1968, 1. srpen, Čierna nad Tisou. - Usnesení mimořádné schůze předsednictva ÚV KSČ o opatřeních
k zabezpečení závěrů rozhovorů delegací předsednictva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSS v Čierné nad
Tisou.
Předsednictvo ÚV KSČ
I. se usnáší:
1. dne 1.8.1968 uskutečnit krátké uklidňující vystoupení s. L. Svobody v televizi. K tomu
natočit i krátké záběry členů předsednictva ÚV KSČ.
Projev připraví s. L. Novák s dalšími soudruhy.
S. M. Jakeš zabezpečí celkovou přípravu televizního vystoupení v Košicích;
II. ukládá
1. s. O. Kaderkovi vypracovat nové zpřesněné závěrečné komuniké z jednání PB ÚV KSSS a
PÚV KSČ v Čierné nad Tisou;
2. s. J. Lenártovi a s. O. Švestkovi připravit návrh deklarace pro poradu šesti bratrských stran;
3. s. J. Lenártovi a s. O. Kaderkovi připravit podklady úvodního slova s. A. Dubčeka na
poradě šesti bratrských stran;
4. s. J. Špačkovi a s. B. Šimonovi připravit podklady pro vystoupení s. A. Dubčeka v televizi
po skončení porady šesti bratrských stran;
5. s. O. Švestkovi připravit dálnopis ÚV KSSS, všem KV a OV KSČ a KSS se stručnou
vnitrostranickou informací o průběhu jednání PB ÚV KSSS a PÚV KSČ v Čierné nad Tisou.
Způsob informovanosti strany i veřejnosti projedná se sovětskými soudruhy s. A. Dubček.
6. s. V. Biľakovi zabezpečit - jakmile bude známa odpověď druhých bratrských stran organizační přípravu schůzky šesti stran v Bratislavě. Technické zajištění provede hospodářská správa
ÚV KSČ;
7. s. O. Černíkovi a s. J. Smrkovskému uskutečnit po návratu do Prahy instruktáž šéfredaktorů
a zodpovědných pracovníků sdělovacích prostředků o zásadách publicity. Soudruh Smrkovský k tomu
připraví seznam nejvlivnějších pracovníků tisku, rozhlasu a televize;
III. schvaluje delegaci k jednání na schůzce šesti bratrských stran ve složení: s. A. Dubček, s.
L. Svoboda, s. O. Černík, s. J. Smrkovský, s. V. Biľak a s. J. Lenárt. Ostatní členové a kandidáti
předsednictva ÚV KSČ budou přítomni v Bratislavě a zúčastní se prací spojených s poradou
bratrských stran.
Provede: s. L. Svoboda, s. L. Novák, s. M. Jakeš, s. O. Kaderka, s. J. Lenárt, s. O. Švestka, s.
J. Špaček, s. B. Šimon, s. V. Biľak, s. O. Černík, s. J. Smrkovský.
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