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p!ávo Ýout nový úatř9dní !Íbe e ú6tŤědní kontlobí a
!évl'Dí &odgl r €č.

4t Doku@nty, o kte!ýclr tzÝ. ](Iv. !1eďád|l3' 6jezd rokova1
nébyly poEo'lzélv a schváléDJ ptÉvopláthě zvoléďn a oandá.
tu ilosud rezbaÝeďE Úv.

5. Ib ]cIl. sJezdu stlsny leaÁbě zvole!ý úý néEě1 DožnoÉt
lnfofuovAt éjezd o Eltuac1 v z€Eí' !te!á v}ústlra až v
lutnost příchodu voJsL va.šavské s!!lou'' do Eší Ý1a6tí.
Ťo vše Je dúkazeE' žé t2ý.,t'Tv. E1Eďádď tJeztl'tt €byl
svolán p!áýoplatně' st&oÝáÁ odPovídaJícíE zpúso6eD a že
Ý 5ouča6taicb €1ož1týcb podoÍneÁcb Eplosio neEolrl sptn1t
sÝoJ1 útobu. ileho J6dtúttí' &tož d vo].h novýcb oleé!,t
stfa'y bylo llotigiŤ9n1cké g nelze je povaŽďat za pŤávo-

o gvolátú xlv. sjezdu IGu v novée térEílu núŽe a msÍ !oz-
ho.lnout jédlně !!ávoplatsi ÚstŤed!Í Ýýbď 6č voreď
na )CE[I. sjezdu stlsEy,
Íento oleán néEůže nstEadlt nlkdo' tíu nén| eŤt!ěd6t1cké'
ult'ap.gv1cové sílJ' kte!é Íozloži\' rEstElý Ýý!o! st'á!ý
v hAze' které 5e poqýšl]J do fulkce ÚstŤedního Ýýbofr
a znovu' Jáko jIž bé'počtt]bÉt předtíň d o}ázau' žé p!áÝé
t1' kóož Dalí p1ná ústaÝ bunan1sN' oblody a tteooklac1e,
déeokŤac11 lYchle odložít když 9e Jln přestar hodit.

(fudé pŤévo' 26.8.1968.) /\e]]eÉÁab!/

ÚrtRÝ zr' sRpnn
k'-!9$ č6. !oznr1.: lodl€ zp!áw ! uo6}ýJ' J.dí!&í .*o!či1o.

De]'6aac€ 3. ř.cí do P!ábý.

'.1o bod. čs. !o'bla. qsílel vý'vu' aby opět 
" 

iloÝět hoób.€
n! t5 tdlut to'€zÝučcly vó.crnJ' zÝorty 9 6Í'é!J.

',.o ho.l. &. lozblas: voaéíÍ Ú!tř9dní !adJ' odbo![ Ýyďvá vÁ€-
ctDJ tóvo.lní ot.ránlloc. lol| r 6táÝloÝó Ýýbory' ábJ, p6!!!-
nóDtně 's.eda]y.

1.1'.b9fu č". !o'lúsá Ýysílal !ťÚo'e!cl 6ý.tto oPo1uplacovEíkAr
l.t€fý p!ávě plocM'€l Plahou. znač!á ěáBt těžká t.cto!a'
otEpmt{I opl16tlla áiřed P.aby' !ín1Et6rstE nálotbí ot!.6t\||
chotlot! 611n1cí' PříotupoÝó c€6ty t. KLáloYu; !oi'Děž !os-
ty Joou opět Ýolaé.

!.glbq!! zp'áva .s. !o!růěu; DngB !átro v ě6sEých hodlnácb 66
v!átllá naě. dé166acé ' {o.kÝy.

!.l.9.-!9t.' č.. Iolble: xla.lén.l.é tÍí.ls a okolí J6 Jlž po dva &ty
ob8yp&tó bs'any| č.k6JícíD1 .raět d.r€6sc1'

Á^r:-h9o. čs. fozh]as vysí1sl 'á'!a! Ťothovolu 6g fuLov6lýr po
příl6tu z laan.tofoDoÝébo pástu. - .TéžLo 66 DÍ Dluví. stlá.
Dí! 3a p!o.tř6ib1ctví! lolblaBu Éed Eářodée' Lto!ý to1tt
doLá'el. v!Átl:ll Js@ € € vělc}ot. etfua61 tátó.i rgví v Je.
ké! pořadí' .to ludo D]'uvlt svotDdg| Dubč6t' č€!!ít s oD.

!31J9& záháJóní pot'gčovÁ!ť a'. !!'!ořá.bá !cb'e př..Ise.t-

z !lol!&u: vyJédřoB ne6Po&oJóo6t g !o6tup.ú vlÁdy' !.t €!.á
Ns uot1unoč11á 2p!áw o ltoběbí bu.loÝy přg.l6odn1ctt6 Ýlády
a o utoně€ní lozbov@ů v !.oókvě; ltfolD.co o t€lefonátu
3 iI. smltoÝg\ýE. (xái €!1álý Ns.)

]0.17 ho.l. z€MJsDo po).!sěoÝání !ieŤÁó!ó 26. schlze plén. lrs
(př.!uě6no v 11'13 hod.) scbá't' řrd'.l s. sDIkoÝ€v.
hoalaD: uÝítání s. sE].oÝ3tého' llfolDační pŤoJ€Ý.r. srř-
l.ovsl.ého o Jo.|náuí Ý !o6tvě. (uatělléry !s.)
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P6řrel €tttóí'ofaýodll blásí.

E!g$ěhé-!PE'é!e.P!9g99!r-!9-g999!c-9g'E9r9\é!9
v nocl !ácbot11y kol€í budoýy psllao€ítu teky a tJeB-

polt'éty Ýíc né' kily J1Ddy. (dy' JóEo ó. !áBo podíý6].1 ' o-
t.r| n.bylo po n1ch aD1 Ýldu' Jén }roudy om1ce ploaa'ova-
ty' td6 stály.

sl.uPlna Poslánců 6. dl'o 6Ýobo&ě p!o.bÁ'6i kol.! vchodu!
N.ět př6.l.tav1t61é 6e tottá kméčně wátul i Mo6lvy. Bě.

b.! doPol.édno s. 0ě.1.áÝ6l ptícho.l pč.its.ily l.álodDíbo gt!.o-
d|žděrú 6oudluhá sb.].@ókého ns p1úé!!í scb!z!. Př.d Pels-
re!t.! 6. s.ě1y dew ltdí' !.lcéns 4rádož.. čoskolloÝonětí
1 !ah!aníě!Í novlíář1 a f!'l!ářt' @Jí p1né !uc6 plác.!

&ity' aoudNh s!'tov€lď É.dstupuJo É.d po.1snce - Ja Da
!o'óÍl od bouřllvého Ýltáttí v@tu - n6z!Ťtlé tlchor UEv€-
$'!, Ýážď! h1á6.! poiť.obně !ÉoteuJ6 o !o!lgv!ké! J€dnáEí.
s.bl'. tončí bsz fozplevy.

Eřání tábola lldu' sby pŤoElu9ll z ba].kóDu' ngwhovět.
sPěcM na 'es6dá''t ú6ťř€i|ního Ýýbolu 1(sč.

(IIadý ďót ,'' 196a.)

llrzg-lEL z.háJ.Íto Pobsěové!í 8'. !1bořáňé scbdzé přod!€ttn1ci-
Ýá Ns (ptoruěóno v x2,1o hoitl). Po!Íačováno od ]4'o9 hod.

op.tř6í ]. 'al!6Žoní nokudu v P!ez.; ttfolDace z v]ády; dis-
].us6 o oiázkách 6ouvl3oJících 5e 'áýě!y @6&sv9tých J€iln&td
a o or6an1'ačníb pogtupu př1 J€Jlch lsoJ.dnÁv&íi nÁv'h ko-
Drn&é o č1mo5tt palls@ntu. (uat{úry Ns.)

KoÉdtář. . raohráě6!í ossné Dřod zveřé.lnění! ko@!1té ' Doskw-
.l.óho l..bÁ!í.

p9q199!é.ĚgEg99Eě!9q-9-s99!á-Pg}!

v!át!L lg6! 5ě ' nltřní P!ar'J' v nohou !áD patDáct| snod
ýíc. luoet!ú. vl'itěl a slyě.l &eo dogt a nynÍ 'úD póát ko-

s€dí! e névÍD' JBk š€ wtnout 9r1nýD ýJrázÚel aby to gnod
novl/p€delo nádn€8éuě! Alo co náp].6t: trdÁ Je 6kut6čno6t'
v níž J3úé olupanty .lonucéní žít; ttubéDu ná!i1Í nelze ří.
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..l .a.óo.ozuěníi' círoÝěilo!ó t €r!l'ová.í obrÝltol a Pobrry o
.'!ldýoroÝá'í l'ÉldentÁ n.Jsou oJédbělé a n.škod!é 'ábaYtčry.
b..r 'Óítán6 aeúo!€E' otup8nt ol!rP6nt6o' v!áŽda nonÍ Dlěí!
th'. Í.t f.ždou - ař už B. toto př.sné oznsč.qí loaltty Děto.

16... J.Ee pg.l1 o !o2štří16íé sgÍ|rtc!' o r..á.t €žích . Eubo!-
|-h otuD.ntÓ' Dnos, Jgk blásl'l č6. lozrůgs poiE. oflcfurEího
...l{í n.ňÍ vlódy' 6třílBu ohlpsntl 1na dÝá náě. lttl1BtJy,
r.'. 'ntJlždě]'i z tbsitui lřáiÍll ben'Ú\ ! aut' lozbíJolt ýýklaňí
.|.íň.' N.l|i 6po1up!acoÝ'íc1 ná! včsu běrteo dne bláall'!: u ]<řt-
|.r.rtJ' Nl HoŤlě' Ýiděll' Ják otupantí o.lobír€lt n.ělE 11it6
|..|t.!..ová !Ádla a ne !úgté J. n1č t' včola v t'.oo na ná-
..|t tl.publlky soýét6!ý páncéřoÝý voz ÝfEÁt1t ''D!JáL" na !6íí.
|ll |.rúl dnÓ oLupanti wtloulill .talěí Yýtbd Ý Bílé ].stuiti !!
...t.óh pló. vltovu vojÁcl !á!azďě óacovau' ! áltovtJ' r Ý koB
r' .MÍl .'.i!rě zbyly íěJ.tó 1luze, ad ó. Jit € po(lívat do !á!nlc

P.|.|ý.h noDocn1c. ultvý 3 Etřélonou čÁ6tí hlaw n€ní Ýšat n1-

'.. tr.'n. podívotrá. !ékář l. J. n.zv!6tně přoověóě€n' ž. l. !ad6
'.'Únt (t hb!tí) óoělo Do zá6abu atň.lou du-.lrrD.

..|ÚVát 'átíná zut6, A do očí 39 @ dold 91zy. b.aocDého
..|.t!r Al. m6ío9 ty zgtnuté 'uby uó!ž6t a zachoÝat k11.lt no6Dí-
- Ú|q|'.nulD zavdat .tůvod l !'!60Ýý!.spfgBíD.

Y'.oló ótoly už ob6a'€ÍIé !á'! €' t6Jná po]lc1o okupaEtů z.týká
. "tvl.t. Mó€ lld1' otop.nt1 boz a!,'.&|í s iuvodu otříleJ1 'a
rlt.|!l llnó po chodcích... lllř Jat za nac18t!.

'.l nóJtrté noÝé udlc€ Žstí! naáD€. N€dejué t6dy s8Et ptíl.-
.l|'|.| t tofu' aby k nt! ttbělo. Je !ožné' žs t€kový něJs!ý lnci-
'. I t', 'ó Lolobolstú! á dědlct]o č€moBotněncú dost hod'.l.

l'..ílňí Ková! čro Prsha' 27.8'l96a.)

'. í E?.999!9l1g!19EÉ-Yl99!!t-:q-l!.E'gE*íD]-y9l!!9l1.e'99!9919.
' ó | !99Y! -9gé9r.-erréqr!EE-s9!9ré!'r-!sdl!b].E!9!9q9!!

Ix)uÓíícl ce6kos1og€tts).é tld@ó á!!Ády 6toJí p€mě po botu
l1l|u a ýždy tdl vdlně budou sloužlt.

.lt.I]ovonští ýÓJácl věÍní 6vé přígáz€ nt}dy n€z!ádí rd€óly

' ]Y Bo noshÍříEe 6 ná6114ýú ob8áz€nlD DaĚí v].ost1 a poělapÁ-
]1 i l i  l  ! ] ln ]1 . 'ších p .áÝ  í6š1ch občanů.
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v !aší a!!É.lě Bní !ígte plo aétlo6 a tolsboranty.

27. s!p6E 1964
Pt1slu&líc1 č€sko61oveské

!1dové s!!ádý
(t1štěný l €táL)

El-!-9-!-El-9--p'-999re14-s:p:-9!4Y9SE!19-q{g -21!29 z!-219 -
&tego'i'cky žá.tá!€' aby světová odbolová léó€řBcs okáEžl!ě,

bgzÝýhŤá.hě odEoudlla okupact naěí ŽoDě a požedovala bozod}dad.

ď odchod všsch ok']petů. J€lich přítomost ýážně n1čí p!áci !t.-
štcb 1tdí a ob'o'uje věc .oc1a119Eu.

v ptípaitě, ž6 so ták Ír6stsn6' nárh)Jsu€ zlušit náš6 členství

Plně podpo'uJoú€ steov1ska svazu p!6cuJÍcíc}| Ý€ staÝótníD
p!úlqy€lu á ÚgtŤe.tní lady odbďú pokuit háJí věc DUBC'(Á' sý@o.
!Y, čBNÍ(A g smKovsdBo' věc 6vobody' goc1arisnu é suvelmity.

271 podp1óú

9!Ě!ťé-9q!9r9Y9-!99::3.91.y.gi29!
lene!ÁhíN t6lemÍku lu16 sa!ltetov1

Ústřední lada ěéskoslovagkýcrl odború vág Ý poslodních dn9ch

Jlž někol1ktát Žódalá' gby€te z9uJá1 vy osobně i eek!éi8Ílát soF

lozhodné 6teov13ko a !ŤoteEtoval protl oboszení css vols&y pě-

ta stáj:ú V3!ěaý6ké @1ou!v' Jej1chŽ odboloÝé úsii €dly jsou !ov.

Do dnéÁnlno on6 Js te  neudéJél l  n l c .  JDéneo pět l  a  pJ1  D l r lonu

čtenů ěeBkoslovenskébo R9votučního odbolového hnuií odBuzujeh€

']e 1o,|,!ú za.a.eJící, Ž6 síd1o soF Je v hrahíE llěstě náší Ié.

Pubury' fukžs jgtó oěltýll sÝědky tobo, co 6e děJ€ v nsšt zěni.

Je to.n€pochopat6lné pfoto' z € ý n1nurých dmch J1ž célá polÍoto-

vá veřelíost' odbolové olgánlzsce všěch světadítú, větš1na odbo.

lových ústřed4' L:to!é jsou čl€ny soF' a19 1 ě1engké orge1záce
jbých o62rnálodíích odbEových ústieden vyJádi ý p1nou podp@u
gplavodliÝéDu boJj' čBgkosfoýénského lidu q na jeho podpÓnr o!ga-

nlzují 6tále Ý9 větěí oířé !úzné so1ld&.ní akce.

v€d €ní ÚBtřední lAdy odbo!ů' Úvos v6 JDéDu pět! a půl e111ó-

nu nsšlcb čle]trl r'slowJí o8i!ý lfotést plotl vašgnu doBáva.lní@

vÁhlvélu postojt s žÁ.lá' abygte vy 1 ógk!étarlát soF 2áuJs1 o-
lhn ' ! tě Bta.ov1sko.
r/. Blpna r96a ved$í Uno a uvos

v P1áz6 dn€ 27' 8!pná 196a
vlódě c€sko€lovénBké 60clalfutické r6publlry'
|l'i''odníúu shloDéžilění (,5sF!

'''tňédníou {ýbo!u (sč
,- -'r-g-!-g

Konúnisté i n€éŤJa!{cl v D1niŠte!6tw nálodho6podáŤského plá-

ll'ýÁn1' sblo!ážitění n9 3ctĎ21 dné 27. slpM t96a FohLaě'rJí' žé
l'J n€by1s plo nés piijatgtué takoÝé dohoda' kt €!á by

l. 'éaá1l'ov6-á přítoonost okupaěních voJgk M Úzé&í čegko-
Il.ovolské 5oc1stfu tic&é Ťépubliky;

2. mú9ná1g oDezmí 8vobody 31ova 9 o8otDÍch gÝobod občanů
':..ko91oÝenské soc$11st1cLé lopubl1ky Ýěetně Ýol6b ú6táÝních
.llltelů e olcánú e st!ánlckých í\skc1onářú. PřítoE noodtsítálo
r't.žonl1vost sdě.Lovacích !!o8tŤedh1 v otázkáclt týkaJícÍěh a€
.'l]']Il' ŇxR, MLl| !I'R 6 Bl/R;

]. JékýDkol1v zpúaobób za6ehova1e do nášorlo porodnového výÝo-
l .  v6  WrL řní  a  zeh!&t&Ií  po l1 l l cé Čss .R,

4' zňaDenale néuznání vý€lodk!) J6dnání g @l€b xlv. E1!ořád-

spoléháD€ ná vás á E vaĚe plohlášoní' 'e ŽÁdná tákoÝá .lohod.

J.n6 toho názoÍtl' Ž6 plo .lalší výÝoJ gocj'álrsN u Dáa a Ý.
'v.1tě JE LíPE Wst.{WT s:E NíSILÍ Á zAcltovAr sI ČEsŤ Á PňÍztiÍ
l1)xRbKovÚHo vÚe'Núlo MÍNINÍ NEŽ PiÍ.n@W lo1'1jnÍÍ.PoDrdl{ri
''t ut er'r0. 4vooN ďaelzac€ N

Dt!16te!9tv9 nálodiDÚDodóiBkého

i, e-9-9-t-B-?-1-!--y-r-9-!-!-9--9-9-l
0€třédní qýbď ' ÝlÁda a Nálod'tí stť@ážitění vyz€u 8oudrulty'

'l'.í JednaJí v Mo6kvě' aby přeluš1lt j €dnání a vlátlli 3e. Po-
l llil|áfue te.to poŽAdaÝ€k 26 !úvn1 g n€Jm1éhavěJší požadavek dne,
.' ]1 této Dlnuty á vt9řlJrJ/.



Přďvědč€u JBe. 3s o p!1Dlilvltě' J9}N byla okupac€ !!ov6.
d€Eg. ýíÍ!e' jgkou přtEítivaÍ pgycbolo8ll používaJí vo 6Ýé p.op..

g.n.lě. A16 ví!6 také' Žg lsou !13t!y v psycholoa1ckéú Eáiláku

na Jednotuvcs. v oaobníD psycboloelcká! nátlaku na 11d1, kt €ŤÍ

J6ou čl€Dy st6úú st!á.y. TotlĚ' s!1 ng ták !16tři' ,j6}o wtJ-
valctt A célýÁ óte11nlsEeE 61 oÝěř1u n6Jdůl€Ž1těJší poul&u:

lzo]'ovat. fi €!ú6t1c}y uzavříi jokékolj.Ý gpoJsní' JakékoliÝ podně.

ty'v9Dčí! Jáko'r}oltÝ 1t'fo!6Acl'.

větío. sou&ublol věŤ{!€' žo anáJÍ D€ntalltlr nEš.bo rldu ó

vě.lí o co Jd.. Ne$E6 31 al € Jistí' J €tu Ýě.l{' lát s. 3t!8na

Jgko cglok k D6poznátú! jsloby zÁsafuýD plouik€E oÚfodlla. Jak

v .obě zúobll1zovála Ýě6cn{' svó nel16pěí Ýls6tno6i1' kt6!é 'íg-

tssla z í€JgvětloJĚích ét!ánok h1sto!1o J.lí s hrsto!1. našich

ná!odú. souttluzi'' fuléťtáýě p!BíEé' Bsit. sé a pÍ.6vědčt. s. o

61tuac1. Poaút€' žo bg@lřoE€ Ý guÝďe1tě Etoupít snt o tŤok.

Ž6 tr.BaLLž. přuD6i6 kolplorol'B' pak to !úž6 být J€n kolp.oE1s

v D.zích Ý.lko.ys@t1 Ýdč1 pďaž€n6@. roEpřoll8 Jakko11 naluěu-

Jící !Aš1 suvé.gntiu á poloitnov.rr c €.iu by by1 n6Jen Eo nó'od

nepř1Jst6]Dý, byla by to 1 !lá q n€n8pŤavltglná !ána plo vsdou-

cí úlotD .iráiy. A 26l!éns by to byl sriící údď plo bu.louc-

nogt oszlnÁlo.tDího koMlstického rDutí. NeJdo Jen o Č.sto61o-

vm6ko' Jil € o délěí ž1votnost ltálxoÝých g lon1nových EyšI€n €k.

vy J6t € J6J1ch pŤapď př €vzau' no z.lea.nofoÝaDá soÝět6té st!a-

ná. Noní to Ýo1t}óěgivÍ' já io loábá skutsčno€t. Te plgpo!

ptobí.á'í.' p.otože v1lv€o !ůz\ýcb okolnottí ho př €vzít @3íE€.
o&olnog11 náE ho tnuculí' N€ní p.oto třgba duÝlt o b!do8ti'

6píě bycho! 61 Dohlí vz.lycbnout| Žé opět EáĚ Ds\ý !Á!od Ú]6l
přlnéEt J16té obětl, ato n6ilá 6e nlc .lěfat. zklgÍEt íeúžé!€' to

31 n.aě€ @1é !á!ody iaké né s€bé ne'lohou vzít. vyznáčoýau JéDs
3€ Ýždy 1íD' ž€ J6É v plavý čes Ýéděrl co děrgt.

soud!u'1' trlgite éol Achl.uoÝou pgtou každébo nl.tcÉ Je J6ho
lpoJ.Dí B Dýěr.Dí! a cítěllE l1du. A až opět ngÝáž€té JsdnáEí'
pák 'e přítouoatt' tř€tího. Aby bylý k j6dnání n@EÁLní poitDí!.

*y. Dopoluč!:JeE6 Ť1ta' tcá loÝrrěž Ý€l}ou dúÝělu nálode.
(svot'oda, 27.a.196a.)

!qÉ!g!s-EíJ']-J!'9E-9 !lEě&1-E9Ž-!9!H
voJ€nškÁ okupácé přišla Joko gowat nad Dašl 2€út. ustal žL-
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ňt' Ťí! Ýíc. všAk ožl.lo 6poJ€DÍ íszl r&41| vzáJsEé v'ta\y a

|| ]'po11to.tr P!Ávě touto c.8tou j8gu Eo dověděl o ná'ořu borgnd-
.lóho ÝétDlet.a ě&chr J.E.Do.n.!e, kt4ý byl náhodou Ý tuto dobr

V I'ťez6. ňíkál: tgt úžesnou Ýěc J66D n1kdy n6zsž11. NeJouněJší

l'','o@í amádl Evětq sí přlblals jéště čtyŤi dalě{ e*opaké a!-

..(ly; 6po1očně př €padly Eďou bo'blenou zoD á ÝyÝo].sly gtlqěDý

lňr.do1. Na jo&Ié 8t!eě EtÁ1e děla vě.ch !áží' t €nb' tu].oú.ty'
|.!opály' a p!ot1 n1ú vJEu].ova.Ly do ul1c ilětl, Dlád€ž, Nžl 1

i.ny B začAu Eslovat ns pBpíly E zdí' 1 E c.Ety. Metovatl do-
..c( pr$átLa' !W&é hýěŽdy' ěkonÁcÍ lychl. opakoÝqtl g'buht'

l..6tÓ, žo Joště !áJÍ pťázdĎqý A p11ně 3a cvlčlu' Jek s píě.
'l(!ítě doDoJn' ..Poč6E w k ná& pť!š]t"? atd. Kolltcát .j. wb!á-
l1 kÝĎli rýlu 1nějáké slovo Ít.óloěEé' n€chŤ JlD to !ářod p!@1-

'|.. výg1od6L byl ohlomJící. v iodto 8ÝětovéE konf1íttu' k.l. ná

.lÍ'Íté gtleě by16 népřé.l6tavit.].ná lsletná €í!á' ía itluhé stleě

.lrn oJě1€ntJ wJédřoné 6'tukou' lAt1nkou' otťázky a BJmtbly -

. Ý Í t ě z 1 l o  t o  d r u h é l
zvítěz11y Dyělen&y a 3tg1o s€ iAk proio' ž€ to byly Dyěr€ďv

.llu. v1dít.' Jsou Ýěcl' kt6!é anl' 6í1á teůir D€pŤoE'1ř6.
EEl1 zátop.l

(loádá f!o!ta' 27,a.L96a.,

'|r čas lo'hodnut í l
skÓnělto ob.lobí' k{y náú olupac. př1p6da1a J.n Jako h!úz\ý

l.n. Dogtala ko'leétdí a ugtál €Dou poito}d vznršer\ých výzgÝ ro!-
|lll €u' novlí ěi pl.kátů" Podobu lozbltých budoÝ a 8ira1c' et.
tlké brl)arou podobu' lYJádřenou Eáplgy no zd€cht soÝět6ké auto-
.ň|y.obsluhulí .ycl'lo a boz flont.

Je čeB lo'hodnutÍ. KaŽdý u ná3, o!ěan'! iéto ' €eě' óo úrBí Ťoz-
|!|hout' čí! 6e 8táne pŤ€it tÝáří gvých blízkýcb' př.il ivcří ná!o-

Můž€š být ěo.trDrD ělověk.o' či Žádc6a' občané. raDstuJ' ž.
Jrldá ŽAčíná d.obnJib1 ú8tuply n.přít €l1. A z!a.lÍš.t1' podá}táě to-
ú'' 8by tYůJ nálod ztlatll to néJcéMěJěí' co !á. svou gÝobodu

l kultau' zt!átí-ll Je' budou !aš. ilětl' ŽbaÝaé 11dak@t1 a ná.
|)lpu1oÝeé clzíoi s8Eozveci' pot]'áčovat svobodu JiDých.

Můž6Ee g @gíE€ zÝítěz1t. !áE€ v č€]. ě6gtné a gtat €ěné zÁ-
'lL'pco. Dokázall JBE6 wtvoř1t j €dnotlou olgan1zácl odp@u. Nó-
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l!!. 'áel'. !ra1épiá1t' 16l[g Jlž v.llopáD6kou ngduio8t u€rřít.16.
Ngě. plsvd. JgJ Óv11vauJ€ víc' n€ž Jeho tž1 ovltýňuJí nÁg.

vytt!žÍDe-1t' Btan€Do 69 8kut€ěnJ'll iÝú!cl. .oJvětěího o].á'!žt-
tu novoilobých óěJln iáě1ch ná!oóú. A to Jg hočtě' věÍ Dl' obč&

eÝ!Jv '  aí.ě.IyÓě. ,

{g!.9$a:e!!9E-9-Y!Y9J.!9é19!-!g-9!g
Ý uplyDutých tř1o6i1 l €téch JsEé prcdělá11 Dnohé těžké chvíl €!

l.to!é zgí6cbá1y stopy ns našsE nél'odníE cttálskt€lu. Byla to h1t-
relovoká olupáco' kt €ťá !aě€ nálody nés|íí.ně poníž[a' @ožňov&
la' abv 6€ \rpl8tn y špetné chalakié! y a 8ystgdátlcLy zbevovďa
naě6 ná'o.ly JoJích duěhovDích vúilců' !.t6tÍ by oě]t vllv na !oz.
ÝoJ Eá!odÁ' sotÝa so podářllo v1lvy okut'ác€ pftkonat a vyiÝořtt
přodaiaw na6oho socj'AusDu' ktéjý by Óibo\'Ídal c}É!ekté!u na.
šlch nérodú i jéjlcb aoÝodobé higto!1' z €gábl do p!ácé nsěí
gtlany g c6tého rraěoho Ž1voia ÝelD1 blutábín zposobéE gtal1nls-

m6. vyivoŤ1]. . plocosy a ce].Jfo 8ystéuěE bJaoloátlcté orgánlze-
c. - gtDosfélu 8tlaclur B €xl8teněního oiřožen1 zv1áětě ně].t €!'.
!ých wgt.Í naš1ch Dá!oóů' vrui11 ná! 3vé plAýdy' z n1ch' @ohé
s6 uká'au Jako fg16ěné' a co víc' nutu cé1ýo Eocengkýn oygté-
De! udi' áby přiJÍuBx! éagto fs16Ěné ďgMenty . ják to ostatn.-E
vldíDo 1 dné8 u soÝětské pŤopagsndy' kdyŽ cbce pied Ýlagti{ei
oběaDJ oE!ťavedbit b.utální okupac1 Bš€ho svobotLrého social1s-
t1ckého 6táiu jeD Pfoio' 'o chc6Ee t!r1!č1 so.1al1sersl

vyžÁ(lglo éí někollk fet ugtloBé pŤác6 mohá ko@1gtů a ob-
čaDú tohoto atÁtu' n€ž s€ po.l9ř11o odstreit vé ótlaně Ý6dďrí'
kt €!é bylo poplathé zghlaniěaí! duekttváD a plo óÝé lozlcó bylo
ochotno znazovat j. vta8tDí n&od e vnucovat bu pogtoJé' kte!é Eu
byry c&í jak v oblAgti ÝnltÍ!í potit1ky' ták i v ob16t1 gkodo-

D'ky' E€zinóřodní polttl'b ap. Jen to bylo ptedpok.l5d€!' sbycboÁ
ai zač6t1 ýytÝél' €t ta&ové podEính| Ž1votq' &t€!é by ueožňovaly

zdlavý ÝýÝoJ našlch n&oilů. Podařl]]o se to po le.tnu' i LdJ.ž
s @otýD1 koDploDrgy - 1 s tíE' Že EDzl dopEt1ětí pollttcl 6é
.tél d!želt sÝých fulrkcí' 1 kdyŽ 11! nélody vy€lovlly ...!vě!u.
Al € pŤ€c6 jsbe přlkÓčili !Íok zg kloteD k vytvái €ní toho! co

lsúe na'v€r.l deBokŤatlcký Eoc1á11€Eu9' Eocia119Úu6 3 l1&kou týá-

ří' J6hož oěřítk6D by byl ě1ovék a Jeho 6řsstÚ zlvo!. 2ačé1o ob-

dobÍ !m66snc. našich národů' tt €!é Ý b1sio!11 utvÁřoly chďsk.

t €! nsšlch lldí. Úcts k vě.lění é plavilě' srysl plo splaved1no.t|

d@oklatlsNs Ý6 6p!áíě 3po]€ěno3t1' ufirání 1tdgké ogobnostl a

'loJího Fáva na vla€tňí vJtÝoJ a s tíD spoJsď h@1s.u6' 1á6ka
ko 8voboilě a 9@ostatnost!' lomoét ].1dÍ' to věo ožíýálo a 'a.
.1ínolo blahodálně oýuvňovat žrvot naš1ch ná!odů. t{áě ].1d s1 's-
čínst ÝÉvát6t tákovou gpiáÝu gvých věcí' !Íďé by Božnuo !oz.
voJ Jsho taléntú a uplatĎění JotÉ 8chopností 1 vědoií$tí' žtvot-
ních zLušenogtí k ploe ěchu cé]'é našÍ 8pol.ěností.

Nós1lná okupace fuší vlatt1 Je údelgD !''áýě pťot1 tourio po-

lÚdnovéEu vývoJ1. Ukázďo .o vě3}' Že dob.é v1a3tnogtl našlch né-
Iodů nez1oDi1á' .ýb!á Mopsk vybrcoval8r c61ý 3Yět dno6 lEĚo ná.
rody obd!wJ6. zavAzuJe DÁs to t todr' abychoE nepř1stoupili Da
lrc' co by toio plobuze!!í našlch nálodů otEoz1lo' co bý ná! vza-
lo důvělu ýe vlastní no!ábí a 1nte1ettuální kvality naĚ1cb l1dí
n vút1 v thto vývojl pobačovai' Našs íálody se ploto nfuobou
Ítlc1 ž1voiádá!Í\'ch plaEe l' z !1chžttvořl svoJ1 ht'lttEll. o)or.

lÍDt Jfu Eúže dočasně leccos mutit' ale žÁdRý poctl'ý Č€ch s
]j]ovák n1c tAkového dobloÝobě neeůže pt1fuout a uzMt.

v loo js Eš9 poŽ1c6 pé\.nÁ a nénůž€ Ý ní být koEp.oDlgu. N3-
|LÍň východisteB Nsí být nadÁle Ý plrléE rozaahu rcoL]'6ětěÚ gkč-

'lí proglaE !ísČ a PloaŤe vlády 6aší soclsllstlcké ! €publl}y. Ťa.
lové Je néš. óbnoÝ1gko ve chvíll' kdy 3é uvážuJ€ o toE' & ěee

lnlv.dou loŽhovoly v Mogkvě. Dorď!íváne se' Že každý poctlvý pou.
tlk v naěeD 8tátě si to uvědoDí a bude podle tono Jedlat. ,'lnak
|'y 3e dostá] do iěžkého rozlolu 6 vlaltníD l1deE.

Mobu říc1' že nové vedeD. .t!ey g1 to plně uvě.loEul.. Uvědo-
ňu'1. sl' ž. kodE16tická atlea s konrnfuté Jsou povlNí wlédřo-
vlt ňínění i záJeň ÝLastníbo lldu a u61lohě zá ně,boJovst. v těch.
l]' doech to ploJ.WJí Ýé1r[l konk!étní!'1 čtty' Newtoupí od toho
lhr v budoucnogti' plotoŽg J.n to ouže bý.i zÁkládéo důvěly 11du

( z€nědě]ské novriy' 27.8.1968. )'

'.|']!-9Ě!1.!g!lq

|ito1o 6é na cyllloDétoděJskéE náEě6tí v kElíně. obúněný t!es-
|ló. óoýět8li'ch otupaěních Ýoj6k s6 blížl1 k doN' ná ně!É a.l

''l.íctiletý tloch Ealoval azbukou [ €jobwk1€Jší náp1s těchto dN'|
' ' r  doooJ l  l fu loúetéík nA voze  o i ř á t i l  zbTáň p lo t l  ch !épc l .  spa-



třlts io záfu s točálld € Ý buhové 'teděJt| že .ůuplat tudo !út
.spoň tlocht cttu' uchop1b své p!r!oč!í iBllátko g post!Ýlla ..
L c}ů.pc!. otupalt vělk J6dhou dóÝIou 2.Ý!aždu Ýšccbv tř1.

(!ídová ó@ok.ácl.' Íx. zv1áětní Yydání' lŤaha' 2?.8.196a.)

Ec.E9:é-q!."r!
Š.stý obvod Pfgr'y bývár Ý oíloÝých iloMch nEŽýÝáb feJDoÝou

ětY!tí. DcJÝtc6' stŤošovlca' Bř€hoÝ' I,1boc. zádÍté továmy a po.

PÍltoD á loulee' Jsn pdlky' ě1!oLé ttídy' vll'y v záht€dáchl no-
d.!ní do!J' Bydlí tu hodně úř.d'íků. J6 'tt € 3íil1o ěétných v€lw.
31a!6ctví' D1ntgt€lltva nálo.lní oblerv' g.n.lrálního Ěiábu' ně}o.
u}s Ýý'kudý6b fttáÝú a důložltých lÍr!t1tu.í. v po61ofuÍch
.ln.ch i' síd1o neJýětěíbo poětu okupačBícb Ýo&k' oěříEo-1l raů-
!ě!6! ostgtnÍcb p!áž6\ýob obdodu. ztěžují dolsaw' zá.obovátí'

v aobotu 6k1Ád6t1 nováčkoÝó voJon.\ého útvďu Ý nu'yn1' oblŤo-
pmt ohrp.'ty' voJónékou příólllr. Dvě .oty pocbodÓv€ly Éed Y.1!'-
t61€!! útvslu, 'něta ě.€|.Bl@6náká bJ@a. 26 6ta!é příoďV byl.
Ý'n.chlnq J€diJú Ýěta - o !ňÁt.btÝí 36 sssR. srsEostt byu
příto@í lodlčo nováčtů' d€16gÁt1 D1eřáihébo xrv. sJozdu Eě'
olvoóníbo výbo.u 8ireDy á 0Ív.

Bl]'aíc. obětí ottrp6c6 š.ótého obvo.lu PIa\Y Ý poldělí 27.a.
Ý polod't.: 1 rtvý' 1 těžco .enéDý' 2 1óhcc ťeění. Polř.b I1].-
ná &.dl.ct ó. tme]. za úě$i! č.t!ých dolgaac1 z€ 'évodú . lpo-
točónBlďch oraAnllací v út.tý v. !l hodtn.

hv!í don okupac. zghál1l! ďádož poópí.ovou akc1 t Fobláě..
ní orv P!.\y 6. Ťoto přoh!Áě.ní 6s 8tgví 'a Eš6 1.eární olaát'J
á požs.luJ€ otab21tý odcbod olupačnÍch voJ.L. ltnod !úÝDí d6! J.
Po.l.p!ďo 16 ooo obč.nů.

obvodní Ýýbď I€č !!acuJ6 v phé r€aálltě. Dďě zas.dá ptó.

u@! !o'ěíř.né o čl€Dy obvoóní tontlolní s !6!.l'2Írí to!l.é 9 pŤgd-
ó.dJ c.l.záÝodních výbo!ú ót!.tv. vě..r!v .t!a1ctó olr.ntzác.
obÝodu ÝJJádřuy .ouN.. óo 'ávě!y xlv. sJ6'du rcč s ugnesenílí
noÝ.bo úgt!€iltího ř,botu. Do !t!a\y Ý6touP1lo běb€D š..t1 dnú rě-
L.lt} .t..ít.L noÝýoh čl.no. v hoi€lu !'.nslt óe6ad1u koúrr'iEté
př.ó.e.tu ové o!a.nl'ac€' !Eoto'. !1 vzal Ý po}outých ďr€cb dovo.
r.!ou ! n.chovsl 3€ tel' J.ik.. B člea 6baty patří. ot.DŽ1tě
Btoup!.o do tóto o.gaÍrlzac. r.' rcvých čldtů. |.éz1 da1ĚíEt v těch
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to dn*h přl&týtl ěl6ny J€ uělt.l|.á !st.!6ké ěl.oly !'eá Kotb.-
Iová' placoýtrlc. ablan1hího obcrpfu A. Tách.zyovÁ 6 6az.č R.

!Íe sski.ts!'át C'v xsč přthá'oJí doNó občsné' !abí'.Jí í-
nánční dEy Ílá obílovu Dělta a gvou poooc! raJ6@íL obýod!úho Ýý.
bolu 6t!otlJ' řítá: iE6cuJM. 16gÁ]'ně. .IóD. věa} přlplavml eJ1s-
tlt 8tlb1ctou p!áci' zA 'ě.ch podDín.t. stížnost DÁ!. J€dltlou.
J. ělatná torp@úž tisku. RozházuJ. 6€ po ullcÍch' !,y J€J potto-
buJeÍd€ doBtat do 'ávodúi.

oLulantl 'ebav1t1 zblaně LldoÝých olrlcí n. 1ot1ětl a Da vy-
éoké 6taú1c].é š].o1o. zřáJEě 1 taD bylo podlo n1cb sídlo kont!á.

NA obÝodě I'!'abá 6 plecoÝaly v sobotu 6 v n..tělt Yš.cbnJ 'ávo-
dy. louz€ fu létiět1 D€.í !ožnJ' nd!álnÍ pŤoÝoz. !!ácuJé .. t@
sspoň na tonz€Ívgcl ót!oJú. lotlótě Jg olupovítá' 61€ tt! 1ooo za-
oěstnlDol odblásová!'o !6'o1ucl zs sÝobodu' Dtbč.t! s s"oboii'. vé.
d.čtí p.acomíci a d31ěí zeě.t.áncl !ý!ttr!'jlch ú tA\.] př1ě]'t
oábídnout 6\'ou poloc n. ol.v a ov l(sč. PoDáh.Jí 9!r lo'voa !ot!A-
v1n a v Út.!ý Jtch od.6].o 4oo na cb!.loÝou !ťlgáihr.

ť. ov Esč óg Př1!1á!1l1 šoléř1' úibŽbóřt, uBíz6ěv a it6lěí'
ttoř1 lcecovau Ý€ gtu'báoh loýět3káho Ýolvydlnsctví. Žátt]Bu o
náh.aď!í zeéstDání' noboŤ t!! JíŽ n.cbtěJí být. Byla lj.! olatře-

rd J.den z Éí61uěDílá 1lB nez!ádl.l. svoJl poDoc DAbí.oJí 1o-
gálníD q.gán'! 1 ptí91uĚníc1 stB' DJní rdtlo 61u!t'tt. z!4dc. EAJí
ná obvodě pouz. itÝá . itě16Jí h!A.at61€ óh!9ant.Lé tot€vlz.' J..t.
nfu 2 n1ch J€ l.uoě Elail&' dývá1ý táJe&ík |lv 6č plo 1i|éolo.

zÁ€obování funauJ€. Jgou oto1rŤ6řv Ýá.chv J!6r.' !at.Í6té ěLo-
ly a d!už1rv. v drŽiĎách 60 vyvaŤuJo. oNv zaJ1ót1l póč1 o oss.
Doconé A př.ótórlé' ng@cDé oběery. stá!áJí óo o ně č].6ové ob.
éans!ých výbo!ů' nákupuJí, ultí'.Jí á vďí Jí.!.

P1oD,'|št M P€iŤ1nách o.aenizoÝa].l v út6Iý sbě! .ta!ébo !ápí!u.
tl6 9voJ1 výzvu oběánóE DAp6a11' ž€ to J6 ná poloc t1gtáEá!. rat-
hre žU. ý těchio .b.cb obvod' neďÝený 'sboÝý.

( P o 1 1 t & a , , , 2 ? J . 1 9 6 4 . )
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'*e'2Jěl.bjb]g-$'9Ee9!!
okupac1 ttášÍ 2€!ě N6e1o lszbybě př6dcház.t d}othé období'

Ý něúž 6oÝéÍd.é v6d6ní slEooEžěovslo 1sfom8c.. Íy nobly být

nětottk9!ého d!ur!t' sl € n.JzávažněJ.í ' nich byly dÝoJí pov8by.

Jsd.át ea€EtrÚní' zí6kávaDé €aéaty 6ovět.ké ěpionÁ'Dí 8tu'by

v c€s&os1ove!5ku' J..lttBk polttl'cké' |.tó!é zp.8cováYá!.! P.gcoBí-
c1 soYětokého Ý€rvysl&ectví Ý haz€.

JAk o€ zdá' šplonážní síi u nás zlíachováls á o ú!ovn1 p!ác6

sovětBkých d1plo@tú v Plazo sÝědčÍ JeJí výgr€d.y. Když 3r Biéž-

něÝ louhodl ! bté!v6D.l Ý čsstosrov€nókl' (s lolho.bMtí mr za.

Jl.té schýáltl1 pánové Ultýlcht' coúrlká' Kádá! é Žl'vlov)' es.r

př €ce E zá}tadě něJ€\ých iďo!4ecí počít.t 3 tío, že EJd6 1tned

.ltdt' rteří 9e pfotůÁ!í zo íoÝé č6. vodení' 26 e1e6poň ééót oby-

Ý€tB16iva př1vÍtá €ovét6ké Óhpanw' žo 8rožky čó. b.'P€čnostl

'néškodú i}bed sdě]'o'ací plogtř €dlg á bro@diýD ,srýLé\íB 26-

st!aěí obývatolEtvo.

N€vJĚlo N e! J €dno. sÝěděí to o zdlavéE Eo!álníD g vta8té-

nockéó ládlu Ítašlch ll'dí' E16 @oho to ŤÍ1.á o špstné úlohi í!.

f o!!áto!ů soÝětgkého v€dení.

Á obJel.t1Ýní l.nfolDace je zábad.o sp!Áhého rozhoih}rtí. o

1oD 6e snád př €gÝěilč1l i B!e'něv' jgko 9. o toD přesvědčuJí i Jo-
ho voJácl' ktéří bloudí v kolonách našb1 něEty b6z lo'cóEtníkrl'

Budía áléspon v l € ilno! ě€6t Eovět8ké Enoádě . na okup.cl' 260ě J€
noc Elzolně přlplawE.

Mě]' by z toho B!€Žnév a jého dluzl v poutbJÉu l'yvodit záÝě-

!y. Ál €spoň dvá. Hozpust1t svou ó!1onéa!í sít Ý c€ól.o61ovenéht

a !áiléj1 čí3t svobodď ěs. tis].. Á Ýyrěn1t éýé d1p.Lmaty v P!A-

z€. ŤéÚlre už u nás steJně ít}do luku nepotlé.
( !o !1 t1&a,  r ,  21 .4 .L968. )

9!.9Pra-}!9:é-E9.!ěz!9-9!9P1
uálokdy je lat výstižné přlloháÍlí k slolr! v Polculónlr Jalo

v těcbto chÝoÍch. By]'o lozšlspÁno moho v'ámého a v @oha pŤí-

pad€ch n.@bfadtt €]rého poťcu1áDu I v to! g€ shoduJÍ 6íě1oví ko-

něntátoř1' kteří loz€bí!áJí 1nva21 do naší ! €pub1l!y. Poklokoví

rldé v.8věiě zatínaJí Égt1 íad n€soys]nogtí vpÁdu' kis!ý eúŽg

v očÍch touks nuiónú pošp1nít lyšl €nlrr 6oc1a11sdr.
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líětto!ó závěly kúontátcú :
Těžl.ou !áDry poil Pá. tk'.tďy ea}V o ovloP6ká gbrížoní '.6í

o !ůz\ýE spo1oč6Dg|ďb zlí'onÍD. Itálovó' átlat1ěeé' N$' bs 1
DánoÝé voiaJí po z.óí].oní NATo.

soudržnGt toÚtullt1ctóho hut{ by1a otř€sena' q'š1o'ls' bÍtr.
u by1y zdbbéd1toÝálv. "iI € to lEoaá cbiybel' lapsď 

"č.!.v } 
'tit!&tté 

ěé&etlgtštor l'.!ťtil.
Na dúv&u !álodo Ý Dožnost ttafen1o s na obo.@u úctu k D.-

'1ná!o(bíDr p!'áÝu byl gpáchtb etentÁt.
sss zt'atu Moho' @oho !řát6l tío' '6 b€z strupu].í vPaill

ílo Dálé z.eět v podílntclých zéDích 3€ zpytul. BÝědoút á h.Lá6l

obávé!. s9' Ž€ ia&ové ěko.ly o!řavdu n.3iÁ1y za .otcov6h' 2Á-

1nJní Děktďé z n..ě6ir\ýcn ploiéBiních atcí a á!tl:
V l.ondýné včela zfu.da1y - od Íok'r I95ó poplvé Etoořádně -

obě bllt.ké sněEovnJ A oBtřs od!ít1y okuPácl čss. síněn1 l96t-
Ehst.lu zně1a bĎěvÍÝá .lov6 \.]dců vš6ch pol1ti'c}ýclr BtJ8n!

1tal9\ý plegtdmi sárgBat !Yolá1 pg'1aDént t z$edÁDí o vÉ.
'lu do Čssl É !.!iítří doporeane. Bud€ to poplvé po vál.co' kdy s6
pog1ecl sejdou v době Pťázdnh. ý ŘíDě' v ludé Ibttlil á Booagnt
ltíhá J €dna pťot€gtaí átc6 tblrhotr.

v RBkous&u ploběhla dn6o př €.l potedn.E géné!óbí gtávka no
ob.anu naěí 6vobody. včola zastaÝ1ly plÁc1 toválny ýo F!ánc11.
lbr6ndeé €e wJódřirl dn6B po porodnl' dvěEB bilutM1 nálodoílro

F!&éou8ká Ks vydala Jl. třetí význ' aby soýětglý 5v6' 3tá-
'iL sýá ÝoJske, e Ýygrovua obd1Ý .ĎstoJnostt cocb,! a sl'ováLů po.
Jt1žm.J'ch tlpkou aádou.

(v6č6!ní lt8há' 27.8.l96a. )

!!lPglclq-rye!!
Rozsiřl]'6ná. s obětol na Ž'votécb. s dě.Ly naoířeďDÍ ná 1rdl,

'ú budovy. A1é relen t.kovÁ' sedE dt1 už ilvÁ okupgcet A přéto

]. n8šo íě5tÓ n6dó1o nopokořené. Po1o!6ná plakÁiý' kte!é hovoří

.]d l1nou řéěÍ. lděto dooů, okupantlt Níkdo vÁs seB né2ýa1. A š1p-
lyt kté!é u!áŽují| Moskvg - l t]oo lŤ.

AIo 29tío Jé něsto stá1€ okupované' t kdyz 3é okupentl dnéB
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6tál 1 ' cďrtŤá oěsta. l,1dé' ]<toří plocMz.Jí kol €B NálodnÍho

ú1'€a, vtnoh'qdskou iĚídou zatín6Jí pě6t1. P.otože Plaž€né oi1u-

Jí 6vé úěsto. A pŤíéahalí 61: Ío vá! nlkdy nozápoDón€le. Jestě

n6Ě. děij. budou slyěet o J €tlnoo slpnovéd lántr' kdy s€ na ul1cíct!

obJ6v11y vašé ta*y' bud€Do JlD Ýyp!ávět o Ý&olo@€t1 a aa.lě

No' n.boJte se' nezapollDálg el' ne rol 194'' kdJr 5ovět6lÁ

YoJsl.. náD přtn6s1á gÝoboilÚ. J6!. lpElvodtlÝí a splgv€dtlvě bod-

P!ab! okupovaná. Našé oěgto' kt6!é ó6 n.poit9t'lo' tál jako

lrd coté náBí zgEě! 6r9'it na ko]6nE. rv J8o€ páoy Ý. gvéE &oě'

vo 3vé! úěstě. Á tgdy u náB vy ngÚát6 co dě].t!

cDD'!úrr t
(P!.ž6ké novlĎy' vydgvat€lstÝí Nové P!ahy')

99-!x-!grs-leg-!rs$
stalo s. to Ý€ stř €du Eě6t6. NéJdřívó břrct Ý!tu!ní}u' pak

€pťlt. J.etállo. l{6, n€jEou to 16tá\y' ď€ něco většího - íovlnJ,
i1štěoé ezbuLou. Io.&.Bká P!avd.. !l5t' ].t6rý tí.lé dřív6 ěíta-

11 a tu'Lou v ruc6 a z Díž 6. i uč1].1 !uěibě. Dn.! J. to !Íavó.'

Píěící o ná! 8ouataEě 1ž1. v řrédělDí! Ýydání opět 8tojí' 20

"tont'á!ovo1uc6 v ČssR J. 5tá1. it!zeJěí...i

.'. to otř63!é. ti náši dlobní' poctlvÍ . hldÍ r1.lé' Di1uJící

BÝou !.pu!tl}u' ž61óaičář1' rEodAvačky' traovajác1' děhíc1'

BpěchlJící do ťebat} u.L1cel' &d6 dné6 č€tá zákeŤDá sE!t' řÍdl'-

č1' !o'vÁž6Jící v n€bá'Poěďch nočních s !ártiÍch hodlnách !1óto'

n.ě. lntsuagnc. - to Je u Plevdy kontfagvolucó? Ť3& dál €ko Jot.
doěll' plgcoÝaícl PrAýdy, ž6 přé6to' co nuoglj. Ý PlAz€ Ýidět w.

ě1 kols3pmtlent1, nept€stéÝÁts EÁžet Dašé poctlvé li.li? Á ptl-

to! o!.thÁvát. př.s 2oo ! '!íoo dúvěřlvých 6ovět5|.ých 11dí?

shÚa !. gnáěoJí tý11sky Plavdy' 'dL' &tc6 prné LžÍ o ČéELo.

slí'.ruLu. .Iek 6€ pst d1Ýlt toÚ|t' co nóslóóujé| lidé Ji cbýt8Jí'
Í|á..Jí ne řtol!áiltu á zapaluJí' JlnÍ á oóPoioD tjb.Jí. Te áž

J!t3 tldy doYsu n6k.l.Jěí nátlhemou PoFrlAŤttu P!BÝ.ly' zďožoné
I,6abé!l Ťek hrubo|.o Jsté J{ dgti kl.sn@t tíD' ž6 aéužíÝáto

J.Jích 6i!ánok k osplaÝ€dlnění okupac. á 3tř6lby do nevlďých'

bózbarňých I'1ití' Lsnlr '6 EuqÍ' Jál ŤíkÁ úBloÝí' oblacst Ý h!o-

bá.
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vá! to všé}' placovnícl. P!áv.ly' 'ř6Jeě n6buds vadit' 8byBtá
!ít!3 ffpŤ1n.6tr1 dalóí zpřávu. Budo v ní a31: "(ontŤaŤ€Ýo1uclo.
nÁt1 Ý p!az. spa1uJí r.n'n€lou P!áýdtrlU

(Rudé p!áýo' logální wiÉ!í' 27.8'196a.)

.,lří l'rláě v nové

llotto 1idí Ý těchto ttnech zt!át1lo sou tvóř. Někt6ří Jt 6tsý-
v!Jí. za ob!á'ry ' PuctoÝy b!1bJt o PleŽe 36 slŤJ'Ýá hlá5át.l
okupBDt6té ielév1ze i'lří tá&áě, ěéfu€dekto! č$op1.u Ptabe-|.@k-
vá, býE]ý placovník Úv Ks. u A. Novotné|to' á býválý 'ó6tupc.
óéf!.daLiola KÝětů, těó'ý oporup!ácoYník 3ovět6té 3g6ntuÍy l?l|.
Měl by Jgště zDěn1t 3vó Júéno' nsJgá glíýÝat 6vou tvÁŤ. {í6to
Lukáě by ur g].uš61o JldÁě' Ját uvádí Rltdé p!ávo.

I,ukÁě J€ wprctýí kér1élbtou l{owtrého ležtnr' kt€!éul vžoy
bozo|ýst.u6hě 31ouž11 . PoťlačoÝal Ýó6 poklokoÝé. Byl nákon.c
odstleěn !ťo vÁžné lorátňí pč6stt'pb' plotožo J€lb pozlco 1 v .-
pEÁtu {oÝobélro s6 tál 3tt16 n.ud'žÍtolÍrou. Áby Ýěá]. bob]' .lál
hjtlt po b.!éch 3 opÍJ€t ..' doatal h6zké D$to - 'áóttt!c. šól-
.odol.totá KÝětú' kdJ'ž Přodtí! byu Poh.o].oÝí le.lgttoř1 táto 6t!á-
ňlcké !.d€tc€ Ý nětoula Pogtt'pďclt Ýl.EÁch tEilě ukvldoYtb1.

( ze!Ěděr6té loÝlny' 2?.e.1968. )

99r.!919p9rÉB!gl99s.YY!1!r!1
ŽádN' otupant n.oúž. nádl@ho oxlstovat b€z kolabolanto. PÍo-

ťo & zÁk}a.lníň 6t!at€g1.lď! cílúD náě1ch dnéšních okupant'l od

|)očátJ petř1lo wtvořoní ).o1aboťant6kých olgánú a irBtttucí.
'rodbě jeJ1ch plogtřgón1ctví! ojže do6tat okupantBký !.ŽtD it.-

1bnto ót!6t681clý Plán n€wěsl. Anl po š68!1 dnoch o}uP.c.
ncDohou q1}ýD ne2Ý6!lí pÍlvgndloÝalci pŤé.llož1t 8Ýětu žátbou "pro.
tekto!átníí vlcóu č1 jakoukolr luou ].o1abď&'tékou batltuc1.
A to je plo ně n€poclvbně n€Jvětší otŤeB. B€z tolabo'€tltů Joou

NeděIeJE6 3l' Ýěst 1luz. o toÍ|' Žo by u Dá3 Bbyu tlrló ocbot-
ií k té neJb@ší zlodě DAě1ch nÁlodů - ké kolabo!ácl' lo J.ncú ta
11'as!á slontánní Joibota' otťoBlá akt1v1t€ naproEté větě1ny nÁ-
r.)&' ne8bývMé oporžení á n€náv1st zátíE zd!žuJí lozhodnutí
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iěch' kt.ří vlá6tně u' dáno zlaitul Ýé svých !!^trénlÁch. lr€.
noct!6 ploto ntlrcho n6 poc}'ybách' Že l<otÁloRÁcl s oKuPÁl|Tl .'E
rou NE' {onšÍ uuDcu' !tE,t:ĚŽŠí. apčE{EI rRoTI )ěPUELICEI kt..
!ý tal.é podlo 'átond iéto !sPub11kJ. bud€ splav.illlvé 6ou26n á
6tíhán neJtěžěío1 t!o5tyl

s ko1abo!ánty nobu.lou Dít nálo.ly naší .glublt}y néFeltěí s11.

(Rudé p!ávo| ]' €aální wdÁní' 2?.a.196a.)

iIďDt]'9 o}aze!ová

All-Y-!9 JĚ9r!ěJ9!g.'!9€9a!r9!!ě!ělě!-[-g!E:!:
v TřcBto DNEtt' kityŽ ěáBio zacbJdí! wsílání BovětBkého !oz-

hrae, ).dyž poólouchth v úžgEu ty fanta6t1cké' n€srygbé' 1 p!o.
gtoducM 1žl' N.íD vlpot!íÍtát na dobu své p!áce Ý Do6kr'B&éD
lozhlaóo. vldí! pĎ€dsíň stuiiia, kd€ ls €D ěgkáÝalg ns 6třídÁní
3 b.LA6at61€! .s}ou.týD' v1díd olblofony' k ni!ž JseD u!ádale noc
co Doc' abych p.on..la !ťvDí ýětu !olác.; |ib8kÝa tlorcří! hoÝďí
lostÝa. Ť@ totíž J6 'ačáiot Dé úcty t sjs8. ls! J! €e podávala
zlFáÝy o to!, Jak Ýstává z tlosol s@ětslý svez' znlčonjt okupán-
ty, Ja). bťdln8kJ e obět6vě Ý neJt.Ěích PodEínkácb !ťácuJo s@ět-
óký 11d' vyčs!p!Útý' ožoblaěodý' vyklvácaý e pIď botest'ých !e.

l poeara J6€6 L9nt.D8lad g pa!ětí Ještě docela č4gtv.u M
|Eůzy blo\á.ly g lůgdoDo!. chodíÝala Js.e po r!áBlých nábř3'Ích a
J6ětě Po tň.ch' po čtyt.ch lét.ch j5@ četla á .lotýka]á 6ó tt1a.
něe1 ěolDých náP16ú' lít €!é ne6By1y d6ětě A nelo'pustilý Ert\' 9
sněhŮ' ' €vo!6lýďl zlD. ůě!t nooockr! zschvatčl&áD! č€tla JB.o
solochova a Jého Š|.olu n6náv16ti. Ž*ÁÝé, zaýl]'é' 'ulové n6náv1s-
il k nchvátč1ko6' k o\.upantuE.

P3a1a J36D ln''bu tJ6n1ng!ad' á chtěla J9€!, aby to byla blbl.
siatočného' ě€stného a zoufalétlo h,dimtÝír vfasteÍróctví' néJlep-
ěích rtdó}ých v1á6tností éoýětgkého ě]ověks.

DvÁcET Rold JsM !BAco/.{!A plo přÁtélství 5e sovět6!ýD 6ve'on,
plgcovalá 6 č16týE a pt €gvědč6!$'D gfdceD' A ts p!ác€ ae daii.la'
piotožg J6€D Plo n1 hoĎ€1. 1 zapáloválá. .I15tě dtres Ž€ny v choÚr-
tově Dyalí ne nášl bes.du' ng ooJi po61odní bésedu Dá toto ié@!|
na dvě svět8).é p!of €6o!lq't kte!é se Jí zúčastí1ry' n6 Woucno6i'
láoku' á n6ilš€né pňátsl.tvÍ' klďé napr.ilo tm wzdobgný sÁL.

vzpoEínÁú' Jek J6éB EtáIa u ko1ét'ry fallrty čéského Jázyka
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n. roskóvské unlvelgltě' !a 6po1up!Ác1 3 plof €goeE BoBotJBoÝ€!
r .l.ho prDíE ě6ko-lu5kéts sr.ovnÍl.u. s Jalýll poc1ty .g1 opouštět
nynÍ p.of. Boaatyloý' Po éiyř1c6t lotú náě oddený pŤít.t' sýěto-
vy konaÍe8 slaýigtd v Pfaze? Ten !Ďž6 do€vědč1t' '9 n.byly ast-
lv n oebyta koít!8revoluce v náěÍ zéd1.

l'řed uálo áDy j36D stél. Ý lY€ltově u B€llín€ př.il ý€1tole-
lDu .ochou ru.loa!@Jce s otťoÝs}ýt! nóč.! v J.fué e dítěté! m
'l!uhé ťDco. Mbn@entébí a podnBtruJící sJÍlbot síty á ně\y! vÍtě.
'Í o ocb!ánce' (olik táe bylo 11.tí v t6n vlabý lét!í d9nt Kouk
'llch onéEělo pod zdlcující Ellou doJou' ýzpoDín6&' vitěňnogt1.
i|líll tEE 1idé Ýš6ch @Žďch nálodnosiít Llěo].ll Pl €kall' B ěto-
vnk táň sté1 á díval 6€ E hldínu á d1té' ochot€n kg každé obě-
lt' ké keždélu dútazu' ke kaŽdé lov1ry|ost1l

I(DE !'s['E s]E NrDlLI' žo 2a pá! d!í ton voJát s @ě6! př1J.tg
L nó&. Á že ge M xěho budees dÍvat u!a)gn1 a PonÍ'óDl' ó bo1€si-
n@' a nevěřl'cí. úžaa@, ž. sg leho D6č. budoDé bát i úy' í dé-
| l '  l l kové,  Jáké t@ oz € 1  Ý  !eučí '  á  on žo budo do nás  1do
tócb dětí étřílei' ne víiěz, De |Édb6' o16 okupgnt . zachÝatči}'
t)t €sně to' co 3€ učir nonávidět a t!6stat n.lítoéttě á d b.utotl

v těchto .tnech deMě pÓtkÁýá! v ]eBo lustou paní, ý1íónou a
|Árkavou maBln}u' která t8dy oa plovdénou .lceru. '.Jat }cásná ze-
l ''' j8k v1ídnó' to11} zalúad a kvetb. i J €ké péěo o hloby ná.
llch sy ].! - Á já s1 vzpooíná! nsDétkou ná hřbltov ěgst1 tisíc
íoý.tských p8drých E opavgkéD hibltověl AlDÁdt okupetú !toš1a
uŽ sevelo!@aÝskýE klaJeE. snsd sl poýš1dl1 té 1áskyplné péčé.
N.vědí' ' € naěe dětl @Jí ten htbltov v Po5loupné péěl' že te
k.2do!očně vŽplan€ o štěd!éu véě€.u c€1ý 16€ vánočních sxŤoEkr!
Á .]e to k víře' že běh€! dne' béhéD souoné hodlny E6 t iýEž un1.
roÍ@Áo oblacíe€ zá@? Že nan ttebá klvácÍ €!dce' alé vody nepo-
l|ílíe7 Á Že ge éovětský voJák dívé na náš h.oŽný 'al a lrněv á ne.
.hÁpe p!án1c' Fotože 1on bJ1 oklsúán? Plolsnanda Je ď€J!ě tgk
vJ€rocnÁ' tek před ní není ún1ia v tčchto !ež1boch' a wtýáŤÍ ta.
kové nepié!Ťoé1té1né Fopástl' žé v několtLá ná1o it. €ch gé pŤes
l|j nedaií sklenout žádný hogt.

4 Jl tp K vÍňr pro ee osobně' Ž. píět tyto tádry' plné nář-
k!' z}l@ání a nézbo-litelné lílostl? Xdyž v květnu loku 194' w-
.to prmÍ čís}o ludého Paáva' n6Ž1outlý usi nďycbto Ýytištěný,
'ry te ěláD\l dvou sp1sovÁtelek: t!x.16 hJrmové A oůJ'
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By] by č1oÝěk Ý n6lč6'něJěíb nelfaiastičtější! snu Úoltl pŤ€.l-

vídsi' žo po 2, 16tech tÍrdou psét do těE1to okJpEnty těžcé 'kou-

šoného Ruilého p!áva Ýyznání svého ža1u a 'oŽěa'o!éní' ].teíé ták

neg!651t61ně bo]jí na p!áiu 6táří s na tfoskách vě!né' oddeé a

(Budé p!ávo' 1.aá1uÍ vydáEí ' 2?.8.1968.)

!9!!t11!9- J-r'-94-v!99!-!9qsJ!9-J9-9p1-E9Pb-v9Er
P€Ťo s6 Dl chÝěJ€ v !tce' htaó 9e nl zád!!úvé. !ětadvác€t

16i Js6E uě1I sÝé dětl' aby Eilovaly sovětský Bváz' eby Ý Mo6kvě

Ýittě1y hvězilu rl €ěí J1gtoty' lučltelg Eší nálo.tní e atÁtní íg-

zóvlólEi1. Teě Je to všecrEo Ý ttoB&ácb. lvtéŽ tvářo' t}téŽ

uD!ťo!DJ' kte!é Ýtděly ís otsázcícb z ne'6pou6nuterlo'ch Eálo-

Ýýcb .hů' kt €!é JééD Jo uělt ctít' Jsko ivÁřó nÁšich o5vobodl.

tglů' Ýldí t6á Eé .lét1 vtastní@ očtls v stlašbýcb souv1Elos-

t.ch. vtdí J € plo]évAt čsskou k!ev' stříl €t do Ešlctt nÁlodních

paŤ!Át!í}r1' lsu BÝěd}y toho' 5 lak bozpřík1sd4ýn cynisoá! BéB11

noaá'lo keE A. Duběeka a o. čélníka - pistkiaýItel € Eěí auvg-

lgn1ty - počét z1očlnl' k nlDŽ Ý těcbto dnoch doě1o Ý plažówch

ut1cích' vo1á do nebe.

I,ž@ s9gtu' žs p!ý Jse Jg zavotÁu ne poDoc' É1toE neJ8ou

6 to uÝést lodno léd1t!é Juéno; }žou' že cl!á!tí Plabu' 91€ !ři-

toE J1 DrčÍ' pásy t keónJ tanh]; lŽou' ž6 náú nošou bťatr8kou

poDoc' Ato přltoD č€Eký nálod fustou&tě á négloru1telně téŤo-

.lalí. BoJulí p!ý za koíM16mls - pŤÓtl čes].ýo a gxovgmhýD ko-

Ú)nÍstub' us1ruJícín očtgilt štíi ót!árv. způ5obui' že éé v náš

'lodilo něDo silaěného. ÍbnáÝlst k této Po'llrnostt a ísstoud-

nostt' pglělvý poclt lrráŽky' euhágltélď pláúď\ }Děvu. Ale t6-

ky něco básného: }rldost tta 91rlJ ýláEtní l1d' všé1ídová beobloú-

ná j €tlnotá' odhodlání Ýzttďovat áŽ do konce' ngustouptt' n€pod-

ilat s6! nok]€ktour p}6tl okFp&tJ' í6pirJdout 'ádď koDp.oDtÉl

Ngš1 ÚaBí př €valu vlití c61ý sÝétl 8Bd J1. ilokonc€ vidí ! mo-

zí ' těch lso6tých IvaÍů s sefloŽů' kt.ří přsd nád kropÍ oět

M !řs'g!ých ut1cích. i[aBá Šlávs' lolottci' aŤ J6te osobně 6ebe-

víc .tobťogfdečňí: pt1šu Jots Jáko okupsnti, př!šll JBté lako

Doční lup1ě1' posklmlu Jstonáši !o.t!tou zeú' našé déti se ÝÁ6

učí a Eučí nsnáv1děi' 1 kdyŽ EJ jsno je učl.Ll ú ovst Ýaě€ ot-

co. Á qy' tátoýé, Be m to dÍvá4o v ltálbě a b€zDo.l' sfe n€ 66
zlonenj@ chálaLtelgD" PřeŽ1JeDé tu !ánu' přékousáns tu bqnbu
zrady q podlostij ate př1ětěte to €vé!'J "načqlstvu" a 6áD1 so-
běl j6Bt11ž6 ' € svých srdcí vJM}nfue á ÝylveDé s1oÝá tl}á6tg''

o ''it.užbai. !'st € bezectní okupani1 a úět ďto]<.át Pav.tu ten'
kdo napEál na p!až8ké z.l1: "Nezlř1Ýte Jlú abi v166' nepod€Jté

Rudé !!évo' 1éaá1ní vydétlí' 2?.8.1968.)
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v1děl Jsoo v očích otupant€kých vojáh] stlsch. Eídal1 J €fuo.

ho starého Bátného v pťůcho.lu ilo ve11té ga!á,é. By11 to J16tě
oluĚní Dledí ]idé' Jtsiě 61 Ještě pŤed týdnoD D6poq'gl-6l1' žo
l,y úohli někoho zástl € llt - 5 přoce kou96k od Eístá' t.le stáu.
lédti našl plhí etví. Ton 6t!gcb' kt'e!ý Eěu volÁc1 v očích'
byl zvtáětnÍho d!u}u. Áno' keŽdý st!ách Je vrastně stáÝ6!' kdy
Úo ělovék cítí být bez Poooc1. J €DŽo stlacb č1oÝýka' ktďý !á
v luc€ s@opsl á za 'Ády ékďo ú111ón 6vých voJáh]' 6vých tánkú'
oboJu1v9}ník'! A letedel' kte!ý Jé přísIuěníkoo po zuby o!!Ťol..
nó neJpočctněJěí anády švJta, t €nto stlecb s oplaýdo otřsóný.
Tlto voJécl' tlto r1dé jgou Ýlastně béz poÚoc1 - n@aJÍ Ý€ sýée
v1aEtníú' o3obníD ]<ultuníb poÝědoDí nic' co by jl! unožnllo po'
chopit naš€ Óbčey, heří sé L niD ob!áceJí zády. Ť1to voJácl ss
oclt11 v sltuác1 luského izvošě1ta ván1' o kte.éD píě6 Á.P.čo-
choÝ ý Jeané 6vé poÝídce. váňovl ge !!á}!odou dostane ito !uh| pře-
krad Ťií Úuěk6ty!ů' vÁňa knlhu !řečt6'kŤoutí hlaÝou a řítá. ni-
čeho n € cMpu '  Jacís i  c l zoze@i  . . .  jde  a  upíJ1  s €  k  smi1 .

luští vládcoÝé' kteŤ{ po!uč1ll' téDto 'LLgdýD ch]Apcó! vt'tnout
do Da1é zehě uplostřod Dropy' uEbr1 sýoJe voJáb' zpáth| do gta-
.ého tlauMtu !'Jských děJt!. Ru6ké déjlnJ' Jsou cha,!ékté!1zováÍv
v podstatné !1řé sllýváRlD' slučovÁníE Ýěct ''císeŤových a bo-
žích',' noc1 svďtgké ldéolog1é' stÁtu s cí]'kÝé' 6trány a vlédy'
nlo6tě tíEt co 6e obačuje sl@eb coa6ďopáp1sDus. Rugké děJ1ny
.)sou ovšéE taté díJ1notn1 ottpotlt plott této céés6!opap1gt1c].é
t.adlc1' nebot D€lIoPěí Eozry ÁuskA s! vždy uvědobovaly' že cse-
lďopapÍ.t1cký nodel Ž1Ýoiá zbaruje č1ověká toho neJpodBtatDěJ-
jího - tvoŤtvogt1' žé J€j EltÁ do úděsné pas1vity a 'é taio ú.
LDgná pésiv1ig vsile k neúctě před gelou geýDt v€de k otrockos-



ti. Duchovní 1 ulěJší gvét ělověkg ýJdaného této ottocko8t1 Jo
népťodyěné 8.šně!ován o dá se v něE Žít pouzo a Jéd1ně 2á !Ť.il-
polládu' ž6 takÓváto nepŤodyšoost Je 8Etá v plevéts 8oyE1u 31o.

Y& svaiý. ca p!obló8í' ž€ loucho na lLonách všech évětcú bude
Daloválo 21átě' vzepŤít só toDu aáEaá ne lenots poŽadovát J1-
nou M1íř6kÓu tocbĎt.ku, DJbEž 1 otŤáEt locí .a!oÝou. K t@zení'

že tláva le zol €ná (!!odásir.l1 Jl někt€!ý o!8án za Dotttou) '
J6 zapotřébí (op4níkovy odvabJj nebo! to znaEatá 6tát se svo.

bodnýn ěIoÝěkéE iÝéří ý tÝář Dáš1né!11 tfozícÍ Bvětové ve1Eoc1.
'lá tulůe odvahu voJÁček' kts!ý stoJí vé vlatecb gaŤáže? ls1 got.

vq. 4vš6k luští vládcovó, kt.ří @ přlplav1ll toto t.s@' js@

!spén1 sÝou vlástní rstí. vždy{ t@' kde vlá.tne tak hluboké po.

hldéní v13stnío nólodeo' J €@ž jeho TAss šDí DaÚ1ouvst ty neJ-
tas6ún1coÝetěJĚí goébe16ovšt1ny' táE' kd€ š1 Dys1í' Ž6 !ocďště-
Dý @'xigou6 Úožňujo !:ěJa}é aBalýzy 6kutéčnogt1' tá& nskonec
vÁňá !!aští knlhou ŤŤí oušketJt1 do kouta á odcbází Pít' aby zá.

Né' néoyslété €t' že bych telto 3t!9ch podc€ňoÝsl. PŤávě nej-
hÓ!ší zročiDy' DejkNtějěí zlsdy vzíikly ze stŤ6chu. t to' co
p!ožlÝáE6' č6ho ge na nás dopugttlll je z1oč1n ze stlachu. Bá11
sé nás .  BoJí  se  nós .  PŤo lože j sEe 1  pÍed fuáW.o|  JeJ|ch  E111ó-
nové al!ády gvobodní lidé.

(sešt ty '  zv l áštEí  wdání j  27 .8 .1968.  )

!qeg!esle-piselu
č1ověku ge nec|Ee věŤlt vtastníD ušín' pog].oucM.1i v t'ěchto

tlaalch|ch dn€ch é.a@en1y sovétské ploposandy. Úd!v, LLely V nág
6oýěts!ý t16k wvolÁvál Jrž od Já!g' byr dl@ho ptovÁzen poc}vb.
nÓstu1 o lnfolDoveogt1 soÝét€kého vodoní. D1e6 víoél Že tyto
pocbybnost1 neby]y n3 ofutě. 1'\ €g jsDé 'rž jm lozhořěeo1 e šoko.
vó!1 cyDign€E, 3 DíDž t8to llopagánda ogekáÝá objektihí !.avdu!
aby se véě1á do P''edepsáné' !I!o1tihí šáblony.

vu18Ároost této alauEentácé Je piíúo 'í&&ná WlBallzac1 Dyš-
lenek . Jázýk ! Eozel sou Ý Fplogté j €dnotě a není Jen věcÍ
ěg6koé1ovénské o!tl]s/' Jest1iže kongtatuJ1, Ž€ ideologové !(s9.j
přestali.oz@ét řeěl svétoÝého dělnlctého lhutí a tíe 1dlt1vé
vétš!ně koMisiic}ďch stlan. ME1fíkoýáný @rx-lentlisoug ofl-

clál'ní govětšké td€Ó1ogle nen1 dneg n1ěíd j1nJfu néŽ poglušďE
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Ýykonavsté1eD v€looc€nglých záJÚrů! u&Žét Btatug quo. iltlo o -

v b!8to!l1 znáoé - gpolení "cí!kÝéI B€ Btátetl kde l'deJ€ zk8D€.
ní  v  Podpě ly .ésnáš6(L iÝé Eoc1 '

DokradeE toho Jsou v posl €dních dlech útÓL? ne xIv. 8l €zd
(sč. NeEá 3ryg1 zabJrvát se ws1ov€DýEl nepŤavdaE1 a pt €}Ťucová-

níE. Je dost8téčně ztráEo' ž€ detreát1 tohoto sJ6zdu by}1 deúo-
lo8tlcky naržénl ý zdk1ádních olaelzacích a potoú zvolonj. rr!
iádnýcb z9s6dáDích ok'e€ních a k.3l6kých Lonfďencí. !'e aá@t
ž6 byll zýoleí1 1!dé' kt9ř1 ge dl €taEovsli od cbJb' kt €ré Ksč
v uplynulých dÝqcet1 letsch pod tu\tn v€d €!íE Moskq/ nápáchá1s'
á ktelé ani dneg sov€iské propágeda ne@lž€ zÁpúat.

.Te tské znáoo' že .teleaátl xIv. slezdu zvolut ná !ředrí Dís-
!á nového ÚV předevšíD Áléxed!á 'ubčoka gpo19čně s těu1 2 jeho

nejb1i'ších gpoluplacÓýDítů' kt €lJh 3e nakonec poilaŤllo ple€t1ž
^sč' Žostuzenou a iež1cí Ý plachr' vyzdvihnout tak Ýysoko . Ják
v čosLoslovensku níkdy ! €stála. Dúvěla v6 v6d€ní Ksčt €ouó!u}ú
luoeel&: o8tátní' lo.ltlota vě€cb fgt.Ý náro(la uuožnfla něco'
co by 6e j1nak n*dy nsnoblo !odái1i: uškutéěnění sJéz.tu o pÓ.
lovInu Eěsíce dříÝe a nadto zs Ýelo! těžkých podoínek. okupáční
voJská ge 9nAž11s zablÁílt koránl sjezdu . 1ntelnovgla soudlubÁ
Duběeká a moho dalších. Nebýt' dětníh1 ý tovó.nách' !1doÝýih
olrlcí 6 souBtieděné poucct plostých občánú - ě1ónů 1nečl@ů
st.ány - bylo by s6 ÓkuPantůD podaŤu. to' ploč Ýůb€c ilo Čss
př1šu - zab.énlt konŽolidovsné Btlaně vyk.očlt s J1Etotou k usku.
tečňÓvání socl.ál1gÚlr lidgké tvátet k néež ÝzhlíŽí čloÝěL v d!u-
hé po1ovt!ě dvácátého sto1otí - qI 'je občsnéD LteŤéhokol1v stótu

l'léob8tÓJí an1 p!(.lhledíá alg1ueni6cé sovětských kon1ašú' zo
rIV. sJozd plobítÉl Ý n€legulélnícb podoí.kách - tqJDě. stač!
r16tovat dějlne1 Vl.sb (1 v jej1ch oflciálně defolDováné hter.
Pletacl)' abycho4 naš1Í ěétné doktady o too' Že stlaía 6€ Eusí
v záj@ 6vé akcegchÓpnogti př1způgÓbovét obJéLt1Ýoíú pÓd6ílkáb.
čm1]a tak 1 sovětská gt'ang a Mohé Jéjí sJ€2dy v hlstol1l děl.
nlckého bňutí v Ru6ku by by1o oožno nszvat n€regulélnfu moh.B
lpíš nez .(eaÁ1n1, deook.6ticky !řiplÁvď\ý ).lv. sJoŽd X^sě.

lroč se však gta1 xIv' BJezd lísČ tďčeD pŤoPaa6ndi6t1cl.é ka-
nonády sově'á;ďcb 1deo1oaú? Pod bravlrěú1 okupaěních tanl.: to po-
,\áýád. Již neony]ně. tGss sÚÍ611s ideo]-oali st!3ny s ve1Eocen-
3kou pol1tttou státní.h o!gánů. Plo n! není !onÓ6t1 Ee21 kofu-



nlsttcli|E1 gt!s9o1 stÚJně JaLo plo ni ngní lohostl úezl ÝelÚo-
cÍ a JeJídt Šátellty. tcss$n€ua!ává J1Ž n6 dvácátéD a dvaadvgcá-
téD 8Jozdu závaaě dekl9lovgné ptáýo suÝ€leniiy eo@futicl.ých
6t!án lalých léko v€tých' ldeoto8ové n€o6ta11d1gÚu lovažulí i'
nedÁlé za své plávo lozhodovat 6 kon€čnou plátností o ÝývoJi
ýěscb koounlstic&ých á déhických st!e. |ryglení á cÍtění l1du'
j.Ž je zdloj €ú tu:!ěÍho v],ÝoJo óoctallsfut, je plo 1deoloe| ga-

oo.lě!.aví pou}ýD obJekteD Mn1pu!.c6. výBlodtď tÓbÓto oEchlo.
n13D) Ý úyš1e!í Óf1ctárních 6ovět3kých lileologrl g Ýůdců Jé oDo
ttraa1cké n6!o!ozuEědí' Jež vódlo lozhoduJící áventgáidy dě1n1c.
kého hnutí . kooúNtlcké ótlsnJ nélen v čssl, á16 ý cs1én svě-
iě . ták Jednotně k odgouz6ní okupacl Čě€kosroÝ6nska.

lú6z1náŤodní vztáby - poltttlě 6tátu . Ýždy by15 b bude po.

11tl.@ koEpřoú1gú. !'l.ak to snád án1 n€Jdo. Myělaky q 1doáf
lidatva a př €deÝšíD vědécké qyěr6[1 @lxtst1cko-lontrrgkých strsn
go Ýěá]. neDúŽe pohybovat kupt€du 66oogpádeu kooprceisů' 6.te len
á Jon obiíŽnou cestou po'náÝéní. okupace costogloÝssks poskyt1s
celém gvětu příréžttogt pozngt - Ž6 ]'íd' jehož túžby a 1doély

J5ou ltleÁly sociáusN' J € l €dtnýE tvÓlcoE 1deo1oeie a je.EDJE

BuÝ6!énéE óvé po1iti}3'.
( sÝět  Fácé'  zÝ]éštaí  wdání ,  27 '8 .1966. )

9!9sP9!-9r9 JE9-J-99e!9
nT6c}n1kA' 

Paní 'růrjelová' to 'l9 vo}t'oetý poŽ6hnéní plo 11d.
6tvo'.t přavll Josef sÝéJk' nopŤestÁváJe si ússílovat nolty. .'Ts](

s€ pod1ýgJte - !ád1o. lloběnat Jg€E dngšního dné ce1ou PŤahu e
t€d sí PustíE léd1o rntevs a zJ1šiuJu' á € to oý bě}táDí by}o zca-
ts 'byt6čDý' Jérkož jgeE volloE1nu.| v Plaze !o n€jpodstatnějěí.
Tgplvo v toD !Ádlu latavB J6é! 6é ns Žák1ailě věIohoetóJch zp!Áv
2 Moékýy dověděf' 6 to c1tý?uJu do51ov6' lsní íiútlerová' že Jg
u nós ěagto Eožno vlděti', Jak voJáct á dústoJnícl spoJonectých
voJ8k přáte16]q' bégéduJí € otÚŤst€1stv6o, o.tpÓýídáJí nq nosčet.
né otÁztJ'' poúÁhájí sp!áhě hodnotlt poutlckou sltuaci á obJgs.
nlt uělechttlé cíIe' kte!é plní j.jÍch volóká. lak to povídoll,
paní rótllel@Á' 3 Já váD iekau' 26 neoít ruce vod ezáEÍ' tak
5t ousíD utřít Ž voč1 glry doJétí' Jok !t1' Jo blízkel ten Jel1cb

.. !. hlós1tt talv ' dlogtlane', Přltá}ále larú l'ítlerová'ržé rE-

- 3 7 9 -

ó11 v úin1st€!ótvu psE BoŤůýly talnej sk1ad ztú8.!Íl'
!Ťsk to Jé' p€ní líiirreřová' další doklad plo to' co vé!

tu wsÝětluJu: líá!Írá slávg| Jagnozřlvá l'foluac€' to Jg Plo
ksžaýho potlsd. vo to!' žó byl v E1nlgt€!8tvu zo!ěděl8iv.

odbsle! sklad zblaní psa\ m6}év9ky noÝ1r\y v 8obotu a ts.

kJ tto táú 6t!t6čď o].uPění Je.blotky Ý neť'ělt Ešly. vml

vlastně dály Jgno! tý loskovslý PrsÝdě zápravtlu. to J8eD
2E1 JoitĎoho doúovního důvěmí}a vaněěla v Nus1ích, ktďý
něl Ý. !po].oěnó péěl věgclÚto obyÝatelatvo do@ 6 té! něl.ls
llyšel' aé všictml tnt€11a6nt1 tlaJí křivou dláku. TaL 3l
v nocl' poěkál ng Jédnoho vódoucího ?.áEeÁ. a kilyž 3e vŤátll
doEů' povídal' že J6 to p!9vda' 2€ Eá iav dlzku nákřlvo.
Á navíc m cbyběJ óvA zuby."

"Á pak líáJé]. 2 D1n1sto!6tvA zátťanlěí, dilostpane| Js 2á-
se ne útěl.u||l záš.ptal6 Paní lilii1téroýá.

"tat' ták' P6ní uii.Lrólová',' plavll \'os€f Šv€J' zv.d! ná
Ót@1k své Ýážné oě1 k9 3vé bytné a paL .e BoBtŤcdlt nl
@séž dluhé norty' ifén pák 8áJok Jé ztlaceísJ ta16nt J6} J€
Jagno2ř1Ý6J. PřodstsÝt6 6t, pa!Í rrí1ďoÝá' 2. byl E toE
útěku u lugoltávglýno ooř. uz ně*ou} ltí př.dtíD' n6ž 6.
nábls gpoJéneclý ÝoJ8lá s.lho.B8ra ú nóa lozibtlt ].dnt!a'c.
volucl' kdyby J1 oěls vJ'dupát zó zeEě. A t.ó k6 ÝšoDr p6n

BÁJ9k utítá Joště ze oořc do ÁieJ1}v do ofa6n1zac. 8poJÓ-
íeJch dé!odl)' co' J. u Eltll'gtla zslEelěbÍch 'á1.ž1to6tí
vop!.vdu né8týchánol!

Ptní lhirl4ová' poó!ÍÍaJÍc go o nÁsedu si!.tÁbt, B1Edová-
1a vixěěně vývoity .'o6€f. Šv€lka a J€n hlEe 'ogahoválq do !oz.

"Á pŤedatávěJí 3l.' E1loétp&é' Jak ty lozzuřgď !Ťot1-
gtlanlcký '1Ý1y ý !éó6l.ci auďho p!áva c\ytuy psa Švógtku'
lakže ho ese]y vy.ýobodtt  2 €  áJ € tí  éověts j(ý @Jgkát"

Joséf šÝ.& s! už z6v6zova1 tkBntčký podÝ}é|.!ěe). s s|řno.
vgl. doháÝl'c6. Psú úiirr6lová @ po.i!ž.ra k8bát e on 3€ cho-
pil své f6Jfl.'.

"JÁ téě Jdu| peí uiir16!ovó' ná cbÝíll ké rsllcrlr. Dou-
fád' žs ie nobud. gta!.J BlgtšneJ.lf| ze už s! ho DěLdo přl.

šo1 taky vosvobÓdit.i
(svět p!ác.' 27.8.].968' zÝlÁštDí vydání. )
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f,4r2L!9l!: zp!áva ě6. !o'h1a6u o .lopol.dní sctl'lzl vlády na IŤaž-
s].éD bgdě' ktelou Ťídil o. č€lnít a na ntž přtěe1 !!esl-
ó6nt sÝoboda. v]átlá p!oJ6dE1á 1nfoŤDacl o J€oránícb č6.
Ý1Á&tcb a gtloni'ctých plo.téieÝltslú v uoáLíě. rnádá bud6
v za6cdání pobačoýat odpote.he. Na této schůzt budou př.d.
rožcDr' náý!\y t obnově 9ý!oby' doplaÝy á k zAJ1štění tlidu
a pořádku. vláda 5o otfací k obyÝ6t€lstw A btavně k p"gža-
nůD' áby zAúézÍ].1 zlv€lnjD ákcíE s lozvghou a k1litfu pod.
pořÍu c.Btu ko konzo1tdác1 ná co1& ú'eeí čss !'fáda o-
d|fu1la' žé dĎ66 ploDluví s6. sÝoboda 6 Dubč€k! zítŤá ss'
čelDík a sE&ovský'

14,l9..b9g, č". lozrůas ýysílál k@unl}é o č6.-govětskéE jednÁní
v ldG].ýě vo dnech 2,'-26. sŤpltg ]96a.

23.-26. 8lpna 1968 s6 uskutsěnuA v MoBtÝě čo.-éovětgká
Jédnání' h.!ýcb 3s zúčastdll1: z ěe.toslov€Eoté stlany
ploEld€Ďt čss s. L. svoboó6' plhí táJeMík Úv (sč s' r1.
Dubčet, př6.ls6dá Ns' ěls přédsednl'ctvs Úv xsč B. .r. s:mlov.
.ký' př6dóéde v1Ády' čl€D pi €ds€dn1ctva t,lv rsč s. o. černít.
é1en É€dsgdD1ctva Úv rsč a prurí táJémík Úv t(ss s. v. B1.
iak' člén přéd6oiltr1c tva 

,Úv 
r<sč, oÍstopŤeaa€ds sNF s. !. Bď-

bí!.L' člon př€tlge.ln1civa Úv tcsč s. .t. P11e!' č1€n př.d-
sednlctvs Úv Išič s. E. nto' ěléu !řodsé(řtlctva Úv l(sč g.
J. Špaěok' člsn přédssdll'ctýá iÍv toč e. o' švéstks' ďed-
g€.la ÚxRK g' M. Jákéš' kándidát přeó6edn1ctva a iaj €Btík
Úv rsě s. .T. !éná!t' kand1dét přédsédn1ctÝa Úv rŠt 6. B.
Š'!on' hÍstopř€.ls €da Ý]ódy s. e. c. Hu6ák' táJBúrúk Úv
(sč s. Á. tnibs' taJe'mík Úv xsč s. d.. z. MIJDář' E1Dlst!
nálodní obťeqy gen. plukoÝník 6. M. &Ú!' E'nigt! sp!áv€-
dlDÓgt1 6. d!. B. Kuěďa' v61vyslgnec ěssE ý soÝět'ElE
sYaa 6. .lIL. Koucký.

z€ gov;tské gt!ďy asn. lgJemít I]t' Ksss 3. B!é2něv'
př€dEeda Eady eblstlu sss' č.!en po11tbyla Úv rcss s. Ko.
gygin' pŤ€dsoda P!6g1d1a NeJwššího sovětu sss' člén po-
lltbyla Úv riss€ 5. Podg@nyJ' č14 po11tbJŤa Úv' předg€da
Redy oin18t!ů RslsR š. volonov ' č1én polltbJEa a tal6@ík
ÚY toss 5. Ki.ll €nro, ěre pot1tb'Ťa Úv rsss, l. na!ě€tek
pŤe.ls€dy Bády o1n13t!ů ssljR B. PÓ1ján6ku' člon pot'tbJEá
g t5J€DltÍk Úv j €ss 9. sus]'ov, č1én polj'tbJEa Úv rcss, plea-
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r.da věosvázové Ú.třsdní lady oitbo!tr g. še1Jsptn' č1e[ pofltby-
rt Úv l($ss I. tal € lník (fu Rs Ub:aJlv s. še}ést' teJsElík tÍv !s
:]ovótského sváŽu 9. Katuě.v' tglsmít tÍv lss s. Pono!állJoÝ'
otn16t'! obťtny sss! B' c!éěko' E1D1st! zátEe1čníclt věcí ss$

v prÚběhu lozhoýo!ů byly v ot €vřené Boudlužgté .llgl.8i po-
íouzeny otÁzry týkAJícÍ se goučaeébo vJvoJé Dezlnálodní g1tuá-

c.t ákt1Ý1zace @ch1n€cí bp€liaugN p!ot1 soc1slístlck}'D zé-
ÉÍe' Eltuac€ v Č€s&oslovsngku v poEloitni době i.ločasnébo vBtu-

llu voJsk pět! Eocla1iEt1clých zé&í na úz€Eí čssB. Úě..iDíci w-
l1ovtl1 p.\'í!é spotočné pŤggvěilégní' že v Eoučasné sltrrac1 J.
|'l.WíE ú&olgD mkuteěŤtIt 3po1óčná lozhodnutí pŤiJ6tá v č1e!Íé
n.d Ťisou, Ýycházet ze 6teov1s€k a zásad foloulovst!ýcb ná po-
rldě v B!st161aÝět Jakož 1po€tupně uvést Ý život plett1cké leo-
ly vyplýÝáJící z uJednéní uzavřmého Ý prúběhu lozhovo!ů. sovět-
.ká stlBná vyJáiliuá gvé pďoz@ění a po.lpolu poslc1 a vg.lénl
Xs]č 1 ČegkoslovenBké EocMust1cLé lopub1lky' kte!é j € lozhod.
Duto wchÁzét z u9n63e|í ptlJatých ná lednovén a Lvětnovéh pts-
nírnín zaéedání Úv t(sč vzáJEu zdokonaléní EetÓd Ťíz€ní 5!o1€ě-
no€tl, !ozvoJé soc1austicLé d€Eok.sc1e a upemění 6oclat1stlc-
ké}ra zíízeĎ! na zék19dě @rxl5tiu.I €n1n1sM. Bylo dosaŽéno doho-
lly o opatŤeních' JoJlcbž cí]-e! je co neJlychleJěí 4olEa1izaco
U1tMc€ v čssR. č6t přodgtavltelé 1dfomvat1 o neJbllžěích á.
hýšleDJich opátŤeních k6 sptnění těchto cítú. ze stlany pře&ts-
v1te1ů Čss bylo lEob]ášeno' ž€ ýéšeďÁ Ééc6 st.gnrctých g
vlódních olgónů na věech úsoČÍch Jellch čÚulogti bude zguěř €ns
ná zaJlštění úě1roýcb opatŤoní v záJEu soculi €t1ckého zřÍzoní'
vsdoucí úIor'y děrnícté tŤí.ty 6 k.ern1st1cké stŤát\t' Ý zájN ro'-
voje a upemění přéto16býcb ýztěbú 6 nálody sovětlk ébo svézu a
c€Lého 6oc1a116t1ckého spol €čoBtr{" sovětšií př €qBtavi'té!é w-
JodiuJíce J6dnoznačné úsl]í nélodú sssR o přátotétvÍ s bretŤství
B nó!ody 8ociau8tlckého Čé9tos1ov65ta potvldu1 sÝoJt přtpIa-
vfuo6t k néJšbš1 á upiímé 6Po1up!ác1 @ zótla.lě vzál € lrné úciy
tr towopťáÝnogt'' ú26@í c6113iÝost1 a nezáv1etost'. a soclalig-
l r cké 6Ó1idar1ty.

spoJenécLá volóká' kt6!Á dočasě Ýgtoupl.ta E úzoDí če6ko6lo-
v€nská' s € n €budou vEěšovát do'vnltlŤÍch věcí čss. By1o do6aže-
lo dohody o podeíĎ!éct\ odchodu těchtÓ volšk z ú26!ú čssR v závis-



!Ó €t1 od nďDallzaco s1tu5cé v čssR. čs. stlana infoloovéla
o toB' Žo Wcltr!í veutel ě€. ozbloJených g!1 výd91 piísluš-

né lozkázy  v  záJ fu  |ohot  sby  nedoé]o i  hc lden l fu  á  konf | j ! -
tú!, ki6!é by Dobly vJdolat nérušsí k1ldu a v€řojného po-
tédku. Da1 lohěž pŤík9z volenskénu ýeléní čss' sby u&Žo-
valo 6poJ€ní s vetenío gpoJenec}ýcb vojsk. v souvigloet1
3 ploJednáÝéDí4 t2ý. atézkr o situěc1 v Čssn v Rqdě bezpeč.
no9t1 !!ohláE1l1 předstáý1t61é čssR, Že ěs. gtlea n6žáds1Á
plojofuání této otázry Radou bezPečnost1 a Žádá o jéJí sts-
ž€ní z ploe!ámu Jednání. vedoucí přé.tstavit € lé rsč á t.sss
potrd1l1 své odhodlání plovádět loŽhofuě na Deztnéťodní!
fólu po1itlku odpovídáJící záJmůD upevíě'l sol1dďlty socls.
119t1ckého 3po1€č6ngtví' záJDún Eílu a oeŽlnálod.Í bezpeč-
nost!. čssi e sovětBký gváz ták Jsko dosud budou k1Ást rÓz-
bÓdný odpo. !11ltďistickýD' !év6nš1st1cblD e neonac1st1c-
lrJio 31tá! usilulící! o !ev12! výsl €dků dluiré světové ÝÁ1]q'
a o naluěéíí nodot]outetnostl existuJících tdan1c v Eýlopě '
znow bylo potEzeno odhodláJú rozbodně p1n1i všechDy záv€z-
h/' vypl,'vající plo obě gtlgny Ják Ž únohost!.nnýchl ték !
dvougt!ámých dohoil' které by1y uŽavtěny nez1 gocisllst1c-

&ýo1 gtáty' postloÝat oblgDou 6í!u ooc1s11stického s!o1é.
č€ngtví' zwšovgt e'ekt1vnost oblené vďšsv6ké solouvy. !oŽ.
}tovoŤy plobÍhaly v ovzduší Ótevř6noštt. soudlužstÝí a ořá.

(Dokwent' a p.aoény !'zv')

14.'o hod. čs. !Ózhlas vysílat projev p!es1.le.tá lepubrllv L.

fuazí 6Po1uobčá!é|
Po čtyř €ch do€cb j €dná.í v MÓskvě jsbe zése E€z1 váe1 vé

9vé vlást1. v!át111 js@6 s€ spÓločně 5s sou&uheo Drrbčekeo'
čě!!íkeD' sfukovslrýn 1 ostétnín1 6Óud!ut\r' ÁEi ván' Bni nén
!€by1o lehko. sÝýmí Dyělenkani lsÚé ]<aždýD okaDž|k6o by1l
6 váEi, á íly61el1 Jsme n9 to| jak p!Óžíváté tyto iězké dny.
.'6Úe upří@ě !ád1' že Jseé zsse do@ e váq1. s hruboký! Žá-
l €4 jgb€ piuí@1t ze,l,éná Žp!áýy o zt!étách nE toD néjce'-
nějšíE' ns lÍdských žlýotech 9 li.evázně ír !.rádJi!h 'lvot €ch.
H]uboce cítiae účást s hořeo jeJ1ch d!áhých a piátét.
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v naše! Jednénj nÁé posi1ova1y nesěí€lDé plojevy vaší důvé!y.
]|.Í.lmné váo zá nj, všen děkuJi. .'séo pi6svědčen' ze .jsŤe jl ne.
' , I l l ' l ' I l .  Po@Aro1B ne !ozvsh6 '  vysoké ká2eÁ,  k t . Iou j sÍ €  p roJe-
: ' v l11  1  vy  v '1c t ! r l '  čeě i  t  s lovác l '  p ra@Jící ,  1  mšé ozb lo l € né

Uddtoétl ý naěí zeE! ý hinr ych ónech }Eoz1ly každou hodbu
|r..|tlóg1čtělšíei důsl €dky. Jeko voJák dobŤe víbt jaké bvoplot1-
l í mnž6 vyvofát konfllkt Íoz1 občá!,v s oodďně lTzblojgnou émó-
|],tr' Tín více j6eE' jáko váě pleg1d€nt považovál za svou povln.

'!t.tl učin1t všo plo to' aby k to u nódošlo, sby neteklá nesdysl.
'L. krev ná!odů' kte!é vždy !11y pláte1sky' 6Ie zároveň áby bý1y
'l'Jlátěny zÁkládní záJDy ngší vlastl á J6jího lldu. Nechci tíu
] kťýv8! skut€čnost' Že na d1fuho zúgtsnou bolaÝÁ Eí6ta' zpú€obg-
Ií udá1ogto1 těchto dnú. Má{e věák ÓpŤavdový záJeo o obnov.ní dú-
v1'y E upŤí@é épolup!ác€ úsz1 z6!iěEt' které by1y ogudolě spJáty
]],ol €čnou céEtou. i.ísto nsší zeEě v dnešníE světě je a neEúžo být
.|Lnd€' !eŽ v soclallst1ckéa sporečenétví. Jak už jseh z.tlbaznu
ve svých předchoŽích vystoup€ních' odje1 jgen do Moskw E jednÁ-
ni po dohodě 9 Ý]'édou lepubllLy 6 tíe' že' Žá ýýchodlsko Ý Ťešení
'1oŽtté sltuce J8oE 'ovéžoval L'.ycEeíou bolMlizac1 člÚost1

ÚJtahÍch 6 jt!ých leeit1D.!1ch o!8{jnů naěeho šoci.ltstlckébo stá-
1u '  spotečno6t1  á  JeJích vedoucích p řed6t9v! te1ú.  Ják  j see  váE
j1' ódě1oval z lúogkvy s ja} 36 sfui Eúžeie piésvěitěl{! racín se
gpolečně se všeÚl těň1to soudlubJ' kteŤí se tské neplodl €ně uJí.
n8jí lŤkonu svých funr{cí' do ntchž byl1 denold.at1cly uBtAnov€nl
. v nlct!Ž Jste jo podpořt11 sýouplnou dúvělou.

.Ie to plhí' a1é p.o ná6 dúléŽitý klok k no!@11zacl Ž1vota
v nqší vlaétt. s tíE pochop1t61ně souvfuí 1 odchod voJ€k sÓvětsté-
ho svaá a datších socialist1ckých .efr! z \1zeb1náší lepubllky.
Do6ábu jsne ze:Béna Žáóaěnt dohody o postu!í!én uskutečnění plné.
ho Ódchodu vojsk' do té dÓby j € j6.jich piítomÓst polltickorr les-
1ito|r. Fozvahá a kÁzen' kte.ou jste PlojevoÝél1 áŽ dopogud' Jgou
nutq)'D piedpokládeD pro konečné iešení této Ótázky. To ÝáD říká&
. plnou odpovědností jáko ples1dent' vlástenéc á voJÁk'

Dr6zí přát61é' v uplJmu-Lých dnech jste nás' ústámí přrdstA.
vitelé étátu' ve(]oucí čin1tefe Komnlstlcké st!áry čeBkosloven-
l}á záblnovali p.oJévy důvě!y' vě!no6t1 ŽáJolEsocisltsnu. Ťo j6
ve1i\ý kap1tÁ1' ve11ká sítg a DJ 6 ní počítá!é v úgití Ó zsbe2!€-
.\ení delšÍho důsl €dné soČielisttckóho Iozvoje Éší v1asti. ve súy.
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stu le.tnového' ihrbnovébo a kÝětnového pléEa Ú6tř6dDího Ýý-
bďu KoEunistlct.é 6lta!ý cggto3]overtoká cltc.bé dálé !ozÝí.

J6t 6oc1áu6t1c}ý 6po1oč6Blý řÁd' po6l'1ovat Jeho htrt@1!-
t1c}ý' deooklsttcký chea}t€!' J8k J9 to ýyJádřeno Ý skčnÍrr
ploalatfrr tlsČ a plo8laEoýéD plohláěeÍ vlády. chcóEe dá16
3 cgtou nálodní flontou btrdoÝat 6vou &€Dl' lako op.avilovou
vta6t PácuJícÍho ltdu. od těchto 8vých 'óbě'd a!1 aa k!oi|.
n6u6tupuJoD€' nedopatíD€ g.Dozř€Joě' sby l'l'ch nob!1 po
6Ýé cíl € a6užívát i1, koN &ou cizÍ zá&y 5oc1áu6nl. K to.
Bl @3íD€ .lyní vš1crnI fozho.lDě a cí1.vědoDě 'ďaei6ovat

oblAcín. óe ná vá6 Ýěocrqy, d.á'Í 3poluobčáj!é' M Ýá9 .
děhíLy' lobíry á pří61uě!ťb jlt €llaoec' n! vá6 - !'Lgdí
přátélé v těcbto těžlých dnech' vág volá! k Joittotě a Tťo-
sÍú váB' 6bgt€ 1 Édále plokszovgll ldoudlo6t a !oŽvďu.

spoJDc věochř\y Eoc1a115t1cké' vrsgt6necté' tvoř''vé 3í1y
do Eác6 pťo b!.aho 11du naší ce5ko61ovdgtó 6och1i6t1ct.ó

15.or hod. č6. !o'b1s6 ry6í1a1 bégedu u tulBtého sto1u ó koeen-
táři t D@l€vókéor lomn1&é.

f]i!žL!g!g záMJ.no po}Eačďá!Í 26. E'loŤádné scbúzo plé!á lts
(pŤ6!ušono la'29 hod.). Př1torlo 216 poBláncú.
z plo8raM I př6čt@í koEDlké o ío8k9v€lďch Jédnáních, dfu-
kus. o goučaóné 31tuac1; Jednony€lnó 8chválmí konun1ké o
čjJboatl Ns. (uato!1á.ry Ns. )

P!.9EéÉ9q!-E-9!ť]9!9!9!!t]

Úá!oi!rí shlooážóěnÍ čss plocovero po ? dní okupeco s.
Ýší odpoÝédnoótÍ a v 8ouladu s ntlÍ ě6!ko6lo@|.ého J.lór.

{a 8výcb 8táltovlócích k ndslhéllr a protlp!ávní@ př.pa-
deE{ Dsěí u 6Dě t!vé.

N&odt!l( gbronážděDí se gtáÝí za l €gátní olaánJ *o16né
xw. éJ6zd6o Ksč a plně Js .ogpekttrJo.

Dn€6 Ýy51€ohlo plhí dírčí bforuscl 6vého pt.dsody 3.
Jo€éfa srMkov6kébo, ktoŤého n€z1 6€bou €ldoěně př1Ýíta1o.
Plně nu 1 nsdál € óůvěřuJ€.

Národní Bh.obážitění ďssR sl ÝyhlsžuJo p!óvo v 6ou1aóu
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a Úgtavou ge věí odpÓvěňostí posoud1t zlsárřu ! náÝrby Ýrá-
dy ts}' aby byra 's.hoÝÁDa 6uvďm1tá g svobo.ts zoEě' eby
dá.Le pobaéov€l fleoobAt1c!ý ýJ.voJ n.ší ooctAt16t1cté !6pub.

Nálodní sltlooážitěiú ge lozhodlo DŤ€luělt 8Ýou scbúz! do
té dÓby, n6ž vládá podá 'přávlr 9 ,ř6d1oží potŤ€bEé návliv.
Žádá 6oučasně vládu' áby tyto !'ác€' vědoDa 91 J€J1ch n€obý-
ěo&é závaŽno8il plo dálši ogudy MěÍ z6uě' pEo 'lvot Ýšeho
Měeho 1ldu' po8uzovala s neJwšěí odpovědfu3tí.

lláloddÍ 6h!@á'.lění !L1ádá sýéel É€dgoful'ctru' sby .lá].e
polaAěo9á1o v. óýé p!éc1 á vád1o potŤotňé konzulta. €. Ukládá
součogrĚ výbo!ůlc tlBtamě p!éýníe' btanné@ a b€zPeěnoótní-
Du 6 ŽatEanrčníD' přlplavtt lozboly vš.ch v úvghu !t1cn.ázoJí-
cích o táz6k .

Nálodní ghloEéždění s6 obťgcí 'nolrl k € vó €u občeúE € na-
1éhsvou žÁdostí' éby n9dáva11 zánbky k Jaké@Lo11 zogtiéní

věříD6 vón, dúvěřuJte D&.
Nálodní s|t!o!ážděDí čssR

v Ptaze dn€ 27. slpM 196a

Kolen 17.,o bott. čs. !o2b1ás vysítll ploJ6v plhího tájelDíka Úv
6č 6. .{. Duběóka.

Drazí eoJl. gpoluobčené' 6ouitfuŽky a goudluz1'

těžko óe n1 hrédaJí s1ová' kt €lJiit bycb vyJáď[ vděělost
2á nésÚílné ploJow důvěŤy' kte!ýut JEte 2atEnull Eě 1 os.
tatíí soudluhy' na kteŤé JEt€ čáká11. Vaě9 vyso&á Do!álká'
uvéŽllvý postup' vystupová.í 3 pemě vyJádřené pŤesvědčení'

žé 3€ do 6vých fekcÍ Bátí vŠtchn1 tádiě zvoleí funkclo-
trátl gtlonJ a últře(|llích olaáuj nébyly Dreou ví!ou. JsDe
'ase ve 8voJí p!Ácl Dez1 váE1. DěkuJ€D€ ván. 'ó]žebe oÉt ob.
nov1t č'Mogt úst'edních olgánú v naší républicé' Nálo.tlíbo
smoEéldéní s vlédy, člfuosl x6lodnÍ fenty. TBto čimost;
gteJně J6ko žlvot našého l1du bud€ !'!obíhát v Eli@c1! 16.
jíž leátlta n€trí zAv1slá Jén qa nsěí vr'\ll' \rto skutečdost

J€ne 91 v p1nén !ozsá] uvědonovolj. po celou dobu p!ávě tá&'
jáko to pocliuJéte a jBťě st uvědomJete vy Ýšlciul.. Je ve-
llÍou Žáslubou váší !ozÝáŽnos't'! l l1du Daěí répub11ty' že dbs].



na Ýý'W pi €d.sdo1ctvB Ústředního výb@u }.5č g pleg1ilenta čssB,

aoudruhA l,udvíka svobody 1 vlády !éPubllkyl Ž€ neóoě1o k ot €vr-e.

ďo větěín ótřetnutín 5 k tIaglčtělšíEu !Ív€p!o vání. za každou

c€nu třÓbs zabránlt dáLšífu utlpení a da]šíE ztrátóo' protože

tín by 6e gkuteěíÁ oituác€ gteJně nezDěníta a n6norúá1aí stav

v ngší vlAéti Óy Ee llodružovsl. !'6ne-11 odhod1áni Žabťén1t lcve-

!Ťolévání' noznsnsná to' ze ge chceúe vŽnlklé Bituac1 pas1vně

podříd1t' nqopak č1níno Ýěe 6bychon nAš1l s jsÚe piegvě.ióen1' 'ie

najdede prÓstoI' c €gty a plostředky' Ják lozv*nďt a s váu1 vš6-

út uskutečňovát lolitl}u! ktelá nakonec povéde k no!E911záČ1 Po.

úě!ů. v to4to přesvědčení nás po61!ňuJ1 j. výsl €dky jodoóní' kté-

!ých dosátú1 předstgýlteré nsšeho státu' sl.eny s n&odní fronty'

g předstsv1t€1i lovětékého svá!u' kte!é l €Eé věela v Moskýě u-

ko!ě1.u. FoWěž sov'5tští pl €dttaÝ'telé chtěJí pŤ1šPět k no!m11.

zac1 íaš1ch vztéhú. JsDe v d.ešní reA1itě pogtavént př6d úlolru,

ÉJít výcbodlsko 2 dn€šní g1tuác€ v čogkoŠ]oÝenBku. Na !řmín Íús-

tě je dDos doho.ta o po8tuPíéÚ odchodu vojgk pětl gtéd! z úzeúl

nsší lepublilry. ťloto nedůvěra' wvolÁveá v toEto Úě!u Dení

olodgtatněnÁ a je škodliÝá. v této dohodě' v totsto steovlsLu l €

zÁklodní Přodpoklád celé naší dolší cé€ty. ])ohodlí j8Ee' Že vojš.

ka z obcí s úěst 6e okezitě pienístí do wrEsŽeďch rťogtďú.
to jé ověen gpojeqé s tín, nakolik budou n6še vlast!ú é6sko31o-

venské o.gátv Bchopné v j €díotl1Ýých bístech zabezp€ěoýat pořá-

d€L á nolEární život. vláda lepub1iry v toEtÓ gělu již dnéapŤl.

looěila k přígluěr\ýE opAtřoníú' lby nqĚe v1ástnÍ oleány !.ovádě-
ly opatŤení k ŤeauLacl našeho občeského ŽiÝota. Bylo by ploto

veln1 nďoz@é a nebázpočné zd!'ov8t .jakýalkoliÝ akceEl přesu4y

é nakÓnec  odchot l  voJg l  pó t1  s l s l1  z  4aqÍ vIss t j '  f l o toŽe Eoneč-

!!ýú cíloD cglého nošeho gnážení je uskut€ěn1t úp1nJ' od€B těchto

volÉk o to co neJdÍíve. Na zákl8dě jodnáDí v ílos].vě Ýláds j1ž

plovédí pláktické kloký v toolo 6ně!u. chcéúe j €ště dnea v noci'

aby  2  někteÍý.h  oís t  bJ ' !g  o ' ]v .d"né vo '13<é t  uÝo lňuJ l  se  nékLe.é

plogtoly a obJekty v PIAZé. lr5cuje se ná dá.Lších opstŤeních

v tolt'o sněru. Plosíúe vás' vážení sloluobčA!é' abygte nén pom-

h.Ll čerlt jakJrokoriv plovokscín tgtových gl.l' ktďé Bají zájem

ns zostřgní bézták Již ve!n1 @pjaté š1tBc6 s LteIé jsÓu z&ěře-

ny někt6.ýE1 11dú1 i p!ot1 socÉl'sN. v tofuto období ŽýIéště po.

L iebu j € Be  potádék|  pot}ebujeDe uvéooúěLou l szeň á  o1Jc jp l  Lnu
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ý..ch Mi'tch oběÍtd' obyvat.]' Ááší čáÚko.loÝsr|lké soc1aust1ck.
Ýl.!tt tat' Jat toú! byto až .lopo6uil! 86| co víc' v aalěí! oMo.
t.í budolo svoJl uvěitoBělogt potř.bovat J€ětě .ta].oto vÍo. Ísloř
.lllo .tutcěně o eloho a záré'í tóž Dá náěoE pogtulo'ns 'AšÍ !Bá-
.1, 1 íá to!, Já|. Ýy Ýě1ctrn1 l této traší p!ác! po'o]žét6r cl'cl
tó! co ÍtoJvÁžněJl upozololt D. to' '. t nďoAlt.sct po!&ů patří'
.by chovÁnÍ a toDk!étní élny Laždébo Jo&totuýqa 6€ íépoar'oÝály
nÍ z&rádě Ýáš!í e 49oíé pgycttózy boz furoltí 3!ut!ěno.tí. Ío.
lEíúo Plopaila! Ý téio sIožlté ttobě vÁšnt s pByihóz6. v tet@&
|j.o.tř6ilí těžto bJcb@ Dobll wládnout Bltugcl' těžto bých@ Eo-
h]1 tídtt '1@i Ý naěÍ ílaot!. a vě|t6' ž€ cbcolo a lo'hodaě utlě-
ldoo Ý toú sněru vě6c!ao' co ná Dás závl.sí.

Bollaltlac€ poDěŤo Jo 'áEadní !oát\ý pŤ€ilPoH.Ed' abycbo! 4-
'. úoht1 Borr6tŤ.il1t naě6 ú.uí n. to' Já} Jít ilá16 b6z Ýát|ýcb
|bJb á poitstotněJšího z(bžéDí po castě' l.tgró J3to sPolu 6 r&1
loL věř1lt a rya1ílt ls JÍ 8tólo věŤít!. I kdyĚ dno6 žlJ€tlo a pťa.
.uJoú€ v€ 61ož1týcb Dofuíntácb' vo 61ož1tá! obtlobí. cbÁpalt J6!!6
i chápéú€ Ýiš1 poilpolu v těcllto dnocb Jako poilpolu rdyě1gEc6 ú6-
|,.ónčJÁÍbó !Ó.ýíJeí 6oc1Alisúr Ý naší v]g6t1 tdt.' Jáko J6i € .'
to poku6ut for'Dulovst o0 ]..itdého Plóná ú.třodního Ýýbo|u rsč a
v ptíplaÝálb ns llBošáibý sJozd gt'á!y. Ťí! víc nág tato podpola

|)o.uuJ€' t-í! Ýíc náB zaýa'uJo 1 Ý tétÓ s1ož1té době !€Ý'.lat 6!
noá.ho sÝobodného úál'lí o pláěJší ÝyJádřgnÍ hÍE}l.ttctých 3oc1!-
11ot1cl..ých 'á66tl.

l když 69 zdá být J.u.ollý psado.!í, ž. hďoií! ot<Í! 'aóÝli
Ý této době' .lo l. iál ol.ía6 !!ít aílu v DaĚr 8íru' ř1!u v nÁš
lld' plotožó JélM Ý 'J6eoiě a v Jo.lnotné! po6tupu, í &itloté na.
tich čhů Ú:ž@6 'ab€zp6č1t úsPěch Měí tta1Ě{ pol1i1lry. s !o'bod.
nutíE' ÝJ.tÝot1t poď!ítlky plo lo!řgčoÝání Ý této pout1c.' potud
oÓžío 3 noJloněÍ l cr'JbaDr 3. tóŽ ÝfacíDé k! BÝoJí p!ácll l|obllo
to 1otůé a tDdo ploto tř.ba ÝynaloŽ1t aloho úsllí. retová J. d.tr-
t.čnost a ' tobo úu6íú. !ychá26t př1 6voJí p!ácl. Illlolovlbí ól.u.
t.éaého 6taÝu by Dob1o Ýé.t Í nět.t.rýcb Díst.ch Je; t. ilolcodrui-
itÝí' atteřchtl a to J6 n€dobré' to by lylo nedob!á !Í'o u6tutcč-
ňovéní ýý'řt@ďch úfob' ktořé náD6 př.d 66bou. vít.! žó aoÝá .1-
l!ác.' l.tg!á J€ Ý n!ěí Ý1.6t1' staÝí Í& přcd nové otÁ'Ly a Jéou
u něktórá nová b1odlóke. P!Ý!í co potŤ6buJoe6' J6 poku6 no'Eo
l1lych1eJěí lomoudac6 a Áo!úa11Bac. áltuáce v Daěí v1a3t!"
llt ' € to brdo v91!1 31o'1té' aI6 !uéÍo6 to cMpsi Jsto zák].qd-
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!í Ptodpot1.d .letšícb k!ol0. P!Átl ploto .polób&'' ,. t!r' Jat
&t. Dál Poilpolovďt tlopo.uil' poú.t. Ea u.ttqil. !.tu!.!o po-
9ouz€Dí .1tuáco gvoJí ir.rěí ďlvě,lou 6 .}tlvní účá.tí t ó!.. a to
l v to! Případč! žo buó€B Btsl't ushlt.č[tt !' někt.Íá itoěsónÁ
!!EoÍá(bá opatřeEÍ' olo'uJící stůP€ň dolotfacto a !Ýobody p.oJs.
vu' $lého J.eg Jlž do6árút ! rtď. byoho! 'a noŤ!ální .ltusc.
il.l.t n€nolút'. .dto p!o8í! vá6' abyoto s1 lůuboc. uvědo!''u dohr.
Ý. Lt.!é ŽlJ6o6. čí! dříÝ. !6 dtb Po(t!ří no!D1t!.c. pot.!.it Ý.
v1!!tl' a ěíl ÝětšÍ podpolu trá! po6lýtnot.l tí! ittí'. buit.oo rccl
u.lělst dólěÍ ll.Ób Da nalí po].odnové o.stě. c.6ul t !.ěoí .'É.
ělcb probtéd n6chco&€ lú.dat .áe''. ttolPoláhá'! € Jotl n! 6YoJ.
ÝrfubÍ oíly' slo př€dověí! ná 3í1y Ýášo' nA Ýgš1 [ot!ábÍ .ílu,
Da vé. chEáLt.!' @ váě. 9.@6t.taé !ýé]'.ní' kt.!. r!í být o-
DřEné o 'o'Yotu' uvÁž.no6t a ktoré esí ýycM'át ' ..!11ty' tt €.
lá v !aěÍ Ýl63t1 vznltrA' To neoí Dožno 1anďoÝat. ToÚt !6oilpo-
Ýídá $Lové poěÍnánÍ' }dy oc Ý6 Ýy.íláDl nělitg!ýcb !o'ru.6ovýcb
vy6ílač0 po wgtoupohí p!€61dénta ropubrlrv' é. svobody ĚÍ}í D€-
dúvč'a' pocbybnogtl l. vý.]..db]Á Doak€vókých Jsd!ání a pl!'pra@-
vgný! op!t!snÍ! k o.lóulu voJ6L. vol!É Eál.háv. ÝeuJdlo É.tl ta-
LoÝý! počínání!. zápáltú .lová 69 l.hkó vJ4'ÚBtí ilo .té!u. J6 tř €.
ba všat to ópoJoÝAt 6 odpov.doo6tt za d.l!í obět1 @ 2t'otoch'
'! bEot!. š\ody. l.t6!é Jsou J1ž tgó nolEló. vaěo podpo!á,tltit'
!o4ahá o čhnÓat 8|'ánlctých o.aÁnů E vó6ch otopBích' t fu'ůclo-
nÁřú otlBtv t ostatních Ea8oýých a .pol.čonstých oBant'EacÍ
Ý těchto .tnoch znoÝu potÝldlf!' Žkuš.rcEt, ktolou J!E. 'ístáli
l1Ě oil loilro tohoto !olu' ' € Jo tř.ba úít tě!!é spoJ.!í B udsE'
aouotaEě 3á ó túú ladlt. opílat s. o Jrho jo'lE a ztuš.nosit|
flbllt M J€ho ná?ďy a vyJÁdtlt Je Ý nsěí pollttco. cbc.!é tát po.
6tupove! 1 na.lálé. vík' Á ,1aýé 1deÁ1y boÍrl6t6' ví&' Žo n1|dy
nérr3toupít. oil 'všI6.ůy soctá.LlsÚu' hrrEantlou á u&odnÍ 5a!o6tát-
nost1 e n6ší {66l.ogloÝ6nálé 6uvé!én1ty. věřío' hovoří! Přs.l tÝá-
!í ýÁ5 'ěóch' že ve 6vé! 21votĚ neEol!! á o6chct J€eEt Jlnár'
E€ž plecovát plo $].utoěnění těcnto td€Álo lvétto lltlu! s touio
eyšr9n}ou l3oo Jo.lnal Ý Dr{úých ilnach . oltstnÍll €outtfulv'
l touto ry|'lonkou cbcl I6ácofát g sloužlt lvoJí Ýlaótl t v budou.
c'ch dn€cb. otá'6t' na któré Jo třebg hroťtat odpoÝěě| J. v.1'!1
!DolÚ. vy áá41 neJ1ép. vít6' Lol!. novýctl a osutloÝých otí'ot w-
lst{lo zo po8l.thí týilon. od .obnoÝ€Ítí pořádtu a oilchodu ýoJ6t
přé. ř6ě6nÍ Eao}ých ploDlód ž1vot. t!ždého ! nág. To Ýě.cto rry-
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r.óul. .l.utóčuě ploryšlcou odpoÝěč a to co n.J.říÝ.. Ub.'pÓču-

lr v.!' 2. chcl €polu . váDl !á. poBtup Ý aoÝó .ttuá.l' prořJÉl.t

.o n.JdtíÝ. a toló co D.ldtív6 zAčtt po8ttpDě Ť.šlt noJÍrál.b!ÝěJ.

Doýolte EÍ oJ[í povltlět něLoltt ólov v6.D LofuÍrlstiÁ' člonó!

l luůclonÁřo! n!ěí ltaaŤv. soudlužb e 6ouďu'l' s' 'ě'.cbÍ't'

í..hI Jl! p!ácuJ€!. v 'át1edních o{.n1'acích anebo 1 DéJvyěších

íuntcích !ttát\ý l6E6 !!tĎt Jén i.hdy' Ey. ná! dúÝěřuJó c61á át.3-

n! | Ldy' v6 ltlAnu důÝĚíuJo utt. o io Ýětší oilpovóťltlo.t !úE. '.
tÓl ábych@ v p'9l.tlctó poutlce u6l.ut.čnut vě.c!no' co Jo v zá.

l@ lldu . to r v souě..nýéh dl@řádďch á n6uYěř1t.1ně iěžtých
podld&Ácrt. lc€JvětšÍ! n6ětě3tí! plo 6t!eu by bylo, Ldyby 36 J6.
Jí 'd'!vé Já.r.o' vlsclu\y J6Jí !í]'y' lÉg!é FoboJoÝely co8tu k po-

r.óíoÝé Poltttcg roÍlnt5ticlé at!!ry č6.&o.toÝeÚt. .. t.ě !o'-
óroblto' ltlyby doělo t n.ilúvě.ó um1tř 'dlaÝých €u 3t!aDy. To

bJ D€Yyhnutobě Dslcdlďo !o'p.d 6í1y' ttsÁ J.d''á Já 6chopn.
vyvégt nale Dářody ' dnoš!{ gložrté !tt'9c€.

chcl| abylt € w' ělďová a t\$tclolliřt 6t!ártý| tt €ří J.t.
v těchto da.cb p.acoý6u iloDa| po'ozu!ěll l!' Lteří #ú6 J.fua-
rt !!Ú [á!| óo|ov. Plol.dD&ro co n6JdříÝ9 5Po1.čně ýěoch'v otáz.

l.J' ktc'é ýaúlry 2a o!ď.Ýdu llDořá.lďch a ÝýJte.čďch oLorlo3tí.
Plosío Ýě6c}ňy funtclo!ář. k!aJ.\ých a obe&ích Ýýbolil' 1 'á-

r]ádních ď..ítóací !t!áEy' deláaáty ElDořá.t'tého xtv. lJ €'du' eby
po !ěLolll dnÍ v této výJlú6čné sltrracl plně !6!P.ttovau v 8t!A.

nlcké p!ác! ty po].yDJ' kt.!. Ýs své funkc1 J.ko p!Ý!í taJ€6ít
Úv rsč warl. aovořl. o too !ťoto' 2. 69 Daí6 ópolu 6 o6tátníll
6oudlurv' LtoŤí placovalt r|a ot!€s.cht lŤaJích a tóťly v útř6dÍ
poradl! o ilalších }íocích' Ját. 3l.dnot1t bot vě6ch lloÚD1sid 'e

vĚ€ch gtupnícb prác.' lJoóDotlt klok }olunrstú| xt.ří !Eacová11
t.dy doDa t ťlarěílu uBtut€ěňovánÍ pollt!ry naáí 6tfáDy.

ulí!.[ . € .ouěasně výl.olu .Ýé í\'tůco v.11t61o ltdových D111cí'
kt€!á ú1 prytr€ z tlturu !uůc6' tií,!ó '1 byla 5vě|.íá. v n6Jb11'-
ších ibéch potoo vyřóšílo všech'v potř.tné otÁ'].y .á J6dnáDÍ pló.

." Úv rcč ra úěsgtt záBtupcú dgr€aotů xry. sJ€zdu. ursíD. so ilo-
6]'ová Polaitlt s těnl toÚu16ty' g těot ÝodoucíE1 funkc1onÁŤt nA-
ší 6tt.nJ' ktetí rf6covď1 Ý tu dobu' tdyž J6.D JÁ g @futDl
ó@tlíu'! nálobl Bo 'úěa3tn1i apolu g ntD1 na p!éc1 na.í 8t!áry.
celt.. ot.Ýře!ě chc1 .íc1' 2€ ztušono6t1 DéÁ itla'o Pou'!'ly o t@'

ž. naět poutl}u tn16Í66 ilělat 'o'hodně á d!8.Lo.l''ě. Mu.Í@ Ýěat
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tét dbát' gb' .óE&3a.u ilol.'ltou 6ltrtot nÓrryužlly t' 6Íly .
t.!ileBc.' lt€řýl J. ctí .oo1a].te!. Bud.'. .lo biitoum. .o'boil-
!ě . ildll.itně cbfu1t !.ět .oc1al&tíctou po!!.t1br c..to.tové!st!.

vá'.Eí po6luclr.ě1, Ploáít aby.te ''' PFúl.!u1t' |.{yž tu ! ig!
!. !roJ.ÝÍ něJe&á přo.távl. v této loJí ltloho 1lplovlloveé ř.ě1
á !i!roÝt.ov!oát! ýysloup.nÍ! ry61í!' l€ Dě ctúP6t.' ěí! Jo to
zpú!ob.D.. r.y ÝálcbDl' Lt.ří J6l!€ v llfrrtýcb.l!6cb J.tbe11 v 'loó}.
r. J!!ó Ýlb hlttoco 

"d.!nt 
'. lozíá|botl . !l.ut.Ějně to]D!'.t1ckott

!ťáct. B.' ní by !ébyro 'olaó tbádtt 'o6třoÝt|Dí 61ttr.c.' uib'.t
lotÝaru ! 'á!o'ó vplaÝd. !@átDí e polt'trc}oo J.ihotu n.ěoho u-
.nr. cht.r bycb 'ó!ov.ň pooě}ovai ÉÍ6ruěíí|.ů! anády, .bo!u ná.
!oi!aí be'poěnÚtl a lldoíých !1tlc !a to' 'ó .. Ý n1cb přoJoÝll

tgloýý Ý'.olÝ !oí]!l ětn1t.1r ttg!ý přr.p.l L toEr' 8by Ďodoěro
r Ý.lv| loý!lJ.tí!. ro J. !p!ávué' t€k J. t'.Da 31 Počín.t itál.
podt. přít.'u p!.slitonta cssB. Y& Ýě.!' věon naě.úr u.tu !.
.!.ca ilětttJl.. věřtg' žo vel. .lúvě!a J. plo Ďáó vě.chtv 'ávázt6
. ř. !s t.Etó 'áÝa'o]. nl']..ty v '1Ýotě n.zápor.!.!.. buóu. .€ vá!
Ýl.v cíttt 'l .voJg č'.!y 'odpověčal. cbá!.no .Ýol1 p!&1 n.J'Mt
[.t J.to .tužbu lYórt !lin'| 6luŽbu ýoJÍ .6.l.o6lovoD.l. socta]'.s-
tlct. Ýb.tt. všlclat (!ts. ví!g' Žo dalěí co.ta Á6l'rd. 16lůá' 'e
buo. .lo'tt.| lEotožc brJdo llořlt.Jší o ltiké it.lěí' !.! J6D6 !t'
to don.ttávná p!.dstaÝovalÍ ó h1oit&].a ulxut.ěůoÝáÍí ^tčního !fo.
6!áDl' ál. n€oht u2 Jilo ž1vot Jok}orlv l d!!. Ý této dobl dr.íDo
!ít !! 'ř.tot1'' 26 'alBílr .lAlš1 ob6obí nloDyslot| Ját u6tutéčňo-
'at 'ávěÍy '.áí Por.doové pohttlry' lst usl.'tlsěřovgt v této [ově
vÉ!}l.é lttulcl e poiblt dlcb ploglÚ Úš1 (oÚ1at1cté átlaDl|
č.!\odoÝsa.tá' k6 kto!éDr JBú€ sě v 1odnu' ifutou '' Ý ťta1óích o-
patřénícb t]'v Ksč pttblÁ.u!'. .'ln.t an1 to n.ni !ožná. t Ý ilolě,íD
obdobÍ ua táto p@1cl Jo!. 3tál1 3 otoJílo ón.! á Ž této n.ěí !o.
!'lt'í}Y t'Eó.m !'JcMz6t 1 Ý d.lěí! období.

ťá!od| náě ]id patří 8!ol.čán!tw 3oc1áltgtlc\ých Dá'odi v 06-
tat Etc! !.tích. YěřÍ!!., l. př.s Ýě€clúo' co oe 6tato' co i!B6
p!oŽÍ'Ú!.' .o ýztqbý !€'1' n.Ěl.!t a'Fody . nóto.ly oBtatnÍch 60-
clAl''Btlďýoh z€!í 'tpaá9í ta|.l 6bý byly Ý oouladu 6 touto 8brt€č.
no!tí. Jlr €L !o oD1 norobu !íc!.. P!ávě lEoto' žs'Dá!o nÁtaQ'' čo.
ě1 a sloÝác1' J8ou btuboco brDófirě 4lďdtÍ ui}é' ! '.!t.!ÍBclo-
Dtll.!í! ct't.! a !ťoto Ý't.h t !á!oi|ú! dlurycb soc&rfutlcrých zedl:
1L !á!oild!' udhr' plocuJícílr lIdu í Ý sovětlló! 6Ýá'.' t Ý o!-
t.t!ích e!Íclt cÍtí sÝůJ 1ntolna€l'onární v'tah' Ltaťý nc6!í!. o-
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Pu.ttt| plotole briloe Facovát ngJ6E e|.3' !l. l 'íba a
Ý.te|v v tosto .!án Jfut! bu&u lDěřovAt t to.r! .bycho
.. l iě!1tÓ n&o4y 0ó16 .bll'ov.I.1' .by 69 v't$ý uPreÝova-
r' tet' abý to tylo v 6o!'asfu a o.tpovíilo1o .Lut€ěDo.t1' ž.
tl|ěo 1 Jlné n&oťly J6olr !.ésody !oc1!l16t1cté. Ploaír vé.'
n.dopusdt€ PloÝokoc1' !é.loYo].to t'!é!t paDlhr do la.tch fuil.
Í.'bývÁ n& v t..k. €ítua.l Dlo Jtíóho' !.l naludt Ýělcby
!í\'' vě.cb.a ro!'t' .!ýcbo. v da1ěí práct okut.ěně oĎail-
rt. r.labln€ Dáfoil' Ý. kt€f& !. La.óý ilolá'. !íó!.t J.t
!Ýý! Ťo',uDÚ, id. .voJÍl 8Yědod|. ho!í. vál vě.ctDJ' Ó!l.
.í loJt spoluobě&á' čoc\y j' slovóůry' loun16iJ a čl..y o!.
t.tÁích Dou'ttcl.ýob .t!.r Íá.oi!tí fioBty' !ť06í! vĚ..hqy
d.t!Ív' .obíh'' přooír noš'. 1nt.116.oc!' Ýě.ch.. DÁš ud
!úst.ňD l€iboilt' Etť!ú' bláin. !ozÝá'Eí' poéhoDů. ž€ Jdl
v to! á Ý nsěí Ýě!!o6tt .oc1su.ír' Ý Eeěí čó.tno6ttt v Dá.
!.D ú6lrí . .ha!.Lt.!.ch J. 'ánrtA co.ty Ýp!.d.

zÁv.!.ě!ó roloÝ' á dotrDmtÝ ng.Íw.líoh .tát!íab a .tleltclýo!

ne ú'.rí č..t@loÝ6n!l..

Egf; ---*é-s!-!cg9qé!{.w-r*.c-@.
sJoonot1t .Íty l ř.ěs!í 8ložrtých útolo dnoěta

č1.!oÝé Úv xsé s ÚxBK' 'oI.Íí EAléhavý! '!.€dá|tí! xlv.
6J.'fu xsč, !. lt! .vó scbÁ!! .t!. 2a. 6!PDa 1968 lolboólr
ťlt..1pltuovaDě podpolovat Ý.óoí .ir&' Ý ěcl. !. .ouóu!ó
l. hbč.L€t! á !řt.Pět l. .J.iboo.aÍ ú.!lÍ a€l.ó ábllv 'vláil.
lout .tožlté Úlo1y ny!álĚí těžtó !ttu!c. Ý n..í !ol1. i'.iho-
oylhě dohoďtutý pollt1dký PogtuP bu'loo \yní !..rkovet
Ý ďot.ch sÝ.ho pú!obg!í' Pornor ooťou Pll'tol J.ou 610Ý!
d0vě!'' Ý'JeďoÝ.ná Y.ožství lczolucí ' t!aJú' ok!€ď a
'átoóo adrésoÝqých Úv Eč.

soud!u&' i .ou.ttu'Í' občeté .ssBt
v těcbto hl'.tol1.lý.lt clFfrích poÝ.'!Ja6 'l !Ýou Pďln-

no6t poděkovet vár !. b.'PřÍ}ta.bou gt3t.ěno8t' utáln&lo.t
. věťno6t uolštdtůfu d€lobatlctébo' bu!e!1.t1olóho áocb1l'6.
u. 'a Ýs.! &fuotu ! EpřÍEé vuát6D.ctÝí. vy.ol. D!álDlí
LÝ.trlt' D!š6bo udu !íslab 6y!p.t1o F.ct{í!Ích !. c€l.t
!'.tě a Po!ár|.Jí ploto!áÝat dáll.dry tlar1.tých událo6tí
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zÝráět. ocdúJgm obě. !t.Ýo6t !ťscoBíkd v pfó4'slE ! v 'úěděl-
ttýl, Ýo 'ibaÝoblctÝí á\ v ilopťal'., v 'ósobovánÍ e Ý a€'r.tlc!'
Élttob.ir vllt Ýšého ll.tllb přl 2gJlědoiání chodu naěsho hospodái..
.tví a rél.lqdních potřob l, lidu. Ul!ořá(!|ý i!ík pAttí plscuJícín

w.očeg\ýcb 'ávoaú v P!\\'gz€' b6' JgJ1cbř po.lPďy by Eobylá lo!1á

Po]'l'ticlÁ p!ác. vodoudcl:h ďEÁnú xsč v klltictýcb d!.ch.
Dě}uJ6Eo ÉÍ€1uěnító! t udových ! lcí za JoJÍch Ýysotou uvě.

do!ě1o6t' poboiov.t a obůětevo6t, !a J.34ý po6toJ po bolrr E6.lD
11du. P.ígběntct DeĚí IJ'ld@é s!ádv . lo'bodulíoí Ýětě]na Eětcb
b€'poělosta1ch 6bo!o 3! \ 6vý! vJ6ti!pov&í! '16LElt úctu a ýděěn@t
Yě.ort 6po1troběAaú.

DěhrJ.e ť!Á1. věeD p!\.oc.vnító! rEo@dDých 3dělovAcích pťostřed.
H' }tstí po 't!átě .Ýýcl !b 'áttáilních p.acoÝlěd tlol&át1 zA Po!.o-
c'. oóDoťďcb '6voód á !tt|\ rohs oDčaDú vybudovat l!loíat1r:!ě 6teovtě-
t. n.b!a&Í A v ttod'ná.h \l o.udoÝé !toúěk' wJa.tŤoEu Ýúu 1 c1ty
n!ě.hó l!.lu. ]

soudru'b á .ou.l!u!t' oDčaBé' vysoLo oc.ňuJeo ÝAĚt Ýtast.n€c-
tou' 6o.íá].1Bt1ckou lláciÍ.

J.!.. Ýé!t' buět€ ! \ ntt!1t
(etdé přáÝo' 2a.a.].9qi8.)

vě.!r č..I.o.lov.rcLéu 1 .larl

ráĚ1 tl.!zÍ .poruot'ěsn\ té!
s'yd ryĚlolttátíl &!6 ' |e.dý! oka!'t't.! 5 u|nt. cítíDe . Yá!1

s to'',.íB. vá'!. cítíre !\|vou odpovlibo.t 2á ilivěru' tto.ou J6t.
!ás obl.lopllt. ?!osíú6 Ý\'ás' v6 J!éN věsho, co Jg dlahé ň6Ěln ná-
!oó0!: l| €d €Jt € se u!óst i 3Ýý!l cl'ty k n1ě6E1' co bý 'D€!6nalo ná-
rotlÍí káta.t.ofu. věoclEťlo t6ó 'ávtsí !a Ýás| nA váě.! Ťozhodbutí!
nozhoduJto ltétnlcky a qDudř€t ví!€| že Jét. toho schrPntl

Eromí otálká dd6ě}á ilhí| dotá'€@6 náJít východ1s\o ' !.álně
sltuácé s Ytddnout sl s.lú1 v těchto těžkých chÝítíib? N.bo doÝo-
líDé' gby aootlpovětlÍbst nolo'ÝáŽ.Dých čí 3í1y ctzí socl.llsúr w.
volaly 'á!ah voJ6&' ttď |á Jsou fu na:ie úzaí? cbc6 6'Iad Eěkdo'
!60 !á !á(l nsĚl loclsltsťtlctou vlsgt' gby gs tato ÝoJlré z.'.
Ý!átua do uuc lA6tch !\É6t' z nlcM už větělB od6šlg e budou
tlál odcEz6t? !v51í 8Edll někdo, ' € at 6aD1 vlá&tout DéWí!.? rv
!ěříDe| !o to doráž.ué '\'a JeLýcbko]t po.ldín€k.

Žádau J6to' eby s€ v{,áDr Yo1gaí př6d5taý1t.ló opět ulal,. svých
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ru|ú.í. .'6ou vái 'a to ÝděěD1 e zavá'ánl do toDc€ 8vých žlvotĎ.
||..lr. 'Ás věAr v tóto cht{lí o l.dbót potlpoite to' p.oč Jsf!.
.. .l. .vjch n''ůcí Eát1]'1. To| co Je podDíDtou' aby Ýaš. 1 mĚr
.t.r!( Eě1o slvsl. Po.tpořte sítálu o lon6ouihc1r qbs' voJlka z r-
..h| ú'á!ú óo}ús začít pootupně oachá'.t . rtA].o!.c ťob.c odóJít.
I''.t.vt6 66 'Poru s !ái1 plotl vš.úr' co 3toJí tomrto Ú.uí
ý d..l.. PoDo'l € Eáo 'á!.ánlt rFo'ok!cí!' zsblsňto hazsldbí hř.
'' '.uóy naělclt né!o.!o. v to[ J€ celý €nysl nsěélD Joeúú. Ío J6
It.'ll|oklsd' ebychoD !otů1 Po!Íáěovat v polltlc.' }t6!é J8to dáu

v.!. důvěla nás zava'uJ.. tl3e€ vÁ.L poÝ!.!utl Ý této 'óú1 ' Ýá-
|.lÚ poYěř.Dí Ý1ádnout. U4o'nět€ Eá! to' žátlát.-ll od náa' .by-
' h'[ ví! 3rouŽl'u'.

Př.6Íd€nt cs. Eoc1alktrckó ! €publui|
IÁrdvít svoBoD^t
26 Íá!o6nj sh!otÁž.tě!Í čssE .'. snft.olrsď'
u€ ýlÁdu !6Pubr!1v tnž. o. ěEerÍr!
'á Úv 6č Á. DUBčB

(lu.té prcvo| zvlÁět!í wóó!í' 28.a'l96a.)

Iá!od!í .blotrÁ..lěaí wctlá*Jíc z JgdnoDy8bé vůre udu vyJád-
tó. Ý. 8tovkÁch !6so1ucÍ' }t.!ó óocházeJí !A aitr..u ráťo(bílo
.rfo..žiErí' poYa'uJ€ !A nut!á P!o}ůá.lt.

}. lláloeí Bb!o!áž.těDí Pov!žuJo nAóá!€ obsaŽ€DÍ cssl voJ6b pě.
|! .t,átd Ys.ěav6*ého pattu '. !řot!.p!áÝÍ|í' odPoluJící !o.l'!&odní!
.'ů@ýfu' cbáltě sPoJ.ďch n&odú 1 vs!ěav6ké gúlouYě.

2. I{ótoóll órEo!áŽilění Ýltláá ilít p!.gl.ledtu ropubr1b' Éoil.
..áv1t61ú! {áťo.bího sb!@ÁžtlěDí' Ýtády' K@tDtstldl.é 6t!a.y
č..koBrov.lBla a !á.oilDí lrouiy 'a J.Jlcb ús1lí přt Dostov.wch
'|.doá!&h a(í!6ňuJo JeJl..h ús1].í !a!ěřsnó t o.tstřeDění ibsĚníno
n.noloÁ1ního st€vu Ý MÚÍ zo!1.

]. Náto.bí 5rEoúŽil.ní Jé pÍssvě.lčeo' ž€ l9dt!é !Ú6to této !e-
E. J€ Ý6 6po1óč.natÝÍ socrau8tl.éLých dór'oit! a Btátú.

4. t.&oi!ií 6bro!ážilěDí J. př.8Ýěóěotro' Ž6 nsě. Ú!áda J. Echop.
nÍ záb€zpoětt neš€ 'Áp.fuí tEanlce a 'ádá vládtr' aty dúsléttnó á
nrlhodně tlváb n. óteoÝ6!í a'dú.16.hór plně!ú l.onl*élaích t6!.
í(nů co ngFyctlloJěíbo o.lcboóu c1zích ÝoJ6t z nsáí !oB..

'. lÍátod'Í 6}!o!óž.lěDí požAdulo' atý bylá naodkla.hě @ožněD!
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o ..b.'P.čmá DltuěgDá srobo(bá ětEo.t v.och ú.tsÝnícb.Ýláil-
Díob ! .táblcb 0!6&0 a t!!t1tu.í' vĚ€cb16reDícb lděiovA.ích
p.o.tč.ilH. z&oÝ€ň t!vá!. !. toE' ábý bíir p'opuět.u!' !! sÝoDo.
.lu vě1cln1 náě1 občané' kt.ří J.ět. J.ou prot'.'átoaně .Ež.n1 .
v.t!ěDl č.lkosloÝeBvú 1 o1tÍ!r olgát\Y od 2r. epn. 1968.

ó. Í|t|.oťbí !!s-Á.iÍě'ú zdúlaa;uJ€' !. n€ochÝé&. ..t!vÁtá na
'..ádá.h A ltolÍtj'c. ÝJhráěqých . přlJátých v *ění| P.q!!adrÁ:J a Fo6lalové. Prclůóě.DÍ čÚlo.loÝc!.Lé ÝIádJ. Poslslc!' !.
!.v.'oJÍ' ž. trwÍnou lAtbltbj! ú! 'Í' áby DÁě d.6obat1'ačnl Dťo-
..l FobÍ!.]. boz luělÝýcb 'J.rú.

7. tllboůÍ sb!o!á'.tění lud€ !6oJ.ibáY!t v aoJbÚ'ěÍch .tn9oh
tlcláÝu vlá& o vý6t..tcíclt Jod!ání v ltoslvě . Ýl.ttDl p.o}tláě.bí.
lá!o(b! 6h!otá'(t.ní vycMtí .ta6 !. sÝých dotE!.nú], tt€.. Přl.JElo ods dno 21. .!pn 196A.

a. !ó.od!í sh}.[á'děDí ý'ÚÝá 'ě.che lt!' aby u(b.€l prÝDor
J..boir' aby 'g!6áDll PťoÝol.cÍd' tts.é by !oá|ryt\' '.!tnl! L m.
Ýýr 3.boNr rlotí 'óJ.Ď lrdu á n.ě.!ó státu. J6! lototlr . ro.-

:.-. *:. 
ýyJít z. .lt!!c.' r.t.!oE J!r. !.t6ÝíBu1' řóttt ..

l!('l!.ňínr '1Yotu tyi a t.'týoh lodÉn.t ó pob.ěovet v budo-Ý&l c. €Lo.lovcn.t. !o6t.lt't1ctó lgPbtuv podl. tut.b a př.tl-
.t.' J6Jího r1ór.

}Ádně ÝÁttá' átc Po uětch J.&áních ý ro.kvě Jlat J!'.t' ..
orl.tujo vý.hoóllko, lohó oÝšo' pouze . pod!ín&ou ultltsní t].1.
ilu. P!áÝě &eD oil6sl.1 itop1! itotogátú! 6Jezdu xonD1st''ctó
stlanJ sroEn6it.. ňíIÁ! táE: P!osí!' abyit. pňl J€.t.áaícb rychá-Žo11 ' pollilctó loálity tó.té 61tuócg| v. !t.řó 6. D!ěo lcpub.
lt}. aachÁ'tl s uplata!]l potřobňou lotvátrr . átříd''voBtt irsolr
p!.gvědě.!' ž6 .po1.čtý!1 68á!í otpu ná!o(Nl' čocbů s slová}ú'
pod v6d€ní' Úv esč !aJd@€ ÝJtchod&ko i 2 tótó tě'Ló !t'!rr.c..r

(&rdá právo' 'Ýtá.tní vyóání' aa.all969.)

2a.a. (?) čs. rozh]..! ý,sÍl6.L pEoJ€Ý př.dsódy vrá{' !iž. o. č€'-

&.Azí PřátoIó' soudlužB .6ouit!o't' . v.rtšb doJotí|'
É.d.toluJl přod vás' .bych 9ÁE poilěkoÝal !á Ýě.cb'y Po.zibavy q dověřu' ttolotl J!t. v upryn'tlých drBch ploJoÝova.
u Y1ád. A !ě osobně. vŤAcí! 6é .to Pr.ácé Ý poá.{ňLÁch !Í-
!ořá.ln. obtÍŽnó 61tuáce Ý nAěÍ 'm1, kt€!á áo (|otk1á n!ělch
clt.I a .1@tá nóšt'ch !oilt!.

Jet J6t6 už byu rn'o!!ován!'' 'účagtnu Jg.! s. J.dnáďp.g81ilolltq !.pubu.B Ý lotkvě. ctttěl bych Pň!' tóto É11ož1-tostt, (b:ázÍ 6po1uobě6né' vy.oc€ oc.nlt státu1ctou Eoudlo6t'
a16 l t!pě11@6t/ Ú á!Lí ' !o'Ýg}rr a po]'lttclou plo'ílaÝost
naě.lD ploa1d6nta LuóÝtL! svobody. DoÝoltg' ábyo! ÝJu'tl té.
to pří16!rtostl' g ry.Iov'.1 !u 'a to Wtí.E\Ít dí} a FoJovnsěí hlubolé úoty.

hBítt v'.l€.tlo! DostóEvch !o'hov@d t'ad6 oloowtút čb-
uo8tt !ádDých Ú6tábícrr ď&tno Btátu a JgJíclt !átb!ně 'Yo-
lsltýcb v.doucích přod6taý''t€1u. Dohodlt J.o. Bo té' brgv!í
'á6A(!r o- pllnc1pu ottchoilu zatlrátt1ě!ích voJ6k á u'oÝ!ání ná-
.l.dto l6J1ch pobytu u !ás. !|áb6 !éJ.e sPoru g váll ná Jo-
Jlcb úpr.u.! ulyctilonéD odchoitu. \tsí!. věak být tlpěrtÝí a
nAdál. t rozváž!í. !€!to odchotl buťt6 p!oý.(t€r postttpDó .
v nětou}s .á!ích.

v 'áJu) notltEl 1'ac. náš€ho ,1votg odoJdou neJdtív. věs-
cbM voJ.k. z !ěst s 6tó}!lor 6. do Doýých p!o6to!út ilodnG.
ttlvó ťá'o úplEóbo odohoitu rioJst z n6ě.ho úzgll !'16í být
J€Át.,tořueotÍ'ovánJ' s budou p!oléd!{vá.J' a příarrr.tafui
Ýlád!'!l r.ísty.

Dogtalt JBE. uJlĚtěDí' ž€ !ah!a!rční voJs|@ sr ltghrdoo

v P!.'. ďa. 2a. !'!PE 196a.
uat6!1á]'J, !s. )

!$r9š-PdEJr-cllclsr
st.Áo9lÚto J. uDnht !.L!D

l{g ot&tu Daě.bo 'P..ýodaJo'
aé .itu.cl' '6J!á!a ' tů.itllla
nálodní obřany oilpoÝÍdá :

NÁloiltí .b!o!ážd&lí .ss

JatÚ J9 J.ho 6t&loýláto k .orčg..
JÓJích @J.Ít!voh á!P.ttá. Dr.a1.t.

.Pl!tí. l Ettál. tlŤívo vyóeé lotlázy. JeJich .4}El@ bylo D.do-pultlt' .bJ' doělo t o'b!oJ.!úDr ottrtnutí . qaovar nveprorrtr,
.by byta p.ř.ě c}t!á!ě!A 'áp.&!Í lEsríco D!ěí !.Pttbrrry. IrovydáÝai
J6o! žÁ.bá il €láÍ noÝó !o'ká'y' '6&áB s oh16.t6E E uJlětění
YoJ.l Pětl z€d' *. notloJdó |. potulot! o oóztťoJoÝá'í Jo.|Ílot6E .la-ší.a!!ády. l.á! ze to' ž. DJ!í J6 p!.itevěÍ! t.řeb. a cia!''ou cel
!€óoPu6t1t toníLí|ťty a přípaibé bv.plolóváňí.

v 6ouěá3oóE !l!pětí '' óa1á !'rovokgc€ by tlorl1s 'pú6ob1t v.1vpož& 3 Lata.trofá1Dí!í násl..|b|. {no' 51t@c. Jo 1 nA.tÁlq bt6o-



Ý!čšoý.t ito ň'.tlhícb 'ál.'íto.tí !.!ubulý r '€ řír€al vě.ch
!!é! .tátDí 6P!áv' !i.táÝá pbě Po.Eí'.ao írád. s o.tatEít stá{.
Dír oÍrtEúr. xoů'bét!í bŇ t uP.d|oÝtbí Boc1áu6t1okáho .y'-
té]' Joho! Ť.š.nÍ J'!. přlp!.vovau n6bo Dý!í Ét!F.Ýí.6 l
PÍoý.d.ní' J'ou ttátí ÝýluěÚrr v|tltř!Í tál.'1to.tí. .'o rĚát třc-
Da pooltoptt' '€ l. .&o!ňs&{' '! ryÁí &ou oÝuYňováq' n|Ěí
Í'óř.(taou 61tu!cí ! tDdou táLó 'íi ěa.to ltDřáibou a .toěi.-
Dou plátnolt. Fo.ír Í|'' $y.t. Ýěat poc}'optu.l ž. J'ou to
otá!tý' kt.!é hndou ÝJ'eóoÝat l!črtý č.s' tlPělÍÝogt a d.lěí
J.dar'ní. rúr!író vl'al laacovsi !o'bodně' ! nlMbávotr Ío'gttou.
. větěí tlíll.ilao.tí l Fotl tb' EďÍ by chtllt D!ět !ocbu.-
tt6lou cÚtu olaoŽovat.

J.ltnotu tldu' kt€!á ás v pool.ibí .lot'. á 'Ýláět. Ý upb'alr.
v.h fu.ch laoJ.vrrt' p]'!ě .ď1Í!' qylq D€J6! Ýá v...t!áD!o!
Po'l.lou' ÝEpFub{ a !!dáJí' arg blaa vtpluhor á nÁděJí 1 plo
m€. cbtěl b|cb Ýy'.klbout - pob&l to Ýob.. J. !ož.ó .o'ltěo-
v.t - př.i'.váí! po6toJ' lt.!.ý v těabt.o d!.ch 'auJis1á Daě. E1í-
d.ž. J.JÍ obětavost' J6Jí v€rtá odóálogt vlsstl !fu r.PlňJ.
Jt6totou' !! naě. Cou€4.!o. o.lov'dá 3vó ď1o ťlo óotaých ltltou.

Přl kážil(b !t'ob J@€ ryglolt J.! a Jfi ná Ýág' ibá'í 6Po1u-
obč-é' n' vaš. děti' uA Ý!ě'' builoucÍrolt. Y tsloýýob o}Ú'''ctch
|..zdý pochopí' co Jo llroÝat 6v0J ltó| !:lloÝát !vo! 'la!t' J6JÍ
'!ěl!Dy l .oučáglost' J€Jí LlrríÍu l. p!áol'' zna1l &!6 1 Ýsš1
.ťlvě.n t Álb a PoóPofu. aotu 3€ t této podpo|. !ťoJ.Y11. orFoD.
nÁ .íta Ylastní n&o.tú! Ď..bo státu' !€Ýto6t &robá a vu.' Ýy-
vělalícÍ 5 dáEýcb bl6tot.1clých tořod.

Elt J.e .tá1o !ň.'l očfuá nsJe ty botttotJ' }urbrraí' ituchov-
aí a !3te!írní' ktoré .a 6tal6tí ÝrÉvoltla Eác€ tliht této '.-
eěr ar€ ďt'lt Jse6 tlté p]rou oilpoYěilÍrost z! zsoboÝání těolrto
hodáot lBo briloucí 6m6řác..

op\muló dDJ €s ate1y obEovgtou !cn1'€6iácí J.ónoty obou na-
át'ch úřodú a Ýšoch ná!o.Lt$tí. u.áza].o 3o' JaL n!5!í!ně p.vď

J€ Ý't!h !6't Čoclv a s!'oÝáty' a PotÝtd{lo !.' '. touto 'koui|-
lou 3. J.ětč víc6 up.\ro1lr chtěl b!'ob ' ool.bo 3!.!c. pod.l.o t
z.F.m oo:léÚr 61ov€n.LlLu .ároinr á Ýř.1á a upřÍeá 6loY.r
|.t€řýtí 3o po.taÝ[ 'a ucttov&í J€dnotné a p€vné !.pub].!ý. vo].-
4r !l vážíÚ p.Ýaéňo PostoJ.' }t.rý 'áuJela sroÝ€nliá !á1.odní !a-
ila. .'A|.o př€daeda ý]ády chct ltát ís6ál. v ě616 Ýr.dJ| Éďó
zoliane vlá.bu věoho naĚčbo t16u' obm mělch bodo . vš.ch !á-
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'od!o.tí' Ý1ádou' kt.rÁ po'ívá P1n. dúvěly óěbíor. tříay' !or-
!tot'. a lntsug.uo.' vě.oh 610ž.! sPol.člo.tt . lta.á oho.
tÝoJ ú6tamí Úaitát dlÝě!y' oPětom. potÝ!'.Ú 1lild v uptyÚr-
r'cb Óeúatl.cvclt ila€Ób. gpláooi oilit,aíou .lu'bou Ýěct .oot!-
rl.D l ú@ú ařctoYeábo ě..to.lov.ÚL.b 6táb.

zÝrÁětĎ d doÝolt. říc1 !.lou.L 51oÝ t pří!1ulojHt ártádý'
b.'p.čúo!tl a ltdovýdb r[íoí. v loct t 2o. !! 2l. .spna t
Ý nídoduJících lbáab $t..p].Dtu Éí}a' Ý.it€dí !!!át'' PotÝ!-
'.qý př.i!.sib1ctv.! Úv Eě' Dřo.1il.ut.! !.ptbl!v . vláilE' .
tb J!t. 't!řárÉ:rÍ bÝ.Plolóv.Eí n€J9Á voJ&a' .b l cl'í:.rícb
občei !.lí '.rě l Ýartý! bot6'r .t!át&. xdyly .. to u.!ýlo
lodsřtlo' Yýcbodldlo '. !ou&gá .1iu!.. bJ' b'lo r.!om!t.b.
t.|lí' to'vú.' ď!útloveo.t . l&ó olb'ole!ýob .rož.L J.
J.dlott ! ' r€'tqýcb po!irí!.l EcBllao. p-&{ Ý r.pub1tc..

Iáa. 'á io' '. J. tř.D! Po(lětovat Ýláilě !.Pubu}ý' Licá ý.
Ýážých chvílích' b.' úě..tÍ íěktd.ých J.Jícb ěro!n' n.óopu.
.tu!| .by 6. oob!úlrt &Jí ě1nuó6t t pÓÝnč !t{t. ! uo.r tó-
to !uó . !ř1 př661il.Etu r..pubttv. sllbrJl vlb ýě.ú' t. Í D!.
d.lo cihct J.ili'lt tal' .bych ÝyÝ.dll Daát ť€públlhr '. .lort.
t. . obtíŽné .ítugo! A .pld.1t 6í1g vrádúho !ť9!!m. v'q' ..
přlto b&t.. !Ídtt tá€.ito!! co llit Á.dotár.' ád'á J'.ú áír.

vá'.íeí Éít.l.' ll.d. D& t.i ].laóou .. slta!'' v očÍc! otátbr!
Jo Ý.ě. lo'bo.tortí . váč po6toJ 6FáYDlt? J..! fo'bo.Mt pobaěo-
l.t ' polítlc€' JgJr' íllad polotlo leibov. 'a..it&í Úv šlÚ.
cbcl PoE!Ěov.t Ý pln.Dí p!Ťgeflth. !sobláĚ.!l 'Mirý' !.bol
Jódíu. n. l.bo 'árb6. .lo6tálr Ýláó. tE'ě!u rt.|ll' 6 t. J.t D!
ú!órE nltlní' tál 1 abldr1ční póutlbl' Lito J. !ut!o dostát
Vě.r 'áÝ&tót' vyPlývaJícíl Iťo !á. ! (lvoiutteďch t ÝÍo..tFel-
ďcb .!ruÝ a Jodllbí.

Ío .€ tÉá 1 dohod ljodaanJtob v obl'€t1 'ár!!&lěDíD. obcbo.tr.
td. d!o. t!v!t rtá .Phěď !{tá.lú t itluh. .ltev J.dlDě t.h{y.
buds!.-u Jó pr!1t t.té .&l. xaldý J1.tě poor!.Pí' !. !pIDĚDí
1ěch dloulodobýcrt úLor! .oclal&i''óté Yý.tsÝby' !.t.ré poÝa'dr
'. dts.i&í' uóbyro dřív. o tír opíš í.buil. .b.6 tú.bou táďl-
to!tÍ. Jla Éo.Ýčdě.!, ž. vuila' Lt.!á od seébo Počáttu .v.
čbno6tl . 'vláětě nýDí do.táÝ€rá P]nou dúvělu l1Órr bld. 1 Ý
těchto tlž!ýclt .b.ch dáÝet vě..hv .Ýó !Í\' L 'áb.'psě€Bí v1.5t-
níob potbb ttfu a k nďÚ.t1'.c1 Y.íábéb 1 bo6pot}tř.&óbo 'lvo-



ta. věříll ž. 3. tnrdoD. Eool spolohnout na váě !oz'lE' opř6ď
o cít.uÍ náě1ch nálot|tl 3 Ýy.ol.ou Btátnlctou odpoÝě.lnost 1lthl

čtEost Ýlá.ty chc1 $Dí záoěř1t fu toEbétní ř.ě€ní dú6l.d-
rů udátostí Po61ci|ních dDů. E to!út pta1P!.WJ6 vláilá už nJní !ě.
tt.!á opatř.ní. Běh@ !6Lo!1tá eÍ ÝypraclrJo .lotu!€nt' 6 ktoýD

€c obřátí na Ýlódy sss' llDR' Plx' IIl E &B' .by co d6Jd!ívo
bylo abáJ6o Jo.taáDí o po8tupn& o(lcho.lu záh!e''č!ícb ÝoJlk

' č.. ú'.tóí. Eěh .lvou týdDÁ budou přlplav€Dy podkledy Prc h@-
podát.lá le.hání v lo.LÝě. v nlcb budou 'eh!Úty 1 Dáv!!v ná
D4p!áÝu .tú616.ll.ú ldéloótí l1[úých ilÍlů.

u!ýc}ůoně Js Eúťlo ao!Últ'oÝat poibílb p.o čb!o6t ták1ad-
uích o!.áDó !tátu' vě.t!. vrády' z.!á Jo tŤobá lycrůo obno-
vlt ápoJ. s doplow' pÚíut .lož]ry p.o uit!'ová!Í voř6J!ébo
po.ádlul 'oFóne Ýo vouých !ě6t€cb. oběané by Jlltě uvítau'
tdýly oeod!í Yýboly olael'oÝály v€ lpolup!ác1 3 ÝeřgJÁo!
Ď.'p.!no.tí 31u'!oř plo zábe2p.ě.ní pořÁťl}u, t11du ! bo'póčno.-

t1 vá6 vě6ch. zvráětní pozomosi Jó ttotE vě.oÝat noÍúa1l'zác!.
i1tuace v Pr9u6' s přoto chc. vlátla ploJgitndt pří8tušEó náv'by
Iálo.tního výboFr lrráv. ó..ta haby běhe dvott .b0.

lrlÁdA &té. lchvártta !ěLt.!Á D1D!ádná o!atřóí' týkeJícÍ .ó
t!'sku' !'o'b.!agu á tg1.Ý1'.' któ!á odpovíilalí Eoučlsné D6no!!Ál-
ní !1iuoc!'| ].dy J. l!6bá uptátn1t pln6 v1lv v1á.ly Ú !o'hlal'
t.l6Ýrz!' á č!:L

s@čssoě Jo nubo zall'6t!!' ab' u.lélosil po61.ibích dnú no-

'h@ě1ly 'á}raó!í ž!'Ýotní pobíÁl.y udí. hoto J. t!6bo 'AJl..
t1t Ýě@1 prootlgilby sk1í'oň' z€Eědělských ploduhú, nobol
ěLotty' t.tóŤé by zdó by\t způob€ly ča6oý,D zpožděDl!' Jgor n6-
nahlsdltobé' z6J16t1i plylulé zásobování obJ.9atolBtvá'ÁLr6d.
aíll itlubý 'bo'l a pál1v6b M !'@' 1 zá.oboÝáDí !ý!oby Iťo Jo-
Jí rycbl€uou nolDAlvacl. uDožnl ráfuý á plJt|ulý p!oÝo' škol
a 'dlAvotÍtlcrych září'sn1 a lenězíích ú3taÝ0l výÉaty D6Žil' dú-
cho.tů a ostst!ích p.EěaÍc}r dÁv€k. Uuožn1t fuÉet d@ú občsoe
čssR' kt€ří Jsd v z6lFan1čÍ ná dovolBré notlo na 61už€hích

x toMr' aby 36 '1Ýotní podbín]$r 1ldÚ noubď6ily'J9 ti6ba w.
no]ožlt potřob!é úEuí t záchování kltdu a potódtu. Ploto Jo

nutno oilel'Žovat roáážný postup Fotl sitáD' kte!é by t€ po.

Loušely o !ozýá..rí občanBké &ÁŽně, o wÝolÁvání Provokací' atd.

- r 99_

v douv161ost1 9 řoš€ní! těchto oté'o& záháJ1u &Eo JodnánÍ
D uoýDóDí !á6lé.tl.ú č1bÍo8il z.h!&1čních voJót M Dá!oó!ÍE

v€dlo těchto úkol0 bud! vlá(la 1 v těchto !1@řádďch potlEín-

LÁch ug[ovot o .loibžování zátoMostl podl € ncě1cb zákon] a
pt.dpl.ů. u1ioŤÁdDá opatř €ní' ttold vJ'pl]llou ' 6taořádĎó .1t@-

co' dÓtlou rít JoE itoěssnou púsobmst. Ngbuóé to Ýždy 6ÍE&|ó á

budé hoitně zá16žot ns Ýaěod pocbopottí á na 8chopnost1 Ýě€ch

ortÁbů gtátní 8p!áÝy' př €dévělb no nóiodních výbloch Yšoch
Útupňú' sby Měly ná1ézt 6rféÝnou !.íE 6vých ro'hod.utí.

včo!6Jší J€dnání vlóEÝ 3 pŤod8€(y l(W oě přoBÝě(lčl'lo' !s .Á.

rÓdd rýbory Y úlurýcb il!€cb 3o}Eá1y výMou úloln př1 Íoše.

ní Ď.nolDárnícb lDdDÍnek 21votA owánů' DěluJl J1Á za J €J1.h
prócl a w6tovuJ1 p! €.ýědčo!í' žo budou taL Dadšoně g ob6taYě
poétupoÝ l t  1naě l3 .

vló.l! 6e u6nósta' žo !o 'hoilDoc.ní vhl}1é E1tuc. !ŤoiÍ!tou-
pí Ý D.Jlďátěí době př.d Iálodní 6lEoDÁždéní Daší lepubllkJ

. p.og!aú6! nďuált'acó naěoho n&o.tního žlvota, ó P!o!r6Do'
6kt1Bího od.itoňÓÝání přotÁžek a nono!Dá.1no6t1' wÝoloDýoh
ptÍto@oEií ct!ích vol6k v náší .6El'. |.'!íD€ DJní vš1ciEl nA

koždé! 8hrpnl Ďízóí př1cMzót B Jooď!ú' p.gktlcrýd Btty e

zs1ožít tek n&Ó&tí a lo!ÁlDl Jednotu ná konlďétnícb č1nÓch na

v 16kovéD p€tupu 36 p.oJ€Ýí poBtoJ naě€bo l1du L lealltě

těcbto ttDÍ. chápu vgěe clty' drsŽí apo1uo!čsné. věřt € věal' '.

z obtÍtté Bltuace d1že@ lelubtLku ýyvé6t J6noo 3 cbléitDou bls.

Ýou. tle.urě odpově.tiě rozuroový příotup náD uEožní' 6by.h@ oo-

htt| byl pot.lóJl' Prnlt útoly' lteré J3ú6 3! il9t1.

v této aouvblo8tl' váa p!o8í!' .by8to 6€ vyva!@al1 unáhlo-

nJcb 3@óo. v í6pŤ.bl €dné s1tuác1 totlž v€llt lóhce vŽE1táJí

č33to Plotlchldné a znsčDě zk! €61oé 1nfo!Eác6. vyv8!uJ@ 66

toho' aby ná! po6tup 1 pŤollaD řoš6ní vznl't]é s1tu6cé n€byl M-

ř €n n.doEyĚleď! rad1kau6deD. Jé€ú p}e6Ýědě.n' '. !Ýchodfuk€!

2Ú Ýznít1é 8ltuácó Je cb13dď ro'@ a lozÝážDý Poórup.
obřgcíE so nr Ýšochrv 'lAcoÝDíl.y E závodocb 1 v ze4ěděrBwí'

kultulní e vědocké obt6st1' E placovílky vř6ch 8táinÍéh e

hogpodéis}ých o!éáDl s Ýýzvou' átv .vd p!ácovní oběta@BtÍ po.

h l l  Ý]Ádě Ý  této  vóŽné s l .usc t .  Jseb s l  J1ot ' '  že 1í € á  l e l

".Jrépé Ýít.' Ja\ýE s@ú!eB nspřít své úé11í !ak' aby n6ěě 2oúě
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n.utlpělá ilátěí 't!áty. c..b L lApl!ěDí nrělch cílů'
' nícltž &.6 n€!1evut . rt.bo.uáDq 8lev1t' b!d. těl.lá .
ň.!.h.tÉ. vod. J€n př.. llpěllvou' lo'ÝÁžrcu a obět.Ýou !rá-
cl Dó6 Ýě.ch. PoYDě věat ÝěřÍ!' ž. byl !. tó dn.s !.lá 6cb6-
obtÍžůěJěí' 1doá . dílo soctllb.r' J €h. l1ilstá tvář ÍJ'-
l.ou ' Čssl| ' této tě'Ló doby ú6pěĚ!ě. Jé to úoždé ÝĚeI( J.n
tc!i'.ý' buó€É-]]1 1 !ádál€ J.dloťtt Ý p!ácl 1 llluí o 5oc1g-
u'tlotó č.BkodoÝa.ko.

věřír pdvn6 J.lÓ této 'oDě ! 9!ogít vá6' abyst. 1 ŤJ' fttě
t Ýlá.til po6b/t1Í .IúÝě!u Ý obtílné a 5lož1té tEácl' kt.!á ná!
ě.tá r ÍItÝoŤ.n1 poiLí.ót přo @lut€ěDění p!ogť!.r .lalěÍho
!o''o& Bocl'dtttnr tt€!é J6!. vyJáďtl1 Ý loloi|noÝé! ÝýE-
J1 D.!í 2.!ě.

(P!Ác.' 29J.1968.)

4,é'-!!) c". lo'bts€ Ýy€íal !ťoJsÝ É€.|r96dy l.s. s. !'. sEtov-

b.'í .po1eběe. Úěí č..ko6loÝ.Bt. vlqsti' d!a!í Éá-
t.l.' i1uÝ1l J€€d t vá. v up\n!ůé době mobobát'' roh.' ž6
t' Přolě č..to. Íětily &.l ÝyJá.řu to' co Jót€ .1 !ysl.l!'
r Ý'dýclry J€6! to potaáBl - bovoĚtro 6. D1 lehč€J1. cbtěl
bycb Yd| t.ě řícl' 'o J.ětě Ítk(tý sg !'. Ýěák D.hoÝoř!!o taL
t..to - ílko '9íí.

J.o J€ilt!á věc' tt.!á '1 v ěcrrto d!6clt dáÝota óíly - to
J.t. byrÍ vyt náĚ u.t' čoě1 a slovácl 1 ÝĚloha1 oststnít tto-
ří J6t. 3€ v této těžLá' lnad b6Jtě'ěí 'ilouěo. !ácboÝall t6L'
ž. g. ú1 DgtloBtÁýá 610Ý t vyJáitřmí 6rých dílú á sré úctý
} v|L vĚ.!. slléttí!.' přsd vá!1' .}1ó!ít .. př{d EĚí! u-
il.., gtláuíD 3€ př€d J.ho obět!1' stláníE s. pl€i| J€ho oóva.
ho{t a rorYahou.

lgcbc!' opatovat' co už by1o ř.čó!o v ploJóÝ€ch prssttt6D-
t6 s. svobody' plEíbo taJ€!!ítg Úv Eč !. Dubčota a Př.ó.g-
dJ vrády Itts. čor!íka. Dovolté di' ebych ú:l.uv!! oéobně' aby.h
ř.Ll' co cítí!. J6 !l.lc! Ě.d€BÁt.ob: a nepložu ls.! toho
Ý 'lvotě !áro' ral ž1Ýotopl! 'lúi6 a vít.' žo D.byl 1€hÝ.
l1t.l' dŤíÝ6 J6€! 31 D6Dy61e1' '. s. v 21votě č€tá J€ště ně-
co tělšÍbo' ě€kaJí Jsětě tě!ěí .o&bo.tnrtí. Nyní to ýí!. Uply-
Dulé foy byly tíE neJtěžďíE' co Js€!! Ý '!.Ýotě zaž!L. A vír
táLá 1 to' , € 3nt' datěÍ itry' kt*ó 6toJÍ pŤ€il ná!1' notuťtou
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vír dobře' co Jo t.á b1aÝní! Éoillěte! Yaětrt ÚÝah' i'o to 1

|,'^.dDět úva! naělclr| a io n6 e, oóó fu9šta' al9 po cólou tlobt.!-
l.ho pobyfu Ý río6Lvě: Jat to l nl'd Ýě€nll 3 c.1ou lopubttou b!.

tl6ní t €a ěa6o €i1 Díěts Da porů.óy zPět' ne bi1álct n.ě.ho po-

l.d.ovébo ÝývoJ€. uaáloBtl pollodDÍcb &ó utá'aly' 'o J.Do Ý.
.véE do8aÝaÓí! rl.uí lgdo.enl.lt někt€Eé fslíory' ktďé Dod.tot!ě
nlě vývoJ ovllYňují| př.ósvěí! fáLi6' v!áJěí t is'í!á!odní'
z nlcbž po61ó'ó vJEo6t. rcJvětěí á noJtě'ěÍ t.ňpul.o. !.ě.ho .E-
Ž.ní. vít € ' '6 .o pol1tó\a n.ěÍ 6t'a!y po.tupbě gt.ta př6dbětd

k.ltl.hi á tlaku soE6.bích soctau€tl.tých !@í' tlá}ut ].t.!ý 2l.
6rpna přeloótt ilo broz1Ýých !o2Dě!o. Ic8šs zs!ě byla náblo ob6á!€-
rá oblovélou ÝoJ46).ou !ocl' Jí' čollt 6t6Jď! 'pú8ob.t byto ab-
dolutĎě bo2M.lěJué a Ýylouě€aó.

Bob'Žol' tŤ1k!át Žo1' ne!í tato 61tuac. v h13to!1t Eělch ná-
lodú nová a loobvyklá. l.gl.tbou 6o ta]< ótďo Ý čóstýcb a 3lor6n.
okých dělt!éch a ťLa.tně u, po .buhé 6o tat ótllo v€ tlvacáté! 8to-
lotí. Je v toD t!6a1ta Erých ná!odú' J6J!cb' v1ast Je polol €

ilo ob'Ýláótě c1tuvého íí8ta toloto konibontu. t'€ Ý to' t!!rt}.
úéuí o noÝé 3pol6čogLó výboJe, tlaaltá těc!' ktgří 3ó oE'í JÍt
tÚ !spř6d' tlag1ká poEwu Dá!odú' Lto!é s1 kládo|t ý61tó' uě16ch-
t l lé c1 l6 .

rALoÝé úsllí ntdy není ólatLté e u @tých n6o.lú Jo dÝoJD&ob
těŽké' dÝoJĎágobě opoJobé . !1z1|.s! ne'da!ů' D€ú€pěctú' ngPochopo.
ní. {yglíe|'o JaDo 31 tohoto ll'zta bllj. vědoÚt' úy.]'í!' Ž6 Je.
tuě1l1' žé za věoclmo to bu.lé@ mt6€t lladlt, evěat - ! io bych

!Ád zit&áznll - n6poěÍtá1t &as . takoÝou o€nou' |.t..ou !á! ptln..

61a noc r 20. !a21. BrDm.
od toho okao'tJ.u s€ Ýe 6@t€1tió! nebo'p€čí oc1tlo n.J €n vš6cbno

naěo pol €dDbvé ú3 í' o1o tlo.lovóě loJzákláibtěJěÍ' Ýltávtlě .x!.-
t €nční hoduoty nÁs věěh . .tát € J.bo 6trv€!6nl'ta' 8Ýoboila' řÍ!.ní
naó1cb v!1tř!ícb žólo'ltoótÍl ba 1 sx16iec€ a b€'Pčoost k.'dóho

Íáěe JodDá!í Y logkýó Eěto neobÝyklý !á!. vy víto' Žo J3@ ta!
n6př1J.ri rroJ€ihou 6 J6ou vá! aá!'y otolno8tl' Ža ).to!ých.o tá!

kdo z !d. do6t6l á Jodal. uýa1{4l Ž6 to n€!u.ÍE !ozÝÁ.lět' dÍE6 J.
to plo @€' st €Juě Jako plo soudluiá Dubč.Ls 1 o6tátní Jeětě pří-

11š tě'|.é a bo1e6tná tó@.
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Ro'hodovAt 6. Ý táto 61tuoc1 bylo' J!ů Bj' Láldý áá! !o's/61í'
EsJnl Plobt€Dattc|.é' ob.gŽóní '€[ě vo&l$' va!fuv6ká 8&louw by-
to lřutou stut.ěnooií. 8á!6 6PoJo!í 3 .loDovu b'lo c.!.'@ó' b-
folBcí J6Ds Eěll. 'pFw !á1o' ltolo žáibé á D€J€dnou $!o bJll
odtá'ád vícg na vÍlu ý p€v(ý Po.toJ Bělch nálodo' E.ž DA f!l-
t1cLou mál6t 8!'iuaoé. Do8t píe.íě ndú ýěá]. byl ..l.lováB po.toJ
ÍAěIch Pd!t!6!ú' tut'ill J6!c t Jígté obtí' €' v !1cb' .o vnělší
ÝoJgDllý 'á6ah porlt1c|ry octl. v.óět1 J6Det 'o 3vět' t né!1 8'Dpa.
t,'!uJ., '. Ýěik v.lDocl př1JEotr !áilěJl lobFol€ní ř.ěeí' no' co.
Lou Jlného.

za těohto okotno6tí J&6 byu p@t3v6Dl !ř.ó .llt.oá' l něhot

Úohl! J.Eo oibítnoui Jdq'tol'' ]<orylodr'8 a búái ýýloJ Yěcí do
.ltu.o., k{y ctzí voJób zu8t&tou t!Ýat. nA náě6E ú'€oí . € vóoDl
d']Blodlry Plo 8uÝélonítu 8tÁt!t potltlct. p!áva' €\om!:&u 1 lco
!čípadaé noÝé ].!i!.ké obět1' J.2 by pát.ně tAkoÝ'to to!íLl'|.trrí Ýý-
vol s lobou přbo31. !odot'ýkó!' Žé Jeo bňď1 do úYeby 1 to' žo
v učltáB tíoEatu íolbýÝá D€' o&!ítnout Jgkétorl pt1!p!!pblv.
ŤošBní' 2. někóy le v záJml ctl a chEá}t6ru !á!oda lépěí n$t..
vlt bodálu !o'ba16nou b!uě.

v€dl. ioho J.!e 36 vě.ik do@ívoll, ž. É6c6 Jal iáloq|to }ď!J-
Dí Do!ďlt J.Ětě ! €D.ata].| žo přgs Ýš6ctno' co s. .t.lo' J.š
!!ývá 1 d].ulú Do!no6t' ttetou J.iko poutlLové' 'otlpov.dDí 'á o!u-
dy .tátu' nogEílo D€chat n€využltou. Ploto J8Do 66 Do.té'o Dohr-
sl1l bl.ilát J.6tI J.dútou Ýýohodloto gPočívalící v PřlJqt.]uá! Ioo-
P!ot!|rl. I Ý tÚto přípg.lě Jólo .1 bý}Í ÝéťloEl .u!l.ó}!' zaJD.tt.
loBírníob . h1std1cLýchl kto!ó t.].oýó ř6ě6ní dŽ. !Ít '6 násl..

PlGt Ý&' abv8t. Eá. věř[!.' '. Dóě o6otní oe.l' .ě atiú Jsto
Doflrltnír lúo! př1loz€ně n.by1 lh6t9Jrý' by1 plo nÁ6 v to! o-
IsEžrBu Ýsd}€Jší. Ro6ho(hrlícíD nolgntoD pro nás bylo' 'da 6. Je.
ětě !ý€uJs trěJotá Dožnftt k toau' abycho. 6o poluÁll|' ÝyÍó6t č6s-
.lo.roÝ.n&ý atát a éoc1s].16úrs ' kllzo' do l.t6ré n. Ýlástní v!-

T.tová oožÁo6t 9o záěá1á !ýáov6i pot6' &dýŽ so la.ď a J.dnot-
\ý po.toJ č.Ekáho a álov€Etétto 11.b l vBtultr c'.'ích ýoJsk n6 nÁ.
š! ú'.!í plně pfoJovu g oýuvlllr postoJ Dáě1ch pa!to.!ú 1 Dqět'
.ttuscl o.obnÍ. v tóto sl'tuacÍ JaĎe so poslóz€ lo'l'ltu JÍt .t!u.
|loll c6ltou' c.5tou koEp|odgu' dáÝajícÍho ns.lěJl ná poklaěoýání

- 4 4 -

v o..tě| 4Poěaté r.dno!. To bo'ro 'bu}ou Jselalící .tilnou uaá-
no J.ko záLlatl EožÁého ř.ě.Eí.

laě. .o.hodoÝtbí ov!.! !6bylo al p.L loEó. rývllo Fltticlq
d.tt a ooc á by]l &!! !1 věiloll' ž. to'hotliutÍ dž. bjtt lldo! a
děJlDDl oan.ěono 1 za přlJatóln{ t 'a z!áilnó, byu &'o 31 Ý.do-
ú1 1 Plobl.Dot'tčnogtl ! o!.!6ní aaě.!o Mndátu. ho.ír' alyot.
vě!ul' že Jloo n6'dlě.11' ' € J6!o !. o3tř. €třotu - 6 Dlltd
pďtnořy' 1Ú'1 3óbou - ' € l €!. Pou, t Ý€!I.!ó ď6ur.nt!c.'
kt.rá n& bJ'la d@tupM.

z tobo Ýě6ho ndkoň.c wbyóbu'ovalo ř.ěoní' ]Ctďé u' 'lhnrb.
zíÁte - pto6.věÍ! z proJgvÍl !Fe.l.ldltá' plmÍho tsJ.Dl}. Úv xs
. pĎoilB€.'ý vltlóy, &toří . D! .o'dí1 oil ďtclá]túho le|'rllé -
ploduÝlt'1 J.'ytóE dÁr Ýě6Í. buj'ěÍt! a !i.oz@1tolděJěí!.

J6k už většbou Ýíto' hláÝ!í body doJe&ání $o'r 'rEuba tro'
1.' ráš E1tříí 'lYot' pč.tvát€ní čél61ov€!.!ého 3oc1.1t.dt

Ý to! ihrchu' Jel. lyl ÝyJádř.D p1.nv Úv !sč od l.ihq' brd. .lÁt.

2. Ž6 o€1ý tmto loll'tlotý 21vot nóbud6 ří'stt 'aaou oogarantrr
vládou' st€ věólt do€ava.bít1 'ákon'ě lvol€nýd 6tátbí.! otgáíy'
v t@to .!ěru tnrd6 1 !áťotlaí .rE@ážtlě.í' J.bož Jsol pitd.odou'
pln1! všechÍv Í\'d.a.' 8Yěř€Bé ut Ú.tágou a it,.lěí!l !éloDy.

3. lésto.1ov66ká 4}BáDtční !olít'.kg buil. d.u. it!ž€t do.Avoó-

/t. voJ6I{ vďááÝs}é ulouÝý obssdll! ú'6í é.sloďove.La' JaL
9. plaýÍ v toúlElté' .10ěá6!ě á tlto ýoJ6ra' anl Jr.Dé @!ít\ý těch-
to z€!ú s. n€budou Wóšovit .lo EltřDlch 'áležli@tí !qěí '6d a
opět z ní - po uo.naltlscl s1tuács v čs$ . od6J.tou.

5. Rovně' 6č bud6 itát. Ý .tuchu stč!ího Ptollast pbtt lvou po-
tlt1cLou l\t'ůcl v Bšlch D&oil.íclt Po6po11to6t.clt. xažď óoEdď
č]ověk Jigtě u'Dá' Ž9 p!ávě v ].!1'!' tóc}tto ittd o6Yěděír. tato Da-
ěs .t!á!l 3vó acbopnostl' ž6 byla JádÍnou leálnou 5uou' !6hoP-
nou vé8t n.ěo íárody. Jl!. všlclml př€ďě.lč9!l' '€ tuto .choplost
buil6 lcaLaloÝat 1 Edálo ! ž€' 6JodnocoE! kol.[ Dlbč€ilova vottoEí'
! cb].á.hou b]'.vou e !o |!.b Ýyř6ší L pťosp..b'r l.óovábo b'rou 1
Ýs.cbqy gÝé. plobtáry ýíltťní.

To J6ou 'á6s.lní body dobod' Ý€ kt.!ó úÓske$té J.ó{ď Ýyústt-
10. tó'dý . € Jr8tě ptÁ' J6tá $ou JoJlcb 'án'ry.

ot.vř€nó říl.áE' '9 . p!o! vě.crnu púoc Édt.l' Jlcbt !áD qý-
Dí bobo' a Jt!ž upŤí&ě' z c€1áho sldcs aěhrJt' - za óa$ébo 8t.Ýu
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&Ýěta n.trÁ náěo zo!ě žÁdrcu llíou lsÁrnou gllancl q eděJl n€ž
sÝúJ vlá3tDí loEE a lůaÝně svou J6dnotu. s€b.rlo tyto ÝěóorDy
3vó 3chopno6t1, kt€!é Í& v h1stďl!. už tot1lďát polobry po6tř
Ýlt .€ p€ně na Eorv' s€vřďo 6Ýou vú]'!', zatněli 'uby a Jitě![€ dál
aÝou ce8tou za 1doá1y' }.té!é Js&. po Lgi|$t nsp6ďÍ na sÝůJ ětítl

PloBí'r vás, ábyste po lfBí vl!ě boteBtÍ a lo'tlořč€ní přlstou-
p111 k výBtgitlab Jo&tótÚ! s cb]'ai|trou hravou á tat řír6aJíc Ý.e11

i*J. :'rědo."ý !oá'! do }Bstl'
* .'do totíž o to:

voJ.t8 va!ěavské sdouYy ttl uěláký čs !.JÍ lootqt, Jal o to!
hoÝořu !ř€d56da Ýlátly' i. tdyž o otápoÝé& JoJiib o.tcboitrr z Eěí
'.!ě Ýládá zaheJuJ€ J.óáĎí.

BudoÍlo nro6í1 uě1nít ittořá&tá opgtřmí na ú!€tu tl.!hr' .oz-
ltlaou a t.16Ý1z6' aby sé ' něe rr€pgalo a nodluÝl1o plotl zett.sDtč-
ně politlc!ý! potřobéD a 'áJuů! !épublrry. na úsolu !ÚáÝa 6potěo.
Ýecíbo a ghloBžáoýacího ÝJžaóoYabá opst.eÍ povédou t ťo'puótě!É
po]'1tlcř\ých ttubú a !.!6z.Eí Ýaútu itá].ěích poutÍokých .ttán!
vláilě !ud6 tř.ba dočlBně poskytaout nÁktsó 'Ýláěbí právoDocÍ.
vě.obu t.to opatřdí brd<'u učlněná tla 'átladě !átonl.tto.ó D|Ó-
J.d!á lrcrodní sl|lo&ážilění v Éíštích .ln€cb.

Yětcbt. .pol.čně cháPodo' ž. Jdo o 'á6abý, kt.!é Žp@tuJí
l 't.žlrJÍ pŤoc.. Ýybuitovcní d@obAtlcll.ébo €@1€t1sE!! véříEe. žo
poc}DPít.' Dloě to$ ták ,rÁ bý! ! EtÁt<!€to Ý€.l€ní e státu poittlá-
dď 'rý ú!yBt. věří!o' Žo to vě. pocrbpÍto J.to @'bJ.trý ple
.třt.l €l plo n@nau'ac1 51tuac6' L ottchotlu c1'ícb ÝoJdl g L opět.
Dér' ulycl'l €ttl toEpá naěí .ocláugtlcké tl6Dobstt'ac6.

I!uví! t váD o ýý.!.6ilcícb BoBL€v.|.óho J€ltnt|ní u YědoBí d|é ne-
&Ě!né ocpo9.dnost1l !ío.ó dEls 1.,Í Da bod!6ch 1 neJřyěěího Ú9.
taÝního olsóDu !.pltbllly - Nálo.hího 6t!o!ážitění . ý Jeho' čolo
! v.Ěí vúle tobo ěagu stoJÍ|.

|Íá!o&rí 6}řo!Ážttění .P1!uo so ctí tu ihobr' ktá'á Du Élp€ilá-
1a v upblulýct! poh'nrtých dnoch. zdlcuJící větš1$a DAšich poslaE.
.d 6o ploJov1la Jako státočnÍ' sBchovafÚr svobo.lDí zá€tuDct' svó-
tD ltfu' !t €ŤÍ 1 za pčítoeo€tl cl'ícb ÝoJ6L m naeoo ,rrgur oo-
L'&.l1 hÁJlt !6!á]1t|r a 6Ý!c}t.YA!rý vý!.on p!áÝ neě1ch ústavních

s6 lteJnou zodpovědností chcs toto Ná!od!í .}Eo!áždění přlstou-
pl't E. !Yé !các1 v novó gl.tuaét' ttané po náě.! návlatu ' rfusLw.

tlóloiloí 6tEo!úž'.lěnÍ Jlž vJ'dA]o své plob1áěoDí |. této BttEcl'
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l|1!|Íé jé váD znáDo' a !ožádá1o Ý1ádu Ťepubrj'ky' aby lieó ně Ý
|]''.]b11žěích dnéch pře.t8toup!1a sé zprávou o óoskeýBLýcb lednáních'
'L. svýE Etanoýl8kee k JeJ'cb výsledtůí 1 6e svýEí náÝr\y no ope-
lrení' s!ěřující k všé6tramé no.eal1z..1 ž1vote v nsěí zéni.

.re BabozřgJné' že lléŤodní shlobáždění ploJedná tuto zp!áÝu
vlÁdy € P1nýD vě.loDío 6vých práÝ' své oilpoÝědlos11 e spo1uodpo.
vJdlost1 jako ofgón' jehož EouhtsBu podle Ú6iavy čsssR podléhsJi

'lakákÓt1 uJed.é!ít dotýkáJící 6e gÝlchovanogtl á úzebí nédotk4u.
l'o1nost1 .epub].l\y 1 j €jíbo vnriříího po11tlckého uspořádÁní.

Nazn9č11 j6eD Jj.ž' Jgtý!1 cestaDj. 9e ubí.gly Egěe úÝAhy běh6B
J.dnání v uoslsě. K nln pŤistupoÝa1o 1 vědoEí' že 9e 6ÝýD1 Btano-
vlshl pŤed6toupíEe pÍ€d náš ud' př €d úst'eÝ!í orgÁnJ'rsPublllry.
^ že buóeEe poBlézé vygtáÝeni 1 néúplogDéou goudu česu' souitu
děJin. Neboř jsn€ v těcilto díecb stanul1 ne oplevdoýé .tějlmé
ktlŽoÝqtce' kdJ Je tteba EyEl1t na základní hodnot', &té!é j.
lutno b€zpodnínečně urrÁJlt' aby no5. nÁ!oq' Dohly opět nabla!
d .ch  a  vykroči t  vpted tou cé6tou '  k te !Á  Je  l1n  jed1ně v las t !í '
kte!á oilpoÝídá sEJ31u dějl! 1 sEyslu JeJ1cL! Beotlé ex1sténcé.

váš poEtÓJ' tt.szí spoluobčglé' v ulrynu1ýctt pohnutých dnecb
d€non6trova1 Ýěrnost soy61u ngš1ch (lěJ1n zposoběB' ktérý naš.!
oh16€' uznÁĎí 3 obd1v v c€1én světo. By1 náD tou néjÝětší posuou
v piétěžké! úko1u' kte!ý Jšee úusé11 pln1t 2a hřsn1.eb1 Bvé

z celébo értlce vá! .těkuji' soudŤuz1 .lěl!Íct & !říslušnícl 1i-
dových nlucí' kteří jste ngšé záýoily pŤeDěn1u Ý bešty p.Ýnosi1
s odboólání' kteří j6te znoýu dokázáli' j.tá ti16to!1cká odpo-
vědno9t váE v této zen1 přísluší. Díb 1 véB' !olníh]4! kteří
Jste letošního léte Eua€11 €k1ízet !1odJ své c61oroěíí p!Áce ó
zabezpéčovat  "ch léb néĚ tezdeJší. .ve  s tínu taĎkú e 1 € t a i te l '

Díry vÁE' pŤe.lgtav1ielúú Ýědy s kultury a zvlÁště prácovníkůo
t ig&u '  .ozh laau e  te1ev1ze e  všeÚ pŤís lušní lůn n .ší 1nt6ucenc . '
z3  véš po8toJ  n8vAzuJící  na  t re j1epěí  t lad ice  čeBkog1oÝen6ké vědJ '
a kult'utlr. A zvlÁštnÍ díLJ váE' naše .t!ghá D1Ádež1' bu.toucnogtl
této  zeně '  díh '  ván '  .h lBpc l  a  děvč6ts  za  ýáš e1án '  odÝghu 1  ! ÓŽ-
vahu.  Dík  1  ÝéD'  soud luz1  z  á .Dáóy  1  Bezpečnogt1!  k te ří  Js t .
Žůstau' ná st!áně sÝého lidu. s díky A úctou se obracín k nsšíú
ženóE' Estkán' kte!é buš11y plojlt dny úzkost1' utipení A hoie'
31e které jÉte nÁE žůstály pevnou opolou.

zvláště bych chtě1 dnes, v den výločí s1oven6kého bérodního



_ 4 0 6 -

PoY6táÍí Po'l|tlkovat ó1ovon6L.] nářodr za lo6toJ t J.ďtotě naěí
8ool,u.tl'otó l€pubuly a uJi.t1t Jo' z. uilělá'Ó t'...ttno' att'
'álo!!. lo'ho<butí o fod@lulaét 8tátu lolůo tsti pt'.Jato ' p!ód.
potlÁ.lol'| t.t!Íau' to Jo.! l 2a. .íJiau t.l. vóřít'l. sÝé Ý.áJ.-
u. Ý!t|lty' 8tátdí 1 6tťsat'clá' d&o pll!ě ito po!á&Ú . žo L t@r
' obou !t!An !'úo do.t!!ol dob!ó vú9. r'06ÍÚ' abych r .6 v io'-
to 6rlřu a..lávau vyvé8t ! !í!y 'ádqý!Í doč6.ďDl' ! voill.Jěíll
tolgnty á E1dn6 e 3 důvělou .6 8ouBtřotlll! na Dří'n1Íé vyřgě€ní

A n.Posl€d . .teJně JáLo 6. c..Dí} - bycb chiěl }áno !Á!oit-
ÁÍho áb!úážilění '' E .Ýou olob poilěkovat pť.!1il.nttr t€Pubríky
.!ráóút!! !dtrs!á:'ov! l. svobodovl .a to, JgL zá.4|ú v !o!o!tul
ttcý by1 plo ltát 1 lEo !Á. o'ob!. n6&@ěí.

souě|36ě' it!a'í spoluoběmé' FooíE' .bJ6t. iólt Poc}bP.aí l
Plo !, D. JóJÍc}r} b.dtá paóto těž|.ó bří!ě Jed!ár!í á lo,hodová.
nÍ. I ry JM€ J €dnarl 3 Ťo'hoťlovslt s6 Ý6 8tÍnu taílú a 1otaó61,
Eoé byr}' !a rBó€! Ú!.!í.

UJ luJt vá6' 'o Jé!€ Jsdnall . lo'hoóoval1 !o Jab Ý1s3t.!-
cl 1 voJócí . !'ako 1!.lé' tt.!í M!y31í ne aobs' e'. Dá 5vé '1Ýo-
ty' .r. B ž1vot á builoucest !t.ě1cb nálodo. l Ýe J!. r toboto
'1vota . této bldoucuosil c.cb . s].oÝáh a vo!.o v!.}to udu ná-
.í '.!ě .. B vá6 otEácí! . vý'vou 1 p!o8bd' ttďá Dás Ý upl|-
Dulýclt ó.ch tol& pos[ove1s| J6!. s váD1' brět. . ná!!' PáMtuJ-
!g n. pov.liné 3 pluty sÝatoP.Lul.oÝy! !.ep!1pu!lr06 lo'tor Ý mštch
řgdácht l{gboŤ to by pat bylá llttočná pobroM á ltut€čÍú poťáž-
la náěí věcl'; po!ážke soctáusDr' !AšÍ .vobo(tttó čo.k@lovfiD&.
socbltttcté lepubllh|. Á to .. n.3!í státl t

(P!áo.' 'o.a.19óa.)

!9g.-!.q9:-F.sÍ!g-Y91-4sL
v tócbto dÁ6ch PřocbÁ'cJí nAě6 tÍ.at!6Lé nálody' čoě1 á srovÁ-

cl, o.udový!1 uitélostll !Ýóbo víÝoJo' klÉ!á !o ltluboo. lřo!íta-
J1 Ý E1Ýot6 č66kos1oEnEté l'ldové e@itý! ěs6Loltovonslá r1dová
.fitlilá J.dEo'llAěEě podpoř1h Fohlálgní přod6.dn1gtla rýv 16ť'
vÚ(' čssa a Íóso.tnlbo 6hlotáždění t sltusctr Lt.!d Ýzn*.rs vgiu.
po! 5 á!'ád na ú!6ií D.ěÍ !.pub]1b. v€11t61é' pollt!čtí p!6coÝ.

'ícl 3 ý.lctltl ÝoJáci pochoPlu. vÁ.!8t á sroŽltoat Bl'třní a Dg-
't'ú'odně poutlcké sj.tulco! švou !o'vážDo6tí . utáhěDostí po-
'ltiÝDě ovuvntll výÝoJ ÝaltlbÍch udÁto6tí v Že!'' 2stfénilt 'bý-
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tečDéqr lív6p!o.tttí' á tÚ! v''!áDě po.lpořlu .lo'''tÁ a obtí'úÁ

JodDání Úěí óst.$c6 Y IosLÝě.
vysoc. oc.ňÚ1 postoJ Éí6lurnítd čsIÁ v těcbto b.ltíctďch

.h.cb á w.loÝuJl 9& 3v. Po(těL@&í. ob.ací! €. na vás' v.1i-
tol.' Polttlclé D.ecwDílv 3 6po1.čo!!ké o.!En1'!oo' ÝoJrv a
občaÍb}é Plaoovnív' abJ.t. l !.dltlo ÝĚEt!€!!ě podpoaorďl tbl.
1í Ý.ócď .tř3oy a liátu a vó.ho !!š€Do ]lilu přt u!ych].o'ró to-
6o1lťleo1 'íÝota Ý Dáěí locl €l1.ttcLé Ý1á6t1' n.ibll á. 6tllnout
o!o!6Ll a ÝáĚÍIěeL' }t€Ťé J.o! Přl Ť.ě€Dí .].ožltých .ltuácí .pat-
4ý! !.doe!. ir.n E.IdtÝ' !otÝá!qý ! ó6g1clý po.toJ DÁt Úl'. véat
!a co!iě' ti.!@ J.t€ !..touPur Po.I v€.l6níl trorD16t1élé 6bany
č6lto.lov.n€ta v l.ibu t.!'

Jeto Ý!c}oí Ý.lttol o'b!oJ.'ýcb 6tt čosLogloven6tsó Boo1.tt6-
tlcló '.!ubtlb ut1áilát l

l. Íaaól. uFÝňoYat v čo!Lo61ov.n.ké uitoÝé t!.!t.lá o.!!n1'o-
ve@t' voJ66Lou tsá!6ň ěs.,' ! Pš..ně plnít !o'\áuy ! nářÍ.6ní
v€u.t €lú a Eáě.lníLú a Žab€'p.ěit vy.olď stup.ň přlpÍavgnoot1 bo-

2. Bolvtuout ÝěBbeotr Poroc úz6BÍt 8ber.\ý! @gá'í! a
náaoil'í! výbďó! pří obtově n6!á]rÍho 'tÝotÁ ' n.!Í !ó1.

.'6@ př6.v.ilčón' Žo ÝĚl'cbn1 Pří6bĚníc1 áúátly t.nto DlJ D'-
tsa' .tful.dně 'Pbí.

E66íil6t leFlbub| !. sýobott]r

{Rutló p!Ávo' ,o.8.l96a. )

!&!!J!!!:!!9..x!! rá-
E!1ótl Ýnltla J. PaÝol aibó6ová1 vš6! Dří.luě!íh l|ó!o&lí

tt6zp.ě@att á sbolu náP.av!é výcbow Ýý'Yul Ý nlŽ .. !J. p!aÝí:

"vělcbl občaíó lAěoho 8tátu ttc'Lázdt, 'e $ou otthodlált boJoEt
!a h'!áEí a déDb.aticlý 6oc1a1í6ttcký spo].€čon8|ď rád. spolu
. @ě1!t občgry' příBrueíb| č6. 11dové ďDádý a Ltdových ulucÍ
8táu v Jodnó tqilě 1 přÍ61uě'íc1 sbolu ná!odÍ|Í b.'poěDo6tt . sbo-
'u !áplavné ÝýcboÝy.

Dovolto D1 pfoto' abych váE touto cogtou poilěkoval '. p€v\ý

post.J' Jí!' &t6 Js3Dě přol.ázsli odd.!@t Bvé 3oc1.u6t1oló

Ý1e!i1. .'!e! př €gÝěilě €nr ž. l nádál.. b'd.tó oběteič . 'věddltě
plnlt úLo1y v 'áJd ÝĚoch naělch občúú' potř6t!ó přo zléhoÝád
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pořáilbr s k1lóu a tí! 1 & no.nalt'lcl' Yttlt.ulch pd!ěťí v9 €tá-

(tcrdé !sáÝo''o.a.1968. )

qlltlrl !s!!!é.glé!!!.!
cbl.pct. a dávěeta'

váB v tě.bto &r6ch otrací&e. cho@€ Ýdú J€ěiě J6d.
[ol1 ibéB6! ďlelzácí dáós.. a dětí po.lětoÝat 'a ýáě lozhoibý

Pogtoj . stat.ě!ó ý1a6t6n6ctÝÍ' Jo' J6to ploJovti vuupl'll'lcch
těŽvdb dn6ch. Jo ho tlpotřobí dn€. t v budouonoott.

BoJ' ]rté!ý JsD€ 6Po]'.ě!ě Bpočalt.' n6ď u kono. a néókončí'
pokud [o ngěo! úz6aí budÓ J€d€n &d1qý tl'í voJál. lÍÍk{y Bs n'-
úíří!. 6 Ýýst€.l&.c eosL.Elďch Jodúáíí' 1 ]dly. cbÁP€'!o' ž3
Ý €oučáfuó době J6ou náěbl blavaílr !břáně!t !o!u!' .o'Ehl !

J.ibot! utlu. I IFo dá(t.ž J€ ib6! fo'hoduJící to' co Jt 8poJu-

Jo - v'tah L vts6t1' boJ p!ot!. Yě€[' !.tetÍ Jl rrbužuJí !.!o by
cbtělt. uBlžoYgt.

PřÍLŤ! těotto &!ú aí - sqtŽEÁ vLÁsTIt
v iluchrr toboto přÍl.8'u zúatÁ'áEo j' ry - ýodení ú.t|od!íbo vý-

bolu čsrí a vóťléňí J€dnotuvýcb oraan1tacl ilětí a blÁóo'€ . n.
lvýcb rí6t€ch do té dot,y' (lotuil ú! to doÝotí !taĚ6 ěo.tj6 eÝědo-
!l s Ýeě€ .túvó!'A' o Eíž nás ibos '!oÝu 2ádáoe. vJ1ětuJ6.6 vá!'
'. nltog vá6 1 sěbé n€ďadÍ!€. N&dJ ne5r6víD ' postolú' tt6!ó

J.Do 'auJď1 oit Poěáttu ns'áLoEóho vpádu cl'ích ÝoJBL. Žád!@

oL.Ežltý odcbod clzíctt 6!!ád a oDnov.Dí poěxapáD. ná!o.bÍ 6uv€-
!6!ltý e s@statnostÍ. Tolt' kdo z!sd11' Braí oiloJít. cbcelle éo-
clál''.Er€' atg 1td6lý, dúBto&\ý' d6!ot!et1c\ý a .vobod!ý. Eoto
d6JDe Jeětě ls.tnou 8vou důYělu soudluboD svobod@t' Dtbčoko}'l.'
serkoÝsLéfrr' c6!Dí.ov!' (!t.aloÝl a t.D' }ts.í Jé bézvýb!ádÁě

PodPofuJí.
Ro'hoduJící J.ou š€ 8poločtlé člt\y. lóní J'!ó o.aty' D6. spo-

l €ěoý poBtup Ýš6cb o!6gd1'ací tlětí 3 ELád€ž€' !ó € vĚ.cb.
stužba vla€tt dno6 znalará - naótuPlg vělcrnl bDrd o Ftác€l

oler1'uJB tE16áóy ía od6t!eně!í zPúóoboDých škod' E 'ácbeu
tÍlody' \ obÁově dopEáv'| k '16pěo!í zá.obováDí. p€ěuJlo o dEt1'

!@ofué . É.8tétlé.
v. spolup!ácl 6 v€ř€Jnou b6'p.ěDogtí týolrú. pořódtďá 8lužby.
lláěá !íóto J€ po boh! ú8tglních .aaánu naěÍ lopubr .y' Á16-

tá!d!a Duběoká a Jí! v€doné gt!a.y.
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E3cuJe6 l cyĚ16D!ou na t.'' ttóří PŤ1 31užb. YI.6i!. polo'!'t
avó '1Ýoty. vzd9J!6 ho1d JoJlctt peótcot

Íla6t1 lu plo€pĚclu' 8obě t€ ctll
Bo.l€p.eu !á.tupc1 Yě.ch
o!6ďlací dětí . Dládat3 cssR

v há'. 29.a.l96a 14 hoiltn.
(IIádá fuonta' Jo.8.).966.)

E-s-ts.99sěgséJgu!&ré.4lsge!
1. za zátlaihl Pová'uJolt. '.bó'P6člt oilcho.l cbích ot!ťoJ.ných

'11. Žádá!9 Ýlái|u' .by uzevřela itoho.lu o ěásově vylo'oďch otF
pách' ač .lo úplného odcbodu cl'ích ÝoJ6L' aby t€t byI'á otnovsE
pr.íá BuÝo!6D1t. laěoho státu.

2. Y 'ále no@l.l'ac. polrttctého' hospodÁřBlébo s tulturní-
ho llvoi. v čssB žádáňo, aby ústaÝnlE ďgé!!!' orgándD v1ádJ'
Ií&oilní f,lonty a o!63n1zacíD sd!užÚÚ! Ý !á!od!í 1!onÝ! !ý1a uDo'.
Děna v Eglbátěí době EolBáiEí ěllrno8t vč€tÍě č1nno.tí publ!t.ě!Í.
Ťo náD leožÁí eow P1D1t Útoly' př.tl ].ts!ýd Ý souča6né tlo!ě

J. Bs'podÉínoěně t!ýáDo na tob, aby c12í yoJ.ta a JlDé ct'í
olrcny lgBp.ktoýaly Eoglév6lá Jo.tnóld q nov!ěěovoly .o tto Eě1ch
v!l.tŤ'ícr! Po!ě!'l. z toboto iťlÝoťtr' ab' ot€lz1tě bylt' plopuětěnt' tr!
8Ýobodu plottpfávně zád!'@í občárú dss. sPotu g tí! ýyzýýá!€ Ýrá.
du' abý 6uv.réBě !ozhoi|oÝá].a o vó€ch 6tát!Ích zárož1iosi6ch 1
v obla8tl vlt1třDÍ b€'póěnost1.

4. Ú6třodní výbď Ná.od!Í fronty vys1ovuJé áouht.s o postuýo
lvého pŤéd66dÍr1ct'Ýa ve dn6cb ?r.-29. slpn.l B J€ho lsotosty p.otl
poluĚ€ní guv€lsntty dss' kts!é otlpoluJÍ zákla&Í! fte!áD !szlĎá-
.odního p!Áva' Jákož l' ýěsE př6tbtBvá! o pŤáté1g}ýcb a goudtuž-
ó'Jch vztgzícb !6'1 8ocE11strc\ýer B6ty.

'. vy31o!uJ6n6 dí|. měsEr l1du 's Jeho !o'Ýéžď' J€dnotnJt s
I)ovď po.toJ Ý pobnutých dnocb' zá Jgho věrnost 6vobo.tě! socla-
1lsm e deaotlacl1.

obřacílo a6 !a ovanizaco 8(btlz9íé v Íá!o&tí l.ontě'Da Yě.cbt!'
.bčeny v css' ktoří 6t 1 nádá1€ uchovau n!ťo.tbí a oběe.]@u }E.
1o6t' aby 61 ne'a.tÍ!a11 . €ó!ť portl6.t na 6lNtočno6i' abycboE ho-
vu úÓ}ů1 Bpoločně ÝytvÁř6t sÝúJ Ýlgst!í 'lvot.

vyzývá!6 vó€clBn 11it čosxosloveltsLá' aby srjrD vlast€ú}sctďD
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pr..oov!íl ú.t!ír . úÝěóo!ě1ou ottPovědno.tí PÚobl !.J1atít !ou-
č..Dá hotpod&.L. tltďJ á !o!ral!''acl nal.ho 'l'voil.

UitĚ1.!. Ýě.' .Ďyobo poda]'t tÍIh! D.loobá .íry a .cbop!o.-
tt t t. těchto t.išoh lodríu.t oDnovlt Pou'ttolď t !.ř.Jď 't.

Ú.tř.lbí íb@ ráloibí t'otrl' Ý,.oc. ooofuJo .tátatatou Ú|lit-
!o.t' ro3Ý{'!o.t . o{b16d!6t F..t(bat! !.FDll!v I,a(HL. sYo-
bodý' Itsý .Polu c Politlctýr1 . ú.t.'!írl ěbtt.lt 66ibob
DrE.t., slov.ůý! E čďEíb !roJ.ý!r v úo!. lo.tscÝárýo! l.ó-
Dlbí . Ýy.ro'uJo př.6Ýěilě.aí! ž. t! Peocl Účtoh !á!o.lů' š..lo-
€lov.D r.lb l!i!r' tib.tp.čí !8tBl1'.o1 u..ho '1voi. ! o.lob(!
cltíab ot!ťoJ.qýoh !1l.

Ú!tř.d!í Ýýbď '.!oóí f'o!t'
(z.!.děl!t. noYlny',1.8.196€. )
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EPITOG

: l i . o o Ý l 6 L o  ě ! .  1 1 ó u  l  ! o . t . Ý ! k . t u
p r o t o t o l E

Í.l'ytl Jgo6 po.až.!l

asŽoluo. o6l'o!ávo.taíbo shloúlíž(lěÁí slévá.ly čED Plaba.
tt6'á by1E J.d!o!!'!!'bě !ř1lata 'a přítonno6.t,. g.í

2o0o llaoul ío í oh.

oblaoÍD. 6é tÍnto plovo].Áaín !a vš.ohny Egš. uauěst-
Dance b€t obl6.lu aa polít1okou příslušaost a !. na logtoJl
bt€.ý do o\up6o. naší '6!ě 'astámlí. J. tř.b! várí 'o.t!
ot6vř6!ó říot' '. soÝět6ký 5\B' J6 6tát.E to!.'''auót1o!ý!
.g Ýš€o1 Jsho chalattóri6ttcxýdr Enáty. Í.!í t €dy vra'tí
6ocla1í6!E atl1 '.štítoo ooclalislo. Pl&těďý !oc1au6úr
loúívá tat illoubo' ilotuit leJsou ob'oě.!y v laLóotouY
obrédu l.ho ooo6!!t6 !álqy. loJd€-u l. ohlol.DÍ ldlDu
lovětdkébo hpér1a' !ouž{vá přoltřédbl otulao€' Íýltcld'
Lurtut.nÍ a polltlok. řop!6só 66 vš6E1 olálé(tky ! tobo w-
prývaJíoí01.

valuJ€oo pt9d }tablou 1luzÍ' žé Jde o Dodolo'uoěEí
!é!o ilotonc€ o oby1t v6!uJ6@ó př€il uuEí' '! Yěr buo€ ba-
plaÝéno a uvéd€lo do ooloálních pomětt} tdL, Jat J6óo !t. to
!ř €dstavoÝal'.. varuj€!6 Př€d kl'@ou tlu!í' ř. nÍ!91 !. €d!1
6t.a!1ětí B .títnÍ DřéilstaElt €té' ]ťt€lí Dyt1 il €Eoklat1Óxy
zvor6d' lohll' ||a J€dnÁ!í v loskvě' tso b,t1 Jlito otroct
odÝtečell 6 tdo 6 !1!l také b'to J.iLo . !.no.luěEýot ot.ok'
Jedrábo - dotálnout zásad!ícr1 '!s!ěorú' nÓbo .Datl (to!onc6
',neutrďl.ly a .uÝé!ónlty|t.

v3!uj6!t€ Jod6n ttŤu}rého přéd tou D}.š16n}ou' ž€ lychoE
ée horýnB lu}ana postavl!1 !.otí BoÝětský! olbrolstlýh sllán.


