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ve cbvÍll' tď J6ts uělnll bohÝÍ uŽ pokotltÁté co sÝét
6toJí' ětn' kieřý Jé přtp gován Ú1dáět Iška!:tot6l.émr?
he no!úlr|ího EvlopalA ne!í !říJ€Ené se dívat !!a ]lbající
ée už! a ÝJ J6ts 31 Ý tetc ubovAl - Jé to írBjď 'w].' to
ýj!' alo Da @obo Ár6rýďt zýybi á !!qý. J6!e 3l Eé!vJ]4t.
!o61€dDí z nlcb J€ Ýáě ěl'u' |'1óáš!. BÉžněÝeí líb1 Jste
gloÝa| ďát6l6tví' Ýěčně a j'.nÁ 31ďa. věi.n.l. se peEtr-

JeEe. I pBk Jót. PorÍbu ltsxanilla fuběeta. věl'ctld lsEs
to Ytděl1.

/^ bned přlstouPtv t Jgžíěoýl., řětlt zittáY buá' dstře'
a poríb1l JsJ. ^1. itežíĚ ř €ll Jslut Přítelt náč Jg1
É1ěgr? &6ť Élsiglpiu a nr.ě vztlnu lta ir6žíě€'
a J.u hd.. rht' 25'49.5ý

&JÍDÁ vá5 tlocbu htt)!! ' tobo' žé všecbo už by1o? Ž.

u' Jsté týl' BŤežtĚv6?
,,é nožné' ž. v této chvíu už zóáló&e E&te t6n hlávrú,
kdo lozhoduJ.' voJácl už gtřÍréJí.

^vĚa} byr $ts to w' kilo políb1l a prodal. iIó ÝáB to aBi

lodno, Blé }do6'' v Eropě J€ Dě].oI1L rL].íáD] 11dí| jež

(student' E.zv1áštní \ť dání' 24.8.1968.)

1{EDĚLE
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25. SRPl{A

v locl ' 24. Ea 2r.8. Ý!1t11 lovětštÍ olu!á!t1 nás1líh úo !o-
dow nlnÍsterstva dop'aÝy Ý PÍa's n! !řÍlo!€cb. Úd.J!š hre.
ila!!. !DŤa!ě' v. 6t.utÓěno6t1 YĚat n1ětll t.chÁ1c}é !!ří'6.
rí a lostř €utt llulbu tsolaJÍcího !. rolil!. Druhée! !F!-
coY!íLu .Ó podďílo uplohlout. Ís iuto .tutééloBt přgl'.

ÍB v í€.ěr1 !Á!o př1 !třío.aí .lďby. !é!ěř wtřvác.ný 6.
roldr byl óopraÝon lra BEloYkE. Iosl

!ěh6o bool ' 24. !s 2<.a. zpráÝB č!. lo9hla6ul Příslošbícl
so1ět6té 6téthí l.'!.ě!o6t1 v!l}u ilo tudovy č.. El!16te!.
.tva ''bl6!ióí v t'Á!.. lotl och!álou ltlbdho voJ.nllébo
oLup.č!íbo útÝ!!u !íob1éó.lt tšoobly tsÁoglářg' t.tž. !tD1-
.t.!.tvo 'e'anlóÍ v !ouěa.!é cbvírr n€!Ďš€ řád!ě wto!&
Yát .voll 'o.lcl.

2.ro hod. ztibáJěno poůraóová!í 85' uloořÁdaá !c}ú'e př.il!.d-
llctva Ís.

/ láp1s !ébyr poří'r!./

rlobláš€!Í tř6.l.éila1ctÝa tÍv Esč.
co d.oá E6í itětat tooo!1!té.
Yš€! črgnh ! íDďolo!.ňt. !6č. Ú.!s.ó!Í !á6ílat !a Úv !sč
a .oÝět6Lé v€].vyál.!octví. 3ojujeoo !! říÝot!í záJry Ýě.bo
1!ilu,

soudru'ly a 6oui|Ť!'l'

Po dtoubých letsoh 'ískalá !ďo .traba léto! Ý 1.d!u
.lo .vébo ěs19 noÝé' DutěétoÝo Ý.dsEí' !ř1J'1s €ÝúJ eLěDÍ
proa.a! a 'aěals .lět.t poutttl' kt.lou podpolulo oDroÝdtá
Ýétlba !'tilu. zgěau J.&é ullloYat o .octdt1s@g' E.!ý by
b'1 olfavóu budovén p.o 1ldl' tt €!ý by oě1' Jdk Dltobot!át
řílB1 .oudluh lubčst' op!.avilu u(l.kou tvář.

Íy!í lo !ďo Ýls.t ob6a!€ba Ýollly !ětts!ýcb alnéd Yr!-
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š.v.\é .!1oEw. B'1. tbýt.ěbě P'out6 ti.Ý č..rých A .1o-
Ý.'.tých lrdí. c..t. t potítlo.' tt.!oú .6ú6 cbtélt !o!í-
ut .ool"iulDu! ! up.Ý!1t dÁvěflr Ý po1tt!'tu Esč . tíó '.-
Jí. tít  1 Jo lÍ řo l toucí lout1ov vuÝ Ý z. !1 '  J .  ' s t . !a6g-

co !u!i dD.! óělat xoE!!'.té' .by !r.to!!.!ou !!!ií
.vó loutiv tdb.c &obt1 Ý budooclu 'táo o!Eut.ěio'.t'

lc rlpšrností děJlr n!ší lt'aDy Ýíno' '. b.Jborší oo
.. ltdo Y losléit!íclt létecb !y1o to' ř. !t'B!u ov1áóu
uÓ.' E.ří l!!!ěu rtÝěfi rtlí tom!l.tů' a&! o€tat!Ícb D!a.
oiJíoícb' !.š1ob obě.d'. toř!š111'á.!dy Ý!1t!o6t!sn1clé
it.Blřacle . t.iěř d!! .luóíý toDu!1.tů !ě!1u v aÁ6tlol
.Ý. hbo'ůt.6' blrli čl€ót& .t.6Dy Jollcb Ýl5st!í lYoboibou
'ůu' !!áÝo .y.t.t ! Jed!.t tat' Jat to !!Et tonut1lót. cí-
tl.u a poE'oÝau !a !p!ÁÝ!ó.

lé'rí .. !tít' lby to!u!1!té Y !átladbícb o.Es!l!.cích'
? ob..aí.b . brJ.vct o!Ba1t.aí6b taolr potlióhl1 ton'
l. budou aá!t!oJ.! tí.tí' tt.ří ďůÝě!u stlary ! €!sJí. séldě-
t. ! € 1.b!eit ÝĚo!€ Ý 'áll.a.!ícb o!a&1'acícb 1 Ý ob.s€ch
r lo'hoilDět. 6u1' Jltoo c6.tou s6 .lát..

rbořádď xIv. 6J6!d rsč b'l á1ož.n ' it.Eot!átto}ý .
plt{Ýoplat!ě 'Ýo]'.ďch do!€Eátů o.ló st!.[y' zÝo]tr noÚ Úv
Isč . do l.bo č.1. zvoul ty .outl!u!y' |ít.ří 'ískiu důÝě-
!! .tr.!y t uilu !o tstlloÝé! ÝýÝolr. Do 6Ýébo přeit.9itn1ctÝt
tvou'l Áořý t'v rsč '. ty loudluby' tt.ří D.roboE 6ÝoJ. luďco
v'lo!áÝrt ploto' l. jdou 1!t.!!oÝá!1 ..ot1 gýé ttt1l 1 !!oi1
{t1 rílt.Bícb ola.ltů toboio .tátu .oÝět6ůý!1 o'!'oj.bý!1
.tlad: louillub! ^. !utč.ta' o. č.fiíLa' J. s@LoÝÉ}dho.
J. sPsčta' !. E!1og!a, v. Šlnola.

lo'bod!ět. .r!1 Ý la'ité o!gi!t'.ol' zd. u''áÝát. 'l
!.JÝ'šší o!gá! 3t!.!y tstlto ff llv.ll.zilu řád!ě 'Ýó1.ď
á.tř.d!í Ýýbo! Isč !6bo zit. souhls€íto . tíú' !b' v..í.
Jín iluvl].1 udé' kteří s tíDto ú6tÍod!íE ýý!o!ó! !c!&
Jí !!c €poloě!óbo.

Bolhoit!ět€ fyohló' légálDě a doookFsttc}ý v. všsch stfa-
lt.ctých olgBnllaoích' !a pt€úáfiíoh scbtzícb 1 Ý€ str6n1ctých
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Ýýbor6ob' t ě.ru .á bló6Ít.. il.óí.lt. !.L d't8l.ilD. loill.
.Ýébo !o!ho.l!utí' tv.ř.liult. !t.aď1áL3 rolblalol . il!-
Ló6' ždd€lte poloc bíltaího !o!hr.!r' náloóDÍcb Ýýbo!{ 1
tÁvoihíbo lothlsáu !a r.Ýotl €ch'

'.6í16lte 6YoJo u6Ds..at na aiL...E Úv lsd Ý !!.'. l
zaoílsJto !a ÝědoDí l govětBtém v.lry!!.!.ctÝÍ Ý !!.'.
60 'ádostí' ety J. !ř.d6ro Úv rsss r lv.ř.Jůovtro Ý .ovět-
sláú t16řu lato stlloYlďa č.stoBloÝ.allých LoEuliótů.

!ětt.ří ' těch' J1ož ll.noŤádný rIÝ. !J.'d f,sč !.cÝěř1t
Ý.ilou.í !o!Lc.' Lt.t.. dřÍY. 'aEJíĎu' 6. lolod.Jí 'ř.Úto
!luÝ1t Ý.št! l !.r. !!ot.!tuJt. '.ot1 toEq at !1úÝí ..tt

xoour1lté čl.aov. I,lóoYýcb !1ucí' !.!o.lř1!u.i. .. těr'
kdo ltčb soubla!í . tí!' I. Ý€1tt.t !I .' lttbě.t tyl Ec-
tl' !á}o!ú[ tohoto ltdtu' D!oi1 Ýú11 BJoldE .t'á!y t ílu
T,ldových ú1110í t!t.!!oÝá! n.'!á!o Ld. r pfoč' abď...

!odr. příttstlu llalBlýclr t.tdoÝýcb !1rfuí t řádně 'vol.!..

!u ÚY E5č a ř1ót6 .6 l.! DřÍt6ty ..bo Dř.il6.il!1ctÝr r.bo

!ló!! lliko tol €H1v!ího orgáEE.
loEu16té v !o!!.č!o!t1 a Ý .!oáitč ř1řt. ó. J.n rotlr-

'y éoótoBroÝe!€týcb ú6t.mícb č1E1t.!t' Íá!od!í}o't|!ot.l-

déní' Ylády 6 !.6.1il.Átr !.publl]ry.
EoDlil.té Ý oóbor..h' luót€ llloíítoly áHlvDí !o11i1o.

té p!íco Ý o(lbo.ecb. lodlolEJéoo !r!ě !.Jsll!ělšt ors!!l-
!!cí dělníbr r Ýš.cb p.aoujícícb - R.ÝolEč!Í odtoroÝ. b!u.

tí. !ěr!íc1 LonuD1até í !6]<oo@í6té Jlou dao6 pt!ě l.drot.
!t v to!' sbý s1 !a 'ÁÝo.lech !é1 lflonlící bÁl1]1 6v. táJ.

oy a 'loit!áÝa1l lořád€t sa!í' bsz c!'ího zÁ6Áhu.
ťaš6 toÝá!!y a 'ávotly' !.š€ itě1n1cká třída t tolu -

Jí dost 6í1 a Rot !.ohř 6. 6táas oocaou 'b!3!Í v olháJo!ě

loutléLých zá16r Ýg.ch pÍa.uJícícb v dlošĎí oloořád!á do.

bě. oitboly lsou régální o!8&1'ací !ás Ýš9ch. využÍÝ.Jlo

Jo vš1.b!t a uděrelo€ ! odbo.oÝÍcb olg|liltcí e o'sá!ů v&

l1too sít! děrnfiú a vš6cb placuJících l'1dí' neÍou s.
lltdo Eedižo odYáž1t lodazílat E !.ot1dě1!1ckýcb' t!Íoil-
6oo1a1tBt1cEých oí$. hacuJbe Ýšlchnt Ý oilbo.;cb doEotÍa-
t1o].y a úkažoe gíru Du1ónú odbo.ářů' Bob1r1'ulúé l1 Ý
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!áJnE ÝĚsho uóu' Ý 'dJoE nqšlcb !árodťr.

Řídlt oohou Jg! tl' oo tlostalí iltvěro

YŠicbll fuďcíobéřl Esč J.ou oillově.lnÍ 6véEu č1€n6tvu.
toEu!ígtdD !a !ávodech Es ÝggEioích 1 Y Eíátecb. ldrčuJi.
€tálo Bpoj.irí ! ot! €saío1 ýýboly dt!á!y a bédopu6tto' s!ý
Ýašó oti'og!í ofgall.aco 'Éě61 Íí.l1t nětilo J1uý n.' tl' 6ou.
d!!'1' t.l6!ý6 lst6 da!í d[Ýě!B !a ot.é6dícb to!!9.6!cícb,
st€lně JsdnéJt€ v€ !ěstcch '. v }!!JÍob. všutlg tAD' tit € Dy
itošto L oD6e'€!í € €betallát! Btlaly ot'í!t ÝoJ6ty' Jsou
o!8Á!y . rqďononář1 6t!a!y povío1l říd1t p.íc1 to!u!16tů
' llqých oíst' ' !íót!o6tí bdlod!ích ýý}o'li' továr.o! lDoit.

rový ústř3dní ýýb6 xsč !Ý016ď !{!oř.d!ýE rrv. álá!.
il.E .. noEE6í Dát opřít o. o v|!l. ýt1l ! Ý.šo rozbo.hutí
v 'líktld!íoh ofgalllacíoh' !Ťotože Yěří' žs .nýšlíté otoj-
Eě Jato d61.gát1 6J€!.lu, kteró Jst. gán1 'Ýour1. věřÍ Ýát
a lotř6Dujo Ýaš1 t!1cÍ!tlvu' osEoststnoót' !o!bod!oÉt' .Do-
lébá !a vašt ÝlastDí toerist1ctsou oillověilDo5t.

Yěříts€l žó J€dlots 6t!a4ý tso16! ld€atl Eové pot€iinové
pouttý J9 ledlno! stlou.

Úsdojto 6s Ett(ly w!.ovokovét t toEE' alygté Yygtulo-
vál1 z řad 6.l.a!y' Á!1 tdyty došlo t !6Jbor!Í!u' all kilyty
3js'd6! !'Ť6Ýoplatuě 'Ýors!é orgáAy Esč Dyly lÁs11ÍE uhlčé.
by' !1l0ý Á€opouštěJt. 6t!aEu. o.la!ít lobo !Ítvl.lovlt
ělsa8lou !&rad!u esč - to by stouž1lo Jo! těB' Ldo by
obtěu někouk Ýšgho 6cbop'ých' Dgzpát€ř!ýcb Jsd1lců Ýydá-
Ýat oDět !s drulÍčí čsstosroÝglgtých xoDu!Ísto.

Y'Dr' ž. 'a ponoc1 ts*ů . b1toÚgtů lzs ilocílít ónoho.
Í6l'é Ýšo} dost dobř€ 'atÁzat óíD!o6t Loofu16t1c}é stlsly
tě!1' kdo údalně přlšt1 ''poEánat'l llpsvllt JaJí vodoucí ú-

up.vňujt6 !t.a!u' př1Jín6lto noÝé č!.!y do Ísě. dě1-
!íty' !ol'!íký' hteug€lcÍ' !ř1Jíu€Jt6 D1ádě'' všochly ty'
}óo cbtěJí. J6ou oBáÝdo schopnl Dojovat iá poutíctou
u!11 aLó!ího !!o8reu Esč' za lo'sdaÝE D1Dořád!ého xlv.
6Jo'du 6tra!y. 'Ie lov1lEostí koluE1stů' sby ÝlBstoloctYí.
o[3rg11 1 odírbn Dr'ádgž9 lsl €loD Dhě oooElll' al6 sby
!1éil.ž1 ilau €Ýou pout1oLou '}Eš.!ost' rozEllu a Ja6ď
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!!oa.áo oplavdu soclal.18tlc}é .le!otŤac1s' !ř1Jí!eJt6 óo
|ád stlaly El.adé ilělbí}y 1 Btud€lty' dsJté zéuaít hrasu
. Ýůll' ola.lé 6oc18t13ttcké gé!é!ac6 v !áší strB!ě.

Minořádqý xlv. sJ6zd Esě ltně lotÝlitu 5tanov1gko
po6r6d!í řÁdDé oclÍlz€ !ř.dgedÁlctÝa Úv Esč 'o d!ě 2í8.1968'
v aěDž s6 od6uzuj€ voJénsté ob6au€!í !éí !élubuB té'
vědooí Pres1ilelts' €pubulY' př6.t3€ity {á!od!ího oh'oná'dě-
!í' !ř.rsody vlády' I.ta' €Míxg Úv Esč s těcbto ořgánl.

Podlorujte Ýšuil € ýýzÝy }é Ludu ! ro'Ýa'.. oitoboil c1.
,Ích vojsk Já]ro 'ál]'adní lodhíllu lé}ékou sanostatná
tl1l!čÍ lo1jtily néší 6tŤány nod'6d6 !ro6ad1t s1lou !!!a-
!í' ele 16! s1lou nordr\y é p!'va. !ébolto s9 žá.lát 'šach-
íy zákoMó, 19aá1!í p.oátřoilLý' lodpofulto J6!on 16s41!{
podro úgtaw uivořelou Ýládu' Jsu !od!6 llat!ýcrt č.stogto.
volshých !ákodt a J1ďch no!€D Yoroná lutclo!Ářó gtátu'

9t!a4y 1 Ýšrch o!aaí1'gcí lrÁrotlní íloaty.
vyzýÝáE6 Ýšécbaý kooDnfutyt aby B}.tl'Ýně 3 úěinně !6-

úé21rr J*ýb].ou' lotudůÁ pÍotlsociau'6t1cEých řtÝtú loátřtt
6ltuác1 pFoYotacoÚl.. s protlgoclausttobýol ž1Ý1y J6o€ s to
Ýypořá.lat Bo sÁoi. IÍg!ř1!!sŤte' áby J.J1ch akt1Ý1'5cé byt!
zá!l!}ot vojsnstsé lEt€rvglc€ Ý naší u 6E1.

oilložúe ba1lctrorEé .!o!y

sou!t''rž\y á 8oud!u'i, otlložoě dEgs Ýš.cr'no' co !áB
tůzně rozděloÝsto' odlo}E€ oa1icb€r!é d!o!y. ÁŤ l € dě1ítk6o

Jo! poct1Ýý lostol k aové' I|ÓleitnoÝé polltlc€ Esč a !ov!á
páteř kažilého z !ás. sougtteaos Jédlothě úsilí vš.ch }oDu.
n1stt aa hravaí ÍLaešní plobléEý.

1. ŽáÓaJú6 b€pŤoitle!ě' aby se .ťcb íunlrcí Ýé vládě'
Ýe st.a!ě 1 Ý ÍÁrod!Í f!o!tě ulsrr goud'Mi !. }ubě6k'

5Dr&ov6Ey' !. Á.1ěael' Jr sp.cď a !.Ďaoo!
- a to b6zpodďD6ě!ě vštchnt.

2. Ú€u'!Ávo'oe láko !řoilBtaÝrtet € gtrany n1koho' kdo

k€ gvé lujlxct !eúá deookfat!'cky získa!ý úandát' tJ' Ý ú.

6třed!ích olgÁ!€ch xsd r1koho' kito lgEÁ olndát E1l!ořá(lué-
ho xIý. sjezdu gtlar{y.

1. ,Ánéfuě úp]'ný odchod cl'ích Ýol6k slBáit vs!ěav6ké
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6!1ouw, 6 !íž Jo qvrělší Joj1cb pob't !e úz.dÍ Čssa J*oélo!.tsého státu táto lDlouýy v pl!éd .o'!oru.
4. vatllue př€il t,a'itou llovotací 6 D.!o'vÁ'!o6tí. r'oÝ

Dašého tí.lu J€ tí! aóJd!ážšÍo !tst!.d 6 všocl 'o co dtžé
Ýó6t I J€Jíúu z}fi.ěEé@ !roréÝá!Í J9 lutno o.l €t.aolt a
úč1Dně Ýšud6 zabrÁDtt toou' Bby te k!Ýg!!orÍtÍ došlo.

.5. 
I Ldyby doš1o t !oJho!šÍN' 1 kdyby bfutÁhí! ná-

5111b bylo potlaě.lo Ýšs, oo jé zaluóglo D&ší ú6tAÝou'!Á-

!n1 :"noo''*" 1 gtBDova!Í stlaly - !1tdy lgolouštěJt. řa.

i].Ti: 1ř: 
řailácb střaly 16 co aéJýíc6 loctlYýcb irdí,

ilělaÍhl t všocb ostettr{ch Ýt.s-tóÝ' lyr.otolg 'É6táag-11 stre.
'a t3tto s11aÁ (|o1ó' builo !a čas zág€ o to vydBt z. .vých
š.d 

-ácbopaé 
polit1cxé Yů.lcó a ÝyÝést lašo !ářoily z !ogi!.Ý6!í' do aěbo' J6 EÝlDty !řoolta Doc1 a !Ág11í.

. 
soudlužty a soudtlzl' tíoto jedaot!ýo postulo! vš.ch

tooun1gtú zdg1.ta !'6boJuJéoe Jg! '" o"l' 
"t'.n"' ".1o3.'.'a 'lÝot!í zÁJry obou na!'ch !á.odů a Ýš€ho 1ldo této zóEě.

X8ždý' tdo tomto uitu !óvěří' Loo bude oobot€a poš lapávat
hodloty' p.o ktg!ó Dáš 1t.l boJoÝal s st.áita!' builg lBko!éc
v1Á6t!Í! u.léE odéouz.n. rsč to DÍtdy noudělá . !.d!'e utlě-
lat' plotože 6ÝoJe po6rá!í beÝ1ilí v to!' aby so otata ýtád-
!oucí. pot1t1cEou kltl.ou' alé v toE' aby groužtla záJmrE
áoc1a1'.9Du v této zeo1' sby goc1sust1cký řád by1 šřa6t{ýo
iloÁovgl! plo !ág ÝIa6tní ud. Y toh v1díoé t 6ÝoE hluboc6
lli.t.o!clo!ální poÝ1Dno6t. spol6noctÝí ooclá115t!.ckýcb zé-
Eí.a J6daota koEull €ti.kého a lok.okoÝého hnutí v c€1éo
.ýětě !odl' € být přec. do6artováaa aágllÍo, á1é J.n ďúvě.ou'

:|"..:**j 
. i"áJ6Moo t'oDocÍ taÚ' kd. s1 Jt ks.(ló óoclálls.

ttotÁ Ž6Eě lebo koou'1sttctá stlea v€ lbéaE 5!o1sě!ých
záJd o!.avdu př6Jo. v tooto soyslu cbápg 1 v6.l.!í st!'á!y,pověř.!é !1nořádnýE rlv. €JézdeE všecbay Žéklao!Í doku6on-
t' Ds'lnárod!ího děl!1ct6ho blutÍ věetně 5po!oč!ábo t'!'o-
btáš€!í'l š€st1 st!s! ! Blattslaw zé ilo6 4.8.19ó8. PlcYěg tíEto lroblÉšeaín l6ou !šak v hlolotén !o'po!u ozbřoJe!ég&ca' EáEé !.otl na!Í '6o1 plovgillí ostataÍ slglatáŤí to-
boto'tProhl.Áš.aí''.

Iy loounísté Jgoo v€dou6Í pout1ctou s1lou Ý t'ét'o z.@7.
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P.ot.ř!o to 1 nýaí sýÍE1 lLutly! důvěřEJoa .véEu 11itu'
któ!óóu prně odpoÝí.llí!é zA lašt lolttlku.

.'o tÍeaéitlí' }6 !o.t b.sl.! o po!oc'. E.ěí !tra!. bylr
ýJvolÁla 91tuao6' ].tsřá blozí lrbuDlt důYěFu Y !oc1.1t&
!uí' v soýět6xý !Ý& 1 v 1doálý Loóun16t1ctébo h!utí.!Eň.
!. v€ lDónu tohoio hÁrtí Jorlo 1ó6Áry' uděr.lE. 'Ěudc vš.ch-
no lro to' abycboo důvě.u lldu ao'tMt1t1' áby EooláuB-
Euo byl u ttáo i la.láls ilí! €o iloblovol!é A}t,']rl'ty Á 1n1cts-
t1vy !111óíů našlch př.6ujíoíoh ltóí' Ýšgcb ě€slýoL á sro-
v.n6kých ÝlaátoE6l.

přg.ls6d!1ctÝo ÚÝ trsc
/Búdé p!ávo '  2, .8.r96s./

ň.n!hovo! s čs. P1a1st!y u1Ťo6lav€o cal!šk-ou a rl9!9E.o'l9g.Y-la:
d1EÍ'oE Ea.llsc€o.

ytáda sg !řú1ásíla gÝíE !'roblÁš9tlíD L xÍv. gloztlu
(sč a novéíu ú6tř€d!ídr výbolu. !!ííto 1 nadá1é !a toďo

v. aad]'.o| - ^!o á bolvýbaóně. Y1Átla oil 'aěátko .tála 'a
!oža.l6vloD' ab' gg 9ď6l Áhořádaý gjold esč . DovAžoÝalr
J.J z3 Jsdlný tegá1Dí B toglt!.lní olgÁn št !y. Ptóto s.
tglá téoář Ýěichll ěrsEové vlÁdy .lozótr zúěa6tn1rí. !ří-
toMi J6!é byu 1 proto' aby Ýldóa 'ístsla od aJ9ldu .
6t.any poilporu !!o svou ěinlost 3 ítrnkc1 úBtavaíbo o!gá!u.

svět .társ zaJí!á to' 'da !ěkt€Ý ča. olgá! elutoělě
!o!ožá.lal sssB o !o!oc '
l. calušEa. - Yláila 91 !a sÝé 60}ú'1 'lí6ti1e' '. 'ád]'ý
' ě16Eů /Déoobu lso6 pochop1ta1!ě BluÝit s t!t.'!oB.ý!t
ěr6ny/ !épo!ádat o žÁdlou poooo. Ťí! oé!ě vole!6].ou, ant
sssB aDl' Jlaý stÁt' Jeho' voJska ná9 oku!oÝ61a. zDovu o!&
luJi: ý1ád6 plohlásl]B a lrobx&šujo: okupaco do.torlovo!-
6k3 Js ne!ákonú'
v. Eadtoc: . 'á!oÝoň Jsí€ sé !o'hodt1' ře Ža př.d6.ilu Ý1Á-
dy u!!áYÁ6€ louzs €.1na. čeuíta' že žádď z !á. n.vótoupí
ilo 'áibó Lolabolsltské ÝIáily.

ř'.13ú6 v oluPaěÁícb loitEíDtácb. Př€6io ougí!..tě1át
Ýše rlo to' aby bo9poitáŤ6].é 9t'áty byly co EsJúoEší. Jáké
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p!o3tř6dl9 a '!ož!o8tr !á t.att1ful ěá. Tláaa?
Y. radl.o: - saEo'ř.lbě oE.'oaá. Př.!to JgD. I,o styku s
lal!1stoEotw a dává!. loxyey t ě1&o.t1' íě1D!o.t naštoh
porynl l. s!eo'řÓJ!ě 6!ít.!a EÓ!o!!ého.tÍ podoínét.qít.ú
a 8nabou vrády Jo E.t!'st lotuil Dořlo obo.l hosloilářstYí !
.p!áw' 'óJúéEá Joho dEog loJc1t1Ívělšícb ěládo: - skl1-
!.ň' Pot'aýr'nář.tý a taln$out1crý ptrtlgsl' !á9obovÁnÍ.
oDcbo.| q b3zl'oěDost.
t. oaluěla| - vš€cb4Y ě6. 'a!tu!1t.l.té jóřldy wto!.viJÍpo&y-
ny 3vé l.61t1@aí vtédy' s Ýtédoo' ot.JEě JBko ! přod!o.l-
ltÍ6tv.E loÝébo Úv Isč l€ Ýo st'tu ! !ÉDl6tť p!o!. Eál.t'
Eo!ý J€ lat 'náoo' Ý Í.' to!t[. toihu ploto l.! o!.toÝati
rrída dár. opatř €!í' sDy J.Jí í6tavaÍ !oP!o'o!tar6 !yl!
Poil6přs!Á 1 tolbátníD1 ě14y. otupaó!Í or.gály l1' !ětsottt-
!Ít .tÍD1ly' 'o cloIrí Ýlídě lsjí ruLot' ová .uby všař
!6t'lú. !ťýá&g P.oto ag tá6áilě: výobod1st6a t táto stt!Áoo
a€!í J.a ÝytÝořoní podníngL lro !éĚí člnnolt, ato př.d.ÝšÍE
b65pod!í!óě!ý o.loho.l lÉ.cb otsupaěbÍch Jsdlot gt.

!ěhríé!é Yó! 'a !o!lloÝo!.

/ludd p!dÝo, 25.8.L9&.]

zJ5.!9q! zahíJoEo lobáěoÝd!í s'. E1do!údné gcbů'o přodBád-
!íotÝa ls /přéŤdeno Ý 8'r2 bod./ ! !so8!aÚl: bojgddá!
!óÝ!b iloltsu dol.aacl ito lo.tvy a ugtaÝsna dgl.gace t !Éo.
J.d!á!í doPlEu Y Přodsgdltotvu Úv Esč a vo Ýláděi podEÍn-
\' ý!o !!ác1 ÝlÁ{Y - !odod!ř.rí 6t1'bu agE. lavloÝokébo.
/Iaté!Íáty rs./

ilDltí 'a..dábí ě.. Yrldý !3 t!a'.!áE ltr'adě.. vo áv.! !oděl!í!
zasgdá!í loagoÝata ěs. vrÁda na tÝ!' €ní 'ětrt6!ýob of1o!'á1-
!ích a8.!tu! €oc1aultlcwch 6tdtú' '. !o P!a!6 J€'dí c1v1r.
!í auta .. 't!.a!ěot !)!o 6í1' tobt.a.€vo1uco. Ytáda odEítú
toto tý!'.!í a !robl&!uj.' '. oá !ou'. olou'1t Jáko 'áElEl(.r
! ilarĚÍ! !o!!66Á11Í! otulaě!ích ÝoJ6r. Ytéda !oÝ!ě' to!6tB-
toliala' ř. Yolltsl okulaĚnícb leitnotot rr.splnj'l ilosuit su'b
da!ý !E..1do!tE !. sYoDoitoYl o uYot.ěaí vrádníoh obJéEů .
'AJrštěoí ěíMo6t1 Ý1ádaí9! oFgÁnr. !ao!a} Ý aool z 24.!t
25' 6t'p!B vbítu okupant1 ito dosud n.olsázoÁýoh Ňltst.!-
.t.v a vtdd!'cb luilov' Dř1č6!ž oil'Ďlojíll l € ibotlJ lldovýcb
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ó1]'1o. Y &ttvls]ogtt s ohoYáníD ohrpaltů pověřua Yláot
a!.ěo ó1llgte!étÝo zabřaDlěaích Ýěoí' aby u o&up6č!íort ý16.l

tlfotogtovalo !.ott chovÁ!í l €l1cb Ýolsk Ýůč1 olÝtl!íEu oby-

/svoboda'  2ó.8. t9óE./

!!
sssR' ÍDB' !EB' lla' BIiR ' 2'.8.].96a

tl1llstélstÝo záblelě!ích Ťěcí 2 poÝěř6!í vtády ěo6ko-
61ov6n6ké .oc1at1Btlcké !éDubtí\y ádětuí. votýyslaD€ctvÍ
svazu soÝětá}ých 6oc19uBtlclýcb !6pubut toiot

vláile č.grofloÝe!ské goclBl1gt1.Lé repubrfiv, tclerá
sÝýlt přgdcbo'íE1 !ótao1 uplatllls 'áBad!í požadaÝ}ý' lugí
to!6tsto.!rgt' že .losutl n.byt spl'ě! ánl .ut daÚ !!.síde!.
iu .é!ubu.!y luilÝítu sÝoitÓboY1 vo11t6t.ú a!!ád obssdtvších
česlostovou6Lon soc1al1.t1c}ou lopuDutu a.n6!Á1óE g!!Áily

I.0. ?sÝrovstýD' loiue Hé!ébo Déro být !6!!odreně 'aD!á-
!ěno odlbloJová!í čégtoorov€ls\ýoh l €dlot€a' opuště'y p!og.

to!y' Lil6 J6oE lo'Dístěíg ěo3ko61oÝ.n6tá vojola' v€štóré
obc€ 6 !ě6ta !ěly !ýt vyEt1zery a Ýe volLýcb Děstsch ly
být .ozoíBtěny JodÁot\y Jó! Ý rJafoÍch g !g Eíst6ch' kdo by
lolalušoYary óopr6Ý.u. ?odlě toboto Dřlsubu úě1o týt dárg
Eepfoitl.!ě uluěiělo od obsazotú a brokovÁní Duilov věaoh
státnich orgÁÍlr čó6to31oÝ6!oké éocbrióttctó ! €pu}tl}y a
bu.loY Ýš6ch or8ál'ů gt'an1clých. uě1r být Ókaořttě zajlště-
no uvolně!í !á* a všécb dÁlších bu.tov n.ztytďch p.o ao!-
DÁ1!í bospodéřs\ý cboil z€oě a učiDěna iitgt6d!á olatř.aí
plo dooílsDí óalo'řojdého 6taw' žo Ýošté!é záóoboYÁDí otu-

laěnÍch .11 tutlB 'al1ště!lo JéI J€Jicb ÝragtníDt p.ogtřod-

}ý a ' lsJlcb vlast!ícb 'drolú. By]o 6ouěás!ě !ř1Élíb.no'
že oLupaění gí1y 36 wýaluJí jáLébo].oLlv použltí zbrání
Ýůě1 Ýš€ou obIÝatolstvu.

v1áda ceskos1ovenské soc1altstlcxá !o!u!ltky ŤycbÁ'o-

Jíc ' € srýcb záBadních lo'adavků' a aalž by se v .lch chtě.
la jatl.ouv p'oJud1toÝát, úusí DalébaÝě přlpoogDout .p!.nE-
ní 61r!ú 3děloaých !říÚo pregidentu 'spubu}v' loĎěÝáill
!epíoÝ€d6!íE a!í podobďch 'álladníoh olatřo!Í éé dÁló w.
tÝáří nallstá aiúosléla' zó kte.ou ngúobÓu o6ž !ést prnou
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oilpoYě.lno.t otupačnÍ vol stB.

zvrášŤ !ávsžlou Ekutoělostí Js to' ž. !él6ou .tálo
dod!žováay sn1 gl.eooEtá í gÁsaily tíildko6t1 Ý. st'Eu 6
oDyvaiol.tÝ.. A tóto l. a.o.tá!e oblo'oYÁao aa žtÝot€ch.

vráda 0€6eo6rownstó !oola]'16t1iEé !6pubrí}v 9. tší
nalébÁvoBtí a ňrlszeo očotdY.' žó pří.lEšld opatl6!í bu-
ttou uě1něna ngplodt.bě.

Etbq h!4.!'t č!. Íozhlao. v ěo.sokolovo lagtoull1a !a sděnat
lt6rá řílá!ó DEbó€kovB í6itělo' Yětěíla 'aúě6tna!oů. !ř1-
štt 1 ll.dá ' xancsráří a loluil ! €dsJí Ý]'sgt!í p.áct po-
!ÁbAJí taEl ló. l € třo!6. v6 vš6oh 'ÁÝoil6ch čŤ! Jo !s-
!Éoátý tllil' pořáil6t' 'ÁÝody 3e všsd' dúlóž1týúl !ařÍ-
' €!ÍE:! a t9olb.utkou lsou sDot€buÝě Ý nsš1cb Íuxou. Ía
důIožltýcb !í6t6cř' J6ou n9Dřet'hté 6tužby' přísluš!íc1
lu J.ou v Pobotovostt' ob!á!í !Í6.

a'4( boi|. č!. !o'blao. Dn6. Ý 9'4' by! přt YýkoEu 61užby u
lalactébo !áo. 'adŤžgn 6ovět6].ý!1 Ýolá(ý a odvg'6! 'a
!ézaáoé oíáto 6t'ážói9t! Ja.oslaÝ BoFáí. Yed€ní úěgtsté
69!áw Y! D!ot! toDrto n.'&obnéu zááabu llotesioElo'
zatío všsl t6'Ýý6!6dně.

1o.or bod. zsbáJ6lo pob6ěová!í 85. oimořádné sobůzó př..l-

6etl!1ctYa s /přolušgno 1o'a8 bod./. z p.o6'sou. !.oj €d.
!áu 3Dor.ěď ito!16 Fe61d€ntu !6pubuly /dopoluěoao zstía
Ý ě.6lo6toÝo!€ito tt.lubrtlovat/ i 1ntoloao! o 61tuÁct Y tts'
'6 a o voJ dto-bózpeěnogtníob sla!'nentocb oturaltů;
lniolnacs o J.dDÁ!í s !řodgtaÝlt €li sNR' lo.tněi }é sc}Íli.
bá! tt.aJ8tých tlutů poslanoů.

/ratgrtÁry ls./

v !tů!ěbu .lopo].odEe byr uvořeJněn otěÝře!ý doplg př.dssdy

čs^v aksd€61}s F. sor.a p!€t1déDtu ltEdéeté Ýěil sss
x.Ý. x6]'dJšov1.

vÁžé!ý .oud.uhu lresídsnt6'
Jíž !.tý dén tFd neodůvodEěnÁ' p'otl!!áÝ!í !ágllDá

okulsc6 nďí zeDě glEédant pětí států vsašsvs]té dohody'
k Díž došlo !ÍotÍ \úr1 Ýš€ch ngšlch p!áÝo'lstných ústaÝ-

ních óh1t€lů' !! €g1dsntB ropubL1ty, IÍálodtrího sbroháždě.

ní 1 v1ády Óssn. !or1tl.ký| ho6!odář6ký a Lultr!í ž1vot

nďí natleÝše lllováné vlagt1 Je ocblooé! a' zcolg !ozl.u-
..n, l6žilýn d!6D nalrlgtsJí 't!áty Ds 11ó!lýc! ž1votech í

r.nčných ě6.Lo.rov.nskýc}t oběaÍů 1 loilo'írnó'třáty oto-

íootc\é. Ns obou st.átlácb loóto !érÝo.1tat Lte!á blozÍ
li!Ástro?ou n.dobledďch .N61éitbl.

všochen náš l1d !ř1Já1 ořulací g úžaóóo 3 k.alnín !o'.
hr řč.níú B t € l to  !á6 i raý akt 'J . !š 6!ad Déoá Ý hístor11

lldliÝa obdoby' lalfoBto odoítá. !6cbáp6 Jak J. Eož!é' I.

..!o.tátEý stát' a l tolu stát Boolglilttclý' Je tot J.ld-
totrv Ýýgtráby a prot1 vůl1 všého liilu ÝoleÁEry obgatsn
r'Io1' Jó' a' doBuil loLtádal 's 6vé vě!!Ú přátére a 6!oJ.!-

o.. t]!říí!Á rá6ka a brBtlsLé vztaly' tt.!é ě.ský a 6rov.n-

.lý l1d choval zojoéng ]. !á!odůb sovětB*ého 6vazu a Hcřé

ÝJ'rýÝály zg sts!6týoh t.adlc se .ych1ó oě!í Ý locity tě'-

t. Ltivdy až !é!áÝ1.tÍ' ltsÍÁ džs Př.i.vet il.3ítit6tí. r.

n.J.n to' s locit.o btubotáho éDuttu bl.ilí! !a soÝěilt.
ýoJÁ\y' úIadé hoc\y' Lt6řÍ Áecbápou co 3. děl.' D.!o3!oí

t'lololtl 1bo6teJ!o5t1 g oópolu' 3 nlú1l í.ou vš.d oDč.!y

.ttáÍ loDě přllí!á!t' I v J6Jícb dugích k].íěí Doc1ty' kt.!..

n.dtouho oÝl1vňí ÝEiábJ o.g1 našlo1 nálody.
nád byoh' abygté 6' soudlulu !'es1.ls!tq uvětloDil' ř.

1n'o!oec6 o otaÝu Ý !áší 'éo1 a 'elnáns o postol1 obou !..

tloh nÁ.oiht' tté!é J.ou DosvtoÝály 8oYěislá Ý€ř €J!o.t1'

llou zc€té rybé a nsp.o6to neodpoÝídsjí !'!ávóě. vojon6lá

ótursco 'to61i1e všocbo! !úš !1d !g! lolilítu politlclýcb

ňÁ!o!ů v l6dnol1tý cor.k' kt€rý okr!ac!. 'o€}a spoltálně

odmítÁ' výlazoo této J€itltoty J6 i €kut€ěno.i' 's prénuE

Nírodního gh.ooáždě!í, lož bylo !ÍÁvo!l.tně 'Ýolelo v roo.

r.ró4' zÁ nguÝěřlter|)ě tě'lých podnílek a€!ř6tr'1tě !a6€ilá

oi] ločÁtku okupáco. Př6. tyto svízer!é !ódoíalý Jg na ňs€.
(lí!Í lŤÍto@o 2/] loslsoců' kteří Joiilolv6lrě oósoud1u
o!.l]]acl lako srlt nágl1í g ložedují oksE'l.tý odcboil oLunaó-

JLÍ.h voJ6k i přopuštěĎí Ýšoch llto.noÝa!ých !řéó6taÝítolů
vlílly' gtraly a Nálodního 6bto@áždění' } n1Ež m6me lrDou



okupac€ těžoe lost1}Iá 1nášl 1ědu. ludova čs.aksdoD1s
Ýětl' v !íž Jsté í vy byl !áší! čostďú ho6tsb' by16 !62-
d'l'vodně obsá5ela pří31!šÍí\y oovětské EL.!ády' přítob!í čle-
noÝé A ltlaoovnícl áksil €E1e by]l E ní ýybnán1 po.t hláÝ!ěEl
ésnolalů. BovEěž lsše ýýsoké škory J6ou voJ€lgty obga'ery.
vážs!ý soud'u]tu plesideEte'

odpoÝěd!ě' Jako !o51a!éc ÍálotlEÍho sbloháždě!Í. drourlo.
r€tý čte! Etřaay 1vořeJ!ý ě1!1ter 1lako vědoc plobléšu-
11' ř € Eaěí ' €Dl n€}Íozi1o D€lezlečí ko!t!.s.évo1uce á že
J6E€ oě11 vžily dogtatg]. éÍ! 'ab.áÍít výstř6uÍe' Lt€řé ss
ý !aší 'ee1 nob1y Ýy6kytnout. v€ lnéau přételských ÝEtshů
hězl !ě(lcl sovětsLého 6vszu s vědc1 od zéně' o J6J1.bž
lo9květ Jóg!' Jak dobř€ vít€ Ýldy u611ovál' Ýs JoéDu 'a-
b!a!1čDíbo ěl €ua ^}ádoEl€ věrl sss t Ýš6ob o3tatních '6Úí
3oÓ1a113t1ckého tá!o!B ýÁs 'ádáo' alysté loužll sv6ho Ý1i.
vu } to!u' abý Dsšg zeúě !y!a zbsvena okovů okula.o a aby
Dobta ganogtatně bu.lovat socia1ísBus Ý !aší zon1 v zá1ou
Ýšooh zoúí Bocte] lBt1ctého tátorA j .  ÝÍtězBtýí goc lsu;t ic-
kýcrl 1deí Y 061é0 6větě.

atadé@1k Fřet1š6k šo.n v'!.
přoilBéds čookosloÝonské skattoEL€ věd

ěle! akad€otí věd sssB' Polsta' Butha.sts' Něoecké aks.l €-
e!é Ýěil' Áka(leb16 věd !6opoldha' č€stný ělen aóB!s&é s
BuDulskó aladeÍ1e věd' ě]'sn DáDské akadéE1€ věd' Bavo.sEé
at'ad6n1e Ýěil' iioktor b.c. státnÍ eosk€vEké univét'Etty'sÝo.
bodné u1Ýé.éity v Blugeru' ěost!ý čte! !'1tELé chs!1cké
Blolečnostl a Béls1cké ch€úlcké ó!o!eěBo6t1! no61t.1 l!tt-
saého ll €da1lo Áú6r1cké .h€oicEé €lolgělo€tt' hedalle J.s.
stas8e, no6ítél zrsté De(ta1!e P].a!c{otT aJ.
/ua!e!1ÁIy ěsAv./

lo.Eó hod. zahálono lotťaěování 26. dDořÁdné schůze ltéDa lÝs
/přeruěeao Ý I|,j7 r'|5d./ !říto@o 19] po61á!tdt. Jednoqýsl.
!ě 6chÝá!e! téxt do!1su pleg1doltu lopublikyi rroJe.lná'a
l'Efo.BatlÝtlí 2práÝa !.1hÁto.a čér!ébo a wgloven ilík ma-
covnílúú n{íodn{ch ťbolq v !!azg.
/uats!íáry Ns./

h..ldéltu čs6ko6rovéÁBEé 6oc1a!16ttoké'6Dubll.Lý'
l ,u i lvíku s Ý o b o t l  ov l ' '

YÁl€úý lou.t.uhu !Ťé3íd6nté'
celá .sše zeoě a YšeÚbéE 'táš ríd Ý Pr!ó důvěřc v. Yás

oč.tÁÝá v !a!ětí a g !ét'pěuÝo.tí Ýý6rsdky val.t' J6d!&

Považujsoe 'A !ut!é l.'o.úoEt Ýás o gítuect Ý '.!:L
od vsš€ho odJozilE !a EiÍkladě lašicb nÁ'o!'ů a hod!oc€!í:

Náš lld v n6!!odté B p€vaé l €dlotě' Es!Á íc vo shodě
.. ótanov1sty lového ú6tř6d!ího Ýýlolt rsč' ŽÝoto!érlo t3-
gálníD E''!ořÁdďn xlv. sl €zdoo' vs .hoilě 69 6tánoÝ1sE6o
lÁfodDího 6brobážilě!í é ÝrcdJ' lozhodrě odoíté otupacÍ la-
to lo'álolllou' plotlústavní' !íěío Dépo.tlož.lou a 'ádá od.
ohod okulaě!íob voJBt. Jodbotbě á po boEtl [&š€ho l1óu Ýy-
.tupulí 61ožty Ý6řelÁé bolp€čBostl' érúáda a liilové ditÍco.

Íářodní áhlonářdě!í a Ýtáda čssB Eepřst'žliě uasoilalí
is obtížďch !oduí!6t. ?1ně 6tojí za požgdgv}y a ldlory
l1du. IIv. E1lořÉdný slslil xsč zÝo1í1 prívoDrat!ý loYý
ú.třsr!í Ýýbor s !řods€d!1ctÝo a přltoo woloÝtl ltEou ilů-
vě.u 6ou.lm}Íůn DuběskoÝl' sbrkovgEáDu' č€rnÍkov1' Erl.alo-
v1' šlaěkoÝl' ŠimonoÝt a daršÍo. sJ.'dová uEnes6!í oaJí
llEou podpolu cg].é 6tlaay a Ýšsho l!.du, Já} to Dlňo Jtné
uká'als d€ňongtlstiv!í JottEobotubové c61oná!oil!í a.!o!ál-
Dí ótÁvka dn6 2].Br.!!a l9ó8.

všoE tělto o.gá!ů! 6e 6 lodooí toNilj.kgěních přostřed-
lú doposud itařtlo uó!'ovat poDělně tl'.it Ý 2601' přr6to' 'g

lgJ1ch !ÍovoŽDí lodDínky Jsoti 6ou6ta@ě !tě'ová4.' ! €d €tsc€
ó6go!1dů a t16kárDy JBou obgsz€uy 'áb!.a!1ě!íEí Ýol6ky' ob-
.aŽen Jo 'ozh18E a tó!6v'za. o.l!oÝě(hí prBcov!ícíl JEoDo-
va!í Ýládou' lóou lucBnl hlcilét 6 véu&ýd1 obtÍže@l !djt!6d-
Áí !.oŤozy. DošLo J1ž h dru!éEu lotuóu o ot6az.!í wsíraě-
ky !a ó1nÍst6!9tvu zabŤalič!ích ýěcí' kté!á ló !ďíú l €dl.
úýn 6!oj6níú s Íašíol zastulttstBkýE1 'ířady s fovněž n&!ío
Jodiďo .!oJé!íE s YáD1.

v této situaci Daš6 EÁ.ody !!ožíBJí Jl' pátý dsn oku-



_?a_

!ac.. Íapětí sé l €ustál € stupňrrjo Ý důsledtu udských obě-
tí g !At6!íároŤ.ých zt!át. J6! v !!sz€ byto ito .oboty ssl'
,o oltÝých a Dř€6 Joo t!aně!ýoh. lia s1oÝ6!BLu Jsou st!áty
údaj!ě l6ště Ýyšší. lyto 't!átý l!o! !a !.šÍ 6t!aaě' J.
těĚoé il6boloÝáno okolí lo'btasu v P!aEó. Jo! 6 klajDío !a-
Étíe Jg dd!řoÝá! *rtd a 'sb!sňuJ6 !o.tř.tůn. J. stár.
oEs'oÝála ět!'ost voreďch orgcÍů' okr6štovály občsEsté
.Ýobody a p!áÝa. !oohá'1 k zatýtá!í' n.aí (t!o s aooÍ' aDy
!e prAlgtýcb ul'1cícb !€!!ě1a střótla. za !áú1!}u t6.třct-
!ě 3. ÝyučíŤá cotou. !! €s Y loěaÍch hod1nácb byly pŤoÝo-
i|.!y cl!í!1 Ýols&y přob!íd\ý Ýš.cb ústř.dEÍoh .óřadů' v !ě-
ktďý.h přípaitecb zabavé4Y zb!a!ě Í'titovýcb D1ltoí a Ý bu-
itově lJ.Dísto!6tvs dopravy ty].o 'b'a!í !ou'lto.

okupaění! orgáíto se iloButl nepodď1lo 'ískat E3J!.!ší
po.lpo![ a époln!!ác' ob'vBte16tva. !o 'v'šuJó JoJ'.cb ! €!-
Ýo6'.tu. ÍÁloilEí sbloeÁždě!í a další o!8á!y v !gn1 dalí ďů-
tA2y o trá6l.1njtc}. atéícIr. zdibazňuJsEo' ' € ! €poÝs'uíono Ž.
!orEÁr!í' ěo o6z1 báo1 a váší dslsaací v Moskvě loní do6ta-
tsL ufořoaoí o ob66hu Jeó!á!Í v uoskl|ě.

Yázlr boslodéřltÝÍ' 2wšul6 sé !sb€z!áěí zr'!ž.b! ,á.o.
bovábí ob'vatsl'ltÉ. Fakttoký EeDÍ eožlo6t wcbázé!í po
zz.bodl!ě Ýsě6r!í Ý P.áze. v ih).6lédtu iobo nsÍu8uJs Ýcř.J-
!á dop.6va. Ž€t € 'nlč!í dop.avé Js nďuš€ba. lÍ.€x1stulí ].ě.
toctá !poJsb{. Ýázllo toport a ex!o.t.6áoo!y ulrÍ k166aJí
na traJní e6z. !o vše.hlo j6 tř&slsdkéE okupéěEího .sžlou.

Í€b6'peěďo fsrďo.ón J€ ótupňuJící 66 únaÝa a n6ťvýé
Ýypětí okupaěaícb ÝoJ.E a lašgbo obýÝatglstve. Íepětí n!
obou 6t.eácb so Dyní zřýš11o v .lůéle.l&n vašoho á6předÝí.
.lEuě r!ťoi}rouř6!ého pobytu o}iolu B o6tátaío1 č1n1te!1 doo
ú!6ní !ópubr ry'

DltjÝÁ většína koEE16tj'ckých a dě1u1ckých gt.un a ve-
řoJ!é oíněaí poLŤoLoÝé ěá6i1 sÝěta od€uzul. zcele Joilno-
EyBlně o].u!ac1 Jsko att E6st1í. v Jéd!Á!í Rsdy te'Dočlostt
!ů6tg1o €tB!oÝ16ko sssB !c61a ÍzoloÝálo.

váž€ď soud.uho pleéitlentg.
vědoo1 si toho, ž. latékol'l píB€mé 1!fo.m9r6 lrDohotr

tyotlhDout !řéd€všíÚ stEostélu !ě6t a ducha uilu' !.ÚÍ-

J(.. lodro z!.áv r6su, ž6 sovětB}é o.8á!g J6ou llforoo-

víny 'c61a !k!6g1e!ě a neobJottlvDě' považuj6d6 'é n6'byi.

nou rodEílku ýaše'bo dar'šíbo lědndEí' gbylt6 byl úllněJt B

tl!..nĎlt 1nfo.ooÝá! o p.svéE 6tavu věcí.

DopoluóuJeoo pfoto Yáší úÝaz. dožnost' aby Yío tuto

lnlo.úÁcl poitala zÝ!.Áět!í longuliatiÝní skuplna slo'éná z

rř.d.teÝ1t€lů ÚY {sč' Íáfor!íhr g}!oEáž.lě!í a Ýlády' tojíř

nrÍohod do xoskÍy by6te s1 po úv8'. ulycbleEá Eoht wžá-

DÁlo ÝÁú dÁÝáoe v úÝahu přÍ!ád!ó doěa.!á' avšats k!ÁiEo.

ó.bó !řoruš6!í ýaš1cb Jodbéaí 6 néÝrB1 do !!Áhy .po].68!ě

.. óouit.u}tJ lurěokoo, sďkovgkýo a čslnítso. loboto t!átto-

óobóho !řs!ušg!í byst€ oohl vyu'ít l podlot!ělgíou so9ná.

..trí ! € 61tuací a k€ ton'ultaot g !řígruěaýDl olaáby.

Po6í1áe€ YÁ!i' Ýcžgný souó'urtu !!óg!dorrte' gvé !Íóeěné

Do'dlaw 6 uJ1ště!íE p1né .lůÝěry.

Př6óó6dn1ctÝo {sI TlÁ.ta čssB!
T,. štlougal v.!.

iřstl6otlí1ctvo Úv (sč !
Ý. Šl.!bM v.!.

/ritólláry Ís./

l ír-Iqlgl&L o'nÁEll ě.. 'ozhlaá! v l].'oo ltod. Jer po sÝoruově

óoótě !Ákladní ýtu zn. Robu.' !o kts!éú býlo 9tříl6!o. oil-

fsžonó kulky 'Ígnity óvs cblBlcó' z tobo 2olotébo volEt váž-

aó. Eulkg zasÁhla Játra. J€ Ý této chÝí!1 op€loÝáE. DÍi}ý

ohlalsc }y1 ''aně! |..bc6. Na stafoDěst5kéú í4Idě6tÍ d16luto-

vsl! chlgpcl 89 govětskýEi vojálg..'od€n z ďůstoJ!Ítů g.

1eitnoho chlapcé lozeřrBt a táb1 ho } EusoÝu looEíku.

chlslec a6 Ýz!'í'al a byl doauoéE uposló.hlout lanou ilo !á.

tylku. EůstBl lBt ]'ež€t 1!g trávníku a to!'vo ý. '2,4, bl|

ňovětsLýoi okupačnídl volá<y píopuštěn.

:!! ,lonol€dníE 1oilDát!í Ív b!.!.!!abÝ !Íolt1ÁEí1t styč!í itůstol-

níc! okulaěaícr! a.oád, žs na kážilébo' kdo bu.lo v !oc1 !6át

] ' "q lá  Óe lo vý!6povat p lákÁty,  5e bui le s i řÍ l . t .  los/



&-]i..!!]-hg1: zFáYa č!. ro'h1s6ul lyla ob6a's!a oě€t.!á sp!á-
va YB v !!6'o. Ří!6!Í lodřízo!ýcb útÝstú l. tíD ý€lú1 Etí-
'.!o. v builově EĚ!t6].á 6p!áw v! 'l!ta].o 7 .oÝětstýcb ó!-
€tol!íbr.

:3^10-!9!. ěa. řo'hlas: Ú!ozo!!ě!Í 'lÁrod!íú qýbotůo: !oór.
ro'lalo blllígtlg r&ooí ob!s!y, !.t€ťý loilopa.l Ý B.€to!-
!.Áí !áě6rníE goEl !t6bu' oají pří.lušDícr ěs. s!!ády !o.
.lrytlout loEoo !á!oÚtlň Ýýbo!{d s dsršío 1ó8á1ní!! gtdtní!
o!gá!t!. xohou 69 t€dy tJrto ofaÁly !A přoitgtav1t€to !aší
aÍíády ob'acot'

Jz.lo.bgll' č'. !o!b].aB! s.lělonÍ !ř.(t6eiln1ctva Ýlády. vtáilě
! €pubu\y le Ý těohto illsoh népřát!'ttě 'aÉí].á!o všcnt
lomrn1taěqíoi plo6iředly v€lté Dnožltví !ézolucí 'o 'á-
ýoďů' dŤuž6teÝ' ílst1tucí a J1ďob oI8áó.

E.:lá-ÁE!. ěs. rozh1as wsílal llotast !!ors.otů a BtEdgntů
Eartol'J u!1ÝeŤB1iy pfott oDse6aí urr1Ýé.6ity.

zahélelo potlaěoÝá!í 85. !cLůz6 přs.lBo.l!1ctvs lts
/Př6!uš6!o L, '," brd./. věaoÝálo d1dkust o staDď16tir t
otázcg Áeutfat1ty'
/l6t6!lá1y l(s./

]a.'Lbg]L zp.ÁÝa čs. lozblasu: sovět6ká J..llotky 'abaýlly
dn.6 .lo!o].éd!ó zt'aně lodnotce !u !a vysoké škol. !ou.
t1c}é v P!az€. lo'lož11y 'b!sně !a aádÝoř{ á fotog.aíuJí
Jé. !oto8.aíi € J1b zřeJhě Dálí gloužlt Jako .lůkaz koltra.
.6Ýo]'uěních pří!.6v v č66koo1ovobEku' čr.rly lédaotlv ! !a
yy8otsá lolitroté škol! JBou větělnou děln1o1 é zánoěrícl.

[l €z ěaoového oěř6aí] č3. rozh1á€| 'n65 odvezu okunant1 zb.a.
!ě zo stla.tu lu Ý ústř6dní š].o1. xsě v. v.I€.rBvíuě. Eo
atoJ!éúu ě1!u B€ odboólalí ilnos dololedno v 9'1' !g Náloil-
!í třÍ]ilě Y Palácl .nóraotl.ky. o !'ot1t1cké Ýýcrlově Ý gwět-
ské a!óádě gvědčí .ozhovo!' tterý dn6s úěla Jédna '!Íavo-
ilalta 36 gkup1aou p.áÝě doělých 6oÝět6tých Ýoláků a J€dníú
.l'btoj'ík€o. {áoe p!ý u nág ? D1uóny anst.chtstů s oDt o.l-
tuil Eóodelitou' dokud l € všschny no'ukvliluJí a to Je př.cs
1 ý nďoE záJou. ÍB pozná!ůu' ž€ sn6it přéc6 ldád€ !!ávo na

v16.t!Í lvobodu' lněIs odpověa: J6t. as ná6 !áÝ1.1í. dá-
ÝÁbo ÝÁ! u}rí a naítq. o.vobotliu l6b6 vás a to Dř.o. !.-
d\žot6 do grt' w.oÝ!at. 'r !atí! Jst6 n.! lén 'Á loc !.
lobotu z6Btř €u]'1 7 ÝoJ&r. Íá náoittsu' 'o JgE. Jro sotE
6obl1 zabít !ělobo borý@ tutaE' oilp@ídsl í óovětští Ýo-
Jác1 op.ikoÝatýd poutA9y !! tló16zy ŽbleDí u sototoÝr' s6-
lo1ov Je J!énol rí.!é zlaJí !.ll'é!6 ' colé lopubut'.

l'|.2o hod. zp!ávs č6. lozhlqgu. !.ě6tská sP!áÝq vB Ý Plazé upozo!-
ňuJ6 občatty' Žg Jýlvy t 'Ait!žaí osáilek něktg!ých vo'ů no.
&ou p!ávd1vé. v Dttlrtých hodlrách dochÁzglo k n6o!!áýněné.
e šlkeoýání Ť1'd1ěú' lt6ří pbí dúléžlté 6poJowcí úkoly.
vyzýÝÁe6 občany' sby . €znaEy Ýozů nódopl;oEl1 s plakáty
! uvodonýEl značkáe!' qut n1čiu. zárovdi upoz.siuJ€!.' sby
gé n1kdo n6dožadová1 zJ!.ěfování totožnost1 dŤŽ1tolá úotolo-
vých voz1d€1 s pobybu oběad!.

l|.]o hod. čó. lozhla. vysílal zpťávu o sltuaci Ý psnrE'ácté Ýěz.
n,.ct. z ýězen! !!'11 rfopuětěn1 pouze tti l.t.í dc(Ťěllt
évůJ t!66t. Psnld!ácl.á vězrtco Je pouze v tzY. p!'ÝDíD ochfon.
néo pá3@' proto do saDotného aleÁlu věz.lce nobyll olupen-
t1 vpušt&|l. N.b6zpoční 'ločtlcl byl1 přoÝedenl ňa takďé
úísto' kd6 nehlo'í nobo'Póěí, .e by Jrcb by1o zneuž1to.

l'{.oo hod. c5. lozhláo: vlák oLupAntó' kt6!ý vezl luěící 'atíz.-
nÍ byl 'a5tav6n v lysé n. Í,.boo. Náklad Je přoklódón do ohl.
psčních bellkopté! e odvážm ná nBznáDé oíBto.

lLg,-bglL zp!évá č6. lozhlsau: !tgd6táv1to!ó €ovět6ké státní b62.
pcěno9tl 3o potoušeJí navazovgt ápolupr ác1:! ďaátv voJsn6té
kÓntrďozÝědky. vyŽaduJí od ntch pouoc' iítélou nsš1 zá6á(bě
odElbJí. J6il €n u pog16dnÍch koD}oétdÍch případú js htáěon]
z posádhl !QBdá. o!gót!' voJonsLé kont!ďozÝěókJ odoítaJí D1u.
v1t 9 příg]ušrúty govětská Btátní bézpgčn*t1 b6ze svědků.
TákoÝéan Jeďtání J6ou vždy ptítóu1 př€dEtsv1tglé polttlc-
kých o!gá!tú čs. 11óoÝé ď!átly.

)!.1o bod. čs. Iozblos. \j:Láda Ýy.léc}ůa z!ťár^r bb1ótra ěkolstýí
o poiížích v příp!6vácb nového š&olního !otu. trb16t! štol-
ltví Ýyďiá' áby podlg DíBtních podD{Dek býlo pob:AčoÝ&D
v !řítrqvÁch m zsbáJení školního !otu.



&ÓÚEl}. !. lobot!ího a !.ťřlního 2.66.l&!: D!.d6!.]'t1ctva |(ěstl{-
bo Ýóbolu t{Í!oóEí &oDtY Ý ha'.

9ň.(llcfulctvo r.v n! v !!.2. ná zóLlsitě tloitfuc.rÍ poutlc-
lé lítuac. v Eě8tě a Ý Pl.Déo .ou]Áitu s !íD.BÍt Ýš.ho P!áž-
6&é!0 tldu 'noE (lú!á'ně tlvá n. n.Fo.tl€aé! Ýytvo!.!í !o!-
!ll].ních Poit!ín.} plo ž1vot Y Daě€D hlar'ní! !ěatě. ztototL.
J. !. pbě B t1ÁÍc1 probláě.ní . ! €zo]ucí vě.ch o!.sl'gcí
ŇT g 1řvá m Plnéu . 8Yobodné! ŤozýoJl člnnogtl věoch 16gár-
!rc.h Poltt1olých A Btábích (íraáňú v Děotě' Dá obÝoiloch a
Da vš.ch FácoÝlĚtích b.' JsLábolouY @s'ov&í otupaěDíDl
ÝoJglý. vÍtále pÍd}ůáĚoí ll.Eořá.lnébo )av. 6Jo!fu xsč E
6taÝh. .€ p1nó x lově zvorouý Úv e J.bo přodlodnlctÝ.
Ý č.l'o .. !. Al€t!!.t!6o Drbč!&.l. tvóDé nA Á9p!o.|IcnéE o-
lvobo*ní věoch .logud lnt.moYlDýob fuikc1oúňt vě.tlě !s.
sEloÝaLého' rEt€ala' Šl.Dou ! ilalěích. vy.oto oc.ňuJ.!.
stótoěÍ\ý a }.dý poótoJ a obět.vogt Ýšg}to P!áž!ké}lo r1du' žo-
Fé!3 Erád.ž. a těch' kt6ří v těchto !ťo naě. ná!od' obtíž-
$|ch cbvíl.ích néochÝěJ!ě plotlzuJí tlsíc4ý!1 č!.qy 6vá vrás-
to€civí' lóálu k hrav!íll !ě.tu' po11tlctou a.1o6t a h'-
it'!.tví. DěbrJo@ 

"ě.! 
funlclouái.Ó! o!.anlzcí N! Y hq'.

'r JéJtch n€utuchaJící dl.t1v1tu. zasílále poz.řaw aťažond
vě.! plscoÝníkúD blolgdqých gděI@acícb plostř.dl.ú 2á n.Ý'-
č.r.plt €lné zdroJ. Eo.ální !íly' kt6'ou ná! v t €áilé chvíu
po!rytuJí.

Př.d..dnlctrc lv N! v.ěto v6 gtyr s odpověd\ýlr ď6&\y
lÍvP' lrtďí Jo 'tlfolboYatl o .ltBct Ý be!6. z.!óna ón.Ění
!oc' naPlnč{lá ř.dou !!rc!.ó.Íto' J€Jtc!ž obětÍ !o stálo 1 ně-
Lort P!a'!lých oběeú P!t' výt@u své neko, utlzuJ. zJeně'
a. utu'..ú ohrPačaÍlro !.žlt!u v Děgtě' kt€!é J. v ro'pďu u
ilolavaitnílt uJrĚtěníd a p!í.u'by .ovětského otupačaího Ý.-
).1t.1.tví. rato stut.čno6t !tá. znopokoJuJál

Pň.d..dnlctvo xv NF Bpolu s oópoÝědÍ'ýEl olsány nvP u61-
]'uJo o blzodLladné náYá'ó!í 6tyl.i 6 p.eg1d6nt.E Ť.pub].Í]ry'
.bý [yr bfot"lovéo o nápJaté .1tuec1 Ý blavní! Dě.tě á svý!
Ýllve 6. 's6ádi1 o 't.pě.ní Po!ě!ú.

v t.to eqffls1o€tl. př..t!.(htctvo Iv F @ovu vyÚrá p!áž-
6t6 obč.tv \ dod!žovátú l.ztě v. llldobě' doplaÝěl obchoÓt a
zá6obování" !t6!iož€ Pod1. tÍÍťoŤ@cÍ rvP soÝětgké oh'pačIú
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of6ót\' uJl"ěiuJí' žc v P!a'. noplatí řáó!tá o!e!.!tí, !á zá-
tládě 'luĚ6Do.tí ' ťtnoloí nool Ýa!uJ€Í.é oĎěáIv' eby v ttobě
o.l ..t!ěaí do !o'.ib.!í opot't1 ultc! !ěátá a !6Ýl|rtávoÝe-
11 l. !1''}u !.F!63Ál!'í !. st!Íty oL'+ačaÍch voJEt. v'}ů.d.
L obtíží!' }tďé 'd. v'ntt.Jí Přo do!@avu a z&obováoí' otťa.
cí!. 6. É Ý.d€!Í !áÝoťlo a o.tboloÝé olaát\y L úP!ávě placoF
ní doby' áby 6o !!oě.ttec1 pl1 c6atě .to !řltc. . t p!ác.
novFtqÝov61t 'bytočnéDr rcb€'p.čí. zab.4'.ěuJt. 1 !.dá13
nodot}Eutclndt .výoh 'ávodú' p6ěuJt. o plynulý pŤoýo' É.-
d.vě{! v po.t!1cích pottlvlnéř.tého p!0qr6lu ! !á!obov6í

záloÝó upozoňuJ.r€ n! n€bo'p.ěí ostjých !.p!9!á11í otu-
pačních voJst Éi !o'člřdv&rí l.tábt' ilstovíD á plakátú
v .oě!ích bo.llnách.

vočl pří8l'uĚní!Ú! ohrpaěních rcJ6k 6. choÝ.Jtg Ja}o do.
6ud . n.ÝšíDavě. Klld| láz6ň a 'ouveha J6ou 1 náo4lá naětú
n€JvětěíE1 '!ťáněE!l

Př.d!€ihlctvo |.v NF v P!á!.
(cyklodtylovaDý l.tát. )

ÉJLbgd! zghéJéno lobečovátú 8'. D1!ořá.tró 6cbtlz. !řods.d-
ntctva lts (ptďuÁeo v 1?.47 hod.).
PoklsčoÝání d'!tu6ó o n6ulÍá11tě g způBobu' Jak publt'lovat
stenov16ko k této otázc€. scbvál.D t€1€glal! F..61tl6ntu !.-
publ&y. PŤotsst pťot1 1ntst16ct člmá čNR B. ŠlEone (do
o3. !ožhláBu). DÁ16 J.dDáno o D.ěeb bospotlálství. {IEté!íá-
ty NS. )

ob'ázký z Dla'sl.úclt uuo.
gp!9Yé.!9€!9

slunc. Jáko by J.ótě chtěto Ýy€ypat z prtl'itntlové !átuěs
co n.Jvětší nár.uě hr6J1ýých psp!sh!' z1átí ur1c.| ' €gáitý do.
oů 1 n6kudnou hladlnu řeb. 41€ náiifsží' tis!á obwLro ns.
stáčí pobltlt spou€tu P!.žADo' 6 Jéllch ch1.bník''' b€to}'y a
ku'!y' J8ou E€pťáztb'.lově zt1chlá. hhí otuDáEní !.itěr.

svobodDý 1ea4r!í Ťo'lůá. př.dává štálgtu Ýyoílačtá' po
.é1é !€!db11c€' zp!áva ltíná zp!áE' vý'va lrifolEac1 á Eo-
hláěení. Koutátý d.n už ...?
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s1uÁ6ěrá n6dě1. s lÍbozr'ýb ÝzÓrcb.!' a Pt9cs poitlÝtú.
v2duch obča6 loaývaď bzučóní'! hgt!*optély lozh.vuJící oku-
pantBké tetál.y. vý5tř6ry z pušeL. zÝubl' kt9!é eÍ.děr!í Do-
hodou ne!ýúuJí. A do toho z lozhlagu v plavé po]édls úd6!;
vě'nícb hodl'n a n6oě1!í v6!ěé. Jáko v &ážttou Dílovou n6ilě-
11. ireko by 6e llc ns6iato. Aro v6.šo noJ6ou náho&tě vyba.
né k 6váteění poho.lět Jsou to glovg' J€ž Js@ slyěelr už
pÍ€d Boha loty. sloÝq Ýgl\ébo básnÍka g ěoótného čécha.
voĚ6' Ýžnl'k!é v nóJb@ěÍch ttobÁch' zaaníýeJí 1 dneg. vďo-
vá!í á Ýý've.

- lvB1ot6 Da chot'ár l
N.itěrg plochází dál. zDatoná cl'otou Jíltly Ýtí.tného ně6tg,
Př6š1apuJ€ E !ústě. ratový dlou]Ý' dlvÍ\ý de.l' Jsllo' p1étty
6pŤád!!é týde! nspř€it !oz5et1á v€ 6tř €(h néuÝěř1t61Dá zpr'áva.

hgžlLé ul'tco Jskoby s€ zuŽova]y e zDeněoYa1ý' Jákoby š.
obscély 'ády k clzí!, nepochop1t61DýB l1d€B a podlÝnJ:e žg-
1ezný! obludáD' kt€!é poleop[y JóJlch dtažbu. špalíly Ýý-
].ledú 86 aěn1ty v Js.lnu obŤovékou v6ře&|ou ěÍtá!nu. vážÓé
1 1'něÝ|'Ýé DáptEy' plaLáty' .t!obé výárJ. Upozolnění. I rN-

zepratpánbu' 1 tMď. obvy}.lÁ loztnasová noiř1ní kllhov-
n1čka zřcadls ].ult!Ťy. vďšoÝén}y 1 h€slá' !oz6ÝěcuJí.í po-
cblulné tvář6 chodců' J€ tu 1 BEtcb! a to J€ dobťé' plotožél
ě lověé € '  h@ď Jé v6lká véc. UkszuJs,  zé Jé1 nad gttÚcÍ.
Ž6 lsi pochop Jeí absEdlt'|' 'e zagtlsóování Da tobe !lo-
p1atí. Buá sl vědou svého Eíšta é své c€ny' buň sán v gobě
j13tý.

Huď' to Je Jiétotg zítřks. ile to víls á dúvěls v to'
zo p!ávda| z.lravý l1d€tý !oŽE' si' fukonec plokl.stí cssiu
6nůětM1 banA]j.t A f!Á21 o tol!' co 'IFý lé. Áre co v6 skut.č-
no5t1 néní. t!eo! oii}ďyl plaÝé tvéře polopŤavitáE 5 fá!1zel.
6kJh polÍytéctýíe' léž ]íbá p.ř €il zrsdou ns tváir A odkly]
Jé tak J19tě' Jak JlBtý by1 zágah "přát€l6ké., zbŤsně m vác.
fáÝBkéD túDě6tí, kt€!á eJ@bol č€ctúó na leEpě Nálo.bÍho Dtl-
uoá zá6árůa příDo do 6.tlcs.

(z6Eěilě1sLé nov1ny' 27.8.196s.)

f9!99;!EL zpŤÁýá čs. lozhrasu: v Plaze gé rygtýt].y l €táky pode-
paané DašlD1 před6taý1tet!.. .' € tÓ podÝlh okupáěnÍch slnádl
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ll!!!l] hod. zaMJeno pob'áěoÝání 26. eilořá.hé 9chů2€ lléná lts
(p t6 luě6no v  18 '48  hod '  ) .
ljchváléno steovlgko t pÓŽsdeÝku néut.gllty. (M!t €!tály Ns.)'

!!sb1.é99E1-'!9.E.!4!9r-']D.'-w,lgÉ!9!ý&-.Yl9?9lg9t9-b!-!!9ré-!9:
!!J{_-p9-!es!rc!r!g

''Nárofuí sboE|iž.lění ss znow pŤ1túašuJe' Jae to Již uč1-
D1ro v€ évých u€néson1ch z 22. a ?'. Brpna 19ó8 k Ý]ádní!u
lrohrAšoní z 26. dutna r96a a k 6kěníN proe!@u xsČ.
v n1chŽ Je úplné JgitnozMéné ryJádřaa gpolsÁléŽr1o;u čs$i
L Jocla1ištlckéúu 6po1sčenstÝí. P!olůáě6Í neutlalliy by by-
!o právně neúčleé.

Jednoštramá déklďac6 o neut.ál1tě státu nozsŤazule 2á(l.
nJ Jbý stát t loEpsktoÝaní nfubality. Ťlialá treutralizáco
'lo úožDá .jen M zá&ladě gnluv oB?1 vš€!! zalntelelovst|ýll
Jtáty. z toho Jg6ně wplývá p!ávní néúč1nnost a ne!€auzo-
vdtelnoBt jakéhoko].1 vyb1éě€ní néutlality. Není eožno ztŤá-
cot žo zřote1e' zé nejngléhavěJšiD úkot€! dn€ Jé odýolétrí a
o,]cr'od okupaéních voj6k a Úv€dent do {ikodu ťukcÍ ledÚÉ
zá{onné v1ády cosR v ěs]€ s lna. oIdř1ciI6E ceník€D B ds1-
ěíE1 ú6tAt,jtíd q pol1tickJol čln1t€tl - s. Dubč6keÚl s.D!tov.
6kýo' íť16a1én a da1šíe1" Př €ilgvšíE sp1nění těchto požsdavh!
E\.1ž6 *bózpéč1t @ěí v1á6t1' aby by1a 6tátoa soc1al$tichfo'
€uve!én'ÍÍD a svo bo dtv1e. í

zdůvodné4í stánovj'ska:
Neutral1ts v dnešníú !ozdě16nén světě není ploEtřeilkgfi

k zállštění $Ťchovano6t1 a n€zÁvlstost1 Eš1 soc1g119t1cté
lepubl1ty' nétúedíc k tod]' Žé jodnost.anné wh.láěgnt noutia-
1ity neDá žádné p!ÁvnÍ úělnky. sads néut].q1j.l'F leště žádné-
úu 3tátu národní a stáfulí sEchoÝanost rezábszp€ě1ls' z ble-
.llgka Eozlná.odoíbo pŤÁva Ýyhlášení státu o Jsho n€út!al!'tě
nodogtačuj€ a Ý našoD oezlnáloitníE pÓstavenÍ Js ú!.Lně nóvho.l.

Plob1Ášóní neutleuty č6sko9roÝenské s@1al1st1cké !épub-
l1Is' bylo by Jedno6trBD\ý! akteu' kte!ý žédď Jl'uý stát k n1-
č.mr rczavazuJé. sbtgčně p1atná Á 2áý5zna neutlal1ts bv Eo-
nra býl stánovéna Jén Lgk' 2Ó oy lyla alceotovana, uznáa a
geatrtováná ÝšeEl nocno6tn!' př6déÝšíe sověts\i'E sÝa'9e.



v !.ě.! př1paitě 6oc1!11.tt.ckého čo.Loslovmska tour Ýě.k !o'-
hoibě dň{ tgL. Je todJ volllaí po D6ut!a1t'tě FáÝně úp1|tě u6ú-
čl'|lú 6 neEůžc náD poúlocl. Iaopák Y ttelé.1tuacl J6 Pout1cty De-
!p!áY!é ! ško.ltl'vé. Ns ploto n9.t.E|ětéDé - !ož!á' ž6 upříEě Dí-
něné' a.podcáuJoDe Jo . sro n..to'$tšl€né a nouvá'onó snshy. po.
ěrd!Ýty o n6utrst1iu o(t!ítá.

slgDAtářt a člmovó v.rěav6|.é sE.rouÝy o přÁt.1.tví' 6po1rrp!á-
cl c Ý!áJ.Eé polocl' ktllou J!!o ulavř6rt v p.vná víř., 'o DáD
túlg lál.[Lou lAěgho !íloválD socÍat16ttcLébo lozYoJ.l 'á'utou
ocEA4y n.ěí evo!6n1ty pň.d ..r$í . Ýáttou' Jlou touto sErou-
ýou p!!ě z.vá*úl. sE:lqrÝ. věat arDeě 'áÝa'uJ. 1n!ě. .poJ.!c..
tcdy v1c. Ye's.' Jet !Ás' táL o6tátúí 6!luÝní 6tólý va!ěavst.é do-
hodý. \tto erdrE J!!o u'aÝí.a1i Ý6 !!ys]u zlitÉd cbEty o!a.nt-
!ic. spoJ.ďch n.ťodíI v 'áJiu Yě.st!.Eóho !o'voJ6 přátolstÝl'
.po!uFÁc. ! Ý'áJ.má ponocí . v Boula.u e 'á6.itou !€spéktové!í
n.táv1'lo!t1 a .Ýrchovmo.tt státú' Jatož 1 'á!!dou n.wěóovÁlt
l. do J.J1ch E1lřních 'ár.žlto!tí.

Po(l].. ě1&lu t'lvóbo v.'I.Ý6Lá sdourry o].uiní áilaDý .9 'gvá-
nrJí .ouE..tt . chstou osr' '.b'ot s. v. sÝýcb !€zrD&odDÍch
ý't|'ícb lřotbJ, !'lou n.!o J.líno pou.ttí . cloEávst .Ýé ezt-
Dá'oÓí €!o!y lí!oÝýr1 Foltř.dry tat' .by noby1 obloŽ€u E'ln.-
loibí rí! a bozpďaoot. ÝEč.Ý8tá erouva tlaó. DA čle.ké státy
DoM 'áYazLý t z€b.zP.č.ní !.!lll&o.bÍho !&u a bgzDočno6!1 o.l
8Polup!ác. př1 !€zt.oá!odní6h J.dnáních 6 v'áJ6.!tÚcb konzultlcích
o vělch dúl.žltých D.'bá.ottních otázkÁcb sa Po pogh|tautí otu-
'1tó Polocl. vě€ll pfoátř.dlry Ýě6tně pou'1tí ozbFol€oé .íly v toú
p!íP.ťlě' ).dyž doJds l Eý'opě L ozblo=J€nédr útolu P!ot1 j.tLtodl
ltátu nóbo uěkou&á otátů!' Lt6.ó J5ou 'účesběby na .tlouvě á
Eé.é .!:lottB Pod6p!.1y.

css8 peÝ!ě stálg Ý. Ý!6ch .výcb zÁvázcích. EL!1r6 tďto záÝBz-
\y' ÝyplýÝgJící 2 ve!ěaÝsl.é sdlouYy. ryto záv.'ry z. Ýě.ch Bvých
6u P]ít]'á Dáš6 !6pub1!.tg a Et}dy so od n1ch něuc\ýrue.

Čss 'důlgzDua 6ýýD1 odpovědňýol' pt6dgtav1t6u t(sd' !ť€51.lgn-
t.! !.Frb]'l.ky' Ns 1 ýládÓu v cgléE sv& polodrcvéo vývoJí, Že J.
1 llAóál € Ódbodtátr! v. vě.ch 6vých pov1most6ch a záÝázcích' Eé!é
9Jp]ývaJí z ve.ěáÝsl.é sElouw' do6tét' a týto záýaz\' ptnit.

N6t!ÝáE6 na uiě.D JbéD n€4ng toh' aby l. tuto g!1oBr^l Bě1
paftn€ř1 iN.l €&tě dodrŽoÝalt' aby to n6tÍ.á!t11o toúr' sbychou s.
t Dy Eobu 'účaatllt ná plně!Í Ýě€cb úko1ú' kt.!á J6ou p@tEostí
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a p!évg! suvo!@Díno a !oEoP!áÝ!!.bo .tátu.
lts čss ploto 2008 Ý óouLdu . do.ud É1J6tÉt r.zob-

co!1 t této otá'co zauJí!á EtdroÉlto' ž6 to Ýc.tlu rly!.ó.l-

J. ptuéní !áEladních pož.dďLú:

]'. uložn1t úplDý' n€Něo\ý 3 suv.!é!ní Ýýton gtátaích

Í\rn&cí věeú žáitně zvolo.ýD á u6táv6\ýt! ú!taBí! o Polrtto-
\ýD o!6ánll! čsst kto!é MJí pliou dovělu ě6. l'1du o J.Jlcb
plátDJú ú6tahíú i pouticld. ětnit.lll, É6iié'ěíi iě!' tt.-
tí Jsou plotlp.ámě t]rtďnovóDl' tJ. lrvní.l táJ6úrílo l.
Dubče).oYl.' É.dóó.lovi {s s. sbtoÝsLó'r' Před6.doÝI Ýtá6'
3. ba. č€trlíLovi' ÉÚds€doÉ rrr s. x!168toý1' óá1... š).č-
toý1' pŤ.d..dovl i{R 5. cí..řov1 . óerěír.

2. za6táv6nÍ boJových álcÍ. Pou'ívání bojové t.cb!ry |
otlchod o!.up6ě!úch J€dnot.E Pět1 čl'6n€lýcb 3tátů v6!ě.wr.
ódouvy' ld€!é Jsou na úz.oí čc6ko.Iove!.la a J€ž ohÁP.!.
v phó! 3DJ31u Joko oLupáční ÝoJ.l..

,. vytvo!€ní nofuá:Lliícb poibí!'L Plo PláÝló.bou č1 ro3t
6tátních á ltlanlc!ďch ďafuú' J€JIch fi,Ítl.cl'o!éřú a apt!átu'
obnov6í táihé dopleÝy' s].už.b á 8poJovacÍcb Foatř.fud.

Ns aaší ..Frbu}í povBžuJo 3p1něDí těchto €r€!.ntálních
požAdavkú za n€'D}.tď př.ilPolrsd plo ňďMtllac1 8tátDího
e hoópodálálóho žtÝotg' 4 lt.fý !. pln@ Ebou 3Ýé.!utoŤ1.
tý 1 '. Ýě6ch 6!L 6qýn1 po61mc1 6náží a zasazuJ.. J. to !á.
l.lední pň.dpolla.l plo otnovďú vě.ch ŽáEa.bích hoňot' !ty.
plýváJících z postaYe!í čssR Jako 6uÝ€!onní' 'onolfáÝlá .
tíD 1 p€vně zakotvElé 6oučá6t1 célého socláu8t1ctého !pot..
č.ngtÝí 6tátů s ná!od't.

Ns 6po1u 6 ústáÝaí!!:l ďg&v n.ěí l.publ1b .e plrrě 'g.a-
zuJé v ráDc1 doóeÝá.bích 6Ýých Dožuo.tí' 8t'ycboB v otá'c.
néutlsltty r./koElt Ýš.chno' co J. ngš1 poYlBo8tí' Abycho.

Jl odúítlt Jáko néúěltDo.
(uátg!láry !Ís. )

lrll!l-!gd! zp.áv6 ěs. rozblaeu: v P.ez. byto dn€s Ýysazďo sÁ1
B0o pŤísluěním okupačních úocno.ií v clvllu ÝFtaoJoDých
.aléšnýDl čé. pagy' ktetí hovoří p.Ťf€klně č69ky a 61oí€n-
l]$/. .Isoú to údalDě pří51uěníc1 8ovělaké gtátdí b€zp6ěno.t1
l .rsou vy€ílánl' do le.lnotuvých Úěst. v E.stl'slavě Jo j1ch
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K Ýgěs|r 3e tongla tlsková konfo'énco 9 přo.tstavit €u Ksč.
!!g-!9pI!,lrer9:9P9

PřodBt9v1t61é &sč s€ s €š11 v n€.lěu k v6č6!u s v6itoucÍ.
Dl ledakt.ay naěoho 8Ýobodného i1s&u| loz|ússu a te1eÝ1žs.
zastupuJící v€dolcí táJ€E!ík Úv &sč v. š héD a č1en přgd-
é.dE1ctvá Úv I €č 2d. BeJzlď lnforeoÝalÍ novlÍář € o .lúleŽ!.
týcb otá'kácb součaBné B1tuac6.

Po'@no8t novbáŤú by1é upř€ú před€věí! k cagtě pŤo61-
d6!ta !. svobotty do uoskry 9 k Jodnánfu' któ!á se tsE v6-
dou. Teto Je.lnání ge ploii oěekáÝání Potálůa' dastá]y kfu.
pl1kace á není Jlstota, k.ly vlastně 'končí' plotož€ 6e bo
Dyní zúčestňuJt teké ŽáBtupc1 otupetóLých 6tátů.

v době' ]<dy odJ€1 plogldent do uoskýy' zboťě 1 okupaDt1
svýEl dalěíEi blutálríli záBaily sij:uscl v lŤsŽe. va1tá .o.
bézp.čí !úzďch s!áž€]. a plovokací okupantú' kt €ří by chtě.
u J €dnak oaéalo'ovat nsšg ].rdl' jednak dokázát! Žé l € u nás
n€bozpeěí Lontta!évoluc€' a že tu ploto tusí 'ůstgt ns věč.

"Ústřsdní ýýbol rcč' Nérodní 6h!@áždění á vtáda !6pub.
ury Jsou sl Ýědooy velEi Ýážné sltusc€' ktelá Ýzn1&ó tÍD'
že plesi.l €nt répub1j'ry J € ElEo h'e1c. ótátu po!ě!ně dlou-
hN dobu. BěhsE této doby 5e plo nás E1tu6co aeJénoE nez1epší'
ale v J16tých okaEŽlcích 1 zho!ěuJe. Ploto litřéfuí výbo!
esč' Náto&rí shr.eáŽ.téní 1 Ýtáils odés1a1y llesitleatu Ť€ptrb.
uk' do uogkw dop16' vo ttoŤéD ho info!@Jí o sitEclr
v něEž uvádělí růaá kodFétní fakt € Dápjaté gituacé á ý zá-
vělu dopigu dávglÍ v úÝatE' zda by n€běl přeluš1i jednó!Í'
rátlt 6é dÓ Plahy á konzultoÝat g náětn1 pÓ11t1ckJ'Dl o!aá.
ny' aby ho tilfolBovály o situac1 lépe' než je to božné poDoů
cí nlaých zp!áv rygí]aďch do Mogkvy. Tak by získs1 lepěí
pŤéhléd o et@o€ťéřé, kte!Á u náB ve1k1g' s podle ní by pgL
Eěl pi1 dalších JodoÁních po!iu!Óvát''' iek1 bl. v. Š11ba!.

.'e dů1éž1té' že obdobné steov1gko s1 zcelá Bei wtvořl.
u téké představ1te]'é ústŤedního výboru (s5 v Eťét1s]'avě!
žádající Bychl €nJ' nár8t '/. svobody do Ýlasti.

zágtupce n9ší ledÚkce' kte!ý ée této ttskové konfe! €íco
zúěagtnll' položil otÁz]Q' zdB Jé ústiední výbo! rcč pŤlp.E.
v6n Da !ú2né évéDtE11ty' aŽ Ekon.í jeiř!ání v Mogkvě é p!e-

31d6rtt s. v!átí do !. vys1oÝl.L Dáz6,Žó boJ za 8vobodu a
za odcho.l okupstú négoí gkonělt ŽáitnýE ]<oúploElsoF' žáótJr!.
novJ.n okladátúD ngšého liťlu po Ý'ďu bťatí31áÝ3ké !ezo1uc€|
énl !řípeibě něJs\ýn cbáchorícÍD a LoErfoD16lt1ckýD výsté.t-
k€E, ze níDž by Be vé 3lat6čnostl 8crlovÁvaly DěJété taJ!É
dohody' kte!é by ngby1y l1du sdě1eny.

v. ŠlltÉn !á to odpověděl: ''N€přllúsťde iskové óohodJr'
tte!é by zneeožnily p1!ění a*ěního p!o8!aEu I<sť z létoěEího
.oku' fuezl1y naš6 obč&ské 8vobody a zne&ožnuy náln rďová-
dět zgpoěaté lefo!ry v holpodéřské a po11tj.cLé ob1a6tl'.

steJně t8t nel'é přlJDout Žádné dohody' tté!é by bJ'ly
Ý lozpďu s ploalabe! Eší Ýlády, 3cbvárgDJtD Nálotbí! sb!o.

PoBtoJ našeho 1ldu k toúl' co se zatíE naďÝá gž pŤ1U'ě
slušněňjednáníni v MogLvě '.. /Ý novlnách lypadl Ťád€k/ ...
1pu€tlt Ýojen8lou okupact Mší z€@' ub!án1t Bvobodu' být
pcJv vé sÝé& dooě a vJ|t!át ' .aĚí zeně tup1ěe.

(xlÁdá ílronta' 1.zvt.wdánl' 27.8.1968. )

rtglgsB9!!.!:.gg!9gc-!€.!1c!9Yé-E9!r9!9!9!-Ú-$:
"Já osolttě J6oE pŤg6vědčen o toí' Žé n.být Ýelké polltlc-

td z!elo8t1 na líaJéLých aonfe!éncích řÁttuě zvol€Dých ':téléaá-
tú' že by vývol gltuscé u aá3 dopsdl Ýo1o1 21€' ž€ by zd€ no-
by1o pollt1cké, ďaBn1zovaé 8íly' ko kte.é by 6s upnufy řE.
děje ostatních občáaů' těcrt| ktéří chiěIt ue!D!!ólní potlttc'
kou 91tuác1 řoěit olaanÍzov€Dě 6. zácho'fuÍt! pátéře. Js€ú o-
sobně př€evě(lě€n' Ž. rycblsnó Evol,ánÍ sJ6!d! by1o pŤo st!s.
Eu láchlerou' Totlž otupáčnfu1 voJ8ty a JsJlch o!aá!ý lyly
zAtěeDy n6J1epěí 6Íry přg(|sédD1ctva Úv. i{ruvčíAl 'bytku zú-
3té1i I1dé' JeJlchŽ poutictá 8tanoÝ$ka D€byla wrEáněná
ve my8]u p!og!631vního ťývoje našého polltÍckébo systéur a
v dsnélt pŤÍpadě by t'íto Ildé 4édotázs].1 zabťánit lozpadu
ót!aíJ,| nédotáz€u by J1 s}ú1v1'@át vé etělu odpoE k ohr-
pact' n€dolázall by .ajít ts po11tlcká !ýchod{gta, ].t'o!á do.
kÁzar EJít 8Jeuit Et!8Dy.í

Poton hovoř1l E. Šuhált o ce6tě ngěí de1eagc6 do Mos\vy
9 v této aouv1slogti kon9tetov61:

llJednání ple8td€nta lepublllry s. plotÁhlo ns de1ší dobu.
PúvodDě 6e očekávglo' ž€ JodÍ!ání buil € tlvst zhruba del



1 1l2 dDe Dtbo 2 d!u|' al € dĎó. Jl' Jo E!. d€1éaác6 tÍ€tí
.ta a ltl'kilo n@á J&totu' ž6 Jod'úDí 6€ .!Ú]'í te ].oDcl. ir€-
8tl1ž. €6 potr.dí ty zp!ávy, !.t€'!é Erbs, ž. tto lo6l.ýy by11
pozv&í mbťicht, GoNus' Živtov á Ks.tá!' pat. go dá očoká-
Ýat' žo Joib!árlí bu.lo J6dDát obtížněJóí' Jsdnek so edž6 p!o-
dloužlt Joětě o další d@. Úv 1 Náloihí sltloEáždění s vláda
sl byly vědo'y vá'né oltuác€' tt6!á v'nt}á tín, žg plosldont
lepub}tly J6 DlDo h.&|lc. státu PoDělně dlou}tou itobt'. BěháD
této doby 66 poDěly u nás !6J6oo n€'loPěuJí' al. Ý u!č1tých
olaÚž'.cícb só zhcrěuJí. láÁ zdo ÍrA oJ6lt áttlvt'tt otupAčnícb
ÝoJ8L a to '.Je&a na ú'eDí bo\Y. vaútá Ýc*é n.bezp.čí
!úEýcb o!ážot' proÝolscÍ, kt.!é b' Děly' tdýby 66 .oao6t-
l'i 3ltrt6čD! Á.doŽí!né ná.l6drry. h.oto t.tó Úv' Ns 1 v!'áda
od€slály p!&td€ntu lopubulry dop16| v. kto!é! ho t.!'@'E'lJÍ
o lltuacl' v€ lrta!éb uváděJí řgilu konIrétních f,áh napJatá
s1tuac. a v zÁvělu .Ýého dalsu .lÁvaJÍ v úvahu' zda by D6-
Děl přsuě1t .ločssně Jo.háoí, aly 6. oohl toDguttovst . ná-
ě'Et' ÝIAstníD1 poutlc\lDt @aáDy' eby s. lép. 1Dfo.uoÝ61 o
slluact n.ž JeL Js to @žné poDocí !úzoýcb 'p.év záslra'ých
do ros!.!y' aby lolů v9třebat ýš.cbu tu stDosfélu' l.taá u
nóa vzDl'tla á pod]'6 ní taté v J€dná!ích Posttrpovát." (č€.
!oz lůá3'  2 ' .a .  '  r8 '2o hod.)

t9.1i bod. zp!áva vysílačs Úv &sč: BoÝo' na .lÝtr!Íb let1ět1
9 Ruzyní Js p!áktlcLJ 'a6tgÝon. !}u.taJí á odtétaJí J6i
lotadla ^oloflofu. l €tadla z uoslŤy pŤ1ÝáŽ€lí kloltě naě1ch
taÍ6tú d91ší p!áco!'níb Bovětské státní be'pgčDostl. T1 sé
1ln6d ná 1ét1ói1 převlékaJÍ do Jtvch c1vi'1níctÉátů nóší ě6.
Ýý!oby. iraJí loa1tl@ce naší vB 1nsě6 o!č€n6ké prukBzy,
Jskož 1 vetkó ltnož.tví tÉněz v nových báDkovLáib.

lq.'o hod. čs. t'ozhlás ÝJ'gílsl !o'hoÝc. s dln1gtlen tm1t!6 J. Pav-

l{o3kov6w fozhla. .íří o ú1nlótlu Joge4u ravtoý1' kto!ý
byl zvolén na xIv. DíloŤádDéD sJgzfu 6t!árv čl€lt €e Úv (5ó
!r:zDé 1ži o tob' 'é utekl za h}án1c€ á pod. čs. tegální &o-
bo.tý lozhrag u6lut.čĎ11 25. Blpna l96a t€nto !osbov@:

".'t} v1díté' n6Jd. o žádné zJéÝ6ní. ssdí! tady s váDl
ý Plazé u oldE' díváEé se na ullcl' kde př.chází fugŽgné.

Yt,r.'|u v!dít6 spoJlryl kte!é !1 pt1t!áěí z!ťáýy' ty s. 'il. v'-
h']'|']fuJí s onl 2á63 odcbáz€Jí| áby Př.dáv.].J' Dé lozLszy'
.l Jl' pí6é!né nobo t61ďon1cb,. vtdít. !o!a' žé odtud t6-
l.íonov.t nobot'lr. 'ln!t ýá6 cb.1 upo'ořn1t, ž6 toto ! €ní Dó
'|.lllnó placoÝtětě. .'á tAkových přacov1š{ futb \rÍcg á n€uótá-
l. .. prcounuJl.

x d6lěí otázco' &t.rá s6 týtá !6 ÚčA.tl v. Ýládě. UJ1ě|u-
.tt vtt!' ž6 Ýo ýlÁdě z..édáD| žs .6 2úča6tňuJ1 věóch plací
. rou nr*cí čt6na Ýródý spoJúou' talé b.ru P]'|!o|t odpověó-
.4át Ža to' co v].édá u6DáěÍ. Jat Y!d!t!, ž. sh!toěDěb.'Dď.
no. t  l . ídÍ! . '

Ját 6e dívát. na p!Ácl b6.P.čn@t1 Ý 3ouča6!é 6to'1tá !''-

PAvór: i|íát6 p'avdu. Jó to vglDi élož1tá s1tuBc. a tq W.
lv.řl naéÍ bézpóčnostl Et@Ťá(!rě obtížnó podDíD.la|' !!!.}t
').L.! ghlnout lyúJ názď !s p!ácl b.zPgčnootl' zsěa] b!'ch
l.Jp!v. bozpéěno.tí voř €s|ou. To Jé ulÍd.loÝenli stoŽko. t!-
Í!.cuJÍ vg]'!1 dobřo A !6.tocbá'í te t nalllě€oí zátob. Po!á-
lÉJÍ n6ěb občeó!' cb}ání Jg př.d 2.tó6ít!' poDábllí !o'n!t-
..t 1étób' podporuJí náě lozhle. a t € lovt''l a d€zlaf@lrJí
Ó\Úp.nty. s ni!l. J.6D vélt!1 spokoJon.

t)o.ěkud s]ožltěJěí J € to v6 státd( b.zPgč!o6t!' xt.'á by-
|| loztr@€náne A 2dÁ .6' ž6 86 někt.Ťí z nlcb !.opůJč{i p;o-
ll zákom@t6o. .16 tŤ€bq aby 11i|é byu opátlnÍ' aby vo''l
olj.zře16 3!6dovát1 tyto 11d1' gby Jt! nooobll ub].ížlt. lla
óIuhó 6ttanó všat p.ogío nsěí véřoJno6t' áby zbÉ.čně n€ubll-
rovolá těD, kt €řÍ Jsolt o'naěováD! 26 nápřát €]e' ánlž by to
l'yro plotázáno. BoJíE € € ' áby so Jí! zaso Doděláty nové křlÝ-.|y. ^ těD ptí61ušní].th státt!í bózp.čdostl' tt.!ýE 66 rřlvdl
n.'l.kJb zPů6ob6n' g]'1buJ1' ž9 aŽ s€ rŤátíD ito.Di&loÝy !Ín1!-
l..ltv6 Ý'r1t!a' vě€cbno plošgtří! á ta'dé!'.r se dostes plnó.
h|  voňeJdého 'ádost lučt .uěDí. '

u  l l |  Ž  D.ažských u l1c .
!!:!!!9.!.E9!!ér'!é9!

.Ic slungění nédéte' vloubedá otupants!ý!ú teh| s€ zvu}o.,,' ]n]r16ou poplsěDých t' s@tících ilávót ' puš6k e selopólú.
'llcích Jozdí obněné bénspolt&y| 61o tgdy' Ý J€d!é z na-' noJvětších tov&en' Ý lsažstó 1otot!ót1vc6 n.p. čI(D a'a-



há' zYučí 3ou€t3ury' Ý!tóčli, s hoří obříYací Poc.. raE|la vól-
cbnl zlDě6tnanc1 na8toup!1 no!!á].ně do !!ácé a buitou na 6v'ch
eí.i.ch o.tpolódD! !. Ý noct'

l'aou tsdy stsří 1 Dládí' kieří ss nsodl.l{ dávÁo po !óÝotucÍ
s .lon.dávná J6ště an1 Pořá.hě n€věděu' co Jo lollttJ.á a co z!a-
lená Yá1}á. !oě ÚátuJí a l6pí plltáty' sóět''JÍ Pytury 9 !ou].ou'
po Jofuoe tllu - aby JgJlch Dát.ty n@s€ly 6tát Ý. f.qttácb t rě-
ly ' ěsho vařlt' skrádgJí ng nádlaží bro6tv6. J€ou všu.lél Ld6 Jg
Jtcb iř €ba' Lluct' ltoří J€ětě vě.!a bnbrt na }ytďy' a ho]'\,,
Ite.ó ŮtřÍ.l61y v tatuěnícb PEltdoly a pŤllíEá]y pozÝání aa r&d€.

BoÝoŤí! € ntD1' JsJ1cb tÝáto J.ou skořo Jéětě stálo dl't6l.ó'
6ro oč1 #ou neJl €pěí l €glt1laco' Jgou r'áálé E řÍLaJí, ž6 za pět
daí z63t&1y o dvac6t 61cot lst. Žs dostály dokládnou žlÝotní
16tct.. očt bolořÍ za v6ecbno ..' Doátaf J6€E stlašúJt v't.t' á.ptá
.lvac.tuetý Pevel. PĎ€d lřsoí 1€ty JséB lry6toup1l z č€6g.!. (dv'
př1ě11 otupEntl' dost&L Jg€ú óot' cít'!L JBeD s9 sán' co 'ou'g
Jodboc Plotl pt€stt €? A tAts Jg€! př1ěé1 ná cerozáýoilDí 9Ýbo! .
Jlod tu Ý6 ó6 v nocl.

!'6ště 61 ry6líě' zé JsDo baŠtou AEtonfuá Novot!ého? - títá ú1
Jlqý clrgp€c. fu! to n!!dy baĚta !€byla' tly1o to p& peto1ía..ro'
po.lírJ' táb J€ P!évé Jsd€n Ž nlch ...

DíváD g€ tíD @ě!éD' po nÁdvotí ťabllly J.te stMěí člověk' h]a-
tru hfuboto vls2onu lert re6ts.

sna(tt A1€ !'říltě Poz.lě.
ird. po DÁdYoří' .tydí s€ q lidé 61 ho noYgí@Jí.
.I. noděto' 6tun.ěná noděIs' l1dé Ý lokoeotlvc€ plgcuJí a na

ur1cíc! lvou taDrq' a sáDops]y crElí Poprg&|é a smtící dáÝ&y'
!a Eěsto pad1a nocr |t'tvo J6 Ý ullc1cn' @lÝo Je př€d tťan@l

fgblll. JeÍl páoy okup€ltstých tanld i'Ýou po ztul|J!éE asl.a1tu sgvětlo!.ty bloudí po oknéch a zi|ecb. Jakoby hloddy něco. co uŽ
ěéBtý d€n norchou nalít.

v ton @ivéD tlcbu Jdu !t.zl klaĎlceDl ilool'' ploplétát! se 6pl. €-
11 cóó! v závo(lé ]'t6&t!ot6cr![ta n.p. č(D, občs6 s6 E!b!r6 Ý trr..
tée š6ru stín a 'as 6€ scnová pod práěi olpnové nocl. !'g noc zo
Boboty ná a6dě!1' ut1cbly EtloJo a dáno zDlrry Ýě6crtny ro8á1ní ''
noleaální vJ'síraěe' ál € děrru(cí b.|í.

.'s6! téě v6 srévólně' Jfu n9z1 fo!@E1 a oillltky' pod stŤechou
b'učÍ JoŤáby' J€ to Jodno z !á1a ďEt' kd. ploudí áívot ' ',1óé ne-

_ 2 9 9 _

.|uví' oběaó 31 oi|pu!'Dou a roc.dí . syčác1. syěác1' .v1-
n. n J.ětě h..Ěí' pll.léhávěJěí sloÝá. za6taÝuJ1 96 u JotlDó'blorrtovó pecg' š1.háJí v ní pbDony' a t6' H6!.ý té.ly t.-
'í u. dÝ.c.t ětÉ1 l6i' J6 třl'adváo.t lotd čl€dr€E todtntg-
tlctó ótlatv. T1sb6 lal !uku, !átíná Pě6t1 s lslěí, žo ltdé'.o l.ldl]'í' ngJBr vdboc 1tdé' a Žá to D6ryslu1 Í'.t.tJ' ' .tě1-
nÍty dobřé. Dubé.L J. uřl věgc|ÍV Y r.iLu .lát za dížs. Aby
n..l.od111. zá Dříže n6bo J6 'baÝ1t fuhl.cí. !řoě so.g nllt
..tlll' ploě včř11? vÍ!' Jo to gkvě\ý ě]'oýět g !á 'láté
adc.. A óěLr!|ct by !u tóD plohřcě.t PŤot1 ildobactl oď-
,)u.t1l1. A EugoÝé Eř tátrou' odbltl PÍ1št1, !oz]ď1ěí s. no.
J.dnou rnoru 9 Joho Elotb-, oc !í6í s t tot€! p.c..

!,o ďtýá .lprcÝá noc. Bálí! so ná 'éDl .lo 6pacího pyt!.€.
v.dl. b'to l9ží Dlailý č]ověl' itel.!ót čtllláctéb oJozilu -
Ld. Jo t(gp.kl Ptá! so ho' {aP.t J6 aádc.' zaE'e|.á z€ 6D.-
n(t o KsDkovt ná! n.ELuY' ozv. so '. vš€ch koutůt

Př$tAl plo ně €l1stoBt - (Ap€k. Á1ó co zEalená Joó6Dkorebolait a aá.tc. pťot1 poctiÝý!.
vždyt J6 Jloh ted]' v čxD' Ý J€d6nÁctr závodecb přéB .lvá-

(loAdá flonta' 1. 'láětní Ťy.tání, 26J.196st)

Ú."hláó.nt oř.dsgdn1ctÝ6 ÚRo.

Př€d66dí1ctýo ÚBtř.d!í !a.ly o.tb@ú s přgdsédové vě.ch ús-
t..dÁí.h výbo!ú odb@ových gvá'ú w6ocs ocňuJí obětAvo6t
p..cuJícícb' |šteří D.a.touplll tuto í6i!ě11 na Duběo&ovu s!ě-

To dokaaJe' Žo pochopll1 Ýýa.! výloby v p!t]4,stu' '.oě-
óó13tví| dop!€vě plo zásoboYání obJrvot€lótvá Ý tóto gložrtá
po1lt1cké g1tusct. vě!íbs' áE 1 Ý darěÍch - plo n661 gocla-
rl8tlckou !6pub.Lt}u 6 obá naěg náloity lo'hotluJÍcích d!4h -
p.oká26t9 neEgnáí ú!uí a obětáÝost. Buěto J€dEobí' Ťozvá'.
n1 a bděrí' l6n ták zv1tězí@.

l).s.l9óa 
Př6ila€&t1ct9ó ÚRo
a pře&€doÝó Ú!rcs

'|ěl!,v!6ko Eacul1clch 2 Čl(D P!árD.
qQ.|Ťs-9!9tÍ-rc.ygg}9g.bs-.xI!:-9í9ggs

PlqcuJící ČxD hAbA z p!aŽ6).ébo Plo4,srového c€ntla v. vy-
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6oěán.ch a Lltol uvÍtalt. zá8sdání E vý61€db 'ůvr áJo'du
l(sČl 'e kt.!é 66 bozvýh!ádně 8taÝěJí.

uíráÝát!6 !á sÝé duYěí troYě wol.\ý ú!tÍ6dnÍ Íýbo! xsč
a J€tD Pls&oůl1ctvo' oibítálg s blubotýt! opov!Ž6ní! earv
něLo11ta .lřívěJěích '\rD].c1oDéto' ktoŤt 66 sEtr aaóou !s4l
Ýýlouču1 2 řá.l 6tleny 1 nálotta. 'lov€deno uká'něně 6 !oz-
boilbě ýš.chňa přugtá u8no!.ní 1 dďěí Wn63@í s Povv no-
vě zvoloaého Úv t(sč a J.bo př€ds€tbtlctÝa - řítalí dá16 Ý.
.vi p!obláě.ní. TíDto 8výr postoJoD 1 Fsktlclýll č!.nJ !a-
YeaJď. ná ťévoluční t!6d'.cg .lěbictáho }Dutí Ý P!az. 9.

(Rudé p!árc, 25.8.196a.)

steovi'sko č6. .tŤanÝ 6oc1.11€t1c!.é.
q6-:-á-!P-9p!-99'9!c!1"-!&!é.r:9199!cl!9+.9l.49r9E9€!

v D€.tě1t 25. slpM z.6!its1o v háze přó.leibictvo Úv č3.
3t.3t!y 8oc1á}latické' }tó!é zho.lnotl]'o Po81e.hí udá1o.t1 á
vydalo toto ótánov1sko:

1/ P!ác€ Čs. étýeny gociÁust1ctó .o gni v těchto těž-
lý.h chÝírích msDí a6tav1t. .'e nutnó' eby p.ácl .t!et'J
v ldaJÍch ln1ctettvně ..ě11y Ev a rra olř6a.ch ov.

2/ Kv á ov č6. stlor\y óoc1a116tlcká budou ýo 9vé Fáct
vycMz.t 2 usno6úí Úv ! hobtáěmí tl zb zéséd&|1 23, Bťp.
ná i.!. o loz!íJ€t J1 nl zál.1adě gvého hu!árDího! d€Eolťa.
i1ckého á vlABténectého p!o8!e!u po lotu l €č g o.tainích po-
ut1ckých otle a dafěÍcb .1dek N!.

3'l Dalěí poryny plo čtM@t 8tlen1clých složo]. budou vy-
.tévet réaár.Eí čE. !oz!úa6, ds. telrvtzó a swbodtlé Blovo la-
ko $tŤ.dní olaár ét!A\y. PÚv Ýyzývá věgcltny I.v gt.éttJ| aby
3 lÍ8Ja(ýEl !6d€}cé!l' 8aúy zéJ1stt1y vydává!í klsJ8kých vy-
iláDí sÝoboďtého s1oÝ9. vydÁvání budou Ďídlt pl9ils.dn1ctva lď.

4/ B!át' 4ln1.tř irŤ. xučďa 'astupuJo v rroskYě
z pověřéní a lozbodnutÍ všéch oŤagnlz€cí trálodaí íloťtty. Nq
!!ác1 Ns, kte!é ilvgt. 'ááodá' 3. podíTú převážná Ýětě1ns
fuětch Po61enců.

'/ Pt€dlsdnlctÝo l'v cs. st!áí\y 5oc1á11stické zdů.6zňuJ€
Ntnost J6ilnoty n€fomÁr!í NŤ' wďvá ko tu.lu A 6oud!o6t1

B oc.ňuj. ús11í Mš6ho lldu . J€ho ÝělloBt ústavní& o!-

(svobottná ěTK brÁ6í' cykl.ltylovaný časopis' č. L7'26,a,6a)
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|.i rÝ r úÚ&o!Íb9-d!9$-s998u.c!:.pré-.e!sd!g!.!
|.ril'tl pÁtj dgD ol.upsce.

Ú.tř.dí výboŤ soc1ari6tic].é á].a.to!l. aolá věéchly .Ý.
|l.nJ, leltoly é dobroiobó 8Po1uplgcoÝDív. !řÁt61é' déJté
ý^.chny své 3Í\y Ýe plo6pěch leaár!ě zvo1€oýctt stÁtDích a
|l.ňnlcHch orgánů. Ngp.BbŤ;t. své Joóno zlaitar é kolabe
r.cí . ol.upety. zq !'!6s1d.Dta sYobodu, ze černítovu vládu,
'. sMkolokého pal'leollt' zs Úv ť^5č v č6l€ 9 Dubč.t€o.

Úv soc1at1 st1c]é aLa.téEl.
(s1ova 8vobody' cykj.o6ty1ov&ý časop16. )

lAll oÍotooŤe&.dkýně Ns . Ú1Lové.
PosílÁE Joé!éo věech Posrslkyň ttérod!ího sbroEáž.l.!í

ýZLaB 6 poó61.tvt naš1! č.6Lo.lovagkýo ž€.lá! a ostl'áE. Př1
.l.o depŤetrŽltéd Je(tténí oy61íú6 éÍále ne 9á.. r M nAá.
?l.tt o zábezpeěuJo6 3 véll.ouuodpovědlostí iěscbly ú}o\y.
lt..ó 3ouv16eJí 6 našÍ ě.gloato'eDEkou .€Eo6tatDo6tí. srúJ
l).vDJ postoJ nBJlépé lDJ ž.DJ vyJádříoe tíe' že budeoé nA
ávJch p.acď1štích plnl't !vé 'lloly a zabráDí!. Ja\tňLolt'v
l'oQodÁřslýD otté8ů!, Eé.é by těžc. ohŤoz1ly naě1 žl'votú
\l.ov.n. Přéil pD'zatí@í budovou Národllrho holooáždění !!o-
JÍ teky. NenÍ 1ď'<é doB]uvl.t 5o s noÝlnáňt. Je to s!ýo
'l,ů8obe!l notót. odJíždí ná6 ná s]oÝengko pět. věřío6 Povaě,
'o 60 dohodÍébe. věřte nán, ž. J6oe 9tá1€ ! ván1 á buět.

(Rudé p$Ýot 25.6 '196a. )

i 'llllleého doD18u konunisto dúgtolní].ú ďážs].é DoBádkÝ.
!!!s.e-.e_p&.!_6!9!!!
r'']l to Jníkůo okupačních 6!aád
ll úz@í čssRt

vělolo@ou o\upscÍ naší vtastl' kte!é joté sé účest!1u|
ktclou jste ŤÍd1lí á Uekut€čnu1' byla neJen bnbý! a v htó.
tÓr11 éoclá1l3t1ckého !evotučního hnutí bezp!íklAdnýb z!úsř
l.áú nďušé.s 3uve!enj.ta 3PŤátel €!ého soclallstlckého státu,
l l!té1ně zÍreoožněna č1eost J€ho ú3taÝtÍch . udeD řáfuě
':volebých @gánů, polltlc}ých přédsta'1telů a sýobo.tnÁ Dll.
'].,L'ho če8koaloÝen€kého 1j'du- Tato okuPac€ Je záloveň těŽ-

|ll] a nlěío n@podstatnénou u!óŽkou č.tkostov.nské udor. a!-
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DédJ' vě€ch č!6!.o6tov€Dských voJÁtú á dbtoJníbl . vqĚlcb Do.d€J.
ších goudlubů a D.at!ú Ý6 ztráll.

{áě 11d věnoval po cerých 2] 1et no!ó 6tátní 6aňostatno3t1 vol-
té úg11Í a núdté olobní obětl -ča€to 'naěně vétĚí n€ž někt€Ť.

JltÉ soc1áusttclé 'soě- áby 61 wbldolel p.o Eaou ocblalu e
béz!.čno€t .1lnou' ro(témí' dotřg ÝyzbfoJ@ou a lycvlěélou arúá-

la}é Ý této' plo nsě1 vlsi ndl €h}ó době' !yl'a naěe átdádá p1-

!ě g to d@tát 6vJ'D vlasteneclýE a 1nt€mactoDÁI!í! pov1Eo3teo a
oib!&lt '!E1 př.d Ja]|JÍ}o119 potenclÁuú! n6př1tc1eD. llebyla
připravď|á J€n na Jodlo . Da .énu do uad oil sÝých v1a6t!ícn přÁ-

PŤtě1t Jst€ i nod' 2á31.0č111 J8ts ' €o1 Bpící a álDádu o!Úá-
cenou č.],e !Éotl n6příte].j' m zópa.hí bŤ€ntc1. Plíopráýnénr éle-
nu varěav€].ó sdlcuÝy' d.e!.os1ovemké udové At!ádě' Jste upř€1,.

J.Jí néJvý3o6tněJěí a nezadater!é Právo . ch!áDlt bezpeěno8t' 6u-
v€.edtu B 8vobodu Ý1e3tbí !.@ě.

vo 3vé Edutost1 $t€ ěI! te} daléko, Že Jste 3s po].ouěell e
doéud potouěíto přeÝ'ít bézPlo8třední ost!áhu náě1cb rt!ú!c od
ÝoJ8} Daěí PorEeičn1 6t'áž€' l'oloÝat J.JÍ zbjše!é Ýéutere'
kt6Ťí zdo zňaJÍ káž{ý &éae! A peďekbě o91áilrrJí 91ožitý sygtéd
och!ánj, tEarúc€' do něhoŽ JEtýPl'onttu. Btótovau Jsie tí!
íncldonty' l.to.é by eobly oít nsdo!ímé ná8lédry neJďl pro vá€'
á1€ 1 pro ní. v c61é Evlopě, pře8tož€ J6t€ voJác1 a Ýíte, JBJ.
3nadno oúžs ts].ový 1ncldút Ýhlbout. N3Jon t6dJ t1, ktéří ÝÁ.
posla11 do naěí zooě, el € 1 vy €s!:! &!6 .1 počína11 á !očínát6
kfa&ě hgzsŤdé'€\y a nézod9ovědně.

loLud lgn€ vo]'ql] choilíee kolee vÁs, itíváné 6e na spouŠil ktř
.ou l8te bět\en něl.ollke fuí způóobiu v naěí zé!ú| a le néb boř-
to. v ďdcl DÁa Pálí tůubokó oŤéžtá a poclt Ťady - zŤady od těch|
Herť Jsoe Považoveu 2a .vé boJoÝé .tJuhy na žlvot a Ďs sBt a
LtéřÍ nóD ĎJií 3ýýE neho.áznjio e n€sDyo].qýo počínó!íD v uucíc}t
Daš1ch oé6t idáváJí lél.c1 přátel8tví . PoDoc1..

špAtnou, v61ot óPatbou službu soclal16bu a ko!ut).1su p.okaa-

Je tm, kdo 3vé Př€.lstaÝy o něb vDlcuJ. dfuhéo'J ná'odu botáksE.
Il si to př6Jete bebo n€, Ýašé postgÝoí v naěí zeBl je postá-

sl.oně€te 6 touto ha.ébnou ůlohou' něs].uč1t.!no'r se ctí dústoJ-
DíLa soclal16t1c!é ďEédy!
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vlaltg éo dooůt DoŽs.lult € 86 .no!8rc\y na 6Ýých Ýeutř
lÍch a sút!ích člnliel(ch ó!ého odchoor ' úzgí čssiBt

(Rudé p!ávo! 2,'B.L98.)

|.\J!!. ..- sno.tovcú Méz1ná'od.íd' oLvDDl]16té!!'l iýbďu.

v nělt!ťýctt zetťeiěDích zp.á'ách !. obJ€v!.b 2atí! n.ř
t.ř.né po6áEb o to.' ž€ př €.lao.le Dv r. B.unGa. o.bÍtá
Dtl! !oú.n!o!.t výzYu t boltotu spoltovcí pětl otuP.lbrých
'úí, protožo n.doóter žá.t!é oftc1á1Dí 6tADoYtáLo E!ě.}to
olJóplJ6l.ého ýýboft. ro už Je 'ý!í J€n otá'lou &6u' 9Ťoto.
!. nóě č.. olyúp1Jďý Ýýbď pog1a1 pŤeo..doÝl rov Da Jgbo
láu.aDnslo Adr..u zc.1a oflclár!í tlolrď't. P.o zálažDost

J6J c1tuJ@ €  c!1ý:

. váž€ný póné pŤ6s1.leÉdl

J.k J1Ště víte z cfic1átDíbo !řoh1Áě.Dí ěs. v]ády a tlárod-
ního sbloDá'děttÍ ' 2l.a.196a' m1k].a !.zp'ávně ÝoJál.a pěti
ucoí Da ú'€dí čss a obrpoÝa1a ná.. č!. ú6tsÝ'í čb1tdé
plotestolall plott této o!.upgc1' kt.!á .6 .ta]a be' Jejl'ch
vědoDÍ a sorih1á€u á žÁdalí olež1t' odchod cdzícb !o$L
' naěého ú'úí. !íŇo ět!€D, ttérý J. Ý€ ví'néD fozPoN
3 @Žlná.o(!|í! p.ál6m a s o\eplJltou DJět€Ůou !í!tr a plá-
t619tví !t'1 ná!odý, le ÝÁ'!ě ob.oženA účA.t č$Ý na'!'ách
xry. o1yDp1á(Y e l. JeJí geottré uspořádání. tento čln ÝJ-
řaaJ. 8poltovcó pé|,. ,4! z o1}'np1Js}ý.I] h.!, !!otož6 3.

J6J1ch zgoě zFone!ěřlly otJEp1J6lýo lil € '|l.ůd a věóobo.né
děklálacl udďých p!áv osN. váž9ď pan6 p!€gldent€! čs.
ó1Jt!1!.|ď Ýýbo. .€ na vá3 á vý&onný Ýý!o! lov ob.gcí B.
žádogtí na proJeeú'í tohoto naě.ho dop1€u e éoučasDě pt!-
6'' gby8tc poŽédá]. ě1é!!ý |ov ' u9edé!ých Pěti 2oíl aby ln.
telvqnováLl u 8Ýýcb vlá.l za okad1té ulrcDč.Dí tohoto Dé3!'í
a tqt pooo!ů1 'Acb!áDit Přátelst'í 8poltďco Ýšoch Žaí .Yé.
ta a hry )Gx. olJ.epl'ády. PlolrAfuJeoě' ž. č6. spoltoÝct a
čs. olJoliJs|iý výbo!, tak ja&o íšéch6n néĚ ud 3e s okupa-
cí naší zéoě ntkdy n6síňít.

(čééko61ovenshý spolt' 25.8.196a /sbd!óĎ/.)

iL.4< hod. ?!-14ětní-z!!é]r-?.]&*:
vléda obd!že1. r néděu 2'. €!p'a Ýó 21.45 hod1n veěef ten-
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D!a'í lpoluobčané'
.rilečDě Ýé6 poztbsvuJ€De Jdéa@ celé naěí da1eaacs'
Běhe@ d,eĚnÍho dJie by1o ilá1e JedDáDo a bu.teEe lokJgěoÝat 1
Y noc!. vío., Že na ná6 lvglÍte. t oy Ey€lÍ!é ns vá6.
ocduJéDe 'áš Lltd a Ťozvahu, hé.é Jsou náD zde lél-kou pod-
pofou. Pro8íls rás' abyBto takto vytlvel1 1 nadále.
.'6ětě Jéttnou vá6 zil.avíeé a Dyslíoe na 9ěéc}t!y dooA.

veěl| slobo.ls, Dubče)., čé'níkt sÚkoYé}ý a ostgt!í.
(vcčěhí Plahq, 26.aJ96a. )

R.o.ftáž 2 hehÝ.

E!!9-:-rě9!.9-3cp9&č9!4!.
@ Ý1ástně? co !!edaJí? co s1 nyslí?
co? Pfoč? irak? stove 

"íř1 
v blavě Jako

ko lo !očpák Dáhle qlstř.l g tícho
lia}é bývÁ přé.l bouŤkou
a h1avě !ú svli]o
Úž ví!' vldíe.u.tou bďW
proboha 11d1 teče tu lďévt

!'. n6dě1ní o&oledDe, Eladce tep1é slpŤtoÝé ne.l61Dí odDr
]6dEe s Dodlol oblohou, gtoJíE ns t'ungEáM@ě néDěsrí a ;tu
t €nto plakát, poearoÝáď ludou báŤvoll, nďíE' čío brle p!á-
!ě on aguJal l!ez1 toukq l1ďo1. !'e to iak tlocbu básděká.
z!Íatka' poclt Jeitnobo z téch Íůaďch uttí, !ÉeŤí 9é tu he!o-
ž' kofeo ponníku zabsfiké.tovénl bod!1čkaB1 od ze1entr\y, bá-

l'lJí, vylepuJí' htoučku udí př €děíteJÍ 2p!áÝý ze zvIáět!ích
ÝJdÁní novl'l vy8taluJí podp1gové archy. !o Národní tříoě
proJížď geo tao oblněď !.lz, g&opaly v lukou okupantú přl-
p.aÝehJ' k pal|ě. Á b!ýlatý Dtradí& čte dál pos1€d!í zp.ávy a
oběaó se zádívá k hloučku nasloucbsJících: "vldít. udi' n-
EěJt6 Etrách' vždyd eohu Ještě otuv1t...!Nad Jého h]avou
Ý1Eí napsélo ns bílé ceduu: 'PŤoéíoe o!čáňyl kieří zJigtí|
že jsoe 8ledovótú, aby nÁo podá1i zpŤávu Debo kolabolets
odevzdall né vB' DělojeDe..

iro tladcé te!1é| Elpnové, heitělDí oilpo1edbe. z václaÝské.
ho Dáhěétí se ozvalo něko1ik výstŤelů. Á chlapec' stojící u
pobnÍLu' ŽnoÝs opákuje: iv1díte, Ýždy: Eofu ještě dluvit...i
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sEÉt ztté 5e být v ttrto chaíu bgz s!é obvyklé tlaa1clé vé}v.

zntíu s ní n@očítá!e' JeJí préd€ravu 4tío neaokážéúe 'lě.nát

llo tohoto dpol €dne. Pottd pŤlJdo, bude to Jen JakEl DiDocbodér.

z.tíb ž1l9né Jg}o 'o snul ze kteŤého 3e zá chvíu probudíle -

'.ŽvonÍ budík' eý s1 zchloupneEe snÍdáD1 9 poběŽíDo kll.t!ýE.á-

n.o do práce... .Iegtě lsEe Ši .époEtač11l zvyklout' !řeo.lentďat
.. na J1né di! €Dre.

zloEa E toh1e oy61íE' když Jdu na vÁc1áÝ6&é náiěgtí. Jotou

ú ž1!ot' leho vyležděné ko1éle| 311nou 5ot!Ýačno6t. !1dé' vé

.vót €čnÍcb ěstech' E6 !Úocházejí. llěktéří .lokonc€ Jez.lí e koěóF

l(y' 3o 6!ýB1 néJDešíor. Ml1eDc1 ge d!ží za Nce. skllinry .loópě.

lých de ž!vě baÝÍ' ollsují s1 !úaá beglat ÝJEěňuJí 1etáry" A př1

loo ÝĚude na náložícb v1sí stfuč!é sdě1é!ú. neě!é a EýtÝé h1á6t.

n. t € lefomí ěí51o 3a 20 45.
N. vácts'EkéE nálěstí se kolgo 14. hod1qy okuPaltt pokus1u

ň.poJlt na tládpgč kolabo.ántskou lozhtágovoll €tanlc1. Á1é Ja]. 9é

o'!á1a pBní stovat ná@ěgtí oilpoÝědělo IrvízdoteE' 3ž 'rš1 okupe-

!d! 'qléhaly. Někou!Íát svůj pokus opakoYal1 a posléEe zan€che

ll DslDé sng}v. .& to koEeEtovala stáŤěí občsnka! ichtěu nÁ3

.lo11t o 611oré'Jb NoaotnJt' a1e neÝyš1o JlE to."

N6dÁ lil to. (!oky !ě Ýedou ng Btá!é' znér'Á Eígta.

stďoÓěsteté néně6tí.

J.lo by vě.t.Á11. co toto !ísto zMDéná P.o li.l této zgDě. ra.ty 36

.u.í ,v1Áěě dobŤ€ irůldAt.. tltAíDě koleÚ do].ola. A Dla.!í lldé tu

..d.í docó1a obyčéjEě na obfubní].u cbodnÍku, leds ved16 ilruhého,

.|.tót zaoyšleně Še opí.ájí o dlaÉbu tohoto náúěstí, o dlgžbut

t|.!á byd pod pésy teků' neúlžg být př6cé n1kdy jlné než nešé'

z ok6n seb.ete!íátu obvodního Ýýboru Ksč Plabá 1, z ok4 5ř

t..!a.iátu našého obvodního výboŤu' se 'nuděně koul.ají ol.Epa!t1.

J.ótě přéd něLol1ka dly js €o do této builovy choit1la 9 přÍ11ě v€l-

rou lcoozřejEostí. Ťeě vftÍú, že táto sfuozř €JDoét n€byla ták 9F

ío ' roJoá  -  a  26 l9@ Ýéc1 '  l te .ýcn s i  oouěk ťeě a  nepr lé!ě  bLd.

t'onókud víc€ váž1t.
A b1ížíú ée k naší !e.lakc1' ve které s6 ubyto!5li clzÁc1 a Ee.

t!,vánc1. chci v tuto ch1tíu ko]"en tohoto ďsta alesPoň !řoJÍi a

v.i(Ímt že to bá v toúto dli 61l!j Eqys]. H].aveň, kt6!á oířl do
' l 'U ' lby ,  Je  kuseo <ovu.  Á]á  by  Jsoo ry ,  víEe jeden o  ťuheo -  1

Nadě1e v nepokÓřenéÚ běEtě sé pooolu &zplltá do so'rEAku. L1-
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dé Epěchejí ]. doúoÝú[' Dtar]'é Docl Jo už poučl\'. lra J1rás-
].oýě bogtě stoJÍ J.ětě po€le@í sktp1!b' Mě1ch, l.téří ..
}rid!ě' tJpěllvě| snaží rý6větut Dékou]G voJá]nlE, že !ne-
'u do naěí 260ě zoat.]. e že pĎo DÁ€ br(l. ště6tÍD' e' oě-
Jdou. Ive1 p!Ávě do6ial.1 ě€lstřý Ýýt1sl. Plavdy a 6aÍ zoa.
tol. ! hlevách. v noY1nácb ge Píšé něco J'.néhot n€ž v1.|í á
s\yěÍ l.016ó 6sbé. Blábo1Í o iléaálDích Yysíléčl.ách neEaJíc.
ánult o č.Bkos]'ovon6]dE rcu}ůáss. DoEů P!Í' poJ€dor nlozltě
řá(E, až u nó6 buit6 vš. notEáltí.

!'.!ž..ra to' co J. nor!ábí' lobou být D.zo.y !{zaé.
v byzgDtótt.dě ú toto sloio Ji-!c' slysr D.ž v č€ěi1ně č|t 9lo-

a o8EůvcÍch t.eváJí á t!'olsJbu.ú €toJí zitol.r1fuělt
cestující. chiěJí doeů| aré je už po . €d!é bod1ně a ně<teří
tYrdí, Ž. už n1c n.PoJ6dó. čerDov1aóÁ pání . ].ufřo.eo s€
Ptá: 'NóÝít.' J €stu Je staDné !řávo od 06!1 n€bo sž o.t dř
6ítit" To n1l..lo ne9í. Bývá dobrýD lvyke sta!!é !ů'áio' toto
bsJní' leJE'eJněJěí opatřé!í, a1s6poň rylůá61t. To .e.-
P.ktováu l' faětsté' Ldyž zabí!A11 neěl !€9ub11lo. vylép1lt
t.b.lj' o 6taD!éB P!ávu plá}éty. Iraól aovo(tobí otupaDtl g.
tío Ýěak néobtěŽuJí 6 J.ibrcorě€ - 5tŤí1.Jí. Několtk ž$otůt
It.r:é pad\l r PlgŤ za oběř llnuJ.é noc!'| Jo toho (Ď}azď.

4 koaečDě' ! těchto otež1cícb, kdyŽ !íě1 tyto řádbl, o-
'ýÝá sé 2 vnttřní Prahv - Js]. 5e ň1}á - pelbe Jak o Boží[
těl.. v b].í'lých uucích 9\,ěí& 1 př€eutv těž!é t€cbú]$l.

!ótá no. oldlplco. P|ál!a J€ t.t!rú' mlčonll!á. NeDo].ďeé

(Bépmtéll č. 3,, z6.a.L96a.)

zD!ów a |.oDetář. L6 dbl.
!g]l.i!&!é.g.-k9.DPE9E{!

!ínoho!Íát byla poutiks poJDenována Jáko uEěrí koED.@i-
.c. Nepoclu|bDě PúJd. o soeplools 1 v těchto dnsch. Už to,
'é Ďašl védoucí É€detsvltélé J6ou nuc.nl Jédnat, je Loop!o..
cléi př6pad@{ s obBa'éDí *Dě Js př.c. nožno JoD příkř. od.
oítDout. l1s 6í1a tEDbl, 1etaii €1 9 !átéi s..to]'.ds pŤosád1ti
Ý uoEkvě jofuált o př.dlhvrtďl' oilpoÝědtý!ú za aa!et!' ná-
ě1 Ýedoucí stÁtoí á stlgfučtí č1íút.lé, z úchŽ někteřt te
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.,il 'óvločďl' Jt!í Dož.á práÝě leoto teE od].étai .dob!o!o]'ě..

t '.|Yl tn|o nocbv|uú idobřoÝoboóti u|.á2uJ6 ňA cl9}alt €r lobpro-
'.'| JíEž ta].ové J.d!&'í J..

^li v'nlld otázka vážEéJší| n.ž zda J€dnát ě1 dtso1t..'é to
.''.!lI' o č€b Jédnat g ják' co př1PuBttt a co nepř:Lpustlt: € čÍb
..ln|lňdlt o co odoítnout. Á tu 6toJí naě1 přstlÁtsvitelé pŤgd
V.'n.Jóí oióz].ou: EbídDou-t1 eale6otrl4 p!íuě Eéro, É€stan. €
ňl.t lÍrtnsf Jethet; nabídlou-u příuě nnoho' budo Je 'lAstlrí
l1.' l'ovážov6t 29 zfÁdce a o.lbÍtÁ6 uz|qt 9ýs1éd|.y jéJ1cb J.d!ání.
\'l!tuJó vúb6c něJáká DeŽi'oožnoot? mž. v€].1}ý sověts]ď sÝáz
l t.to 3Ýé h4éttrÉ hoilinc6 požadovst něco !éné než ďafu? J. rú.
||.. ložné něco' co by bylo jéště Ezvst looproDlsoD?

vňlcbn1 sl uvědoorjeee' ž6 se našl ispoJenc1" ocltt1 ý po]'!-
ll"\y bezvýchodné gltuacli potř6buJí' .bychoú Mj6J1ib bŤutau-
|u odpÓvědě].l nízlostí - potŤobuJí to Plotot aby n@u6.l1 pob!-
d{t s.bou" toou .lov€doúe !'ozuDět, ale většlnA nébo př1n6l[€náíD
V.ll.ó čó3t né.otlt na !o aD1 Ý nsJbo'ěÍ 61tuac1 nebud€ cbtít !ř1-
.lNplt. DobrovolDě nlldyí eŽDá a!l1 t.o]cát| až cs1ý !á.od buo
tfllón na kol.n6. r1e 8ituace 3e vyhfocuJs, všecbno jdé oílový-
Dl klolry tupil.lu. zatÍDco v FrDích th.ch stač{l PooěŤaě nďý toú-
;].oE19' nepostgčí zítIa 9D1 nejhďěí zc-aita. odpď DaJ.ých sluÉn
(l. nl@ž nutně doJd.) bude postaěuJícío důÝodeD k néj!ětěJD !€p!Ě
ňíltío. vš€cbao nasiěděuje tour' ž6 €o t €roŤu leayhneoe n€bo al €-
J'l)o; ž6 to není v náěí eocl. P.oto J€ každý kootpodre zbytočď a
rkodrl{ý' Jé Jío louzo Eožno naluělt i|ÍtášDí obdlvuboiinou ná!o.hí

zÝ1éštÍ'o6i a !1boŤátbost !qšÍ sdrča€né éltuace 3počívá ts}é
v !oo, žé v naě1ch oožtlosté.b qž néní žáitné pol1ttcké ř.šďtí' t?.
,v ei potit1cLý koDpťoDi6. réž bJ u né6 išicbll 1itlé pochopll1|
|. pollt1c)é vJ'cho.L16].o ne*isiuJei kéž by to pochoPiu zeJ!éna
j|.Ů1 vedoucí loutlkové. lak to Blsil Pochopí i naěl otPpeět.

"r!ojéncl'. NeJsoe nlaí ná táhu; našl pát.tneřl jsou v nezávld{ňí-
l]odné sltuacl, ltébol née]dstuje plo ně žádlc božlost' j €ik tuto
pÚtll vylEát. lÍobou uč1n1t ledlnét sloŤotvně uznat gvou porÁž].u
. aněbo kopnout óo ěachowice. s€ vŠí b.utsutou, ď€ také s m-
.):,stou bézrcocností. Neboř neJvětší Eoc znaDená zfuoveň n.Jvót-

(slova svobodyt cykfos tylwsný časoplE.)
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!g!sp{.-tšsEg.!!-ůl
BÍatls&á ÝoJ.n€ká poooc ' €tábl vá!šavELó EElouýy tříd!í[

b.atříE v č66].o61oveétu zsbEsla lycrů€ vě.ch.rý !ea&č!tí a p&tt.
uitové 8íly ! n6ěí ze@i do Jéj1clt .t.upat, a to konáčně Eožtlllo
č.stog1ovon.ké!J ]'ldu Pr@luv1t nTrosto €vobod!ě, otovřé!ě, b€z
zbrt€č!ébo táltlzoÝáDí. yojelsl.ý zÁ6áh oúž619 kl!Ótě Ezýiat
ggr6sí' oboezeÍrí . €pub11v obtpqcí, za€tř.leÍ oběanl o&upovaDé
'eě Ýr6Žd@. vá.chno to éje.tDotuo Débý!álou oětlu lid !epubl1-
}v, DáÍody !ópubulv A o.uŤylo Délodní .y6y' kté.é Jgoe v gobě
do.ró e1 lstuěui. Dďo Dá! to ta}é lDohá Potuuč.!í.

.'.ttnÍ! z rltcb Je to, žé Ko@ĎlstlckÁ .tlgna č65}os1ov€n9ka J.
3lot6ěně pouticl.ou a goc1ébí 6!ou' blz nÍž v této 260l. nerz.
tr.Iut.čňovgt j.d.áry 6vobody, déoo!.rac1€ a soc1dusou. Plojěv1lo
.. to zc.la Jasně v. Ýééch b1t1cl.ých okáEžlcíc]h o].upsčnícb &ů!
udé t.nuu stťecba, zda j.ětě někdJ' u9j.(lÍ vstlcarcí Přs.|st6v1te1e
ó!raD!', l.téří byl1 odil.čénl. ladoÝAlí s., k(yž €s do'rěděLlt ž€
ně}té.éor z Dldl 6. podářllo upŤcIDoui' itělsu vlc pro to, aý
66 u6LutéčD1I sJezd xsč, ba!1fésteč!ě Bé přltllaěolau t jďto á-

bubou gtróD}ou toboto poeuěgbí Je fett' žó l(om!ús llckó st!A-
!á č.ékogroÝsnsl.6 by se asi v plvých hodhÁch obpácó doets.Ia ilo
ru].ou z!ádců a JeJí 1eBébí přetlstav1t.lé, pracoÝn1c1 A iiéte8éti
bJ'!oh]l J€n vé].El Dálo' kryby so na JéUicb 6t!ánu nópostavl]1
t1' ktcŤí !yI1 v ú:LNlosti Ýětšlnou ns obiíž a ktéřÍ an1 v posl €d-
Ííc}t něsících, g! uŽ třeba z ja\ýc*ou dhotlú' nebytt přlJíDátú
vždycl.y 6 naplostou důÝě.ou| !óy91ín tíe novlEéře| sp1sovaté1€l
].!ltumí '!acovní\y. co by se ge1 gtálo, I.dybJ v !!l':!Ích hoiu-
Dách otupAcé s€ nspodař1lo ud'Ž€i rozhle€ s tslevlzi, kayby.oz-
h1á9oví e tél.vtaÍ pracowíc1 á všlcl]Dt, tteŤÍ J1o ilo.láÝalr zp!é-
Ýy a kooentáře, n€do].ázalt zbulcoÝgt nó.od A sj6drocovst jej ze
odÝl.čenJ''ú vodoucícl ěhitell gtátu a gt.aM s tío so]v15Í dsl.
ší poMučoÍ. irg). by !obl1 uilrž€t novj'oáĚ! a ezh1asoví a tele-
viaÍ p.acovDíci lozhlag' télerizl a t'gkÁ!!)J pro legálníbo p.e.

:1dm:.' 
1ťlnÍ NórcďlÍ 6lfNážd&rÍr ] eaá1ní vládr a KoEunistic..

tou gtleu c.3l.o6].ovefuk3, ktlyby Jlo n6po0réňsu neočéLnÍ o.acov-
nícÍ, t'teřÍ zBJlóluJí p!oÝoz !odslLačnÍch plo6ltedkú lechnlckJl
enelaíí a kol!ďtážDí Ú!..ostí, tefu tgcrhlcl, dělrríci a e].ádéž?
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hoho !ýtú .3 !o'plynu].o' a to J6 dobřo. l €bot naoílto ntch

n.6toupíto poňání. !o'nóní' ž. át př6d otupácÍ .qýěl.].1 tl ě1

]'l1 o těch čl oněch Jgkkout t.dy 1nta]€ktuá1ová o něE6'ýct! Ý6-

.l.nl.Ích č1rlt € lích 6t!arv, tl o noíÍ.nářícb' ELádá! o ilě].nlclých

.lrlclch' dělnícl' o sp16ovat€!ích' ýě€D v9.kut.ěno6t1 ró'í na

{Yňlr p'oópěch této z.!á, gÝoboda lsJích obyýátol. A t1| Eoří

to .'oětě n6vědě1l' lá6ně' to lvní pocbop1ll' 6nád to llohr tak ř'c1,

l,Jtoltně. ŽÁ b.z svobody a Dszávts1ostl ý iéto z.t!l nobutló !1c

Á 9o6d nóJpo'oluhoilněJší! Euč@í. . Dguč.ítí! lr. obou ab.-

n.eh - J6 po'neteL č.chů| Žo slovácl oplavdu n.!!ttěJÍ !o'b1i spo-

|..tnou !6publ1ku' á stoúků, ž6 b6z č9chl by J6Jtch 21vot by1

t.llséd1í. Po51oucháDg.ll nAě€ rééá1ní Ýygílaěe' Př.avědčuJ€m
ň. o toD! z ta'dó dlotné zp!ávy' é Mohdy Jse. pi1toE eŽ doJati.

ry.rÍu' žó pŤ6dévěín óy ě€š1 bychoE na !o n6!rě1t ultdy z.pou..

{B ob.3zoý\y zÁPsdoněD6c]<á toled' € ÝyJ6ly .ovět8lé tón]ry

lň4d v€ěo! plÝní dsn otupac€ č6.tos1oven6ta' DoÍtst!óaě Ťozkúí-

hrné Ý zábě!.ch J.doucí ká!ďy' úďvěřii.lDó' nou'ěŤ1tolné, 1

tlly' o .1ch óÓIéh.ly zp!áw po c61ý den ' po9iupně !'rláÝáJících
..4kýcb á 31oven6!.ých waílaěo. o!ťazý 2 P!ar'y, B!M' &AtíslaÝy

vlděny v c1zí ' €61 DaJí 'vláštní át'do8félu - tyto f8Diasi1ctá

áDtEky 8.tkání plažltých hlpp1e8 6 obol €ďll l6b).al' ttrloDičí.

hl, tyto n€ilokoná].é obfag@é dotM€nty dotor'.1é.do!.onané bftto-

rtcké udá}oEtl. Ná.] €duJí p!Ýní otila8y ' Nof Ío!ku' londýná' lg-

||,é, Ř!fu - J6dén l6d1íý }l]s8 úžsgu' odpolu, odBouz€trí. v oslo

ňodí n€ul1c1 daw 8tuitenúl A 6}anduJí: Dubčok.sYoboda. ze!ál.n
.|o krupobltí 2 !.Jěát a vaJéc' v pÍ8kotr ptlJíŽdí 6oýět6lý v.lvy-

rLl'nec' áby pott €l zPsávu Kt€s1ng!ov1. NoÝé zp!ávy' !efé!áty, p!v-

'l( úvsby znalcú. 1énto FoaleE trvá @oh€D iléló n.ž doaud !eko!d-

lÍ r616ce ve dn.ch kubán6&é lÍ1ze. Plo loPší ollentec1 NěhcÍ'

lt.ří j6ou na ý'ó@t lozhořčeni tÍu' žg rta ioÍŇo beobné! pŤepA.

|u úÁ -,o 1.i po Hli]glovl'. opět po.lí1 něD.cká a!oádá' aa.lo

l''o&.aEu vsouváJí dvě aktuáh{ f1bová pá5Ú. První prdávÁ sttuě-

'!)u obla'ovou !6kongt!u\c! událostt od l.itna tohoio !ohr' od čeB-

k.,.l.veíského 1odnat věotDě ěltokého 61!bu Eto vaě6 dělo' 'ábě!ů

]: l)Iažského Hydé Pá!ku' lozhovolu g otc€E Ál €xedla Duběgká ož

lé defllÍlc € věčného piát €1étví stoulaJící a 2!r'k0 Pochodu
]fťvých leÝoluclonáŤů k bnat1ólaÝskélor slávínu. Dť'rlý fIb Je,
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Ják přáÝí toEdtáto!' plo dooo noótls| Plo Něbce' aby sl př!Po-

Erě]'t výkony fáštst1ckého NěD6cka! A tak n&r..hrJí lychl € za ss-
bou - .t!. Edva!.l Beneš 6 ú6EěvgE hu@D1gtlcké dúvě!y; 1o!.l lun-
clegn dl8t1DguoÝeě Eávé 11st1nou' ná nl' 6s podepa6l on í H€Ť!
H1t16!; t16o vyb1ašuJ6 přsil v61Iý! ]cucíJ1x€d 6lobo.lď ĚtÁt;
ŠílsJící 3''.t6tět{ o!.lnóřl; 6áa Ýůdc. s tíĚ3}ý kaltcléŤ 3 plavoto-

ělvě vy!..ouc6nou pAzí 'tád Báhou . á dálěí otEázry' !.ts!é vstou'
plry do neš1ch učsbn1c déJ€plsu.

N.Jěoletvělší úilgJ€ m závě! oné t61eÝl'ní !e1ác6' 'p.áÝy o

PrEích čoĚích € sloýácÍcb zavrg.děných otupánw tě EbAJí .lo
pŤíto@ého če6u. co bude zÍtla? Být dár€ko od ttoDoý6' Dlt s níe
kontakt pou'ě slÍze hrsé' ale nsuvěŤlt €lné obřa'y' nocMvá otáz-
ku be! odpoíěd1. A}€ co bude zÍtls plo hlstolu' Dé už téá Jsd.
bozEčnot, otlPfrěá. lěD, ktoří E€ Ýy.lávsli za mš€ pŤátsl. e tfat-
.y' och!áDce á zactEáncot 56 po.lařuÓ ledníE !áz6u neEožné; z!u-
ě1t a přodst nout Mnichov. Učb1t z t5. břozns I939 ltty].1cl.ou
h16to!l.u. 4 vJDázat květen 1945.

(sloÝa 8Ýobody' cyklog ty].oÝádý časop16.)

!9!$9!.p!.9!".ě-99!
To JB uoJče8těJš{ náple na stěnách plažglých dobů' Má všsk je-

ětě pok!áčování: iBtrožněv óé zbléa1t!" - Nlc Jlného nevystthrj.
t9l Přo€ně s lap1dámě sitEc!'' v kt€Ťé 66 E1ézáE6. J€Jí neuvě-
řtt6host' ábgudnodt' dosloÝa b1á'n1vogt' néboŤ něco podobného'
pod1€ úÝslv Ýěoch nolnálntch č€ch! a sloÝéb1 a vůb6c nď!áln1ch
ridí !a světě' ríohl podB1Eroui len é1oÝěk š1rený.

P!at'á j € Por€Pee P1al.áty.]'lÍl.c n.vádí' Že govětští o].upantl
(Ýě'"t €' tělko 6ó nl' p1ěo toto pojÁěnovóní' ale J€' boružsl, p!sv.
d1Ýé)' 6tJháÝqJí náp16y z ok€n áutobuďl (dnés wJe1y s népisy:
sos.osrl) ' z výkrqdD1ch 6!ííní 3€ staly o}u'o!íné nástěn\'' hlgvtrě

Úča6tní s€ ýš.crq/ vlgtvy náloda' jak Je božno posuzovei po-
it16 obsabr. od .1tátú z€ seneky' Ýylepených zŤéjďEi intetektuá-
ly n6 Poříěí' po !ýJ.w ělstě r1óoÝé' Ýý3t1žné a vtipDé. Kollt
básnÍk[ s! to aod11ol llDubčoloý1 E11vov1c!t NoÝotnéuu pňes !a-
l ic l t 'hfáBá J € . l6n náp19. -  Š6st let  J .no ne vÁ3 6 €k6]t t  s lo let
lta Ýé3 n€zspononéDell čt€oě JiDde á člověk se nad tÍo ?a6ýš1í.
.'á&é vztébJ 96 ttr po!uši]y' co s€ vě.crno zn1čilo E€z1 náDt g

:|5sR' Jaké škody' doglova vě&é ěkody vzn1k1y úézbálodltíN tlěl.

znáqý če6!ý b@or' kte.ýD Jsn€ 3r doý6dl1 poEállst Ýžóy a Ýšu-
Úo' plevládá. 'Iv9ne' Jd1. l'ycble donl' Natoěa t1 chodí 3 xolJ@!
!'íná'' P8áno č€gLy a !u€ky. Jak by uoh!1 8ovětštÍ ÝoJóc1 tt €údět
í nečíst? . řco Ťékteě doEa Mtce . u náé Jgou EiÝí?" ptá s€ Jl-
|lý náp1s s klutc4r vážn6tí tohoto f6Ltu.hzt!ái1lt JsEe lrstřÚ

iót . nevsdí' téň le s náúr cetý sÝětl'' A da]-ěí t "z.t!sv6twJ'
l,rúcho z vel].é Ru61' Jak ti óluší saoopqr| Á což tolPv kdyŽ s.
nuul uspolectnout povol - palln

Hellkoptétá . okupets}Á - létá nád Eě6teE á shá"uJ€ p!ovo}á-

''!' N.ě€ v1átte á předstáý1tété (5č p!ý požádg11 o poEoc pťotl.
l!'ntlá! €vo1uct. ICdo? - Nttobo no.fosnuJí. .I8ou to gsl t!' plo něž

l lltí zóton o vla8t!z!ádě' nápsa\ý na výk].adhích 8kříBích: zá}on
.. 91 . o9a/2o?9.4 tqk l €táky putuJí !ych!ě do ksltélů' ]1dé Jc
t|'EJí a ně}.l € J6 zA!8luJí. - I'nohde JeĚtě t6ě9 po papínr č€isi.
vn ba.va' vápno trs 8těně 9s !oz1éÝé. |lNaě6 Í!ivo1' nepotřebují

M1oochodéo' P!.áhs zttatlla Éeg noc u11c6 a Eobdy i čío1á do.
í1. vč.. €jěí íoc' kdy E€ č9ka1o z5týkéní' př1Jálo eěďto v poho-
l!)vost!. V nspŤ6gtajnéú I1Jé]o odEontoÝau chlepcr (a něLdy to
|'l]l docele Dálí k1uc1)' názvy ullc á číBb do@1' 'e'loÝáÝsl1
''dl)o .ozLíJsll eělovky ná !o'c €gtí' aby óo vá úě6itě tJzDáu je
' l '  k te ří  ge  tu  ÝyŽn6t  ! t áJí .

l'.3h. J € zk!átka ná nohou. Dne6' na d€n sv. ÁnÍ!'' k.ty př €d '4
líly byla !.J'hláš6na plmí EvétoÝá Ýálká g kdy ŠveJk Ďa vozíku 1!l-
ýllldú rtábl na Bě1€hrádl.. odiáz té ěveJkovlny s6 zácbJtí! v dnéš-
l.l'.l' prežELých uucícb. Ťé ŠvéJkovtry v dó!!éD sEyglul

( l (udé prÁvo '  25 .8 . I9óa .  )

' r ]ll-vr-9!gP9y9!g-.9|9.B9p9E9!sé
: 'ň l 'ý  don okupáco . . '
..il 

.lnú zkoušky chďakt€ru nálo.tq a kaž.tého Ž nás ' AE1 6 d l
.|'lÍÍjc! vÉaL nezlonllo MŠl néfo.tní rYdost. P!6žeté sé n€sDl.ŤuJí
' líRto poetaveníD sÝého k!áóného něsta' 6vé dilované ýl35t1.,A
.l'jl to lehké. střélbá v noČ1 z€ soboty na Ds.lě11' stře]bA! ]<t6-

'i lt'e ká2dou cbvíll zApočít movu' kdé Úohoo být další D!t!'íl
,'' t''Je víc n€lž klld. Eotože klld by Dobl být EpoJovén ó lbo-
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st.Jností. vyžáduJe neJvyšší uLáhónoBt o.l každého občarra' neJ-
Ýyěáí Dítu tlpěllýostl' 5eb6oÝ1ádání. stá16 p1at1 héalo. l.c no-
víú.' nlc ne,ná!.' e1e p@.tuJ6!í€ 61 vĚochtv '!édc. a tolgbo!án-
t y l  P o E á h e J E B  J e d 6 n  d t u h é ! u l r t

(PÍá'ské noÝl.ry' 2'.a.19óa. )

Bs!u9.l".!r.99!Bě-g-!F-9cl{9$9r
J. uttáv€dá' neÝyŤa1Á' ztbconá. lá otázru' 2.16 včélg odJíž.lěl

do lo.kvy ' Ýlsétuí Ýú1o a b€z &kéhoko]'lÝ nátlaku' říká: 'Js.D

o too pŤ€6vědě6na. Ts16fonoval !l'| ' € 6o Ýrátí do IŤaby J.št.
v.č€! a 2. hrtod zaÝo1á.i ''o }á!o g p!.óldent !6pub11ry !udví}
svobods Ještě nézávo1at.

''Áno. uy6lín však' 2o nsnÍ !ožné' eby ustoup!.r Jaké6u}o11ý Dá-
tlaku. věíí!, Ž. splní věecko' co Ť.kl Ý6 dýé! p.oJew É.d od-
Jo'tléD. zDáD JeJ d]ouho. .'ě to čtověk n€óbílně ě15iébo cbEalt €-
!u. věřÍD Br. ví!' Jak bluboco oe J€J dot*ro toto lrapadmí t|eěí
lopulllv sověty e Jejlch 6!oJenc1.i

lryslítg' Že Pleaident svoboilo Jel do r.oóklr 5 ólíěfou Ý dobE.
vý61adLJ' án.bo ploto' áby wčďPal oaÍl!ú p!ogtře.lh!?

"''á Jl! ! €důvěřuJ1 a on 3 nlD1 !á už zkuěeíÓgt1 z tobÓ| co

P.o'll Ý EqrBku za it!u!é óÝětové ýÁtly. Př6dtío' Dež s. stal hlill.
nou sovětókého 6vazu' se.lěl Př.ó BoudeB tlolky' Kg!ý 'p!3v1d1a
Žná!€nal so!t. vyšo1 z ioho ploto' ž6 J1D nou6tá1€ říltl Plavdu
o .obě' že 6é 4onéc}El dolutlt' sby éáD 36be naz€l lrotl8ovět.
gtýb €a.ntoE. N6za1ek1 30 Jl.ch t6hdy' vytbze]. a Ekon€c 2í3ka1

J.Jlcb důvěru. IIE6B pi €8Ýědčena' ž6 stoJt!ě fukoEploE18rú J6 1

N.dá sl nic \.nuttt. By1 stá].o !.řÉolEovárl o b6zpřík1Aihé l €dno.
tě naĚich nélodů v těchto dnech. zpoěátku ně1 Jen obáw' plotož.
by1o EÁlo 'p!áÝ ze s1oý6BLá. víD ýěak| 'é věitěl o Btánovloku
nětt€!ýcb J9dnotek E slov.Eku' kte!é p!ohl&l]y' '9 'qou !o'.
ho.t'Í!ty v Příp6dě' že okup.ltl neopustí naš1 zeD' odeJít z c.Iý-
!1 útÝgly oo h@.!

Dl6!s těcbto .nrí ge lÍ dotýtá uDocněno dlou}ýo přÁt€18iví.!

s lod1nou p.es1d€!rts. PodlobBogtl neví' n€boi iélefon lŽs být
v těchto ihech zákóřď. Jak Jó to 5 Jobo doDác1n vězoní!' o něDž

ó€ zpočátku hovořuo?
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.|n.nd Jó n6plodyěně lgblolováú tan&y a dě1y. Um1tř lEadnÍch
. nlol Eě1 Ýšel voóď pohyb. ŤM nsbyl olte'ovón. lrotů kdylollv

l..l|íz.! ze 9vé Ý11ý v Je1mí! pŤítopě r|a t,!gd. st6Jně tál. Jé-

.l.l !ct6 to Ýl.lěta?
'a'. 6rpna Ýďér ýolAl. Ptál g.' Jsk se !e. ňolte J! €D Úr' 26

.. JlvóE na te]evi'1' on D!olůá.tl' že Jd9 6pát' '. už toho Dá
l.'.. t1o3t. v J €dnu ho.l1nu Do púlnoc1 ÝšAk télefonoval nálr!. J.ho
'r j.ÚlL' Žó :aou na Úu xsč á 'e !á tlaglcLou zp!ávu' ábych ..

!t i.).. l.leJp!ýé Jg6o ry6l €16' ž6 !6 řtěco 8teto p! €61dentoÝ1.

tl! noní n1c - Íokl. A1. n9r!o!Ír vóé Dochet' 6!át' úrgít. to ÝĚ-

||l . sovětl né5 okupuJí. zoottla J6@ 36 Jen Ďa 61ova l v Jgké J€

ŤlJemík ó! odpoÝě.tět' ž6 PÍ@tdst l € brsdý' .oz!uě.[ý' po.

|.|.d n. něhÓ Je lré.odostď' Už JgéD ngusrule. vé čtvlt na !.dD

' . l Ó '  Lo  by lo  tgdy  21 .  6 !Pna '  !1  Ýo lá1  oáo Fé61d €n t .  ŘÍka] . '

.l,.t| n6!ě1é stsoót' ž6 Js v pořÁdlu' že 3€ cítí dobře' ž. J.

. Ííú leho zéĚ ď. lauá.L t dc€!a' ktsří Jsou Du opďou. BěhoD
'trl. volsl pat j6ště t!!l.!át s6i Ý toE seyglu' 'é J€ M lbadě'

ll'''!0'6 B dr'Ú! vi1ry v.'ol6ní! pŤíkopě dopa.laJí gtřélJ'.

]?. grpDá dopoleitt € D1 sdě111' 'a 3e chyEtá Jít na Přohlídlu
t'rn|'ou. chtěl vzít tŤl @zy ověnč€né ÝtáJk@ lcesldenta. Pal

I lo@ váak nedoál.or plotoŽ. .e lod1na e tgleeťk obóvát1 o J.-
'"' 'draví. Dá1e také !ík.1l 2. te Dá sěJít odpol.dng o PávloÝ.Lý!

l,ozděJl o! gdělll, ž€ B ntn1 J€dnal od u|Jo do l4']o hodln

. '. to nevédlo k zádný! závě!ú!. vyJádř1l !řý ploto Írutno.t nf,u-

Ýl| $ neJwššílii sovětskýll tíí6iy' v€čo! lAk koloD dgÝÁté hod1rv

.| voral Jeho taJ€letÍt| ki €!ý gdĚloÝo]' žo 9a pŤo.1óont.D přl.ěla

.\!llnka Boudlum z Úv rcč. ňe}I ot., žé po jedné Joho slŤsně so-

lí lioldé!' po.tlutté stlaně Bt1et e zá p!o61'.lentoe že Jó Joho
,"I. PtíioEen byl 1 ptés1d.ntův lét6ř' plotožé ludvÍt svobod.

.jl v té době 2výšéď t]'al.
KoreD 23. hod1t'J n1 volEl aow toJeÚík' ž6 na suillenc1 č.-

.4 hlšÍ skuplJa - člm@é vlády. sií! Dálo' gil.@o Ýúb€c n..

I l1' n1 poto! vobr p!661.lent - byfo to k'átco po polnoct' tody

'' ',J. glpné - obád'1 Dl, 'o J.dnóní skÓnč A á žo . € c}v3tá do
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Ťo Js€D !sě3kgla. R€a8!ý Ara JseD otdzkou' Jak .s cítí. Řgkr'
ž. Ú!!ě4.rlě. RáDo pák koto! š$té hodlDy B1 t€l €f,ot|oval' Žo g€ 91-
tusc6 bálí. uá pÍý zp!áýy' žg byle bsz J6ho gourůa8u JňonovdDa
nová vláda á ž9 do {o8kw n€J6do. By1o věak za d€gst el.Eut oú
hod1n' k.lyž Ú1 gdě]ov€].' ž€ přóc6 lén do Mo8kw 1Etí. stslo se
ták po dátěí lozDluvě g čelvoněnk6D' l.ie!ý mr zřoJeě ozDáE1l,
že &ou ochotn1 J€dnat. havll Dl' že Jetl. 6. ťř€ni člsŤ$' loaál-
Dí vrády' s6 třeul ě1.ny légálnÍho úsiŤ€dnlho fýbolu' s d!. (}u.

sák6!' .t!. NovékoD' soudluh6D .Ienhl' s6 gvýd tAJ€mí].eD! svou
osobní oohlsňou a l.ék!Ť€!.

ňík.l' 'é odlétaJí Ý 9')o, že .eLý den neŽavolá s Že s€ ozv€
v.ěg!' až pŤi]'otí zpét' P8t !i J €ětě volali zňéeí 1ékář1' Abý
nlc n.J€dl a íepu, áby dgl pozor ía iLroay' To JsoD !Ú J6ště da-
16 Ýědět př€3 t9j6Úík5' kt6!ý D1 oňá!il' že zařídí vše potŤ6b-
né. odJíž.lěl pŤý Ý dob!é Londicl. Poznalá Js6E to tské ' ts].6fo-
nického lozhoÝoltr- Jeho h.l €6 byt t}Ťlcky ogbý' vojáctý. ťakonec
J€ště podotkla' ja]< Jo dú1eŽlté' že v jloskvě J€ s níE dr' K1usák'
v:,fitáď\ý g gchop4ý diplo@t' t,Ťo Eě rrkudňuJ€"' poeáE6na1a.
(větíÉ' ž€ vén bu.t@e Eocl blzy oznéeít' 6 kJie náě ledakto! ho-

(ula.lá Í!onta' 2'.a.1968.)

!é!9É jrÉq9!P*!99ÉP!P-!!
čotná cbtůra ssitls M Plghu' pložíýéíe š ]t €k a žg1. Na Ná!od-

ní d1vgdlo jo 'aeéřeío dě].o' ÁksdéDle věd J6 6eÝř6ná oblněDýDl
vozy' vchod do budoÝy svB?u čs. sp1sovaté1ú brídaJí ozblojonÍ
okupsnt1. A na ullc1 Ý1díš auto g nán16€ln oAsÁlII,l UNIIDnSTIJ
Kr&lowl

chovaJí ss přegDě tsk láto p!Ýí okupaíti - b9 někdy J€š$ r!)i
- střÍ].Jí po sanltnÍn voze' st1gr.oou spoušŤ sAEopa1u' an1ž byll

Á É€ce budou stá]o víc á ýíc bézEocní. Jsou v ctzí zéEl, ku-
loE9ty n6Dohou z!ěnlt n€návlgt v přátélství.

v těchto rlo'ďch ón€ch Je j €dinou Eší zb.eí - .bžét pi{ so-
bě. spoJlrjé nág odpot' gpoJuJe ná3 vědoo1 pfavdy Drbě6&e, sÝobo-
dí, srLorctého' x.toala . přav.la nÁs ýěgch.

spoJujo n& plo11tÁ k!€ý naši'cb bŤatří á 6€st6!' plalrÁty od-
pÓlu Ďa Ellcích' zaE5lďaná oumčeíí doEů' Etétní vlaJ<y E pů1

(Yácravs&é náEě6tí,r.8.1968)



RaňěDí a @tví (vinoheilská tŤídá)

Banění á nttví /U čs. Rozhlásý Pabáthík na laálově

Id]šeb ld.tana xgdlece' !1obýŤského vedoucítto, Ý



stcvk! 23.a.196a od !2.oo - t'.oo bod. - rgdražnÍ
uuce na gEícho9ě

stávLá 2,'a.l96a oó }2.oo. 13.oo ho6. - pŤéd václavst! nÁ!ě6tí - běhen stév|g

vác].avské rtá!ěstí - přeó atáÝt.E



ů srkovslý - pííjezd ! ps!]sbPn1u 2?.8.1968

9. 2a.a'195a Ée0 kgncelářÍ MŤodEílto grEoDÁžilěbí



t

Plskátý
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Ž.rit1' tŤlkotolo na klopě. rfugí n& spoJov3t lť!ěY ploti ko1ábo-
.antůD' aádcú! . zaiílco !.otI ÝoJÁt.ob Jslo béztťelí 8j.lou'

|fut1 z!ádcl)e nuBíEr woiupovat. Ploud teky' kie!Á tečé Ý ggýřé.

ných březích' n6gEí Joště zastavovat v}ástní batmo. svou Ť6ku a1
31 hu3íD6 ě1st1t BADI' Jen ploboha přÍ věóch těch akcích déJt6
pozď ná n€Ýlmé - čí51a áut Jsou ošldná zÁ1€ž1to9t' Dohotr 36

sp1éstt obětÍ 6e Dohou Štát n6ýlmí.
Prot1 kolabolsntů! EugíEe brJovát syété@tlětěJÁ) éfétt1Ýně-

'l1' á PoEocl těch čegtďch .l1dí ve stétú b6zp€čnoEtt' kt €ří
.lobře ŽnsJí dÁdcs ýé sÝých řádéch. Číú Ééné J1cr! b!de' tíD té-

'jo plo nás plo ÝšecbnJ'.

Jén ná!od' kt9rý v klušnýcb chví1ích 3o pod]e sÝých óožnoatí
á ?e všacb 611 dÓvÓde b!ó!1t' Jo hoden ovobody.

Touhu po gkutočné gvobodě a děDokiacl1 dok8aJ€ú€ kgždý don
Ód ledná tohoto !oku. DokszujoÚe Ji 1 v těchto hoiuních.

céé1 s  s lovác1 so  d !Ží  28 lucé n € z loí 'oní '  nópoddáýtí . . ' 'édno Jó
'hés jEsné' tyto nádh€lné n&ody gloŽtry ďtešíí zkouěku fu výbo!-
iou. Mohorr být pokÓteny' lohou být Ú-rčeíJ' alo .eoobou býi po!s.
:.ňy. Balba!8týl neňúže t!Ýa.le Ýládno\rt clvtltzacl.' tíE gpíěe

vy3!ě1ýE a ku.rtunÍD né.odóe.
' .Áoo sd lnou božnďt  -  d !žet  pŤl  sobě .
MÁle Jédlnou naděJ! - n@ůžeEe pŤoh!át.
(veče lní  ť!8t 'a .  2 , .a . !96a .  )


