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p!.coÝ!í! úr1!í| a uvědo'.tou oilloÝědností PioĎl '.Ji.tlt 30ú-

č..ró lo.podtí.Lé rlkoly . nol.tráll'&l n.ě.Do }tÝott.

ud;l.JD vr., abycb podelt ibtit D.'dobó !Íry l .cbÓDra-

tt 1 'Á tčlhto t.lvcb Pod!í!.t ob'ovtt Polltlov I v.ř.Jbý .t-

Ú.tř.hí Ý'b@ tlttoibí 'to!tý v'aocc oc.ňuJ. .tát.lotou !o|rd-

'ogt' ro3vl'ao.t a óú.1eitn6t !E..1óoDt. Í€Pub]'l5 lňdýíb sÝo-

bodv' ttďý .polu s Po!'ttr.]dd . ú!t.v.í.r čblt.tt loueuDg

Dr!'ěů€!' futovs!ď! . č.'!tt.. PÍo&Ýu ' óoD. lo.l.Ýsrýah l.ó-

.&í a wllovuj. Př!svlóč.ní' '. ta PoEoc1 !sě''oh !áÍoóó' ě..lo-

.lov.D.t.Do ll.ltr tab€tP.čí Bull'.at bĚolto !tÝoi. I oóob.!

citích o'blojq'crt .u.
Ú.tř.dd Ýýbó l&oťbí '!6t'
(zo.děr.k. noÝt!ý' 3r.8.1966. )
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EPITOG

s t a n o v Í 6 k o  č é .  l t d u  L  D o . t . Ý ! t é t !

D t ' o t o L o l t

ltstyu J6no !o.až.ní

B.zoluo6 c61o!óvoihíbo shtoúážilě!í s1óÝá!D9 črD tniha'
lt.!Á Dyla loilnory6l!ě př1Jata za !ÍítonnostÍ á.l
2ooo DrscoJícíob.

ob!aoí!. se tíuto provo1áaíd ba vgocltny !aš6 za!ěst.
ns'oé b6t obleilu au poltt''okou přís1ušaost B t né lostol|
kt€!ý do oxulace a&ší z.ně za6tÁBu.. ,I € tř6ba Ýáo 'oola
ot.Yř€!ě říc1, žo sovětgxý 6va! Je 8tátéo 1opoÍlaustiotýú
s6 Ýš.ot J€ho cbA!ÁLt€Í1.t1clýd !Dá}y. ÍoDÍ to{Y v1a6tí
6o6talt6!u .a1'áštttou 6oo16t.i6Úu. PléštěltJ socj'al:'6mr
!ou'íYó tdk .tlouho' .toluil lsJgou ob!oč.4. Ý JaLllikouv
oh16du Joho Doce!6té záJDy. DoJil €-u k obŤol!!í 'óJEu
.oÝět'kého tDpér1a' pou'Ívá !!o6třed](ů otupAolt íyu!.cká'
].ultu!ní a !o11ttcké .ó!!'060 .6 všóEl &l'8].édty z tobo w-
plýÝaJíoíd1.

Ya!'uJo!6 !ř..l kr6!!ou ttu!í' že Joe o !6do!o'troě!í
íobo ootonco o ooyt. vg!uó6o6 přoit ilu'í| }. vš. bud€ ba-
!.av6!o a Eved6no do lořoáI'nÍcb Poétri tdl' J.ů lsú6 6r to
!ř6d9tavoval1. verul €úg Přgd kla@ou lru!í' ž. !áé1 lt €oní
3tra!l1čtí a giátní přod6tav1t.1é' }ťt6řÍ Dyll d.ootratloxy
zÝolonl' nohu ha Jédná!í v !o.kÝě' kaE byu laj(o o.i!oo1
oilvtéč6!1 a kde s nln1 taté bylo lako 6 néFo61ušďE1 otloky
Jednáno - doBÁbnout zé6ad!ích ú€pěcbr' D6bo !!áil itó}rnc6
.'néut'allty a 6uvereDtiy''.

va}uJen€ Jeiten .l.lůého pŤgil tou oJ-šloDlou' '6 bychoE
3€ holýoÉ !u}Ma po6taý1l't l!ot1 soÝětskýE o'b!oJ6ďú 311áo.



vallrlooo lroto' ž€ za lalcéřoÝýnl lláty s60Í u.lé . a.l.at-

6kýnt !řBw a nízkou tultulou. ir.ou to lldá' ktoří ! €!!ají
alt b1.to''í1 tohoto nÁloós 3 Jsou tu Jen lroto' ábý bráD1.
11 oí1ó .Ýých iBre!átor.]. N€tu.l.-t1 u !ás pořád.k a bude-
u to !otř.ba, doldó t obéa'€Íí !ďí '.úě DEoe€' €Eýt! Doč-
t.! ÝoJ6I. IBpé.ru! í. plo !ě Ýš€ - !á!ody leJloE nlěío.

Ý!!uj.oo l.dg! il.uhého !řgit přocsňoÍÁnío 6větoÝé oou-
.la.1ty . D&šíD boléD. !ág to 5aeo!ř6Jeě těší' žo J!ú€ š1í
s cbc.!Ó Jít dál po ólfávbó c.6tě' lÁ!. lllteěně obloÝ6kou
většbu Lu].tEaícb uili Ý€ .větě !a !vé .t!'!ě - 'éJ1ch
!o'!o.t1 Jlou Ýšak oeézÚé.

!řg! všóohna !&šé v3lováoí !d:.azňuí.!e| naš6 !áŤody,
ílš ěo6ko6rov€nóký soc1a11st1cký 6tát n.byl po!Břo!' lroto.
á€ néoob! bolovat. By1 8.aěo! na \ol €na a budé ou€ €i' tat

lalo tolllrát Ýo 6aích óěJuáoh' loLBlt s€ g lokléku a s

tě&ýe bř.Do!€! ÝBtdt s pozv€thout oč1 Ý'rú!u. co tedy dě-
1.t? 'áou ú6'1. !áEi Ýětšllou ltoé' 'vyl!Í č611t těžt.é tlřá-
o1 g těllébu ž1Ýotu. Jéou iu udé l'rtsugeut!Í a Ý€uc6

.obo!!í. J6ou tu u.lé ststeění' ěost!í a 6'dco! oplaÝdoÝt
(l €noLlaté. oblaoío€ 6e !a Ýáa ! íalértaYou Yý'You:

ŽlJD€ dÁr 6oud!už!ě a ěéót!ě' t8l Jato J9!é ž111 Ý
těcbto ita€oh. sd.Jo€ 6o Ý !&š1ch názor6cb !a soc1s1í3uu!'
d6ooklaoí1 a ÝraBtelociví zv1x1at. Dtžúo r)gÝ!ě !'ohlonadě
e n€dovolúo' áby !y1 !ětdo z našeho siřgdu vylván.

Né.lo!u6Ťno' abycLoú llkýliloÝa!1 ty déÚotrat1cté 1!6tí-
tuo.' Ltr!é !áoo vybudováay' eŤ Jgou to lnlt1tuco .t!a!ic-
tá' pottt1cté lobo Ytád!Í' ÝěeiEě o!8á!ů odboloýých' !aš.bo
zÁÝodnÍho ÝýbolE a gilaaických o!8áÍtů. lyto úu6Í být !ástu.
ptlltěo t toou' abycho! loblt vstlít ' pokletu, úgboř 1D!e
!átot1 dvaoátého gtol €tí aěk.ty potř.luJí d6oolrÍat1c\ých
1n5t1tucÍ' aby skonoÚ1chy př6ilst1h11 dluného 1obe'áto'a.

Edo !Ái6 J.ětě 6íru é d' €té p.o6pět cÍrúD d€úoktatlc-
kého 6oois]'1sou' ! €vystupuJte z Esč. Bud€oe Duéót d61 Éa-
oovat l €aá1ně 1 J1nýn1 fofoBor. xdo !ůž6t6' vyd!žt€ co !oJ.
(léls Ý řadách l,1dorých o1rtc.
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co vše} uilě1eJo6 Yšlob!í - laobovsJE. vůět Yšr!u' co
J. óovětlké' na!.o6tou pB51v1to. Ýailí-u sovětlxéEu óva!u'
'. o nlcb píšohe a oluÝío€' n€p1šo6 a nonluvD. o bíob vir-
b.o. Nobo!úg toily iloěá6ně né vě.loDÍ a!1 lélíoh turtur'u.

t €.hn!c1 e bolpodářgtí plecov!ící' vě!u!tó lu.lÁto oAtl-
!áraÍ pozolaoát ololoolo€ n&lí 'ebě a !íÝod!'. !ř1DlaEloo
11 La'dýo ila.r !'o itoloLlst!'ctý 6oc1s1ísEu6. Ň.'eFoo.ňte
hl6vně !a to' ' € n&š. c€la Jo př.d.vší! gAchová!í a da 5í
.Ó iÝíJ.ní 'ď1.h Lá(t tú.

odborÁřl a !rád.'!ícl' p.acuJte !.únsvně dá1' wu!í-
v.J!o Ýš.ob oožIo6tÍ. Bud€-rt to Do}n.' boit!ě c€ltultc'
.by6t€ lab.all óoltl ěsrstvých 611.

to Jo t6dy všc' co vco Jsko ělonová c.lo!ávodaíoh or8á.
nú /ot.ey 1 odlot.ůl l9!. !clro!!l Ý táto oluiloÝé ohÝí1t
řÍcl. J6E€ b!il1 na to' žs J6o6 prozátí! n.rli.tlll v !r-
óloh řadéc}t aal. Joitoobo tolatoÍanta. 2e v$l. obětaYo't
v tě.hto hl.to!1c}ýoh ilnoch a Polozeě'í Ýá! óětul.D..
J6o6 .lá1é . YÁe1' bEato í EadÁrs € r'áo1.

Ář žlJ€ it6úoklat1ctý 5oc1a1is@!' Ltořý J. cír€D !!šé-
ho 11d6tébo !!a'.!Í nB tocto sétě.

cslotÁÝodní Yýbo' RoB
čo i řahs,  D.p.

závoó s1évárný
/rvetaalda '  č.1 '  z9.8. l96a.  /

Řél(něté aÁřoóu llnou !Ísvilu !

stalov16lo vyoološko16]ébo týbo.u.

odóítáD. všschny podnínty' ti.řá by '!.6.!a1y Isp1tn-
Laci 6 poruš€oí !ďÍ .tátáí guv€loEtty. !ÁtoÝ(' '''od!ínty

lsou !.o bÁš !ároil u6př1Jat€lné - Jo to k$1!u16c6' }íto!á
vé gLut€člootl 'aanollí sk.yiou otupé.1. !é !áB€ nos}Ýtaoot
,dáaí 1€EÁ1'o!t1. BaitěJ1 ot€Ýř.nou okup.c!', agě k.n1tu1ac1.

záilán€' Aby ň6šo 1e8ár!í střan1cké á ltátaí oÍ8á!y ob.
IjÁJÓÉ1y tyto !ó'adaÝky;
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oL!úžttý' bg'!o.lóíD€óď o .úpraý ortchod Ýšoctt oku!t6ě-
!ích volsk a plttý př.cbod sp!.áw zeEě na na-| 6 6tát'í o!.

sáry.
BoólolrloÝÁ!í 'š6ch ďls!.itl(ů a princ1É našébo d€ookrá-

ií'áě!íbo procssu.

xlv. .J€zd s Jíú woléíé rsaáhí o.gá!y 9t!3íy lsou
J€dúýts opráÝněďo Etuvěílo Esč.

!!bá !áb'atta Ýšeoh škod způEobs!ých o\upací.

občané! ItÍžeoé ge ltáírt Jén hldýo a klídďd oil!o!én' oil.
po.eE nbulých d!í. Íoóelo6 9e w!ŤoÝotovat. okulslrtl Ee
to ěekáJí. B.aňts kolebolaltůo Ý převzetí funkcí. !aoÁ.

tulte .r Je. Yš6É !.ostřsdlry podpolulto guvé!6nÍtu n&š6-
bo .tólu a náě1cb o.8á{ů.

[y' loouní.té vylotýcb Ěkol Ý ?!aze s€ ot.acíD. k
děrlib]o p!6ž6Eýéb uíÝodů € fýzvou n3 vytÝ6ř6n' 6Do]'6ě-
!ýoh Týbořo na ob'gnu Eoc1a113N' gÝoboily a suýoréEtty.

vyookoškolEtý Ýýbof Esč v !!6's

/^Ý6ntBa!tla, ě.I, 29.8.1968./

Ť6!o8!Ao 'áslaď ' € za6oiiá!Í Ýod6bí Úv čsu dDg 27.8.1968

!!€s1d6!t . €!uu1]<ý - luitvík sÝoloila' hlha - E'ad
vtádA čssB
rá!od!í 6b!oeá'dě!í čssB

tř1 vš€D !ochop6!í Yaší nepř€dstáýltéhě těžké s1tua-
c6' přl vší úctě k vaší oso!ě' L vaší ttosáÝa(taí p!áct a6
'ícbfalll: ltá.ofu a stÁt!í suvér€Eliy - ooď!žoo. !řllEout

J!!e tobo !á'o!u' ž6 dn€s o ita1šío osuttu z€oě ns'd:ř.
lolhoilnout aal sÁn pÍesitlolt' an1 gaoa v1áila' au1 !áo

Žárláno vás: Ýyh1ašt6 ox€ožitě 11dové blasovááí o Ýýsred-
cích l9ó!á!í Ý oskÝě.

_ 4 t 5 _

Ú.ilÚd!í aý!ot. Bsč

l1|ořód!é zasédáBí !lé!a ov (sč v P.az€ 1' konaEá
,7.8.19ó8 po 6€!náeEíí 6 hfoÍoAcí o ooskgvských Jedná.
!(ob povážuJ€ 'a !ut!é '.tEŤa'!1t:

)'/ LoEunj.Lá' ttB!é bylo Ýyilálo' Esntžello přj'JEout
J.xo !ÉJ6Ý Bvoboihé vúle českos1ov€n.týoh představ1t6!ú.
n.bot léd!ÁE{ plobíhata 'a podEínok oEulaco čssR a tské
Eoto' Žs 56 Jed!á!í 'účagtnlrt tl' E.ož 'tŤst1r1 p.ávo
.tuvlt Ža našá ná!odý;

?/ trváoo !a dltólédnén ztéžéní okupaěaích l..lnotók a
nl obnovo!í !1né EuÝg.sn1tý ěssBi

J/ třváD6 Ea táÝě.óoh' }Íéré př1Jal ElDořádEý xIv.
.J..d eobun1Et1c&é 6trany čalkos1ov€n€ka a žádÁbBl qby
rlv.lJozil okaočltě za Ý€déll soudluha Duběoka !ok!eěov61
Ý. .vóD přo.uš6!éD Jod!ání a áĎy Ea záua.lě llné iníoŤlo.
Ý&oátr o c€lá' byř t.uté p.aýdy' ř.ě11 Ýz!1klou 61tuac1i

a/ Ý těclto těžkýcb chÝí!'ích stoJíD6 2a BoudllrhoE
l}ubóokon' svobodou a za o!a'lř.ní!1 16Bál!ích strgliokýab
l ótÁtních o!8á!ů n&ší Ýraď1.

obráoíúo .€ bs Ýšecbny o,běány a žádáDo J€ a lEosíl! €'
.l|y 6 ohleiléb rra deou lea!ítu 'echovall kud' kté!'ý J6
ínÚ. Joiunou nagí 'b.aní' oDřoíou o Bílu !!avdý g rozuEu,

obvo.lnÍ Ýýbo. Esč' PlahB l
/ct t rogty loÝeý letá} ' /

c6ro'ÁÝod!í Ýýbo. EonuÍi't1oké 6třany č6gkosloÝensks
v l.Úóko61ovenskýc11 geroulrích na svéo iineěnío ú1nořÁdnén
'l.ndóňí lroiédlal B zaujat toto l €dnohla.!é stEnÓÝl,skol

r/ n€Eo'rh1a6íue s o!6aheE koo81ké a ýýgl€d}y íodnání
. Í"dkvě. J3o6 !řesvěttč6n1' žé leil|tállí plob{helo v 'Eno!nál-
L .h lodmÍnkóch' poit nÁtlake! a boz Úož!oét! stýtu B řáilně

.lDnÝn1 légál!íb1 gtíaaickýll a ÝlÁitbíDí o.aá!', v ě6.
].'1i{Č1 vydtupovali 1 udé' tt..ýú náš 11.t n6p!ojeÝ11 ďt-

/cykrogtylovaný r€tát/
vsd€ní ltv čs,!í
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?/ tťýÁú€ !6 !.ohlÁšonÍ e u6!6sé!Í !íaotád!ého léd!á-
!í llv.sJez.tu át'any a Jít plovodo!ýcb Ýol.b noÝého Ústřed-
Eítto ÝýDolu XoEu!1.tlct. !t'!'!J césko.1ove6k!.

'/ žádÁúe o p.ovo.t.aí vš.!árod'ího .ofe.en.t. o těchto
.á6ailÍích otá9Lácb v o€1é !tší vraátt.

E toóuto prob!&'.!í so přlpoJuJ€ 1rodntkoÝý Ýýr,o! noB
3 célozáYod!í Ýýbo! ěsl.

J!é!.! vĚ.ch D!áoulíoíob čé6kos1ovon5kých a€!o1í!1í
cslo!Ávodní výbor xsč čsA

/cytroótyto%ď !.tdt./

Iy' p.acuJÍoÍ u.!. l(ář.dÍ !!ah6 ro' Lt6.ý př€dsiaÝuJ€
7061 llaculícícb' zAuJíoáoo toto 6taaoY16ko k9 toDublté
' !$LeÝ6lých polail' Lt..é báo byl.o tl@oě€'o Ý t5'oo hod.
ihéěníno da€ .o2b1ag6o.

V PoÉžúJsoé !od!íotý' E6!é Looullté BtaíoÝí 'a !á.
p!..to Depřtjgtebé pro oba n!š. !á!.ody s cítío6 óo trpc.
'tlaoá!1 a '!ez6E1.

2/ DohÓdu 6polupoit6p1.oB!1 1 11dé' ktgří Jíž t poil!1-
.u taLového itokuDéntE nsEělt řádď daídát' e D.oto n1toho

J/ souěA.ňě wEloÝulom. přéBýědč.!Í' ž. lodnílky nlo
J.dnáEí naší d.!.aac€ Ý 2gm1' kto.Á W.lala sÝá vol6}a n!
lašo úz€óÍ ! €byry Ý !Áocl úo'1náloihÍbo D!áva fgaulélaí a
býry d . toÝáry '  poolo.6íty.

4/ zloÝu potr'!J.D.' čo 'a J€.t1nébo 6 bólÝ'ššího 6t!B-
!1.kého př€itátáÝltelo lovtžuJ.m. Itv.EihořÁtlqý sJ.!d Ísč .
líE !vol6!ý ú6třední ýýbo!. B€z qíhlBd s6 stavíEe zs Jíb
il$uó přilatá usaese!í.

5/ ŽÁdtd6' a\' !írodní .hlooážoěDí Jsto lBlÝyšší 'á&on-
Ú ofgáa !ďoho l'tilu doit.Žslo .ÝÁ .ta!o\ř1s]6 wládřer|á v
pfohláš€!í ' 24. a?6.t,.6. zvtáště ap€ruJono na zaruě€aí
ústaÝ!ícb sYobo.t Ýšoch na!1ch obé&ú.

6/ PovažuJohg oBilÁls !1nšíí akčnÍho plog'súu za z&lsd-
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nÍ 1lnii aé€bo d6Eotlat1záě!ího plocésu a lltrě gtoJío€

!! řýgrédJry' tsts'ýoh Joó6 přl lóbo D!!ě.í ilo5áb11 oil l € il.

loýého pléls Úv Ísč .

7/ Y'bleiléD t tooE, '. J6oé ó1 věóoot Egsoílné obtí'-

Do!t1 s ner€auré.lo.tj' oogl.vslýéh Jod!ání ýyslonléE. 1

n!óáre pbou li[ivělu soudlu}ůo sYolodoÝ1, Dubóekovl, čo'!í-

tovt. sďtoÝgkéDu a ž6itúE.' aby za vš€ch ókorností 6et!ri!-

rí vs srýcb 'unkcíoh.
zv BoH' vgdení Dodn1ku' zo Rsčl

!{. zo s!u'
/cyk1osty1oÝaný 1óták./

uy Facujíoí a&oibího lodltku (otl-I.'NooB 'Áóán. ól-

!az!ě s Jeóíorysl!é' sty olupaě!í l.óootB oksD'ltě a tcz

oittlatt,ů o!u6tr].y oo!é.ú'aoÍ nsší 6Yobod!é a suvořélní ' €-

Dubl1ly.

!á1. žádáB6' sby í6byt' ploYáděoy 'údt'é 'ássby ro spfí-

Ý' trášich Ýlltřuicb věcí. svá 'áIóžttoáti 91 Ý ěélo . na.

čl.óí orgÁaý řÁdoě !Ýolgnýot poil].. últ6vDích a .lalších '&o-

!': aéí r€pubt&y iloved€o6 }sělt 8aoi.

ltDé 6e stsvíDo za uáb6!6!í ÍIÝ.sJs'du Esč Ý ě€1o s.

louitluheo lutč€koo s da!šínt !ÍédEtaÝlteu loÝého ú6třod-

!ího Ťíbo!! xsč .

neu'náváo€ Jato !řgit.tavi't €l6 stÍBly ajkoho' tdo v. své

lulkct ! €oá ileooL!áilclty zíslBď Baldát' a to tt!6€ 1 Ý Du.

doucnost1. to znanónú, ž€ v ú6tř€dních o.aánech Esč ns'ná.

váno nltobo' kóo nóná oá'dát d16ořÁ.t!ého xlv.sje'ilu gt.áný.

vgd€'í r'o.túltu, zo (sč, z0 EoE.

/Dopls ísiŤední radě odbo!ú./

závod!í o.aanlzacs Esč, závodní o.a6n1'ace RoIt a !šlch.

!í pt.acujíct ÍálodnÍho "oit!1}u Et€tt'oěs9 6é na dnéníD

áblooáždě!Í ía placov1štích usíg.lt zauJDoot toto giano.

Ý16ko t souě$!é lolitlctsá .tttrAol'

t/ Nééou}trssím€ ! loloulací kooun1ké' výtlgEé ng záÝě!

J.d!állí DřédstaÝ1ts1ů cssR A sssR a žádáne okaDžtté o.tÝ6lÁ-
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!í J6daot6k Ýšocb olupsěhích alDdd z !Á{Óho 'á'.oÍ' aly
Dylo !o'!o lo.lalÍzoýat svobodně polttlclý . ho.!odář6tý
ž1vot Yo 3tÁtě.

2/ staÝíúé 6s pl!ě zs s}čEí !!oa!ao étÍaly a !á!oó!í
f!o!ty. věříú€' '. vÍsrodůy l €d!á!í Ý loůvě l.o[ latrúít-
!íú 9yJádřeEÍtí tobo' ěobo lylo lzr .tocíut !a d34ých pod.

Eíí€& B nátlalu.

'/ 'oópoÍujeEo p1!ě !oÝý ú.třéd!í výlor a lebo Př..t-
ss.hlctÝo' v čsle g6 s. DŮě.k€c. zaoÝu potÝ!'uj.Bo' 's
rÍv xsč, kt.!ý po.llolulé obt'oÝstÍ větš1!a uil!' byl 'Ýo16D
!9 r68.rníD á p!ávollBtaáo xlv.6Jé'itu st!áĎy. hojÓÝul€oo
8voJl rá6k!t g. luběéikoYÍ a 6. svobodoY1 a s1lbujeú.' '.
buil6lo '1!1t Jsjrch váž!á g!oÝa' kte!á bÁE ř6klí Po své'
uáEatu ' IogLvy.

zy Es.' zv Ro{' 'á.t!!ce p.acuJí-
cÍch porlDÍku E1éktloěa..

ÍálodnÍlu g}r.onálděňí če3koslov6ngké soc1.t1Bt1cké r.nubli\y
Ústř.dnínu Ýýbo.u Esč
vlÁ.lě ČssB

!áBtup.t celtos1ovoaské goctalistick. ropublib !á Js.l-
Dá!íoh Ý uoskvě pI!ě ka!1tulova!1 Přeil biutá1lí 61lou ohr-
psmtů. .'eJ!ch č1n' !r5áv1s1€ ng nátla}u' J6Euž byu vy6ta-
ÝóE1l lovná 6e '!aitě iéto r€lubl1lry' z'!Óě udu.

Bgt1'1tací 9ý6l€dbt oo9k€v6kýcb Jedná.í 't.atíú€ Ýš.éb-
no. svcu sÝobodu' óvou če5t' 6vé 6vědooÍ. staDoog se - !o
EouřÁté Lž v n&ší btstoli1 - né"odeo otfolú' Btá(l6D !€'
ohaŤal.t.!u. z.adíoé !eJe! ééb., é!s 1 h16to!1otý útol'kt€.ý
!Eší zgot É1palilt: otřÁst ne1ld6kou gtavbou 6ta1ini.N a
laJít uilólou podobo ooclau5t1c}ébo zřÍ29ní.

hoto' cbcgte-lí ss dér aa'ývat !á6tupc1 ěé6kého a E1o-
v€n8Lého U'du' chcoté-u' 'a}y né v6šEE Jné!ě nsÝžily néul!ě-

la balba lrady a !o!íže!í' chcété-11, sby tsto chvílo n€-
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v.črt do děJi! !gš.ho !&odr Jato !oÝý l!1.ůto'' cótňt.

xárod!í áb!ooá'dění, lako !6lwěší 'Í}o!qý olsáu táto

..oě. n.6bt ot,aú'ttě oilúít!. Bt1l1loÝat výlr.db .o!koÝ- '

.}ýcb ledná!í'
ÚótřodDí v'bor xsč a.oht oksrlltě odúít!. ÝýltodE

.o!r.Ýskýoh J.dnání'
vlÍ.ta Í.Dubu\ý' n.cbŤ oLa!'ltě odoítb. Ýýál.dE !o.-

l.Ýltýob Jod!á!í.

soudru'l. ĎuótÉ č.obJ . srov&' buai. totuEllt'' !ca.

t. oběaay této '.Eě. Í.oht. lailěJ1 olulaDty !o!.b t v.š.

o!8á!y' E.ř ábýBte podoDáatí !É.lu.

/stuilolt' v' Ívla'fu{ Ý'd6'í' 27.8.1968/

B€iloitc. ós!.oplsu stuit6lt liío přgd.ra t uÝ.ř.J|lě!í t.tt

.Ýého do!1éu ad!égoÝabébo plsái.ldntu Í.luDltty 'lu.lvíku

svoboiloýl.' p'Ýní!o t3l.!!íLu Úv lsč t. !Ebě.toÝl' přoil!.-

ilovl xs J. sEtoÝótá.tl 6 !řods.iloÝL Ýtáoy o.c.!.níloÝl.

víioní soud!u!1'
iloÝolt. !á!' ab'.boú s6 ÝylÁóř1u t !&!o!u !t.bo\tl!iu

t Ýýsrsdrít. EoóiLóÝgtóbo J.ó!áúí' tst.r.é Ý'šro v poslod!Ír

v. zvlášt!íD wtlá!í stuitónta.

"oÝa'ul!D. 
ho J9} obáeoÝě' tal !'ů6ob.! !$.á!í '!

ag.sdast!é' Eylo koÍcipoÝálo !o plol.vu ýfes1d.nta ' €puDu-

lry a po přÓět.!í kooulllá v čs. 'o!hr6se' vo ohÝílích' Lil'

6. .áu 'dillo, žs g. 'btoutlt.o rěs. Ž. ! € 'bfo[ttlo á.ětě

Úoh6o vÍc. !6ž }dy' l aáo Ýtrhla voJB).ó obpaltů. DoilDc.

16o9 !řóověóě€!i, ž9 J!E. Ý této áltuac1 6dí1.lt ltoc1ty
věiš1!y obyvat€! téio !.bě /přod€Ýěín té J€bo ěáBtr' !.t €Íí

l € náú věrově a DéEtábě blíltÁl ' !.oě' l.tg'á l. !ř.l!ě

n}odrěsno' á!y jéJío1 óěJtDaot pÍo6tupo'a1' st!!šlíÝé

l]o3utl ó1 někteřl z nás qys].í' ž. idóá].y .lonotlaiíokého

|oc la] ' i sout l6!ž je tío ns l re!šíE'  co u i té toboto aÝěta

.fii sobě úohou dát, a ua který j6Do še Ý !ašo! ča3o!1óo
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všeDi 6ÝýÍi1 61!a!1 gnaž1lt bojoÝst' és a!r1 !ěb€o ž1vota
nsší 8er€lace aeuákuteč!{. Als taity by ou66! bluvl.t ka'.lý
6áe zá Bób€ a Dy ÝálD !íš6!€ Ýš1ohu1.

.- 
!!Ýalo !áb gnad přítlš (tloubo' néž JsE6 g' uvěitontl1'

ž€ váš lodtup v Eoskovs}ýcb JottEá!ícb Áerzs leYBt z.atlou.
stalovj'6ko h nělu J6Ee rrso!ák lBuJslÍ !říuš b!'o' @obeE
dřívs' !6ž J6E. }yu goboplt !.aolo!álbího Eyšlě!Í a !sž
L !áo ploaltly itěélÝé 1nfolEao€ a poilloblostlr

slad Je naě€Eu dop16u !o'uoět. slstt !áE lyro lozuoět
1 Ý ilo!ě' k.ly JsE€ rydáÝsrí !áš ěa6o!1s' hravně vsší 'á-
stuhou zg těclt ! €Jlt.tštěJších loEěni, kt.!á Jarykolí stát.
! €J6! tato .6!ub11ka, xdy 2na1.

s!a.l polozuElt € í tohtr' žs d!.s už čagop16 v todto Ťo.
itakěnÍd 31ožóDí wdáÝBt lobuit €oo' sD1 kdyly to souča6né Ďo-
oě.y doYol1ly. Í€d}€ú€' t když bychoE etrďbě cbtél1' slad
polo'Úíts 1 toEu,

B6(la&ce čB6o!1Bn studolt
/IrBdá ťlonta, ,L.8.L96B./

Elsto'!.cLý úgtaÝ čs.tv v !.ézo !řlJsl !a celoúgtaÝDíú gb'o-
Eíždění d lo 2a.g!p!a 1968 t lopoledls  tu lo.e 'o luc1!

své 5talovt6ko k agr9B1 pět1 zoúí !!ot1 č€Eko.1oÝéDgtu
J6ns kontl.Euál!ě lyJsdřoÝgu ve 6vých llohlášeníob a výzÝÁch
oit pr'vébo dEe okupgoe' raké vě€.s !o lvéřejaě!í koounlké
o ooE\svskýcb ledaÁníob a po p.oJov€ch p'lestitelta..pub!1ky
a l.tajr!!íka Úýdsč J6o€ gvé étgnoÝ1sko } s1tuAe1 wládřllí
v ploh!ášoEí př.(ta!éB le€Ár!ínu čó. .o'hlasu' t,to!é Je 1nteg-
.élní souěá6tí této rezolucó. rrAdá1€ odnítá&9 lail1ttollg'é
a lod !e6týchaný!! nÁt1ak* př1laté podoÍnty a 'elbéna cy-
!1cké f!&€ ooBkovgkého kohutt1ké. stoJíoé bezvýbt.adně 'a lt-
íií BaBtoupeEou Y 1ed!E 1968 a zoJbéna 'a všéD1 ugleseaÍÍl
o1Eořád!ého lIv. Bj6z(lu rsč' ze ug!€!é!ítt g !roh1áš6!ínÍ
ÚstředEího Ýýbo!E, zvolo!ého na toBto 6léudu. lat lako v
ullyb'rlých 6édo1 dlBch' kdy JgEé stélně JakÓ všechén ud
rozhodoÝali o 8véo lostulu s o své ělloostl gaoostatně a
po.l1€ !od!í!6k' Ýo kt€.ých lEDe ž111' cIlcem. s1 1 nadáré
zachoÉt Ytagtní ósúo€tatné byšro!)í a 1n1c1at1vu.
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'..nÍ .EÍřé!í 6 okupanty. lro 6votottný l1tt n€!í 'lÝota

r r. l Án.I xalcé1ář1 t'!éElitolta !6tDb1'}y'

lanc6!ář1 !řÓils €d!1ctYa vlétly'
Př6d6od!1ctYu {á!otbího 6h!ooéždě!í.

sgk. €ts.1átu Ústř €d!ího výboÍu Rsc a čr(.

t ' r . r í .po1uoběá!é.

!,o vyótechlutí kotsWllké o boskovg\ých Jeit!á!!ch' !.o-

,!lÝo Íl!ós1delta !é!u!1!Ly a p.Y!ího tsJéMíka Úv asč cé1é

o..'.íótÝo tl1gto!1clcho ú6taw čs^v' ktg!é s€ k váň ob's.
..lo v uDlynulJ.cb 7 dnéoh jEóEéE praž5kých h16to!1ts[' !r.o.

Plo ná6, !.o aáš Bírod' pro Ýš€ch€n čgglo€1ovo!6}ý rid

n.n( oo6ty 'pět. !ž.Ý leŽsloo€íutelnéB poBerstýí Jsaé sl

. r ( !1 l1 '  žé z  !as tou! € !é o6Bty  no .eJdeoo.  s € t l E  i lDí '  Jéř
''.lin n1tdy woazat ! lašich óJstí' 'ndBo}í1o Deše odhoit!á.

ní n no'lomé .o'bodĎutí íít vlagt!í cé6ton.

N.Jc6!.ější výs].ed€k lsdlot!ého c610íÁ!'0dnÍho ÉoJé a

''llrlu|y r]fotl okulaci Je gkutečlost' ž6 l'ii t,éto 'éí'ě vlat

.sil oóud do sqých lukou. relto suvgrémí ud' odbodlaDý

l . i tn l t  .Ýou gvobodu é íezóv l61o6t '  ou6í  Eí t  ooŽ lo6t  wó lo -

v t !  Uo k  Jskéko!1  dohodě '  l ež rozhoduJo o  l6ho oEudo nožná

Ir colou aéneracl á ouéí být !6spéktoÝá! káždýú' kdo cbcé

nÍl  lobo ďvě!u .

stojíhe bez Ýýbrsd za Ýše!Í u9!€5 €bíu' x1v.íínořádDébo

1'll'2du (sč a za ú9třední6 Ýýbo!éE, zÝo].e!ýd Da toúto 316'-

.lu' loz Enání !ý51edh1 E1oořÁd!ého xIY. sjozdu xsč Esní

JndnotJ: st!s!y. lo cítí! € !y' kteř! ž1J€oé Jako řattovl

|l.Íolušníci !Á!oda oelr l1d€B' to Eugí Ýědět i !olÍt1koÝé'

ttcřÍ Blu!í jebo JoéDeo a ž6(l&jí o J €ho tNÝěru.

J6Ďe pro k1id a foz€bD. ÍejBoe aÝ&tristé' ngchcoúo

| lÚ l ívs1né obět1 .  rÝšak !ústor l cká  zkuše loBt  dáÝná  1J .ště
.|.stÝÁ ledEozlaě!ě řÍLá. Eaždý ústu!ék v Žásádních otáz-
.lí{]b !ři JedEá!í s oocí je tŤoken ne š1koou llocbu' t!'okeE

'L  ces tu ,  loJíž konec  DéL 'e  dohIédnout '  !o '  co  se  dnés

nlc zitát newhlut6rbýn aktéo ! €á1!é lolltlky' ulrÁžé E€
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'ít!a Jalo poěítát tapitulso€.
siolí!€ 1 nailálo !B pl'aoov!ítý r€8árnÍ6h ěg. Ýy.í!aót'

Ýy6loÝuJ€D6 oD.iÝ lÓJlch Fáot' pohotoÝost1 8 odvazo' 3ol1-
da!1'uj6tss s. s ltfri é YystoÝuJ.o€ 11! drtÝělu.

IísEí 6uířo!t 6 okupalty. !!o ÉÝo!od!ý l''tt !.Dí 'ivota

l ř60Áá0 tél .ío!1ctý ÚB. .o 'breEu 27.s.1968 v !9 ' jo hod.
!gYygí1áno.
/r'chlÝ ústavu./

č!. atail6o19 Ýěd k sttuBcl

lÍoltil1uo čslv DloJgihalo s1tua61 ^tad€!t6 věd' J€Jí'
.ídlo lg lsdÁré obBe6lo o1gíú1 ÝoJ.}y.

t'ěl €lovó p.oá1'dta čslY B pocho!€ní! a iloJétíD ýf,gléch-
l't lloJow !sš''cb liíLoÍ!ýcb př6ilotavltétlr' zeJ!éna t]!Ýáí-
ho taJ€E!íks Úv Esč l. Dubě€Lá. cháp6oě lltuÁctl z6 ní'
tyla vgilona Jéd!ání těchto přodstaÝ1t6rů Ý {oBLvě - uÝátlě-
lí Y p!obrÁšo!í. ro!átatuJt' žs DělolDÁhí étav' kt.řý Ý
!ašÍ zoot v5n1t1 YoJ€!6ký6 obsaz€uí! z€!ě' těžc6 uaóshuJé
1 ě1nDogt aáší Ýědy. vy6roÝují př€svěilčení, žé 'ák1ední!
p!€itpollaó€e lollau'too Jé neodkrad!ý oilcbott o1'Íob Jo(t.
ltot€L. l|s1tueo' Ý !íž €é oo1tra !ďo z6Dě ná€ butÍ střízu-
Ýě' loalÍ6t1ob a rěo!ě se .o'hoitovat. takové lozhodováDí
pocboptt€tdě zabÚuje 1 Jtsté ú6tupE.y' zéJoéha tehťly' !oz-
boduló.rÍ s. !,o.l tlak€ó !ř €gily. lbycnom Ýša& Dohu !o'hoit-
!utí' }Ío!Á !a těchto poónínek vz!1k1a' Í€glgktoÝat' EugíD.
dít 'áruEu' ž. tl..iku této př6s1!y Doludo itá1€ lnéužlto.l'

!!es1dlu! 'čslv 'dtra'ňule' ž€ lodra lóho přosÝědčoní
lo'hoduě !€t'' € přljnout tonplofr1sy .uí É!tu!b v těchto

- obloveltí p1!é Buvě!€!1tí čssR a n.odkla.laý odcbod
Ýš.clt c1zícb vojók

- zaohoÝání s daÉí .ozÝíJení deookrat1c\ých !!lnc1pl
'1vots s či.llnoóil siátu' 6t' €ny a cetá 6po!6č!ost1
b€z Jakýchtoll Ý!ěJš{ch zásonů

- ihlslodllé 'eBPektová!í naší socislistlcká zÁkonnost1.
zar€u€ní Jakékoli leloeLucg těch' !.t6ří s€ !e!.ov1n111
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l'l|l 'úkonůn náší rgputliky' a usolEE potlestá!' i'šech.
t l.l i{ tlcótných ěiitrt' dopusttu.

To' co l6úe lrožiu Ý Ellurý4b dn€oh' néúj'ž6Bé llktty
Ý] nn:.^t ze své pgnětt' 1když třeba !uil.6é aucé!1 o svýob
t. ' ' | lÚoh a &yšle l tÁch o!ěét.  I  ve 5vá další pÍ6a! g6 budó-
r! Ítd1t zásadou' ž€ loÝiEnogtÍ Yěóy s vědoů J9 rrl €dat
ljrnvdu a JoaoE praÝdu' a tuto plavdu taaé důsrsdEě !ÁJ1t.

/lludó p!ÁÝo' 1égÁ1!í ÝyilÁní, 29.8.L968./

l'.ó.ldé!tu čssB ó.!. sÝobodoÝl
I'rvnÍúu tajeo!ílu xsč 5.Á. 'ubčexovl
ŇÁloilDí@ 6h!onáž.lé!i čssB
IIv.  g l € zdu Ksč
PllDátolE b1aEího eěsts Plahy

vyhnáll ze své luitow' plaÓulía9 Ý p!oÝl!o!!íc! po.l.
úÍĎkéch' by!1 lsú€ až ilopogud l6itnotn1 vo gÝáE oillolu t v6
'výoh gyúpatiícb a clt €cb. cbc€o€ v takoÝéto J€dnotě 6otÍ-
Ýat 1 nadÁl.é. .'ó to těžké' atě loku6íEo 6€ o to. cítíňs
totlř' žB zachováaí leilootlosti ls pou.tj.c}y to !6Jďů16žt-
těJší '  oó Je t ř6bB Ý těchto dnecb ugl lovat .  i rde o lednotu
n&q1crt l!ároÓt a DřéilslěíE ldk o Jethot!: Ýotl6!í Et'ary s
ól €nstvB gtrany a l1du.

lÍgd'lžeEé ploto Ý této cbvíl't !!oh1áE1t lic Jlnébo, !sž
oo Jéoo zastáva!1 oil !.Ý!ího dn€ !áBitné oLupácé naší !60ě.

r. Phě ďůvěřuléoé !.vníBu taJ€Dníku Esč 6. Á16xáRdru
Dubč6koÝ1. loobopil1 Jéo€ l6ho p'oJev a chc€oo .. ří(ut
Jeho pokyly' lebot Ý Algxanil.u Duběetovr spatřuj€né státaí-
ka rle6Eí!Íě oha.sLte.!íbo' čtgtébo a lidgkého.

a. I !ádár6 věď cb6!.s pojoéÁoÝáÝet věcr praÝjú1 lDé-
!y - ěs6tloBt ěeslogtí' 16ž 1ží' otsulacl okupécí. llkdy !o.
dltžens zapoDolout' čobo 5o na nás dolugt1ly Ýsdo!Í a E!ná-
ity pět1 'eoí vá!š8ýského pákto. J€ to ! €o.lčtnlt.lné po!1ttc.
ky 1 Forár!ě. !Il1o lile !!azo!o a pošllněno !říuš moho' 6
ěíE llE€ gloJoÝali Evé žtvoty' asž aby lylo oo}no zapoDonout.

). chélrno p.oto vý6ted.dy oo.koÝgkého J6d!ání Jako v!u-
oébý !átrak' so Lió!ý! Bé le'totožňul60€.

4. !1Ďě gr otavíno Ža Yísleilky xIv. gj6zilE' !Ť6d€Ýš'D
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paE 'á polttÍc}á boitaoca!í sttuaoo /za d,e 22.a.L96s/ xÍ,Í.
BJe'd u!!ává!6 láLo J€01Eě plstný' !á Jed1bé stlsntokd
Dř€.lgtsv1t€lo páL u'!áÝÁEe ty' k.lož bý11 rlv. 8j6!tté! řÁil-
llě 'Ýoleul ilo úétř6d!ího rý!o!u. Íltsoho llnébo' 'ÝlÁětě lsk
ntlobo ! těcb, kdo v těžkýcb d!écr! ulail1u' ! €lěn'. !ou'!á-
ÝéDs' aló 6. Ylí .ozhodlostt Jo adsu5ul6Eo. PoIadul€úó ota-
!!rtý o.loboil okulaě!Íob voJ6k a cizícb !o'!6č!oEtEíoh 610-
č6L, a 96 stejEol řozhoiilodtí tFá[o Ea Pl!é !Ábfadě škod.
vzE1tlýob otulací.

'. l!or|r€šu.669' že E.u6toupí!ó z c6ěty' Lt.lou !aš.
nÁlody' stÍala' Ýšlchll t1ité dob.ovohě' 6vobod!ě a éo vší
odloÝědloBtÍ aa6toupu1 od ródna t€tošDlho !oku' I aadálé
i!Ýá!e na pout.otýob sÝobodáob, b6' et6!ých n€lls .louo!Ís-
i!'6v !o!1a!1óEu6 uóhovat a .o'víJot.

6. Požs(lul €E€, aby ýý.lodký Eoe].ovstýcb J.d!ání !'o-
lsó!ďy. pa'lgoónt' rÍÝ lálodní r'o!tý' Úgtř6dní Ýýbo! !sč.
!é!Da!€ntní xIv. 6jézd rsč' Ja}ož 1 oloořád!ý sj €'d Ess.

7. rožaduJeoo' aby os:r p.oíe.lna1a B odsotrd1la plotl-
P!áÝ!t olupaot čssR.

8. Žáoárls looilklait!é svolání o.!há!od!í !o'a.ly toou-
ll.tlokýoh st děta1oEýoh gi!.sn do !Ťahy. lato !of6(ts by !ěla
lrol €dnat situaol Ý ns'1nú.odEÍE toEon16ttctáD ruutí a v'ta-
rv D.ÍL looutgtlctýot ót.a!gDl..

9. ložádujoo6' aby bylB zal1štěla lezDéěDost s gvolod-
ď pobyb vš€crt obéarÍ! tlssR' kteří sg !ep!ovln111 p'oti 'á.
Lo')''! Á&š í !epub1t}o.

r0' v 'óJcu u.ycb1eaé lorEaulaco vlltŤ!ícb poňětů Ý
!áší Y!aótí' žádÁoo !!1EÁio!6 '!lať!írlo oěsts haby' sly
bozoirkladaě'!o J 6d!a1 g !říó1uš!ý@ i' ÝoutelstvíE okulaě-
!ícb a!EÁd' 6by okupgění lednotky' &tg!é !ág1hě obsadily
síillo wilaÝate].stÝÍ trlatlé lrolty v !!azo r' langkli ě.8'
tuto luiloYu nep.oil16ně opustlly s Možll.ly Eá!' sbychoo
EYou P lscí Eohl1 éDolu!ů6ob1t ía b.Ž\ou kohBol ldac l  € l tus-
o.' wÝora!é aás1rlotr o\ulací čssR a.oÁdaol ' států váF

ir6d!odý6l!ě BohÝár€úo sh.ooážitětrío plácoÝnílrrt \rydavato1stÝí
a bakládatel'td uLadÁ ?.oDta.

/r$těný rsták '  28.a.L968. /
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l'' uó1t.ló á .tutloat1 lB}utty olvěty s aov!.DáŤátYí f,ařlo-
Ý' unlÝÓ!.1ty' sb!ooá'dě!Í ó!6 aa. á!D!a t9óE na Ýóř6JDé
.lrrn1Ókó 6ob:!1' l €ihollysltlě problsšuje@.!

l tětrtá ll'tuacl Dsd6Bo Dl.nu!ýob 1 příto&ýcb d'Íl Ýy-
lttly vy6oké @!ár!í boihoty líilu této 'oně. tít6rá Ýstr!.
ll n.JoE tlo !ďlch ilěJin' ,ý!rž i ilo h19to.1é l1.lgkého
|'ól. '! 8Ýobodu a .!'!áv6il1no6t. s tíúto ÝědoEí6 st6víoo
.. nlsě za soudlurtJ Dubčola' sÝobodu a č.!níka a ltolÍDé
!.va. '! usnosenÍoj' 14.6Jezóu a !oÝě zvo1enltn ÚÍ Esč.

J6l.o obě&é .vobotlDébo státu E lsto tomjntlté Ýšs!
|ÁdÁoo' aby by1 !řgd !áEt 1 př.d cérýn gvět.! 'důralněD
í.lt' 'e óoěg.4ý ú!tu! oil !ěLtó!ých p.1!c1t'1' 'a tt.ré
J.!. boJoEU'' Jo Y!uc.!Ji dlctÁt. Bavíc ío loótoY6té to-
.uň1ké port€pBáno 1 !ětto!ýE1 uilnl' . Ernl! Jaeo ěoátď
ohóA!ó ! €cho6o6 !ít lio !!ol.č!ábo.

!ÁB' uě1tel. a studolty llikutty o6Ýěty e !oYl!áŤstýí.
.. 'vlaítě dotýlt Eožloót oú€' €!í srcboily .lova á !'oJeÝ!.
Prohl&šuleú€' ž9 tlváE€ na ud!'o!í !áIlBd!ích oběalsbých
.Ýobod, kodi!1].oYaďch Ýšet !6vo1ucéoi Ý elnuloátl' !ř.a.-
Yčí! laL ÝélLou říJnoÝou gooíaliottc}ou lsÝorucí. lrváao
l na toD' aby 'ů3ta1a 'acltoÝÁla !y6olÁ !o!álEí úroven m-
óÍ tllkoÝé' lolhla6oYé 1 tolevllní lubllctBttLy.

cbáp€oě' ž. přsostaÝtteré !sší st.&J' a vláity builou
$1!ov6t t Ý dlsšní těžEé gituaot o u6lut6ě!ěaí .plaÝotlu-
ýých ložadaÝ]ot, s ul1šřul €o6 íé Bvou prnou podlorou. gbb.=
eo 66 ldržst !fol.Ýo' pla!érro lailttélísdu 1 oatoqyglEoétí'
n.!řlJú6o6 rĚak 'ádnoE Íoldu kapliu1ao€.

Ž6dá!6' aby r'v rcč .kolcoÝal se zfádcn' kteří 6é sÝo!
loLabofaoÍ !a vět.ý 'aouct'll. It €cbcooo' aly .you přítrMostÍ
v6 gt.aně 'DguotíÝau 1 nds.

Děkuleno všgE átud€ltlD 1 abso!ÝentůE naší šLory' kioří
byu v těžkýoh dlecrr na sýých oÍ6t€cb lliko o!ěta!'í á ngit-
š6!í pubuo1.ié' Í;říúe' žo .u1 lailálě éé ;Ádný z llob !6-
!!o!ůJčí t bláBání Děě6bo' co ág vz!í!á sYě.loDí a .'aÝ(tě.
ý6 vyóokýcb Do.álnícb hoónotáort 'rr!tÁÝá !&ě. aslÝětšÍ .í1e.

vě1t€té a Btud€ntt loll uE
/cyk1o8tyrovéď 1.tÁk./
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ÝážoEí ltát Bré llts!ál!ícb ugúl,

! €ilA}o.' h€!á Ý po6totlEícb 16t6ob !ígtsala Ýaš1 ilÍ'vě-
!u' 61 Ý táto tě'ká cbÝítl lla.le otáztu' Jak !u.lé pracoÝat
óá1 Ý podoílkáob' tt €!é 59 tak !aa1lá1!ě 'ně!1ly. chtěla
ty ÝÁ!o vš.n taká řío1' lat 66 dtvá ns ónoš!í gltuact' co
.1 ry€lí o ložnostoch nÁš všecb .lo l'uóoucla.

!'ohrsš uJ €o€ !
Doboily, ttor.é loěítaJí 6 JEtsou}ouv 'olnou okulsoo

č6gtog1oÝoÁ.tsé goolal16t1cLá'spubuky J6Óu p.o ěéskoglo-
ven.ké néEody Espř1latshé. oit@ítáe6 DogteÝé}é loouatté'

ísž l € Y řo!!o!E ' usne8stríb xlv. 6j6!.tu. !ř6dÉtaÝl.t61á
!aší straly a .tátu J€d!6u Ý !6régu1é í sltuáol tez 6po-
Jení !o sýýD1 nálooy B pod bŤuDýo b.trAkgE. Yyauc€né do-
body ná6 aezsÝszÚí.

suv€'sattu a9š1ch nÁŤodú Ý1itíEe Ý6 grchovs!én po6tL
Ýó!í JoJlch 6tát!ícb a lo11tlokýcrr o!8án1' Jož wko!ÁváJí
6Ýoboit!é 6Ýé íulkoo. oóDltéúe p.oto podnídiÍ' íEž tuto
BÝÍchovanost raLtlcký lopíralí.

lÍBtt6 pok.aěoÝat v politiog i!ů8rédbóho výÝoíó t soc'.á-
tlsttoté .leEokfac1l. a znovu !ř!toí 'evádět c€!zu!u.

B6datc6 llts!áfiÍcb ustt lg odbodláaa wilávat ča5o!1s

J€! t.hily, buile.l1 Goo1 ilá1€ plscovat v gouradu 6€ $,ýo
př€sÝědče!ío a 6Ýědouío. ÍépřistoupíEe uz n1řÍly na '''ga-

llstlctou'| pol1t1ku í1ItloÝaďch !!avd.
vé chvítích ná91tí s. osÝě.lčlla Jotlnota ns.š1oh !áro.h}.

!!ol6voÝa1á s6 Bktlv!ín odpoleo' 9JzngěuJícío glušné !1.l1.
Ňéil6!u6řo€' a}yoltob nyní' kdy !á6i1í us11uJ6 o svou

l.68glí'act' ledaa!í Jl.rc].. s pušI6B1 a p&'tolaDi tychod
gotvaco .lokázatt. !.0a n€6EyB1"!é tst{'é!!outí. E'dinstÝí

Jod!é cbvíls lo roDátlc}ý tŤá6!é' at€ n€úč1mé a zbyt.č!é.
Blod6Jt€ bld1!6tví trry61ého oilpolu! Budts ngs!ttř1té!Dí' ne-
lod.lávsJto .s' a].e n6lod1ébslto hyst6r1í!

vž.tyř anl v této t'eár!é s1tuácj' neJsde !ez}.anaÍ. s6do
d!í otsulaca u}&8ro' ž€ !ď6 nálody J6ou goholny w!élézat
Ý u6Jtěžšíoh po.túí*áoh nové a nové zÉ6oby odDrru' ne€ou-
bla6u a !!ot6stu.

vy'ývá'e dnss Dášl ÝeřeJlogt s zoJnéna Blatté uil1' aby
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'olračoÝa1í Ý těchto ío.oóob t.ozl.t €no€. ťrčobuvá ilgnon-
ótlaco 'a pochodu n6bo Ýséilé' ž1Ýé !oÝ1ny bos€! a ElalÁ-
tů !a uuoích' vo Ýýkrádních stšíaícb a na 'il9c!' bojtoi
okupaÍt.té Přolagaldy a projew goudařlty vgeob lootl-
výcb udí ns!Í vtadtt EaJí věišÍ síru' n6' .t rys!ít..

lo!řtBtupuJt. ra úorÁlku oko 'é oto' Bub '! 'u!. svět
!o !řo6vědětl, 'o {ěpo!&1t€1!á sí1a goc1at'' €t1ckóbo 6
dgoo!řat1ctsábo čé6koslovsngka Js v Jebo 6t1cháE postojí'

tloilaáb wEpělébo sÝlopsxébo 6tátu.
upoÝžrovet tuto o.avní př€ÝahE 'á Ýšecb poó!Ínét (lí6!

1 kdykollÝ v budouolu Jé !.! t!ÝBrý !.og!a!.
lyu JsEé ' Ýádl| J.!é . ÝáEtl !udt. ! !áú1l

BodakoÓ a lpolulfacovnící
',tto!.á!!íc}t u6tů

/,;L| za).&tn! vydárí' 28.8.196E./
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! r o vo1Áuí

!Í94E9!!Élt!!-!é!Ě9éÉ-IEqz-9g!9:g-uĚ9g!9!g-9q!9!9-

!Ý9!-!g4.

aoudružb a 6ou.l!u'1' odbo'Ářl' p!ácuJící óegko6rovsíská
Éocla].fu tlcké lgpublí\y t

o.l tl.aaloké nool' ' 20. ua 21. sťpla t96a' tsdy voJsBá
Pětl z€Dí va!ĚáY€kó €l.louv-J překločllá p!.tb!áv!ě Dáš3
blanj.co a obsa.tíla ú'óEl os].é ěéskoB].ovsD!tsá soc1a].16t1c-
ló Ť€pub11bl PložívaJí uĚo !á!odJ těžká a lobnuté chv11e.
oil tá .toĎy žiJoú6 Ý oĎaÝÁcb o osuil a budoucnost Dašl Yta-
6tl' o osu.t soc1stl. €el v o66koErovon6}dr. l.nto trasl'c}ý
zágáh DÁ .talokosáblé ná6r6db' ! €Ja p'o DašJ. če6ko9rov€E-
8lou lopubl'lku' al € Plo oé1é .lě1n1clá a pokloková bnutí.

Daó8' když pobrížíE6 Ea !Ťíkoříl ktgřé naě€ ná!o{y ut!pě-
lý' Da !'obděxó nooí a tlai Ý obaváob o osudy .lsší zeúé'
p!.!ě 31 uvě.loluJoÚ' Jak všécb6! !ÁĚ l1d touží po o!'av.lo-
vó Boc1austic\á 6vobo.lá' Jak JEdu ur c1'í vě€cbry fory
Dásl'u'. hožlté pon1ž6n1 e u'ážb Mší !át!ťlní blitostl
Joště v1ce 6J€dnotí1y nÁš uil kotoB přoalssíYníbo Já.Ea
e}č a Ýlády NÁlodníbo gbro!ážtlěú a R€Yolučúbo odboroýé-

J6.tnota a l)svná oÍlbo.[ÁDí báJ1t a uháJ1t suv€! €!1tu
n3Ě6bo 8tátu dávalá 6íIu přodstavtt61ů[ átÁtu' Plgsldon-
tu lopubury' soudŤubu l,udvíku svoboiloÝll Př6dB9dov1 vlá-
(y soud'ubu oldŤtcbu 0€mítoý1' ?ř6dEéilov1 Ná'odn1bo Bbro'
!Ážilění Boudrubu Jos.fu sDŤkovBkáúr !Ť1 obt1žnýcb JodDÁnícb
voflsnýcb v uo8b'ěr naš6 oýšrgnky a olty 1 naĚ6 .tůvě!a pa-
tř1ly !Ť9d6tav1ts1t E.5č soudnbu ÁlďaDdn Dubč€kovl.
Pevn. jsn6 Ýěř111' žo t1tÓ sodtuu1' !řos v9l41 těžEou
3ttuaci' zústánou ýěrtll sÝénr' utlu| 6vé tsodunlsttcké st!a-
ně' přacujíclD čsaR' a že n6zk1eou důvěn nášlcb .á!o.lů.

Naše dédrcta 1 důvěfa nébyla llafná. !ŤoJévy č1onů d6-
].eaac6 !o náv'atu z uoskÝy E6 přéÉvědě1ly' žs v dauýcb
podnínkácb uě1nlu Ýěo' co by1o Ý JsJlob 6uácb' ž6 řyna-
ložiu vš€cbno úg1].íl abý p.áva a přáD1 nsšsbo ti.lu by1a
úax1EÁtně obbájonB. s radostí Jsao přl.Jg1t zPráW' ž6
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6oudEz1 Dubčet' čE.!íts' sotkovEký s€ úobli 'DoYu uJlout
svýcb f,unkcí' ilo kto!ýob Ďyli d6lokrat1cb 5vo!.@t' ž.
nsšg loaáIní oř8áDý Bobou o!ět P.acovat.

Ávěak o!!ávněný ložadavgk čolkoslov€ngkébo 1í.lu' o;by
okupsčn1 ýoJ8kÁ byla okan'ltě ttaž.!a' !6byl s!r!ěn. 81g-
šg11 J6t€ v plojgvu 8oudnrba Bvobody a Dubčgtá lErtou a
plo !)ás n6PříŽa1vou zp!ávu. ozúvát!.' žó J.t€ o lížlvou
Eautu' kto!á !sgÁv15Í Jér na !éěí vůlt a Eožlostoch. PĎ6s
to na odgunu c1'ícb vol8t nsdÁ1o ttŤáEs a D€Útželo souhla-
s1t s tb' aby l€J1cb oilgho.l byl odó.l.oY&!. Yěřír. vá!'
soudrul' ž€ učtnít€ Ýšó' a 'J' v& v to! Du.lé!6 I'o.E)otv.et'
aby v ilalš1cb J€d!áDícb by1y zí.l.ÁDJ 'Á!rrb fu)1Ďóbo o(lcbo-
du c1zÍob voJ.nskj.cb J€dDot€k z DAš€bo úz9D1.

ob.ací!6 s. k váD' soudluz'. d soudnžh'' odbo!á-ř1'
placujÍcí ěoskébo a slov€! €kóbo nároóal abygt6 zústď1 !a-
dálé Pevnl a Jednotul v PodPořo přéd6t6v1té1ů Dašébo Bo.
c1au6ttckébo stÁtu. Y této iiobě bu.leú€ 6tát p6vně' Jodnot.
n1 P!ot!. přovokaoío' ktg'é by bobly vá8t k. ztrátá[ na
žrvotéob. Dá19 boJufus !á našo Ďo.adate].!ó !řÁvo ssll
si neo!6z9!ě vlÁdnout a bo4od€řít vg 9vé zod. rráě boJ
3i ýyžáilal. v poslgilnícb dn€ch 1 oběti ua žiÝot€cb. I}Ňbla-
šuJér!€ 6].6vno3tně' Při Pa!átcs těcb' Ltoří obětováu 6ÝlJ
Ž1vot v boJl za nÁú Yšéú tak .lřabá '&atly 8Ýoboťly a €uve-
lenlty' ž6 těEto zá8adáu zů6tan.rc6 !€ocbvěJdě Yěnr1.

DětsuJsBo vĚéň lracuj1cíD Ý toýá'fláob' zsEědělství'
stgvobnlotgÍ' dop}ávěl v I'otlavtnářskóto p!ů'DJ'slu' z.l'avot-
níctví' obcbodě' službáob' v olaánocb Btátní B!řÁýy l vĚoD
dalšío Placujícíe 'a jsJícb psYDý a lozvážt\ý po6toí! 'a
jejlcb obětavé ústlí' aby přos všscboy obt1žs Ďyry lgJlĚtě-
.J potř €by !áĚÍ gpolečnoBt1.

Jsdnota a naěo !évEó oilbodlÁní byly @žné 1 !!oto' ž.
jsEo byll' €ou€tavně o všocb udátostBcb 1nfomovád. ?'o-
to našé vř€lé PottěkováDí Patřl také přqcovalhlE lozbla8ut
tetovizs' tlgku á vš€& tě!t' ktěří uEožnlll' aby !řo6 v6ško-
.é přskážry nobt1 p1olt svó důtož1tá poslánl. Yěřín.l žo
i nyní učlní vě6 p.o !o.lpo!u našlcb Etátnítsů' kteří u61lu.
jí Mdá]'9' aby 8ocíausDus ně] Ávoll lt.d8kou tváŤ.
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Yěřín.' ž6 1 ňadálé uělllts všg !'o to' aby oboil našl
Ýýloby byl uvsdón .lo lořátlEu' áby bylo !aběu!6č€.ro věo'
co náě1 prAcujícÍ a obóáná našébo BtÁtu potřobuJí.

lÍaĚs Jernota byla uPgvněna v lobnutýcb turocb' ktsŤá
vstoupí.lo bistolie ě€skébo a 9lov6nského náloda.

upéÝňujts dár€ našÍ jEdDotu' aaĚl lozbodnogt a Íaš1 !oz-

PoklačuJ&€ ďÁ1 v procésu obro.ly qolečelskébo a pou-
tíckébo ž1vota - poklačuleo .lá1 Y plně!í akěníbo Pr{alael
EoÁun1sttoké Etlsny ěo€koslovéDgka' wtvofuo všecbDy !ř6.t.
Poklao' aby byl sPlněn 1 p!o6!aú l.voluěn1bo odboŤovébo

corý pokŤokový svět stál v těobto Pobnutých dn6cb B
DáE.i. oilborář1 bsz lozd1lu politické píslušnost1 den!ě

llokazovatl so1ttlalltu s ě6tko3].ov€a6kou soc1augt1ckou řo-

lubllkou. I J1E Patří v této cbvíli nÁĚ€ loděkovÁní' 1 ib
zagí1á@ naš€ soutllužské a bratlshé poz.llavy.

J e a t n o l t o u  B O E  -  z a  s o c i a l L B E u 6 ,
z a  s v o b o . l u  a  s  1 t u  č é B k o s 1 o -
v € n s k á  3 o c 1 a l 1 s t 1 é k á  ! € ! u b 1 1 k y .

Plaba 24.8, t964.

P-99lc!9qg-!4I9š!!!9-g!"r9!4Žqěs1-ugg!
Y--€-Lc.e.9

24.4.1964.

vážen1 soudtuz1 po61ect!

lraculící závo.tu čED PoloÝodiěo v Nus1íoh váE .těkuJí
za n9obrož6ný ÉostoJ a statsónost v tak těžké tlobě' Lt€-

!á byla zpúéobená ýpád€ú c1zícb voJ6k M našo .úz€Dí.

lí9dopusřt6' aby z našébo veřeJEébo životá zEizely o3o-
byt kté4ýú lgle ott 1edna věří].1. NegúÍřili bycbots se so
ztděnaú1' kte!é by byty Yyduoeny ob'pantť Ýé funkcíob ě1é.
nů v1átly' t{Álodníbo sbŤoDážtlěDí a vs vš6ob ostatn1cb fun-
kcícb] do ktéťýcb bylt vš1cbnl řá(lně zvored a ustaDov6n1

!o.l19 naš1 ústaYy.
víné. žé v současné době nen1 úožné okaúžitě zbavtt

fuI|kc1 všocbny kolaboranty a z!áilco oeskoglovonskébo tíilu'

íro deJto náE 6výú způBobsŤ[ na vědoDí' žé 3o o.t E1cb dls-

Mát6 asšt plDou dtvělul
Budo-lt Ja&ýnko11 'pů6ob€n oEozována ngbo zn€Ťložňovfua

!í(c6 vé vĚécb Btátnícb a vořojnýcb or8ánocb' JEÉ ro5bo.t-

nutl v'Ýo1at 8e!6!álDí stávk'r.
JsEs Přesvěttčénl o bluboké plavitě cltátu' ttérý by !ě1

býl' posi1ou Yšécb ltď .Iobré vůle na cotéD světě:
nzaíygtí-u E6 l1.lstvo' MgtÁvá nová épocba itěJtnt a

lld61'vo 9o na.l oBudoE Óegkoslovénska 'BDysl.élo|'.

za placuJící o.p. crD lolovodtěg!

stávko!.ý ýýbo!
o!s.ěíg.Io4-o,-11

závodní Ýýbo! BoE
ěn Éabao&3'závod polo.

P.aba 4' Budějovíc].á 64.

s t a D o v 1 € k o

raeqeeg!&lcc-9ble$1-9{!grgq-xsEu -YlIe!9-19-

PŤ6.téé.to1ctvo o.tbolové fatty (lg BvéE &!tsořá.ináE zas6-

.lání pÍoj€dnalo a Plně uvážuo t'loJsv Plosl.dgnta Epubu-

!y ],udÝíka svobody a p'vníbo taJ€Úl1ka Úv Koúuntstlcká

stlaDy čéskoslovgnska l. Dubóeka. součas!ě jBŤ[é plojédnau

1 .eso1uc6 zo záktádnícb olaan1zscí Bevo]učoíbo odbolovébo

hnut1 a j €jicb stanoýiEka. Předsednici;vo odborové latty p!€-

to poÝažuJg za svou poÝinnoát p!ob1á8tt:

P1ně s1 uvěitoNj€$o obtížné poBtaÝoní naš1cb t'ř6dsta.
Ý1telů na no9k6vs\ícb jednáEícb. vleé' že jéj1cb 'ozbod-

nutí byla ovllvněna bŤubou úocí a vodgua uváž6!íí'aby rc-

tlošto k oběto!! na Životooh naš1cb ž6n a dětí' kté'6 Jsou

t1ú n6jd!ážĚín' co náne. vysloýuJoEe plíou .tůÝě!u přo6l-

dentu čé5kos1ov6n5ké Ťe!ub11ky !. svobodovt a soudehůn

Dubě6kovi' č€!!íkovi a sÉkovskétsu. Ploto co nejlozbodnějt

odultáre všécbly názoly někteŤýcb jednotlivců' tst6ří by

k ni! chtěri vyvo1áÝat nedúvě4'
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radÁlÓ lovážuJe. llÍění átčd1bo p!o8!sE ÍIv 18č n.
v ploLlaDacích' a1. vo 6v.E tIoDDíí koDání za 5áElattDí 11-
Dl':l Y caléE lolít1ckéD s bo6PodářstséE 'lvotě Eašl Úosroáro-
Y6Daké !áInrbutv.

za Jédl.fuého Dřo.lstav1t61o foÚrníst1cké stlaly castso-
Blov3rkq uzdáÝá!6 nově zÝoloDý ú6třódd r'iýbo! Da !l.!ořád-
úr IIv. tjszóu. řbě orvě.lěíl Y těžtó .toĎě svůJ t'ocdřý
vztab k t1r'báD a 'áJdÚ b!ěl.ob nÁro.tů' JE.tnozdačDě 6c P!o-
to stavíe. l' !t uávět? .Jc!.lu.

za zÁklailDí I't1íř. liĚobo lolitlokábo Žlvots povaŽuJ.-
úe EYoboilu' 8uvel.ónltu a buEánní' doEokŤatictý sootalíslus.
YýžaduJ6e. ploto úpl.Dý oitobo(t c1zích voJgk atnád vg!ĚaYskó
6e1ouw Ý co noJklatš1 době.

ŽádÁD! Úst' €d!í ladu odbo!ú a &ažtkou o.Ibolovou lafiu'
aby světové o.lbolovó t.il.!.ot !děrí\y bÁě !!oté.t zá to'
žo D€ěrDaě !ř1bui6!.! ts poělaÉní vě€cb l'lits}ých !řáY a
svobo.l v ě9gko.1ov6Áď!r .n1ž by !!ott todr lrotéttoYála.
v ba'o .la. 28. s4'E! 19€a. Př6tts6iln1ctÝo

obvod!í o.lbotové laóy P!a!y ro
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Íyř!Ý6jto 1 !a.tál. v tóto n.iloo.dt.lE. v1aBt.!.clá
prácl.. cboéEs B(yš.t Pou'. vaĚc blary' v1.tět Ýsšo t!'ářt .
ě16t ýáBi P8aDá Ťádry. v PříPádě' žo bod€t3 Plaoovat DÁ Jl-
Dýcb úkolgcb' .to!ončt. taEová 1''it1' b6ří v& ttĚEtoJDě a

Něbudoto-11 Doct sdě1ovat P!aÝ.hr' kt€!á bu.lo u!tčóE!
JakýEeouv oErzoDfu' uo3.tě1uJtc la(lěJl Dlc.

Nobu.teDe-1i č1st váEl lsané řádb' vldět vašo tgářo !
s1yĚEt ýaše blaay' 1.t€!ó butlou ná8llDě uírěot\y' Ja. !o'.
bo.lnuti vyýolat !á vaě1 oblanu aongřální 8távb.

za pracující o.p. llD lolovodtč€. o!B. č1s.1o/Fo,-

závodDí výbo. R6E
dBD Přabl D.pě.závod

b3ba 4'3uděJov1ctd 64

závottd řýbo! aoE
č{D rŤsla obo'oýý po.bíL závoil lótoootlva-$ololoYo
Praha 9 - Tysoěaqy' lestonoravaká ě.2v - lel.Bz2w

Ťítl.
Ístřod!í !a.la odbo!ú
náE. G. rueětrta

!-Le-!-c--ž--:éž!9r
24.4.1964

&acuj1cí závodu č@ ÍókoEot1va - sotsolovo vyslocb]1
1nfoÍ[ac1 o p!ůbě!u JodnáDí v uoBlcvě a pŤoJévují zá6ad!í
nos@blag s př1JÁtjÍj. závě!y.
Žádáú6 o ploJgdnáDl s přiJ6tí těcbto boitů:

1. zaruě6ní uo!úÁln1 funkco p!ávopratEě zvo1€.ýcb
o!aád|l' t.j. pfeBtil €nta lgpubllry I,. svobodyl
vrády Epub].lky po.l v6doní! s.o. c6!íítsa' ná!od-
o1ho shloDážrlění pod vodon1! a. .Íos€fa s@kovaEé-
ho, Úv rl! só E. E!!6B1€I a Úv Ísč s plvníl ta'eú-
n1lr@ 6. Át' Duběétsgt!'

PlacoYElb! logáln1bo .vobo.hóbo !o'b]á6u,
tél€vt!. a vš6ú !..latsto'ů.
ktéří v n9Jtěžá1cb chvíU.cb DÁĚt.cb !árotlů
ĎylÍ B Eá.El

Ýážsní soud r'1|

všlcbDí placulíc1 závodu ěBD Polovod1ě6 Ý Íuslíob so
Bklén1 v obd1ýu !ř€.l Íaěí o.lvahou a n6zlo&ou Ýů1í háJÍt
3!rav6d]'tvou věo váócb poottrých .ocboolováhi od poěÁthr
\'!áilu clzlob voJsk na Eašo úzoní.

vsš1 záglubou so n€Po.hřl].o okuletůD !o'v!átÍt !aš1
Jsiltrotu a 'působ1t cbao6| ktg'ý by zDan.Ea1 koEec všéE !a-
děJí! v !ok!áěoÝán1 1d€á].ú buEánllího soclál1gEr a vúDsc !q-
6tou?sné cesE po l€(lnovóo plénu.

{oDtižé@ (locón1t vaši obětavoEt a plaoov!ú Ýy!ětí Ý té-
to Dllořádně tážké .lobě' Ále á]'lbuJot!é vá.B' že náú bu.lcto
vzole pi1 plněrú naštcb úkolů.

28,8.1968
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2. olnání nového Úv EsÚ. 'voronébo na Ellořá.l!.ú
Í!I .8J €Eou.

,. ŽádÁú úllqý odcbod otsupačdch Jodnotot ' ú'.!1
čsaR Yěotně JgJlch loutlckýcb a b.zr'éěnostnícb
BroŽ9t a l)osrytuutí nÁbraqy '!úsob6qýob škod.

+. ok!ížité odvotá.trí ' fua&cí ÝĚocb kolsbolall{ r
ž!ádcú' K6ří d'.ž D1kobo !.'agtupuJ1.

9. zan,ěoíí všoch občdBkýcb p!áv á dďloblat!'ckýcb
svobotl ob&!tr !aší rol)ubulry a PoskJ,tDuťl ooEstly
vě.!t t.t6ří 6€ v Po16dĎováú \ríŤoJ1 a zvtáště v
lo8r€dbíD týrdu vsřoJně spo16čsnEEJ' anaažovalt'

6. uznÁní našÍ tvlcbovaDoátl a v1astní spóc1flckó
césty k soo1au€ur Y ilucbu akěDíbo plo8ŤsÍu Esl
a lroBÍádovébo plohlášBtú Y1ádJ č8gB.

souěasDě vá3' váž6ní gou.I rll' u}ézpsčuJ6Ú' žo za vá-
E1 p€vně 6todí!s' YyžaduJ@g 6í vaě6 da1Ěí staEov18k! a
sribuJso.' žé Douě1n1Do zatlt! d.o' co by .lt!sš.í 6lož1tou
Éltuac1 v naĚí zeol. dél6 zkotsplíkovato.

Za ZV B@.
Íuušsk ý...

_1r5_

Jó dass Jédnot\ý a odbodlaDý n66!úřtt 66 s Po6tuplou obr-

pac1 bí|alábo }Ť1teté.
ÝyBlovuJ3o6 Mšl! Př6it5tavtto\b avobodovl' Dubč.koÝl'

coln1kovÍ 1 6rLov6tóEt poděkován1 za gtatočbost běhoú !r-

Iovnébo J6dEání v Mo6kvě a ub€'lečujéEg J6 o nďí Plnó pod-

poře v6 spoločbéb boJl zé obnovoní !ř €dokulač!íbo žtvota

naštcb zé!í. ltattáls těeto ásělÁ pře.lstavltolúr !1uě .lůvě-

ŤuJso., D€úůžoB všaL přljrout obaab a Íorúr úost€v3kóbo

v záJfir zacbování.eónoty naěobo lrdu žádáús zvořéd -

ní věocb t. dí1č1ch ilobotl ze Yš6ob J.ťlnÁĎ1 s6 !ástuPc,. obr-

Ploto plohlašuJoEgt
1. t.lÍktty so ÍresÚíŤíEé s okupací naě6bo ú!oE1 a t'vá!! !á

okaDžltóE a b€zlodEínéčnéE odobotlu okupaěn1ch voJlr. 0d-

EtlauěD1 okupaoe Jo plv!1E přoilPoklad€! no!úa1lgac€ žlvo-

ta v Eaěí v1astj'.

2. obo€!á slJšét c6lou s ptnou Plavdu a to nopřod],o!ě o

Ýšecb 1 ó1lč1cb iloboitácb.

,' stojí@ plDě zá J€d!á!l.n xTtl. sJezdu rsč' za Ústř €dll!

výboŤeE' vo16!Lýa na toúto Bdozdu a ztotožňuJeEe so so 3j6z-

dovýói dokuDeEi'y.

4. ve svá z6D1 budéD6 uvádět v žívot v plné šíř1 gtsčEí

!!o8!at! tssč př1Jatý na dubnovéÚ zaBedání Úv rsč. clcgns

!6ali6ovat Éocialistslrs 6 lldstsou ťváří.

za ýo.toní záÝoÓu
/PodPis nečit€tDý/

Nářodn.í sbroEážděDl
vláda .epubuk{
Úv Esc
IIV. 6Jozd ESI

E999!g!e-s-9E4!g.s!!9!9!éěg
s pobnutí! Jsll € vygtécblt PloJ6w ss. svobo.lý a Dubče-

La a s lozbořč€nín odsuzujeBg Mil'.ktoÝeé Eo6EeÝEké koEunl-
tsé. Po YěloloMé okuPac1' únoBu našlcb přgdstav1tolú a nÁ-
st1í konanýcb okupačn1Dl voJ8}v Jg as lollibkého nát1aku
ía Dašo přéd6tav1tél€ tlatší$ .lůkazoD EocéaĚké po1it!.ky
vlÁdooucícb b'uhů EgER| kte.é ngvábaly obětovat ltdBkó ž1-
voty 1 uáě6 tra.l1ční Přáte16ké vzb!$l k 11du velkébo slova!-

ryáš lttl' tste4ý p!ož11 zklaEánÍ zŤady Mnicbova v !.r9,9l

Ákt1v Íunkc1onářů Esc' RoE
a ostatnícb olBantgac1 NF

závo.tu Té91a stlašntcs
v Plase ťln6 28.8.l96E'
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-I.j-l-!l:gr-!-E-9-c-š-é b o .l tt o

v5b1odón E 61tuAa1' za !íž sE .ozboduJé o ž1votě EoĎo
sEřtj. obou uaě1ob aÁ!odů' ganěstnaact zÁvodu !áBla Elolbě-
tÍn' dělD{o1 a t€abDl.ol' EolultBtó a !řís].uěDíol oEtatD1cb
složot lÍ! t)lovétllí hrasoYáD1' ts!éťýD tážitý !a 6ob. a vš1-
ohú doblonadý wJá4řJ.tl řInto svůJ Postoj a nsjblubĚí
!řssvě.tě€ní:

1. ?odPotlrJl s plDou důÝělou svého I'Ťo€ldoDta ludýíká sYo-
boilu' Plv!íbo tgJe@ítsa Úý rrsč et*ana:.a DuĎěeta, svou
vlÁdu Y€.t6nou o1dŤ1cb6e 69rnítsEt!' Př€d6ó.lu Na .ros6fa
a!!tsov3kóbo' lÍ! ý.i!.Eou !ra!tíšk.! Edea1.Á.

2. stoJlr !a akčnín P!o8ŤEúo! Esč a za Úv xs! zvoléDý'! trá
ITv. !1Eořád!áú 6J6zdu st!g''y.

'. subuJl.' žo za Ýěoob okolnost1 'acbry8 lozváDu a n6w.
Ýo1ll! 1!c1it9Dt s přísruěDíry ozbloJéÚoh Jednotok !ětl
států a n€u€ohÁn s€ ú}ý[ a alěírl vy!řoYokoYat.

4. s1tbuJ1 vělnogt socl.al1s'úr 5 uiltkou tváří.

5. rožaduJl záchovat EaÁostatEost' oélistvost| suve!€dtu
a občádgkó tvobo{y 6gaB.

6. ložadqfi'' aby o1!l voj€ř.s opustí1a v Dojklatší době úzo-
Dí čgsB se zá!uka!'. wJÁdŤ€Dýnl t1dro ry! 51íb6[.

7. Js€É Připlavó! za tyto Bvé 1d6J€ a za toEto 6vůj €].!Ď
!o1ož1t í svůJ žj.Ýot.

výE16dEts Egšebo h}g€ová!í 'aE1]á&! Íá!o{iní$r ghlonÁž-
děDí čs6B' závoďln Plany 9 a vsřgiiDýe gdělovacíD !!oEtřsd-
E't! s rýlvou' aby ss přtl'oJlly k i'orNto Mn1f,o6tu a lrovott-
\y věoruové blssování. o.lb].a6u'gid€ tonto D9n1ť6st v tt!6š-

v &azé 2a' gr?na 1968.

za zu!ěstnanco Tesly E1oubětín:

cv Esó zv aoE vsdeoí záÝodu zv 6ss zv sllí
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s nogoímou boléstl' alg 1 bořkostÍ JsBg vysllcbu
roŽh1a6oYý !|oJgY B. .Alo'abfba Duběeka. PlEě chépoú. to|
.o ř€tslt 1 to' co zqán i'l.c!. Eouobl. JB@ však PřásYě.lěo!É'
10 za dgoýcb poilúÍuék a za .tanébo poBěl.u si1 .lo6Ábl s\řý!
n6ob!ožéďÁ' Etatgčqý! a čgstDý! !oetoJ6! !a:l.!Á.

NéBoublsáírc však s for,loirlací komlnlké o JsdDÁní MĚ1
r oovětBké .lolsaao€ v Mogkvě' !cto!á f!Áz6E1 zat€duJ. !ra-
vý 8tav věcÍ a Jlž 3po1upo.t6Psa1j' I1dó' kt€ří Ý tó době J1ž
ncaě1t k potl€psá!í ta! závažnélo a oáudovébo dok1rB6ltu řÁ.t-
Ú Mn.lát' tudíž tak. n*óbo no'ástuPovalt.

znoÝu potvrzuJ6B' žs za J6.uoóbo a néjvJóšíbo li €osta-
v1L61€ !aš{ !t!á!y Ý o}ŤěJÉí 91busc1 považulo@ ÍIv; 6jo'd
(s. a J1í !vo1€Aý úEtředĎ1 ýýbo'. lez ýýblad á€ stavíls 'a
do6ud Jíe !řrJatá u6notÓní.

saDozřelEě' žg 1 v naĚ6ú zÁvoitě budsB uoltá].1zovat
pracovní lodblab .ták' aby ělčoity v'n1kró n6norEÁ].ní B1tuac1
! nezaY1oěoé placuJícful'byly co n€JdříÝ9 o.t8treěly. Ťo
oÝšéE pŤgdpoklá.lá okaEž't.ý odobod okulačn1ob alDáil ' ú!.-
ú1 čssB.

v har.' dn6 2a, slpna 1964,

zo Ksč veilení záÝodu zY RoE
lesla Eolgšov1ce' záÝott 7 - v!šovlcs

PŤedtédnicbru Úv Esc'
NÁŤodníEu gblooáždění čsaR.

vrÁdě !éDub}iký čssn

vážení soudlu't.

€ h1ubo!ýE goustřodění! vysrgob].i jED3 plolow naě.ho
pleBid€nta čssn !. svobody a !!Yébo taJsmtíta E^sÚ 3. Á.
Dubčoita. vycbázojíce ze současné loal1wl kt6!á znéložDllB
.vÓbodoá lozbodování našlcb předgtavlt €lú' JednaJ1c1cb v
]loskvě' a všocb slov z učiněnýcb !!ojévů' pŤob1aěuj6D.| ž6
é p]'ně staÝlÍ. za našebo plgébo tádénníká Esč s. Dubčóka'

! a  v š é c h n a  u s n 6 s e n Í  1 e E á 1 n í b o  D t -
sJezdu so l  za l lesao €n la
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svobo.lq' 9a našl vládu v ěé19 Bs s. čéřaíkéÍ, Ná.o.tú Bb!o.
EÁždění v čél€ E€ B. selkovstýÁ' náťodní frontu v čele ss
s. E.to6l6[ a všgchDy leaáln1' doEoklat1okou c€ttou zÝols-
né př€d€tavltsl € uašobo' tak dřahého čaBkos1ovoEkébo si'Á-

ŽádÁ!€ vÁs' vážgní souttlu'l'.abyBt€ Žvláště v těobto
vé]D1 závažoýcb cbvítícb plo traš6 bu.touo1 o6udy' Ýe svýob
funko1cb Bgtlváu' d@ettli tsk náě 11.t loaální c6stou k
wtčéDélu d€úokŤat1ckéE| goc1ausňu.

trváas na ots€EžitéE o.tcbodu oku9ačnícb voJEk' kt6!á
bnbýE způsobé[ Poětapals naĚ€ 6vobody a ovrivn a !yš1o-
ní a cítění všsbo íÁš€bo udu. ŽádÁne o u!.ychtoné zapl.ace-
'í vš6cb Ěkotl' obrpanty na !áěo! ú's!í zp]L3obg!j!b' i když
jlž n1kdy a žádnýb z!ůsoDg! nst!€ oilěko.blt a nabladÍt žt-
voty .raěrch neviMě zavraž.těnýoh dět1 g oběa!ů!

YysrovuJon€ zásadaí lesoublaE € koúunlké' !.teŤé by]'o
Pod6l'6áno na závě! JednáDl v Mogkýó' !{oékevs!ý dl}rtát ut-
kdy rcpřiJEe!€ t

věřts nál[' oy Ýěřírc váít

zE 9o2 llacujíoícb závodu Eab1o Eogtlvař

ov esě zv RCE vedéuí závodu

v Eosi'1vař1 dDo 2a.a.196a.

lPuto !óŽoluol podgpsalo c61keú 54o placujíoíob lašobo 'á-
vodu' !it6Ťí ?racují v lannl gEě!ě. lodptéy z€Eěgtnáncú z
ottlolodn1 a noění sněÍ'y bu(lou dodÁny zíba.
0!18ináv poilp16ů lEou př1pol€Aý k ! €zoluo1 od€ÝziiaDó
Úv Esč.

cÝ Esd ZV ROE

_ 4 3 9 _

zÁvodní oraanisacg EonMnlsl'lcEé straDy Uoékog].oYénská
o.p. závoóy E řýŤobu vz(tucbotgobntc}ýcb zař1zgDí -

-----_---!ÁY9q.!e&g199--_-----------_---_

28.a.196a
spol€čné stanovfu ko \řýbold
zo asě a zv RoE

ÚBi'řédní 'ada odbořů

s poclty b].ubokého n69ouhlaBu JélE vJ€].sobrt 
"!ěn1 

ko-
dun.1ké o výslodc1cb Bo3k6vskébo Je.tnáDí.

Plol6Ýy soudluhů svobody a zsjBéna rhdběeka Eás vĚats
ptosvě.Iělly o toE' ž€ v daDéú okež1ku néní oožno leduat
jhák. Ťo s1 wŽaduje w'rÁ' gnui'nÁ r6at1ta těcbto d t.

zůstara Js.I ví!a! žé naš€ legální o!8á!v naldou a6J-
scbůdnější ýýcbodístso z daoé sttuacs' cboeEg Jlú k tom' dát

Bgzoluoon1 poslsdnícb dnů jse€ dart našiB zákonDý[ přeo-
6tav1i'é1ú! Plnou důvěír a postavlll jEee sg za dogaÝadrí
výs1odry lemalontntho niúořádnébo {Iv. éjozdu r^sč. c€\ý
úlod pŤojév1l ý těcbto .ln6cb svoj1 l.ůtj. j;ak j6dnoznačně'
jáko nlkdy dosu.l. E]'agovaoíDi 1í6j'}ý těcbto doBuit E€jgvo-
bodnějš1cb vo1ob naší h1sto!16 byla č69ky 1azbutsou !a!6a.
ná besla' vo].obníor umaúl. té staly u1tco Ýšeob našicb !ěst
6 ve8n1c. Nlkdo z náE DeBreví z takto plojewné vú1s a dů-
věly ent pís&ono. JEEo í nadrí1g všiohn1 za 6řýE1 pŤ6éBtav1-
l,el1 g věřío'9 ' žé 1oni jsou E náEi' Že nepř1pustí' aby
l'ak ihaze získaÍl.á Je.lnota náloda a důvěra v lg"bo tonuílg-
|Ickou stlanu byla narušena. BudeEe všsk t !ři Plné .tůvěiŤ
v naš6 předÉtaÝltg1ó dbát' aby aÍi Da otssĎžík n6ustau bÁ-
.llt ákění Dřo8lan st.ar'y a poxodnoyý rývoJ 1 když víňs' ž6
jl Lkutečňováb1 ldoí buúaottníbo socialísmr bud€ i'éžšl a

!Ťváno na ton' aby plobíbalící xÍv. sJezd st!6ny ř €kl
r' ltanovisko k dnešku. Jébo d€166ái'1 Eaj{ nsši důvěfil á

lrc' že nepř1pust1' aby soclalisEug v toúto stál'ě zals
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zt!áttl 6voj1 lrdskou týÁř.
ztráty ztnrsobóEó E!ěÓDu bosPodáfutví ohrl)áEty Jgou

obloÝBló. .T6 aá laž.lá! z nÁ'' abycbon JE EaE1 Joště !.!vět-
šovali. Jo !!oto aaneJ!.ýš nutnó| aby lo€tuPná !o!t!!1í!!o.
sav]Ádla í ý běžDóÁ přsoovu1a žl.vot6 ústavu a técbDlctóbo
ús€b zl co Egýlřív.. I to J. příIA' dn6šní hoŤkó .lo!ý'
platící o.l vodorolch I'ř €9 técb.lb až Po dě1Díb.

eoto JóĚtě Jsdlou pro YĚcobuy E' l.téř1 v dDsšníob
ilobácb blstlaJ1 Íýcbodl.sko z. zoulaló sltuacot

il3er aa.lól. vĚtcbnl J6itnotně 3 vÁEl'' pohrit 1 vý

ZV ROE zo Egc

E-9-z-9-Ls-9-!

zá!ěstnanci letalufaic}ýcb závottú b'p. v Ěaz€ to st!aš-
!1o{ch !řeirkrÁdaJ1 Ústřldníur výbolu Esč' Úao a NátodDl.!'
sblo!!Áždě[í tuto !ezo1uo1!

1) PoYažuJeEé podEínry' kt6!é kolunlké o eoBtsgvs\ýcb 'od-
oÁuícb stáDoví' ua n6přtJalo1né plo naět st!ájlu a oDa

2) Doho.hr Bpotupod€p6au 11dó' kt€ří v té době J1ž n6Děu
1( pod€!.á!í takoýébo .lokuúontu řádÚ Dlndát á tu.líž nl.-
koho nózagtuPova1l.

,) znovu potvrzuJgBo' žo za J6d1nébo á nejÝyššího přé.btá.
vitÓl6 EšÍ stlany v nyÍIěJší 61tuac1 považuJg@ lrv.
sj €zd a jlÉ zvo1ený ú€třltlní výbo!. 362 Úhrad 59 3tav1-
Bs zs dosld JíE pŤt&tá uEtanovgní.

4) loÝaŽuiéDg nadálo plněn1 akčníbo P.o6ŤoD't za zÁklailnÍ
lín1l' prácé s.b.á!y a plĎě gtoJlDe za \.ýsredkyt jicbž

ld!6 př1 jebo plÍrěn1 od ].sdDovóbo p1éba Úý &sč dosáblt.

') ŽédÁB' abý n6ploil1oně poklaěoval vé sÝéú J€dDání xlv.
EiEořáduý sJé'd a zauJal étánovltko ks ý'nik1é situáo1
v nsší zótd. Přo.llok1ádáEot žo budo stejně jako dosud

8 )

6)

? )
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Ýyobázot vo svén JodnáDí zo zák1adn1ch záJE'l obou [a-

JgDe 81 vědoEl sbžrto€ťl a obtížnosti m€kovg!ýoh 'éd-
náDí a !Ťoto nadálé w6lovuJgn€ !1nou ilúÝěŤu 8ou.buhúr
svobodoÝ1t Dubčg|.ovl. ěóří1tsoYl a sEEoÝgkéú a žádÁ-
Ee Jo' gby za Ýěocb okolno8tí t €trÝal1 v€ srých 6t!a-
n1ckýcb a stáinícb funkoíob.

PožaduJ€d6 otál!ŽÍtý odobo.l oíz1ob vojdk z Dalobo ú!.-
E1 (příPad!ě Btánovéní t6lDíDu oo nojElgtšíbo oitchoilil
a ozná!€óí naš6!u ná!odu).

Požaduj€E6 Ý P1né rýě1 nábladu vĚécb ško.t' způ6ob6nýob
okulaóníni alnÁdald1 86sR' I\ŤR' B!R' lllilt !la.

scbÝáleno všoE1 !ae66tnanc1 da. 2a. E?pda !.96a.

zv rso ZV BOE

cB. autoúobilovó oplaÝDv' Nárotlní po.Iuik h1. eěgta haby
z^vod é. 2. l' 3eřaó1ště 7' P.aba - vřšovloa

2A.a.l96a

zg!ěstaancl !ávodu cslo' zÁÝod ě.2 v Pt.a'6 lo v. straě.
nrcícb 5e záj@B a n.tryěuvostí yyglecblJ. aoťluntlá logtsov.
8kébo jéilnélt' ploJ€v Pr6B1it9nta repubEry s. luilvíka svo-
body| Jatsož 1 souóŤlrba .{'IoxanÓ!a lubčoka' plvn1bo taJ€En1le
Ksč.

s p1njD pocbop€Dí! složliostl a noBo1lnr obt1žoostl
těcbto DoskgÝ8\ých Jodnánít ploJ6dna1i'ávě!očíé koounltsó
J ob8 ploJo\ry náě1cb n6JÝJ,šších !ředstaýitolÍ st..{, a stá-
tu ns své scb'iz1 .!r. 28. 8!!)na 196a.

z toboto sbrooÁždění Yyg].oYuáí tJ.to 3vé !ázoŤy B Éta-

l.) PodEínlfy obsáŽónó v koNn1ké povaŽujé!á 'a n€PříJatoLú
i s uvážsn1D Yšgoh otsoluostl a !átlabr. vé kt.!éÁ ú06-
kevská JodBání p'ob1bala.

) PŤo další tízón1 a v6d6ní naší !épubub| a &sě ryBlonr-
Jed€ plnou podporu a dltvětu 6oudluhůD svobodov1' Dubčé-



, )

4)
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kovl. Úoťúíkovl, sDŤkovskéEr a Ěli €Blovl 6 př66vě.lě6nb o

nulnostl spoléčnébo a jednotnébo úsílí vg véc1 obbáléní

suvorénity Dašebo Btátu'

znow problašul€e €, ž6 jodi$ýD a p!áÝoplatDÍŤ přod8tavt.tÓ-

1e'! esč J€ BlúoŤádný xJ\t. sJe!.l a jíE řádně zvo164ý Ústřgd-

ní v:ýbo! Eso. Bez výbrad lo.tpořuJgas všécbna uén93on1 až

dosu.t !říJatá a . sJszdeĎ.

Žádáúé Dsleální u!'ýcb16n1 oilcbodu vojsk va!šavstsé E@rou-

w a všgcb o6ob s tlúto souÝ1Eejío1ob 2 úzení nasgbo 3tá-

5) Jako zÁkladní 1ín11 pbě uznáváné a podPoruJeEo přtjatý

akčnÍ p'o8r€ň| jakož í všgghny !.ýsrgdb' tste{ýlb bylo od

lsrnovébo p!.éna Úv asl dogaženo.

6) Žádáíe, aby by1y wěísloDy všecbny lrBotnó škody' vza1któ

obtaz6n1ú ře!úbltb| a!náda&1 vaťšavBkó gE1ou\ry a trokoň-

pŤoetsně pozadovÁna náb'aila těcbto škod u Ýšgcb na inva-

61 ?úěasi'něnýcb státu.

Tuto 'ozolrrc1 scbváltlo ce1kée u.2 pŤítonných za-

Eěstnanců našebo provozu.

Ú6tř€dnínu výbolu xsc
Nálodnlnu 6bloÍoážděn1 čssB
vládě čssB

s bořtsogtí g pociteE křivdy vyE1ech1i j €úo koÍounaká

o lottnání Dézi pŤedstaviteu čs"9R a sBsR' pŤojév Dašebo

plssl.ténta !éPub1iký s. J,udvítsa svobody a p.oJoY MĚobo

!!vníbÓ 1'sjeEííka fi Esl s. Áloran.t.a fubčéka.

z céloz lýodn1 scbůzo'  69o1anó 2s.8. l96a pos i láo €  vá!

tuto jednoEyslnou lssoluclr

].. Be;výbladně věiín6 souibubůE svobodo!'l., lbbčekovl, č€!-

nlkovl, sfukovskéDu a oltatnín soudtlbůn' kteří j €día]-l

v Mo6kvě jEéneE našlcb náŤotlů a z poÝěřsní našícb náŤo.

2. slibuJeEe podpoÍu j6j1cb da1šÍúu jeduání a ptohlašujg.
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'no' žé co oni loŽbodnou' lozbodnou i z \rů1€ naší a
!ašíú JúénéE.

,. cbáPeEe koEunlké lako a}rt naětb národÚE vnuco\ý 'a D€-
no'náln1ch okolnost1.

4. v žáttnén příladě desouhlqsíEe s tíi[' ž6 nÁs pŤt DoÉk6v-
s}ýcb jednán1cb zas.tupovall také udé' kteří plo tato
Jednán1 a6ně11 od nlkobo !ověřó!í a Jsdualí to{y sá![1
za geb€. 'ádáúé' aby tito udé !ět1 po tóto nóJodll t!a-
aedit konoěně odvabu oilgjít 2 vořéJr\ýcb i loutlckýcb

5. E1á5íúe se k ugn66éDí leduovébo p1éna Úv rsč' Etavíls
se za akční p!o6!gn rsč a !foh].ášení vuqy ěssR' li.t6'é
se Btabl zÁtežitostí cglébo ná!o.ta.

6. Plně 3ouh1a6í!o s pfobláš€ní! n1aořÁ.lnélo alv. gjgzdu
Esě.

sJédnocenl JodnÁnh z lozlco síry s11buj6@ zEovu naě'r
vlcbolnýn' řÁdně zvolenií olsÁnů.ts llnou podpořu v jgJlcb

JEéDe0 ]a26 laEěstnecú n.p. Tos EoBt1Ýař'
nositelé Řádu !Ťác€!

!éIsgÉBg-9!!9-mgEqě4-!99Á99!9!9lgEé-!g!sb-llR

tak jako všiohnl. poct1ví občaaé čé5ko61ovenské socía-
1istrcké !6!ub1iky s ťozbořčen1[ odú1tá&9 koEuniké z nos.
keÝského J€dnání. víEe' že bylo př1jato EaŠí deleaací pod
nátlakea s11' kte4ý! zs situac€' kte!é gé vytvořtla' neby-

P1ně se ztotoŽiuJoB so Žávěrv Írý. sjezdu EoúunlEt1cké
stlany čoskosloÝenska a požaduJeeg' aby tento sJou.l' Jako
p€'úaneni'ní' plojednal vzn1klou situact a zauJat k ní Evo-
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ložaduJ€lo' aby sJ6zd !řoJ€d!ál Božnogt évo]á!í 6cbůzlc/
přódatavitelů věgcb koDrbfut1olýcb st!6o světa na úlcDí
č8sB' Eeb Deut!Ár!í !ů.rě k !!oJodDÁ!í vzalkló situaco v
!ašo[ státě.

'ádá@ o ok!íž1tý o.lcbod c 1' íct! okqlačDícb voJst
2 Eaš1 ganoátátoé lopubury.

'ÁdÁD' aby vlÁdá s r.áŇ.lEí 6b!o!Áždění 6Esr úobla wkoEá-
vatl svotlodně a zákonDý! z9tsobe! sYé ÍlEkco.

PožadudoD€' aby zaJlětě!í a fultglnovauí obě&á Daší !éI^r-
bub dn6! okulování' byll okuPečnín1 voJgtrsiíýnl útady !!o-
puštěú na Bvobodu a aby nadÁl. byto uastavsao ťla].ě1 'a-
j1ě!ová!í a btgllovánl obča!ů.

PožaduJ€n€' aby vlÁdg oallB vyža.lovála náb!á.tu a úprĎó 'a.
p1ac€ní vš€cb štso'l' z!úsob.nýob ne'átsonlou obllac1 !aší
v1a6tt le.lnotkalt !ěťt stÁúl vgŤěavBté Mlouw.

vyslovuJ€Dé ploou poópoír últaÝ!1D Př9il6tavít€1oD cBaa'
'€JEéDa p!63!:l6ntu lslubu\y a!d. aeD. Inróvíbr avobo.lov:l'

P!mí@ ta j€eíbr Úv 8sč AletMdÍr DubčékoÝ1' 9ř€.ls€dot'l'
rlÍl i'o5€f'1 suřkovsléur a př€.l6€.lov1 vlády IDB. oldŤlchu
6sla1koví.

v Plaz€ d.ng 2a.a. 1968. Podn!.oqý výno! BoE
uoDtované étavby D.P.
hába l' B9Ýo1učDí 7

lesoluce zadstnanoů konétlutsoo !o'vá.lěčů' příátťoJú a

9r-[éIĚ9gg!q-g-:-!9q&!ř---.------_-
zgděstDádcl tsonEt Lco řozvaděčů' přístloJú a usEě.ňo-

vačú vyB1ovuJí plnou důvělu nagí 1s6á1n1 vlá.tě' soudlubú!
svobodov1 a Dubě9ts.\rl' avšal zásadně n96oubrs6í tg záÝě-
!6čqýt! tsolun .ó z J9d!Án1 v líoskÝě.

1) Pryáre i Ea.lá16 M bozpodd1jt6čoó! á oká!žltóD odcbodu
obrlačnícb voJsts.

2) ŽádólE úp1oou náblattu ěkod vzniklýoh okuPací Daší ré-

_14r -

publlEý'
,) stoJílo za ýýsr€dry J6dnán1 lrv. oleřá.l.nébo 8Jozdu

Esč a tento PoYažuJ€E za P!ávoPrat\ý.
a) 

"ožaduJ@' 
aby JódDáll o EÁ61IuéE přolad6Dí ě6ÁiB Ďy-

1o dÁáo da I'ořad á€tlnÁ!í osN.
') PožaduJsD' aby obča!ú! óssl byla zalrrčenÁ všgolna

p.áYa' ttérá Jsou lakotýo!! ý ú6tavě čsÍiR' Yěob. svo-
bo{y t1sb a sýobo4ý proJovu.

ŽádÁn6 ÚRo' aby okaúž1tě k tóto !€Eolucl 'a'rJaJ.! JaE-
né 6teov16].o v l66áldíE é61. rozbla6€' tisku á !ří!ádná

E ]. 6 k t ! o P ř í s t ! o J' nÁtodní potb!t
záYod v uodŤe9ch

ÚBtř€ilD1 !6da odbo!ú
P ! a b a

2a.4.1964

v !říroz€ vá! za311á!. to-t P.obláĚ€bí za!ě8tEalcú
n.p. uektlopřístloJ uo.třa\y ' € .lE6 2a.a.].96a.

oěokáváné od vÁ6 Jatsožto vŤcbo1nébo o.tbo!. o!Bá!u' 'e
u'ycbleně zguJ&t€ n.tsonpŤoEtsú stanovlglo k událostoE
Ý Daší vlaBtt a žs Přodstav1té].á Ústř €dní lady oilbo!ú w-
si'oupl so záBaitníb 5teovísts6[ a s6znání . ní[ Y Úá. !o'-
blaBé a tgl €vlzí v6šk.!é ě1éBtYo aoE.

čeMÁs na vaši lycblou a n€Eolouvavou gkcl. a Js!€

Plav.Lá vltězí l

zv aoB
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2A.A.1964

E-9-9-9-L9lli

Ná drcění BPo16ěné 6cbúz1 zv RoEjczv Í6č a vodoDí pod-

d1tsu n.!' EloktloPřístroJ uodřaňy by1a přlJata nás1sduJíol

ztl!ávÍEé aašg př6dstav1tg1.| 26 jnéoa p!e9l.t6nta svobodu'

s. Dubčgtsa' ěorníka a sÚkovsEábo po áejicb návlatu z lío6ts-

Y.J a uJlšlujsrc Jo, žo věř1Ee' že děla1i všocbuo' oo ňob!l'

aby v n6lovnýcb po.hínkáob 'voutl plo naše nálody néJE6!-

ší z1o a žo Eal1 r nac.álo našt 91nou důvě!o. Ťrto důvěír

cbc6ms vyJádřtt tfu' žé přos našs zktaDánt zacbováí. pot[é

J€j1o! !řání klid a Pořá.léE, zůltanoEe Jédnotn1 a é naděJ1

budgoé oě€kÁvst darš1 výýoJ udÁloÁtí.

Piésto považuJéoo za n€zbyt[á svobotlně ploblásj't li\afl

c€rýD světótl' žs Dtbořáilbou Bltuact vnucenou laš1[ Př€.l-

stavltslůl ÍtguznáváB6 a oaš1nl požadaÝky i M.lá16 zú8táva.

1. co n6JdřívěJší o.tcbod všgch c1z1ch voJsk

2. PlnÁ nábrq.la všÓcb způsobéDjlb štsod

'. Důs!édné vylouě€n1 všecb z.ádců a kolabolani'ů z ná-

šsbo gtŤo.lu

4. PLné Žacboýán1 všócb oběanslýcb svoboit a 11.lsliýcb

9. Potlačování oblodnábo déEoklatickébo plooogu naglou-

psného v lsdnu

Žádáos naěé přgdstaÝitelg' aby nás otevřéDě á praÝdlvě

ínfoeovau o prúběbu 1 podEí.kách vzešlýcb z Eoskevs\ýoh
í Jedf,Ánln - nsšé nálody É1 to zÁ ťýdéí stateěnébo a !ozváž-

nébo po6toJ€ plně zá91ouží a plná ínťoŤEovanogt o toú' co

byro a o Př1Jatýcb závazcícb ná.B u}ebčí cbápÁní tobo' co

př1Jds.
A!éluJsEé na Prokázá é Eo!áh1 a chďaktelové ÝlastnostÍ

naštcb náloilú' aby tol'o staooÝíEko pod!Óřt1y a znenožnily

tgk vJ'llout na poÝlcb b6zcbařaktémlE jedilcůE' ktérjí s6

nelgdná a aní nikdy nejedna1o o socialis@g' are jgn o osob.

ní pŤospěcb. Ploto s lozhořčeníE přijíBáúé' ž€ pod ooskgv-

slýB koDun1ké jsou lodepsáa1 i itdé' kl'eří z1'ratiu plávo

za jediné op.ávDěĎé před6tavtté1€ považuJeÉ ty' bbo-
ré zÝou1 l'eaá1ní xrv. sJézd 8sč' za Jobož doBavadaí ýý-
slgdky Bó I)1Eě 81'avíEo.

Žád'á!e' aby jednánÍ D]ilořádnébo !rv. sJezdu ots&ž1tě
pokŤačovalo a zauja1o stanovlsko k si'tuac1 ýzniklé v€ st!a-

lÝ€Doldální sl]'uacé byra vyvoláDa vPádeE vojEk na našo
úzeÚí a budg nomállzována Jon J6J1cb odchodeb.

so svobodoul DubÓ6k€D' čé'nlkéE a sEřkovský'! zs 6vobo-
du - P.o toždébo obéea 1 PŤo calou našl v1ást!

lyu jEE€ a bud6E!

czv EEo ZV ROE

NáŤodnínu sbloEážděnl haha
?ředBedniotv! v1ády Pt.aba
Úv Esč P.aha
s. I,uttvík svobo.ta - p!és1dént čssB
c6. lozble - sÝobotlrý Praha



lííÍodííru 6b'or.ldění cssa
Ylád. rÓpubltrry čssl
Ú.É!d!í !.dě odbo'!
Ú!t!.dDí!u !ýbo.u rcě

st.loti.Io Pf.cor!ílú l.cbnl.cLo.L.!o|1cl.!o týltt'B.bo
g!!!!r-!s!9&9-p!-Eq!!-!-Er!!-t

s Pochop.ní| á ltlubo\ýr PoltAutí. j.|. vJ'8r.cb1i Ý .o.-
hlA!' d!. 2?. 8. 1968 PloJ.Ýy !ť..l.ll.íta .. lu.lvíta sÝobo.
dy a PrDíbo taj.lnít. Úv &sě .. ll.!a!itt. Dubě.t!.

ron.tatuj.t.' ž. n.d,.!. vážlt Lltoí a !á!o!y Ýý!l.d.
Ln jÍhá!í l !o.|.vč jrt 'yP\ýv.jí t. !t!obáb. Lolunilé l
pfoJ.ro aaš1ch Př.d.ttÝ1t.10. v.řÍD| ž. Yy ja].o lidu oó!o-
t.dný t 1áPá tnfo.lovaqý olaÁn tát uěinít. Při iědo!í o.l-
poÝ.ilfu.tl z. .ln.Ě.L i !!ět butloucel!'

l,b.tP.čuj.- ví.' !. pllrč důvěřuj.D t.ltuPcút !eě.ho
.tátu á !áší x5. ' Pró.t.l.ntu r.Publt'ly !. !,. svolodoÝl'
prvaíru tajoeítu Úv xsd .. r. urbč.totll Př..l...toÝi !'í!d.
níbo.!.o..'.tě!í.. J. sr.toilr.ru. P!Ír6odoÝi illldy !.
I!6. g.míLo'l q při.ribuj... Jlr ptóou PodPon v it.l.í

vÍt.| !é ' !ouéa.ď lotP1ilovÚ. .itu.cl 3e .u!í!. !í.
dtt !o'u|..' avěa}| ž. tóž |u!í.. hájtt ě..t čo.lo.lov!n.
!t.bo ltdu a j.bo Eč. hoto Da .i.r !b!o!ížaěuí j6o. 'no-

. Dá.ilí' neoP.ávněnou o D.o5PlaÝodlnitolnou agr661 pě!j.
!t.to p.oti čssB;

. ! €to.ry jo.lnátrÍ B YlcholDJal. Pt.il6tavit6u č33Losloton*ó.
ho lldu' joho stáiníll a !!..r|1olJ!l fuDtciouářj';

. no.ovn. Pod!ínl.J Při !o3].6Ý.bl.b j.iln&ích ila!. u.n.!.ní!
lt.adtctýcb a !!óiních !ú|cton.!ů L tělto joilnáDít.

a].ubocó n& 'anoutilJ rý.t!d\y Doál.ts\ých jodnání'

d!n. 'ř.j!ě diLtát€! př.ll.\'. sitělujo!., že n.6ou!la!íl.:
. .. ..t'!ání! olupAčnÍcb iojst t cssB' J.jicltž ptíto!.olt

b!ání D..@1i'acl nEó.no Po].tt1cl.ho' bospodt|futóbo .
.'or.č.@l.ého ži'o!.. žáiló!. jgjj'ch urychroď odchod;

. .. žáito6tí ě.!Lo6loY.n.l. !t!an!' L oslÍ o .tAŽsDí zílo'i.
to.tt Aat... Burůá!.kl'| I!áA!.l(.' l{DR| Polóta e sssR
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' lořadu jod!ání o!a.!! osli
- l. 't.tuDol.!íl č.!lolloÝ.a.\.bo U'du a J.bo Ísč t..i'

tt.!í L toru !.D.Jí D!.'oP].rtď D'dtát .laď č.*o.].o'.l.
lB|t1 tóro'v ěi xIY. .j..d.t \.sc.

P1.!ě ltojíD t!do!eÝ..l!íti v'6r.d5 Po1.d.!or.ho týto.
j.' É j.jtchŽ Ýlcbol Pollá.tá|. !.íěťJ ritoř.itn.bo xtv.
!j.'du rsč. J! Dř..t.dč.Al' Ž. !oÝÚ Poltoj D|čí .t!.Dl'
bu.l. !ít u.dDou &!ál'í oil.t'u n.j €n u !á.. .l. l t otttt-
!ícb Lo.Eni.t1.Lýcb . {.1tttckýcb .t.a!ácb 'ý.h!

Žá.lttŇ' abJ' bJU Ý.t.jnč . 6tát.Í!i Yt.Di..nánírl oc..
!.rÍ !a !Ýou Yl|.t.u.olou ělnnolt P!.cotDíol Á!ě.ho l.g.l.
n1ho ro'h]á.u. i.l.Yl'.. Yělchll ti' \i.Ťí Droj.Ýllt tbo-
řáótru .tat.ěno.t v uPunu\ýob těžlýcrl .lD.cb od 20. a. 1969.

Uj1.tul.D Y..' }. v d6v.ř. v. v.ěl p!ác1 ! !o!ho.l'!ttí
cbd.!. loltet tudní á lozvá'ní A u.lnít. tě. t !9chl. no!.
Ertzácj. prác. naě.ho ú!t!Ýu.

J.!. . vód . built. ! !.t1 l

za ve(l.trí ůtaru:
I!a. v. Doát{l

Z. ravod.o.a.rs!
I. sPultý
p!.at6.dr.

26 'áYoibí o.a. loB
I!€. J. Br.bt

OV ROH

táboÉ].á u1. V llale {a. 24. A. 1964

B učit.1. a olt.toí ts!čltDtlci zátleilíí il.'ítll.t.
ěl.ob Y P..'. 4'' hnt!ác II' ěP. r'9j .tojí.. Pr!. 1 t..-
!1 !aěi!t d.lobátlcl|| !Ýoleďri !tát!í!i o!g.''!'| t. p...1-
d.!t.. IxóÝít.! svobodou' t! Úv tsě Y čol. .. !. utDčt.!'
'a ěoÍríkovou vl.tloou . sÚLovsL.bo !.!t.l.nt.s . tá u!n..
..Díl ltv. €j..du !csč.

.'3r€ v.!'1 .o!t'É.nt olupací !.ší zoil' á D!!!o t!'.r.
!! ú!1nó! e urychl'.n.. odchoitu !ě.cb Yojst.

Ý tolto ťluchu buil.!. tal(. Ýychotáiet děti' ttg.. n.!

ZY AOE
z#"Ťj1r ae'rtrrcrr *orr



ÚgtĎsdní výbo!
eoEuit6ttcirá 6tranJ désko!lo9.n.tB
P ! a h .

2a. !.D!s 19óE

89!9!.'99-z9.Es.q.c.zl.89E-?1!9q!.g!!ré!!-9E9ě!19!
Po YJ61.crnutí looDll.ó z roórov.tých JednáDí' Plojo.

vu p!..j'd€otA ÍopubriiJ 3. sýobody| Y.itoucího taj€@ító
Úv xsc .. Dubčote a po vJBl.chnutí p.ohláěoní Nárotltího
6hlooáŽdění lod€P6.ného p.ssidont.D !.pubulJ, Př.&6.toq
Ná'o.lnÍho 8h.o!áŽdění l. súLo9.\ý| a Př.d...tou ilád' !.
IDa. č.!níl..! 'auJa1l '&tuPcl !.rcuJlcíéb naě.bo 'áÝo.lu

1. Po.bín.kJ ' lt.!ó no3}6v!lé l.o!unl].é stoltoií' Po9aŽu.
j.ú. PŤo obá neěg Dá.o.ly za ngpřtját.lD.' zvláštó p.oto|
ž. j. llolupod€Peli 1j'ilá' |.t6ří ! t.to tlobě jlž no&ěli
plo podgpBání talovétro doturontu řáťlrd l8DdÁt e tudÍž ni.
toho a.ua.tutovaU.

2. znov'r 9ot9.zuj.og' Žšq€óin.ho a DejvyěĚíbo př.tl.t!.

Ýltor. naěí st.ottJ v nJnějěí 6ituácj' loÝaŽujels xrv. 8jo'il
. jí! zvolo\ý Ú!tř.dní v'bo.. EezvýhlAd se gta!Íre 'a ilogu(l
jíú pl i Jatá u3n65.ní.

3. Polažujeo€ nedál € p]ně!í g!ěníbo Prog.alu za 'éLlad-
ní lin1l p.Áco BtlanJ e plně 8tojíús !a vý616dky' jich.
jso6 Přt jobo Pbě!í od ló.tnového prénA Úv Xsč doséblj'.

4' zÁdáo6' sbJ něplodloně pok.gčov.! Ýé g9é! jsdnóÍÍ

xIÍ. EreřÁdnÍ 6J69a A 'aujar . t .noY16}o L.  izn .] 'é. j ' ius-

5. ŽÁdÁ!ó otÚžité 'rvornění i.ěl.!ýcb vóřojných budoÝ
a lPojov3clch 9.o8tĎoi!.Ď' eby byl co D.jd!Ív6 obaovgn nol.
úální choil naěoho žirota.

6. zóÍovoň 'ártá!o' 8by cizí e!,oádJ| lt..é n.o.luYoiběně
ob.ldlly naě. úzouí| co nejrycbloji oPultiry naěÍ .opubri-

7. l{aÝ!hujg!|s' abJ naě. vtáde poŽadoYala Dób.eilu veěl.6.
!ých ěLo.l zPfuobaých cizÍ&l aroádebi.

a.  J .E.  3t  vědoúi 6tožito3t1 á obtížnost i  rcsk6Ýg1.ých

Jsanóní á ploto nsdÁre ÝýB]ovujeDo plnoq .tově!'u soud.uhu
sÝotoóovi' goudfqhu Dubčolrcvi' soudluhu Ina. clelníLoli á

lotÍl.ubo9l s!řlov.l.tu ! Ž.dá!. l.' eby '! 9l.ctr olol'o.tí
6.t.vali v. !rý6h .t!.nl'oLých a státnícb Íunlcícb.

cBi..nar st!!!nic.
zo 6č Y..l.ní zv RoB

Ý tsezo .b. 2a. a. 19ós

!.!oibÍ!u !hioóŽil.!í
.6pub1ikJ č..to!toY.!.tó

ry p.acolníc1 n.P.  ÍÁň AD Í P laha 9.oj .dne]. t  lo! .  dn. .
ne cologáioitní lchútl 61tu.c1' lto.Á v.!1tsls !o J.d!íníoh
É.obo p!o!ta9nt.t tá6!upc0 neěÍ v].dJ'' 'l.tu9o! Úv {sě
jakož t dělt..ých dá1ěích nol.altiDÍch pří.lulníli náěl
6!.áDJ s pčoi|.t!t1t.ti sovětltého gYa.u v Io'|Y. l. dt|óch
2t. 3t 26. ..p.! t.f.

Ú!náÝá!. p.ócl neólcb r'oaár'ích a !áó.ó 'vol.ných Dř€d.
gteÝitel !a 61tu.c.t v. tt6.. bJu 6 rěříl.' '. děl.ll' vě.
co bylo Ý j6jl'ch !l)'ácb.

vyjad.uj.!. !ou!la! !. xry. !ióřáótť! !l.'d.! {sě'
Lt6!ý !o!rádá!. za Jodlď legá1ní.3 j.ho u.n.!.ní!' já].o'

t ! noÝě 'vot6nýD Ústř.d[í! iýbo..! i č.l. ! l1!xqrd!.!
D u b č . L . ! .

}'.ob1aěuJo!.' ž. buó.D. Pobaěovat v o..t. lePoě.tó
naěí! 1o.lné! Y budoiání .ociari66u v ducbu d.Áolrec1. a
bur'aisDu. tiolbodně . dull9díě buil.lo o.l.tfaňoYat cbJby

.'eli}ož PĎl Do61..lílch j.dÚDÍcb v lollv. a€Doh\ být
gpběn' oP.áYněn. loŽeilsýty obou Áaěich !.!oil! n. ú'oÚÍ
suýe..nitu e '.!uly Pl.qýcrr deelŤatictý.tt lvoDod p.o naě.

obč.nJ' bJl1 nsěi olici{lní Př6&t.Yit.1. nué.ni přijlout

oPatř.nÍ i € !'J.lu ooll €Y8lóbo jedn&Í' Aby tÍr 'ab!.nlu
j6ětě b.utÁlněJěílu n.sirí' tt €!ó bJ !. !ob1o Př.!ěnl't
Y aonocidu' lbJ zdÍ irl ut.P6!í naěgho uilu.

Žádó!.t aby o naě.E bo6ourr].asu s touto !1tuáct by\
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vylo'u-DJ Pallq!.nt!í týboly vě.ch .PŤ.t.l.ďcb .títo.
!..chc.l. . uoloŽ.!. Přlpu.ttt P!.d c.rý! PoltotoÝ3tr !Ý.t.!'
aby E !!óí .tlettě a rr. !tě.r tldu !!.tal 6tír Podo!ř.bí
' n.č.ltnóbo j6dDáaí ět $rĎ.ro6t1.

cb..!6 t buil... .PoluF.covlt ' í!u . pÍít.l.tÝí n.
t..a.lácb Y'ój.'n.bo ť!.P.Ltování . u!n.Dí D6Ěí .uvs!.Dity
. tmcujícírt iě.cb !.d' tt.t.ó builou !.6tó'át a]'.!!oň t..
..dy .luě!.bo li.Lrtét!. chování l.ll ul.o.|y.

l I l ^DÍ  ! nAE r
Y.tI.ní poilnitu

vý'luttý ú.tgÝ Po\'s..!totýt ?.t!o..oi.2l' Praba 1

ZY BOI zo xsč .

Pr.h.r itrd. 2a. 8. l96a

Ú.tř.tlDí .ai!. o.lbo!ú
P ! . b .  t

Iy ěr.aot. zo lsč .Dolu !. iě.lí p.tco'nítť !aě.bo ú-
.t.tu' čl.ny noE Polláiut. !. .uo'r.j!ou poÝiDnos! po.tt-
Ýlt !o P]ně !a loudřÚh. ll.''tt|d!. Dubě.te . o.tataí lř.it.
.t.rtt6r. Úv Esč řádně tvor.'. !t tlv. úiÚřádDá! 6j.ttlu
Isč' js}ot t '6 'ě.cb4' Dsě. .Ýoboib. !Yol.n. Últsvní o.a..
DJ.

J.t.lou loEy o|€!.iá!í.iobodJ ryěr.ní . pfoj.vu po.
Ý.'uJo. ta Poluěot.Dí tótla.lních ll.dgll!|ch p.á' s !.trar
na Daě. o.8á.' vyvÍj.ď 9 tolto .tJllu Považuj.!6 !a b.ub.
YaěěoÝtbí do Ynltřnícb 'á16Žlto!tí náě.bo .tát\r.

l.větíft g nil{y nouYěĎí!., ž. j.LéLoliv lotlačování
olobních .ioboil . hu.itBí.h ry!ú 6oci{lních oyĚlÓD.l. a
.oc1.u.t1clých P.i'Dci!! tú'. být 'í.utou Po|..otu ll.t.tvs.

Ro.u .. ilobř. ř.ě1 !b!a!í . !oboil]'.& Ý žá(b.! přÍP..
.l. p!o.tlž6t tlavou !.it. voj.n!rJ'r1 P!o!t!.ilLJ '. věat n.-
d.jÍ t.Yal. !'ěit ld.ologlct(' lo'Pory |.zi .oci.a1i.ttcrý.
! i . t a t y .

řloto ao!ourtb!Í.. ! tú'lll|ou olu!..í. žt.ui. úPltý
od.bod oluP!čních tojll . obnov.Eí !.ěí .tÁtn.í .uvo'.al.tJ.

ZO l(so r ZV BOB
vý'Lu!4ý ú!t.r Po\ya..r1clď
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l. t.j..!íIoÝl Úr Í!sč .. rl.rDdlu Drbč.ro't
vě.r č]'.nfu Út rsě
D.]..aÁtůr ]'4. rlDř&lD.bo .J.tdu tsč
ov lsc r PŤ.3. .
P!..tile!tu !.p'rbu|s' .. ludYíttl sÝooodoY1
Pl.d..aloyl rradt 6Sa
Pj.ed..dod l&o.ltlítto .hto...d.ní lssa

vliichni ň .t!.ml u.D. Íttot.cbn. P.tb. 4 lodš.lrr|
přljtu LoD'tlll. o 'ý!r.db !o!l.Y.]ďcb j.otá!í . !o6tt.r
hořl.o6tí . .o'hořě.ní' Foto.. . !ěbo ryp\tt.' t. !otbí!ro'
doho'v J6ou J.d!o!!!.D\ýt illtt.t.r . ž. bJ\' n. leštcb t..
.tupcícb wnuclDy.

cbáp.D. . clro.!. l ry tychá!.t .Ó !ouě.s!ó !.á1.o. rtu-
ioč!o!tl' '. Lt.ú taJtlt. Yychát.tr t !só. d.l.a.c.' .těrl
!..oub]'.cí!. . bltóy.. n..rířír. ! P!ítolDo.tí ct!ích Ýol.t
n. !aě.D úz.Dí r od!ít.ro jaroulotl' lomu zDovu '.'.i|.!í

hot..tuj.!. 9t\otl toDu' '. tolBi!ó Poil.D..]'1 '. č..Lo-
.loÝ.Dlt.ou .!..nu 1iil.' Lt.tí 6v!j 4!.lát 'tBtj'u ! Lt.ří
již DlLobo lg'$tuPoi.li.

IrtE. i aa(ul. pl.aou dúYě'u t J.d!.Dí plY!íbo r.j.Eí-
L. xsc .. ^l..r.B.lřr Dubč.t. . buil.r tp '.t.1ěí ob!ít!.
Pf.cl ! j.iln.ní Pln. Podpo.ot|t.

r.i.l.. u. náYÍ.tu t leaólní! . aoflrálnÍ. poibíal.r
ni..bo žlÝott i '.iltb. !
- ot.!žitý o.lcho.l otuPač!íob .!!ád z ú'ó!í DAě.bo s!.!u .

Úh'adu Ýěcch ěLod v'ntlrýcb nállgdloE ol.upgc.
- u'nánÍ .los.Ý|itntch vý6]'.óLú jedDá!í oito.Ádn.ho l4.6jo!-

du (sČ a zvláĚtě !ov. zlor.D.ho Úv Ísč
- Do!!t]'i'gci Po.l!Ín.t p..co Plo Yě.cbtly ite'olletlc\y tvo.

1.Dó ořaáDJ ltátní 1 !tr!.nic\. . Př.d otlÁítáĎ J.I.Lo.
rj' lD.by o n..l.'ol'.ti&oq !.nu vjojich .rož.!Í

- P'a'dilou. úP].aou iD'o.!oY.!o!t !|ojěi!ěí vgřojno.tl' o
Yě.cb .lo8.Yadnícb t n.ltáÝajících jocúóDích

. Pot...tá!í lě.cb o.ob' lt.!á Ý lillrýcb dnócb Po.uěi\'
p]et!ó 'ó}oDJ cssn.

zádÁD. Ýoř.Jnll oc.nění e !o.l.toYá!í vě.! noÝinářó| .
p.&olnítfu tj'.Lur .oshlalu s !.l6viz.' ktetí v uPBnurýcb
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.lDocb 6vou bloto.ictou P.scí zarollx no.rysb..u bie.
plol'ltí Y fuól'ch !ě.técb r 'a6louži1i 6. o ud'ž.aí j6dao.
ty Ýloho náě.bo udu. 'ád.!.t áb' věí'cb'l t nadáro 'úBtt.
li !á .vých placo9lětícb.

1 l0o 'arěltlAncú
np. ril.or.chn., !!eb. ,t. ro_
dŤ.t!..

Plehá 4l lodř.lv 2a.a.196a

Úst!éttnÍ .eol o.lbo!ú
l . ! b .

vážl!Í loudluul'

Pr.cujÍcÍ 'áio.tu E].Lt!o6iéaál Ý P!s'. 7 !. o.ělj' 2a.
a. l96a .. c.]'ozávo.loí scbúti po pÍoj6iu p..!i(loni. čssn
!. l' sYobo.l' r plY!ího taj.lníLá rsě 6. Al.Ian.t.a Dubě..
t .3 př i j . r t  toto ! tÚoYl6].o:

1. vJsroluj€ús l neťtálo p].ou Doilpolu . ilúv.řu pr..l.
d.ntu ěssB 6. svoDoitovi' PrYníír tsj.c!ítu Úv e.sč !' Dub-
č.tovi' pŤ.d5eiloYi vrá(y . €pubr*J' .. č..ÁíroÝt a É.d...
dovj. líárodnílrc ghloEážděn! .. sÚLov.Lólu. věříB.| žo uY..
(loní 8otrdfu'l ' potocÍ siýcb o.aáni' Ltsró řídÍ| najdou
' . .ouěagn. l i tu ic .  to a.JreÉÍ. nájpt iJ l to lněJěí výcbo.
di.Lo !'!o ob. ngě. n.rody.

2. l(otu.ttó pýiJató v lo!&vě !oY.žuj'!o zi t.isicl...
J... ál Yěal. iěitoli' i J.].ó! p.o'tř.ilí' !. ja!ých otorDo.
6tÍ . Pod jal.ýĎ tlal.E bylo po.l6Psá'o!

3. stoJí!. '. ' €zolucí !i!oŤá.hého xlv. ljozdu rcč .
!. Úv 'vor.nýD ns totto sj.'Ór. Po.btn6.€ noi. zvoléDéúu
Úý Ksc P]'nou po.lporu pŤl 'ajiě!ová!í polillty .tlettJl' Ltó.á
byla DestouP.nr M !A6.dání l €.lnoiálto p1én. Úv x'sě s ludem
Poilpo.ovlt usl.utoěňování děníbo Pfoa!.!u ót..nJ, tté.ý 5.
.ti1 p'o Dá. ledinou 86n€.ábí riniÍ.

4. Yychá'.j. !. 6ouěá.n. !6.ríty j6!9 5j' YěiloEl. ž.
jaláLol1 beJ.dlot.. pmJwJ n.J9dn.!J bJ !6d1y t .t|.Ecbl1
Ý o.ěí zo!1. r.cbc.!s' aby byl vyvotón st.Ý' tt.!ý by ó.
6uBe]. ř.ěit 6i1ou' což bJ'!.Ýotllo naě. ná.oily l. .l.1ěí traaé.
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'. Bu.l €d € ÝěnoY.t v6Ět€.é !Ýoj€ úlilÍ Lé ].onáoliil.ci
!oúě.ů v naěí !Ia8ti. BJli jseó 6i Ýědo!i' žó voěLo.á !.-
ě6 podpo..' }toÍou j6!9 vá!. lEslJtovqli vá6 !o!i1o!ala
Yo vaóÍ těžká a odPo9ědÍté přÁci. ťroto !i utědolujoEo ' ž€
1 Y Deltávejícíó období Potř.buj€o. Pořéiblt uiědoDělou l.{.
'.ň' ití.clPltnu vě..b' sbyclroE vá' Y. vl!í p.áci i v bu.log-
cno8tl Mti!ál!ě po!úbtti !

soud.uhu Dubč.l.u' .o'ut!íc. Ýě.!u co jot šo\1. Rotu!í-
e. i toDu' co j8i mř.tl. věříoo Ťl ! poapo!\j.& 1ě.

l.acující závodu Er€ltlo8 j.aEÁlt

z.vo.hÍ o.a.nizic6 K5č
záYoilní o.aanl'ácé noB
o.aaa1!3c6 P.acuj1cí !lád.ž!

sP:-!4!.-3:!Es-9!-!!e*-----
tlÁrodaÍlu slEo!Áždění čssR

vážoDí sou.lruz1 po8tanc1 l
rry' 'a6ě!t!.nct [.p.PAL' P.i'ta g.tsbsly' jtDc s pohnu.

1í! ÝJ61ecbl1 lrojoÝy 6oud.uho 9Ýoboity d Dubčé].! s js!.
př..Ýěděoni' Ž. děla1l p'o DaĚo Dálody ýěo co bJ1o !oŽné.
.vě.k ns.oublásílo ! Př€.llož.nýD LoóProlj'6Dít ota!ovi.)..!'
p.ojodng\ý! !á Í!..oÝých poťl!íaót.

Proh]'ašuJoo. á t.Ýó!6 De to!' 'o ld.ojoE v.ěk.ré loci
v touto 6tátě j9 1i'd télo 'gDě r Jíe Ýo]'6n. ltátní a .t.a.
ricLé o'gáDJ. ŽÁd!á Jin. .].upj'Ds udí' bJt Y Dejvyóěích
lu'}cícb' n€!ůž. b.! .oublaóu ti(tu pŤijíE.t r u'á!Í!at po.
tlobné .loboily. P1ně .6 6t3Yíú6 'a p.ohláĚ.nÍ N.lo.tníbo 6b.o-
!áždění ! vrádJ', 'A u6n.!.ní Ei!ořá(l't.ho l!v. sjézdu Ksč a
žádá!. o|.aEžib' odcbo.l voj8k tĚti 8tát! va.ě.v6ré BoloqvJ'
j.jí dodřžoYání e P1ná.ospottoiání ótátní guis$nj'tJ ě.6ko-

o\.!'t!ýn odcho.l.E vol6L budou ÝJtYo..Ív loleáltlí pod.
í.ínty pÍo číMost ě..b3rov.n.rych ú8tgÝních s politic\ýctt
o.aánú. T!vÁ!g ac 'gcbování Ýóoch oběgn.týcb sÝobod q.16!'0.
l.lgtic\ých P!áv' včgtně €Ýobody proj.Ýu.
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Žádáls o.lsou'oní vinílu ob6.zoní státql vyčí.l.ní a nó.
btidy v.ěLsďch hDtďch š}o0' lt... naĚí Ý1a3ti Yzbllb.
PolltitJ' tt6ří ge ] fozho.lujících chvílích nó.oda zl.o!p.o.
.ltova]'t' .eulnáÝáDo.

qhc.! €  dá le p! .covat l .o 'u. ! .  Ň lv .hou. p 'o.í. .
ploto .ou.trlůy svobodu' Dubě.l.' čc!hí].i a sElolglého -

tt.ří bylt ! době jeduání oddě]..Di oó nó.od. . obJ .. oP...
tt o !ě6chny poctivé obě.nJ tóto 'o!ě a !po1éěně . Dili po.

Lf.čoveli Ý ulLut.ěňová!í el.čDího p.oa..!t! (sč . bu.loldnl
.oÝs..'ního .ociel1otlckého c6!Lo.lol9É&a.

cv Eč zv noB čst
P I L '  n p .

!'sb! 9.Kb.\'' ě..9!!.d'

st.jlopllJ tohoto rlopi6u by\' joětě PŤ€dóJ'y nl i.to !l8t.l

P..!1it6nt' čssR.s. sÝobod.
vlÁd. čssR. Pliha
Úv !95č. PIah.
č6!lo.loi6'l!tj rozhlA3' P.Abg

Úl Mlodní !!onty. P!oh!
oBO. Prah.
čTK: P..hs
č.!Lo!}'ov.!.Ió tól.ii'!'

Datu po.tovního !.zítl. 2. 9. 196E

obvodní odbo.ová ..d.

v olěinách 8o
P.afu to - st.išni..

rry' Pťlcující n.p. léÍovni tlo.tt!.Ť j3ae . pobnutí! YJ.
.r.chu Looull. . ó.1ěí zp!á!J o Jgdnání naě1cb Př6d.t3!i-
t €lů Ý lo!tÝě. s oblebe! toludré no6ouh)'.6j!.| j.uloŽ bJlo
zlcjoě pŤij.to potl netEífDýD nát]rtoú. zóPo.no.t naěěho .ta.
novi6l. j. .nÁlobováls ld8čnou u.il!!ě.ou| tte.ou .tlú. L dol-

ěíú Přljatý! !ávezl0! 3 j6jlchž oblghó! jáú6 do.ud nobyu
6!zná!6nl. ŽádáÁg !sě. 16gábí o.aÚry' abJ je v r€jllatěí
.tobě A Ý p]'nó! .o'6a}u .voř.j!i\y.

Naě1 vodoucí PřeťlstaÝitolé oejí nďi P1nou dúÝělu á ao.
hou.s ot.Ýř.ně a ó v.ěL.!ou d!ýě.ou obtátit .. Ý|l.o1 6tl.

loliEl a !ěŽto€tEi nA náĚ 1idl jellLož pol.&roYÁ Polltika
6č iJchót.r. ' potř.b . tuž.b obou uaěicb nÁ.od!. P.oto

vůbéc n.PochJbujgm o l €aaliiě xÍI. !jÓ!du rcČ a bqd.oe .!-

6D€|.to!3t j.diÍě j.ho )éd.o9á opatŤo!í a louticló ll3ue8.ní.
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-statoěnost nallch obč.nú, tio!Í voř6jně bojovart ..a€závi3lo.t pt'oti oluDánlo! pottá.lá!. 2E reaÁ1nÍ pběDí
obě8rctých povlnnos!í á Žá.lÁ!€ naóg .!átnÍ o.8ánJ| aby za-bránt1y J.télutoui j €jicb p.!óá!r6do'óní.

'.' "o"n:P:'l 
j.uo 6DyBl o.udového ploJeýu Ároxanil.a urD-uex. po J.bo nálrulu ' b.LvJ. vJ'jedlujo!. !Yé h]'ubol. supřÍD!ó pod.}o9ónÍ ýě.! r.gÁlDto člé!úE naóí d€l.ae..'

: : :Ďí Íojúě-uděrA] i  tě . '  co bJ lo v j € J tch ! i ] ' ócb Ý . táné

.. 
.I6ri € !ú.!Ýě.tč.Dl' Ž. ushrt6čběŤÍ nAélch ná.odnícb l.it.á.I ' ' , .  prDá. . tátní 6qv.r . ! r tJ '  j .  loá inou e2no.tí|  b ' ř  i  no-loíEn. iě'c6 e obtížně ťto..'it.lnou. I,loto buil.! € pŤooa'o-

:: : , :] :u 
j" : .ot '  v6.cb ! .ě ich p.ocujÍctch t  u. !ut .čDění

hu!8nislu' deúottaci. s n€závi61ostt. E ilo.6-Ž6ní těcbto cíl! n€Dotř.buj.Do Dá!ilí, zvúli Bni cizí jéd-nottJ.

-.."::y* 
túŤod' 9. }t.!é! s€ kažttJ dovld. řítllt jat

l9y! .ozuD.!' t.t sÝý. 5!ě.lo.ín.

. 
oriainál byl 'a6lán NÁlodnílu shlo!á'tlění !. /t98 pod-

H o s t i Y 3 ř , 2 8 . 8 .  1 9 6 8 !.qcující n.p. Pé.ovba
zo tcsč zv Rot
Plab6 1o| U (ab€lovtv.

P.€6idont lspublily s. L. svobo.la
P!9ní taj.oníl Úv e5č .. Á. Dubč.t
Plotlsoda vlády s. tn'. o. čglnít
rřoilé6.la Nálod!ího sh.ooáždění o. J. s!t!Ioi!}'J

. .vělchni 
p.a.ující n&odníbo Po.tnilu ola.otecbla 9 Pra-ze 9 Po Ýy.]' €cbnutí toleiró ' D6levllých j.dDáaÍ e poÝy8léchnutÍ P.oj € vu p leg id.nta .é!ubl l ty  s .  Lu( lví}A sÝobo.UJ á ploJ.vu PlvnÍbo tej6lríLa Úv Ksč !. Á]..xg!dri bbč.tA

::j:::j'.:* 
bluboré zrtáEárt Ded Ýýsr.dw Doll.vsrych

J.oDanÍ. P. . .  to j6o.  p!6.vě. lč6ni '  'e  nsg.  d.] ' .g.o.  učln l -la 'ě.' co by1o Ý itáných poil&ídlÁch óožné. Jsls t.}é p'..

]] j"o:":: . :"  
jsónání budou <lá] 'é lot .gěovat a vJtYoří 6.p. lzn l lé. iěÍ Pod!Ínb P.o doróÍ !o ' 'o j  o.oot! ! t ic l óho Boc iA.1 i5Du v náěí v l .a. t i .
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Yěříúg Pr.iittgntu .gpubutJ'' noÝéúu Ýod.ní naěí 6t!a-

Dy a naěÍ vládě| '. 6e 6po1eěDJiúi !í1@l pliěinÍ o to' Ab,

věocbDa cízí vojo].a i n6jklatěí době opudtila naěí Yld6t a

Polttlctý 1 ho.podář.}ý 'iÍot u náó 66 ko'j.o].idoval l du-

cbu nBěí cg.tyl kte.ou jsD€ reótoupi11 od ledna letoěnítlo

!o)o e ttglou ÝyjadŤujo s&ční ploalgí !t!s|v. vJJadruj6E.

též .ouhlag ! vý!t.d}y á u6n636nír ttv. úilotád!é}to .j5zdu

xsč.
t|edopuldt., abJ litilo ' !ěch! ti.čí ' lilutýcb dl!6cb

'lsdiu ná!o.t' by1i připuětěDi do js.kýcblo]'iv polili.}ýcb

ěi }to5!o6át!].ýcb fulkcí. ložadujeo. tál.á' aby byv zv6ř.jně.

DJ osoby' tt €!é 'á.laly o 'ásah cizích a'!Ád a Po !áglu' € js

potr.átejt.t součeBně žádé!.' aby byla zejištěna o8obní n6-

.tot)outo1no.t věoD btdin$! !ozhlá.u' t6loviz. g Ýě.ch o6tat-

!ícb s.tětovacích p!oBtř.d].! 1 ýě.o oběánůú' ktoŤÍ Bé .P.áÝně

pootaviri !s stanoYi.ko cólóhc nárottá. Y .lalěÍch vaělcb j €a-

nÁnícb prosazujt.' abJ DeĚ€bu .tátu blly nehlaz€nJ Ýě.cbry

bootné .LodJ| Ý'!ít1é oluPoYónío naěí Ý1.é.t1'' L.lJ'Ž 5ot.át-

ní ěLodJ A '!.Á!' E líiléLýcb žiYotócb nll.lo Dgbra.lit n6oĎ.

slibuj.ol. P.€siil.ntu róPubll}J' novéEq Yed.bí Bt.an]'

á aaěí Ýlátlě' Ž6 r DJíějěícb Yááďcb cbvílícb 6€ buil6a€

řídit j.jl.h PoLyÍJ a zebr&!í.s ja!ýd.oltÝ unáh1éďú qL.íE.

Yydržto| abJchoú 6poloěďÚ ú!ir'íB docíuli 'ítěz6tÝí déúo-

k.qt lc lého a s l .utéčně 1 id lLÁho 6oc ia l i .ou Y naěí v1a6t i l

v PrAzo 9. dns 2a. érpná t96a
ofálot.cbna' np.

Pleha 9 - vy6očany
zv ŘoBl poťlnil. !édit€lgtÝÍ a
zv RoB. zóvo.l ol
zo asč. podni lové řgdi té19t9Í a
zo l €č. zóiod 01' op.avÁtnJ
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Náf o.l!ítu .btoú'.těaí čssR
vládě čssB
Úgtř.dnílu výboru x5č
Ú!tř..úí !ed. odbolo

ZY BOH

ry' DF.coÝ!íci výthlD.lto Ústavu u!oi.!s . }oD!o!'r.
..E Ý Pr|!.' j.!. Ýč.!.jĚíbo ilD. íy6l.cbll D.t.Děli'. .
j.ět. . D.d.jí oč.tárt!. Lo''ňl}é o oo.L.votých jod!íDích
i Foj.tJ' p!.!j'd.atr !.pubJ.i\t .. s'oDoit!' . !. !|ubě.k..
llaě. 'LláúDí ..ů bylo blEbol..

Poc!9'P1r1 j!t. P.oJ.w '. s'obodJ . Př.il.Yóít .. Dub.
č.La' l.t.ří n.! p!.Ý.(tli o!ré.4' t ěotujíoí t.tt tomhll.
do Dí!.!o'u!tt.la. !.ě1. J.!. boz v€t.(ých tlu!í.

Iility 36 Yěál n.6!íříEo s postup.! a ná.ilí!| &tofé
Y pos]'..bí! týdnu pou'tb plotí ná. ÝrÁdJ Pětí ž.!í Yáf-
.áÝ.Lé 6!1ouYJ' ' otupacl s. vó!!i ná!1.dLJ' c.\ý P!ůběb t
!.vě!sčn. Loluntt. ' rc.\.Ý!\ýcb t'v. po..d poY..ujo!. '.
hlubý ! !..irsl llt Ý.lDcsEtá Polt'tttJ| 9JPÚýljícÍ t
n.&bopnoati po.hoP.ní il.!otŤett..č!ího i''oJ. a p!obl'.!ó
u n..t Jo.tě odpo.něj.í J. ÝšaL út.oh.. Po.toj !l.uPt!J,
ltolpřolltoÝ.Dýcll poutil.ú Ploti' J.j1cbž Přítouo.ti .přt
j.ilrúních. ' Io6\v. o6tř. p!ot€!tujo!. á n1tdJ n.u'uá!.
.tobo.l' uz!Yř.!ó těllto qi!]'i!aJ.

oc6ňujon. . iáŽíú. !i Po6toj. uaá1ch pt.(bícb !o1ittL0
a J!!. .ádt' ž. !. lobou ýJnout opět .Ýých funtcí| .to Lto.
.ý.h byl1 'Ýol.nl! cMp.!. r ótá'í'l € s. 'o j.Jtch ět\y'
p&toŽ6 j1! věřÍ!.. víft' ž. jir 1 Dá! !býv. n! příll. p.r
3toru plo óvobo.lnou P.Ácl. !oto|P.od.ně vr* požEduj.oB'
abJ o\uPační vojlla b€z. tbJtto v co n.jt!at.Í .lobě oou.
.!il. ú!.!t naěí rgpub]'i\y.

Ujiě!uJ.!. vd!' ž. bu.t.!o Pottpďotát vaě. .!!hJ o t!o!-
ulilacj' Do|ě.d v a!!í Ýla.tl a pot..ěo'.nÍ É.!u!.né
c..tJ' po1'..lnov.ho iýioj. u aó!. vÝědoEuj.!. .l| ž. t tolu
!!ž.6é D.JúětlněJt Přilpět 5Yý. rlid.!

záÝěr.! chc.lo ÝJ'jádřit nAě. ueÁ!Í b.tllBlví rracov-
rjÍs sděl'olecích pt!.třc.ll.o v této pohnuté ilobě.

zo xsě
výttulDý ú.!áÝ rfio.
Ý3.u A tonzorY.!.!

v P.azo dr. 24. .rpna 196A
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? ! o h l á ě o D í

věl'cbri 'aóě6tÚncÍ ngěoho úBtatu !. nÁ !i@řádnó lcho.

!i ití € 2a. a. 196a ráno uéno61í Ptně Poópořtt prohláěoÁí

loÝóbo Úv Ksč' Lto!é bylo PubliloÝálo !. !Ýobotlnóú !o'hla-

!é dno 2? .  a .  196a.

Yyladřují éÝou podpolu vodoucí! ěinit61úr atlary a

ótÁtu''oudfubfu Dubč.toýi' sYobo.toÝl' d6'níkoÝi' sB*oÝ.

.Lá!u s dá1ěíú s Yěří' že n6 @ót.Y.týcb j.ťtnáních do.Áh1t

!aÍi!á robo, co r ilané situacl bJ1o !ožnó. souěa8ně !ádaj1

1oaá]'!í Ýrádní a 6tra!ic]<ó olaány' aby P€Ýně obhajovatJ

co;tu t bulaDistic].óEu soc'ali!!u' n63toupeDou l.toa Y ].6tl-

nu s .tlbúj.u.' Ž. j € bud.úá zo vě.cb sll Podpoíorat c.rý!

!vý! jednáníú a pracÍ.

Př.d6iěí! chcoúo udú.ázDit' ž€:

t. xo!Ei'}ó ' .o.t6Yo\ýcb po!!d' přlj.té lašiúi 'áátu9.

cl poó h.ubý' nÁtla!óó a }tro'bou tfagiclých ná8ló.lků o].upa-

c6t J6 plo n6ě. nálody zabgnbujÍcí a De!ůŽ. být přljlterEou

i!Ýalou 'á'urou uo!!a1i'ac. naě.bo žj.Yot8.

2. ŽádÁ!6 ol.aížitý odcbod ol.upaěních !oj6t' Lt6.á p!á.

Ýě áYou Ptíto@ostí zPú.obují nénoloální lituaci v naěí E.-

3. Nitdy s. no!!íříúo a tFolý! o! €zoÝá!í! oběans){cb

.iobo.l' lyjá(lř.ďclr Ý D.klalaci 1id.lých PrÚY' zojeéDe

6děloYseícb p.oliřgdLú!

ocgňuj6úó postoj ÝĚ.cL! p.acoÝ!í!Ď loaálnícb infoŤlaě.

níob p.o.tř6dlů' kioří ! této 'iDřófué době rc'hoiluj1cí

!ě.otr Přispělt L Plo6azoÝání jedlotné Ýo1. c€lébo Dfoda

. 
"lxi", 

z. jojicb postoj bud€ océněn g Žo Úv lsc óg !á tJ-

to  l fecoÝnt ly  l lně  po6táví .

ŤíDto naěíE pťohrÁěsnío dop]ňujéE. s polvlzuj.Dó neěc

.t!noÝig].a' kt6!á j6do přtjeli na gYé ěchĎzi 26. a. !.. a

j s '  j ó ! .9Ťeda l t  ov  Ksc  Eaha 4 .
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PBoYo l ÍnÍ
přgd!édnlctv. úgtřódŤlí .ašř odbo!ú s PŤotl6sdú odbo.ovýcb

soutbužtJ á !oud.u'l' odbo.ářl' prácqící č6!Lo!1oÝ.a!kó
6oc ia l iEt ic l .é !spubl i tJ  l

oil t'.sictá Doci ! 20. nA 21. s{e. l96a' Ldy vojsl.A
lěti té|í v6.š!i6l.ó 6douvy É.I!očj'la p.otl!řÁině Daó.
h.anlcs t ob66dila ú!oo{ colé ě€.l.o6lo'e &é óociali.ticlá
lopublib' prožíYají náě. Dá.ody t.žl. ! pobnut. c}Níl..
o.l té ilob' žljeDé v obáYách o oBud a bu.loucno6t naĚÍ Ýl!.tt.
o oguťl loc1aliuu Ý dc.I.os1ovsn!l.u. t6n!o t.agl.lď 'óó6h
aá da]..Losáhlé nágl|dLy n€j.n p.o nali č.áto61o9€a!Lou ...
Publilu' á]'. pm c.ré děrnic}á g poklotoYé bnutí.

Dn€.' LitJž Poblíží!. nA přÍloří' tio.ó ngš. ná.oity ut.-
pěly| na p.obděló Doci á dny v oba!ácb o oludJ naší '.!ě.
p1né 6i uvěaoouj6!.' j.t vě.chóD nóě rid loužt po oPlsv(lo-
Yé 3oc1á1i5tické gYoboilě' jgk j.ou Du ci!í vě.chDJ folqy
nÁsilí. ho'1té PobíŽ6ní a u.ážtJ Daěí ná.odní hldo6ti joě.
tě Ýíce .jédnotl\' náě rid kot€! plo€'.sívníbo jád.a Esč.
vlády' Nároťt.!Ího gh!o!ážilě!Í g novotučníbo oilboťoYébo bhu.

Jodnota á psÝné otthodlÁBÍ hÁjlt a uhájit guY€lenitu
ngě.bo 6tátu dáÝá]'A sílu přéds!avj'to10! Daěoho státu' p.ó-
sittontu .oPtrb! .y 6oud'unu sYobo.tov1' Éed6€dovi vlády .ou-
illuhu o1dŤicbu de.níl.ovi' př6do..loÝi !á.oilníbo sb.o!áždění
óoudlubu Jo8eíE sDŤ].ovltéau 

"'Ěi obtížných joanáních Ýod6ďch
ý xoskvě; náě. lvĚl €nl.ý a citJ i naěo dúvěle patři\y přgd.
ótelite].i &sč 8oudlubu Áréxéndn Dubč9koYl'. P6v!ě &!. Yěři-
1j'' že tito 6oud.uzi' PŤs6 vs14i těžkou sitEcí' 'ů6tanou
Ýělni 6r.!u liilu' !Ýé toDMi6ticl.é 6t.sÁě' p.scující! čssD.
o žo n.'tl €Dolt důYělu naěicb ná.otld.

Naě. j €dnota i doYěrA ngbJla oaDá. ř.ojoly čl.nu ťt9ré.
aacó po náÝlatu z xoslYy n& přesvěděiry' žg Ý ila$'ch po.l-
níntách učini]'1 Yěo' co bylo i j.jj'ch sj'lách' ž6 iJnaložili
vě.chno ú61lí, áby p.áve a PŤá!í Íaěoho ]'l.lu byla laÍlEá1ně
obhájone. s .ado8!í jBle přijalt zp.áYu' Ž6 sou.llu'i Dubčel.

V Praz.  a ln6 2a.6.Pna 1968. zv Bot zo Esd
výzlu@ý A vJvojoÝý
ú.!av dteY8ř.l.ý| Pfah8 4
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č..ní}' srflov!&ý .. rchli lBYu ujDut !''c! Íutll.í' do
Lt.!ýcb byu dclolf8tlc\y !Yol.nl' Ž€ n.ě. t €aá1.í o!aá!y
óobou oÉt plecoÝlt.

riěAL op.érn.ď !ožá.t!Yel ě..Loslot.!.lóbo lt.Iu' eby
oluP.ční voJ6la bylg olallltě !!a'.M' n.byl 8Plně!. slJ-
ě.rt j.t. Y PÍoj.ru !oud!!bg 6Ýobo{y t Dubě.t. |tutou !

Plo nó! n.P.í'trtÝou !P'.'u. ut!.Ý.t.' žÓ jd. o tížtYou l...
utul }t.rá u.'á!t!í j.n na !aěí !d11 e rc'ao3t.oh. Pt.6to

na oťlBunu cl'ích voj.L !adá1€ t!Ýá!. a n.!0'.!o .ouhlA.tt
! tír' áby jojtch oitchod bgr o.!t.1oiá!. věříte Y.l Boudlu-
'l| ž. učlníto vš.' 9 !y vd! Y io| buil..r po.llE!.ov.t' aby
' ilalěích lo.lohícb bylJ 'í!l.áÍJ 'á!u}y Úpurého odcbodu cl.
'ích'j..tnot.L ' Da!.ho ú'.!Í.

ob!tcí!. !. t vfi' lou.t.uzl á .oudŤu'Ivl odbo!áltl P!!.
cuJÍcí ě..t.ho a 61ovoD.t.ho llttoil.' abylt. '!.t.1l nao{l.

D.tE{ ! l.dnolnl v poóPoň. t Př.dátá!it.lĎ! Dá6óho !ocl.lt.
ltlcl.ho !tátu. v t.to době bud.Ú ltát p.Yně' j.ilíotDi p!o.

tí PŤovolacír' h.Íé by ÚblJ váli L. ttÍ.tár nt žlÝot.ob.
D.r'. boJullo 'a Daš. n.!.ilat.lDó pt.áÝo ..íl !1 n.o..'6n.
Yláilnout r bospod.řit Ý! .ié '..it láě boj .i YJžádll v Do-
ll €.lnícb dnoch 1 oběti na žiÝot.ch. l'ohlaěujouo 'lav!o.tně'

Při pg!áto. těcb' }16ří obětoÝalt lYůj žlÝot v bojt ze nó!
Ýě.. tál .babó zrlsdJ lvoboqY a !uÝ..on!t'' žo tělto '...-
dál t!Bt!n6!e n.oohiějn. Ýě'ni.

DěLuJolo ÝĚ.! Facujícír Y toiárnách' Y z6'ě.lě1'!tÝíl
.tai €blictÝí' tloplaiě' Y PotrAviD{t.t.r p!Ďry61u, zil'liot-

nictÝí' obcbodět !lužbác!' Ý oťa.nech .tátuí 8p.á!J 1 YĎo.
darěíD Pr8oujícír 'a j.jtch PoÝď 3 řolvážď poltoj' za

J.j1cr! ob.ttvé ú.tlít lby É€. vě.cbrv obtíž. b'ry '5jiět..

ny ÍDt!.by naĚí sDol.ěnotti.
.'sdnot6 a náě. péÝné odho.llání byu lbžné i ploto' žo

j.!. bJri .ou.tavn! o vá.ob uilálogtécb info.loýtlD1. Ploto

ntě. Ýlcló poděl.ová!í P.!ří tató ProcovníLúD 'o'trlaau' t.16.

Yt'Ó. illlut spolú 6 iě.E tě!' \t6řl uložniti' abJ pš.s

ý..\6fó př.l.á'ty ooh1i plnlt 3vé důrgžit. po8lání. věÍÍ!ét
ž. j' DJní uěiní Yěo plo podpolu naěich !tát!í}'\ LteiÍ uli-

lujÍ .A.lÁl.t aby 6ocia1j'sE'J9 óěl sYoji udgkou !vÁř.
věňí!e '  ž €  i  nédál €  učin1to věá p lo to '  ábJ cho. l  naóí

výlobJ bJl uvodoa do !otód!u' ábJ bJlo zab.zp.čofu 'ě.' co
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o.ět P.aoující ! obě.!. tt!!.bo.tótu Pot!.bují.
!b.. j.dnot. bJl. uP.vn.h! V Poblurých itlcoh, tt.!é

votouPí ilo hl.to.l. ě.BL.ho a.]'ovohstóho národa.
uPoviujll. dál. n.ěj' j €d!o!u' néěl .otrloillogt a našj' !o!-

Po\.áěujEo dÁl Ý P.oc.!u obro.lJ' 5poloč.n6lébo ! !olit1c-
tóho Žliot. - Pď!.čujt. dír Y !]'aóní aLčuíbo Í'loarut
l(olui.tiqt. Bt'aD.' č6s&o.1oÝ.E!a.'yt'ořro iě..hal't.d.
Polla{y! aby bJl .Pl!ěn i plogj:s a.iolučnÍbo odboloYébo

ce1ý PokfoLoÝý lvět stál. v těchto Pohlu!ýclt (lu.ch ! 'Ú.
!l. odbo!á!l' bg' !oz.lí1u lolitict. Pří.ruěnosti d.Íuě p!o-
LatoÝA1i !oU'dslttu s č6!Lo.lo]oa.l.ou .oclelistíctou .6Dub.
r*ou. I jl| pátíí Y této chYít'l Áá.. poděLoráDíl r jlt '!-
.íl.!. n3.. .oud!*.tó a b!si'.].á PoziElrJ'.

J g t l ' o ! o u  B 0 B .  z . 6 o c 1 á l l ' ! ! q ' .  2 u  o Ý o b o i l u  a
!uÝe!.n1tu ..!il.o.l'oY.mt. .oci6r16ticlá Eoublib'.

P . o h 1 á č . n í
'A!ě8iencú závodu 'IRlRo - o4', voitní !t!vby| pčijeté
n6 Bi!ořá':hé écbůzl Dv Bott tlDe 29. a' l96a

r.PodPoluj.ro P1ttě p.ohl'.i.ní tilEitnÍho .b.o..žó.Dí tV.-
ř.JLěDé d!. 2a. a. t96a v. 6vobodn.. !othl!...
2. stávÍ!. 6. '6 .l. sYobodu' Dubč.lá, srrloÝ.}.ho r d!l-

ěí a ioraěž * Úv xsc .cbYákqý !i ii|o|..t!th 14. .j..ťlu
l3sč.

a) 9ý!t.daL j.'l|D.lDí Ý lo!|.tó !a ditt.t| !. tt.!ýr n.-
loubláaí!. p!oto'. n6ěl p!.il,stávit.ro j3j Pod€!!átl poó
nátJ.sk6! a 9oaoni obaiaDi o naó€ žtvoty'

b) Ýý.rod.L jódná!í v rolLYě loute 'a Dáť!b| t!.q'
6u3í Ďýt n&]' €dně !b.ou'.n e poto| .Ýentu.!'nó 9řija! či
zaoÍtnut Nólod!1! 3h.o!á'dění!t| jako n.jvJĚěÍ! !áIonodá!.
.ý! o.8án.E Ý dssn.

4. zÝlÁětě zaů.azňuj€E6' ž9 P.obáóledo!ání nsb pélg€luc.
p.oti placomíkú! .ozhlAstl| t61Óvi'. s věsE ostshíú p.a-
covnÍtú!' ktotí po dobu p|ítoMosti o}upočnícb Ýojsl. ns
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!aĚo! ú'oEí p.Acovali v těžLých Pod!ínlácb ze Úč.l €ó in-

íono'!no.tl cér.ho č.!Lo6loYol!].ólto !ÁŤoil.' Poiazuj.!.

za ns'álon!é a n.!řípu!tn.. zá.tÁ!o' 8bJ t tolto !!ě!u byla

u.ycbl.ně trčiněna potř.bná opatřo!Í'

zv Bots zo trsc
voitní 8tavl'J

IŤaba 7' Děblcl.á 2'
Ú.tř.tlní.6ilě o.lbo.ů
! . a h r
lodpi6ovó ařctv jgou Éi1ož6\y k dop16ú! n! Úv xsč a l.á!od.

ní !b!o!Áždění cssB.

B . ž o 1 u c 6
!. shrobáždění uěit €ló} á gp.áÝnícb la!ěltnAnco !3t6Ď-
!l.ýcb ěto1 Y Pra!. 4' It.'é 66 Lolalo dr6 29. a. 19óa

ry' FacolDtc€ óat.řllých šLol obvodu P.a}ry + chc.ú.

iychoYálat laěe dětl ! oí.u' fa.togti' chc.!6 jo uěit 3vo.

bo.hě 'ít'' DJslet a fothodoYát' chc6!6 jě ÝychoYáÝat Ý.
sYobodn6 oběaDJ MěÍ !oclalísticl.é ll6Bti.

Po llúLladné! P.ojod!ání vý8lodlú !o6]..i.\ých j.dnó!í

l.!. doě1y t ná.r.dující! záÝě!ů!' ltsré zsBíláE. Úv asč'
B3ŤodDílu llrrorÁ'děoí' Yrádě a Úno:

I) Bozbodně ns!ouh1A6í!6 . !óÁ.! so9t.vllétlo ].oEEiLó'
]:té!ó aÍri .lové! loocanilo půl.oční p.ácj. Dáěí obrcz6né
vlestt' ďri 6ldv.! nsodlouiltlo nó6ilné PŤ.Pgd6ní naěí zs.

2) P1ně 5. BtavÍEo !a obrodný Procég z8Poěqt' v r6dnu
t... a YJnaloŽíle ÝěochDo úsllí' aby al.ční Plogle &sě
.. 6ta1 DikouÝ cá!.o papílu' A1o ..álnoul náěí plací De-
plDěDou 6lut€čDo5tí. P1ně 36 !ta'í!o.. ťý6r€d1.y jodnÁní

x l v . 8 J € ' d u .
3) ŽádÁr. urycbrsď odcboil okupaěních voj3t á Eáb!ádu

!p!6obeďct ěkod.
4) D0!a6ě trválo !g odcho.lu ltolProLitovq!ých p.ácoÝ.

níLú' któří nitoho !.záótuPují. obhajuj.le ú6i1í těcb'
lt.ří 66 tsk obětAÝě a nédh.ož.ně po3teÝiu' 'a ob.o.bý

procos Ý náěí Ý1s!!t.
5) {a ds! 3!. a. l9óa vJblaěuj€!ě ná vě€ch rst.Ď.l.ýctr

ětolách Ý ob9oilu Plg}'J 4 Pracovní uěnu' abJ byl.o rÚtožně.
Do rodiěů!' l.i €!ó naltu',ují ná !i!oĎÁd!ú s!ěÍv g9 těchto

ilréne& Yěgc}t táDě6tnallcú !atoř-
.Lýcb ěl.o1 obvodu Plahy 4
2o xsě ZV ROE

LidoÝá ě]<o]'a uění v P!a3€ 4' Ťéit1tol.tÝí' !otrĎ!\ých r.29l.{
Prals 4 - Nusl..

obÝo.!Eí!u výboru K5č Ý P!az. {
obÝoil.íou YÝbo.u loE v !Ťazo 4

všichni čI.!ová zo Xsč É1, Y P!áa€ 4-N}r6lích spolu s.
všóli čtony zo aott' t €ilJ vělchní la'lě.tngnci náĚí ělo\'
nA sPo]'óěné óchú'l' tonAD. ilno 29. a. l96a Yyjadřují !ýé
následující stalori'.lo L loučaoDý! udÁlostge.

].) stojíD€ plně za .leDol'etic4y' c.tý! !árodot 'ior..
nýol př.dBtaY1t.J.i Ý].ádJ' cssE a xsc' tj. ze p.6s1doni.!
.6pub1iv ar6. g.n. g. 'r. s9obodou' Př6il6.dou Ý1áóJ čssB
ing. o. ce!!íL6D' 'Ť6.ló. Ncfo.lníbo ghlo!ážděDí ., .I. sŇ-
to!!l.ý'' př.ik. náŤ. frooty il!. (!ioal €ú' př6ds9dou č.!té
náŤotbí lady dloo ě. císeř.!' 'g P!vÍtÍ! taj €!oí)..D Ksč
o. Á. DubčaLe! g YĚ6!í o6tg!!í!1 ]'.aár!í'l představítou
Daš1 st!áDJ' a !1ády! Uvědo!!uj.!g .í Yážnďt 5 obtÍžlo6t
celé 3ouěa8nó sltuac. á vJ'na6naží!6 3.' abycrroD Ýé6!i
8Yýoi 6ir9ri při8É].i t ilob.ýD vý6l..lt0| těžtó p.ác6 Eaěí

2) KooÚ1].ó o j6dDóní Dášich plod6taÝ1i6lo Y IoBL9ě
poYažuj.'. 'e Yý31.d.l n6not'Eábí 3ituace a ÝJcMzojíce
z této vNc.!é 3ituac6 3l' uvětlolujóE.' 'ó jódínó aaěó .tal.
ěÍ c63ta jé 'ac!o!ání jodnoty iá€ch 61o'.k naĚatro náro.l.
a v plná Po.lpo' € BYÁž.ďch ugn.loní náěí gt!.nJ' a YládJ
čssB.

3) P1tlě 5€ 8tavíúe za p.ávoplatnolt xrv. 6Jsldu Rsd'
).tó!ý 6. tonat v naplosto lilořÁitďch poitroíDrách a bJ]'
plně op.Ávněn vJjádřit 36 Le vznltlé lo1iticté 6ituci a



'Ýottt noiJ ú'tň.dDí Ýýbo..
U9ě.loNjele si plně, ž€ jgdině jodlota E !..L!uto.t

mltcb D.!od!l Dolitlctá a P.acoÝní vJ!Él'o.t . líz.ň

t!žil.hÓ J.dnotllic.' bu.tou !utn. t YJ}.ěodí vĚ.ch n.l!É.-

ně obtí}qých P.oblóirú v áouěd.né tr.alcká gitMol.

souĚqBně žádáúo co lej.Jcbf€jěÍ o.}cbod vě.crt o].u!ač.

za!..tn$cl ll'.loÝé
.Lo! u!.íÍ' Pbl 4

P!.!id.n!u č.!koslolc l. .oc1att6!'oLó

..p|rbltllJ
Yl.dě d.!ko!loV6ML. .ocllultlcl.

.opubrtb
Ítl.oduílu .b!oráĚdě!í ěollo.lovón.k.
6oc1.Il!tj.cla !.!'rblttJ'

Ú.třid!ítu Yýbolu (oruui.ticló .t.ary

lrgcující I,ot.cvcb oP.aY.D Ý. Kbotích s6 ..ělí .t!6ění.

bo ón. na 5Ýé ce1o!áiodaí .cbú't a 'gujátl toto ótoňoýi.lo|

r.'á!tít.á!é ! žo aás 'Y.ř.jněDá ].oEÚrt}ó ! joóDó[í

Y IolLÝě n.u6pokojilo. YÍ!o' Ž6 t3loYéto Lo!B1Lé lohlo

YzD1ktout jedi!ě !řt jofuáních v náE!ďoh e D€obtJ}lých

v€1'l polo.ně j.íe Ýy.1€abrt Ploj.Ýy.Ýóho í.e3id6Dt9
a!íÁibrího goD€.á].a s. ludÝílg sÝobod]' a PťÝníbo táj.@íks

ÚÝ xsč 5. ^16xand.! Dubčetá a dobř. jsŇ Jl. porozuúěri.

vědooi !i YěáL vážnoBii gl!uec.' do Li.!é 6s Dgěe Eá.

!od' nltoli Bvou Yiíou itostAlJ' bud.le u6i1ovat i nadál.

o to D6jc.nnější - o u.lťžéní jB.boty a 6€d.Duto6ti !ěécrr

Ýf!t6Ý naěicb národtr.
!.orú.šuj6m' '. PéÝně .tÓjís€ !a l6aárně zvol.Dý4 Úv

xsč ná xlv. .j6zdu g!!€tly v čo1€ s joho Pnní! taj.Mík6!

s. llo'andřo! Dubčelar A ze vě.!í oltattrÍúi léaó1ně zÝo]'s.

íýei o.aéDJ 9 čolo s p'96id.nt.ts f9publiLJ ďeádníí aon..á.
1.ú o. ludýíkéc sÝobodou. pŤ6d6eitou v1ádJ' g. lnŽ. o1dřichon

d6mí]..[t př€dó.dou llÁ.oa!ího ghloEážitění 6. Josofoú sú!.
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v těchto osudoÝých dnoch 3o budoú. řídit lollluJ jodi-
ně iěclrto oŤaánú.

oč6káÝái. lotJnJ ].6 LoEo]'idaci naě.ho 3po1€ěen6}ébo
a hogpoitářského života. Přičtrí!. 66 o to' áby podí1 náěí
účAot i  pí1 toDio úl i lí  bJ l  co néJÝátéí.

!ovaž'rjo!6 !A nutné vě9.t 'dú!áznit| ž€ výslodet toho-
to úlilí j € odYislý ú.J. od jodnoho zé zá}]'ádních po'a.
d a " k ' )  -  t j .  o . l  6 u n u  c i z í c b  Ý o  j g l .  z  n a ě 6 b o
8uvofsn!íhÓ 8tátu v co nej&fqtěí době.

Placující IJotockJch op!a-

R u k u  v  ! u c é

PoÝěř.ní 'ástupci oraanizací l(sč č(D Tilá{cE a P!áv-
nj'ctó faktrlty (u Ý P.az€ é6 36ě1i dne 2a. a. 196a a kon-

- naPŤo.tou gboďr 6vých dříYo s8Eoatátně přtjatých !ézo-
lucí' ].te.é nopŤijíúají úbskeY3ké toúuniké (Yi' Éí1ohJ)

. i nadá16 u'návéDo za jo.liná Práloplátné DejvJěěl 6t!!.
Dic&é o!aé'J xlv. tlldoiédný 8jozd 9 jíD zvolené o'géDJ

.  žádáoe ota !žíté obr 'oÝéní ě imost i  x lv . s jgzdu

. vy'ýÝáBo !á.odní gbloúážděEÍ a v1ádu ěssR k nekodp.o.
D i .ní lu  od í ta iéu pogto j i  vúě i  6 tÁ lc  l f va jÍcí  vo jen lkó
otupact  !aě1 v la8t1

. obě ořaeizAcó budou v duciru přtjq!ého 8tarcvlslB u.lfžo-
vat otálou akčoí jodnotu!

c€1ozávodDí výbo! 16č
p.ávnické fakulty UĎiýe!81ty

K3!loýy
celozóÝodnÍ Ýýbor (sc

cl.D PlBha závo.t TBlxcl

( A v a n t a a l d s '  ě í 3 .  l '  2 9 . 8 .  1 9 6 8 . )

N o v á  a é  ! ! o D ] u Y i 1 a
|{ladí tololoÝáci {JjadŤují 'pÓsob€o j1D vlgstníó éYo.

jé 6oÚčá5né citJ| kte!é jé eožDo Ýljá.třii jedtrÍE ve1itýú

PRoč? uno!í z !ich. pŤotož€ t €plv € n €dáÝno 8končili ěko1.

ní .lochá'&u' rcchálou' jak 6o to' ěobo jsolr dnos 8!ědky'
ét 'uč' ! j ó  3  i1o '  co  so  ve  ěko lách  uě i ] ' i .  PŤoto  go pta jí



těcb ztuěóDějěÍch - g cbcpou. |' €D tet 3i 1'! Ýy.vět].lt
jgjich dopi' Ná'odníBu 6hro!áŽťlění, Ý něEž útlo j1n. Žáda-
Jí' aby Po8l.noí do.áh]t PÍojodnáď sj'luBcé v ěssB na 'a.
96(ló.í ve]'ného .h!o!áŽdění os . ! deulí! stsnovt.Lu| 'ABla.
nóE Úv rcc čtc!. : ..'édnotD.č aě .tojí!. 'a výll6itty Priaíbo
dno jodDání ll@řáiln.tto xÍ. .J.'du (sč a Podpo'uje!é pou-
'6 o.aáDJ ne tolto sj9'tlu !Ýol'oné.ll.Áto doPl. lobčÍ uji-
ětěnÍú! ž. llád.žníci z Lotolotivlt j6ou PřilraÝÓni Doooci'
l.dy].oliv to bulto iŤoba. Á do iĎ.tlc. oil úlÁdí sololole:
jsou to řádl.J adloóovan. sÝelu č.8IJch lovitrášd. Děl.ují
v dich 'e do.aÝadDí statéěnou P.áci lideo ve silěloÝlcích
P!@tř€dcích a slibují' ž. jlou Přip.avenj. losbtnout rdJ'.
to1i poDoc a ochranu Ýě.!' ttoří ji budou lotř.botat. to
věechno j3ou 5lova aenslac.' ned holou JtŽ l'.cL.lo lólal
bú1.

(Lsaální tová} dKD P.aba ' v olupaoi ěís. 12' ]o. a.t9ó8.)

č e g t o e  l o v  ó n 6 t .  t ! l  á d € ž í

chlalci a děÝčata.
vd! Ý těchto ilngch ob..c1!o. chceD. vó! j.ětě

Jodnou jEén.ll o.aa.ti'scí orÁděž. á dět1 poděl.o!.t 'a vÁě
rozho i lď  po . to j  a  Bto tečtró  Ý1 .a6tgn6ct i í l  j6 '  j6 t €  PÍo j6v i -
].i l uptJburých těžkých dbocb. J € ho 'apotŤ.bí (ln.á 1 Y bu-

Boj' tteťJi j.úó spoleěně započsli' neDí u Loacs a be-
aloněí, pokuo na naó.D ů6!Í budo j.d€! jodiď ci!í voj6!.
Nitdy se n.lDířÍDo s 9ýgló.lk.E Dollsl'!&ých j.dnání| i Ldyž
chÁpeúó' !6 v 6ouěa6né době J6ou nsěiEi hlAÝníli 'blaněÚi
Ťozu, szvahg a j6dnot5 lidu. I Plo lláilož j € dné' !o!-
hodující  to '  co  j i  3po ju j6  .  v ' teh  l .  v la . t l '  bc l  p .o t i

všé! '  k le řÍ  j i  ub l iŽu jí  nebo bJ  cb!ě l i  ubt ižovat .  ! ř í la !

těchto .lns 'ní - sWzBA YIÁSII t
Y duchu tohoto pŤÍ].ezu 'ú..tírá!. i ov . Ý€dení $třeil-

Dího výbo.u csl a '.dení jeónorriÝýcb ofa.ni'zací itětí e
ll'átležo . M !výc|t Dígtech .lo té doby| dokud ná! to doÝolí
nášo ěa6t a ovědoEl é laóo óůÝě.a' o níž vág dno! lnovu žá-
dóEo.  U j iš lu je lo  Yás '  Že .n i tdy  vÁ.  1  sobg nóz !6dí@.  x i&dy
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n..l.vÍ!. ' po.!oJů' tt.lá já!ó záujs]'i od počátlu n€.
'á}onnétD Ýpá(tu cj'zíob voj6l. Žádá!€ okaEžitý o.tchod
clzícb A.náil 6 o!mÝ.ní poě1apsaé nálodní guvofenlt' e
.a!o.tatno3ii. lart' \do 'radilt !uí oó.jít. chc.lo so-
ci.li6!u3' al6 uó!Lý' doltojď, .l €Eoklatictý a gvobodď.
PŤoto d.jú€ joě!ó j.dnou svou dúYěru louibuhú! sYobo.Iovi,
Dubě.lovi| s@to!'té!u' čs.nÍLoÝi' Kriealovi a !ě!' l.t.!í
j. b.lvýhladrě podPorují.

Bo'ho.luJÍcÍ J8ou noěo spol€ěná ěi\y. N€ní jitrá c€.tJ,
noŽ .Pol€ě\ý postu! Yěloh ora.n1lací ilět1 . E1ád6Ž.t ná!

slu'bá vlaBil .tn.. 'í.Daná - .a.tu!!€ věicbniihnod do
P..c. t o.aanizuj@ b!ia{tl' Dq od!t!on6!í 'pú!ob.ďch á&oil'
ná 'óchlanu tiroib' t obnoYě .lo!.6vJ| l zl €Pěení !ágobovárí.
Poěuj6. o děti' Dmocn. á př$tÁ.lé.

v. 6po1up!áci ! v.Ť€jnou bezp€čno!tí tvoŤE€ poĎÁdtová
. luŽby.

aě. Dí6to jo !o botu ústqv.ícb olaáno nÁěí .epubtil.J'|
ll.t.,1.ll. Dubčo]..t a jjr Y..l €né st.anJ.

Precujo€ 6 EJěl.n^ou na ty' l.teĎí Při 6ru'bě vlasil
po loŽlu 3vé ži ioty.  v 'déjDo bo]d je j i .h paoátce I

vle.tl }ij p.o.pěchu' 3obě ke ctit

Pod €pga l i  zá6tupc i  Ýě .cb
oras i zací  úió . sŽe a  dětí  ÓssR.


