étečbí aenetÉbí
6+áÝka a žlvebé stávb; lnfolDáce o opatleníclr ÝládJ ' č1r
n@t par]ÁúontnÍcb výbonl' spoluPúce 3 slBi dbkus€ o DÁÝfhu
BtáD@1ská l. požadávlu neutjal1tJ. /rhteriá\ Ns.,/

&!9gÉ.e!44!gě!ÍJ9Bcěsl9'.
Před€.dnlctvo lÍálodního shronáždění .e Beě1o 9 Éedstav1tett
M.odního !ýbonr h1.!ě6ta Praby' prioátoŤeB LrdÝíteD če!ďb
e 6 Jébo hÁoěsik.Í' !! líeÝtíěLeb. vJgl.chlo zp.ávu o některýcb
Mlébavých otá'léch žlvotg hl €hího Dě6!a. Do té doby' ttokud
předsvěíE Ý odcbodu clzích voJ6k nebu.t. m!@lizoÝáDa Éltua.
c. lpoěíÝaJící Y náÝlatu předstsv1telů straDy a stét!ícb
o!8ánů Boudluhů Dubčeke' sťkovs&ého' &.ní!á' xrl.alá aJ.
do BÝých ít*cí ' považuJí oba oraáry za nutné Loo!'d1novat
6!o1eěÉ opattelrí pied€vgÍn na úseku zágobování' doplavy '
zdrevotn1ctví a Ý příplavě zabájení ĚkolnÍIo !oku. Pře.€ta-
vltelé !á!od!dho vý!ďu hl. !ěgta P!a|v poiÝrdlll' znoÝu, ž€
JédlDyd !€p'é6entety ótátní oocl l6ou plo ně le8áIní Ýlá.
da G!'úkova g srkoÝEkého Ná.odní sb'ooÁžttění. Předsed!1ctÝo
ltátodního shlo!áždění požá.litlo' aby je Éed6taÝrt6lé hlávní-

ho oěóta d.tlt|ě 1nfoÍ.Íwal1.
Ťéto ěásit j.d'áDl 6. zúčaBtD1t l' dnlgtr zéúědě16tÝí
.'@éf Bo!úvLg' kte!ý byl pověř €D Ý}ádou ud!žovqt 6fuk 6
l6rodníD ghloEážděbítL

zaB.da! lwněž vě.cbDy rýboÍJ NÁlodnítto sblooáž.lění' aby
plo&dnďy l.oD]ďétDí pŤo€Fa! čtMogtÍ 'a danó slfuace.
Poě.t přítoDl)jch poólálctl se ilelljlě zýJšuJ.. }ňtjížděJí 6tá-
l. poslánci z. stov.bEka. .I. PŤítoeno 196 poslanot! ' toho
47 '. sloýelBLa.
Po 6toDě.ní JédnáDí výboln byry vys]á.,y del.aácě poslá.!.ů

do pn]'{yéloqých a zeDědělskýcb ávodů e étátních 1tÉtltu-

cí a d61.gsc. }. qov.nské bá'odDí Íadě. ''.dná ' deléBací
by!á Ý chE1oÝé ob1a9t1.

Př.dE.dnlct'o lqlodníIlo si!ŤotsÁŽdénÍ vJs].chlo zpŤávu o
ě1u'to6tt národních Ýýboťů á považuj. za aÝou poYlDno9t

vyglovlt poděloYá!í ýš.e lfacoÝnílů!' tt.ří zab€zleěuJí

l6eá1'í čiÍurost národDích vý!o!ú Jato lédlt\ýcb olaánů stát-

Dí ooc1 Ý Dí6t.ch' obss!.b a klajích. kdá nÁlodní výboly,

aby v. své ě1Dnost1 n.porevova]'y g 2abezpeěďaty zásobová-
Dí a 6luŽby otyÝat.16tru.
Nálodní 8h.o!ážděnÍ Štál. tooldlruje svou ě1lrtÓst 3 noÝýo

!ředgédnict'.D Úv rsč. rreosconlctvo Náloitního é!ŤoeážděDí

loBddilo 1 otéi!ír zt.ét Ý nálodbíD ho6podáŤstÝÍ. štody '
k níDž d@hází Ý dúsledku okupgce' doléháJí pŤed.věín hA
tEšl spoleěnost. PŤedevěíE z tohoto důvodu Přédgéddctvo
I.ls opallje ' že rt.!o'a'uJo 2a Ýbod!é iéěeDí ploteéiovat

étáÝkaei' kte!é ooho'J vést Jén ke zýýšovénÍ ěkod.
v další čáEtl jedncní vJ'61ecblo pŤédg.dnlctvo Ns zp!áE
g.n. ploku!átola doc' d!. ! €cháta. Dalo pokyn' áby z
p.oIollatÚ bJU ploluštěny všecfuv oéobJ ' ].téÉ by 6e Ťí-
dl! poblly otupačrích Jédbot€k Debo $l)ý!1 Polv,y ' Dež
gtanoví átoď ěssx ncuo et..elttvy leaÁluích státóích

oťgánů prezentovaných pŤí8luěnýEl oiniEttv.
(%@dětsl.é noÝ!Ítť ' 25.8.).96a.)

Eozhodrutí čg. Ý1á&; šákovlě zhgvén funl.c.

v]Áda na Bobotní Ťení 3chúz1 př1i91á toio usné8eDíl

ýIáda .á záktsdě zp!áw dnigt.a mltra o ětbn€t1 slB a

vŽhleilé! L to@, že náoěgt.l. dnlstla vDitŤe ša1aov1č !c



néd@taÝtl do vláfu' aby podA1 'p!Ávu o své čtEo8tl g

EÝázal B Ý1édou 8!oJ.ní' odÝoláÝá ho 2 irnkcé túrG6t}á
!únl€tla až ilo plošctř6ní Jeho č1Mo€,!r. Plohtaěujé v.šl.é-
!é Jého foz!.,azy a Jíú plovedená opetř.ní Po 20. s'pnu

Íí!éní stáiDí bezp.ěnostl pi €bí!á osohě o1nlstr mltfa.

(fudé p!áÝo' 2,.8.1968.)

l@s-!ď-!4!EcJÉ!J9
z lozbodn[tÍ čó. v1Ády ze dD. 24. órplE 1968 by1 BÁ@át.).
vnltŤa pILů. v111@ šqkov'č zploštěn Ýýkonu funkce á
Ýéšk.fá Jíú vydaná Ťozhodnutí z dobv po ?o. sllnrr t...'
].te!á jso v lozpoŤu s p!ávníE řádeE čssl' včetně kád!o-
Ýých opaiření ' J6C[r neprát!Á. AbJ byÚ zAjištěťry ýěech'J
ú.oU D4D1st.tstva ',n1t!a t uJíEÁD 3é Bá! pťíEého Ťíz.nÍ
státní béŽpečnost1'
1. cEvoIáúE ! ílrnkc. náč.lDíká stB hažBkébo tlalé Boh.

lblDárá a zbaluJl ho 6 oksDž1tou p}gtn@tí lýl.olu fur
kc.. hozatíMího náčéln*a státní b.zp.ěnostl PlElte

u!ěí náč.lní]. E sI€ Pfabs Po dohoóě 5. .t!á'1c].ou

?. odÝolávÁD z funkc. zá6tupc. néě.bÍLa II. spŤávy Bs

' stB ppt. .IoB.fa ryp].a a z fu!.c. Ďéč.lní].a [tI. od!o-

tu pp1!.. A1. (ožuchá a zbarujl j. 6 ol.aožltou ptát-

ností !ýkonL] stužby. Ng uvolněné Í\tďce jDcnujé bové

íukcloDář! n&.bl} Irs stB po dohodě 3. 8tÍaniclou

s časně ul.láitáE !áěclEl!ít ls stl, ab B. giý!ÍL záBt']!-
cl 'qltsttl tád!ý chod Btuž!ť v louladrr 3 p!á'níE ŤÁ-
d.n čssR' al.ěníE proa!aE.!! st!a4, a zábézp.ětl taL Ý
soutadu . po1.dnojyE vyvoj.D obnovu doblého JDéEg
Ýě.cb Blož.L Din1lt.ratÝa vn1t!a.

3. Édrc'vá opatŤenÍ'pŤovédené !o 209 glpnu 1968 g!é vo]ně

bíry.Dáně6tkeD ei'1st!a Ýniifa Pluk. vlrraEeo š9koÝ1-

čeE!' ig I. spŤávě din.vnttÍa' jEou nePlstnÁ' L]lládáE

Ťádně júenová4ýll vedoucÍn funkcloĎářůE t. g!!Ávy Mv'

aby se nepŤodbně uJalt sqcb fut]kcí á 4jisti1t řÁd-

ď chod služby !a této é!ožce.
4. NáěebíkúE t$ stB a správ stB u}IádÁo' aby u těch
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!Ťí31uš!íh! stB' tteří E. dop$tul tlestbé é'nno6t1
v sou!'13lŇt1 5 nÁgllďet opatŤ.níDí Ý tlaěí ÝtaBtr'
požÁdau přísLušD@ 'ojéng&ou plol.utEtum o zEIáj..í
t!. €tníbo Ťíz.ní.
Y iéto tsl. těžké době Plo nqě. úlody Ýláda čssl oc.;u-
j. pogtoJ a obětaÝ@ pŤác1 pŤílběníl.ú sNB. vyzývár
ÝšéchlJ pŤísluěníb sNB '. příslušnílry ostatních 610ž.).
uv' aby nadÁt. plnlu j.n rozt.q'J éqÉch nsdřízebých
v gouladu s. zá]<oDy !épubuItť a pol.J'y l.gální ÝIády
čss&
ukládáD ÝšéE ďíslušDíl.ůÚ sNB a pfacomíh]n všech 91ož.L
M'odní bezpéčnogt!' aby Ý.dlé řÁdného plněňÍ gwch ú}e
1ú poDábéu Ýš.Ei tEo6tŤetll.y a Bilel Yě.n 1éaé1nÍ0
o!eánú& 'ajlěiovat zvlédNtí BložltÍcb úl(olú v této
bloořádné.1tuaci.
v P!áz! db. 24. slpna 1968 !&n!st. ÚÍtlg .JG.f, PaÝ.1

(" !Ác . '  26 .8 .1968.  )

1o.oo hod.&! rozhlá!: v lgnnlch bodiDách začata qýEěna !úvodEě
na6a2ei)ých BiI orupačních a!oéd.

v doDoledních hodinách zá6.da1o pŤ.dB.d.íctYo !6r 16č Ý PrAz..

74!Aýa o zdé.dár.1 Dř.dtodD1ctva Mv lGč

v Eobotu 24. s'pna 1968 zagédato piéils.dnlctvo !rý rsč. ?Ťř

Jednslo součq6nou úL@řádnol sítuacl v haz.. schůz1 Ťíd1l
čl.n Přédsednlctva Úv rsč a taJ!fuút W ršč Plalta s' .'. Li-
t..a. Byla ÝJ'61.cbruta zpŤáÝ9 o dosaÝ4dnÍ čtmogtl nově zÝF
1.ného pŤé.lgěddctÝa Úv reě. oaporcanc pol.Ťaéovalo 'asědání
tsěEtstébo Ýýboru zá účast1 védoucích iaJ.D]íků obvodníclr
Yýborů 16č a př1Jí@1o nézbytná pollticlá a ďaabizečrú
opAtŤ.!í v duchr do|.u@nto a !Ávěrů yJv. DlEořÁdoého gjézdu

Ksč. současně posedtlo nezbťtná olatlt.ní k zab.zpeěéní žl-
Ýota obča!'l úěsta' m'uěenébo obpačníD1 jednotl.aEll vza].o
nq Ýěilo@l l.!o].J' l.t.!é v tooto goěru podn1kla rade Mlodní.
ho Ýyboru hl. D' Pfalry.
!ř.dsédĎ1ctÝ6 uv !Éč Plqha tonttátovalo' ž. jednou z po{td.
n.l. ijeho fur@4lttí ě1mo6ti Je osýoboz.rú čl.rE noÝě zÝoléné.

ho PŤ{dg.dblctva Úv 16č a Ýedoucího taJ.oníl.B Mv r €č Bďu



goldEbá a. š1DoDá z intéfu.c., Ý ní' J. od pnéůo dn.
přícbodu oluPačňícb &drbt.l. do Pfarv.
Eěb.n !aB.dá!í tťle Foto vy8].óE d.l.aac. přcd..dnlctÝe
!!r sč haha na €ovět6l.ó vélwBlán.civí E DálóbaÝo.r žÁ-
d@tí; qlv byl 6oudírb š1!oE plopuětěn a !bh1 s. uJEout
1!z.rLí p,až.ké oě.i.lé o.aant'ac..
Del.aacé týla ze'táveiA LotYlon.D ÝoJén€|.ych 6oÝěts].ýcb

J.dDot.}' l.t.'é gtoJí l.ol.!t budory v.lv.lan.ctví' 9 Da

l.Jí žádo6t o rozEluÝu 6 Y.lÝy6lsDc.D ssgn LÍvo!étů!!
pÍté.t pŤcd budďu alaěé ^.!l.!.Íěln a Bdé11i d.leaacl te
tor sovětgké@ El.!'glanéctví ncDí nlc znáEo o lĎtéŤnová.
!É soldnrba B. šlúona. .'s!o dlplobat1clý zasitrp1telgký
Úřad nenúŽ. pátrat po goukŤouých o6obách. Nellí Jln tató
n!.c zncno' že by zad!ž.ní B. šfuořts p!oÝ!d\y vo&n6ké J.d-
not,lv. Na}onéc k údlvu c.lé déléaÉc! dopoŤuéu' aby l.
gó Evou žádo6tí .b!át11á rB v.ř.Jndr b€zpéčnoět čssB. Dé-
légEc. př.éio požÁdala' aby 6ovětE).é v.1!'y61an.ctÝí uěld-
1ó věe pro whlédÁní a osvoboz.bí soudňrhA Š1@oE.
r.át.. po návŤatu d.].éaBcc ha záBédÁbí př.tl!..lEl ctve W
Ýisč t.léf,olova1 átašé Ai !L Pc!Ěln a lodál přéds.dĎlctru
tuio lnfo.@cr.
l.. sovětsl.é Ýétw8tan.ctÝÍ dělá vě. pío tot abJ byl s.

šl.non Íyhl.itán' uvolÍĚn a 5bJ oohl př.vzít svou Íut!kc1.
2. PožádaL' ab lodlnE 6. šlúotE byla ub.zp.čcE, ž. sé
g. šrnoné! J. YĚ. v potá.tkr a gby s. o něJ n.zĎeEld;ova-
1a. ,. Dálé pŤ!s1íb11' ž. Jal.Edlé obdŤží govětéLé Ýélvysle-
nectÝl d91ěí 1nf,ď@cé ' podá tbEd zlráW ptédseiln1ctvu
'Áv lisě Plaha.

(&dé p!ÁÝo'  26.8.195 € )

zD.ávF o Eltuacj' v P!áz.

-s@.9!!1-$P9&!s9-!-3Ee!9
x voJegtýb zá5ahůb došlo M vácbwkée námě€tí, st!!o-

eě8tgkéE Dábě8tí' E rq.lově nÁbě8tÍ ' u lozblagu' v o&olí
Úv 16č' Dg Pa1áckého úostě ze sEícltoÝ€l.é stŤa$| ' u 1éte!.
ského tunélu 9 E něl.terých &Ísi €ch doš1o l. úenšío dí1ěío

zÁsabůE. J6ou Óbgazérty bud$ry Děsxékého výboru' kÍajBkébo

- zz7-

wbGlr a obÝodnícb Ýýbo!ú stlaDy' stltDÍ banlq č3. a J.Jí
poboětv Ý P!Az. 1 a 9t dál. cbcho.tDí tánl.a' ávDost.n.lá

a InÝ.gt1ční batila. 6saz.DA Jsdr nád.ažÍ EAmí e stř.ó.

z poĚt Eají o!ítpántl obgaz.irr rěst.Lot téteťoubí úBťř.íLnrl
l €6ts].d t!I.4ÍáÍhí úÁtřldnu' úgtř.dí a lěsřk@ €p!áw
ópoJů á |g.t6lou t.t.kodrnltační 6ptÁW' Beda}co plsžgjďcb

déní!ů a Dětt.rá tlstáÍry' např. ávodu svoboda' dát. čs.

tt6kóÝá kglcétář' č.. *"a""a" věil' sváa ép1sďatélů'

4logoflct(á a p!ávb1cká fakulta, úsiřětlí DoÝ1DÁřo' EiDt-
ti.r6tva h1tŤa! zď|rsnlěí' 4}t.!ánlčbfio obchodu a ElÍú-
stclotYo .blary á př!.ls.ilbtctvo vlády Jgou též ohrlovÁ-
ny. obJPační J.dnot,\y s. Dácház.Jí i.áké Ý DípraYné! zaří.
z.Dl PaDJ.táct v fo,h].s. a t.Iévtz1. &sa!.DJ Jgd,t vš.cbry
důl.žlté ko nlkace a nostv' t poločb n.p. BonzlŤra ná
rcuěiícb fuiryň a &eb.

(lódová .l.eokrácl.' ,,.al. wd.' 24.8.Ú6a.)

!r,.a2-ě@. č.. lozhlas wsílá]. ProJ.v v. ŠlDána. Dět!'J. za
podponi, ttě!Á by]á pogkytNta Úv 6č a IIv. bloďádnédr
sJ.zdu 16č. DětuJ. ÝŠéE 1Etltu;ío' tt.ré Poslivtl./ Etts
!1á!ú fondy' sPoJ.ní' ubytovéDí atd. Dá1. hovořlt o nE-
bauzacl. Ý n.norDábích pod!úb]rách' o to!c' ž. Úv .tát. tě.-
něJt spolupÉolJ. s Ýládou a lláfodníD BhtooÁždánío' sJ.d-
!l@uJ. pstup a !!b8tř.d}v pouiíckébo ÝllÝu za W}ort€čnění
cítú xIv. gJézdu. lvrlí Úv rcč !!oďě1í dátěí postuP a oě.-
]<áÝá pří1.t de}.8ac. ' !bE].Ý'. Po příl.tu buó. ún6d vcř..J-
n@t ínfo'oovat.
h61(lént svobo.lá Ýz}ázql z Úogkvy' aby do pŤíl.tu détéaa-
c. n.by á podrú\futá ádná opetř.ú' l.te!á by zt1žlla J..l-
Dání v !ÍosEvě.
xlvl sJezd byl označ.n 'a peleD.ntDí' néJdůreatěJěíD
útolsn bud. příšií f.d.!ucc. Na otázbj !epo.téE! Jrj.é bu-
tl. 9poj6ní Etlerv s nélt.aní]ry a jlrýbt pollticlýul si!a-
DáEi odpověděl v. š!'Dan' ž. Dézi' toe!n16w a ř6trAl]Írry
vznrl1a ancs !éYná jednota. To Je dů!az.!' ž. tlý 16č óěrá
po].itqu' tterou ud 51 žádá a oěél.évá' PotvrarJě to 1
ÝsiuP +ádých do stlaÍv.
otáŽka \ePďtélal ila]. io wpadá t placov!í]ry a!g!Átr?



- z2a -

v. štlbaD odpovíóá' '. větě''!a v P!az. !. přlbrágirá L

P!ócl pod noýý! í!d.níB stra.v. téEěř 'ělchjÉ 3. dall p]ně
} dLtspollc1 nově zÝo1.néúr Úv rcě. hacuJ. Jlž řadg ěl.u9b'
rté!. dětaJí ro'boÍJ a !ú^l píopagaě!í oaterlálý.
Eoapodálslé otá'b | &to D1lořádné órv !Ťh.6ou obrovgké
bogpodářáté ztrátJ. N.l'. Přoóvídat ud.lo6t1' al. .wto

zt.áo oréí být nďt.az@Á4y. N*do nÁD nlc b.dá' lo1.í 6.
6l}1dtt ob11í' cbD1 etd. Jsou J!.ž u!ěltá Př6b1édy o snlz-
Dl z k.aJó, hodně JlE ztratt]"l' Přé8to vša! j6É něco
zídLalt . Ý1a.tén.ctví 11.líť
sLalt zabt'anlčnícb !b'kůl v těcbto hoólnách !lá@ a nAdél.
fozvíJín. o.zl'Íúlodní kontakty. Docbá!í náo odpověót 'E
!.zo].ucl př1jatou xlv. ElDořádŤjýn s&'d.n Ksč. sEžÍm! s.
ob j 6l<ttv!ě 1nf oloovat.

(&ťác.ď !ázha!.)

1]..4' hoit. zP!áÝa č9. !ozh1a6u: ! sověiBl.ého Ý.bysl.&ectYí g.

ibotaluJí tř1 te1.vlŽní palEbolyt

12.m h od.

-cé!€ý!'Í PŤ-or.gcrgt g !1-av!í-v9j9n$! P{ůo-jŤÉtgr-čssR
egĚ!slÍ
voJ€ff}Á proloŤatula plovedlá na zákrgdě zpŤÁÝ Ýy8ílaďch
.ozh].aĚ.t( o zatýl.Ání mě1ch oběardr ďgá.v státní b€z!.ě-
!ost1 a o plopJětěDÍ vězňů z pant!ácl.é vězn1c. soÝěis&ýcl
o!sét!, ě.tŤ.Dí a !J13t1ú' žo oo 12.oo hod. dn. 24. 6!pna
1966 néby]. zátě.n PříslušDíliy voJeffté lontElozvědlty
žádbJ' pŤígluĚníI. čs. alEády. st€Jně tá! žédď pií3luěníL
voJ€rcké l.ontfálo'vě.lb nebyl pŤítoo.n přl zatý].á!í ctvll.

Qdobrtql plověr].or u @gánů státnÍ b.zp.ěm6t1 ''bylo
z$ětěno' ž. by o'lclální or8áhJ' státní b.zpečnostt Eatý!ts.
xy příslušnílv mě.ho státu. zJtětěno věat tvlo' ž. oioo
Ý.dcucí siátní č1nit.te byll lbtemwÁDl tŤi v.ddrcí írD-
kc16nál.t st!t!í bé'Peč@sií s to p.dplu!ďnlct ó!. Janlo16

a 3o!dné). e @Jo! Pěě.k' což Plov.dtJ o!8éDJ 3ovět6kého
Ý.loní. vojenská Plokufgtua ěiÍ'{ }.ob t PŤopuštěnl těchtó
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š.tt.rúD v. Ýě'nlci m PánLŤác1 a v &t4nt bylo zllětělo,
žé iio těchto vězntc rEbyl do.lÁn tlooě !ětoula !cr1o1!á1-
ních Žlvlú žádď z mě1ch občanú. r'roÉ o6ob' l.t.řýb
E].oně!'I výton t..8tu' něbyl nll.ilo plopuštěn.
Pobd veřéJno8i J. n.bo bude lDforDoÝáE o zatč.!í ď].t&
!ého u rEšlch oběa$r' necbř o totc ihn.d lnfolluJe or8áry
pfokuatutv t součagně gP.lujeot ns vě.chtv o!8á!tý d'nt-
steŤ6tva vnltfa' aby dú61edně !éép.}.tovaly nÁě p.áÝní

(svobodDÁ člxt ě.26' 2?.a.I96a.)

12.10 hod. ě€. rozhraa I Po baz€ J. lo'ělřováB up!Éva, ž!
r. Drbč.|. byr odgoz.n t t'estu 6mt1! t'd. a31 o lrovol.a-
cl' aby tló p.u.tc. r.a8oval p.otl oibJpgltů! a tt pát
ooh].t náĚ 11.l baseLloÝát.

12'ao hod. zpráva ěs. lozhlasut okuPgntl plohlíŽ.Jí vě.cb'g
auia přlJÍ'dějÍcÍ do habJ g pÁtlAJí Po tl8kovt!Ách.

r3Jg.hgd. ě.. !ozh1a6: Dn.s cé1é dopol.dn. }étau rtait helou
3ovětB|.ó h.Lu.optéry ' kteJé EaJí rokeuzďat věéchtv

t?.!9.lpc. č"' folhla. ! v.litélé olupaěhích J.dnot.l. sploBtř.d-
l.oÝal.t .o'hovo! v. Pav].bdy ó o. lh!ál.D| Lt.!ý J. óo€uó
v t|.o*Ýě. o.Er6ál 6i|ěu1' ž. sG 6Polu B 4. !ubč.l.éE chc.
zúčagtn1i 6Jézóu lcs. l& €. proto pďkat sž do Jcjlch
náEátu, t něÚž p.ý doJ.l. b.ry.

B'lg-!gét č". rozhlás vy.íla]. pŤohláě.ní .étto'a ra.tďy
univ€!81tv Ý P!:Azé p.of. ór. starého.

]2'!9--h!!. &. fozbras: Nád hďtou 1étÁ reusté!.. Ýriur.oíj.,
kté!ý Bbá'uJc 1eiálry . hoÝoláún Pětj' vtÁd.
(uEřé&ěaí Ý Dat.íál6ch' 2t.6!pna.)

l.zo na.,E". rozh1g6 wsíla1 Ýýanr 'dlavohíbó Ýýbon!
rEi n&oitníe qýbontú' abJ po@b! 6táŤýD občanů!' kt.Ťí
J6ou b.z poú@l.

]'!29.!91. L.koBlověn€ký roBhlas zaěa]' "ětgf.továň vyBíléttí.
t(.ajové 6taDice sL pl.dávab slovo v prgvld.tnéo Šledu.
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1u& jcko DéplqÝdá' J. tobo m.pďďl óůts'.r. Y toEto

poátolí ll.tlu př.vládí blubolé loŽhořěcní Éd 9ot\tĚ!dr
suv.rénlty g Ed btrrtátjdo '{€áhcE do Ýn1iřňícb záležt-

to6tÍ zed. lÍDění t1ilu s. plně óhoduJ. 3 pottoJ.!' LtF

ď zaujal D4Dďáó\ý )c% 6jé'd reě. Mp!o6i{ J.dÁotá 6i!á-

!v a lldu J. 6kut.č!ostÍ'
Y po6tolí napro€tébo odporu ). ol@Pac1 s. 6eo'ř.$ě tr

a ton plo&vuJí uŤěitá ne!Ýó'!í' .:t'é!Dí Étanoýl.eá'
kt..á !éÝycházéJí Ýžaydry 5. .ry3ru p.o !.alltu .lĚěDíbo

dn., aŤ už Jd. !t-!Pří!laó 1 o dobŤ. EÍĎěné Polusy o !aé.-

vá vJstoup6Dí a tt.!onst!ac6' qi už ld. o utěl'tá politlc-

t. h.sl!; !l. t.Lovét. .ttt.Eí J.w E.j.ou tl.rlD.!tě.
il. oÝě.. tř.b! př.d nld ýalovet' !!ot!ž. lo6tluJí Ý!Íiř.

Dí blpětí ! pt1Ýá6.Jí PotoD t !.b.zp.čDýt ll.áŽl..! 3 ol.F
páčúd J.dnotl.a!d.' É1 n1ch' J€(rr 'byt.énó 't!átť Da

bodnotÁcb 1 život6cb.
an: co t'r.lc ó těd go,dNrvt lt.!í J.ou lnté!ňová-úl a[

už Jd. o Dubčéta ět oatátd? J. to óouěóstí Jědná!í !.
soÝě1ý?
@Pov!Ď: !b1!. .1 !řédstavlt 'ád!ó JlDó poJ.tí J.d!Ánít
osYobe.d Fot1í].6tĚ lnt.movaďcb 8t{tnícb a 6trF

d.ctých ě1n1t.10' úÝ!!t do at*cí a .Ýobod\ý ýýto tl€h-

to fultcí' .toJně JéJ.o ďaDžltý Bvobodď chod vÁ€oh

státllch . stan1c].ých or8aD16oi Jo podl. !ého soudu !od-
rín}@ t &tédtroli .tálĚíD J.ó!Áií. Ísl.ov. 6tgnov!s].o
tlké zauJal )(Ív. 6&zd. Joén6! č.slollov.nstA neE]že Ý
dáné chvíl'. vystrpoEt ntl.do b62 q1bě6l.a ' svobodJ ' čeF

n4a, sEtovaLého' ncbol Ďérod ád.ou ''Dor !.lEes.ntacl

uít Iódé Ýy.ltží, el. doršé! PoÝzbuz.ní jtb Přlld. vbod.

É Jé v této chÝíu DéJPovzbud1vějšÍ?

@!oviĎ' DolDlÝáD se' že *o pátří odhodlání náě.ho u-
dtr dosábnout zDoít plDó guverénlty étátu. Dluhcu takďou

sht.ěnoBtí J.' ž. 9. podařilo lrs&ut.ěnlt dDol{dný xlv.

sJezd stJaro, a ilát si.aně nové }€ó.ní. IŤétí' ž. ple61-

oentěD 'eFtbub byra abářlM Jednání 5 rJwšěíd !ř.d-
staÝlté].l sovětstého svszui J€ EděJc' ž. táto Jedúhí
povědou L Éíulrvýo Ýý6].ed!ú!' 1 tdy' bohužol po toD' co

xrtic. Do oo]..óbl
Y loboul po obědč obd'z.la ěs. Ý}áda z rro€Ew iýto lDíoll'

!ac.t PllgtdEt llpubr 'v L. sÝobodá 1 d.l. €Bc. .. plý

dívaJí E dolevaaDí &dtÉnl Jsto !. l.oEt!ult1ÝE(' !

whlldtcu rra dvousÍtŤsMé !ělJgt.rné ř.Ě.Dí. ?!ěgló.nt

r.pubury 1 d.t.gacé požgóuJí uÝolDěňí 2Átl!'.ďch čl.!1-

tllůl aby lcoh1l pttrě \ťj.onÁvet 6vé $Dlc. a obllovtt čtD-

B.Ét ú6iaÝDíct! d'sánů. Dfi'lÍt ltŤeá to pď É1Íd .

PoloatúDíD. Dalěí pod.obnoét1 by bJly v těcbto ltoillDÁ.b

Ýua opo'oriuJ.' ž. podl. dohody 5 P!.sid.[t.E r.lpublt'lg

!. sYobo.tdl pol'l'. .'ba óo6tá\ú aut.nttcté t!fce6ác..

(!oaťú f roDtá' z.zíláětDí vydáDí' 2'.8.19ó8.)

r,.lo loo. ěo. lozblas! D!!' !áDo itoělo ú l,1b!ňsréB 6o6tě
- 

r 
"tl"rrr 

ú.z1 přísluěníb bullláŤÉi!é a 6ovět.l.é ar!áď.

ulok.@ /?/ Bo'hoÝor ' čl.né! Př6óséd.ictÝá Úv reč za.nr"l

E!J!rar.E.

&!dí-E-9gYj9.!}9r€gÉe!rq49.i!L!L!9!-:-tg!--4!4!
e!-3&r-&J!l*r
vo].nÁ 6&ot.. ra' Lď Drbě.! mBúž6 rytl.t D! fotbat.íé

ut}ání' př1 ně!ž !ry troóldr PootřáI, !Édstr PaÝ.t 66 ír.-

dž. Dazut s. záhráiltou a zderĚL H!J'1a!' čl.n noYéi|o

É.ó6.dtíctÝa Úv sč ugoa ča6 lvóbt D! zálloužéď ÝÍteDd.

U J.ho Prácovqý 61 tíitó rpodávaJí l.llbr' - á tal. ne cbvtl-

b J 6 É t o l ! { .
a3 Jat vtóíě a Jat hodnotíě ó1tuacl a tÉla.lu lltlí Y této

cbYíu ?
@?oJtĎ: iř.d.Ýěí! vróí! téněř EplGtdt &dfutu v po8u-

'ování iraalct.á 61tuac.' .|o ní' 6. Ž.Eě v dů61e.lku obrpa-

cé do6tálÁ. lÍáě lld tuto okupgc1' ki6!d J. j.noD Žcera

neuvět1té].notr ucoúě.no€tí ÝvoávÁE á poBoc bEt!8lďcb

2.Dí, Jednozlaěně odguzuJé a lronecbá!á o évéo p<'stoJí

D1koho rE pocbybácb. Už 6tutéěnost' že se n€Podařllo

ýJtvořrt něJa}é tolabďantB}é stre.lcté a 8tátní oésbl-

p.n!, a ž. s. Ý této éouv1slo6i1 plohláĚ.ní .spoJ6ncú"

o ton' zc trc nětd. do náĚí zeúě poztlll j.óno'načně odhá-
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co .é 6tqlo' sryll Fo E&IJrtu řÍ!á, ž. t1tv1dac. tohoto
atavu nebud. Jédíbduchotr' áDl tÉtodobou zálež1tostí s
ž. builc wžád@at 'naěré tázně a uvěttooělo6t1 1 Ý řatléch
haěich obč3.i. Bud. to vclltl těžké' plotoŽ. 61tuác. 6.
@3í řéě1t v záJd'l otÁtu a xtdu' ově.E n.půld. to sst
ttk l.&roduě. Jal by sl rrdé !Ťáu s Ja]. bJ odpovídaxo
!ry31u p!o spraY.dlnost.
zl: co b'6 chtěl J.ětě řlc1 11d.o?
@PovřĎ: nád lych JiD řél.I' aby g.trvau jta p.vné6 posto-

í' od!ít€ící! olu!.cl' aby p'1toú zachováváll eu.t a
.o'Ýabu' plotoĚ. tltd a .o'Ebá J6otr vžóycly úě1Dncir
zbtuní ótAběích a J6ou Jědl!ýB poDocnílcb plavdy v tsLo-
výcbto BpoEch| lbv Ýěř111' ž. Ýe dvacátéo Btol.tí' v
Eýlopě a v tstové uěDt' Jato J. naé.' J. Ť).rysllté}né'
áby by] ual.ut.Úněh olopačDí Ťežln ve JEéru soctausfu.
zůtt cilrt6u JBE. údět' co děIá nově zvol.rý ěl.n ú6tŤední.
bo ýýbofu o "voln. 6obotě. kloně toho, ž. si ňašel ěa9 pro

cDPovřĎ. lové Ett..í 6t'rai{Í oá přiloze!é nésoí!É obtíž!é
pracmi Podoínb. !í6tDost1 á téchnlc!á zaří'éní stlgry
$ou blol.ováÍ\y oldrpáění!ú vo*tlv' lbní poc|vb o toD' ž.
6e wsbtuJ. 1.c&do' l.do tv ráit toto nové védcní odgt.a-
nl1' a tď lrácÚ J! vlaBtně uooňoÝáná Jcnon nss}ichanou
obětavo.tí a uvědoDělostí !řažských furůctonéřů, děrníI.í
plgž8kých !ávodú a í:!uc1oDářů. 1ryvíJí 6. ý obtížďcb pod-
dnkcch' a16 nové o!8áhy stlaly pŤacuJí. o vo]né gobotě v
této 91tuac1 D.!ĎžG být saEozřejoě řeč1'
z[: ib1 ve gpoJ.ťtí 6. věeú1' kteŤé t FŤác1 potřebuješ?
!bl €d' lĚttďí 6ouót!z!' nezvěgtní?
@PovÉĎ! !&úe zát.latlní potřebná spojen1t Podt€ oých lnfots
EcÍ !íkdo n.PŤtbJt l lntemovat)ýE goudluhúo z počátl'r
těcbto t!ágl'ckých udÁlostí. .'e Ýé1d potěÚlté1né, že l
soudŤuh cí6ař a 6nad i Špaček jsolr ÍE svobodě.
ant Jal. io Ýypadá na !oz!úá6oÝých vysíláčkácb?
oDr01ň: B6ír!č!y - 1 tdJ' Ý podstatně onezenó 'úŤé -

PlacuJÍ dÁl€, 6teJně Jato roz'hlasová studls. vy6í1á!ú Ío'-
hlasu ovšéD v.U.cé ttpí lecbniclďúL á olgan1začníel potíž6-
!d, Jé' rlp].}fualí z toho' žá je vJtezeE ú3třédb1 budova
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čg. 'ozhlasui vJ6í1á €. díb' oblovBté obětavostt !o!hl.-
8oýých placovnÍtd. l'. pocbopltélné' žG 6c Éltoo ýJ'sbt!-
Jí ně].t.!'é nedotomlo€tl v ob6áhu 1f,c'!!ě' plotož. Éíl1ě
Enoho zá}€ží m 1!d1Ýl.tlúlníD Éístupu placovDíků ÍtA
J.dnotuvých pracoÝtštícht tltr A taE P.oto ttochází 1 t
neověř.néB zPlavodaj.tví n€bo t oéně kválltDíD ton.ntá-
řůo apod. ^le veřéJnost oc6ňuJó přéd.Yěíe to' '. !ozh1A.
př.s Ýš6craly obtíže stlle Joátě placuje a ilfolorJo.
alt chtěl bys Jéětě řlc1 uěco JtLo čl.n Ééds€dÍúctv.
ú8tř.dtíllo.qíbonr?
ooPo!Ťí; UdálBtl @ 9i!aně kot€! D1ootádného xlYt sJe!.h)
Jgotr podl. eého 8oudu h1storl.c!ýot událGtEr. stŤalla tí!
dov!ěuJe polédĎovou etapu ábsolutního odkloE od Btalt-
n1snr a přlstupuje te gkutečně čes&oBlorcngké 6octa1tstt&
ké poutlc.. D@fáo' že sg novéd úBtředbíEu výbon př.6
oh!o@o|l složltosi gttuac. Podatí ud!ž.t ono p€távél'(
stElv v č.1. lidu' jsk Je od leóná !ískálo' ].dy' z6}1ádá
eožnost op!áv6tr Dové' u.tové a óéEol.fatlcllé pout1liť v
6íte' kt.!á dostt rtt!ď a D1ld. nebJ]s i.odir[st1c*ou
stlan(ir do6aŽéE.
aÝ: Do@íváě é€' ž. !e.t.aníc1' tteří t.b. a tvé spotu-
placovnÍlv obuopují' podávaJí tío Etu!1iu oběaD6té
zr6lo9tÍ @ vŽt.'!r ]Ze gt!áně, 1 kož Ý. EtIsě nejsou?
oDPoVlD! 'ýepocb'bně. Ťoto o}lrooné ztÓtoŽněň1 stlarď á
1tdu, 1 to, Že Bul stleí\y e n.stŤá!ílr, v této dví11
néní fozdÍlu' Jě tolro důbzeo' fiÁE zs to' že olee1zsc.
stlatv by eě].y n€lfodleně Pt1JíDát ltové ělew do gt:ár'J r
zéJEélta 2 ř6d aLÁaeze. h by oěu béz jábcbl.ou foŤDa-
11j Př1Jí@t vš.cfuv, |.do sé chtěJí přlb1á61t do €ťra'v
fu*ekA, č€rnírá ' s@kovaLého a dalěÍcb' JeJlchŽ JDéna
pŤu t]a t!an€p6!é'ty. stlAE by Dělá Ýe Ýgech 6vých
olqeJÉzacích pall9tovat na to' že Pott.buJé do svých řad
zíglit každého' ldo se dié6 ploJeWJ. ř}o bojov!ÍI za
státní ouve!énttu a českoŠlovengký socÍátlsous.
aÝt lbní p!ot1 stabÓván stlaDJ, kdJž Be pi1jí@jí rFví
ě1énové, abJch tak řékl' iz flelun?
oDPovĚĎ: DoeíaÁo se' že óďúořádná sltuace uoož;u'je !
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Ý toltto sEět'r otaoř{d!Á opAtř.'í.

(z.něóělsté nov1rv' 25.8.].96E.)

"#.."* ;:"}Ť.Jč p'*r pc.a.t tuto zp!áiu I

;;;;;" Úv rcč v aouraou s vJ ét."'p.Dí! s1c'€!t.l.ýctt

i.i""n"o, **y' o].rpačÍ'Í-6toádJ nez3bÍánlly úěAstl DA

"'"..*."onu"n. 
.Je'du 16č' ploBí slováb I atť népod1é-

-ii *'"''*,"** 'p!áváD o oťulAdu 6J.zdu liSs' LtéŤé

*".**y ' ě.6rých žlEích z!.PokojgDí. PoÝažuJ. zA

iii"íii' ."' .. 
"3""a 

res tonat !á Ýš.ch o!.olnogtí a

b.zodklaó!ě .

'!**#H7.:li:3fi ,li; :llŽť"::}:ť"*
"ii*iJ 

*x'i '. !áÝoilů; zpŤÁva o jed!Ání a 6tanov!'br

"l"i""y* 
i"^'".'"oycb a óěrÉcLých gtÍan; dÁté J.dná-

no o sltrrác!' Ý J$tíc1. /!hté!lÁlJ ls./

15.20 hod. č€. Ťolhlas vysi1sl lnfolEct v. PBvl.ndJ o Jého
:-iř*- 

5 o. tbsáL.í! r) PostuPrJí ! d'rclru oáldÁbr

"l"au.o.l"t'" 
Úv xs; 2) Uó1luJí o č.Etné !éĚ.nÍ' l.te!é

;il.;';;il " 
!áJé; rgělch nÁÍodúi ,) zdÁ' abychon

l"jii 
""i'' 

Potlpďllt lo'vohou. v!Átí .e zítra (tJ.

;řtc6' dodóvó PaÝlérilá) s dobŤýd .4ý3r4dlry'

t'.2' hod. \bsí]áč 9 
xsč: výzv: v6.E ďBáDn! tÁdoýýcb ducí

M c.léo ú!é!í c €6t61ov.Í'lla.

F99!í-ěqb. uó!Ýýq !Á-1r s í-6gě!ul.!
i,ui.z'iJ"nx". plo ÝěechÍv oťaáď lidových o1ucí m

c.léo ú'.@í óc*osrovengta. vzbledeE ]. toor' Ž. ochfB.nu

"*n*" 
'" *""o ávodecb považuJée za vEltŤní věc .lě1-

ocrre trray, ! pŤotožé J. rutno 2sJtstlt' ov t*i'i 
1-

uc. n.oď]J být aeužity P.JL: áJB]D pfaoJÍcÍďl.arsr

óIoEnst.a' ÝydáYá Pi.ds.énlctvo ú5tí.dnJho ÝJbolu DU

. h1airú ětáb lidoÝých dltcí náéledLrjícÍ polvtŤJ !ťo

vš€cbt'y Jednotl.} a štáby l4dovýcb .d1icí:

r. rrocátc thnéd' pokud leště nebyla uslut€čněng opátř..

ní Dlátsá pro 
"leúi 

Únor. Ú}o1 púte zatíE v cÍvrlu.

2. &rěí óé Ýěcchná dolaÝádní b.gla' p.otož! ío1 oócl
dígponovái n.Jén ě6sto.1oÝéEl. ďEÁrv.

3. UilŤátJt. !!É6t!'1tě tě.ď livl .. .Ýýd. .tlanlclý.
olgáď á prňt. výhlAdrě J.nob J1!t wdÚá pobtv.

Pod.Fáno Př.ó!.ilulctÝo $t!.ilníbo Ýýboti,r l.oDÉgtl.kó
sttařv č!s}o.lovéÍB!a a h1eYní ětáb l4doYých ďucÍ.

(&rdé p!áÝo, 2'.8.1968.)

oaDol.dĎ..hýEí t1ó!oÝ{ toní.rencé č.. !lády.

Fť!n! llckpvé !o!&r9n9e-Dgě! !r4dt : P* !bEě-oí-děI
?ř.dséd.rctÝo vládJ je zablokovÁno, m Jeho hJdow bíří
z. všcch sÝětových .t!aE btáítĚ tánlú' v parěÍb! r! Ňá-
lově gtojÍ Ý pel.bné poslc1 děla. Bá!ábí pohléd' a1.
zbylí ta161t ó. žd1bcéE o.lÝgbý s,. aostŤuJí obJ*trrť.
Na pa!áitu. EředsědĎ1ctÝo Ýtáq' J. ablol.ovéno' al6 vrá-
da DtacuJo. Dvac.idva &Lrll8trů 9s schází' J.dnÁ' Íozho-
duJ.' podává o 6vé ě1mo8tl 'pÍávJ pallaoeltl' ud!žuJ.
l.ontá}t 9 no9ý! v..ténín stŤg'ly' oó čtÝ!tt9 DÁ Eě. vládA
1 ně!.téré p!.éló.ntslé p!aÝ@oc1' plotože p...ld€nt .j.
Elao úzéd čssB. Potťt se ploólužuJ€' udé j3ou ltj.ltitDí
a noÝrDář1 žÁtleJí 1n.fo!íace. Íal 3. 3eě1a v sobotu odpF
lédné první tlgl.ová konfélence' doé].o€ pod h].ávn!.tl'
děl. IDfo!ÍuJí nln1stř1 va]'eě a názl. NěLol . odpovědí!
sltuacé v.illá vláitu k potrt1ĚtěJěí říz.Dí' téP!Ý. t.iÍ
vla€tně p.acuJé Jako 6l.uteěná vládA' lařídí jednoiuÝó
'esolty - ldyby ténto styl př.ětA1 do nold1ních dob'
bylo vy io 6l.vě1é. {lnist! vn1třního obcho(lu PáY1oÝ6\ý
5é !ú4aBtD11 J6n J6dhé z těchto 8chůzí' Ýe čtvlt €l. óe
o!r1uv+t neoocí gvé EnŽéug' v pátet tlepilš.l bg' ollluvy.
vdtiÁÍ obchod t.dJ Ťídí I. náoěBt.k !Énl€tra.
.'.ded člén v1á4y J. v n€ustÁléD sty].u g Pďleoeni.!'
nětď táE r spává. ,{í'n!Bt' colotks Je v BŤáttsléÝě' J.
io p!évě v těcbto dn.cb ve1d úč.1né' zaj1šiuJ. spoJ.ní
nA s]ovensko. ě]..nové v1ády Jsotl v. Bvých postoJích pév-
ní' od přijatýclt stanoýise]. nlkdo neu6to']pj'1. PAvol Ďgní
zatěenl mopak' pŤev2al 1ú8ek státní bezpeěnost!.' kte!ý
aŽ dost.t spŤsvoval jeho háEěste! š€kovrě - ten nenÍ



dogaž1tel'ý a by] zbaÝen fun}ce.
č].enové beBpečnostl Ý Plaze ge choÝají 9]švě}e! jé to
ogtatně znát rÉ dobréE vztabu obyvateletÝA t nim.
oenefÁ1ní p!o).'rŤÁto! ée úěastní od pát.ku 6chůzí v1ÁóJ;
oz!ádrje' ž. od útélka ne!y1 nlkdo zátčén z pouttckých
důÝÓdú a p&vdě n.odlovídÁ anl to' ž. É Pan}í"ác1 puBt1-

b oln:paění Jedmtlv z věz.Dl něLolil. ttdí. K N'aÝní
ýěc1 bylo zpŤáv bohužel !á1o: Jé 'aJlětěno 8pol. rvé
gloJení přcg Eš. únl8telstYo zqfuq.li'í' z yosk1'y

PřlcbázéJí Bírné opt1elst1cké zpréw' áf. táŽdé@ J. jas-

né' žé J.dúní Js@ hegoílně obtížnÁ. tllbŤ' B1Íe.k a
IndŤa reJso{t goučáótí v1ádní il €l.gacé' &:lo j6 deteaoýal'
vláda n€ví. ofic!ální cést all repř1šlá 1nfo!!ac.'

Jéstu' ée na bístě při!oj1l. k déleaacl někdo da].ěÍ, ánl
s. n.ví' zda odpovídalí p.aÝilě zp!áw ' že JedDÁní !.

úča6t!tí 1 Ba1d.uz1 luběek A čeÍDík. l&n1stř1 by todl !é-
itl věřtlt' 8teJně Jal.o ozDá@ní! že é. Dnběe} zúča.tÍtí
dnoŤÁdDého Bjezdu roNDlsticté stralv slovenskA. oto!áě-
!í lednot.lry óe pol.ouěelť jedlat 6 plažBlďo prleétoŤen'

isn Je Ýšal. odnítl. v1áda doufá, žé 3e p!e61dént b.4
v'átí. !6ybJ dohoda by1á p.o n& neén.€ltelrú nebo ponl'-

;uJící' tdyby J1 v1áda nepŤlJa]á nebo ab.lll.ovalÁ, J.
Eožď 1 Ýzni} tvldého oltpaěního Ťežlmr. Naěí gllou je
spagvedl!@t a jednotg - a také oÝěeo kud b€2 lrovo}ací'
k tlěBrž !?zýváE 1 Ť3še čtenÁře.

(?o l l t l la  ? ,  26.8.1968.)

3z!]lz!!EJ zpfáva č9. Ťozb1a6u o 61tusc1 v haze.
věéla by]á ob€azéna téléfon.rí ústŤódná a od€třelďáttÁ
budova fudého práva. v noc'. 2 23. rlA 24. BtŤhávalÍ přísluš-

ní.1 okupArbích Ýoj6t plakéty a vťlepoÝau Pod ochtán@
oblněDýcb tlangloliéni p.oÝolóDí v1Ád zúčastněďch E
ob6a'éní mší Ťelubuky. za prhí 2 dDJ' tJ' 2l. a 22.
átpna bť1o v Plqze ,o? leěbych a 18 ďivých. z toho
]o zéďé1o Ý Eoocrúci' velké p'úryglové závo.ly nepracuJí'
avšg]. čágt osaze'Etva Ee dnes' v gobotu dostávuá do p.Á.

c.. PotlaÝlúfu].é záÝody PlacuJí' pekáÚy a olékéltv všat
žádaJí dobrovolníb E 2. a ,. sběnu. to!ší Jé gltuac.
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e oa6ee á t[!y. v oklqjoÝých ětvŤtícb př16pÍvqjÍ k ásobo.
!éní okoIní J@ zeldérÁ doÝoŽeE brá']bo!. vJs*ytuJÍ Ee pří-
padJ ábavovéDí pot!'avln okuPačbíDl vÓj6!y př1 ŤozÝozu.
výlobní závody dávaJí k drgPoslc1 dopŤavní plostŤedb k
lozvozu potŤaÝlnr Pod]é dohody lw oěgta !!a}v 6 ókrpáčrúD'
voJslv budé Dožno !o'ÝÁžet potlavlÍv 1 v Dfti' ovšéo vory
m1EÍ být nál.žltě ozDeěény. včela se iské oblovlla Děst €ká
doprava. Die. !11no jézdlty tlaovaje j1ž přes stŤed !Ě6ta!

zDřÁva z PŤáhv.
q]!ěgk!'ýx !ř1d'
Plaha ge pÍé6 noc zEěrúlá. qkupant1 €tlhÁva1t heslá' p]€*á-
ty a Ýýzýy t oběeůEl aytečné| Báno B! ob&vlu nové.
PŤarE J. &d1ď v€uý p]akát. okjpant1 jděté dodtt
A Jeětě Jedd: zDěÍu zaž1la PŤáhA v n@1. Na yJzW čŠ. 1o-
aábího loŽbtaBu byly ótŤžerv Ýšechrv tabul. e oznAče!íh
uuc 1 doEl| MÍéto Ďlch 3e na Ždéch objevtb báp!ry -
DubčekovA třída apod. T.nto ňáplB né€c 1 JefuE hlgvní uu-

Pr"abá 5e p!oÉ!ě zEěnuá v Dubč.Loly tŤídy. Ai s. oblpadtí
nebo zréd. l  a ryabolantr  odéntuJí l  a jí pod1e č.ho ItI
iPalba 1 ia !eká*!
-!g!}JĚojí-€gĎ!č!
PobIÍž soÝěi6kého v!+rysrarEctvl ý ultcj' Pod &aětgtv jDl
v plotl8Dětu goÝětslý t €nk. B€zohled!ě !a!az11 do plně
obsazéného efibéěka' jéhož !Ť6dní čáét zc.ta zdeoolovsl!
z. s!áž]ry 3 oblDěncén wváz]Á osád].s €obního autoEob1xu
€ ýáá\ýnj' zraDěníD1.

v €obotu Éno Jlž byty Ý !ŤaŽe & dlspoz1ct nově ýJl1sova[é
a!eodo8l$| 3 pŤohlášénío DlúoŤádného yJv.éjézdu Ksčl
lodle zptÉw z plažstých neíDc.1c by]'o zátíE ošétřeno
,2a č6. občanů' ogE Jlch svéí.r zŤaněhí podlehlo. chBŘ].te!
Ýětš1!v z!áně\ých byl gtřebého !ázu.

(svoboda,25.4.1968.)
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v odĎol.dŤích hodt!úcb. v.11t.l ol.uPeě!ícrl &dnot.k Ý. oě6tě

whtá61l zá}áz vycMzenÍ od 2e. do '. hod1ly !antú.

&3!3! ÝoJ.n6l.éhe Ý.l1telé P!átv a stÍ.itoé.6tébo tlajé č. 3
L cpatř.!ú!t vtčÍ iP!ot16o.1e].t9t1clýťž1vtů'i

z4.srpE 1968
Pfot''gocia11st1cl.é Bí\' ó. pol.děí trlě1t norEálDí žlvot
Ý Ptazc e wÝolat koElli|.Acc v. Eěgtět přičéEž Eé zsněfuJí
!g lozóÍďchÁÝÁnÍ nactohAu6tic]rycb váění á nepřátébl.é
ě1Úo€tl p.oti 8oclal'.8nl odilanýÚ 311ÁD h1ávuírto Eě6t2
&gto9roveD6ra a plotl blatlskýD nÁlodůo' heŤí př1ě11
udu čegkosrovéBskA É Po!!oc. bntráeÝolucionářBt.ér
nŤřÁtéIélé ž1Ý1J, kté!é s. gDAží' 4l.ďd@ c.nu zostřlt
g1tuac1' ehálí l. n.lezp.ěDýmt !Ťovol!té!ó|.ýh ělnůb a pá-
chaJí těžl.é zloělltJ.

ry1Í 'aÝfežděnl přÍóluě!íc1 sovětg}é alDády a za!á]e}ry tan-
ry. Dlvélset1 s. pok@ěéjí Nš1t spoJe a doplavu a tín 1
zÁ6oboÝÁDí obyvgt.lstvá PotlaÝlEd.
x zattáverd p.oYokatéEkých' veřejnogt oifožujícícb čÍnú
pÍot16ocíaltsilckých Ž1Ytů

!oz!.e!u$ t
l. Y.lit €lé a.EáilÍích ěá5tí a jejlcb oddí]'] trčl!í he$ozlDd-
nělěí opatřeí p!ot1 6obáE' lt.!é €é PobJ6í pŤ.patlndrt

ÉÍs].ušnÍlry aoJenec!ých a!Eád, odejtoout J1E zbŤaně'
uE.Eožnlt ětmo€t voJeBté t.c}b1l'ď a tušlt zloEýsLrě Ýé.
i.jr'ý poŤÁdéL.
2. 6'acíú Eé znow E Ýš6ďňJ oběatv něsta Plahý a stŤedř
ěéBkého !ďaJe' E o'aÁqy 8tátní Eoci a veřejné bezpečnostÍ'
gby zgbÉntli vešk.!ýE pťovokaiélsryD poluEún a jab'otouv
ělrÍlD ngpřátels!ýcb o€ob' kte!é by ob'ož@á}í veŤejnNt.

voj.n6l.ý veut€!. aésiá P!ď'J a středoěeského
baJ. 8aldoqý généráxpoŤuěít I. v.11ěko.

!.p$!ě!sj!g jěd!A].o PŤédsednictvo úv 6č €e zástupcl Ý]áď
o PolÍtlcké s1duacl.

-z Jóq!én! EouJ&Kc! -drt.
věera jedba1Ó předsedntctw ústřednlho qýb olu rcč se
zástrp.1 ýlády !nž. suČhtj.dou' c!. r €dleceo a u. GaluškouJ
4'oúr byta É toato z.sedÁní potvlz.E nap.o.tá rhcdá nízo.ů.
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rodob!é jed!ání Fcběhlo 1 se zÁ6tu!c1. lurod'ího ghlonáždě-

ní' kde už jé příto@o téEěŤ 20o pNlancú' ttořl népŤ€t!ží-
tě zasedAjí. r. !'.stel o'nEčovg\ý náptry rla plaž8kých u11.
cícb Ža v/Btoveného kotabotEntg a z!ádcé ' aslal NálodrÉDr
s}tonÁždění dop!6' v ně@ ge dlstecuj. ď obpántú. ri.
!éste\ Ý dopÍse !íěe' ž€ Et zqcboÝé 3vé lozaíhé názory '
pro .ěž nepodepgal plvDí p.ohlÁě.Dí lis' el. ste!í 3é protl
oblpacl. Toio plohláš.ní lze pcííažovat za pŤízlts} lo'tolu
v kolabÓfetslých g11ách.

!řed6.dn1ctvo Úv xsč q,vva, aby plocuJící dobř. uváž1]'1
kqžd@ 6távb..stÁÝl.áo Je tŤéba dát !.oryštcDý pout1c!ý
chÁelte!' Aby zapů6obt\' !'a veřeJné EÍněDí. stlvky' řž
pŤináěéJí j6n otonoDic].é šLody ' neDAJí !ot1tr.h, v1iv a
otupantůE néÝadí.
PŤed8.ddctvo dÁle koNtatoElo' že sé to!'6ol''dujé prác.

aparÁnt gttářv loil vcdeníE !'h!t1E veculíta, l.terý EÁ plnou
ttůÝělu přéd.edElctva'
z BŤat191Aw pŤtšrly vě.ohodné zp.áw' ž. tďo byl slatř.n
v doprďozu r\txro fraocc šákovlč, bývalý nÁoě6tel. Eln1stŤa
Ýrúttra: L
ol.]pantl tlrozí' z"\r""."'* pod svo správu želez'lce'
n.buddr-ll řáilně írngovat. steJně ts} whložuJí' ž. tudou
paÍalyzovát Eěl gfEÁdlr' když sé nebudo chwet &ko Déilíl-
nÁ 8olčÁst vAřěavsLého ps.ktu. laše stánovlgko Je talové!
žé zeleÁíce rusí el.ciržlt naěín potÍébáE. Potud jde o arbá-

. du' po.llé}á loměž vý1uěttě čésko5rÓÝen6lýb leaálbíE oE"aá-
Dů! a Ťídí ge pdrzé 'dJry nAšeho ll..lu.
a dota'ůo veřéjno6t1' proě né!í spn. vácbv Pfcblíl. čtcneE
novébo Úv I(sč sdělujeoe' že €6n. bchlílr oá p1Ddl důvěír
stEdcLého vedcbÍ. )c!v. dDďádDý EJézd cÚ oca"rtr"na
n.s}oněll a neuuavřel gvé JednáDí a a!bétÉ1 hcblí} ř
JedtúE z prvních kand1ilátů Plo dálět dop]nění Úv Ksč.

(zeddělské lov1'v ' 2'.a.196a.)

-argEl-.!IcžgE,Ýj!-riu9.
šo4tla9E
chod11 jse@ celé dopol €dE uuc6D1 P!a}'J a díval 3é }ÍdeE
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ilo tváříf Rla v r!'ch hldost Da su]J ná!od' m Evor v!ástl
tE gvóbo p!€s1d.ntá' E 6vého qrběé*Á, č€!nírá' strIoÝs}&
ho' Krleg1a' 1 l.ft'ž JlD J. otupgntl 5plogtó un6su.

so].olovg}dr uucl PloJíždí oiku!ántsliý trgiÁpo.táŤ a JáEýst
dú6toúrít wbe'uJ. Glé lstáě]s'. obDací s. á č.l.Á' 'ila
Je něldo gv.dn.. zv.dro J. Děrouk udí' n.č6tto a zalalo-
vald. tlBBpoaté! Jél dál.

lb steřoDě€tgLéE !Áoěstí 6toJí dě]r . tul@etJ' to1.b ntcb
ÝoJác1 3 náb1t'Et 6a@psJ.y' s pt'sty há spouětích. ry1ldo a1
Jl'ch névší!á' nl).do tElo'blouvá. zato ně}out báblčol. 6.
BÝýEí Ýlouěáb Yyt.ýals t.ŤEí h6Jno bobtú. r€ÝíE' co.1

:-::io.t1:í11 
oyBtí éovětštÍ voJÁc1' sr6 cožpa} ty bablěry'

dětl o holubl talé latřl t. lontrg!€voluclonářůD?

!b D.JÝlctéD Dá!ě stí stoJí dldrbá f:lnta přé.t obcbod.E 6
pot'aYháol. Ko16D ní !ťoJíždí 6ta!ý autodobtl. z o]ocA
vJ1ítE ý€uý bau]. BvobodDýc! noýln. &rá! svobodďcb'
t tdyž t!' co J. p9at1' ss ÚJsí shývat v. 6véE městěJ
l,tílet pŤéd ol.uPántJ, ete Éesto chtěí dát }td.D p.avttl'ó
''nfořDacq. lronta s! vltť' větchnl ět.u. opodÁl stoJí
ol.u!aDt6\ý €azít' ttaJ.dE<u 6€ .ozjedé a dúgtoJní}' g€dící
vzadu' M'í do flonty t €l.é n@tÍry. udó Jo trháJí' zAěra.
PÁvaJí' háueJí do košé.

!řé.l Patbrrcltltd za tán.b 9tá11 dva n'!tí vo#ct. šp1báví'
EĚštlÉ' noÝí!' zda ta.ké blattoví. šcr ].orgo Étarší Pá''.zagtaýll 9. a začql lo'Dldrvat. ztat ptý někout stát.čnJ'cb

osvobodÍteli' ld.ří v 4'. roce přrbésl!' 
"'az. 

svobodu. ry
JEn€ zvau' do svých bytu, rllchEr'l Jé w6pat, dá].t lBíát
a všechno, co J6E Dohu. vá5 EchcéEttt !řlěu Jst.
nevítátú' n€Žádáttl t voJácl Btojí, oopoveě .l""' n.s]Jt"r.
U' r'Ýědí.o odpovědět' 5n6il by tgl.á byll ŤÁd1 Ý! gvé!
děetě' 3pál1 !|a évé post.u. Budé to b!zo?

(háce' zvláštní wdÁ!í' 24.8.1968.)
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1e.40.hod. %háJ€no pol.ttčoÝánl 8'' bj.EoÍÉdllé schůE€ Pl €ds.ť|-Drctvá.lE /!ř.:irěmo v 19.€a hodl. o"pl" tv ret tí"*.-..P:*:::*' lnfolEac. rÉd st&á Elt)lstla zah.ánlěnlcb
ÝěcíJ /r&te!láb ts../

r9.3gh€. zabáJéno pol.laěová!í 26. Dloořádnó scbůz. pléDA

: !Pí"Ně"": 
Ý 2o.3o hCť'J Eřítomo 179 poslá!.tJ

z p!o6řAul| Inforoace o JédnánÍ 6 Úv esč; rnf;;;. 
" 

*.-vu ptÚryslr' o styku 6 sltB a sltuA& Da st@enBl.u; lnfoĚDac6 o z€hrantěnělot1tlckých událoBtech.'/lbt6dá1y lts'/
ůž. čů'rty d.n ttvá scboz€ lgrod'Ího shloEáždět'í. qldoÝa

Ť*::::* j" obležéE cÍzí&L voJ€ty' Pos1ancÍ Jé neop.uěG-
.Ja!. 

ťo€bn.l 61 věat doDácí vě'érí uložtu 6aoí' domltřbyu.51c. po Jlsté &ouzl ýpuětěn1, é16 n.ní tu zá!u}a' žé$E.k-opětovbé@r vob!u-{:bud. *"" o"aort t",*.l € dve até po8láncú z célé-}-épubutvze.s'ďen.ké, ." ". ;;;il;;il;': ;3ffi:J.;:n.
:i':1.:'Ť 

dÝ@třetíhová větě1Da zgNcuje pletnoot ksždé-
:: :?"::"n.. 

.ňÍtob!ú JBd] Až Ea ří.lté ý,JÍb|ry pévtlělozhodnrtl splntt pov1filoBt' ulož.nou JÍE vo].létt ubójttnezádat.lnÁ prava ěssp, G}odláí p.oJeňu JitŽ prÝDí.l.řl př:t hlagování o hohlÁěo!Í Mr;dÉho shroDážděnÍ L
:o::': "i* 

pos]ámc !ísstek s. zdrž61 h]ágová!t' plotlš.3t1 bodůb hohl.{ěeD'jt tlbyl ntldo.
!€rull fytE]g Jed!úní Élpooínál dŤÍvě
j::" s T:n* " l*i'.lii ..l.*"quJťí;**J:'I":ř'
:..]'::'"*n. 

sále' kao Eé Bloh(|r vě1citú posl.nct

:-::L 
*:""' 'í.ch zápr;uje !řtleblo chodbu. TelefotÉcténovory.€g obw}le vedou 0621 křesttúd Joétv,,néní jÍBté'zoe' neJsol odp€loucMváry' P.vnÍ noc spatÍ pos'l@cl rra

:iiť:"-"':"""' 
plo da1éí gB podar]r.o ŽÍsl.at houDé

" T"3" 
o:" ž€rv polhl lďtéttg. v noc1 pod ol.tv parlg@Dtu.aootÍ salw z &ulon.tů a !eop61ú.'

ťéÝnost s. rEÝzdává

.T:b.TY 
'1Ť'' J. u.Polojlvé, po6ls.c1 ze vzdcloěJších!u3!.vš6l. lEJí Plobléry o prád]eE. lbdG9t€t.L hollcíchst.oJkl teěll'1 eu'l dob.ovo]hou pójčovnfu holícího 'áč1ní,
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}ápgcltu u!ďválen wožíÉjí piedevěí! že!y. InfoBEEcl o

ilění v r.Pubuce s v. světě dodávaJÍ h]aÝ!ě tr5l!4lgt(fové

přrJí@ěe a zvláštDí wdc!í Dovln a čá9op1sú. Iékďská

sružba ná nejdc pťÁc€ s úrav@' tůavDě Ýeě.!.

tgžká dóá ! spol.čný pob}t v. . Líséných poDěEcb wJasňr-

Jí v'tahy E21 BaEotrýll poslancÍ! zaéedání 6. Úěégtňují

též někteří ' těch poélénců' Heří tlJu před á€Ťe9Í Pětí
státo torěéo krlt1b tlgtu - g áž !E pá! ýýJ1BeL €1 védot

Ýýtéěně. z pocboplt.lDých důÝodů rpř.lšlt t!. běl.d6jěí p!o-

Eh€nti' ktéří Jlž Wgtulují Ja,ko otevŤé!í :;!l1bc.fa!ti...

Bohože]. tu Ýěat opt.avdu cbybí zaiěéní Boudluzt a tt' kteří

ée fi]!í pŤ6d NKVD sktýÝat. ^ pal tu 69r2ř€JEě DBjBou

po€lÚct, kie!é okupaca za6t1b1a v zabÉliěíl ňebo wkoDÁ-
ÝaJí ÝrÁdní a uýzEoné EtŤa!Ácké fun}c..
JednozBěď !@toj p].enÁtYí 6cbtl'é lEi uč1btl pa4aoent

EkutečDJn nejqšší'd ďgÁ!én ňocí ve gtátět Pl €óstáÝltďén
vite tlduJ
rÉ bbmě ttěl' .tgEířené do oken palláEetu' an1 hŤozba

pozgtýkcní néóonutí poďsce k€ kapltul.acl. lelDánentÍí

6chů2 Dá pokt€ěovat aŽ do Ýyř.ě6ttí aat€6é. rb €tolecb

ÉédséótÁctva 6e tupí Ezotucé důvělv Eělcb oběátlů E

Mrodnífu ďlfonÁždění. věŤíEe Ešenu ]e€álníu !a!]áEéntu'
žé itúvě rezklaoe. N€oóže' nésEí 'kta@tl

(PolttíI(A č.2' 26.8.1968^.)

v. véč.lních h.dlnÁcb. rláda zveřejn'la lníoŤGcí p.esidontA

lepub1tlJ o lgd!ártí Ý Úos!vě.

vcžéní oběa,né l
č€6ko91o!€nská vládá itogta]Á ?4.a. v 1a.50 hodr oó p!es1-

dentg lePub1tky alEádníno eene!á1a l{dÝíla svoboď tuto

Naše jedEáJí Pot.laěuJe a dGahuje pok!ob]. PlosíE Ýěe.hno

obyvate]'stvo' olgárv a l$ttifuce' abyste bylt kltdní a

ťozvážÝn. \\!^ rBJlépe podpoŤíté odpoě.inou pfác1 pfesj.den-

ta a ceté do.Le8gco. Přédajte česko6tÓvenéLéúr 1ldu Eé

vŤe1é lozdlBw á požádeJte j6J' aby zabézleěl]' aby řúE
případďDt nepřed1ože!ýÍú skutlv nebyra ztěžovéna ĎAš.

_24r_

Jed!ÁtÉJ Přédéb váí za te děkuJl:
vláda t€Pubuw Eproilleně přttlává téEto vEkgu pleglitsata

lgpubrílv ýě6Er ě.ótos1oý6B}é!'r uttr a sdě1uJ6' ž€ lÉvlat
.leléaaca ée dn.6 (24. 6.P!E r96a) hépř.dpokládá.
hsrE' 24lJ€4nA 1968;

(I!ětěDý r€ták.)

?o]oo hod. d6ř ÍozrůaB w.íbr pforrlÁěe!í svebu ěg. sp1sovat6-
lú'Y rtěnŽ sé ob!ácí r|á obča!o'.' abJ 6é st|oloěně 'aq''Bl.L!
nad sltuacÍ Ýe tř.tí d.E obpacq

2a.oo }rodil čei. !ozh]á6 Tysílal tpf,orDaco nÁěcl'ík6 aelt. štábd
ěsDÁ o lozhovoŤu g. ět.ry ěfŤ d6r68gc. v lro€evě.l
PEs1dent $! sÝobodá É.df' co eJgldačněJěí Po'.traw v6-
d.nÍ ěďJ átMdy a Ýě9E JíJín přísruěnítúo. Dálg Po'd.arry
od D1!L Dzútq' D'bč.t.A' sqkoÝglého a o€tatních č1o!ů
del€sac€'. .ledná!í podl6 Plesiit.nta PlobíbaJí ErEl so}td!ě.
.'éJlch rýs18db věa.k zÁvl€í E zachďání ).11du a 'sb!á!ěbí
ěenrtol1Ý doEt co ty Eobto nÁtljětt řÁiljlé ul.ončéDlt J€dltt-
ní. YěÍcbD1 Ť n€Jbtlžší.tobě pŤ!-].r iÍ doni.'
(!.xt pďlé té]..8!aEr náěertlíb aen. ětdbu ř'sílanébo
e'.6t!ba vs l2.0o hodŤ)

3&t2ě9gr &. loz}ůas ÝJgí]ál posebtýl PrsstdéDtá lePubrlh.i.

DlaŽí 6po:I.uoběané u Dás doEal
.ře.lévěí'! př1Jněté ÝělcbDt ď(tečné pozdra!ť od vŠéch ódritlu-
}tt' kteřÍ nÁ iloFoÝáŽeJí. Náž j6.I! odjel, térl J69E Ýá['
žó Př€dpo&ládáb rÉv.át Joětě tJž tt6n veě.' a podát! vá't
zprávu o výslgdcích l€d!án4;] vězte' žé bych !ézlstÁvá!.
v těcttto těžLJd chvÍlích álú o ndnrtr óé1é' &ťlyby to
DálébaÝě E\ryžAóova1 'á&! Daěl BoctaugtícLó !Ťubub '
Ýáš věecb' naš€bo t1du; A p!Évě proto' že sé túě 'Áv!st
don) Poá!žél a Já cítí! potřébu se s vdo4 aBpo; Da óárbr
séttát' oblacíE 9. k vá'o touto cestourj
Itlgd po našob příJézdu óo EŤ€D1u J6E zaěau ledbát g védou-
cít(t pŤédgtav1tsl1 sssRi PoÝažovou JsDé za neutÚtbé, alv
6e nášeho jedřÉní zúěaétdtl 1 g@dfuz1 D!běd.' ťeBúl. a
sEkovs&ý' Motu váB oz!ú!ít' že Ť!'tí 6é tlto 6q)ónr!1 už
spo]l'l s Dánl účaBtní !řítrav dalšího JedDání. Á to Jé tará
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itúvotl' Proč JéDe pŤoil].o'tlt svůJ potťt v !ío3}ýě.

r&61í! nsustáte na vÁs doE, dlazí přáte1é' a uJlěfuJr ÝÁs'
žě záJry rBšÍ v1a3t1' zéJry soc1alisú) a polÍotu' záJry vás

Ýšech' dělní].l' !o].t)l'I.ů g ÍntsLlaence l)těuJí veškélé náš.
j.dtúnÍ.j opět óe Da !ás obrscíE, d!a?í 8potuoběeé' JofueE
é1rýD' JBébeD éoudŤubů Du!čeks' če!ÍíeA' solkovgLého 1 da]'-

šÍch zde pŤítoE!ých gol.brůů se žádostÍ o klid' rozvalu a
dltvě$'. vě rjté é. odpďědně gvé p!ácl v toválnác|t' rE
potíchi E všech placovlštíclt. ta}oÝýto váě 'rttědďě]ý
po6toJ bude rBjlepš.l podpoldt rtašemr da]'šÍmr le.lnálí. P!e-
g1dent Íépubltb čssB l!dví} svoboda.

(fudé p!ávo' 26.e.1968.)

cbrázkv z llažsLÝcb ultc'

lředvěčeŤ nocí Dlné střelbJ
Na rE.lěu v noct j6en hovořil dloulto do nocl pied gtadcÍ

veř€jné bezleěnostl E jednon náněBiÍ v P!áze s jejÍ'a

příslušnílry. cbtěl bJct1 Jen jetho| lodAt svědectví, ž6
ch1epcl v ze1eďch ulxtfoÍÚécb 9 čergeďEl dlst1nlceEl a
pEhJ E čepÍcícb' 1 t1 Ý kožeďch kobblnezách jsou é ná-

co ch.!{]l. vyjížděly ná náběstí tonly a obménÁ auta a tupř

no6é taEď6lÍy s hefÝóznÍDd 6tře1c1. PopB'ýé jsoe sr vštchn!

ověŤ'ti' óo znaoená odstmnění t€bule]. s !Ázw ullc a
orlentačních ukaátelú. vj děl j9éú dvá tan}'y ' kte!é 3e
bezohlednou rYcht@tí vŤítlB e kŤlžovatku dÝou uttc a
tao 6e bezlEdně zaétavlb. !!lž1 ý čeDjch kožeďch pŤ11-

bách zÚateně zíŤgu rra bí1ou papíŤovou tabulhl sé zblllsll

nowE oznaěeníE| Duběekova tří.ta. zasEípa]J pé€y a tá!.b

zdzely' odkud př1š]v. za chvíu 6e t!Žleh].o gtsltsto sano-
palů. Dlot]hé 1 kŤátké dÁÝ]ry ' jejlcbž ozvěrv sé od!áŽeb' oa
stŤéch okolbÍch doEú á zne@žňoÝau náo odhadnout soě!
siŤelby. B1slušník vB €1 v houstrcucín šelu poklepal qýh

bsmě !rá čelo. I!Iá1o p1atď' nal io tády 1"1ía !v..
.lýo!a vyjížděly mtď}v s jézdcl v koŽenéE kqbátě a s

tŤlkotoŤá@i. co chví11 MstAŤtovax v)z 9 bítJE pŤuheB.

vyíŽdě11.
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Ťi' }íteřÍ sé vfocéu' qpŤávěl1 své d.!!í 'ážrtB| ! ...
no' a ten 'áě čldvěL toD FusoÝL tíkalt av nu napáA!'

ž6 Io: dÁ adresu. Ad o1 aro panatuJe' žé bude !E s1b$1'
plotože !é těcb pÁi dní' co todý byl' & infikoEnéJ deÚř
kŤacií.. ttsD &r9 ÝáE kou}al úp].ně \ryděě.ný ...ff '' dalěí 6g
př1.lal k vJp'ávění á Ú'skou Ťízností: iv1děr.js6 voJá-ka.
kielej h]átllt Eáuopal a b!ečé} pŤ1toE. !!ej oěI být už
půl rok1 do@' rta Ub:sjině. l pořÁd bo ho.ě j - udl'
pod!žte E. t oE řÍka]' - po fvtěéní |"
ze tq Be wnoŤuo pět v].'ďsatých cblápeú s ilěvěét.D.
i.IéEé z Pl.zně a Jd6! P!q'e lla PMoci Neýtté' kile bychoD s.
'ýJsp.lt?i Eří61uěDj} r/B'!ttďý gtár neJblíž' wzEl druhé-
ho| 'vézfrt je do nocle!álYlyť Ale Jezdrt Jste s€b Eeěltt'
dodal l €ště ké gkupÍncé.

rloš€r J6en P!álrou' wtldDěnou' p!ázdnou' poDíjíFu
okupántv s Jeďch loncéřl'J .Ien Ýe štěpánéké' u váctavsiká
ho náněstí' e J1cb pá! odbodlqlo stlhnout ob!a,ť Duběéka'
a pá! nčně p€a!ých plákátú'.]
A Éece 3e tato noc loton 6t€].a v Plaze locí bn)zý. NevíE'
kollk příslušĎí}ů vB v un1fďEách 6e vÍÉti]'o z noěnícb
patlol zdráýo ve 6vých vozech. lloŽbÁ', že ! oDt paiří eezl
D!tvé. lŤoiože j6ou ó l)Á!d.i'

(zehědě]..ské noÝLqy' 25ra'l96a! )

v DŤúběhu .tne wělo První ěísto novébo týilení].u lollttka.

Pfovolání á Dlohlášenl z 24..a.196a.

I!9h!ÁěeÉ-Ěggšé-né!gd!í-!Bdy

fogkÁ nÁŤod!í laila jáko pouticLy řeprézertant českého
nálodq p"ojedná].a řE 3vé Ecbůzi ?4. ďpna l96a !:li8led!v
Jedná'l lléÍodního shŤoEáŽdění a vlÁdJl }ÍohraěuJe' že 3é
plllě staví za dogavadní lo3toj Eš1ch léeÁbích ústavních
oŤBél1ll a žé Je bude 1 l16déle podpofovat. spolu g t.ls' plF
Bldenten a vládou poŽaduJe beŽvýbŤadhě o].anžltý odchod
oLupAěních voj6t. 6 Úp1n@ fulMl1zác1 ž!Ýota v čeELoElo-
ÝerÉké soclalistické !€lubtlce la}o $Ýefennío EtÁtěli
osiŤe odsufuJe ztěžovéní žrvota a fozÝlacení pďádk'} Ý
našÍ zed oLupAntJ i
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ě€.l<á Dálodní lada 6. J.dnotrěrň LLá6í t výslgitEE d'Ee
!ád!&o E!.. 6J€zdu Etč a bud6 věéEí svýú stlár.! podpo.
rovat 4].DĚ!í Jebo 'áÝěŤ{ť
ě6ská ttáŤodDí tEtte děbtl. věoE oběeůD naěicb *ú' a bez..
pí}tai|nE obětevogt' tá!.ň a 1!t6usébc1' ó JÁL.rr !íráda-
ÍÍ Ýšecbry Př€táž\ ' j.t€!é J.! ohtPaĎt1 3taYěJí Ý cést'-i]

"v]Áětě 
dě}oJe írÍůctoEářú!! nálodntcb qýborn A spďeěón-

slých oEaabl'ácí nl á vě.E loctJ.ÝýE pŤí6luĚ!íl.ů! a!oá{y'
v.ř6Jné a státní b6'p.čnoBtl ' ktoří !éspéLtrí zákorv ěs.
$tavDícb ďgánú!. w3tovuJ6 dík a uaú!í za falltgBttcké
vj'ko4' rgdaktorůn 1 o8talnín P!ácov!íkůE lozhlaBu' t6lév1-
'€ a tiahr' ttglaŤú!' 6poJařůE' doPtbÝáEůE a ÝĚén' ltóří
zAbezpoěuJí plylrIé 'á6obování Gbyvatél' č€5l.á 'á!odní Ia-
da obd*élá il.settilsíc. poťlptslt, &t€!é ú podpoN ij6í
čtlnstl sbromáždt]a p.ažalá bládož z tová!€D 1 é]<o1 a
u$šúr& Ýěec!uÚ/' ž. Bp].ní vš.' co od !í očgl.ávaíi
čsar.l 

"eloo"r 
lAdá s. 'totďňr& s. st€.rbv1sL€D plob'fátř

Íú' a!ý tvl:l zaJíštěnl a Íádďn sďdé! potŤéstótt Ýělc!'il '
}do se .loPuatÍ ^dlžLl! saé 'lňeóní Ect Ý lozpollr 3 futaF
Dlltt' (Eaéq'. zo]'áětě vafiJ3 vě6cbry @ob'r l.te!ó bý chtě-
ly Jsdnat stéjně lloě1Dtlě Júo bývg]'Jt tú!ěste]. drtígtla
vbrtla &]goýrě á pďouěgt s6 zatýlet'J čéslá ÉlodDí lada
opáLuJe 'novu €vá PŤobláě.Dí Ž ptYního a tŤétího dno oku-
pác.i €by Ý€šla v€ věeob€cnou 'néňo6t|
'Ikrt$e sloÝáldnr

&' člén@é óesj.é túlodní !a{y ' &cbt sorew a slezsl.a'
kt.ří Jén6 6€ mohu soJít v této ósuitové chvítl' vás
uJlšluJéle' ž6 J6ne PévtĚ rř s€věděonl o ?dá'Edí]A' jež

JsD! Žspočauj &'.u v !!rc€ a ve v'ÁsDné důÝěŤé s vÁíll
dovršíE€ fed€Íat1Ýní úPfanl 6ouž1tÍ !taě!.cb úlodů Ý Gskř
s1ovsD'aLé feil€latlÝ!í soclaltsttclé Ílpubl1ce ' jakd 1á bu-
tl.Ee eocÍ svobodně rťJádřrlt vůll rEě1'cb Dérodq. Neu€!'ryr-

JélE ad. 'a 6o.rěg€né 8ttusc. od .ozhodtrrtí d.'v.ěit toto
díIo E zal. říú!'L"

"čost.Á DÉlod.l laóa s!ýš.r'! h1a6 6vébo pÍ.dséď s. čest4í-
!a cí6aŤs e ud1ěir& bo' ž6 Jgho poserstÝÍ j€ lro Di
!ls!Í.býn povzbuz6Dí4. vJďvÁ tsvé koÉée, av neÉěllllš@B-
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lJ p1ácí za adďc}t d.o1.do6tí e aby L to@ wužl\' Ýěocb
Ioho6tíŤ1
.16É PŤ€óvě'óě.'l' ž. J€dnota věeho Étlu' bo?ří}lAóDě
.lgnffil3oÝoDÁ g€E'á].ní stáYlou! zů8t€.E t .adá]e Ý těchto
těžlďch cMlícb z€(nováJdj

&6J.Á národ!í lada
v Eaz! 448.1964

(loutÍbt č.?. 25.&.l960ij)

s!v91éD{ ÉgdgéqDl-clB ýs!ř3d!í-!9d{ gd!orú-t9 yĚge

!ŤccrÍcíb!

!ř€ds6óÉctvo Úao ao zabývalo Fot1p.áv!ín PostuPo vtáo
pě států valilav6ké gdlotr\ry A obsázeDíD úzeDí Daě6ho Btá.
tr JeÍclt alDádadr.v P}.náb 'nění potÝŤzuje .!o:qáěóní
přtlatá v lt!ř rýcb dngch 6é}:řtg!iétéE ÚBo a Éedg€dy odbo-
lovýcb 8Yaa} a vJJátlňrJ. vě€6t!aj|t1qr potlp.au pÉsid6[tu
'éPubrl5 Irrdví&r svobodod ' čgt'aírově Ýláttě' Mt'odúEr
gbloEáždělí a MtodDí f.otltě i ěe1e €é gdtdrDt!' s@kc'Y:
stý[ a xdg81éc'l
qř€.lgedErctvo t'ro 6€ staYí zá úsrř.óú Yýbo! roDd'st1cl.
strary G€LB$veDs}a v ěéle Be soldttrheb Dubček6Í! co
ÍtslŤozhodněJÍ žádá, av ústavDíli číDítelú.D l PtáYop]atE!
zvo1enéEr ústřefuíur JÍ'bofi: Eooltllstlc!á 6t!atlů/ č€5xo61o-
veDsl.á tťlA unožněŤ€ Jájlch č1fiD8i' áby nobr qýt co ngJ-
rycbleJl. obDoven !í!ový ž1vot Ý Eěí zeD1 - b.z přítoEnostl.
okupaě!ícb a!nádr;|
weoce ocefulene rozúžnogt a k]'íd' Eě1cb cbčsnů v této
složÍté polit1cté €dtuac1 á obětaÝ6 Ú6ill placujících w
věech ottÝětvích rÉŤodního hospodářstÝí, neuol to '1aorr v
9ouěa6!ýcb p€dbínkách rEěg rozhotluJící'b!a!ě. DělalJgt[g
věeú' kteří v souěa6qýcb oBuóoqlich cbýílícb zab.zpeú{í
Dejzá}]ádDější potl €by rEšlcb občgn!.
DěLÉcl' ieqb!Écl' í!ž!Í'5rř1 a ctáiní placovÍúcl v !Írtryslrt'
do!ďalrě' E 3tavebtÉctÝí' ze!ědět6tví' v3 EdraÝotdctÝI
1 Da ogtatDícb ú8ecích tÉlo.lbího bospo.láistvl a 3po1eě-
noElí - ÝJd!žte v€ 6vé! úg1l.í a zsbézpečujie neilÁl € chod
výloby plo potřsby Eěl'ch oběa!ů' néě€třete sÍýcb 6tI a



obětÍt
bscovníct v žebědělství - do].otřete 6I.112€ň úŤo{y a ŽĚ
bézP€ěté td. předpoklády !'!o ásob.'vá!í obviatel€tva |Í!t.
'ýDí potlavlřtsblt
!tBcovt)í.c1. potfávtbářsLébo prĎry61.u' peláEtr' DA6ného !ůú-ryslť' h]'éká!eD 4od.- Po&ŤaěuJto v obětavé! Úsi'lí zaJls-
tít do8t€tgl potráÉúŤs!ých ýýrob]d plo vg.cbry rEše obča-

hacuJícÍ v železnlč!Í' Dá!ádDí 1 GoDní doplAÝě, tteří
Jst€ ru&dnou pňékotÉvalt elbořá.lDé obtíže, dok€žto t zg

::::D:ch 
b1:oÍá:DJcb po.t!í!él. zabez!Éětt doplavu práorJÍ:

ctch do zaÉstDáDí a dovoz suŤovltl s zboží Plo p!úryst .

5l.Y]: :: 
obEcíEe lla prácovníb' Ýé stát.rúD á dttrŽstéF

l'Í! obcbodě' Ý Egtauácích a závolDcll .ÉdelDéch - zábez-p.čt6 našÍ!! oběánůD !Ét.up n€zlvtlJ'ch žlvotDÍch potřib azabez!€ěte plovoz veŤéjného EtlgÝováDÍt
PrEcuJíď. elé}t!ÁreD' pbnár6n' vodÁren' llacovrurcÍ zdlF
Ýotnicl,j|ch ařÍ4ru(' t €IetoE!ú.kBčDích gpo jÓ' Eř. JN'ch!(lělovacícb lE.ostŤ€dkú a Ýy všlchd dslěí, tE ttelych
2áÝ1gí 

-nce'oÁt.hí 
Žlvot občaD:' ilotAžté 1 nadÁb zachovAtp\yr|tlý chod záÝodú a zařízénj|t

sdldfužb a 6oud!uz1 odlo!áŤtt
naěÍ! zá&]adnÍo předpo&lEtleo Plo plÉ!í ltds\ýcb a !u!á!-

::i :]:".**^ 
a PŤo u6PokoJováJú potřeb a záJnů !.á:aJr.lch Je 6vobod6' 3tátDÍ Buvelentta a rle@!Íatlcb' €octa-llBnr&. v toh spgtřujeDé v sqrčasné době hlav!)í zátr!.h'dalěího Ýěe6tt€lDého rozvoJé nálodů čecrro q stovekůt

Up€v|llJDe Js.hotu BeÝol.učDtho odbořového rlllltl' dělnlkr] a
::::'-t::""; 

ž€E A.E,Lá ež€' &chů A srwá&ú, ve kté!é &EÉ€ sírg. zaehov.Jn€ rozvBhi a klrd' Ďpltpueřoe Óao;
" |.*Ť*' 

a.ilstěte ochŤanu záÝoit). vyd!ž!é v úsllÍza!.-peělt|no!Eá1ní cbod života v naěí zéd a Pielo!ÉveJbepo!Íže' by{ tl'ldo|r gébevětšít
v haze óne z4'sryDa 1968 !ředsédnlctrĎ ÚEo

_249_

yag.p5t-s9u.d'gl,-u šeUrp1n9,
oblacíÉ €€ !g vá3 &}o rB piedgeóu všégvazové ÚsttédDí
lady sdvět8kýďl odborů v heJtěžĚícb chvílích naěebo rÉ-
lodďJ r[aše v]ast bJla v noc1 z 2o.' na el. slpDA Ú6a
o:::*"..$ . !62 ýědobÍ a so:hbsu ples1d€niá repub1íly 'vláry' r{áiodního srEoDáž.těDí a ústře.híbo E'bonr rorr-
!éBtÍcté gtt'any ó€slc9lovoltska ohpovánq ÝoJs]ry sovět'.
B&ébo sÝaá! llěmcté deEok.Atj'cté .ePub].1b' Bo]}laElé
lidoÝé !€Publt'lv' !ol6ké l1doÝé lepubu}y a |.Aáafskó u-
dové t€Publth'. stá1o se tg]. v době' tdy Ýě1chtú rDěl
p.ácujícÍ' vš€chen túš líd vyrjsLládal !é Jvětší ú61lí k
lozvoJt éocla].1stlclé .poléčno6lí' t posíleDí nÁlodního
hospodářBtÝí a & vzestdPu žiÝotťú ú!ovně. lluótv Daětcb
občán] pÍlEpívátJ oběta!ě na Fond lepublllry, nsbo! 81 přá-
ly' Aby s6 Č€sko€IoÝeEká socigllBtlcl.á ř €pub].lta 'stals
hoŤodáŤsb drrún a ptat$'o creneo socrarrstr*e/looe
léěenstÍí. stélo * ts! Ý době' tdJ Ýěecben náě ud o€'Dě
věř1]. ujtětěrí soÝětsl.ých 6tÁtnl.ků' vyjádřénéD ns s;F
lečnÚ po!'atlě s PředstsÝ1télt naěí stlstv v čterneJ Ed
tlgorr á Da gchůzce předstgvlte!) kolr!Ést1ctých stlat!
pět1 zéd v B!átlglávě' žé Jb naěí vnttřní Ýěcí, Jsr sl
uelořÁdÁEe své poDět'y v zed a že suve.e!Éte naěeho Eoc1a-
r1suckého gtátu jé plrě zanrčeřs. Doělo všát k tEs1cLé-
nr orylu - k událostéd, l.teŤé tť @b\y Dít Dedozíhé
tÉsléd.w pro oez1Dltodbí děIrúclé bnutí' ávět sociausn
a kordtnisll' plo Éételské a blatlgké vzta}v laěich ná-

cblacíEe ge ploto Ý této těžké hod1!ě Ďaší vlgstl j]a vás
a váŠín prsstřednictvíD na soÝětské odboráře a pracující
sssB 6 naléhaýou Ýyuvd. DedoPuéite' áby a.réda - r.!'i.iší
ostobodítelká' jejíž futinné rrrry se nesozaterne zapsai
do sldcí našich náŤodů' sé stáIa a!oÁd@ potlačující
sptBvéd1tÝé tlžby LLdu po svobodě. udéjte okaEžltý odcbod
sovětské arbády s voJst lĚDec&é deĎbat1c&é !opub11}y '!o'bté ltdové rpubttb' BuuúŤ.ké llcoÝé lePubltb| é
!biía!E}é lldoÝé lepublÍh' z úzed čssR, ab} Úgtávní č1nl-



telé' řÁťbě 'Ýo]..Dí ' vú]t li.lu' áé opět ujarr 6ýJch n,uikcí
a věq! Dá&Lch DÁŤodo ó. vrÁttt7 do J.Jrch lu!.oul
Y It.Azé' 24r.a.1968 Přéd6édElctio Ústř.dEí ráď

ěg8ko€lov.D!ůý.h odb.li 
.

ra!9l loráÚql' Pltdséd{.

$!t!láěepl- l

JnéDéE Ýýsot.ošl.olsrého ýýbolu rcč a 6tladclďcb oEgaEizá.í
9'€olýcb štol Ý Prgze slaYrD6ttĚ.'PromašuJ€!.' ž. sé prně
BtaÝíE 'á ulrlgeDÍ rtvi !íloláilrébo 6J.z/u BtlaAI s !oÝý
ú6třěťlDí \ýbď 'Yolód' Da sjeóu; Př1stupuJ6!. obúltě
L PlEěld BJ€znoiých uBDóóeDÍ a tálé .tťaerctšb orgďúzAcí.D
E wso]ď.b ělolácb Y lŤgz3 u}lédáE' aby o&lDžttě pŤl€td-
PtJy k pběDí usn$.ní 6Je'du poius pobDl' !Íe!é p.úběárě
dogtÁváJí a bu6ou dogtáÝat oil práÝoplAtně zvoléDJ'ch strE-

souča&ě wJadřuJous toto 6vé zásadbí .tajrov16to t néJattu-
{].!ěJšÍu otáztÁE tl!!ění s1tusce t
ý &t.acf1cry áaar,alg oe sv]icb ét.gh1c\ých t ú6ial,ních
ntjúcí Dobu o\Edltě uJmcut sdrd!\rzL hbě€k' če!ní.k'
sBkoÍg!ý' špAě6t' rr1ég€].r štho! l Gt3trú lnieltloÝa!í
souťltu'1 e ilohll lvto nrjůce !te!uše|tě wtoDáýat. ?€vtrě
8toJÍDě 'a pre6t0eDtoB Ť€!úblllv Eoudlohen svobodo.r; {ýE.
Lollv ilBa'.nó a 5abo'váná ělntteré n.u'nÁvÁn. a JBJl.cb
polynú e plohráěgní rllbuiléEs dbÁtt,
2/ ,ÁdÁb., aw ot.!ž!.tó opuEtila úz€d čssR olup.čDí vo,j6b
áŤDáil valěBv8].é 6ddrvyi{
'./ Po dobu řúE vnlrcoBé ol.upacě a přítoonootl c1zícb vojsk
nA Daě8D úz.!í olasntÉJée p!ác! kolrrtíst0 t9!' aby obča-
Dé Pr.ořÝoÝelt .vůJ odpor Ýůč1 obrpac1 .o''vá'ÍýEt folEEli
aby bedocbáze}o } EroŤ'áž$oste! a k Provokacíq;
v táto tĚžLé ďlÝíÉ soDlq)ěB s€ }oléo nďě 'voleného ústře.t-
nÍbo ýýbolu Y l.ďdý toEblsta rE evé! nístě 6p1ní bézé
'byt.ku 6vé povínnostl !účt Dárodui..
v bazs iln€ a{| sryrla l95a BEoto&ols}ý ýJbo! rsč
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!orě!ss'-B:g! leIE-třÍ !q-('$'Ep!á!u-
c€lý gportovní svět pložívá 1etoění lok j8ko lok otyEpiř

E!ý. Po cerou h!étď11 nwodobýcb olJnlijských r]eŤ a tal.é

1eto6 v lb'dhl nepú'le jen o zlaté Edaí}é' Dýbrž př.dF

věíe o oslaír tě!.esDé 1 ducbovď kultrťy !ú!od'l a J€J1ch
přátelské vzcJemé Ý'tatv' igk Jálš to vJJsóřuř orJÚPlJ-

s}Á cbaÍta. Ms1lné čtrv p!ot1 nálodůE týry vžď o]yrylÍ.

sxýn btlrtÍla odsou'eDy a FoÝ1nlté zéóě tryly ' úěastí r.

Posl.edníE pŤípgde! tvro vJtlolčoní .'ll !ťo lEgPraÝed]lÝé
chovÁní &Jí Ýlády Ýůč1 čé!!och0o. soÝět5)ď 6@2 bť1 Jéd-
DíB z neJa}t1vněJších p.olBaátonl w]ač.Dí ůl.

T těchto drBch věák q3t]prJe sovětgl.ý 9Ýáz v ŤoI1 @ohén

hBiebněJší,. ME11ná o] pace bsa Je Ý tákoYál Ťo'po'u B

huíán.tlíE posxáníE olyEp1Jské ryě16n]ry' že sovétslý sÝaz

tío ztŤatll !!ávo úěa6t1 rta )c!K. ouryllstých htÉch v

ll žrJs vzí'6ě6ná obrytJská !vé].en}g a necbř Ešl čeg).ř
slovenští spcEtovcl Jsou JeJí!í ná.lě€DýEl Doslté]'t

zaéloužll.ý !l.i! gpoltr
adl ztope! Ý'!.

(&rdé prÁvo' a.8.1968.)

!b!s$-sgo!o!nÉh.o gogierls!ÍskÉhg !eEk9é!oYé!9!a!
NeúáDé $.n(rr ložnogt BPoleď g vÁn1. Budova sÝazu by].a
obsazértg okupaěníld atEÁdaEl. PlacovÍícl naělch !eda].cí

Jsúr lozsbbÁnl. }h@lže pEcovst áď bz1nálodď .0.aEn1.

oblacíÉ gé Da vás, abychon wJÁdřlrl 5ýé přegvědčení' žc
spo}r t náE1 EzĚdíte jed1nď ré8árjú vládu této r€pubu-
tv v č€le 6 1rrg. če!!ú}en' že n€z.gdíte !oÝě zÝo].ený
ústŤ€dní !Íbo! t.sě v ěe1e se soud!]hon fubčeleB.
zachoÉÝeJte &ud a Ťozýabr. Naěl Jod1nou zbŤ9ní Je gíla

4š]"én€L. Naěí z!!arí Jé přeovědčení' že .hávda nÍtězt.|.
DneE t v budc'rrcnoŠti' a Jsůďchkouv okoúostí nepodpoluJ-
té .ir}ýkouv pohrs okupantů o wtvoŤoDí z!ádcovs}ých o!8á-

n! Ý todto státě. rbsvšÍte' neÝldíté' EýÍte' neznáie.

(sfud€Dt' EI. zvl'áěbf wdárrí' 25.s!pna 196s.)



Po!áh€Jté sobě a sríJb zq €ebcir. Jeden 2 ÝŠecbDy' Yš1'.h-
nt zá J€illohoj Bo&ot'jte zú.tce' boJkotrJt€ Jejrch !odl-
ryb N€poDáheJtg $q.l
Pobd buóetg lrovďlt se zah.anLčnín1 DávÚtěÝnílyti ŽÁd6'€
Je' aby 1ld laJr.h záEě Duttl vlády iěchto zeEí' aby 'áujg-
ry t'ozhodEé 6tahov1slo k aalesl. vúč1 č€BlosloÝeDslo; l}|y
ttělhícl těchto zéď sabotovsu t<'dě ágÍo60Ťů| aby zaoég|tgF
cl l.t1št odEítal'. É1jíEat Jejich létadla' aby pťacoÝ!í-
cl .bcbodú odEíta].Í plodávat PřÍgluě!ÍkúD ágfesofó; žá.
dejt6' obý jeJ1ch z€oě přén*rb it1p1on.|tlcké gbry g vrá-
dáEL obpanb!. rGJdo jen o česLoslo!€Eko. Jde o gvobodq'
svět' kteÝ cb.e žít v dnr. PřrpoEňte J1'o' Že d.ž v
'oce 1939' tíE žg pone.hál Bvět čěsko€ro€nsto jello lŤuié -
6l ogudu' dál Příěinu ke vznlku 1I. €Ýětové vál.!ý; svět
ná Jodlnou oožno8t..všed' zpúooby abr{tťt tý.9D1i' tté!á
se Yaúéí Etl ěeskosl@ eEskéd;
lbEáEé J'.nN dóžnost. P!.oto p'oEíE' každého' tdo ná Eož-
nogt p€ét r'a psací! stloJlt Ťoznnožujte tento k'Át!ý le-
tát' ěířte jeJ D9.1 l!(le!í..

Iry JE@ s vád - buáte é nÁd''.
sÝaz česrých nov1Dářú

(lePo!té!.' Eedátovaď tlštěŤ'ý ].otÁ}l a51 a4.s'r968.)

}a!o!áEné !D€o9Eě$(-,PPáÝť 9N! r !!9z9 2 : !+lš yylur'í
Dlazí 6poluoběa!é Píalv 3 t
obŤacíE 6é opét n! vÁs s dA1ěíD výtlskéE náě1ch 1DfoŤDač.
ních u!!Áv; Jej1chž cílén Je 1řÉo!úovat váé o eltEcl na
obÝodě, JákoŽ 1 o úkolech' !ll,e!é je tŤeba Ý sdlcasnéD ob-

božíÝÁÉ ětÝltý dén okupoce měí Ý]ástt. !q!žeEé 6Eé1e ří-
c1., že zéŇty okupAntů se nedaří' plotože naŤážejí ná znaě-
ď odpo! měehÓ uou. NgĚe légální rBt1tuce od.ážejí tlat
a po]o$y o&upantů o spolup!ácl. raeé obyvatété lAšeho ob-
vodu Ý těchto kxltlclých dDéch stojÍ j €dDotně za před6ta.
Ýiteu lEšeho státu' kteří Bjí Jeh. !1n@ /ú'ě!ur o jed.
notrréb postljj 6vě.lčí :ada příkladú veěÍ obětav@.tl a
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lg! € zdo na ryllt pŤoděÝěíE 1Dtctatlvní odgtlaňďá'í
otYlentsčních tsbutí uuc a pop1sďch čís3l dod]. P.otožé
exlgtuJe božnost dalěího zatýkání' žádáno vš€ciuv občg'v
obvďu; abry EposbtoYatl žádné lníoroace o &dootuvých
obyvatel(ch dod' odgtlatÉu Ý iloEch 9e2ná!v &růcloDá-
ňr a !úb€c GecbbA oznAč€ní' kteÉ bJ eh1a lníoloovat
o obyvatelÍcb domů]
'ádáE í.tJůc1onÁte občgne\ých !&oŤo' ĚI€tv ilobovních !ř
n1sí' .bJ R].1 Ýe époJení se svJ'D po31mc6o ollv a plEl]t
jeD t| ůory' ].tďé J1D trrddr tíBto légá}út! o.8ÁDé! 3tát-
'í ldoct u1ožeby. vzhled€! k totdr' žé toto nrDoŤádú vydá-
nÍ Je publtkoÝálo Ý orezenéE DnoŽství žádáDé' abyste o too-
to pokynu nepfodleně lnfornoÝá1l dálěí občarv g írr!&cloná-
ře Ý dstě byitliště' s cÍte! zaDo'p.ělt @'d!É}ú @tE!!u
doE] a JeJrcn obyvátél! t's@ s váE!' buáte 9 náEL l

Info&ác€ o'á6obovánÍ obyvAts]stva.
?ésobování Je v tÉncl da.ých úožno6tí zabězp€ěováno; DIB
l'!Éo!úgcé olchodních o!8ad.Eací J6 bóžného lol.Íúál.bíbo
'božÍ dostaték. Přédnogtt!ě *tou zá€oboýány ploóelry Ei
důležitěsín zbožÍb ve óEy6lu poÝotáDl EÁhrB' do ledné
tulr..,i Ey]J překobdřv obtíže nedostath ben'lnu díly .úč1!t!é
poBo.l ÉíglušEíbl iaší alnÁdy. v sobotu á ned.I1 dopoléd.
ne budcu otevřetv pŤotléj'J chleba' pďud 5e i o(laří zabez-
péě!.t dodÁvb. BěheE itn.štúlo dn€ 6e usb't€ěňlrJe !!zvo5
, vagon! braDbo!. Dáré uPozoď)uJebg občatv Daěeho obÝoilr'
že s ohtodoe ŤE Ýýzvu okuloěníbo veuter€ JEol rěstAutačnÍ
'ávo{y uzaÝí!átv ve 20 hod1! a ťvt vt.láD zá}az podávání

rpéluleE ns naěe €PoluobčaDJ, aby uhožDitl Ť,]t!d' DÁtuP
zÁklad!Ícb potlaÝtD osobÁn přestáAýD a těžce tEoocřvE.]
Dbčaié Ý doo6ctl' olganlsujt € Ý tobto gtoěfu oběaEl.ou Do-

zdlqýotní s1báce Da obvoitě jo rc'oálDí' plojéWje 6e 1
zde uÝědooě1o8t rEš1ch spoluobčan], l.ieiÍ wh].edávaJÍ
zd!ávotnjctotr loboc Jen v těch ptípadech' kdJ Jé tobo B-kut-
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x (lcta.ib o zď'ÁJebí ěLo!.nlbo roldr váb ďzBfrrJeE, 'é buž-
ší pod.obnostt o teŤDíN 

"aháJéní 
ěl.ol.tltlo fubr brd@ zdt-

ry v plvé po]oÝ1ně !říětího týd@. lteProdleně vás budéDé

Š.olští a kultulbí placov!íci Da obvodě PÍahÍ , wdált
Provolání' ve tte!éE sé P]Jlě ótEÝí 2a DÓÝě zvor€ď ú6třed-
!í ýýbor trsč' 'g légÉlní vládu á l6'odEí shŤosážilěDí čssB.
aÝodnío nálodním výbolu dochá4Jí !éÝ!t'J oběani m zoě-
N názÝú někte!'ch t'uc, nosoucích název liédgtaÝit €tů
sssR. Jedná 6é o u11c1 lbllnlnovu a (oněvovu.

Těsně před uzÁvělkou tohoto hleořÁdného wdání 1rÉoť@č.
trích zp!áÝ jslE obd!žotl plovolá!í ov Ksč v !'aze 3, kte!é
bylo s.hválsĎo nÁ etDořáťlnéD plenátníE zasedÁ!í dnrs v dř
Poledhích hodttúch a ' !t €!ébo uÝéřéJílJede podgtetrcar

obvod!í \rýbo! Kooů!.gtlcLé gtlarv čegl.ostovénská v fuazg
3 vysoce oceňu;e g ho.tlotí Jsdnour a lozhodn@t placuJí-
cícb naě1ch závodú' 3e kiero'r př.istapili k protegihí
gtáÝce pÍotl' oblldcl. c€rý ziŽkoÝ' všÍ.b.l oběané bez ŤoF
dílu' byu soltilá.Dí 3 vád .soudnrz1 z Iég]y ' ?apí$n'
s váEL.topŤaÝác1 a že]e2n1ěÁř1' gpoJat1' plecoÝníct odbe-
roÝýcb o!8ánů 6i€Jně td.' jlko s vádt .Hšl zitlavot!Ércl'
p.acovníc'. obchodu e .lužeb a věech po.lD1b] a úgta!ú na

kdogt o okaEžltý odchoó obrpáěltích jedmtel podepsá]'o
t15íc oběanl náěeho obvodu - E].adí' stáŤí' žerry 1 d,ž1 -
p!o8tě věicbnl bez ňzdíIu. tím znow doLazujÍ, kde v
Bouěásné d.bě 6toJÍ a co ďItějí' E]áé Daě1ch 91!éĎ E
ce].én obvoilě l]3byl v pdběhu gtávkJ u!ťLěen an1 Ý Jedrnéh
pŤípAdě| Byl vážnol výstlahou věeo olop5nt)o' !v]. Ťozhoó-
ďn va.ovánÍn a požgdávken, ábJ odeěu tqo' odkud pŤ!ěl1t
cé]ý nálod ďekávÁ \ýél.dok led!ú!í pŤesldenta lepubllb
Lrdvíka sÝobody Ý lbgkvě. .'soe !řesÝěděerú' že čestně obhá-
Jí náěe 6tanov!s!a' že oil@ítŤE s*ékouv pon|žující pod-
bÍn!ý l ! t
I,á á gébou podpolu náprosté většj.lv našeho Lldu l
avodní výbo! stlarv děLlje v.eb pfacujícíd á občgrúo
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křl.ov. 'a Ýslle !Ýě.loDě1o6t. !oud.o6t' ttÓllr dogrd
plo&ýtl1ť zAcbovolD sú vllchbl !d!.vó a optÉÝ!.!é gebF

Yědod á lo'vat|u Ý DÁglgduJících bodbácb a artcb| llaď
vytvářeJr bodlotq' Elró c.lý !Át.od pott.bul.| .BE
př.3Ý..|ě!E1' '€ 'aš. J.6botA ÉÍErtí ótuPa'rtv vzttát B€
svých leslvg\ýcb požadav}ú q doDutí Jc 1bE.d od6Jít !
DA!í 'sEě a uloždt tal l.aá}í čd'bnoát .t!á!l'c}ýcb a !á-
LoDodú!ďch oŤgáln Ý č€lE s. loudnrrty Drbč.k.lt.svobodot.
č€fuítsd A darěíd' l
stoJí!€ !.Y!ě 'r noYý! útšodú! výbo!!! 'Ýot!ď! b| xllb
6Jé'du 3B! . 'a !ě!t'lďE Ýýbď!! 6tlaqy v P!a'.l
aÝo6tť Ýýbo! IoÉltlgtlclts|í st!e$/ &6ro6loverFla v ira'.
' !v6ť a .pelulFgcltJ. . Ýáltt PodPoluJt. D.! |lt

eoÚDtář€ t6 ónt.

E!!t Plu.rdýl?
lřt'poEňE s1t ByI Protl svolÁ!í !1@Ťád!ébo s&'du v těcb-
t. EtEoiÉdďch chýílÍc!. xa 6Jg'ó .. !.itost!řLl. !í€byl tg-
té zÝo1.! ilc ÚBtř.drtíno výb.au. lk př6ťls.ódrct'u v obé !í{-
t1c}é ttoc1 PŤétl ohr ací D€!ěl ro'hoóné 6ta!DÝ!.áLo.
taré ab b€lm Ý úYahr! vuká2€1 6Jo'Áu, 'o J.0!í o uÝo1Dě-
!í 8odruba sÝobctty a datěícn. A J.l . Pr.s1d.Dtéq do
[o€}ýy. lle JG1 Í lDilť.t
Yěřlt' ět eý''řlt'
sledovgt1 JsÉ ho často D! llllqých k!ájB!ých sbtoDÁždě-
nícb a poclb byu !úuné. z(lá1o 6. náh' Játo by htá1 bá
obě gtlátv. ^1o 'a6e JgDé sl nobyll J13t!' Jestu DeJd€
o přftnou objekŤlÝltu a o uEění dogÁlurout Ý dAné 61tuact
nrtď ko@!ool8' vJbqvuJé sé nán cba.ákte$.6t1ctá scéla
po leho zvoleDí na klal6l.é }onJ6!6rt!. ' 6.dgirtě st potřÁsl
lulor 6 ilceíoo xěnc€o. ryb to v.l'kotlsost vÓěl pcí.ažené-
Ú? rbbo t.át! pro p!í!!1Ýc6 .'osáÍt !ěEc.?

lčri jgE DožÁost v1dět ho Ý plvní d.n okupac€. Eyl totlž
Jědiqýts ěléné! Př€dgedDtctva B úožno6tí volnébo po!ýbui
b oL!@u P'.rD-východ hovď1l t. nělt€ťýla Ítrb].c1o!úň!D te
sblonážděnýE. Ptau é€ ho! Jál. to by1o 5 IrdlN' Koldet\eE'
BllateE ... lcu ptý výbE{9 Jén !.ot1' něLterýE fonrrací!
prohlášebí Éett9e.l!ÍLctva. N€šeLI'' Ja! to ve skuteěnostt
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by]'o v ofu l.rlt1clou noc. NgŤ6L1 Ý oosenér sbronážděhí
něLolltá ffrlrkclonÁřú ! rĚkdo sr\' to ř.tl v lozhla9e c€ló-
Dr D&oduť A dobř6' ž. to Ť.I].' ádaielů! DÁ té gchůzc.

DA žádost áby BÝolal Gtř €dní výbď' tdyž je jédi4ýE čre-
!!eD př€dsedD1ctÝe s nožnoltí J66rÉní' řetl' že g1 to neĎ]-
Ž. pď t! 6ebo uít. ^ Jedtná 1EtNkce' kteÍc.t del' byJÁt
klt.t' kl1d' L}l.d ... sáb bv]. obolr'unodné kutlď. PŤedsed-
n1ctÝo balBlého ÝýboE' Jebož Je v€dotlcíE taJemíke!, Ér-
Jalo pat r€zoluc1' ).te!Á 6e ÝeI!Í zDatébě uší od Ýš€cb

J1Úch plohláěéDí klaJs!ých orgánú 8t!a!v ' ptdÝě 3vý! !11-
ds!' s1Í|[ udlněďE tóDoD' gvýn lla!ádínÍn k jédDání 6 o}u-
pady. aobbolantsj.á &zoluce' řo}u J6Eé sr' uÝeÍéjnlu
E1c.' ále pod ní Jsr dalll lbsdth).a.íoé ! Ďabádall|

Yěat' čt nevěřtt sqrdnrbovt Pluélov:L?
z. ztÉdcovstÝí bo zátí! n6obÉ;uJée. rle z qčtávacího
átaloÝls}€ arc. Ploto 31 ho vlčl Jsbo osobě po@clúÚe ta-
l.ó. Jesttl FoikÁž6 či!v, žé l5É se !ý11rt' pat se írl fá(tt

(svroda, 24.8.1968, st..2.)

lo!1Ýtlá lraPgc!

Jtž počivrté J9né se dn€g PŤobudj.u do dne' Ýe kte.éo
lacbotí págJ tan}ůt $ž čtvrtou Ďoc J6Eé 9e Ýzbouzeu
třeakaÝýn wu}eD vý3tře1']. J6!e okupovóli. rysríE! Že J6
to ta n€Jpod1vn6Jší okulAc€ ' ktelou kdy h1stoťie zaznee'a-
]á. s1tuace' ].dJ tén tte!ý Je napaden a chce Be bránlt'
drgí ée b!áD1t přod€věíE tíE, aby nepadl J.d1t\' Ýýstřét'
kdy se bŤání prot1 neJhlo'něJšíú zblAníE Jedině svýE k11-
doD' lozÝahou' vtl! €!t. okupace' ve kte!é tak ElobyD o!ír-
pačhíe voJákůh tekou po ivářích E12v 1íto9t1 a baňby ' ae.
boi 

"áčíttAJí 
cháPat, žé byl1 podved.n1, že Ejednou bAjí

stŤllét do bezble!|lrých udí' o '.te!ých j1n jejich oflcrál.
ní plolagaJldg 2, roh: tvldile' že jsou jeJicb přátélé.
By1 js@ osobně svěókeo gltuace' }dy pGádka Jedboho bn}o'l
Ý opletároÝě ullcl odDíita lozkaz důsto\jník! rozehrtat tta-
čen1c1 D.aě1ch lidí koléo tábku b.dáb,. z$trěll1 je p!ot!
příka^ 0o poch{,. v1děl Jseo' jak mladlčkJ' vojá]. se loF

- z5.t -

vz]J].ar' kdJž oé bo 6t.tá ž.ná těPtals - co toÚ řotne

tÝoJe Bt}a' i1 o too' žó tJ' JoJí 6Jn' z.le Ý.až.líě pokoJ-

Eé ]idi? ověeú' n€dooDíÝeJE 6s plo tyto přípa{y ' žé by

smo oob1i otupač!í ÝoJácl lAsNě !áÝát€t' kóJby pŤiěe1

Přtlaz áčít páltt 'e Ýó.ch zbfaní .to !á6. Určitě E - lao
voJá}á 16 rozláz' r.'láz.!. 1ploto Jio dejEe nAJevo vždJ

ďe id<' aby to tlgbobll povďovgt 4 plovokl-

ci' že js6 zde nevítallýd ho6tý' že Jso'r DAěl nepŤÁtóló

dDe6 ito&once úhlaÝDí nepřátglá; t|echi p'oio Jedí l €n to, co

s1 dďez1!' EdáÝéJtg JlD pít' noJEďtěíE 8peteD n€déJÉ ťtá-

Jevo tŤoba Jen o}d!žl'tou lítogt ntl Jejicb PoatAverún.
rhjí zde své udl A tl foto8!An'Jí. rrď by Dělo být váě1ch
dobťýéb sldcí zn€užl.to } !ťoPasatúě' ž. JB!é se €tFd g !r-

Dl. soířllt' n€bo ž. J. přlJíoáňé JaLo pfité1.' t{yž to n.-

ní pIEÝdá. ňíLa1 JéeEt Podl.fiú otupace' a & to to praYó

€lovo. okupace' ldy Ýě6chrv utlce tssr Polepery pla}áty á

vý'Ýád. lsotl o].upaniůo' tdy 6tá1€ ýycMzéJí gÝobodDé DF

vlrý á ře].1 bychr ž. J.J1ch pď€t 6. naslále 'vyěuJ6' tdJ'
pďÁit joště pŤgó v.ěk€lou slEtu ohrpett 1 zt{dcú !Dí 6Ý}

bodď brE č.sloó1ov6tEkého !bzh]á8u z přlbýajícícb 8tr-

dlí. i'e to okupacé ' kdy s€ ozýváJí íeřeJDé !:ý'Ýr te BÝorÁ-

!í těch a těcb schůzí' kte!é MJí Ýyslov€ltlě p.ot1dkuPa!fulé

'ahěřéní' tdv s6 óotonco Ý neotťčé$jě obtížďch podEÍrůách
podatl1o uskut.ěDlt &o!ání otnoŤádnébo xw. 6Jézdu 6č. .I.

to €Dgd Ýšechno pfoto' ž6 !v o]opÚtgld noc t'].a slebá,
že tť ÝÁrErá pciržít rú6t1í? &!o viděl ďtÝé a laněné hned
p!Ýní d6n jéji'ch přícbodu' tát. todr nevěíí. Je to poólvDÁ

okupace ploto' že čééký a 6roEns\ý ud svjD postoJéD ctzí
volékJ doélova šokoÝal. zř €JDě t'yu 1óeoloaicl.J !řlplaÝF
n1 E to! že nás JdN ogvobodlt' že Jtn padnéoé do ú.učí
s téd dché' ále zJevné nepŤáte]ství' ne tont.aEÝo]'uce'
ale kuó. $e !án!o' kteŤÍ tuto bl1rtáltÉ aa'esl př1p!aÝo-

Ýali a kteřl Be neElí pťávo E4ývái EoudN\y ' nelyěle !é-

žr.. l' €j1ch Jedmtry, tál vzttál.né od 8vého celtlA v lbs}

vě - lgou zEátené' r9védí 51 !ady. Íékl tv.h' ' € prÁÝě

v toB a v D1čeú llné! ř $8].Ť'.čLa nltlěJé' kte'á !áD 'bý-
vá' EIÁ' ale pŤecé Jgětě doutnaJící. EttŤ€jBé přátelél



Yž{yi J€ ětvltý d.n obPá.e a sú ge nepo.lářll. ustgÝlt e!.

$rýLouv !.olAboBantslý oraán - l€podaŤtlo 6e JlD wtožtt
pďÁ.lDě aE! €vé Btáltovt€ko' aÍÉ wsvětl1t' co c}ttěJíŤ
v'tÍvéJ@ . DuáDe s1lní, statgění a ngúploébí 9 př1to!

LrrdDr a rozvážní. v toE Jé Mě€ BÍ]Á.

( svobodřÚ léaá!.ní ěé6Lo6roléD6šl !o'blá8' 24.a.196a.)

!o!r$srg ErssEo-olupas!
qnrpace čssB alDÁdarú Ét1 ze!ú Ya!ěaÝBl.á solouÝf Ýstop'.-
la do čtvltého tln. a 1 tďž v tuto cbvíu l €ětě ]€dž€D

P@oudít Ýěecbry JeJÍ a9peliv a důll.db' !ělte!é dí1ěí
'ávě!y JEs už Da ní8tĚ.
M6trď tr'oL !!ou čésl@loÝenáté soc1austlcl.é republ1c.
otřá6l už ia.L Dafi.šenor Jeilnotou ez1!á!od!íbo kolnlulstlc-
tého btutí. okupeci odsor(ll\, Ýě€ď!y 1eBábÍ kootÉ€tlc-

té 8t!a.rv ' ry8pělých zéní Eý!o!y 1 ostátDích óvětadílnt
6 ýýJtokol eolern16t1cké stlary lrrcelbutgL!' kte!Á Eí &tl
nělouk dálo č1eĎ[. hott. okupact č6éto9lownals €s Ýěá!
vy8lovt\ý 1 LoBrllgitc}á €ttgry a 6 nlE! ByryAt!'ulíd gí-

ly ns opaěEéE &Ííitle ' totiž číDB]d a glbáDg\rÁ 8trana A
Dož!Át ž6 pod l €Jlc}t vu!€ts' enlbo E zátlailě ÝlaBtnícb
dva'b' 1 rúzDé poutlctsé síly tzv. třetího sÝěta. ol.upscí
čssa tet oo*omto vea.ní }sss a da}ěícb toBrnlétlc!ýcb
étlaĎ lozkol !.uÍDÁŤodDÍto ko@.lttlctého hnutí' |.tofé sc
d!t.s t\ozPaťlá pŤ1néJn€něín Íá čto'řt gkuptltý. Jédnu z nich
predgtaí:Jí gtlanJ pětl ze!í va!ěavgté éltlolýJ' druhou
tvoří ěín8rá a alDá$tá 8tla.r)At tt.tí ÝJtÝéřeJí Lo@'úBt!c.
té 8trďv 'ápaBo€vfas}ých a dďěícb bogpod6 g|ry wspělých
ze!í a koD.čně tu léo|l koDEtst1c).é stErv &rdEgka á úl.
goglá'is. zóá 8e' že zaDýĚreDÁ podz1&tí tonfeř€rtcs tonr.
Ei6t1ckých Bt!B! v uo8tÝě zústané J6n vldrn@ a ž€ náPřÍětě
trébudé !oŽ!o hovoštt o Jedňotnén ávěioÝé! konrn16t1clé[ r

orulace &skostďéEl.a oouviui" 
" 

jeětě oÝllv!í cB1kovotl
rleltnáloihě po]lt1ctou atEGféfu v€ 6větě' neloi povzbu.lí
vš.cbry pEvtcoýé a t€6lění 9í]J/ Ý 'épadtúch zeEícb L
of,gtl'íÝnějěíBr poétoFr Ýůčí poktoloÝéflr brutí. už .tE€ ge

- usk
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zabá je!í plenélr1í schůz€ 16 22.8.l96a (21ee: Ž1aL' zední}'
z JednáDí pléna lB 22.8.1968

!'ednání kultBního wbon Is 22.8.!968
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oďÝ.JÍ hlásy p'ot1 PřlpoJébí Itlsn ts sn].@vě o n€!ozě!Ío-
ÝánÍ }dórď.b zb!a!í' &ou á budou ovltýhětta Jéd.á!í o
o@z6nÍ rB}stovóho zb.o.Jení a J€ oté'}a| JaL s€ 'tlěDa v
pol1t1ckéb ovzduší ploj€ÝÍ lla ótřsitutí v€ vtetla@r l{Á-
sl1rý lPÁd .to čes]roBlovehgka po(ůop1télně p<'sí].í t'v.
Je€třáby Ý alderrcLóe polltlcl.éb ž1Ýotě. YpÁd do českos1.-
ÝeDlta Je tat Ý lozpďu ge zálry o hílové doloarDěDí ve
světě' 'láhÉvá Ťéa}ě!í! hpelaaugtlcl.ýD é!1á!.
KloEě toho sl laslouží pozo!'n6tt 1 pout1cké flasl.o otdr.
pacej voJéDE}3i záDě! ďuPaěnlcb bcDo6tí se srce zdařll'
aÝěg} toto ge už nedá řÍct o po1tt1c ét!árce věcl. xaž-
itá okupáě!í !íla ustlule o to' aby už v o).qDžlku voílr
ského zásá}u vygtop1ls na JéJÍ podpďu doEácí poutlcká
síld. odé dE oLupace upLyDu]J už třl @1é dÁ1 a taita dat-
ších hod1ni DodE6 Ýěa} okuPační no.nostl nedokázau ozná-
bit' ]<ilo Je iódJ !' ý€(to]cích po11tltÓ. do této zefrě pozvgl.
,odE8 n€uíékaly š1!Ěí 'á&]ádnu v doMcÍÓh l.olaboŤgntocb'
ktéří b po!ábau \rJtvářét dojeD' žé & tu Ýůbec Eěkdot
kdo obpgění voJóLa ýltá nebo ].do E ně čeka].. J€ to
Eprosté po].itl.té f1aéto. zaslolrž11á 3e o ně oplaÝdovÁ
sénlautogt mě.lto l1du 'a svJbt té8á1níu1 ététníE1 a př
lltlc}ýBl o!aá{y.

(t4doÝÁ denokŤacle' v. zvráštní vJdání' 24.a.196a.)

!b.E.-6-véo1 : luěts e BágÉ! !trrÝ!úg ! !á.o 1 !l!tš!ýo.slqg!
oě€LéYáD' že d1vác1 3"o!odné českosl@engké te16Ý12e - a
to Je tátřkA Ýšechen náš 11d - teá dlouho neuv1dÍ á oožná
ghl neus]yší Ýb€tonecké televlzní ledaktolv-}ÓNnisB '
lte!é sl z]ryku vídqt' kté!ýn s1 nswku nagloucbet a
Ýěřit;
Blutátlt ozblojeDá Eíla' kte!é se Ýrh1a na ce].ou našÍ zén'
].te!á zn1č116 zatíD 6twls' a ěasee nožná tlsíce neě1cb á-
votů' zpustoš1le neěe ĎěEta' po1e a dop.ávnÍ cesty q kté!Á
bézpřík1aillvh z!ů6oben potuplle nálodDí hfiloét a éocl'a-
u8tlcké uÝědoněnÍ ěeského a élo! €nského olyvatelstva' Io|)že
zaBtaý1t' znlč1t nebo u]ďást Eše wsílače, Dúže náh ýJ!a-
zlt D1k!.fon Ž N}v, Důžo nág 'anEt do podlolí' Ále ne6].

tbledzní útélv u sovětstého Ýe1vy5lsnectÝ1

v polích ptěd .!{nohladskýe btbltJv"!
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Ž. '!Éč1t Ýů11 tlo pogl.dního d6cbu hléd&t c.8ty' Je} ďou-
žlt naš6dt x1du. ^ v toÚto hledáDí vJtťváts!.
tt'ko sé n.zprons!ěřdr 'Á&ůn nAělch utlí. vAnrleÉ' gl.

í!ovo; vá6 Yěecbto přgd llco!ělEgtí oli:Psntů' kteřÍ bu.

dou vaěín oěíD a ušío chtít vnrcomt 'aplodanc.t kteří tv
byl1 ocňotDl J1ú po6tuhovBt PŤ!t1 svéúr l'.du. lrevěřto í'o
J€dlné ó1ovol &:|o to ry6lí ilobřo 9é socleuó!.E' 3 flělnl-

]ry g ÝěíD placuJícíE 11d.D' Epot'ítsbuJ. ětÝltdLlo:rové
ÝgtšéIecké voJ'lo o tlóícoÝkaEl tadť.], abJ Je o to! pts-

svěděu. !ařt. Jéjlch Ěptnavdr p.ácl' D doÝolto J1E obéuá-
vai nAěé uói. !ř1Jde dobA' Ldy J.á'ch čilv budctr *čto.v
a 2ÝÁž6ry. so{rdu náěebo tl.lu n€untbor.
chtěl J*n vá! říc1 ve cbvílích' kly Ple8ldent svobodá odlF
těl .lo !'og}Ýy něco' co 5€ ni jlž n.podďuo !'sl@lt před

kerou. oiltótě] t&' .||. Ýíte' nrco!ě E zčástl ÝeI!í
ěpatné B!o1eěEst1' oáJé Ý dopfovodu iř1 11dt'' rcza'ljíDaJí-
cí žádnou 6,tÁtní firl.cl', n6zvo}eDé P!ÁvopbtnJ'D xlv. 6Jsz-
dgD l €č do žádné ÍrrD].. € 6traD1cké' a iedy n€rép!ézeDlrJÍcí
Elloho' n6ž 3Ýé v]ási!í Ploraolé osoby á nezvanq! goldgte8-

l.u z c121!v. ^ cbtěl JBén dodat' 'o 5 číoikou Plesl.leít
sYoloda z t|ogkvy přlJed6' re@ohr n1čé@ důvěÍovat' dokuil
neuvtdíh a n€uslyěím rr sYobodě ^]ex&d!a Drběe].A, quřl-

cha &!túLa' Jos.fr s@kovského' rť6ntrěLa (r!.srá' čcst-
EíŤa cí6ďe' JBefa Špaě&el .'o6efa !aÝ].A a delěí čestbé
ÝlgBt€nce' p!ávoplátné !od.é Eěí sPoleěloEtl.
l 2e .l!u}lé' dolud 6. neétáns opět Bvobodrú' 8lceschopná
KodrÉst1c].á siÍaE če6lo6rďere|.a' &jí le€ární xÍÝ.
sjezd' J6Jí na tooto 8jezdu zÝo19\ý úgtřed!í ÝýboŤ g

A16xándleD Duběokěn Ý éel.. Do té doby lokládáD věecha
stova 1 ěl.v okrPst] a Jejlch ÉJe@ých stýů. 'a neplAt-
Dé' našéN 11du škoduvó a rezÁtoÚé.
lrlkde z nág nezapooerE' žs !e cbvílícb' kfu na potupndl
počs6t pfe5i.ténts svolody dau ŤťněJěí 8ovětětí vládci
E vt!,tov€téE 1.t1št1 a uucích !íosL9J wvěs1i čéskoslo-
venótá vráJb t Jé jrcb voJÁ.1 v naě1cb obcích dlBtřelolatl
D].etté ttd1' negcucí tyto v1a&v rE znsDerú nezdolnostl
naěeho Ýlagt€tBctvÍ. % Éož do zBkú nÁší 6t'átní býbtv|
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uzurpované těhl' l.do Jí pohldaJí' ?a'nlvalJ ogllvné talw

z úostéÝBrých děr' ěíř!1. Podob!ú zd. u .á6 éDlt a b!úA|

Ža atín, co Dá ooBtevgté! lstlštl a v ulicÍcb d6ta

"slup1!8' oběB!ú" Bkandďary o!!o tloJnásobné'PřÁtelstÍIt

přáislství' !řát616iÝÍl'- v tóto c,bvít1 .ozdupávaly páry

tantů a botý ÝoJÁtto posl €dDí t'oob onolro PŤÁté1siví' kt€-

!ó Ý De6í zeEr } sovětst.élrr 3va2u by)'o ts} opi.ídoÝé' }'Lo
sotYa Ld. Jldd€ a které !áD !v]'o tgl blutéltúD zplsobé!

whnáno u h1áv a 6!{cí.
Př1Jdc doba' l.dy náo dDy a noc1 zsnálené a. glpnoD 1968

buó<u !ř1padgt Jálo otřesď' faltagtlc\ý' neuvěř1tebý

sen' no Ýětcbnl z Dá6 sé ié dotď dožlJí. Ale ortá příjdé'

a Jé ilobře pro nt žít' p'o nl plgcďat, plo n1 bojovat|

.'e to J.tltď zpúEob žlvota, ].te4ý Je důétoj\ý ělověea'

Jeólď žrvot sl.utečDě 1ró8lď.

(sv.Ďodné iéleÝlzní nov1tv ěi 2.' a.8.1968.)

s ok'tpeDly-sg !.!rgk!qJ! : !krpgn!1-6-6 !8!oIuJí
vyí]áňí yltávy = = DcbAtétÝÓ

DlzéBl ělc'věku. kteď Ee ntěého neštítí a neostýcM' ří.

kálí fuEové Echál a jédnánj' kt€'é z t €lového óa!árdénr

!'pbtÁl EctDlstvo. rakoÝé nAcbalgtvo óe vy6ítá!í vtta-

w. sověts&é s.stelgké stsrÉce v}tew o.l Ešeho le.lDÁ

zk'e€l €ně' ne!!ávdlÝě rDbo také v !€c rtélDfoŤoovály o

č€skoglovenstu' abJ ná!o.v sovětsk.ho óvazu náloddr népo-

.ourrDélJ deoolaattzaění plocégu,Ý ěssl, aE zůótg\y

Evěooóé a 6dhra€1b s oktrpecí Eěí Ťepubl1}v v iu chvíu'

tdy soYětéká pŤopa8rnda udělá z bí1ého černé! z děookla-

tlc].ý.lt státníhl aaPntď 1@PeŤlaus@' 2 vo1ání Po d€úok'a-

tlckéo gocta11gď volé'í kapltalÍs@. liltaÝa v toEto du-

chu polŤaěuje 1 dnesl lcDoNje Ýšé.b!v 5uoÝost1, *te'é

v měí vlagtl plovádí voj€hské saoozvsné EaEodě!žat{,

a Lžé' kd!ž hláéí do éteru, žé govětgLá arEáda a dalěí voJ-

ska va!ěáÝ6kébo páktu poDáhaÉ ch!ánlt ěegkoslovenské tF

ýálDy t úřa{y' ú€táýJ a oběafv před lonilaŤevoluclďÉři a

lÚpeltausEeE. lbzi wBíláhíú pouětí ča8tLrštJ' čegké .le.

cbovrv a Dvořáks' aby Be zdálo' Jrk .ádostně 9e v pŤÍtor
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Do.tJ' clzí.h vo$l cítíB;l ^ Ýědí dobř.' ž. Ždqý Poct1Yý
obča! n'.í !!pEbll)ý n.Dí u! d!.6 . to na'vat !.1€!ré 6eoF

Fb& sovětltÉ .tbáóor' {'b!' J.n a J.D oruPaElý l
El$at.'.i' Tltávy v. 6ý,cb lachar€ůďcb loDnt.řícb použíÝ.í

.t.Jnýcb t.rEíd Jato ry' P!os!!!íYbí Ýcd.trí! l.d€n 196a'
d.!.L!tcl.' soďaun$r lí.d.Jt. a. '!&t táBLto BlowI
!.Jt. !! pozďt Íltdy n6wé1ovuJí Í!&rr svobodá' fubě.t'
ě.!rtíl<' sn*oíótý' &1.g.1l D.Jt. ó1 Po'osl ztt{cí-Il 6.

Ýd! 168ÍrDí .v.bod'!é YJ.í]&í ěs. rolhla.u a Ú iýcbŽ ÝI-

!.c! u.tJěítc !áhb ě.!t!.Dlt !t.bo .loÝcnĚt1dr' n.o'Íe't-u
!. tato J!éoá' Eř.tE-lt b1alatel' ž. D!ě. út.dy p€Eě

stoJí J.B E tědto É.d6taYlt.l1 6t!.rv' vtáťly a lqlo.bí

fuoEt!'' mvěŤt.| l.věřt.' n.budoFrt J.í'cb !p!.vJr a loEF
t!ř. lnít v duclur lůubotóho opov!ž!ňí rl!.l torab.raDlý a
!!ádol typu Indly, Eold!!a' BtŤ6r.at
soudnr'l' oběa!é, vlast.Ec1|
Yltďa c. c!ýÍu !ěžrýE h1a!6! looeDlrJ.' ž. ao p!.te}.ly

beýít. s voló.\y u tadú a ob!Dě!c'l g že t.} P!oJ6vuJ.t.
vděěEo.t 'a J€ócb PříJ.zdi lo & p.o v& ÉBnt.lt
IeďrrJt. J6' n1c JíD n€Yysvětrujb| |bpon)ž.!. 6l tí!,

ÉoPď tElrt{váe J.Jlcb v!lt, Jěs.cb .ortně Plo8tulé' !ťe
ř!(há Plopaaadě' Ltsr.ir crltěJí iléllnfofuovAt vÁó & BdÍl.
Íel'ěně lníotu'at Eohad.uónovó obýYát6]'stvo státú .ibr-
pAěních voltl.,
fu1 lalÍ dě1a a !á}.w. lúěí 'braDí Je Eída' p..o' gtovo

á do61€dná lgDo.oYí'íl v pocbopaí toboto způáobu odboJ.

P!oJ6ÝÍt. Ý6!.1!oót 'thtdo6t ducb! a.á!oda.

(tlróé pt{Ýol a.8.196a.)

:E!:iřli-á-t!áĚégú-vgnts oga!'l-

ltJřtaóvacátérto vé tř! ětýrtt r'A óeéét veěér zněla Ý ?oóo-

1í É6ó voóátn(rr' ].téŤá J. od počÁtku olšLlPacg ob6az9!a t\r6-

lý!1 ÝoJáky' .láÝ}a '. .alopalu. za chvílt doběhl óo blíř
tábo ho6tltlc! c!]áp.c zst!íáce$| po c.lóo těl. a 'brout1!.
!c. ^ e at}úcí n6del€Lo voiláÍtv 8tálo auto á v Dě! l
ttato1lětl klve dru'í dvá chlApcl. &Jž přrJsra E oísto
lBl tvlo Jtž auto p!á'ónó a 6ÝědLoÝé Eohll Jét! ŤÍcl' že

_26r_

!3$ěrú by].1 odÝezgtú do GloEáJe!<'Ýy nAEocDlco' žě iůz byl
zagažén střelle Jednoho z oktrlaltí, blídluJícíno nÁ
výPádovcó' a že ten chlaP€c' kte!ý z€lEvác€ď Přrběb1 óo
Eótgurace' se J@luJe EArel Šárt.a. Ý hdgpo.tě ho 'Esl1
vělcb'ú' byl oiltsltud.
ve}1t61 vB Be odéb.ar se s!ýEl 11.td do vodáltv. NeJdřív6
ho n€chtěl'. v!ust1t. ?otoE !u Jeden z oktrpaěních volá}ú
ns!íří]. 6ano!s]. !]A záda á védt jéJ kottoEb obrněncú l
8véúr podp1u}@!íkovt. stá1e pod htáměDt Baoopals 'aěal
túě v€ute1 JodEt. Do'vě6ě1 sé' že p'Ú! st!áž .ta óÍ1rťc'.
zs6taÝďs1A J.ó@cí guto b9u Ž'. dvátúE lub' a ola!žovýe
BvěttoD bate y, Da coá ř1dlč Ťeaaoval tíot ž6 'ýýě1l
rychrGt a zapnul dá&ovÁ ovětla. By]v prý w6tř€re'v
porhé čtvř1 !átty a voz 5é po někoukE dosítůách Egtíů
zastaY1l o }tloEdu ětěrb. Dva chlápcl' kteňÍ Po šÁttově
útěku v autě 'ůstáu' t'yu P.ohledárÉ a ob:laění dů6toJní&
oěr Jlž v luce ír}ý91 Daterlál' u6věděující Po6á.llu vozu
z }ont&}evo1uěDjch ÚryéIů. odDÍtl Ýěá} ténto EateÍ1ál
Ývdat. oddtl ta].é laěeol voutélt sděut sÝé &éno á
jnéno toho' ldo střílel. !íE sryšení &oDčllo a !Áš veu-
t€l lvl po.l Bdoopgly wv€.lon zase !en.
Ezltíe př1 pr€Ýozu tlo &oeáJ'ěroly lleooc!|lcó zě!ňélt oba
cb]aPcl' ttéří zůgtďí vé vozé po ogudných výstř €l €ch.
Kalel ŠátkÁ vyúzl žlvoieE s pďaně!ÍE ná obou nr.kÁclL
PŤsd oP.ací ještě @hl říc1 nAě6o poll.istůn, že 'd.tÝí
cblapct B ltfu 1etá\y ne'owážell a že Je vát .estou. o!
3áu 3t ÝJ'půjěll autoDobrl z podolských ledársn A pÉvě se
6 nÍ[ vlacél. Ýícé J1D neřekr' poDěýadž Dá néJ zgčqla
púgobÍt narkoza. A to Je tál.é vše' co ÝÍ poucie' !řípatl
Eohle v poDě1'ech' kté'é u ná6 Ýrádnou, Blsdovat &n ploto'
Že J€J vede JaLo kÍLd€ž vozu.
To auto JseD viděr. odtéh]t Jé uŽ do 1edd!en. stoJÍ tárd
sťlattou' potá' €bé plachtou. TěŽko ge o toE píěe. těžko'
loněvádž ldohr JeDoň wP!ávět a nezaŽll J.éB to' neJsee
J6d!ÍE z těch' kteří u!í.Alt. co @e hDed e!Az1lo' byrý
Dahuštěné' nep'ostřelené' tt€ttŤDtetné pDeulAtlbl qopantí
6e teď glÉ nepok8111 auto zAgtavlt a t'ovnď v.ažó!.u.
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l J.J1ch l,tr'. o za8teÝová.Eí voar a dr'áDí .ozEvÍc€dou
batsŤko] Es d 2dá ta].é pocbybbát gtřílelo 9e totlž upi€-
du. Přední oL.no Je wrypané. Na oedadlech a pod pedálJ

Js E!'gtálly Etř€pú, atř€Py á &Tév. ?ák!vÁce!á pucvot.
Xťví !otřls!š'É dýířká. ^ 1 oblédáIlí n.tvol dosvědčulé' že
te stří].exo tak' Ja} ŤÍkán. lGjdt1v liJŤedu' potoE zleva'
Blolpc zezadu' alě to již b']á p!áce' klutÁ Ý!ážila, hoto-
vÁ. .'e.ton ' Úrt\ryďt chlAPců byl. dva}tÉt zaeažert de PI6or,
dtuhý doEtal !át!r pŤÍno do oka. tra zadDíE 6edad1e jsor přl-
l €pné vlaBy ' ko8 !y6třík1ého !toz}u. střelec nířl1 doDř€
a nslozpa}@sl ée' Ža aabí&tí jeěté dět1' to zřejEě
neÝa.tl].o. š!.oda' že ét nenoh]' pt€ěíst zalaÝácét\ý leták'
který Eá po.u,á' € áut5 zůstat' š&oda' že neoob1l ví@' že
s€ v hazo rozdávají letá}v @ohetl o€třejší' alé teDto'

. t € n to n luý11 o lá fut  o poubcích q okÝět1rúch a oEítu. . .
rn.nínl z 'í!tÝých n.z!áEsich chr€pců bylo 6e.lmáct tet.
Bý1 světlovlasy' wso}ý' Děco eezl stosedodesát1 B stopěta-
sgdodégátt ceDt1rdéttv ' oě1 na sobě ltot6nou b@du s ě€hott
}ožébkou YpŤedu, oÓd!é tÍ1ěko' tEavé kalhotý protkávané
bítor' nttí' ěe.lté tÍenýŤb a IE nobo1 tDové sáldárv, z
D1cM JétteE zů6tA1 Ý k!\'avéE autě ... Dru\ý' 6třere'J do
o].e' tá-ké leznáEý| b'r gg1 pat!áct1].etý' évětl@lAsý' bi-
beqý' v so!ý lo].oE gtošédesÁtlpět1 cent!iné1,!ů' BĚ1 Íts
gobě texas}Y r'aěí vÍŤoby' tEÚ s!€tr ó lodélrý!í a příčF
r\ýD1 č6rÝeďE1' zé1eÚd' a nodryEí plul)yl v l.épsách Er
nÁěu tužLu japon€ké ýýroby, pět ktíěů 9 přívěékéb úrso.
grrto' há noMch něl @hozené ěelné polobotb a !A hotén
těIé Eodré tt€ď!b. ByIa u něho na].e'ena JeilE uŤuqusyg-
ká baĎkovLa Ýiodnotě leden peso8.
Dva lílctví ze čtyř1adÝacátého stpna. Dvá chlapc1' ktéřl

Ještě neEělÍ čqs dospět. Děil. skutoěně Ještě dětt. uítvé'
zaýlažilěné dětl. Poěet Ntvých v Plazé tedJ 25.a. st.'upt
nA oson&t a dlles, 26.a.! jlch znÁDe JedngdÝgcét. lktozí
dá1ší lsou Ýš9l. pohřešovÁnl. Á jgou to blavně' hlavně
cůlaPcl v to!! Ýě&u' kfu E€ začílají nos1t dtoubé kďhoty
a bavaty. JEc(l to hbvně' hlavně dět1. světel otřes se
bezDocnor hÍÓEou, z@falýo vztekeút hntrseB a }ulrb..u Že

Ý.é!J| v rŤazé a Ý čeBkGrovenBtu gtřítéjí do dětít Dětt
Ý!Aždí|

Uvětlo@e sl to Ýě1cbjÉ| ̂  J€ětě Js.luo st uvě.tooílJ@' Po-
řád a pďé(l| % resníE aD1 po!rysllt !|a to' žs t1 tluct.
a ta děÝěata 51 to 'avlrll}l saEí' ž€ neza6tAY1}t B 'áDÁ-
Ýání (leEtrÍ vůbec oh]pgnt oéval tou 6Ýc{r bAte.Lou) ' že
JÍnÍ EŤtýÍ a '8nění př€d lozlrlasee @b!u dost opattbí' žs
něktelí gl .loLmce 'půgobtu s@t tÍb' žo wbďl}1 DÁkL.
áel a urulct do pďětří a 'apáuu tan}y' net tbÍck!Ét
n.' tA|.ová ryštenta & počáttsb Ýnltltí kolabolace a přl-
Jetí! Etavu' be!ý nÁo tv1 vnuceE| všichnl oltvíl vš1chD1
rMěDí' vš1.!ní' ' všichnt J6clr oběto1 oLupantůt lbŽeEřcu
by' nezeEř.1l, Ňlyu by faněDí' kdybychoň nebyll o|olPř
váb1| irgrc v PlÉnr| .Ie haší! práv6o dělat věecbno' doslo.
Ýl všgchrlo' qbychots da}í najevo sÝůJ odPoll A jegtu J6E.
!ozu@Ú á vĚ€cbno neděxáné' Je io tlAše věc' naě€ rozEhA|
Nelzé vša}, néEd 6e aDt pciůor lvělenkor' pou\ýb 6roí.a
pttpustlt' že t!ěkdo ó1 6Ýot! sbIlt zgv1Ťlll 5áo. To !ťclroE
!oÝn@ oohu tÝrdlt' žo paa! občané Plqby E p!až6Lá
Květnové revoluce lylí ta!é bláznt a n€cbsu-Il b Mlco
v llidu' 'tkour by s6 Etc néstáro.
nozub a rozvalra jgou dobŤé zblaně' ale @hou být a jsou
též výfazeb stlachu. oddělB j6ttlo od dÍrbébot ově(lo@e
3t' žé se bojír, uÝědoMe sí to a přllu.iE ío' nénl ná
too n1c ěpatného. vždJ'i . to větéí bJil € potoo Daše odvaha
a o to jasněJší náě 'ozuo.
iré@ to obrpet1 a střÍreJí do nás' mkdo le epoŽva]. a
6n1 neJgor nlčíE JlďE Ežu vralv. vlalv bézblArDých itětí,
B€nbg $nl

(f4terár!í ustj'' ?1ýL& tD7 waé,'7,2a.a.196a.)

Y ttě$náctl ss vždy v]'g\ytuJí otÁEžtb' tdy Be &áždý ErEí
rozhoŮr@t' &k 3e zach@á a zila Je celou 6v.ir osottou @ho-
teR Mít 6PlEv€dl'ost plotl !\'ů11' 11d3lro€t plotl bsté.
rltě. zít &Lo étvúŤA Ebo jsko člďě} & .ozhodrutí, }!*
!é 6e lyžaduJe od každého z ná6 dnes. Ize sMi| odolat
věeEr, u'1knout čeDukouÝ - s výJlbkcu vlaBiDího gvě.loEí-
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toÚ l'3džé čloýěk' hod!ý tohoto JoéDa' unllnout nt&dy'
a to draí n€Dlloglilně o.lgou.l1t kEždého' Eo !ť cbtěl kolá-
bolovat. ztá-u 3. Ý ďáúlbr' že hŤubé nÁ611l Blž€ 2ÍÍ-
tězttl Jde o doJ€! cltl'lltctýý. .'éětě E1tóy n6býro ložné
nAtlBlo ublě.t plaýilu, zástav:lt v'ývoJ' 1 tdJ'' €g o to
poeoá€u aebeEocDě JĚí ohrpAntt á 8.bebetálněJěíEl

tctldy n.urDáB žáttnou oLupacl čssR' rBsPlaÝ€ťt]noot á zpát.eč-
nl.ctví. stoJí! ptně 'a xIl. sJezdeE Esč, za Daěí l €aáLÉ
Ýládor a 'á J€jÍD1 á}oE{'!l předstáÍttolt.

lriD!. hánt. 69uB.řáttný Dloféto!
Rlo6oflt|é-fa&r1ti n'' čÍoFkoÍ€s-

( ! €6!oslgYens}ý ča;opls h1 ttorl clď' zÝláětDí č161o'
24.8.r968.)

l k6yby wra Jgkko].l těžBÁ létá' t!e!á na6távaJí' rtepo€-
žuJil z hlstoíc&ého hl€il16la sifuscl naěich úlodů za
tt'á81clcrr. eázď zÁtlok i6Po&neckýcb' voJst náD !áze[
rozlal nětor* Ýler]ýcb É!ob].éa1. Je .óv1éč€n loop1ex
.dáóĚího b'at!a. a př1náě.ného GvobozeÍú ' ko!P}e!' kt+
rý ko!énr v gaďcb počátcícb oblo*ní á v!ďlolí KvětDen
1945. Hvě ienio kfuP1of, !.vn1tř podlA@val 6í1u k odpr

vůě1 clzí nádvládě. NÁloď t]sěí zeEě Jgou téá Jbdnotlty
Jáko lt1kfu v h1€tor!t. rbJnÁzorDějěín eožDýE Žpůsoben
ptgó všén1 wstolPll €rygl e'd€ience gpo]oěného 6táiu a
byl pocnop€tt Ýé ÝlgtÝÁch Ýdkutbl Desl!šÍch. Je koĎoc te
stalýo ót}sGtéE česLého á sloÝené].ého Ďálodního vědoDÍ -
nedže Již qýt prodlouženor nr&qr qj'chodnílto déspot1sN'
Jého nÁPlní JE rvní oblsa fu@nlsol a deookrac1e bez
příEéEl cafoíilgkých iruzí' čeí a slováct' áě okupová!É
go1dat66kou !ýchodoov.opokých €ateutú' neitoJí J1ž Ee
BvJnl llozeEl v opo21c1 PŤoti nálodně osvoboz.néckýb a
(l6Eo}rat1cwh sEňáD nálodů střední a výchoónÍ EvŤo!Ď'.
ibd' Jagné spoleěné ploblóry a spo1eě!í Epřáteré - neř
naděJhěJší zál.ad pio buó6c.to6t této částl světa.
rbzltút'odtlt koudstlc}é hlutí Je ŤozýrÁcéno a vfžeDo da-
léko zpět. ll € 1 ono do€tolc PoélednÍ lekc1, kte!á le
nutí zbavli se sbnilého základu oblajoby a népÓdoby nÝbs-
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t1 vě.ch plcl.táíú gÝětái; ir€ kon€c g fs.ř)táattclou va'bcr
D.z1 řEJd051edněJěíB rsvólučhín h'!aD16!íeo a tto11d61Éc-
rýt by!ok!at19!eo. hoÉy 3€ wJasfuí.
Ir!z6 pqd\y' & cbltlBí.í!oi začí!{D zDov.. zá.raď'
lt.!ó bud6E znorru k1á6t' lohou být péýDěJěÍd

Eb J.n b.at
(l|16tor1é q ÝoJén6tiíí' nodátov]ré zvrÁětní čí31o' st!.6.)

Píábá' 2..slpna 1968^. 2.
čtvltý dáÍr
Dné6|Ý .obotu 24. srynA, J€ čtvrtJ' dén otu!.c..

&-e!-ďlllElsE-plcaĚtl93
Po..řllo sé Jln ro'Dít .větovó \oDrElstlcló hdrtí. Pda-
tllo gs J1D !oz!ít ěě9l€lomnat.o.6ovět€Lá P'{té161ří.
Podóřllo 6é J1E poátvst Ý.řsJné d|lěbí 8věta !B'olÍ sobět

!9..c!-gE!!!@-!cEggď!&!
zloElt á 'kŤuělt ěésl.ý a slov€ng]ď tld
lblézt dďtáteěď Pď.t lolaboÉntú á aádco' ktéří b'
byl1 ocbo!Íí 51ouát.

Přáte1á|
a1ota;to bŤdí á PeÝní.
co1ý gvět se obd1YuJo rozhodnéD pBtoJt t|a.lch ná!'odůi'
cLrrpantů& gldržit ltébu.loo. I

čettař1.
(svobodná črt hlÁsÍ' a.8.1968.)

$Ít!á!s-
.'6ou umvenl' *ÍnoÝt' tpEJí 3e kd6 uďt' nltdo Jl! népo-
dó Ýoď a Dusí @7t ží,ei' z. Ýě€cb Dát!ží a'ÝýnádDích
6kří'í na ně Ýo1aJí nápí6y I Idltě d@oJ| (4y' PloJÍžděJí
na taÍDícb a ob.t!ďcb tlanéPoltélgch blaYnínl uucé!í'
plovázÍ Je píékot. otcové př1ěu do naĚtc}t Dě6t Ja}o
o.vobod1telé ověněeDl květlnsd. Nl&dy |!a ně nezgpolllÉD.
synové Jáko okupÚtt svÓod!é zéÉ, e ólž U.d 6. lB'otótúl
.Én JodnÍo. chtět 51 ve 3vé 'ent tÍrd@et goc,.a1isdr6 po
''ÝéD. ověnčlu se resczatglnd] hgnbor.
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sbsd s! někó. t6t1' žé s. í.b óostáEe EteJnébi.uítání

Jáko J6J'cb otco.E Ý loce Pětačsřtc€t. DíýÍ gé;-Js všudg
giíM oPovržoEí.
.hoč ldE PloJéiu&te tgková noplátelstýl?i ptgJí 6..
.Přtěu 

&E vá! Pmoct'.
.P!ot1 koÚ?. ptáté e.
'I't.ottr t.n' tt!ří útoč1u rla Ýaě1 korrtú6t1c}ou str$u' ng
J6Jí v€d€ní, 'já v].óďtrj
rlhe' ř€lmsté .1' Ploto to6' zet}]'l 'trbě€ta' L'B!.a' soF
Éov€l.&o' Eír..s]'!' Špaě]rq, ots"Ťe..

Iaždý fozhovď 'aěíná Blov€Et

"ryty tá& rtpďáč0ry. Proi. &É př!}u..
'zvat vaa etart'
.vgěl 6ělníc1' Blllp1E z védsní eič..
.bžete néb sDgd něLoho lEenovat?i ptát€ 6e.
chláP.c Bs éanopale! v ltc€ J € pŤe&vápen! že se vůb6c
taEůe džet6 ptÁt!
rcopák névítě' 'é b Ýěechlv hred pověslu? ila}o b dě}ú.
kJ' ktéří Pgatl do!j.6 eskévélé P!.avóě'.
to é. děJou věcÍl Ale t €á už stÉd by Js dohlt JDenovat'
tdýž J. tady toll't zbr$l' ř!ábítreté.
'hoč s€ Ptáte Eě' zéPteJte ge BEžněÝa., !ítá ottáÝeně
chlapéc Be saoopa1€n v Deb1ahé ú1ozé okupánta'

!áá už džeEe být kliÓrí. Podař1].o se nágtollt pďádék'
tt €!' Dá! toulic|vbě1.. báováje už zase Jezdí' lldé -
1 kťž tE vš1ctuú - už ooho Jít do p!áco' oožDÁ' Ž9
ěaá€E zrd-zí Ílonty př€d obcbo.ly ' budet€ 6t ltocl. kouplt
cht.ba' réslo' ooukt' oievřou 69 lestaulqcé - zaěne €é
lt'Át f,otbal a otévřou * banb a !ošty' lude zase Ýy6í-
lat t6lév|.É' eožDá' ž€ wsou 1 DÓvlrv a tdyž né' 8ébnF
Ď po ná6těD.kách. v ultcícb hlavnílo EěBt3 óe nebutle stl{-
lét JaLo na D1vokén západě' an1 !a !óuBeub nebudou 9třÍ1et
kulon€tJ' reludou 6€ za])í&t 11d1' neÉpoBoje!é ž1vlJ budďl
Ísszeny za nříž€. ^ ta]. glAd po nÁ9 budou cbtít' abJchoE

Ťeitostně ří}A]'1t .Dlb váú' Éátéré z bratlslštch 2e!Í'
'a t'lto n€z1Ětno:' lntárDac1o'Ábí ÝýPoloéi.

Ý jrú dáváD. }etjb á ll€gálně YJt!ětěné Doí''ryt ďt !ár
dávají čsŤ8tÝé výt16b hAÝo. ob.í J. '!deŤ!o.
.BtaJte, tao vsJÓ tlaPl*rlor ' ří](!í tr.bl b.'.l.ttĚ.
Pod b.!úým nážÝ€n Jé p8ána €íltaěrlet n.uÝěat.!t. 1.žl áPř
JerEcká voJ€néké Jsdltotls, nebodlslÍ É€aboÍBt d. vÉtš'tích
2Á16ž1toéí č.sto61oreBt!. &t!á, ž€ p!ávě tto t.lt|šl
!o2s6Ýa]J 6rt u Bczlt1A6u' u1ělb aátcr h.au. l.ž!í'
žG PŤávě Jg$cb děla bJJ. DaBíŤ€ru !. dveř. buó.vJ' rl.tř.il-
ní}lo Ýýborlr rsč' kě,ž odtld wvá.tě!! ll.tldtl'r Dtběét!'
ilosels sEíkoÝaLébo' o.dřrcba &!Dí}a. !bb. t. !!.ťI &-
t0| ' kt€!ó stálv . tlldňDÚh. dě\| É.d hrdýt Pt.v.+
přd sva'.! 6pt.@at.!t' Éed svez.. č€.-.cÝět.tábo !ř..
tolstÝÍ?

rbbu J'l. vlnět tal\| í Éc.l ríc|r d..lr lrt.!! lá'q|
Da statá! rc.t,.. Éíd.dd]r 6.otáL óvoj tol|b.laí rytb r.

EoU.tt}.' č.].., a..8.r95a.)

!oU!t$-
zbáĎ 6! tíř Pď.Ď!cr rvoulu. !t..tý Eo6' Lo.tl a ob.ěí
Ja|.o É.t. g.drá€E p.'!.v! ! trrct. &to D!D.trěb'. !.b1.
tlilé $.u' v Lbt!ích .. to ří!l. po.tl7Í' PříÉ' nc!at...
slvEí.
Poltttb J. t t.cb obc{ ll.lgl. ětDao.tlr v ďcb' !! týto
v]r6tEo.tl obJ.írí hř.Eč !.1. t t. J.ět. J.! Pr.t.' .ůg
6€ pe-k b|!o ě.r .ít.
I.onld. Btt'něv.' byr Jót. pťý l6y!1 itělní}c! ! 6Es!L|
&t. !. doxr tobo' žó !ďťla být nrp..D. vět!! Bř.Ž!ěr J.
aítL!. ery Játe přostal být Poct$'r čroíěb!' rylo to uI
v tó opolné chýtl1' }6' Jlt€ do.á}t D!st' t !ocl' uctlíl
JeJÍ Ýůú a bĚ/]á Ýaěé' 8ábr ra blě a oB B€ D|t Pobvb.vtl
gáD' p!on6.l gtoÝo a ÝJcvtč€ní tldé| cttuót.lv tidé, 6.
zaěau pďvbovat?
(dyŽ *!te PŤ€sta]. být poct!ýýE čl'oÝěL.f !.b(' l ttbo až



I
f

ve chÝ1ll' kóy J6te uětD1l b']hÝÍ už pokoukétó co 5Ýět
6toJí' ěin' tte!ý Jé Př1p gováa Jldáět lškát{otskéd'?
PŤc no!úrnírro Evlopgla nétÉ příJébné 3€ dívat E ]lbající
Be Úržé a w J6tB 3l Ý t$0 u.boÝa]' - Je to fis]ď zvyL' io
vít!' a].s tlg onoho nr€\ýcb zvJrot a Ea!ý! Jsoé s1 nezwEí.
PBl€ttíí z n1ch Je Ýáě ě1.t|' .Itdáě1 BÍežněvei ií}al Jgte
8tovat přátelétÝít ýěčně a jiDÁ 6].oÝa. vělchhl se pa@fu-

J€!e. ^ Pak Jgt. po1íbfl ^]exandEa DJbčél.a. všicbn1 &n€
to vttlě].í.

/^ hned Érgt@plv k i:r €žíěor/l' Ťellt zd!áY buě' o1gtře'
a políb1l JéJ! Ale |'ožíě Ť€I], Jeoul Přítel!. !.é JEl
přtěal? tedy Érstep1}Í a Ťuce ýŽtáhll na Je'íěs'
s lalÍ h'i r&t' 26'{9.50l

&JlDÁ vás tlocttu bfilu! z tobo' žé Ýšecbbo už byror Ž€
Ež $té tý1' B!éžrĚÝé?
J. Eožné' ž6 v táto chÝílí už zdáloLg EJBte tén h}av'í,
kito !o'hoduJ.' voJáct uŽ gtříreJÍo

^věá} byl J6ie to w, kdo políbll a plodal. |'o váD io ssl
J€dno| ale kde51 v Eropě Je něLoltl rlltónů 11dí, Jež

(student' It.zvláštní v dáí' 24.8.1968.)

25. SRPNA

Í'-Bg!l. j-3L3e.3!9a YB''}l'1 soÝětští otupaDti !á61ríe do bu.
doÝy Blal5tsBtYa .lollary Ý bgr€ ná !říko!ecb. ÚdrJně hle-
dau !b'aně' vs !].utoč!o6t1 vša} níčllr tschE1cLé !aří!€-
Eí a postřsu1t .lužbu toEÁJÍcího 6. Eol.tu. D!u}éE !Ťa-
coY!í}u 6€ lodař1lo up!6b!out. (a tuto 6luteělost pflgra
Y! v nsitělí !á!o př1 střídá!í .lužby. !édĚř wtrvécobý ..
Eotd. byt tlolraÝon oa BEloYtu.

Běbáe Doc1 ! 24, !Á 2r.8. z!!dÝs ě.. !o'bla.u: !ří6!!šEíc1
govětsté stát!í b.zp€ěno6t1 Ín1u1 óo budoYy ě.. dn16te!.
.tva 'gh{a!1čí v t!a!s. lod oobŤsnou sttaého voj.lg&ého
olup!č!ího útvslu p.obl€.lrlí iš6cb1y taio61ář€' t.kž6 E1!1-
st€'ltvo 'ábrgnlěí v goučasné cbvíu nedž€ řádEě wtoná-
Ýai lYojl tunto''.

2J:9-!9jL uabáJolo pots.ačoÝ&t 8'. Dlhořád!é .c!ol'é př.ó..d-
lictva lS.
/ z'áp'á bébrL ýoÍízan.l

lrohldšé!í Dř€it6é.hiciÝa Ílv Esč.
co d!.5 E6í dělat to!@j..té.
všo! ěré!úE a lultclonášrE asč. r'.!e6snÍ 'a.ílat bá úT rsč
!r 6o1čt6lé v€lwlla!Óotví. loJul €D6 9s č1Ýot!í zÁJn}' tĚ.hó
l1ilu.

soudruž]ry a 6ouÓ!.@1,
po .uouhýoh retáob !íg}ála !ď. 6t!a!s leto. Ý léihu

do .vébo čE1a !oÝé' Duběetovo Ýéde!í' !ř1Jalá gYůJ .lě!í
!řo€raE a zaěala dělát poutlttr, I(terou poilloluJg obrovg}Á
větštÁa liilu' zaěall Jseé u'llovat o 6oc1ausm!' kt6řý !y
tyl op.évdu bu.loYáa p.o 1idÍ' frďý !y něll lát DDoho!řát
ří}al loudru} Dubčó!' o!řaÝdu t1(l6!ou tvář.

ry!í 16 !ášo Ý1ast obsa' €na Ýojsty nělrte.ých alnÁd YaÍ-

1{EDĚLE


