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I 

dVODJft SLOVO 

PI-i zpracovdn:C 1111oh;foh episod c!lljinniilho v;fvoje stojí 

hiatorl.lc pfed probl-m ned08tatku pramenného materilllu; 

Je to •Fevidla tebd1, kd,yl •noi-málni• blb událostí zeyeb-

1! ffá te11po natol!Jc, lle ee "bietoriok;ť čas nepočítá na 

rolcy • llhíce, ale ne <'Illy, hod:in1 a n!il<dJ' 1 ne llimlt,. 

Polrua1 po létech dohnat to, ne oo eoučasiúei netlllli čaa 

anebo 11olnoet IIQ'Olet, b.fvaJ! zf'ídkakdy dop51iná; i nejpel!-

11-.,ijlí beurietike je s to shroaá!dit oh1',kle jen toi-zo 1 

tich l!asto nejddlelitijšícb pr....,ml. A výpovědi pu,iitn:On't 

abírmé po deaeti dvaceti letech ul aávno ztrl!eí avou au

tentil!noat. 

Tato trpká zkušenost generací hietorilm náo vedla 

k polcueu, který pf>edkládáe k poeouzení. V;ycrulzel1 Joe d

ro-..ň 1 • povinno•ti, kterou aul Hietorick,ý ústav jako bada

telské sti'ediako a v nepoeledni f'adě jsme chtěli dát podnět 

- aned i základ - k t011U, ab1 obdobná dolruJumtace vznikla 1 

jinde, v lcraJích, v okresech či na záVOdeeb, 

Studi,JD,í materiál, který na následujících etránkácb 

předkládáme, je dílčí dclcumentací k problematice první ~á

•• vývoje vyvoleného vstupem cizích vojsk ne rtumí Čes•o

eloveneke. Nemohli jeme e1 dát větší dkol, nel sestavit 

dolcumentaoi k událostem v .Praze a takto js,ae Ji zcela zá

mirni! tělllatioky omezili • .!'i'itaa Jsme ovilem vzali plnil T d

velll.1 ekUtečnost, !e Praha Je eídle11 centrálních státních, 

stranických a společenak;tch orgánd a institucí. Pomd ,!de 
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o /!al!Ové vymezml'. ~ lliiU ji,me M JIIY8li - hovof-:í!llťl-11 Q pl'.'V'

ní fázi - období od noci z 20. no 21. ffj'mA do 27 • !!rpne n

hr1 tedy do chvíle, kdy H ěs. lid Hzná.11111 s ů~ahem lllOE-

knskébo kol:lluniké a na ně nave.zujícú:11 pr,>jevy J'll'UidMt& 

L. STObody a prVIlÍho tej9lllruko i1v K!t A. Dubč&ka. 

V~ěi t ak~o téíllatielcy li če.&ově pojatému úkolu Jsme udě

lali d'd koncea.; r;.t"vní v tom, tu jame zaf,ll.d.111 ďdajc o n§

kterýoh llt)JdťleUt.ijšic.h událoetech 1 jež se odehrály ptad 

2J. ll)dtnou .20. ar:r,na a jet Ui!ltlě t1m.'liaejí $ tím, C• M

alecdovalo. A dále v tom, !e Ji,m& v závěru dok\.UIK!nt&ce k u~ 

dálos;tee 27 • srpna př-ičleaili r,roJevy a dokttmenty státních 

čintt♦l'l a orgánO, kter-é sice byly pNsloveny aneb>? zv

fejr1'tty ae ve dnech 28~ • 29. e::-pna, ale těenl ee válí 

k aoakevekéau komuniké, 

Některé deUi::ť problé:iíy vyplývl!IJíd z témetidk:ého a če

sovéhe OlllHen:ť dok.w11ent..aee j,time vyfttšili dvěma př!lohami„ 

Jltdna z nich obeahuje čánt mBteriálu ze uwedání Rady bu„ 

pečnooti OSií k 1!1,rnkoeloveneká otázce. 'ryto události eiee 

napro':i:ťhaly v PralMt> &le byly tu v on!eh dnech - v rozhla" 

1 v ti.Elku - všudyp.!'itomné, b-yly součástí sdéjší atmoe!"éry 

a !\(lt,:,lo možné je Obejít. Do d:-u.M p:f\:ťl,:ih;y jsme zařaď ll1 

některá beaprmttfadn:ť óhlea1 na m.oskaveké komunik:á a ne Je

ho pMjetí, jak u projevilo „dole" - v pra:žek,ýCh atreic„ 

kýoh a odboráfek.?cb orga:nizaetch• v kolektivecl-. Závodó.~ 

ú.!11dó, šlt<Jl I tle tavil apod. 

Jinak jtlllé ovšl'!m ponechali str11,Jwu vše, c:o !Hl nestalc v 

?raze Vf! dneq 21.-27. srpne, tedy teké událoati e:o-;tvisej:íc:i 

ff .s.,_zd•m K.SS. A g propagačního l'lllltitritllu c:idch vojsk či 

sdllovac:ťch proutfedltd pěti stát~ jsme zatadili jan ty1 
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Je! byly mssově rozšitován3' v Praze v podobě tiskovin ane

bo rozhlasových vysílaní těch cizích stanic, jež tu byly 

alyilitel.né. 

Omezení, o nich! je tu tač, byla déne našimi možnost

mi teohniclcyllli 1 časem, který jsme měli pro sestavení doku

mentace k dispozici. Mimoto jatu ovšem 1 fsde mezer nechtě

ných. Napomoci k jejich odstranění je zál:ladním smyslem, 

proě tato dokumentace vlastně vzn1kla. Jde nám totil o va

ě1 pomoc. Jde nám o to, abychom ve spolupráei se všemi, 

koo! mohou upřesnit ~oll:ta, jež uvádíme, obohatit dokumenta

ci o dolili materiál, pl'ispět oaobn:ťm! vzpomínkami nebo avě

dectv:ú:11, vytvof"ili i:áklednu pro historiky v budoucnu. 

Obracíme se na pra!eké závody, jejieht materiál rulm 

chybil snad nejv!ce ze všeho, na novináf\e• pracovníky roz

hlasu a televize, na kolegy z Jino'ch historicleych pracovišt, 

na kolegy muzejníky, archiváře e knihovnílcy, na pracovnílc;y 

oentrálnich úřadO, Národního výboru města Prah,Y i obvod

ních národn1ch výboril, na funkcionáře vAech stran e orga

nizací Národní fronty, ne vllec!UJ,y, jimž se tento interní 

studijní materiál dostane do rukou s l}l'oabou o p-"'moc, radu 

a tal<é o upozornění ns jakýkoli další materiál. 

Obracíme ae vilek nejen k Prež,n Ůlo v tom ne Jš'!rli:ím olo

va smyslu. Naše výzva je adresovéna do celé republiky. A 

proto uvád!me i svou adresu, pokud by$te ném chtěli pomoci 

a poslat nám materiál či upozornění na něj, nebo dokonca 

vlastni tématiekou či regionální dokumentaci anebo nabíd

nout vlaatnť sbírku k ofotograf'ování~ NaAe adrese je 

Historický úatav ČSAV, Praha 1 - Hrad, Jiřská), tel. čís-
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lo 5' 92 44. 

X X X 

Pl'edkládsná dokumentaea není edicí pramerul. • také pro

to nellá poznámkový aparát. il na výjimlcy nejsou označovány 

rozdíly ve znění jednotli~ýoh projevň. anebo dolcumentO, 

cot v oněch dnech nebylo výjimkou. Sna!111 Jsme se ov!lem, 

pokud to bylo v našich silách, texty p,,rovnávot • VYb!ral1 

jsme k uveřejnění to měru:, jež ja~e povatovali za nejauten

tičtější. Zpravidla u ka!dého údaje Je odkaz na pramen; u 

oeobn:ťah svědectví jsme pou!U1 zkratky os. Zprávy čs. roz

hlasu jsou sice zeetl'učněny, ale s rnaxiú.l.ná ohledu na 

autentičnost obea:tu 1 jazyka. 

ZáYllrem, nikoli vllalc v poslední řadil, diikuJeme eo nej

srdečněji v!em, kdo! nám byli nápomoen1 pti tom, aby tento 

studijní materiál mohl vzniknout a kdož nám pomohli k tol!W 1 

abyehOll Jako Jurttor1kové svého lidu mohli splnit svou pro

fesionální povinnost. 

Hiatorielr,ý ú-v ČSAV v Pr••· 

V aál'í 1968 



PROLOG - 20. SRPNA 

14 100 hod, Začalo zasedlini předsednictva ÚV KSČ, p~vodně svolané 
na 10 hodin dopoledne. {OS) 

16 1 00 hod. l!imořádná porada vybraných pracovn:íkíl Státní bezpeč
nosti u náměstka ministra vnitra V, Šalgoviče, kde byly po
dány inf'ormsce o připravené okupaci ~eskoslovenska a rozdě
leny úkoly pro noc z 20. na 21.srpna. (OS) 

KolOII 18 hod. Tehdejší ústřední ředitel Č'rK M. Sulek•• po neoče
kávaném návratu z dovolené v SSSR dostavil do své kanceláře 
a vyhradil si, že bez jeho věd01n:í nesmí Oýt do zahraničí 
odesláno žádná zpráva o Čeakoolovenaku. {OS) 

Ye večerních hodinách• Na rueyňaká leti~tě v Praze postupně při
letělo několik civilních letadel ze Sovětského svazu, jež 
později v noci řídila letecký v;ý-eadek aovětskýéh ozbroj~ 
ných sil. Časové údeje se poněkud rozcházejí. (Tiolc) 

Ru;.yň v_noci_na_at~edu 

Jako kaž<lj' večer i v úterý vačer nastoupili pracovnici 
prafs.kého ruzyňského letišti nic neUlěice do pravidelných 
služeb. l?rvni překvapení na ně čekalo před'půl devátou, kdy 
zde přistálo mimo~ádná letadlo z Koskvy~ O hodinu později 
přistálo dal~í micořádné sovětské letadlo, tentokrát& ze 
Lvova. As1 po p~lhodinové přestávce odletělo údejně zpět 
do Lvova. To bylo krátce po desáté hodině večer. Od této 
doby a:! téměř do p~lnoci zde byl klid. Po p~lnoci se dispe
čer letiště od arogantních pánl v telefonu dozvěděl, přesto 
že se čekala letadla z Jugoslávie a Bulharska, že letiětě 
nesmí přijímat ani odtud odlétat. Do letištní. budovy se 
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v této době začali sjíždět nená?adni pánové v civilu a v dopro
Vódu zástupce sovětského Aerofl::itu se v budově ukázal i sovět

ský plukovník. 
Nikdo ze z001ěatnancú ani ze zahraničních cestctJíc1ch mu stej

ně jako pánOm v civilu nepřikládal mimořádnou pozornost a věno
váli se dále svým povinnostem. Ale ne nadlouho„ Krátce po půl 
druhé totiž ptistále na letištní ploěe první dvě obrovská letad
la se sovětskými znaky a z nich se vyhrnulo několiil: desítek: o
zbrojených sovětských vojákO.. Okamžitě obklíčili hlavni letišt
ní budovu a jednotlivými vchody začali vnikat do budovy. Odtud 
okamžitě začali vyhánět na prostranství pted budovou letištní 
personál a čekaj!cí cestující (byl mezi nimi i jeden Angličan), 
Velké většině z nich nedovolili ani se po~ádně obléknout a vzít 
Bi své věci„ 

Venku před budovou nás rozdělili, zvlášt muže1 (nás nechali 
venku) a ten.y. kte:r"'jm dovolili si sednout v odletové hále. Asi 
po pdlhcdinovém čekání> během kterého, stejné jako při obsazová
ni., přistávalo v téměř minutových intervalech jedno letadlo za 
druhým, vpustili do odletové haly i nás muže. 

Zde za hluku přilétajících a odlétajícich letadel a hřmotu 
přojížděJícich tan~ a obrněných transportér~ nás nechali čekat 
přes veškeré protesty a možnosti telefonického spojeni až aai 
do půl ěesté~ V této době se dostavil aovětslQ} major a oznámil 
let1ětnimu pera:: nálu, cestújicím a náhodným návětěvnik.ůin letiš
tě jako jsem byl já, že se můžeme odebrat do!lill. Na otáz.lru dop::·a

vy nám odpov~děl: •Přece pěšky. Naěe vojska musí také absolvo
vat množství kilometr~ pěšky•. Nic nepomohly protesty) všichni, 
včetně zahraničních cestujicich, se museli dostat dom:1 pěšky. 

Odejít museli věichni~ Letiště převzala pod avoj1 správu so
větská a německá vojska, která se na letištní ploše a okolních 
silnicích rozložila. Na dotaz, kdy mají nastoupit do prácei ji~ 

bylo odpQVězeno ve amyslu, že se to dovědí včas. V době, kdy 
jsme opouštěli pražské ruzyňské letiště, přilétávala nad něj 
stále ještě těžká vojenská letadlat z jejichž útrob spolu s tan
ky a oatatni vojenskou technikou vystupovali vojáci. Okamžitě 
po vyloženi nákladu opouětěla sovětská vojenská letadla ~rostor 
letH!tě. 

V době čekáni jeme se několikrát poi..oušeli promluvit s našimi 



vězniteli• ml3dýllŮ sovětskými vojáky. Přesto, že mnoho mluvit 
nechtěli nebo nesměli, dověděli jsme se• že přilétají z Polska 
a NDR a že cestu do Československa Joatali jako rozkaz. Na do
taz, jestli vědi, že jsme je sem nepozvali* nám odpovídali: 
9 1.fy věřfme našellíU vedení a to nám dalo rozkaz, a to je pro nás 
rozhodující~• Všichni do jednoho se shodli i v tom, že pevně 
věfí tomu, co píěe sovětský tisk, zejména Pravda. 

Při naši cestě z ruzyňského letiště zpět do středu Prahy nás 
neustále míjely kolony sovětských vojákl ne sovětských i našich 
autcmobilech1 tancich a obrněnjch transportérech. Byla to ne.ra-
dostná cesta dom.l:. { fl) 

(Ze:nědělské noviny, 21.8.1968) 

Neobvyklá noc! 

Probudil jaem se je~tě za tmy neobvyklým hlukem, ti$: jako vět
šin• Pražanó. Kolem mých oken ujížděly doló do centra města je
den tank za druhým. Nemohl jsem pochopit> ale i nezvykle vellcy 
provoz na ruzyňském letišti m~ přinutil rychle odejít do kanc&
láře. Dostal jsem se na místo něco málo před ěeatou hodinou. 
Automaticky jsem zapnul dálnopis pro spojení • opere~ní kontro
lou na ruzy:;ském letišti. Ozval se ••• To nevi~ a ono to ani ne~ 
ni Mležité. Vy{ukával zprávu, která•• v násladujicich hodinách 
stávala dokumentem ne.s:nirné ce:-iy. 

Do zpráv o obsazení naši vlasti spojeneckými vojsky vyiuká
val dálnopis pravdu o prób~hu operace na ruzyňském letišti> kde 
to vlastně opravdu začalo. Pfesto, že někteří čtenáfi i1ž vědí 
některé podrobnosti• myslím, že bych je u:.ěl zopakovat. 

Na dvaadvar'!ůtou hodinu byl !la Rueyň hláěen SJ;eciá1 z Moskvy. 
Nebylo to nic neobvyklého, hodně letadel Aeroťlotu bylo vade,
nýcn ~eko speciál. Opravdu přiletěl. Byl to civilní AN-24. Le
tadlo zůstalo na letišti. Ve třiadvacet hodin přiletěl další 

speciál AN-24 tentokrát~ ze Lvova. Z něj vystoupilo množství ci
vilistů• kteří byli vel:ni srdečně víténi na celnici. Posléze se 
odebrali do města a letadlo asi po p:11 hodině odletělo. Pak byl 
na letišti klid. Zvýšenou činnost zazname~ala jen celní služba. 
Jindy je v těchto mi.stech jen několik lidí„ V těchto pozénich 
hodinách zde však bylo neobvykle mnoho z.aměatnancá. Všimli ai 

toho snad všichni na Ruzyrú• ale nikdo nechápal preč a pro své 
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alužebn! zaneprázdněn:! ae tímto detailem nikdo více nezabýval. 
Na odpověd bohužel věak nečekali dlouho - před druhou hodinou 
ptijela k letiěti auta sovětského ,astoupetú letecká společnos
ti Aoror1ot. Z aut vystoupili kromě civilist~ i <lůstojtúci. 

Vstoupili do •ahraničm výp, avey, lede je srdečně vítal pluko.,,. 
n!k Eliáš, velitel vládni letky, a Stachovský, náčoltúk celní 
správy ne Ruzyni. A pak to začalo. Na letiětní pl.ochu pMstál 
nehláhný All-12. Kdo jej přijal??? Z letUtního personálu nikdo. 
Na Jeho palubě byla výsadková jodnotlcs sovětská armácy, její! 
prvn! kroky vedly do budov letiště. Všechny z&městnsnce s ces_ 
tuJ!c:í vyhnali ven. Zde je po dlouhém čekán:ť rozdělili na muže 

s žecy s dětmi, těm dovolili uschovat se do haly. V té době Již 
přistávalo Jedno vojenská AN-12 za druhým - v ptosizych jednomi
nutových intervalech. Vi!ichni na letillti chápali pomalu. Jejich 
provoz t:ídil epeciál All-24. z li!oslcvy, který na letišti ZO.stali; 
dokonce z něj byly řízeny i pozdějě:í starty vojonekých letadel. 
Pomalu jsme chápali i skutečnost, že ti, kteří vítali sovětská 
ve!felee, vlastně zradili! 

V brzkých raruúch hodinách byli internovaní pracovníci Ruzy
ně propuštěni a vyhnáni. I cestujic:í •• museli vracet pěšky do 
Prahy. Jen na ty, kteří seděli u dálnopisu, •• zapomnl!lo. A dí
ky jim .jsem se dovidal tu etraěnou pravd> a mobilizoval oebe 1 
všechny své kolegy k aktivní práci pro zachráněni vllech doaaži
telrl/1 ch hodnot. Dáln0pls na Ruzyni byl v činnosti skoro celá do
poledne. Volal do celého světa tu ohromující skutečnost, že 
~eslcoslovenelcá socialistická republika byla napadena apojeneo
kýllli vojsky Varšavské smlouvy. 

Hanba zrádcilm a kolaborantllm, k: nimž se za~adili plk • .Eliáě, 

velitel bezpečnostní letky ministerstva vnitra, a pplk. Stachov
ský, náčelník pasové kontroly letišti! Praha. 

(Letectví a kosmonautika, 27.8.1968) 
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Pfed 21100 hod, (?) V pražsl<,ých posádkách byl vyhlášen poplach, 
(OS) 

Kol ... 2],oo hod, Vojenské jednotky pěti zem:( - SSSR, PLR, BLll, 
lim, Mlll - odhadované v prvé fázi elcce na 200 tisíc mužO. a 
pozděJi na P\ll miliónu - překročily státní hranice Česko
slovenska. (dř.) 

Po 21,oo hod.(?) Velvyslanec s.v.červoněnlro navštívil presiden
ta republiky L. Svobodu a oznámil mu, že vojska pěti zemí 
Jřekročil• hranice Československa. (OS) 

23,49 hod. Pi'edaeda vlády inž. O. Černík omámil ve achdzi před
sednictva tfv KSČ, h právě obdr:!el zprávu o vojenské akci 
pěti zemí proti Československu. (Tisk) 

J:;olem P)llnoci, (?) Do budovy ÚV KSČ ptijel president republilcy 
L, Svoboda a později•• opět vrátil na Hrad. (OS) 
Do budovy tfv KSČ přijel minietr vnitra J. Pavel a po jedné 
hodině(?) opět odJel do budovy ministerstva. {OS) 



6 

STREDA 21. SRPNA 

Kolem l,oo hod. Čs~ rozhlas v Praze vyzval posluchače, aby ča
kaliu přijímačil na důležitou zprávu Ústředniho výboru 
KSČ. (OS} 

Krátce po 1,00 hod. Předsednictvo ÚV KSa odhlasovalo většinou 
hlas~ proti čtyřem (Biiak 1 Kolder, Rigo• Švestka) text pro
voláni Všemu lidu Československé socialistické republilcy. 
(OS) 

Všemu_lidu Čeekoslovenské_socialistické_republiF,r 

Včera dne 20. srpna 1968 kolem 2J. hod. večer překročila 
vojska SSSR, Polské lidóvé republiky1 Německé demokratická 
republiky, 11aaarské lidové republiky a BulharSké lidové 
republilcy státní hranice ČSSR. Stalo se tak bez vědomi pre

sidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění> 
předsednictva vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a bez vědo
mi těchto orgán/I. V těchto hodinách zaeedelo předsednictvo 
ÚV~ a zabývalo ee přípravou XIV. sjezdu strany. Předsed
nictvo ÚV KSČ vyeyvá všechny občany republiky, aby zachov
ll klid a nekladli postupujícím vojslalm odpor• protože ob
rana nai!ich státních hranic Je nyní n<možná. 
Proto a.tú naěe armáda, Bezµ? čnoet a Lidové milice nedosta
ly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje ten

to akt za odporující nején základním zásadám vztahll mezi 
eocialiatickými stá.ty, ale za popřeni základních nore~ me
zinárodního práva. 
Všichni vedoucí funkcionáři strany s Národní :fronty zdstá
vaJí ve svých funkcích, do nichž byli jeko ptedstavitelé 
lidu a členy svých orgánu zvoleni podle zákon~ a jiných na
řízení, platt\Ýoh v ~SSR. Ústavními činiteli je okamžitě 
svoláno zasedání Národního shromáždění 1 vlády republiky• a 
předsednictvo ÚV KSČ svolává plénum ÚV strany k projednání 
vzniklé situace. 

Předsednictvo ÚV KSČ 
(Práce, 21.8.1968) 



7 

m!,_1;15 a 1,30 hod. Z b~dovy ÚV KSČ byl telefonicky oznámen 
ča. rozhlasu v Praze text provolé.nť Všemu lidu ČSSR. (OS) 

Po 1,30 hod. Ve vysílání Če. rozhlasu byl až do dvou hodin ně
kolLkrát pfečten text prohlášení předsed."lictva ÚV KSČ. Na 
přikaz ředitele Úatfedni správy spojů Karla Hof.tma.na však 
byl z provozu vyřazen vysílač na ~třed1ích vlnách, takže 
většina ~osluchač~ zaslechla Jen část první věty provolá
ní. Vys:íláni bylo pravděpodotině slyšitelné jen v preibkém 

rozhlase po drátě. (OS) 

2 100 hod, {?) Na letišti v Ruzyni začaly ptistávnt v mi.n~tových 
intervalech sovětské vojenak:é letouny AN-12 s vojáky a těž

kou bojovou technikou. (Tisk.) 

Po 2,00 hod~ Vedoucí tajmník MV Ks':! v Praze B. Šimon odešel 
sdělit A. Dubčekovi návrhy vedení MV KSČ na některá naléha
vá opatření: l. svol!t poradu delegátů zvolených na XIV. 
mimořádný sjezd KS~. 2. připravit generálni stévkU• J. při
pravit provolání ko~~nistickým stranám světa. (OS) 

Kolem ,J 1 oo hod. V budově předse<4"1ictva vlády byl zatčer. sovět

skými v;ýsadkář'i pI'edseda č~. vlády inž. O. Černí~. (Tiak.) 

Ja.k_~l_zatčen_Oldřich Černík 

Podle infor;nací od pracovníků z předsednictva vlády ve 
tři rá"lo dne 21~ srpna vni:tli do kanceláte předsedy vláčy 
rovětšti ?al"ašutisté, postavili všechn;y pracovníky přítom
né v jeho kanceláři ke zdi a Cldticha Čemt:ica vyvedli pod 
bajonety. Dvacet minut poté volal ptedsedu vlády Alexander 
Dubček, chtěl s Oldřichem Černíkem hovořit, ale p:- acovnfk 
~inisterstva už ~ohl Alexandru Dubčekovi pouze oznámit, že 
nemůže s Černíkem ~luvit, že byl odveden. Pracovník tele
fonoval tak pod vojenským dozorem. Alexander Dubček :řekl, 
že on zatím ne tom netú tak zle a aby se drželi~ Celá bu
dova ptedsednictva vlády byla obsazena vojsky a pracovníci 
internováni do pěti hodin odpoledne. Vojáci rovněž úplně 
rozbili telefonni centrálu se všomi d~ležitými linkami. Ně
kteři ;,racovníci ministerstva pM této akci přišli o evoje 
hodinky. 
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Po ,,oo hod, (?) B. Šimon byl znovu vyelán k jednáni •A.Dub
čekem. Když však bylo zjištěno, že• A. Dubčekam už nen:ť 

možné se spojit; vyvíjelo vedení MV KSČ v Praze iniciativu 
poole pdvodních návrhó. (OS) 

Po 4,00 hod, K budov~ sekretariátu ÚV KSČ v Praze dorazily prv
ru'. sovětské obrněné vozy. Asi za hodinu poté započala akce 
k obsazeni budovy. Prvni tajemník C"V KSČ a řada vedoudch 
funkcionářů byla v budově internována až do odpoledne. 

In!o:rinece o_oeudná_noci 

Co se dělo na posledním zasedání předsednictva ÚV KSČ 
~eskoelovenský rozhlas vysílal ve čtvrtek magnetofonový 

záznam výpovědi jednoho z odpovědných stranick.9ch pracovní
kd 6v xsč, který byl přítomen na posledním jednání ptedsed
niotva 6v KS~ oné ooumé noci. Přinášíme podstatey výtah 

z výpovědi tohoto očitého svědka. 

Bez papíru, Oez poznámek vám chci říct, co jsem si za
pamatoval. Pravděpodobn~ nevíte, a bude vás to zajímat, jak 
probíhala Jednání posledního předsednictva ÚVXSČ, ktaré by~ 
lo zahájeno toto úterý ve dvě hodiny odpoledne a které skon
čilo takovým tragiclcym zpOoobem. 

Na tomto předsednictvu byl3 projednáván.,y dva body. Prý
ní zafoadil aoudrah Dub~ek a byl to návrh zprávy Ústředního 
výboru KSČ mimořádnému XIV. sjezdu KSČ a zároveň n&vrh na 
rezoluci tohoto sjezdu. Jako druhý bod jednání byl ten -
který byl ne toto sezení přesunut z předcházející echl1ze 
předsednictva ÚV KSČ. Totiž také na předcházejíc:! acůhzi 
bylo jeho projednáván:( již odlofeno a bylo zároveň usne~e
no, aby pod vedením soudruha Indry komise, aloiená z ve
doucích pracovnikú oddělení aparátu ÚV KS~, ptipravila ná
vrh opatřeni, která by měla být učiněna. 

Když soudruh Dubček skončil výklad lc bodu o zprávě ÚV 
KSČ k mimořádn6mu sjezdu, ujal se slova soudruh Kolder a 
navrhl, aby se o tom bodu nejedr.aloi ale přešlo ee ihned 
k jédnáni o druhém bodu. To Cylo odmítnuto a předsednictvo 
jednalo dál o připravě rarerátu a návrhu rezoluce pro XIV. 
mimořádný sjezd. 
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V poz<t>.ích večerr.ích hodinách se pMk:ťočilo k: Jednání o 2. 

bodu. Na tomto jednání jsem byl skoro náhodou přítomen - pro-

miňte, že neříkám svoje jméno - ale mohu vás ujistit, že mám ne
prosto autentické z~rávy o ~ednání o tomto bodu. Nejprve musím 
charakterizovat obsah t~hoto bodu 1 o jak,ý materiál ělo. - Byl 
to soubor informací předložený soudruhem Kašparem„ Tento mate
riál byl nepřesný, polovědedc;ý pokus o analýzu vnitropolitické 

situaci od Čierné a Bratislavy. Materiál obaah-0val celou řadu 

správných kon3tetováni a tendenciJ ale zároveň byl obsažen ten
denčni appekt. Totiž ukazoval, nebo snažil se dokazovat, že sí
ly, které jsou pro progresivní -vývoj, nemají urči tou trvalost• 

jdou po povrchu, nejsou stálé„ Byly v tom tendence, které nahrá

vají konzervativnímu vývoji, ale které jaou •trvalé", "stá1é• a 

že ee budou prohlubovat. 

Tato anali:Cz;;; 1 která ~e tvářila vě:deck:y, vypou§těla celou řa

du podst:1tr,s'.cb okoln:::stí, nebyla zpracována odpovědnjmi tajemní

ky ze ,jednotlivé úseky o. tím se stalo, že vyzivihovala pouze ně
které jevy a jiné, ale velmi podetntné, ponechává etran01l. Ten

to materi&l sám o sob~ by vša.k nerr:ohl vyvolat nějakou krizi~ Ale 
už ce přeClllinulé schílzi se velice zalibil některým "prO$lulýmM 

člerňm předsednictva jako aoudruhu Koldrovi, tajemniku Indrovi 

e jiným, kteří upozorňovalia, ž-e je to významný :naterii.U. že 

pfedsedn:i ctvo takový ani nikdy nemělo„ Tím vlastně už naznačo

vali, že s ním chtějí něco podniffiout„ A to se také stalo. Vra

cím se k tom~j co už žsem říkal• Bylo usneseno> že komise vede
ná soudruhem Indrou m& vypracovat návrh opatření, avtak soudrut. 

Indra tuto ko~iHi nesvolal, a místo toho spolu se soudruhem 

Koldrem vypracoval tzv. stencvisko, tuším asi 15 stránkové, kte
ré neobs8bovalo Uid1é opatfe;rú, ale oni dva soudruzi předlc-žili 

toto atanovisko př-ed-sednictvu s návrheo. aby !".o předsednictva 

přijalo jako stanovisko své. 
Dostavil jsum se na scht'izi předsednictva v c~a.mžiku„ kdy ho

vořil soudn;.h Černí~. Stručně řečeno, označil stanovisko těch 
dvou za zradu. Soudruh Kriegel sta;;ovisko rozebral velmi kri

ticky, charakt~rieoval Go jako materi~l„ který přijímá obsah do-• 
pisu varBavslcych signatBM s tím, že likviGuje výslečky Čierné 
e. Bratislavy, a že kdyby to bylo přijato„ že by to znamenalo 

Přistoupen:( na stanovisko Varšavského d;pieu ... Soudruh Kriegel 
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požadoval nejenom aby předsednictvo neptijalo tento dok.ument 1 

9le aby ho rázně cdmitlo1 a odmítl také to, co žádal aoudruh 
Kolder - totiž že když to předsednictvo nepřijme, že on s tím 

stanoviskem vystoupí. Pótom hovořili dula! členové předsednict
va e tajeomic1 a vesměs onen dokument odmítali. Asi kolen:. půl 

:eaenácté vystoupil soudr~h BiÍak 1 který stanovisko Cvou sou
druhů považoval za správné. S ní~ vystupovali další, r,,apř. s. 

Rigo. Jed~ánl byla přerušer.o v okamžiku, kdy hOV◊řil - poměr

ně eymp:; tick,.y - o ":,omto materiálu soud..~h Kapek„ Ještě před.tím 
hovořil soudruh Piller, který prohlásil o tom materiálu, který 

předložil soudruh Kašpar i že je to velmi úctyhodná práce, i 

když má své nedokcnalosti, ale že :i::.1žeme tento zpó.sob práce 

podporovat a že je pro :.o, aby se neuveřejnil ani ten materiál, 

ani to stanovisko• sle jinak že útvar svobodx1ě infcrma,ce by 

měl v tomto duchu dále pracovat. 
Chtěl bych předeslat ještě jednu věc. Už na předitinulé schd

zi byly určité náznaky od n0kterých souarur.ó, k=itizovat OBObu 

soudruha Dubčeka, že prý má pfíliš velkou pcpulari tu a že by jí 

~ěl využít k tomu, aby stoupla vice 8Utorits orgánu, že je to 

jeho osctni popularita, ale ne autorita předse<hictve. Tyto ná~ 
znaky k;ri tik~ť se ntupňov2ly- zejména ze strany soudruha Biiaka 

a n~kterých dalších. Tato kritik.a byla cJ:n:ítnuta přečev.ším sou

éruhem Sádovským, který previl, že autorita orgánu ro~te s au
toritou osob ... Tato věc pak byla vzata z poř·adu v okamžiku, kdy 

eo1..,druh Mlynář proh16ail, s.by $i všichni i.:vědomili, že osobní 

autorita je závislá ns výsledcích j":.j!.ch osobni p:-tice. To ;:ro 

mne zn,:unená doharJt že tedy existovole. :...rči tťi příprava ke kri ti
ce soudruha Dubčeka. To, co hovořili ve stanovisku Indra a Kol
der, mělo za cíl. v sttuaci která ~ž nastala v přeasednictVůi 
vyvolat bojovou situaci v předsednictvu, která měla rczhodnoutt 
předevší::n aby aoudruh Dubček se přidal :-ia jejich stran'.l a tím 

aby měli připravenu p1d.1 pro to, co následovalo. 

V té době, kdy ae jednalo o této zprávě, o tom star.ovieku, 

odchází soudruh Černik občas do předpoko,je telef'onovut„ Z tele

fonu jsec:i znslectil, bylo zřejmé, že shání zp;:·ávy, jnká je si

t'J.Ace ko:em nl:lšich .tranic1 poněvadž tu byly url!i té h:ášky„ Ve 

2J 1 40 r.od* ee vrátil soudruh Černík od telefonu napo❖leQ,y a sdě
lil předaeCnictvu 1 po pferušeníi které o:žnárr.il auudruh Dubče:..:-> 
toto: "Vc,jska pěti stran př"ekročila h:ranice naši republiky a 
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obsazují nás .. " 

Předsednictvo bylo šokováno. Alespoň tedy někteří, nejvíce 

soudruh Dubček> který prohlásil, to je tragédie, nečekal jsem, 
že se to stane. V tcoto l'.Utysl'J reagovali i někteří další„ Po

kud ~aem mohl pozorovat Bilakai Koldra• Indru> nezdálo se mi, 
že byli přek::ve.?eni a netl(řslíu:, že bych to mohl říct o Švestko

vi. Poté přečtl soudruh Dubček Coyia 1 který dostal z pondfilka 
na úterý, od ÚV KSSS, tedy od soudruha Brežněva. Tento dopia 
dosud nikdo neviděl. ÚV KSSS vytýkal v něm naěí straně, že ne

respektuje to1 co bylo dohodnuto v ~ierné a v Bratislavě, že 

jsou u nés nadále kontrarevolučrú tendence; prostě znova se o

pakovaly výt~ Varšavského dopisu, ale s tim, že byly ostřejší„ 

V pr~běhu čtení tohcto dopisu soudruh Dubček okan.:.ži tě n!i ně

které pFieéže reagoval„ Prohlásil např.:: ,.Toto tvrdí oni, ale 
v~ec nepřihlížejí k tomu, jaká ~e akuteCTlost, vždyť my přece 
děláme orotření~• Pokračoval ve čtení dopisu, v němž• podctý

kám, nebyla ani zmínka, ani náznak, že by chtěli řešit aituaci 
tak, Jak ji řešili, to jest vojenským obsazením ~eskoslovenska. 
Soudruh Dubček prohlásil:: "Na čest komunisty prohlašuji; že 

jse~ neměl ani tušení~ ani náznak• že Oy někdo chtěl takový 
k:rok proti nám uěir.itl• Ačkoliv - a snad neprozradim nějaké 
zvláňtn.í tajemství - Ještě v sobotu vo:al soudruh Kádár 1 a aou
d~uh Dubček - pokud vím z druh~ ruky - e ním jednal na Sloven

sku. Až tedy do posledn:í chv:!le veOOud soudruzi tzv„ bratr.a
kých stran soudruhu Dubčet::ovi nijakým způsobem nenaznačilir ja

ký zákrok chtějí udělat. Byl jsem potom pověřen určitými úkol,v 
~ už jsem r.ebyl jednání předsednictva trvale přítomen, odcházel 

jsem e zase přicházel. 
Po přečtení tohoto dopisu přicházeli soud.rt;.zi, ,hodnotili si

tuaci, viděli 1 že je to obrovská tragedie celého dělnického a 
komunistickéhc hnutí, že tento zákrok má historicky tragický 
výsledek. Prostě byli z toho mimořádně rozrušeni. Prur:.atuji• že 
soudruh Dt.bček prohlásil: nJá který jsem zasvětil cel~· život 
opoluITáci se Sovětským svazem) to udělali roně1 to je pro mne 
ži votr.í tragedie." Viděl .;sem slzy v očích soudruha Dubčeka, 
který znovu svolal předsecn:1ctvo e tím, že pfiprav:í návrh pro

hlášení (toho prohlášení, které jste četli). 
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Tomu jednání jsem byl opět přit:::~en 1 vím, -že když .;e zn~alo 

,jedr11:;1.t 1 chyběli nékteř:ť soudn..:zii jaenovitě např„ soudruh Indra, 

Soudr,.:ih Dubček se pt9l důrazně1 kde je, aby ho zavola.:at což 

~dělali a jed.'1.alo se o prohlášení 1~0 tisLu. 

Když jsem se vrátil do budovy ú·, KS~ asi v _:::.-'.:l druhé v noci, 

nebylo ještě prohláfení hotovc. Sc:;druzi novináři upozorňovali, 
že rozhlas jde do dvou hodin v noci atd. Prohlášeni vyiHo aei 

ve J/4 nu 2 a předseCnictvo ae rozeJlo„ Někteří soudruzi ode

clli„ někteří -zO,stali v budově Úi K~~ .. Když jsem odtactud odchá

zel ,;,si mezi 4„ a 5„ hodinou, byli tam souiir-...izi Dubček, Sn:rkov

ský, v!.Ci§l jsem soudruha Slaviku, tlOUd!'Uha Špačka, Krie,;le, by~ 

11 tam jet tě d-1,úší 1 celá řada liGí .i r:.(lcteH vedot.cí ,:d'.lf>len:í„ 

Odcházel jsem v tom okamžiku, kdy . .l-:-cf . .ózely z.právy, že ,_'.cč.ou 

tanky od letiště. To jsem znpomn,ěl t-ici: po dnih€ hodir:,1 odjel 

aoud.t·uh Čer'nik na zasedání vlády, _;,:Ji. ,)řiúla zpráva, že vláda 

je internována a že tttnky miti k !!8 tfédr:.í:nu výboru„ VyčAl jsem 

přesně v ten okamžik:1 lcd.y černá volha sovětského velvysl:ctne.ct

ví zaváděl" pI'ťld budovu ÚV tuším tři obrněné vozy„ Volba zaata

vila před vchode~, podařilo se ffii odejít Víravoi kde Jseffi měl 

připraveno auto a poz.orovel jsem chvíli situaci„ Viděl jse:n při

jíždět dalčí sověts~é obrněné vozy n jak znbraĎ"Jji pfic!1odu a 

odchodu z bu1ovy ÚV KS~ .. 

Soudruzi a soudružk.)' 1 vážení př0telé, občané, chtěl bych po

znamenat ještě takovou věc, k'tero~ ne:n.ám naprvsto přesně ověře
nou, ale kterou jsem v ;;rlibt"ihu událostí zpozoroval„ Víte, že 

když se začalo vysílat prohlášen:! předsednictva ÚV KSČ, to by

lo asi za pět minut dvě ho::.iny v ncci 1 bylo okumži tě vysílání 

přerušeno,.. V ::ozhla:se jsme zjistili 1 :'.:e ředitel správy spojil 

Karel Hoflnan, dal dispečeró.m poky::i - nevysílat„ D2.l př'.Íkazy 

tak~ na to, nepř'ipustit žádné weziu:éstsk:é h:::vory a chci-li :ne

ziměsto abych se spojil s kabinetem Ho-f'n;.Bna, ter. že by :ni occhl 

so~hl~s dát. Zjistil jsem že ředit ➔l Č'!'K ~ulek přičel nsi v šest 

hodin do četky a dal ;:okyn• aty v.S2cri1v inťorxBce 2,ly p.J.\:,c:: n,}j 1 

a~koliv '::yl r:n <~ov;.;lenéf :n,kterýn: -~ot..liru:t::5(!1 je zr:.11:no, žv :<:,,rel 

:Iof:.ian se n-1koHtr ,:ni pf<,ed tím pcL;;bov-31 v"l:ni č:-1:Jto v r.~'02to

ru t)V KBČ H J~dc:ei1 '.1 Al::.:!_:1~'.:l Í:":dr, ,;. '\.'c je třebt~ ř'ict, :1 !_/Slí,~, 

že nchudecJ: dul;-;k(; <.)<l )1·:wd_y 1 ,,.J,yJ ;·,uJs.,,,:;; ~_,;,iť!,:;tit :;i:'.VL: ".'<-



ra,;, co se stalo• jako pokus změnit Dubčekovo vedeni atra

r.y. To harmonuje především. s t:í2, že proti pti.;etí zveřej

něn,i,mu stanovisku p!-edsednictva hlasovali 4 členové před

sedni ctva Švestkll, Si!ak, Rigo, hclder. Indra jako tajem
ník nehlasaje, ale jako tajell:D'l.ik se s ním plně solidarizo

~rn1 soudruh Sádovský., 

Chtěl b,Ych véú upozornit na jednu věc„ to nen:í z.atim 
známo 1 že soudruh Barbírek nehovořil v tem srr.yslu• že by 

z!•stupovel stanovisko, které ptednesl sotdruh Indre a Kol

der„ Pokud vim, soudruli Barbírek se neoolidarizuje s on:ťm 

prohlášer.ím části ústř'edního výboru> který zasedal v hote

lu Praha a kterýn: chtěli pfijmout okupační režim. 

Považoval jsem 7,a nutné prozradit tuto informaci z před

sed', i'.'.:tva, ;oněvadž sorr.oz.řejmě jednání bylo tajné a já te
dy d?-lám tento ptestupek proto, abyste byli informováni o 
lidech, kteří k várr. mož.n& za cl:víli, za něj&.\cy Cns budou 

chti t ř:ovoři t jménen: stru:.y. J;evěřte jiro, pťotože nestáli 

a nestojí pevně 1 nestáli ani dříve za $Oudnlhem DubCeke~. 
Soudruh Dubček je soud:r-uh velmi charakterní„ kte:;,;ý se sn.e

til tyto rozpory určitým způsobem a po celou dobu vyrovná

v0.t způ.$ oberu skutec'h P demokretickýn; až do 14. u:ic:icf•;hlr.ého 

Bjezdu. Tento pokus, kte-:-ý by zabrk..il svolání 14. mi:n. 

sjezdu se zfejm.ě nepoda!':1. I.:"Oufej_on.e, že se nepod1;:IřÍ ani 

nyní, kct,· bylo použito jiného, mr.ohem ootřeJšího prostřect,.. 

ku, který nen:á obóoby v Gčjinách revolučního dě:lnickéb.o 

k1:.:,t!. Vtřír:;,1 ~.e totc revolučni ě.ělnické hnutí bude mít do

st(iték sil, obJ1 stejně odmítlo ttitc !1ehoráznou věc, která 

se :::hde, aby i ln,:. odn.dtlo oku;:n ci svobodného, socialie

tid:,5ho1 a tc ;;c,Jtrhu,jl, :;;r.;cia:1.5tického Českosloven;;,k:a, 

které bylc, v.:dyci:y v,}rn<: ir.c.:r;.:..:.nismu, které byl'o věrné děl-

ni dému 1·evo:ucni:nu r':;...;-~ _._. DPki..: ji vém z6 pozornost a ot:110\!

vť.:i: se, ŽP .;2-2rc :~ov:.H) ne,so'-.J.st8vně. 

(I-Lid? prť:vc, 2J~L.lSGf;) 

Z'.":ré.vLC {. 3itl:&Ci V I'rnz5„ 

N DC_ 11-'•_ 21. - s1·12r,t1 

!fod .PrMJ•U 1::'·Hov;ila tu noc t2žk& letadle. s cizími znač
k/:J.tii.. hozhlns pteetal :fungovat. Uprostřed vět,y „Včera dne 
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20. srpna 1968 kolem .2:). hodiny překročila vojskth •• " na-

8talo ticho. Postupně byly umlčer.y v~echny stanice. A na 

vlně 210 metrů se ozvala rozhlasová stanice Vltavat ěesky 
a slovenský hlásila prohláěeni TASS. Prý se "osobnosti 

KS~ obr~tily na SSSR s proebou o vojenskou pomoc, protože 
je nAše republika ohrožena kontrarevolucí u protisoeíalie
ticlcyrni elementy, které jeou ve spojení s vnějšími sila
mi ....... ~~kolik graimtických chyb, špatná 'Výslovnost a ce

lá stylizace ~řipcainaji doby 1 na které se nezapo:niná. 
Stojím př'-ed budovou ústředního výboru KSČ. Přiěli aem 

noviná:-1 i mladí lidé z různých vrstev. Dieku'Wji 1 neuou
hlaei s okupac:!, některé dívky pláči. Chceme mluvit s Ale

xandrem Dubčekem nebo s ~inými představiteli komunistické 
strany„ Není to icožné. A co vláda? Proč dosud nevydala ně
jaké prohlášení k situaci, proč nikdo nic neřiká? Strakov
ka je frÝ obsazena„ 

V tom přichází zpráva: Sovětská vojska jedou od Ruzyně. 
A hned v zápětí druhá: Už Jsou na mostě! 

Jsou 4 hodiey JO minut - před budovu ÚV KSČ přijíždějí 
sovětsk~ tanky a obrněná vozidla~ Do chmurné tě~ké tmy vy
skakují scvět~tí vojáci„ Dostávají povely a obsazuji budl
vu. Rozeatavuji se kolem, stojí od sebe ve vzdálenosti asi 
20 metrO- s automaty. Přistupuji k jednomu z nich; •Jsme 
přece brat:ř'L. Já jsem český člověk:,. ... • Přiskakuje velitel. 

a odhání mě. •s nikým nei:nluv," kf'iči na vojáka„ Jdu za 
chvíli za druh;ýmt •v roce 1945 jsme vítali sovětské vojá
ky v Praze v máji .... " •s nikým nehovotitt•, slyším opět 
křik. Voják proti =ě odjiětuje zbraň a odhání mě. •sudem 
etreljat,• Dalěi tanky přijižději ze tm_y. 

Podivné stooice Vltaia zkouší opět svou lémanou čeěti
nou vysvětlit okupaci. "Ped rouškem lživých f:ráz o demokra
cii" a "provoke.teři, které u vás ••• " Vojska prý budou sta
ž.ena, až bude odstraněna nebezf)! či hrozíc i socialismu„ 
Okupace pení prý namiře::.a proti jakémukoliv státu a"slouží 
vě'ci míru s jsou diktovány zájoem bezpečnost.i v Evrv~ .. ~ ,." 

Jsme z~ykli na ~eliké licoměrnoati, naše dějiny jsou pl
ny pravd a lži. Na tuto lež a toto násilí však ni~ey neza
pomeneme. ~emůžeme. Nesm:.ťm.e. 
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Dovídám ~e, že cizi letadla shazují letáky - kdy je na
tiskli? - že preeidentem republiky je Antonín Novotný» 
kterj prý byl svržen protisocialistickou klikou ••• 

Jak nai vni jsou ti to generálové a ff státnici" t kteři si 

myslí• fe ~razí na kolena naěi svobodu, naši viru. Naivní? 
Ne, taková slova v těchto chv:1'.lích navždy odtládtme„ 

Všichni jsme prožili tuto tragickou noc jako čestní 
čeští lidí. Jen zrádci v těchto chvilích, kdy naše země 
krvácí, prcživají své átěsti, štěstí proradn;jch zrádc1• 
dogwatiX\l a nepřátel vlastníhn lidu. 

Prožil jse:.n na pražských ulic1ch1 na ulicích svého hr
dinného oěsta mnichovskou potupu, na Příko~ ch ,isme 15~ 

března :939 twozili n9cistillll, 28. října 19J9 jsme maniťea
tovali Ul svobodu• v máji 1945 j~me uvítali novou svobodu 
;:rvnÍPÚ čísly Mladé fronty, ;,o lednu 1968 jsme ote-v:foli 

c:.3stu k: novému životu. 

Naše dějiny jsou posety trsgédiemi„ Mnohokrát ~sm.e by

li potlačováni. Ale vždy jame se dočkali svobody. I ten
tokI'át vzejde svoboda v našich zemích. 

(Mladá fronta, 21.8.1968) 

iJJo hod,: Čs. rozhlatt v Praze začal normální ranní provoz. Vy

sílal ;;rovolání předsednictva ÚV ~ a další zprávy a ko
mentáře ~e vstupu cizích vojek na suverénní čs. území. Za
počala čtrnáctidenní I'.rdineká epopeJ Čs. rozhlasu„ 

~aaně ráno„ Koardinovsně s vojenskou akcí zahájila provoz ile
gální vysílajka "Vltava"• která méla politicky podporcv~t 

c:1Jc.ci okupant1. 

Veli telstvi okurn čnich vojsk: rpzšiřovalo prohlášeni k: o;)čan-lm. 

~SSR. 

Naši brat:ř'l,_ Češi a Slováci! 

Obracejí se k ván vlády Bulmu:-aké lidové republizj, 1 Ma

~arské lidové re;mbliky > ~1ě:nec:i::é detJokratick:é republi cy i 
Polské lidové republiky a Svazu sovětských sociali.stick,ých 

republilc. 

Odpovid':l:jíce na :~ádo{;t o pomoc, a niž se nu née obráti

li vedoucí stran.i čti a stá.tni yředstavi telé Československa 
věrni věci soci9.lisúl\l 1 jsme dali svým ozbrojer.ý:.u silá:n po-
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:~he.:: v.y1,1:,v :t1i z t,_,; é.:kti';niho u~vazku, kter)· 

; ·i.-o~bvě ko::,t:L.i<>tické e diiln1cké atť!;.1,f:y brat:r·sk,.ý.;;h 

; v ' 

,J:,v--r, 
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.?roti:::,ci:-,tis:.i;:;,;..~ 3íJ..y, které 38 zmocnily po

,,~z;;1m1:.:. ;! t<u~vizl) o<c:nč:::v11ly a očerňovaly vš0-

"'ytvcl'en'.; ~·,1~;,:;.::ia pr J.c,:.1vi tých Čech'.l a Slovúi.:-1 za 

o~!:hn,ý:n scciali.situ, podirnpěv!i

f.:',Ju, L·ubč o;;;etraňoveli .1v2do
ro1::ii-~: .,:..:. s.:-Jiti.:.:.ké:--.o :':ivoto z.eoát p::.'onésl1.t::!0-

;: :, .. lutn:G:.;:.: ~.,,tdig:ence, kletí se necht,1li 11čt".1st.nit 

·1'.:.:i„ Pci'il''J;-;,:•,'·Jjic"'.! ::.,~)CL:,listické zókony1 kontra

\' i•r.l!J,,;r.,. 1,:·-:.1>.'8.V L uchoponí moci vytvořily flvé 

:;_1-)~k,._iv,Jl.o dr::::-i1:1;;0(:ickými frézemi o 

:ieoU.:i.:~--~' če:c:i·.;,::islov,msk:ý lid odda-
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zájwó. pracujících a z~9řit akce reakce zaměten4 r.a ~odko

páni socialiemu. Slíbili• že bu.Jcu Ufe vňcvat J~dnotu "3és
koelo"Venska s bratrsl!;ými socialistickými zerné,111. 

Tato ujištění a záv~zky nebyly v3ak :!plr.š:1.y, což ,jeátě 

více povzbudil.o protisocialistické sily s jejL:ri ~:J.!:r!l;1ič

ni ochránce k zesílení nepřátelské činnosti .. ,;9-iJŤÓ tel,! ~e 

c~stali uvrhnout zBmi do chaosu, obětovat svcbodu a nezá
vi~lost vlasti ve rivéra k01'iatném sobeckém z8j;1111„ 

Kontrarevolucio.náři pot::ítali ~ t:.ťm; že v kDG,.;likovm:i.á a 
napjaté mezinérodn.í situaci, kterou vyvolul_y L,gres!vní ak

ce americ~ho imperialismu a zej::.éna. aktivizac,: rev>1n;;i,3-

tiokých eil západního :;ěi:l.ecks• se ,jim podaří v:,'t.t'hnout tí;ls
koslovensk:o ze společenství socialisticlcych .Jttit•1„ Tyto 

naděje jsou však marné. Socialistické státy :ne.Jí <lostat0č
nou sil.u• aby se poatavil;,, za bratrskou ze:ni ".l ·.,.hájily věc 

socialismu„ 

Drazi přátelé! 

~nes vám, na pomoc přišli třídní bratři. 

Nepřišli k vám proto. aby se vněšovali do vašic:1 Vl.litřních 

zále~itostí 1 nýbrž aby spolu e vámi čelili ko:1trorevoluci, 

uhájili věc socialiomu a odstr:1..11ili nebezpečí ·,:•oz.icí s·.:

ve:r-enitě1 nezávislost s bezpečnosti Váši vlasti. 

Vojska bratrských spojeneckých ze:IIÍ k vám ;~J·išla, aby 

nikdo vám nemohl vzít svobodu. vydobytou v našo:n společném 

boji proti -fašismu) aby nikdo věm nemohl zabl'fnit při po

stupu zářnou socialistickou cestou. Tato vojsM:I opustí va

še území po odetz•anění nebezpečl p1-o svobodu a nezávisloat 
aeskoslovenska. 

Věřime; že jednota a semknutost bratreeych národů socia

listickáho společenství zvítězi nad piltly nap~átel. 
A~ žiJe socialistické Československol 
Ai žije p?-átelstvi a bratrství národ.O soci,91istick:,ých 

zemí! 
Rada !cinistrú 3ulh3raké lidové z,epublil(y 

Rada ministr~ Madarské lidové rep~blilcy" 

Rada ministrů i~6meckG demokratic:.:é republilcy 

Rada ministrů P Olské lidov? r~yubliky 

Rada ministr~ Svazu ::,ovE'tDk:Jch .:;ccialistidcých repub
lik 

(?oJle letáků shazovaného z heli~optér a letadel) 
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Kolem 5125 hod. Ilegální vyo1lač v:i~ava rozěiřoval v čeoká a 
olovenslre řeči pronláěení TASS k obsazení Československa. 
(Ze.hr„ pramen .. ) 

TASS je zplnomocněn prohlásit, že straničt:í a vládni či
nitelé Československé socialistické republiky se obrátili 
na Sovětský svaz a ostatní členak~ státy se žádosti o po

skytnutí bezodkladné pomoci bratrskému československéllU 
lidu včetně ozlarojenjch sil. Tato žádost byla vyvolána 
vzniklým ohrožením socialistického zfízen:í a státnosti da
né ústavou, jal existuje v aeakosl.ovensku, ze strany kon
trarevolučních sil, ktaré ae dohodly s vnějšími silllllli ne
přátelskými socialiSJIIU. 
Události v Československu a okolo něj byly nejednou pfed
mětem vým~ názorů pfedstaviteld bratrských aocialistie
kých zemi včetn~ představiteld Československa. Tyto země 
jsou jednotné v tom, fe podpora, upevněni s obrana socia
listických v;ymoženost:í lidu je společnou mozinárodn:í po
vinností věech socialistických státd. Tato jejich společ
ná pozice byla slavnostně uvedena 1 v komuniké z Bratisla
vy. 
Další zostření situace v Čeokoslovonsku se dotýká život
ních zájmd Sovětského svazu a ostatních soc1al.iatických ze
mí, zájmd bezpečnosti státd socialistického bloku. Hrozba 
socialistickému zřízeni v Čeakoslovensku znamená zároveň 
1 ohro!en:í zák:la.M evropského míru. 

Sovětská vláda a vlády spojeneckých zemí - Bulharské lido
vé republik;)>, Madarské :lidové republik;),, Německé deinokra
tické republilcy • Polské lidové republiky, vycházejíce 
z princip~ nerozlučitelného přátelství a apolupráce a 
vzhledem k exiatuJ:!cim smluvn:ím závazk\l.m1 se rozhodl.y vy
hovět uvedená žádosti o poakytnutí nutné pomoci bratrskti'mu 
čeakoslo~enskému lidu. 
Toto rozhodnutí je v plném aoulaOU s právem států na indi
viduální e kolektivní aebeobt-anu, obsaženém v členských 
dohodách, uzavřených mezi bratrskými socialistickými země
mi. Toto právo odpovídá taká základn1m zájmdm našich zemí 
na uhájení evropskáho mir"u proti silám imperisliamu• agre
se a re-vaněismu, které ne jednou vrhaly evropské národy do 

válk;y. 
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Sovětské vojenaké jednotky spolu s jednotkami jmenovaných 
členských zemí vstrupily 21. srIX1a na územ.i Československa. 
Budou okB!llžitě odvolány z ~SSR, jakmile vzniklé ohroženi 
socialistických vymoženosti v Českoslovens~u, ohrožení bez
pečnosti zemí socialistického bloku bude zlikvidováno a 
zákonné moci zjisti:; že nadále není nutnj pobyt těchto vo
jenských jednotek. 
Podniknutá opatření nejsou namířena proti žádnému státu a 
v žádném případě nepoěkozují státní zájm,y kohokoliv. Slou
ží mírovým cílOm a jsou diktována snahou o upevněni míru. 

Bratrské země tvrdě a rozhodně staví proti jakémukoli vněj
šimu ohrožení svoji nezničitelnou solidaritu. Nikomu a ~i

kdy nebude dovoléno vytrhnout ani jeden článek ze společen
ství socialistických zem.i. 

(Pravda, 21.8.1968) 

Text prohlášení blíže neurčené skupiny č3 1 státních a stranig
!!,ých činitel~, kteří údajně pož0dal1 Sovětský svez a další so

cialistické země o pomoc na ~záchranu socialismu• v Česko
slovensku. 
(Teát prohlášeni zveřejnil dne 21. srpna TASS.) Podle ně
kterých osobních svědectví mělo být prohlášení zveřejněno 
v Československu těsně před vstupem olrupa~n!ch vojsk: na 
území Československa. Prohlášení doručii 21. arpna v 8 hod, 
ráno do ČTK její bývalý ústřední ředitel M, Sulek. ČTK 
věak prohlášeni nevydala. 

Občané Československa; dělnici, rolníci; příslušnici pracu
jíei inteligence, muži, ieny, mládeži. 

Vy všichni, bez rozdílu politické příslušnosti, národ
nosti, náboženství i společenského postaveni, kterým je 
naše socirtlistická vlast drahá a kterým je skuteč~ domo
vem, k vár:J všem se obracíme v této osudové chvíli 1 která 
navfdy z:lstane klíčovým okamžikem našich dějin i naáeho 
dalěiho soci9listického a demokratického vývoje• kdy nám 
věein jde o hodnoty vykoupené naším dvacetiletým úsilím• ns
ši:ni obětmi, naši prací• ve chvili, v níž jde o vše. 
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Obracíme ae ne vás v okam.žicicht kdy výsledky našeho aocia,,,. 
listického zřízeni ohrozily síly, zneužívající progresivní lcro
ky, k nimž dala podnět sama strana na lednovém plénu ó,tředního 
výb01'.'U KSČ a které jsou od té doby upřímně uskutečňovány stra
nou v zájmu dosaženi skutečné demokracie a skutečná humanity, 
1deéld to všech čestných občand naěí vlasti. 

Z iniciativy strany Jsme se v lednu vydali neprozkoumanou 
cestou hledání a nacházen! nové tváře socialismu, který by od
povídal našire národním podmínkám, zpdaobu života a my~iení na
šeho lidu a s níž by spojoval své společenské i osobní perapek1 

tivy. Strana otevřeně kritizovala chyby minulosti. Rozhomě •• 
zřekla systém.u osobní moci, který deformoval vpravdě humánní a 
demokratickou podobu socialismu. Za aktivní účasti a podpocy 
všech čestně sllzy'šlejicích vlastenců ro.zhodn~ vykročila do nové
ho období s najčaatnějěími úmysly napravit chyby minulosti a v:,
tvořit podlninky pro plnokrevný, bohatý a šiastný život v naě! 
vlaeti. 

Základní občanská jll'áva, která byla v!d,y bytostně spjata 
e pře-datevemi našeho lidu o demokracii a humanitě; byla movu 
obnovena v myšlenkách a v progt>esivním duchu ~ního programu 
KSČ, v této dlouhodobé platformě našeho socialistického vzestu
pu, cof se setkalo s nebývalou širokou podporou naěeho lidu. 

Pfedevšim tato masová podpora vyjádřila oprávněnost, sílu a 
ptitailivost naií nové cesty. ZeJméns tato skutečnost dokázala, 
že přea všechny nedostat:ky předlednového objobí jsou ideje so
cialistnU v našem lidu hluboce zakořeněny, že oocialism.us považu
je náě lid za přirozené proatředi svého života a že jeho hl4bo
ký smysl pro právo a spravedlnost naěel avlj pravý t;ýraz právě 
v progresivních o,yšlenkách otevřeeych lednovým plénem. Tyto myě
lenky vymanily společnost z nezdravé lhostejnosti a otevřely na
plno stavidla mocnému prwdu zdravé, neopot~ebované iniciativy. 
Náš lid v této historické zkoušce skvěle obstál a .znovu osvědčil 
svoji vysokou vyspělost a zralost. 

Bohužel toto období hledání a přetváření naš! apolečnoati zne
užily pro své cíle, pro aktivní vatup na politickou scénu i sí
ly, které po dlouhé léta čekaly na takový přihodn~ okamžik, aby 
diskreditovaly stranu a upřely jí politické 1 mravní právo véat 
společnost. Těmto pravicovým silám fakticky vycházely vstříc i 
crčit~ síly uvnitř atran,y a ve stranických orgánech, čímž se do-
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sta1,y do rozporu e principy a cí1i strany, s ui.yělenkami pro

letářského internacionalislllJ,., Společně se zaměřily na soustav

né narušování úatavn!ho charakteru naši politické reforey a eou
otfedily ee proti pozitivní""' úeilí etreny i státních orgána 
pM realizován! záměrd ledna. Zorganizovaly štvavé kampaně 
s cilem zkompromitovat jednoUivé J'.unkcionáh etrany, a to i 
z nového vedení KS~, ty, k:tel'í se odváUli veh jně upozornit 
na hrozící nebezpeči a viděli situaci v celé její elo!itoati. 
Neruěovaly veřejcy pofádek, rozpoutaly zaoatalé nacionál.ni váš
ně. Neštítily ae ani pomluv naěí óeskoslovenské socialistické 
vlasti, poctivé práce naěeho lidu, naěi StrllllJ' • armády a bez

p,,č= ti, žádaly změnu čs. zahraniční politilf. Jejich štvavá 

1<:ampaň vyvrcholila ůtok.y proti ,;pojenectv:I: •• Sovi!tsk;ým ovazem 
zejlléna v souvislosti•• štábním cvičenúa ozbrojen.ých sil Var
ěavaké dohody, jakož i útok;;, proti přátelství•• eocisliatio
li:;ými zeměmi, čímž vytvořily ovzduší naprosto oopl'ijatelné pro 
socialistickou zemi. 

Komunistická strena, vláda republik;;,, Národní shroměždění, 
1 Národní .tront11 zachovávaly a'Vl"chove.nou túru trpěli vos ti a po
rozumění. Nejednou, zvláětě věak na květnovém pléilll ÍN ~ by
lo proto z~razněno, že prvořadým úkolem je zmaří t záměry pra
vicových protisocialistických sil, nedopustit ohrotení reali
zace akčního programu žádným chybn.ým k:roke,n, zajistit, aby o 
dslěi linii strany nerozhodovali zaatruici extrémních názord 
ale zdrav,, progreaivnf jádro strany, a veřejně dát plnou pod

poru stranickému i státn:ťm.u. aparátu, armádě1 bezpečnosti• pro
kuratuf-e, soud:O:m., lidovým milicím, slovem - konzolidovat vnit
ropolitickou situaci. 

A'Věak extrámn;Ci;ravicové sily, které viděly v 'této velkory

soati a tr?ělivost~ i ve skutečně demokratickém zp~aobu řeěení 
vážné politické otázky stranou ne jej! sílu, ale jej! ál.abost, 
ještě vice zintenzivěl:y svoji činnost. V Praze, jak je mámo, 
po dobu živel.n;/ch mnohatiafcových kaldodenn.1'.ch ahromáždšních 
došlo k hrubým nepřístojnostem, kd;' rdzné živly napadaly a urá
žely stranu i její představitele, jejichž účast si nejednou ••
my ptímo vynutily. V centru města ee započala veřejná podpiso
vá akce za zruěení lidových milicí. K~munisté 1 kteří na nepovo-

" lených uličních shrcmážděních vystupoval i v diskusích se svými 
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názory, byli umlčováni h::ubým zp1sobem a nejednou i brutálním 
nésilÍIII.. Mnozí ze signatářO dopiw z ;iražského závodu Praga by

li hanebným zplsobe.m pronásledováni• včetně propouštěn! z prá
ce, nadále pokračuje v tiaku - i když nepřímo - skandsli~ováni 
veOOucic:h funkcionáN Jinými, rafinovan.ějě!mi zp,lsob,y. Tato or
ganizované rozvratná činnost vyvrcholila v posledních dnech do
konce otevfeným útokem na budovu sekretariátu ÚV KSČ v Praze. 
Extrémni sily tedy nevzaly na vidomí výzvy strany, ale jeětě 
více stupňují svoji rozvratnou činnost ve snaze vyvolat u_naší 

zemi stůj co etlj konf'.likt~ Vz.nikla tak situace, kdy se veřejně 
soustavně porušují závazky, které vyplývají z bratislavské de
klarace šesti bratrských komunistických a dělnických stran, pod 
níž jsou i podpisy představitelů naší strany. 

V sázce je dnes, souďru~ky a soudruzi., spoluobčané a ~polu
občanky vše, co náš pracující lid za poslea:l.ich dvacet let vy
tvořil, v sázce jsou všechny vymoženosti socialismu, je ohrože
na nejen na~e cesta socialistické demokracie, kterou jame v led
nu nastoupili, ale 1 samotná podstata socialismu, náie republi
ka. 

Vědomí si nejvyšší odpovědnosti v·lči našemu lidu, pocitu o

pravdóvého vlestenectvi, mezinérodni so~ialistické solidarity, 
vědomi si svých internacionálních závaikO. vzali jsme na sebe i
niciátivu k semknuti všech vlasteneckých sil ve jménu socialis
tické budoucnosti naší vlasti. t;ebezpečí bratrovražedného boje, 
který p:fiprs:vovale. reakce a který by l::yl tragickým cpakovánfm 
novodobých Lipan, po.stavilo nás před nezbytnost přijetí histo
rického rozhodnutí, abychom se obrátili o pomoc k Sovětskému 
svazu a k dalěím bratrským socialistickým zemím. Naši spojenci 
nám poskytli tuto pot::1oc obdobně jako v .ťoce 1945, kdy šlo o na

ěe bytí či nebytí. 
Vyzýváme všechno obyvatelstvoJ aby poskytlo- ve-ěkerou podpo

ru vojensk;ým jednotkám našich spojenců„ Po zlikvidováni nebezpe

čí reakčniho převratu opustí spojenecká vojska území Českoslo

venska. Vši ohni cizinci, kteří se v této době nacházejí na úz-e
~i ČSSR• mohou nadále využívat n~šeho pohostinství, je~ich bez

pečnost A nedotknutelnost - budou-li se tídit :-i.aěimi zákony -
je u:1-l"'..1čens. 

Vedeni pocitem nejhlubší odp'ovědnosti vóči našeioo lidu,.. vO.či 

naší dělnické třídě, vůči našUl národům,_ vůči mezínárodrú děl-



n1cl:I tt-ídě a světovému kom.uniat1ckámu hnutí• obrac.íine ae v té
to vážná chvíli k vém, občam'lm republiky, ob;yste •• semkli oko
lo realisticlcy smýšlejícího jádra strany, kte:rélllll je drahá věc 
socialismu. pokrolcu• nov~ polednové cesty, jemuž je drahá věc 

přátelství• lidem Sovětaláho svazu a ostatních bretral<;ých zemi. 
Vyzývéme vás, všechny občany ru,ěi vlasti, dillniky, rolníky, 

příslušníky inteligence1 muže, !el\VJ mládež.1 zdravé si:W Národ
ni fronty, pfioluilníky ormád;y, bezpečnosti, komunisty i nelrollll.l
nistyJ všechny čestné lidi• pevně d\Wěřující ve vaši rozvá~ost1 

zralost a politickou vyspěloat, abyste konkrétnítai čiey zabrá
nili jak;ýmkoliv ailám at vnil či uvnitř strany v kontrarevolučním 
ná8tupu. Nedopusite živelnost, rozvrat, anarchii, zachovejte 
klid a pořádek! 

Oanítéme irakticky předladnové politiky. Nedovolíme jakýko
li~ náznak návr-atu ke zkrompromitovaným metodám předchozího ob~ 
dobí, které se setkaly s drtivým odporem naprosté většiny naše
ho 1101• které ohrožoval3 vodouc:( úlohu atrany i aocíalistieké 
vymoženosti našich pracuJícíchJ které napomáhaly vytvářet si
tuaci, v niž by skutečně mohlo dojit k mocenskému konfliktu. Na
opak chc91.Qe ubránit a do důaledlru. uskutečnit progresivní myšlen
ky le<h~, které nás povedou k vytvo~eni socialistické skUtečně 
moderní, obrozené s humánní společnosti, jakou měli na mysli 

~akladatelá učení marxiai:nu-leniniamu 1 t~, kteři tyto ideje za
čali po vítězném Itijnu přem~ovat ve skutečnost. Dovedeme do 
dOsledku státoprávní uspořádáni naší republiq na federativním 
základ~. 

Jsm.e a budeme důsledně věrni našim progresivním náro(Xlím. tra
Oic!m1 spJatým a 50. výročím vzniku samostatné republiky, odka
zu protiraěistického odboje, národním i demokratiokým hodnotám 
Slovenského národního povstání, pražského květnovéhQ povstání 
z roku 1945 i revoluční výzvě z Února 1948 - kupředu, zpátky ni 

krok! Budeme střežit jako oko v hlavě naěe bratrské svazky spo
jenectví a přátelství se Sovětský~ svazem a jeho 11dem7 národy 
všech zemí svitového socialistického společenatvi a se všemi si
lami míru, demokracie 7 pokroku a socialismu - tuto velikou jis
totu naší samostatnosti, nezávislosti, národní i státní suvere
nity, bez niž bychom znovu stáli tváf>i v tvář hrozbě nového Mni
chova 1 t-ěm 1 kdož jej v roce 19)8 zosnovali. ~eskoslovensko se 
může rozvíjet jenom jako socialistická země a jako nedflná sou-



část soc1alistick4hó společenství. Jeho pevnost a síla 
tvcl'i pl'edpokla~ dslěích perspektiv mezinárodniho revo
lučního hnuti. Kai!dé oslaben! a narušení oocielistického 
tábora by zpdsobilo nedozirné škod,>' věci revolučniho po
kroku a aocialisw ve světě. 

Obracime se ne vás v plné důvěře, i!e společn;ým nástu
pem postavíme hráz hrozícímu nebezpečí, ~e společným úai
lim překonáme současnou těll:ou situaci á zabezpečíme pro 
naěi vlast, současné 1 budoucí pokolení ětastnou přítom
nost i budoucnost. 

Občllllé a občanky, vyzýváme vás všechny - od šwnavekých 

pohrsničních hor ai! po ~iernou nad Tisou, od .Krkonoš d 
po břeey Dunaje, abyste pochopili velikost a vái!nost těch
to dm, kdy nám jde o viíechno, s čím spojujeme J,néno delll<l
kracie a aocieliamu, abyete si u~~domovali svoji odpověd
nost, zachovali jednotu a vzájeDUlou .nvěru, s nimiž mua::!
me vstupovat do příštích dnd. Nsěi vddčí zásadou maí být 
prozíravoat, pofádekta pravda, pok:rOk„ perepekt1 va socia
lismu, státní suverenita a sjednocená solidarita. 

Nocht rozkvétá demokratické, social1stickli Českoslo
vanskot 

Členové Ústi'edního výboru XSČ 
vlád;)' • Národního shranážděn:í, 
kteří j>oUdeli o pomoc vli~ 
a etrany komunistické bra
trských zemí. 

5,45 hod, Ilegální vysílač Vltava rozšiřoval provoláni vrch
ních velení pěti zemí, podilejicích se na agreai 1 adreso
van.4 Čs. lidové armádě s výzvou, aby ae nedala z.neužít pro
vokatéry a aby byla připravena k společné akci proti všem 
útokům aa oocialietické vymoženosti. (Zahr. pramen.) 

Kolem 6,oo hod. Čs. rozhlas v Praze vysílal osobn1 vzkaz A.. 

Dubčeka. Soudruh Dubček se obraci na čs. pracující e pros
bou~ aby nastoupili na svá obvyklá p:-acoviětě, nebot to je 
v to::nto okamžiku jediná možnost. 

Kolem 6,oo hod. Dva pracovnici Státní bezpečnosti odvezli tajem
níka ÚV KSČ s pl'edsedu Če~ké národní rady č. Císaře z jeho 

bytu na velitelství bezpečnosti v Bartolomějské ulici a 
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vyslýchali ho. (08) 

po 6,oo hod, Podle zpráv Čs„ rozhlasu shazovala cizí letadla 
nad Prahou letáky, v nichž je A. Novotný označován ze le
gálního presidenta ČSSR. (R.) 

l'.rátc& DO 6.30 hod. čs. rozhlaz vysílal výzvu člem pl'edae<!
nictvs Nár. shromáždění Ze<lnikB, Žiaka a Poledrulks vil ... 
čl111dm předsednictva NS, aby se dostavili na zaae<láni. 

6125 h9d. Ča.rozhlas vysílal další výzvu k lidu, aby zachoval 
klid a čelil obsazení paai~ní reeistenc!. 

6.45 hod. Opakovaná výzva Čs. rozhlaou ke klidu; nevyvolávat 
lá<lné ozbro~ené kont'likty • • 

6,5o hod. Výzva k mládet1, aby zachovávala klid a nevyvolávala 
kon:flikty (l!.} 

6,5o hod, čs. rozhlas vysílal výzvu vládních orgáml k obyvatel
stvu, aby z\!lytečně nevycházelo do ulic a pokud možno se-tr
valo na svých i:racovilitich. 

Xrátce před 7 199 hod. Zahájano vysílání čs. televize v Praze. 
Vzhledem k tomu, že vysilač na Petřině v Praze byl obsa
zen sovětskými vojáky, vysílal přímo vysílač Cukrák u 
Zbraslavi. Po obsazení strahovské stanice• př'enášeJÍcí 

signál na Cukrák (v ll hod.), zajistili technici improvi
zované přímé spojení. (as. rozhlao s tid. delllokrac1~, 
21.8.1968.) 

Před 'l.oo hod. K mimol'ádnému zasedání se sešlo presidium ČSAV 
v Praze. V 7 hodin bylo přijato prohlášení, Je! v 8,12 
hod. vysílala Čs, televize. Presidium ČSAV zasedalo pek 1 
nadále a denně projednávalo naléhavé otázky práce pt'aco
viět ČSAV •. Přijelo celou řadu dokumentd, prohlášeni a vý
zev, adresovReyeh velvyslanectví SSSR (protest proti nezá
konné okupaci), sovětajcym vojákwn, vědc'O.m celého a~ěta 
apod. (l!ateriálr asAV.J 

~-1: 
Presidium Československé akademie věd k okupaci ČSSR 

V první den protiprávní okupace ~eekoslovenské eocia

listic~ republiky, uskutečněné proti vOli československých 
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ústavních činiteld a všeho lidu, dne 21. srpna 1968, se 
v časnjch ranních hodinách sešlo presidiui.n ~eskoelovenaté 
akademie věd. 

Presidium ~SAV projednalo situaci a vydalo toto prohlá
hn!, 

Čeekoslovenská akademie věd sto jí jednoznačně za Dub
čekovým vedením strany, legáln; zvoleným preaidentem re
publiky Ludvíkem ~obodou a Čemikovou vládou. 

Odsuzujeme okupaci Československa vojeky Varšavského 
paktu, která nemá nic společného se spojeneckými závazky 
a je hrub$m poru$ením zásad mezinárodního práva, stát.ni 
suverenity a ve svých dOsledcích velmi poškozuje věc so
cialismu v očích národ~ celého světa. 

Presidiu ČSAV se podařilo navázat spojení • velkou čás
tí člend Akademie a s většinou pracovišt ČSAV. Všichni vy
slovili souhlas s tímto prohl.éhním a podporu všem dalším 
akcím presidia ČSAV. 

Déle odeslalo presidium ČSAV telegram vyslanectví SSSR 
v Praze: 

Vážen! soudruzi, 
protole nemáme možnost na~ázat styk se sovětskými věd

ci,_ prosíme Vás, abyste předali vedeni Akademie SSSR, 

• níž náo opoJuje těsná dlouholetá soudružská spolupráce 
pi'i rozvíjení pokrol<oiié vědy, náě protest proti násilná, 
nezákonné a protiprávní ok.upac1 Československa. 

Jménam ČSAV podepsali akademik Ivan l!ál ek, akademik J. 

Macek, člen korespondent J. Pluhař, Ladislav Němec, člen 
korespondent F. Vodička, akademik Ja Filip, člen korespon
dent B, Rosický, dr. J. Mach, dr. M, Šmidák. 

Presidium ~SAV se dále obrátilo na vědce celého světa 
• výzvou v několika světových jazycích: 

Ve vhvíli, kdy je naše země obsazena protiprávně okupač
nim1 vojsky, obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, abyste 
věemi prostředky pomohli naší spravedlivé věci. 
V Praze dne 21.8.1968 

Jménem českých a slovenských vědcd 
as. akademie ~ěd 

Tuto výzvu •• podatilo poslat také UNESCO do Patí!:e. 



27 

7,oo hod. Čs, rozhlasu došle rezoJ.uce voJenaké jednotky llladá, 
která vyzývala k olcamlitému svoléni mimořádného XIV. sjez
du KSČ. 

Po 7.oo hod, čs. rozhlas vysil.al výzvu OV KSČ Praho 2 ""liádos
ti, aby bylo okamžitě svoláno pola'aěováni městské konfe
rence KSČ a aby byl svolán mimořádn;f XIV. sjezd KSČ. 

?,lo hod. Ca, rozhlas ozn!lmil všem Pra!andm, ktel'-:í přišli Je bu

dově rozhlasu, le budova 1N KSČ je obaa•ena sovětskými jed
notkami. Tím se vysvětluje, proč nikdo z vedoucích předsta
vitel.O dosud verejně nevystoupil. 

7,10 hod,~ •• rozhlas oznámil, te v !-'raze se tvoři p~ed potra
vinovými obchody fronty. 

Cll,!!ll!!-21!~! 

Ut. od časných ranních hodin se před prodejnami potravin 
a mlékárnami tvoMJ.y dlouhé fronty oběand. llatky i otcové 
rodin projevovali oba-vy ze zharšenáho záBobován:1. Je to zce
le pochopitelná obava, protože okupační vojska zatarasila 
e-.,,.1 tanky preleké ulice a 110sty. Potravin je ovšem dost a 
tok neni dOvod k obavám, Telef'onoveli jsme med dopoledne 
do Pražských pekáren v Holeěo'f1cich. Výroba chleba Jede na
plno. Clitéb se nakládá• rozváti, ovšem jsou potíže pfi prd
jezdu zěsobovaoich aut ulicemi, V pražských mlékárnách 
v Radlicích, Vysočanech, v Hostivicích a v oatatnich mlé
kárnách nezaznamenali dosud žádné pottže v příeunu mléka a 
slibují, že cisterny s mlékem se dostenou do mlékárny a mlé
ko do obchodO tak Jako v oststni dny, 1 kdyby auta s mlékem 
.musela hlavní centra Prahy objíždět oklikami. Z Potravin 
Praha vzkszuJí: aby nevzniklo. panika v zěsobovllni, zavedli 
je"" 'Prodej do jedné ruky", Prodá'ltáme každému kupujícímu 
2 kg mouky, l kg cukru, pdl kila másla, čtvrt kila sádla, 
pět vajec a jeden kUs mýdla 1 tř1 konzervy a 5 kilo brambor. 
Nemějte obavy, potravin je dost, jde jen o to, dostat je do 
obchodti: 1 což ,je zat :ím problém pouze v Praze. 

Myslím, že mohu všem matkám s nákupními taškami - nebo{ 
jsem také matka a ateJně jako ony z""tižena okupaci nepři
pravena - říci: Vydržte• nepodlehnňte oka~ité panice! Jíd
le bude dost pro naše děti i pro nás. 
(Druhá zvláštní JIJ.adá fronta, 21.a.1~68.) 
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7,l,5 ilod, čs. rozhlas: e4dá abčaey Praho', ktel'i aa shromežduji 
na Stsroměotakém n4městí, aby se rozei!li a zachovali klid 
a rozvahu. To je naše nejlepě! zbraň„ 

7.15 hod, Ca. rozhlas oznamuje, h dnes se svolá'lá mimořádná za
"8""2ů éa. strany socialistické na dopoledne, 

7,15 hod, če. :rozhlas znovu prosí, sby občaná nestavěli bariká
dy, Potfebujenoe volné ulice. llál.• oznamuje, h dolilo k prv
ním srá!k:ám s olcupačním vojsk8tl. 

7,29 hgd, Ča. rozhlas vysílal Yýzvu všea člem\m Svazu protif'a
ěietiokých bojovnílo1, eby se doatav111 v B,oo hod. ne spo
lečnou schllzku. 

7.20 hod, čo. rozhlas vysílal zprávu z Vysočan, kde je zat:ía 
klid a větě!ná pracujících nastoupila do práce, K pracuji
o:ía mnohde promluvili ředitelé závodQ a Séznámll1 je se 
situací. 

7,25 sod, (kolem 1,20 l)Od.l Celo kolony sovětských tanln'I dora
zilo do bl1ů:ého okolí budovy čs. rozhlasu v Praze-Vino

hradech. 

7,Jo hod. Cs, rozhlas hlásí: pod rozhlaaem stoji 6 tsnJrn, neví 
e, Jak dlouho ještě bude mo~no vysílat, 

Jak hlásil r!!!,hlH 

Zpráva o p~íehodu olcupaěníeh jednotek Varšavské Sl!llouvy 
na ne!!e území zastihla lidi zcela nepřipraveey. Tato slru
tel!noat vlak neznamená, !e by občané ztratili hlavu. Po
stávaJí v hlouěo:íoh na náro!ícn 1 v rušnýen alicíeh, není 
Jim do l'eči, některé feny pláčou. To kalné réno pMpomná •• • 

Stanicím rozhlasu, která zatím mohly vyoílat, začaly o
ks11H tě přicházet rezoluce a prohlášení okresních a kraj
ských výboril. atrany, !e pevně stojí na straně jediné legál
nt vlády a Jediná legální streey v tomto státě za presiden
t• CSSR Ludvíkem ~vobodou a prvním tajemníkem ÚV KSČ Ale
xandrem Dubaekea. 

UMloati se vyvíjejí sanoz!'ejmě ryohle, zaznamenat mi
nutu po m:l.!lutě pova!ujeme v této době nejen za prospěšné a 
potfebné 1 ale za hietorioq, nutné - ze dokument, který doká
!e rozvahu, klid, rozum i atatsčnoat našich národil. v neJ-
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těllíeh ehvíl1eh. 
6,,6, llstavn:! orgány svolaly prostřednictv:!a rozblam, 

scMz1 ělend pf-edaednietva NS. Zároveň rozhlas oznámil, !e 
Rudé právo, které připravovalo zvláštní >7dání, ul z:1-ejlali 
není .., rukou redakce. Dále ohlásil, te dnea v 8 hodin ráno 
.., schází pi'e-dnictvo Českoalovern,lcého s_vazu novinál'(!, 
které n vyjádH k současné situaci a ain! prohlásit, !e 
nikO!IIU jinému nebude• e sloužit nei! .Legálnílllll vedení, v ne
diJi, le ruim věří většina čeakoslovenského obyvatelstva. 

6.41 a1nut: Rozhlas znovu volá ěleny pf-•deednietva Ná
rodního ohromát.dliní, Jejich účast je velmi neláhavá: •vyu
žijte všech dopravních prostředld! k příjezdu do parlamentu.• 

Rozhlas u snati nevázat spojení~ předsednictva NS ••• 
Vy•ílá zprávu• Karlína - ulicí projíldí okupační jed

notka a proti n1l1 jdou občan<! s tr1kolÓr8]!11. Zachovejte 
klid. 

Pf1eházť zpráva, !e redakce Rudého práva pracuje a ro
tačky jedou. 

6 .46 minut: Pi'edoedn1ctvo OV KOO v Hradci Králové •• pl
ně ataví za d•1110kratizační proces. Kolektiv RP expeduje 
zvláštní vydán:! a připravuje další. 

6,48 llinut: čs. televize stojí za straniclcya vedením, 
pracovníci rozhlaau v Brně uvítají okamžitá svolání XIV. 
ejHdU strany. 

6.50 minut: Ostravská stanice čs. roshlaeu Je obsazena. 
6.5, minut: Zaě:!ná vysílat Čs, televize. 
6,54 •1nut: llnotí ae Zádosti o okamžité svolán:! miu,of,ád

ného sjezdu KSll. 
Víc ut jame nestačili zaznamenat v časovém sledu. Těsni 

pi'ed uzávl!rkou na!leho zvláštního vydán:( jsme dostali zprá
vy,le u! došlo k pr>ním srálkám. 

Vyzýváme ke klidu, rozvaze. Nenechte se vyprovoko~at. Vo
jenská obrana nepřichází v úvahu. Přicházejí zprávy, lese 
oz;r,aJí pnní výstřely před pra:!.ekou budovou Čs. rozhla"'1, 
kde •tojí šest tankd, jednotky střílejí sviteln;tm1 náboji 
(snad i ostrými), nev:ťme, jak dlouho Ještě bude rozhlas mít 
možnost vyeílet. 

Spěcháme• Ještě jedna zpráva: Čestmír Císai' byl odvezen 
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dvěma llllli v civilu na neznáaé mís to z bullovy 1.1v KSČ, kte
rá je obsazena. Lidé na Václavském náměetf se •natí nrad
bou těl zabránit pron1kaJ:ťc:ím vozidlO... okupačních jednotek. 

7 ,18 minut: Vzkaz od Alexandra Dubčeka: Proo:ťm 1 abyste 
byli klidní, abyste dOstojně nesli situaci. Pros!m váe o 
klid. 
~ té!I 
7. '5 minut: Vys:ťlání Čs. rozhlasu konč:(, zaznívá státní 

lzymne, s nám je 8trašně smutno ••• 
To znamená, že rozhlas je obsazen. 
OVilem za okom!ťk po eymně oznémil známý hlsa z rozlůe81l, 

!s Jeětl! ve studiu jsou, • dokud rudou moci, tak budou vy
sílat zprávy. 

Pokud uslyěťte z rozh.l8BU. jiné hlasy, ne doaavadn:ťoh hle
oateld, nevěfte Jim. 

(lll.a(lá fronta, 21.8.1968) 

71 35 hqd, čs. rozhle hlásí, h Jednotky okupantd blí!foi se 
k rozhlaau, pálí' evětelné 1 ootré náboJe .• Jaou někol11!: de
sítek metro od rozhlasu. 

71 :35 bod. čs. rozhlas: eměrem od Václavského náměstí navri!ena 
barikáda a nělrolťk set lidí se sna!:( těly zabránit tenkllm 
v postupu. !la budovu rozhlasu dopadly des!tlcy otl'el a nad 
ní pfel4taj1 letadla t;ypv. AntolloY.• obi'W et:íhaě~• ňo. 
fosblaa 'f7Ztr4, ab7 se_ lidé snolil1 diskutovat s vojáky -

Je to naše je<liná zbraň. 

7.35 hod, če. rozhlas: t1v ČSM svolává na dnešek mimořádné zaaa
dání do Prahy do \>udovy na náml!et:í llaxima Gorkého. 

V ranních hodinách, Vylila zvláiltn:ť vydání hlavních ěs. deníkd 
• provoláním předsednictva dv KSČ Všew lidu Čeakoalovenoké 
ooeiel1st1oké rapubliky. 

Provolán! redakce Rudého lll'Á"II 

Rodakční kolektiv Rudého práva v této vémé hodině stojí 
bez výhrad za předeedniotvem ústředního výboru Komunistické 
strany ČeekoeloYenska a ztotožnuje se s jeho prohlášením 
k vzniklé situac1. 

Stojíme pevně za Dubčekovým vedením Komunistické strany 
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čeekoelovenalcs, za presidentem Čeekoalovenok4 eooieliotick4 
npublilr_y L. Svobodou, za Čern:ťkovou vládou republiky. 

Obracúte ae na všeehey ěeekoeloveneki kO!IIWll.8ty, na vlie
ohey občan;yc ~eekoeloveneki sooial1st1oki republikY. Soudru

zi, občané! V této vámé chvíli našich dějin nic není tak 
zapotfebť joko to, abychom v~iolmi zachovali dllatojný klid 
s rozvahu. Je to jediná momá cesta, jak vytvořit podmínky 
pro uryehlenou likvidaci vzniklé situace. Prolcalme, le čeo
koelovensk,? lid je s to vyřešit a1 evtl Uvotně závatné prob
lém;y samostatně, s klidnou rozvahou,_ e ddatojnoatí a smělos
tí• kterou již nejednou ve své historii prokázal. 

Tato••~ a tento Její lid nechce, aby•• Jeho vnitfní 
zálditosU ře§Uy Jakýmikoliv náoilnjml. prootl'edlcy. V tra
dioťoh svých socialistických ideáld nesnese okupaci sni ne
přátell, lni pl'l!ltel. Jsme hluboce přeovi!děeni, le názoroV, 
boj, kter;t v těchto dnech vrcholil, se neml1!e a nesmť stát 
ddvodem k jakýmkoliv reprosút. 

Vzhlede• k vážno•ti eituace J• třeba zachovat dilstojnf 
klid a ddvěru k úotavním a stranick,?m orgándm, jejich! Jed
nota prošla zkouškou několikeměsíěního vývoje. 

Jo111& přeavědčeni, že opatření spojeneckých armád je vý
sledkem nedokonalé 1n1"ormovanost1 ostatních socialistických 
otátd o naší skutečné vnitřní situaci. Předpokládáma proto, 
!e jde o opatření, které dozná změny v několike dnech: dd
vliřujeme proto plně našim vládnút a stranickým orgru11'lm, pre
sidentovi republiky a Národnímu shromáldění, lle po navállání 
příieych kontaktd s vládami eociali•tických státd dosáhnou 
radikální změny politického postoje a že dojde k odstranění 
příčin vátných nedorozumění a vzniku a rozpoutání pocitu 
křivdy, 

Myšlenky socialismu jsou natolik silná, že v našich demo
kratických podmínkách zvítězí bez podpory proatředkd sily. 

Zachovejte klid, sledujte práci našich vládních astra-
nických orgánd. Ihl.věřuJt• jim. 

J~ota našich národó jé velikou silou. 
Socioliotická jednota našeho lidu je nepřemožitelné. 
(Rudá právo, zvliltn;( vydéní 21.8,1968,) 

Pozn.: Podobnf prohlááení redakčních kolektivil otiskla řada 
dalěích denikO., např. Mladá :fronta·, Zemědělek~ no-



viny,Práoe, Večerní Praha, Lidová demokracie a d, 

7145 bod. Čs. rozhlas, lhnisterstvo zabran1ču!ch věcí žádá Če. 
roztu.ea, aby několikráte opakoval, že tato okUpace je neo
právněná, Ministerstvo ••hrsničních věcí je obklíčeno vojs
kem. 

StgCC)ěstoké nám/jeti v hodině dvanácté. 
Praha 21.8.1968t 8,oo rM.o„ Kulomety ve tvaru pO.lměs:íee, 

obojt1veln:Ocy, strnulé tváfe sovětských vojálro a jejich ve
litelň. Kolem Husova pruaníku stovky Prabnd. Jeden českoslo
venský voják a Jeden civil vynesli ns vrchol pomníku čeoko
slcvenslr.ou státní v1ajku. Př1mo pod věU Staroměstské radni
ce &aelouHlá uměllcyně Vlasta Chramostová vede ee sovětsk;ým 
kapitánem tento dialog: "Proč jste při!ili? Vždyt jste neě1 
přátelé, A přátelé ne návštěvu se zbraní nechodí, My chc811le 
klid; svobodu, suverenitu a pfáteletví." - Funkcionář SČSP 
•• přidává, "Jsem dvacet pět let komunistou• přítelem So
větského svazu. Devadesát procent národa stojí za Duběekem. 
Dubček chce socialismus. Proč jste tedy _přišli?" 

Skupina sovětských voják\1 ne obojtivelníku ze asistence 
několika Prazond diskutuje nad ml.mořádnýa vydání• Rudého 
práva. Z protěji!lí stl"any náměstí zní neustála volání "Dub
ěek, Dubček, Dubček •• ,• Příchod ne Staroměstské náměstí 
z Celetná jo uzavřen sovětskými vojáky. Prapory nad hlavou 
majestátního Husa neuetále vlaji, V jednom rohu náměet:í zp:í
TOjí občané státní lzylnnu. Diskuse se sovětsk,Ýlll kspiténam 
pokraěujo, Říká: "Vllechno bude v pořádku." Lidé namítají: 
"Ale kdy? A! vy odejd<lte dolllll. ~hcete být přece 1 dále nelli 
pUtelé." 

V očích moha lidí jeou slzy. Kdyby přítomní sovětští vo
jáci a velitelé v nich dovedli číet, pochopili by. Ne, 11J1f 

nejeme zrádci. 
(Práce, 2. zvláštní vydán!, 21,8,1968,) 

8115 b,gd. Projev presidenta republiky L. Svobody, přenáiiecy čs. 
roshleef!m. 

Drazí spoluobčané, v posledních hodinách vmik:la v neěí 
zemi slotitá situace. V současná chvíli vám nelllOhu říci ví
ce k jejÚIIU objasnění. Jako president Čoekoelovenské soaia-



lutické republiky •• k vú obrac:!a • plnou odpovědností, 
kterou jaem • přijetá této funkce pŇvzal, a naléllav4 vás 
!édám, ebysie zachovali plnou rozvahu a naprostý klid. 

U vědomí své oběanoké odpovědnosti a v aájau naší r•
publiky nodopuahe, aby došlo k nepředlolanýa akcá, S M
atojností a kázní, kterou joto prokazovali v minulých 
dnech, vyčkejte dalšich krolro ústavních orgáml republiky. 

(.Práce, 2, zvláštní ,zydání, 21.B,1968,) 

P,ótce před 9.oo hod. dočasně umlkli hlasatelé pra!&kého ro•hla
su. Budovu rozhlasu obsadili sovět§tí vojáci, Je slyšet ra
chot kUl.ometných a samopalných aalv a časkoelovanaká státní 
J\Yma, 

Zpráya 9 situaci Y frazt, 
Pslino horlcymJler„ 

Uprostf'ed Václavského náměstí se ji! ze časného rána ehro
máfdili mladí lidé, kte~í sem přijeli z ru~kého letiltě, 
kde sledovali přilet okupačních Jednotek. Zablokované Vác
lavské náll!éetí a oalé centrum města zpdsobilo, !e lidé, je
doucí do zaměstnáni museli opustit tramvaje a svoji ceetu 
dojit pěliky. 

Od lidí na Václavském náměstí j8llle ae dozvěděli, že se 
před W KSČ na nábřeží střílelo, Jalco corpue dollcti svíra
li mladí čeakoalovenský prapor ;,otřísněný kní, 

OkamtiU jsme se rozjeli do nemocnice na Františku. Na 

amoulanci dosud leiel v bezvědOIIIÍ mladý mu! v saku (u kte
rého duud nebyla •Jištěna totožnost) • prdstřelem hlavy, 
Jeho atsv byl podle slov lékBŇ téměř beznadějný. 

Dal§! z poetřelenýeh, Jalt prav:! lékařeký záZllSlll, byl zra
něn sovětským vojákem v 5.10 hod, Jeho zrani!nť (pr~etřel ra
""'ne) noní vážné. 

Do třetice to nejsmutnější. Další• lidi, kteří byli po• 
střeleni před budovou W gs/l, úml'-el. 

Žena. o které se mezi lidmi tvrdilo, te byla p~ejeta o
kupačním transportérem, byla v nemocnici na Karlově námě► 
tí. JeJť stav nen! vátný. 

Poaledn! ~áběr; Před rozhlasem davy lidí s vlajkami„ Tran
sportéry •• enaUly proniknout k budově. Olcamtitě je násle-



doval dav• okemžitě"" barikády• eut pfeoouvaly do dalších 
příatupovýoh ulic, 

Nálada mezi lidmi ee milm, Docház:ť někdy k diskusím, která by 
si vzájemně měly obě diekutuJ:ťeí strany odpustit, Tato situace, 
kdy Je Preha v obsazen! olcupaěníoh jednotek, potřewje klid e 
rozvahU, kterou zmóieme daleko v!c ne! diskusemi. 

Dochází 1 k ěířen:ť nepravdivých ln:!'ormoe:ť, Zastavili jsme na 
ceetě k rozhlasu řidiče aanitky rychlá pohotovostní slušby, Sdě
lil nám, ie jejich eenitky nechtěJ:( okupační Jednotky nikam 
pouštět.~. prt po našich lékařích etříleJ:ť. Jmenovitě u nemoc
nice no Františku, Byli Jemene tomto místě a k Mdná sti'elbě 
ne nelle lélr:al'e nedoUo, 

Po příjezdu do redakce jsma zaslechli další poplalinou zprá
vu: V !Carl:íně Jde prdvod nsšich lidí e trikolorami a vlajlr:ami 
prot1 oz'orojen,ým okupaěním vojálalll, 

llapJetá situace v Praze stále trvá. !!aile horká pero se d-e.jmě 
neochlad.:ť.,. Utíkáme do auta pro další iní"oruoe. 

Zachovejte prosím lil.id, nedopustte, aby provokacemi dolilo 
k dalšímu prol1tí krve! 

X 

Po dlouhých diekueích a tahanicích, aby okupační voJáoi ode-
Ali od rozhlasu, o rozhodl pod nátlakem našich lidí jeden sovět
akt daatojník k odchodu, 

Pro Pralany to již byla mámá věc, která jen znemenale, h o
kupační vojska se pokueí obejít lidmi zeblokovanou ulici z Jiné 
strany. Proto H okemžitě Jak lidi! tak auto barikády přeeunuly do 
ptíěeych ulic, 

Stál jsem v jedné z p~iěreych ulic, kdy! a jednoho sovětského 
traru>portéru vystřelil aovětskt kapitán. To byl jen povel pro 
další voJáky v ostatních transportérech, aby jako bsrbai'i ostře

lovali ji! tak dost oprýskané vinOhradské doll!(Y• Stál jsem pět 
metrt od &ti'>:0.ejících vojákO:, a moffll fíci, neznaje situaci ně
maoké okupace, že to ve mne vyvolalo dost nepř!Jél!l!lé pocity. Dí
val Joem se ne utíkející a padající steré lidi, 

Stál jsem s očima vytře§tl!nýma nad bez'orannosti okolostojí
cích Praian~, a ptal jsem se, proč• nebo čím byl veden ten rua
kt voják, který dovedl stisknout spoušt samopalu v zemi jemu přá
telská? 

Co vyvolalo tuto st!'elbu? Sovětští vojáci ještě ve Vinohrad~ 



,s 

sk4 ulici pou!il.i zlraní, rozatříleli okna stojící tramvaj• • 
demolovali osobní auto. Věřill• dívaje se na mladá olcupačnť vo
jáky, !e byli znečně znervózněni. Nesmime zapomenout, te 111noho 
l'ra!anň, obzvláště mladých, WIIÍ rusky, takže to, co říkali voJá
kOm se zbraněmi v rukou,nebylo pro ně jistě příjemná. 

Proč ta nervozita? Proě násilí? Proč pou!ivání zbraní? Xde je 
ta sovětská klidná diplomotická rozhodnost? Měl je ... rád •ově\
ské lidi, předeviiím mladé lidi. A věřte mi, dívaje ae ne sttíle
jťoi sovětské jednotky, s.tyděl js8lll se za svá tehdeji!i pMtelství. 
Nejenom za sebe, ale pfedevšía za ně. 

To, eo jsem napsal, bylo psáno horkým perem. které zfe
dnes nevychladne. Pro novináře by se zdála teto situace dobrým 
soustem. Nevěřte tomu. Ze střelby, utíksjícioh a achovávaJicich 
•• starých lidí je 1111 smutno.

Bylo 7.,o hod.
Okupační vojska putují s.,,. tam, připadá mi to jako bludiště.

Velitelé se dohaduji. Vědí wbec okupační vojáci, oč tady jde? 
Co chtějí, proč přišli? Ten pohyb bez cíle, ot�elbe, vytřeitiné 
oči mladých sovětelcych chlapcd v okupačních 1m1:t'ormácb, kteří aa 
bezradně souatteaují kolem svých velitelO jen podtrhují moji do
mněnku, !e nevědí wbeo co chtějí. 

Kde je to sovětské �vot eto vaše děJ..o•, kter4 se oztyalo v ai
nwlých <lnech? 

" 

8,15 hodin. 

V 8.45: V tu chvíli Praha vyzvala Ostravu, aby převzala vy
sílání: Ostrava se okamž1 tě přihlédla ke slovu • začala pteděi
tet telegemy a d0pisy ze závodd celé republiky, které projevují 
své odhodláni poskytovat 1 nadále avou plnou po<lpOl."U legálním 
orgánilm naší republiky. 

Zati�co nasloucháme televizi a rozhlasu, táhnou pod okny n&ěi 
redakce davy PražanO s čs. státními vlajkami a provolávají slávu 
Dubčekovi. Z druhé strecy projíždějí sovětské tenk;y, vítané pís
kotem a sevřenými pěstmi Prazerul_. Lidé na ulicích pláči. Jeou to 
scény jako vystřižené z týdenikO. L5. března 1939. 

10 minut před devátou ee na obra�ovkách objevuji televizní 
pracovnici z nového pracoviště: Chvíli slyšime jejich hles, pgk 
obraz oněmí. Po někoJ..1.ka minutách se zvuk vrací. filaaatelé vyzý
vají k podpoře ústavních o:rgánO. Ale to je konečně zbytečné, pro
tože v těehto ehvilich nen1 jediného charakterního člověka, kte-
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rt I>,- 1 bes výrev nejednal tak, jak.,_ ká!e jeho čest a svido

x 
Z redakce do ulice, tam a zpátky, to je dnein! novinéf-sl<li čin

nost snad věoch redaktorťl v Praze. Je S.JO hod. Vysilá Čeakoslo
.,entllcý roshlM, Nepl'ipolllirui vám to p,mátná slova, :měj!ci z roz
blaaových pl'íatroJll v roce 1945T Acll,ano - dnea v llplně obráce
néa poaAru. 

Bylo B,)5 hod,, ledy od rozhlasu vyjelo několik nélcladních au~ 

• Pralan;r. V rukou. drhli vlajky a úplně první Jelo auto, na je
hož kapota ndill asi l9lotý chlapec • rozražen,t. č•lea. Ptel1 
j ... •• ho, kdo k ráně přiětl. "Udel'il lll!le pažbou aověteký dds
tojník. • Další chlapec na chodníku náll ukazoval projektily so

•ětolc;fch Dábo,ld. Řada vozťl •e zpivaj!Ciati lidmi (!lad 'l'atrou sa 
bl;f•lcá, hromy divo biJú) proj:Udila Václsvakým náměetút na sta

roabtaké náměstí. Hned za nimi aj!!dl!ly od rozhlaau sov!lteké 
transportéry a tal'.llcy. 

Co 01 o nás a o neliem diní IIQ"Sl! proat:í vojáci a vyplašenými 
obličeji? 

Umem z rozhovoru: 
Ruaký desátník z transportóru poznávací značky J-lO v bíl41n 

trojúllolníl<u: "Jsme tedy pro uddeni pořádku," Tak nevíme, k ja
k<lal udrtení pořádku, kdyz JOllle tady žádný nepol'ádek neměli. Sta• 
ré české přísloví prav!: Udi!J.ej si pol'ádek pl'eo svým vlastním 
prehfla. 

Jeětě Jeden zaJÍIDllv.t poznatek z poeleolru dialruaí mezi Prate
!lJ' a olrupačni sovětskou armádou. 

&ist,ý desátník: "Nic vám neuděláme, nemáme táj8lll vám ubližo
,at. VezaelBE:l si .jen pár lidť." Zase nás nepadá: které l.1d1 odve
:ou·, A co to- Jllá :namene.t, ptbe se se vší skromností. Kde Je 
"vot eto Yaše dělo~? 

Jeden z Pra!anó: se zeptal: "A co Duběek, to je ten kap1talis
ta'f" 

Sovětský vojálc: "Dubček Je kapltalista, ano, ale také noeio
naliata.• K tomu nen1 zapoti"ebí komentáře. 

8.50 hodin - Ro~hlae. 
Před budovou sovětské okupační Jednotky. Zdemolovaná auta. -

Seot!'ílená omítka ze zdi doll>l.. <Stlo na ul1cich. Olrupační Jednot
tcy vytlačují silou naše občany od rozhJ.asu~ Ani zde se to neobej-



Jde bu násilnosti. Jaroslav ZeL,m;f, student, neros-, 
v roce 1945, byl bodnut eovětalc;fa vojllltea. 

9 hod. • Václavské náaěati, 
Auta, která Jela na :;taro!16etelcé náměstí, ae 1'.l'&eeji llll 

Václavské ru!mě8ti. Z volt\ se os;tvá: Ruao1'é go MIie, 
Vyěli j8118 opět do ulic, abychoa se ocitl1 v palbě ao

Yiital<lob. eamopel.\\, .t'.!-o/1 bu/lovou :roslll.asu najel okupal!ní 
tank do nákladního auta, které tvoi':Uo bar1lcádll. lláraz• 
nn1kl ohoii, lctarý zachvátil nejen náltl.adni auto, al• 1 
tank. 

Mezi aovltek;tlú voJát;y nastal S11&telc, •ranq ve anau u
nu:nout olln1 pi'ejaly (doolova pi'ovál.covaly) autobuay a né
lcladní auta, která tvoi'ila barftády, 

Z Vú>o!lradaké k lltlHU ae eouat.!-ed1l<> pi'ee patnict tanllC, 
ty zaěaly bez ddvodu oaU-elovat ne Jan olcolnt bu/loTJ, al• 1 
paaátnou budovu Rárodniho mzee, Po jsJ1ch zákrolcu vypadalo 
p:rdl!ali muzea Jako cadnilc - J1at6 znbi,t o brez z Tlillcy. 

!la eehodišti p.!-ed 11Uza8111 lelel1 oaitl<ou 1 ati'elal1 k ••· 
111 přibiti lidé, 

Po Václavská námiati jda prdvod Pralairo n zalrrvácenou 
vlajkoU, 

Byl1 jsme mezi l1dlu1 pod athlaml. p!':lao u rozhlasu. Kryli 
Jam• •• pl'ad eprškou a;thl • 11\\leae podat reál.D;t obraz Uto 
odp<Xrné situace, K toau c- jen dodat, !e tento poěin ao
větakýoh jednotek, ruim je nepochopitel.Jl$, 

(Svobodné slovo, 22.8,1968,) 

9,Jo hod, 
Zé"!!!"'_o tele!o'!1ck!!!! rozhovoru_ezalanc..! PoledĎáka e...e::ee1-

dentem republlJ5l, 

21, erpna 1968 v 9,:lO hod, jsem volal Kancelář presiden
ta republiky. U teiefonu byl vedouc! Kanceláře dr, Ladi•Lav 
Novák, 2édal Jsem ho, aby zproethdkovel ělenťlm pl'edaed
nictva NS, které v této chvíli zaaedá, pfijet! u presidan
te republill:Y, 

Sou.druh Novák konzultoval tuto !ádost s presidentem re
publl.Jr,y, který byl přítomen. Po k:r'átké pauze převzal tele
fonický rozhovor president republiky Ludvík Svoboda, Vyevět-
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111 jsem, fe předsednictvo NS v tomto okamž 1ku vykonává 
ťunkci pléna NS a že považujeme za nutné poradit se o ote
vření plěna NS a konzultovat aktuální eitua~1. 

Soud:ruh svoboda m.1 sdělil, fe právě požádal, aby mu by

la poskytnuta možnost projet Prahou, vidět aituaci a na
vštívit pfadsednictvo ÚV strany. Sdělil mi, že o jeho žá
dosti má být rozhodnuto. Ne~ekl mi, k:ym. Ptal se-rovně! 
na přítomnost Sa Smrkovského. Sdělil jsem .mu, te není pří
tomen, že s ním nemáme spojení a nev!me• kde je. 

Soudruh Svoboda pak projevil souhlas, te poté, kdy usku
toční projiždlru Pranou• návštěvu předaodnictva ťettedniho 
výboru - bude-11 mu poskytnuta teto možnost - př1jše dele~ 
tact předsednictva NS~ Bude to pravděpodobně v poledních 
nebo odpoledních hodinách. 

Hovot1i posl. Poledňák 
Poznámka redakce: 

Ve své dopolední schňzi zvolilo předsednictvo NS delegA
ci (vedoucí posl. Zdeněk Fierlinger, členové: místopředse

dové NS ss. Andrej Žiak a Josef Zedník, poal. Alois Poled
ňák, poal. Dušen Špálovaký a generální tajemník NS a. Vla
dimír Kaigl), Jejímž posláním bylo sdělit stanovisko pted
sednict~a NS k situaci velvyelan,ci S&::R a ihned pot~ navá
zat Jtt!óbní spojení s presidentem republiky s. Svobodou. 

(llateriály Nórodiúho shromáždění.) 

10,oo Qod, Sovětské jednotky začaly vyklízet redakci a tiskárnu 
Rudého práva v Praze. 

Občané, soudruzi, přátelál 
Redakce Rudého práva byls obaazena vojenskou jednotkou a 

po.stupně od 10. hodiny vyklizena. Pokud jome mohli, setrvá
vali jsme na svých místech a pracovali. Ve lJ.00 hod. ulti
ma:tivně mueí odejít v~ichni redaktoři, sazeči a tiskeř1 
z areálu našeho VJ'devatelství. 

Musíme dočasně přerU$it vydáváni našeho lietu e douf'áme, 
ie ne na dlouho. Rudá právo bude bezvýhradně podporovat Dub
čekovo vedeni, bojovat ze suverenitu našeho státu• za právo 
Máí komunistické strany ve avé zemi. hledat vlastní cestu 

budování socialiamu. Hlavním he8lém obrodného procesu socia-
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lism bylo 
VRÁTIT SOOIALISl9J LIDSKOU TVÁ!\! 
Ton zasvětíme větchno své úsilí. Víme, stejně jako vy 

všichni, že socialismus lidský se nedá budovat ve st!nu d~
lovýoh hlavní, ~dáme rezolutně představitele intervenují
oích státd, aby odvolali svá vojska z našeho územíl 

Jeze doetat&čně &11.ni, abychom si avé Vlastní problém.y 
řol!ili semi • doatstečně odpovidn11 abychom věděli, jaké 

jsou naše povinnosti internacionální. 
Komuniaté, občané„ mládeti: aellk:něte se v nerozborné Jed

notit S rozvahou, ale e neodchylným d\lrazem staJte za svým 
presidentem, za svou vládou, za ávou komunistickou stranout 

Bude-li třeba, Rudé právo bude opět v,ycházet i za cenu 
nebezpečí !ivota jeho redaktrrt. 

Kolektiv fudého práva 

l0,o7 bod, Zahájena 85. ldmořádná schůze pl'ecllae<lniotva Národního 
ahromtltdění (pl'erul!en,, v 10,20 hod.). Pl'edsednictvo NS při
jelo výzvu adreeovanou pl'edsedóm vlád a předeedO. parlOlllén
td pěti etátd podílejících•• na obsazení Čeekoslovenaka, 
podepsanou 16 členy PNS, echválilo dopis PNS sovětekému vel
v,yoleneetvi ~ určilo delegaci, jejímž posláním bylo sdělit 
sovětskému velvyalanci stanovisko PffS k situaei a ibru:td po

té navázat osobní styk s presidentem republiky. Sloiení de
legaae: poslanci Fierlinger (vedoucí delegace), Poledňák, 
Špálovský, Zedník, Žiak • gen. tajemník NS doc, K.ai&J., De
le~aee odjela v 10,20 hod. na aověteké velvyslanectví. 

Předsednictvo Národního sm-omá!dění, Mdně svolené ne den 
21.8.1968, přijalo na své scMzi toto prohláianí: 

PředOBdll.a! vlád a předsedllm perlamentd SSSR, PLR, MLR, NDR, 
BLR: 

Předsednictvo Národního shromáždění vy jadi'uje hlub-Olcy a 
zásadni nesouhla& s postupem spojeneckých vojsk, která dnes 
začala bezddvodně obsazovat naši zemi. Doálo tak k porušení 
suverenity našeho státu, které je naprosto nepřípuatn~ v na
šich vzájenmých vztazích. 

Žádáme Váe co nejneléhevěji v okamžicích, kdy se na uli

cích Prahy ozývají výstřely, abyste dali ihned rozkaz k o-
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komitéllll stažení všeeh vojsk z úzelli ČSSR. 
V Praze 21.8.1968 Pl"e<laednietvo Nái:'O<lního shrO!lá!dění 

P!'-ítomi: Fierl!ng,,r Zdsněk 
Valo Jozef 

Petrusová Antón1a 
Hofman Leopold 
Pelikán Jiři 
Lacina Jiří 

Bichler Antonín 
Oáp Josef 

pos. Boró.vka Josef 

Generální tajemník NS: Vladimír Kaigl 

Zedník Jo•fď 
Žiak -•j 
Pospišil Anton:{n 
lCučara Václ.,., 
Pole<l!Íák Alois 

a.!ryk Rudolf 
Bilková Jarmil• 
Laštovička Bohuslav 
lliková Marie 

Tajemik p:l'<ldeednictvo NS: Oldi'ieh Kučera 
(llater iály Národního shromáž<ffini.) 

10115 hod, Výzva předetaviteld twrčich a uměleckých ovazO vysí
lená v televizi, opakovaná v rozhlese: Ve 12.oo hod. bude 
dvouminutová manifestace. při níž se zastaví všechen provoz 
v ulicích. T:ť~ také uctíme památku těch, ktei'í již padli. 

Po 10 1 90 hod. !IV KSČ vydal prohlášeni ke kOlllllt!iatickým s dělnic
kým stranátl. :,věta a stenoviako k ai tuaci adresované občanOJ:n 
hlavního :něsta. 

Po ealý den n po celou noc až do 6 hod. rlmo 22. srpna byl 
z budovy 'MV KSČ v Praze udržován telefonický styk s krajský
mi sekretariáty~ v čeakýeh zemích a s MV KSS v Bratisla
vě a prObězně zajiětováno soustředěni delegáta zvolených 
na XIV. mimořádný sjezd KSČ. {OS) 

Městský výbor~ v Praze zasedal nejpl"ve v Celetné, pozdě
ji ve Sněmovní ulici, Dopoledne byly vyslány do krajO spoj
ky, aby zajistily příjezd dele~td XIV. mimořádného sjezdu 
KSČ do Praljy. (OS) 

KOIIIWliatiek;fm ,a_dělniekým otranám_aelého_světal 

Soudruzi• Československá socialistická republika byla dnes 
proti wli vlády, Národního shromážděni, vedeni KSČ a v~eho 
lidu okupována vojsky pěti státO Varšavské smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že budova ÚV KSČt kde zasedá předsad
nictvo W KSC, je obsazena okupačními vojsky. obraci se 
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městský výbor KSč v Praze ke v§em komun1st1okým a dělnic
kým stranám: 

• Soudruzi, protestu,1te proti toBJUtO bezpf-íkladné1111 poru

šen:! social1st1ckého 1nternacionalit11.11.1i 
• Žádejte tl.otředni výbory komunistických stran SSSR, Pol

ska., Maďarska, Bul.harake a NDR, eby -přea dočasnou př.!tom
noet okupačních jednotek nebyla pa:ralyzováne činnost tfv 
v čele • A. Dubčeken, a činnost černikovy vlády! 

, Žádejte okemf1té stažení okupačních vojsk! 
• Vyeylfáme vás, abyete uvátili potřebu okamžitého svolání 

porady komunistických a dělnických stran, která by zaujala 
patl'1čné stanovisko k aktu bozpráví vil.či československému 
lidu a Jeho KSČ. 

Současně se pl'ede.ednictvo rozhodlo informovat o vzn1kl4 
situaci rumunské a jugoslávaké velvyelanectví a požádat je 
o vyřízení vzkszd úattodním výbordm jejich komunistických 
stran„ Pof.eduje, aby tyto or«ány se urychleně zabývaly 
vzniklou situací v ČSSR. 

Městský stranický or1tán ujUtuje Pražany I že je v plná 
ektivitě a žádá o plnou podporu svých snah. 

ill!sTSKÝ vfroR Ks:! V PRAZE 
(Večerní Praho, 21,8.1968.) 

~tanovisko MV :rai-_v Praze 

Soudružky a soudruzi. draz! epoluobčan4 hlavního ~ěsta& 
M~staký výbor Komuniatick, strany Českoeloveneks v Praze 

ae plně etavť za prohláěení přadsedniotva ústředního výboru 
e:trany a vlády ve věci protiprávní okupace naě:! socialistic
ké republiky, Vzhledem k tomu prohlašuje městský výbor: 
1. Považujeme se za podporovatele a pokračovatele polit1k;y' 
Dubčekova vedení v Praze a zs mluvčího pra!akého lidu. 
2. Vyoil.áme delegaci na předsednictvo ÚV Ks:! a lJádáme o 

kontakt s nim. Vysilejte řádně označené del•!!:SOO k naě!:m 
le1tálním etraniekým a státním or1tándm • Udejte o kontakt 
a nimi. 
,. Zachovejte klid v ulicích, nevystavujte se žádným nepřed

loženostem • 
.Dnee ráno projednalo předsednictvo MV~ současnou si

tuaci na území hlavního města Prahy. Znovu apeluje na vše-



chny Pražany, aby zachovali klid v ulicích, nedali •• zís
kat k zádn,ým provokacím a U11ažnili tak stranielcym a •tátn:ťm 

orgánW!l naváznt účinné kontakty k jednání. 
(Večerní Praha, 21.6.1968.) 

V proběhu dnf zveře Jnila řada ort;anizaci etanov1ako k okUpaci. 

Prolůáilení SPB 

Předsednictvo W Svazu protifašistických bojovnilm a 
v§ochny odbojová slo!ky vyslovuji bezvýhradnou podporu úe
tamio předatavitelťlm ČSSR a presidentem republiky !,udvfkeJR 
Svobodou, plnou dOvěru a podporu ústřednimu výboru K&! v če
lese a. Alexandrem Bubčekem a eelélll.l dubčekovskému vedeni. 
Vyzýváme všechny české a slovenské odbojář-st aby ve spolu
práci a ostatními organizecemi Národní :fronty podporovali 
a plnili směrnice legální vlády v této závažná chvíli. Vě
řime, že tak jako tomu bylo v minulosti i nyní ukáží na§i 
odbojáfi vysokou politickou a národní uvědomělost a pohoto
vost v zájmu pomooi ohrožené vlasti. 

(Práce, 2. zvláštní vydání, 21.8.1968.) 

Pralůáěení_llronného_a_bezeečnootniho výboru NS 

Branný a bezpečnostní výbor Národního stJromáMěn:I'. vyzý
vá všechny přislulinik;y čs. lidové armády• Sboru národní 
bezpečnosti, aby zůstali věrni Alexandru Dubčekovi, ústřed
níJRU výboru KSč a presidentu republiky Ludvíku Svobodovi. 

Branný• bozpačnoetni výbor jo vyzývá, aby odmítli pro
pdjčit •• k činOm, ~teré by poskvrnily čest těchto ddlo!i
tých národních orgánů. K těmto slovům se připojuji 1 členo
vé branného a bezpečnostn!ho výboru. 

(Práce, 2. zvlálltni vydání, 21.B.1968.) 

Prohlášení-1:,ředaadnictva Svazu_čs._novinářů 

V těchto těikých chvilieh se sešlo předsednictvo Svazu 
českých nov.inétO, aby vyjádřilo znovu pevnou víru v cestu, 
kterou naše komunistická strana, naše vláda, celý náš ná
rod nastoupily po lednu. Chceme znovu před celým národem 
prohlásit, že zóstaneme pevně za presidentem Svobodou, za 
řádně zvolenýlll předsednictvem ÚV K.;.,Č a soudruhem Dubčekem, 
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za zákonnou vládou vedenou Oldřichem ~ern!kam1 za vedená 

!IS v čele •• soudruhem Smrkovským. Nikomu ,11.nému sloužit 
nechceme a nemtlleme. Vy-r.ýv{rme všechny novináfe, aby ttytrve
li v duchu pokrokových a demokratických tradic našeho lidu 
a neučinili nic, a eo by ae v budoucnu mohli stydět. 

(Večerní Praha, 21.8.1968,) 

Rada NVP:_ZachoveJte klid 8.J.!Ofádek 

Rada Národn:!ho výboru hlavního města se obrací na věe
c.bny Pratan.y a vyzývé je, aby zachovali klid s rozval"ll a 

pof>ádek v na§em stověžatém měatě. Provádí opatření; aby 
chod městského hospod~atví včetně zásobování byl zaj1ětěn, 
Udá všechny Pražany, eby zbytečně netvořili t'ronty před 
obchody, zejména potravinářským.1 1 protože zásobováni věech 
obyvatel se zabezpečuje. Rada Národního výboru hlavního 

města Prahy se obrací na všechny pracovníky Doprsvniho pod

niku hlavního měata Prahy s výzvou, aby svou ukázněností 
pomohli zabezpečit plynulý chod všech prosti'edkd hromedné 
dopravy v Praze. Ty pracovn!ky1 kteří zatím nenastoupili 
ještě do práce, žádáme, aby okamfitě nastoupili na svá mís
ta. 

(Večerní Praha, 21.8.1968) 

Prohlášeni_eekretariátu ÚRO_s_efedsedd ÚV_odborovtch_ovazd 

Sekretariát Ústřední rady odhord se zabýval na společné 
actu1z1 s předsedy úatfedních výborO odborových svazň a ve
doucích pracovn.ílru ÚRO a ÚVOS aituací,která vznikla obsaze
ním ne§eho dzemí spojeneckými vojsky Varěeveké dohody. 

ďčastníci společné schčze se v této vátné situaci plni 
s·tav:i za presidente republiky L- Svobodu, za vládu ČSSR, 

vedenou inž. Old~ichem Cerníkem, za Národní shromáždění a 
zs pfedsednictvo dv KSČ v čele a Alexandrem Dubčekem. 

Obracíme se ke všem odborovým orgán~ a organizacím, 
k odborovým f'unkcionářóm a členům ROH a jejich prostřednict
vím ke všem pracujícím, aby svým rozvážným postojem plně 
podpořili úsilí vlá<ly, Národního shromáždění a vedení Ks:'l 
k zachování klidu a pofádk.u v naši 7,emi, které jsou rozho
dující podmio.kou naěeho dal~ího social1atick6ho vývoje a 
státní a národní suverenity. 
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Vyf4váme všechny odboráře, všechny naše pracující: 
Zabraňte panice e provokacím a usilujte na sv-;/ch praco

vi§t!ch o klid a pořádek! 
NedopusiteJ aby došlo k poruchám v národnía hospodářství, 

v dopravě a v zásobov!:Úň obyvatelatva, které by mohly ještě 

vice ztížit postup vlády a vedení atrany v řešen! vzniklých 
problélllll, 

Podporujte opattení a rozhodnutí vlády• Národního ahro
mážděni, ÚV !C.'iÍ a Ústřední rady odborO, Projevte svoji so
cialistickou uvědomělost v d~věře v tyto ar~~ a nadále 
podporujte a rozvíjejte proud iniciativy k podpoře společ
ných záj,nd, 

Sekretariát ÚRO a předsedové ÚVOS 

Věem_odboroy,tm orgonizacim_evěta! 

V noci z 20. na 21. srpna 1968 byla Československá eo
cialistická republika okupována vojsky Sovětského svazu, 
Ně~~ck~ demokratické republiky, Polské lidové republiky, 
Bulharské lidové repubiiky a lla<Ísrské lidové republiky. 

Stalo se tak bez vědca! pxesidente ČSSR, vlády, Národ
ního shromážděni a ústředního výboru komunistické strany. 
Tato bezd~vodná, zAkeřná okupace naši mírumilovné sccialie
tické vlasti je v naprostém rozporu s roezinárodním právem 
a Chartou Spojených národO. Naše zem~ hyla okupována proto, 
te chceme dospět k socialiamu lidském a hluboce spravedli
vémU, cestou, která nejlépe odpovídá na§im podmínkám a mož
nostem. 

Vyzýváme vás jménem pěti a půl miliónu československých 
odboráf'ů a všech pracujic:ic:h, abyste v- zá,imu lidskosti vše

mi prostředky protestovali proti tomuto násilnému činu! 

Sekretariát Ustřední rády odbor~ a 
předsedové ústřednich výboró odbo
rových svazň 

101 45 hodt Předsednictvo NS vydalo z~ráru o průběhu svého zase
dání a o krocich1 jež podniká. Opakovalo výzvu vše~ poslan
cdm, eby se doatavili ne svolanou schózi plén& NS. (Dopis 
presidenta republiky o svoláni NS zaslán dodatečně.) 
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;,.:ráva_z..J!ředsednietý• NS_- 21,B,1268_- l0~42_hod, 

Předsednictvo NS na své mimt>řádné sohl\zi dne 21. srpna 
1968 zasedá od rannfch hodin a jedná o vážné situaci• kte
rá vznikla obsazením ŮSSR vojsky SSSR, NDR• PLR, MLR a BLR. 

Předa~ctnictvo NS uailuje o navázání kontaktň k jednání 
e velvyslancem :.::;.sSR v Praze es velitelem vojsk na území 
republiky. 

Předsednictvo NS, op1r&jie se o avé ústavní postavení, 
Je na evém místě. Sne.ží ae o navázání spojení s pre.':lidentem 
~epublťlcy a přeMednictvem vlády. O výaledcieh jednání bude 
obyvatelstvo podle možností informováno. 

Předsednictvo NS zdiFazňuje, že ne iizem! republiky platí 
zákony republL'lcy, vyzývá obyvatelatvo k je.jich respektování 

a žádá, aby se obyvatelé vystf!hali všech akcí, které bY" 
mohly být považován,,v za provokace, aby se tak přede~lo zby
tečnému krveprolití. 

Předsednictvo NS znovu vyzývá všechny poslanee NS1 aby 
ae neprodleně do3tevili na svolanou schůzi pléna NS. Zádá 
poslance, aby použili všech dostupných dopravních proetfed
kd. Zárcveň 7.áda KNV a ONV, aby pomohly dopravními prostřed
ky. poslancilm NS. 

J. Valo v.r. 
!, místopředseda NS 

(Materiály Národního shromáždění,) 

lť, Jo hod. Cs„ rozhlas: V dopoledních hodinách 21.8. zasedal 
ústřední výbor strany socialistické s vydal ?rohláěen1 
k -,1 tuaci.,, 

Jedi.né řešeni_-_odchod_vojak 

Předsednictvo ústředního výOOru Ceskoslovenaké strany 
aoc1el1stické se na svém m1mořádném zasedání z.a.bývalo váž
nou situaci, která nastala okupací území ~eskoaloven.ské 
socialistické republiky apojene<:kýl:ni vojsky Var~evské smlou
vy~ Předsednictvo konstatovalo, ze zadný ústavní orgán ČSSR 
nepotádal an1 Jednoho z účastni~ Varšavské smlouvy o po
dobný TOJenský zásah - a že tudiž došlo k hrubému porušeni 
na§i státní suverenity. Pro takový zásah nebyly dány, ze
jména po jednání v Cierné ned !isou a B:retislavět zádné 
předpoklady. 
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~eakoalovenaká socialistická republika dósledhě dodržovala 
v~echny smluvní závazky vači svým partnerl.lm z Varšavské smlou
vy: proto ee domníváme, že akt okupace československého území 
je nejen hrubým porušovánim smluvních závazlru, ale také základ
ních princip~ vztah\, mezi civilizovanými, zejména pak socialis
tickými stéty. Jsme přesvědčeni, že obsazerú Československa navíc 
po§kozuje zájmy nejen společenství socialistických zemi, ale i 
zájmy pokrokových sil ve světě. Vzhledem k těmto skutečnostem a 
k situaci, která se vytvoř11a, považuje předsednictvo ústfedního 
výboru Ca. strany socialistické za jediné možná řešení okem.žitý 
odchod okupačních vojek ze svrchovaného územ.i CS~R, col je také 
jednom,yslným přánim všoho našeho 11du. Tento postup je nezbytn.ý, 

aby byle zachována legalita činnosti na~1ch státních crgána a 
dalšího jednání o požadsvcich na§ich partnere ve Varšavské smlou
vě. 

Československé strana socialistická se plně staví za prohlá
šení presidenta Československé socialistická republik,,y Ludvíka 
Svobody* v nň.ld bylo zd;lrazněnot ž:e jedině le~éln::í orgány maj:! 
právo jednat za československý lid. 

Jako politická strana plně stojíme za pres1dantem Českoslo
venské socialistické republiky Ludvíkem Svobodou, jako jediným 
zákonným presidentem naší země, plně stojíme za našim Národn.ťm 
ehroaážděním v čele e Jeho předsedou Joserem !:imrkovakým, za naěí 
vládou v čele e Jejím předsedou íng. Oldřichem Cernikem, a plně 
stojíme za dnešním vedením Komunistické strany Ceskoslovensks 
v čele a Alexandrem Dubčekem. 

Směr nastoupený v souladu s humanistickými a demokratickými 
tradicemi našeho lidu po lednóvém plénu Ú'i' lCSČ je správný • pl
ně odpovídá tužbám a pfáním všeho našeho lidu. 

Kdyby okupace českoaloveneka pět1 armádami Varšavské smlouvy 
neměla být v nejk:rat~í době skončena, pak veáker, dňsleoky za 
dal~í vyYoj v této zemi jde na vrub zemí, které nás okupuj!. Do
mníváme se, že žádná kolaborantská vláda nedokáie přesvědčit 
čeekoeloveneký lid, že socialismus lze budovat pod bodáky, byi 
spojeneckých~ bratrských armád. Taková vláda (1 kdyby snad do
ělQ k Jejímu vytvoření) bude čeakoslovenekým lidem nenáviděna a 
izolována, pod vedením taková vlády se Československo skutečně 
stane velmi slabým m.íatem Varěavské smlouvy. 
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Předsednictvo Československé strany aoeial1st1ck4 se o
brací ke všem svým pfísluěnílalmt ke všemu čee:koslt:Wenak:ému 

lidu• aby v těchto pohnutých dobáeh zachovali klid, věrnost 
zákonité vládě a všechny snahy lidí přadlednového mocenako
byrokratického retl.lllll o jejich návrat do :ťunkcí a vedoucích 
mťet otevřeně odl:útlo. Zůstaňme věrni našim národně-demo
kratick:ým o human1atiokým 1deáltl.m, zňatonaK> je<lnotni ve 
svém postoji k okupaci Ceakoalovenake. Dějiny odsoudí tuto 
okupaci; naěe spravedlivá věc, Jak to bylo jíl mnohokrát 
v hietorii na~eho lidu, zvítězí. 

(Svobodné slovo, 22 ,8,1968,l 

11.43 hod, Zahájena echóze poalonod Národního lůl'Olllá~dění, kte
rá po přerušen:( ve li.2,15 hod. byla znovu zahájen.s ve l4,J5 
hod, jako 26. mimořádná achňza pléna NS, (Materiály NS,) 

121 09 hod, Generální stávka. Přesně ve dvanáct hodin ustal 
v Praze veškerý pohyb v ulic:!ch„ Občané uposlechli Výzvy 
pfedstavitel~ t'Vllrčieh a uměleckých svazň ke dvouminutová 
protestnť stávce proti okupaci na§i země. (Lidová demokra
cie, 21..8,1968,) 

Kolem poledne. Sovětská vojska obsadil• a tanky obklíčila vysí
lač Cukrák u Zbraslavi. (R.) 

12,25 hod• Óe. rozhleff vyeilsl zprávu MV KX, aby se všechny KV 
KOC vyjádřily k okomtitému svolání XIV. mlmořádného sjezdu 
KSČ. 

12,25 hod, Ca. rozhlas vystlal v několika jaz,ycfch výzvu spisova
telům, intelektuálům s uměle~m celého světa, kde se mJ. ří
ká: Stalinismus znemožnil perspektivu lidského aocialisMU. 
ČSSR stála v čele nov~ cesty proti tomuto zlu.Okupace ČS$. 
zasadila ránu v§em pokrokovým silám na svět~. ŽáOá~e, aby 
ee pokrokové osobnosti na celém světě postavily nejen za 
naši zemi, ale 1 za sebe a nedovolily, aby bylo zneu!ito 
jejich jmen, Podepsán Svaz spisovatelů, výtvarných umělcO, 
architektO, i'ilmových a televizních pracovník~. novinářO.
CSSR, 

12 1Jo hod. Cs. rozhlas; Tragická bilance dne§ního dopoledne: ČTX 

byla informována pražskou záchrannou službou, fe v nemocnici 
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do této chvíle je 25 ran~ch od rozhlasu. z Klárova a 
Václavského náměstí; ru:-aněni byli strelJ:lou zbrani. Jsou 
ji! také mrtví. 

l2,Jo hod• čs. rozhlas; ČTK obdržela neoficiál:tú zprávu, Ze s. 
Dubček, Smrkovský, Černík, K.riešel jsou stále drženi v bu

dov~ ÚV KSČ se. Cíeaf v Bartolomějské ulici. 

12 155 hod. Co. rozhlas vyoilal prohlášení skupiny člerul. čs. vlá

dy. 

Vzhledem k totrnl, ze nebylo možno dokončit dnešní noční 

zandáni vlády, které m~lo pokračovat ráno, aby se dále pro
jednala vzniklá aituace a ochválil dopis vládám států Var
ěavské smlouvy, aeěls se skupina podepsaných minietrň a 
prohlaňuje: 

1. Stojíme věichn1 pevně za v§emi legálně zvolenimi ús
tavními a politickými orgány a stojíme pevně za dnešním 
prohlášením ptedaednictvs civ KSČ, určeným všemu lidu. 

2 „ Považujeme obnzenť ČSSR, které ae událo bez souhla
su a bez vědomi čs. vlády, za nezákonný akt, odporující me
zinárodnímu právu s zásadám socielistického internaciona
lismu. 

Podepsaní ministři, kte!-:ť se mohli :sejít, vynaloží va

!keré úsilí, aby vláda mohla pokračovat ve své snaze o za
chování suverenity naěi socialistické republik:y. Vyzýváme 
věechny občany, aby to vládě umožnili zachováním ~ozvah,y 
s klidu. 
Podepsáni m1nistf1: Ing. Julius Hanus, pro~. dr. Vladimír 
Kadlec• Ing. Josef Krejčí, Bolena Machačová, Frentišek Penc, 
Ing. Stanislav Rázl, ing. Bohumil Sucharda, ing. Václav Va
leš, Michal Štancel, dr. 1~. Vladislav Vlček, Dr. Václav 
l!rom.ádka (místopředseda Úlí'.LK). 

Jak sdělil ČTK sekretariát miniet:ra Voleše, p~ipojují 
aV\lj podpis k prohlášení ministra také ministři Galuška, 
Kučera a Pavel. 

(Lidová demokracie, 2. zvl. vydán!, 21.8.1968.) 

Zpráva o eituac:i v Praze. 
Omezená_!elezničn:ť_d2,Erava 

Jak dnes po lJ. hod1ně,informoval zpravodaje CTK náčel-
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ník Severozápadní dráhy 1ng. L. Kašpar; jsou okúpováns. a 

vyřezene z provozu pra~ská nádraží Hlavní a Stfed. Je zne
mottlěn pocyb vlaků přes smíehovaký žele-zničn:! most v Praze. 
V1sky dojíždějí do okrajových praMkých náarau. 

Osobní pře-preva ,1a zablokována rovně! v Brně a Plzni. Ná

kladová doprava pracuje celkem normáln~ a soúStfeauje se na 
zásobováni obyvatelstva. Na okupovaných nádre1ich c1zi vo
jáci znem.ožňuji telezn1čn:úl zaměstnancllm pohyb a ru~í i je

jich telefonní spojení. 

Veťejnost se vyzývá• aby omezila cesty po leleznio1. 
(Lidová demokrocie, 21.a.1968.) 

13,Jo hod, Čs. rozhlas zveřejnil provolání čs. zahraničních vo
-.jákó druhé svMové války adreaovan.S sov~tskýut vojálrum, 

v němž se mj. praví: 
l!y ••hraniční vojáci druhé světové války O přadevi!ím my, kte

ří jsme po boku vás, sovětských voJákO., osvobozovali tuto 
republ1ku, bojovali proti německému ťešismu, obrec!m:e se na 
váa s touto výzvou! Naěe républika až do dneěního dne žila 
poslední ~ěsíee v klidu, nikým nebyla o~ožena~ ÚV KSČ pod 
vedenim s. Dubčeka 1 za kterým se shromáždil téměř celý ná
rod, se prévě ptipravuje na SV'~J vpravdě historický sjezd, 
kteri znamená důležitý :aezn:ík v historii socialismu. Nepo
třebujeme žádné pomoci ze zahreniči, nikoho nevoláme na po
~oc, kterou nepotřebujeme. Jako druhy ve zbrani vás zapřisa
háme, neznásilněte rudým.i zbraněmi malé národy ČechO a Slo
vák-O, přinesete nám neštěstí, ptineeete ho 1 sobě. Násilím 
nelze prosazovat velkou rn,;yělenku socialiamu. Naopak tim.to 
Wa.helii jate průkáz.a,11 platnou sluzbu na,§im odpdrc!lm. V čem 
by potom byl rozdťl proti našem obsazení v r. 19J91 

Ústřední vÝbor I. a II. odboje. 

Zpráva o situaci v Praze. 
Praha_bez_benzinu 

Jek ve středu ve 14,oo hod. sdělil zpravodaji ~TK tech
nický náměstek ředitele Pražského dopravniho podniku J. Ku
~erH, je autobusová a tramvajová doprava v Praze úplně za
stavena. Nedostává ae pohonných hmot, protože n.p. Benzina 
byl okupován cizími vojeky. Podle kusých hláěeni bylo při 
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záboru Prahy poěkozeno nebo zničeno sai 20 autobusů a asi 
10 tramvajových souprav. 

(Lidová demokracie, 21.8.1968.) 

l)rátco po 14,oo hog. A. Dubček, J. SmrkovakJ, Zd. Krie&el e. J. 
Špaček byli převezeni sovětským obrněným transportérem 
z budovy ÚV KSČ na neznámé misto~ (OS) 

l4 1J5 hod. Zahájena přeruěená schO.ze poslaneň NS, která jako 
26. mimořádné zasedání pléna NS schválila dosavad.ni kroky 
předsednictva NS, projednala situaci a vydslá t.oto prohlá

šení: 

Poslanci Národního slromážděnf, kteří se sešli na výzvu 
pfedoednictva Národního shromáždění v poledních hodinách 
dne 21. srpne, pokládají za nutné ve chvíli, kdy zákonná 
vláda a ostatní ústavní orgány nemohou sdělit své stano
visko k současné situaci a plnit své ústavní funkee, pro
hlásit: 

1. Ztotožňujeme se a prohlášením předsednictva ÚV ~ a 

předsednictva NSt kteró označuje okupaci Československa ar
madam1 pěti zemí Varšavské smlouvy za porušení mezinárodní
ho práva, ustanoven! Varšavské smlouvy a zásad rovnopráv
n,'oh vztarn'I mezi národy. 

2. Žádáme; aby ústavní činitelé předevšťm prea1dent re
publiky Ludvik Svoboda, předseda vlády Ing. Oldřich aerník, 
pŇdseda Národního ahromáždění Jose:f Smrkovský, první ta
jemní.k ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda dv Národní fronty 
dr. František Kriegel, předseda Ceské národní rady dr. Čest
mir Císař a <lalš! byli propuětěni z int~rnace a tak mohli 
vykonávat úetevní funk:cet které jim avéprávný lid této země 
~věřil. Rovněž delegace Národního shromáždění- kterou jeme 
vyslali na sovětské velvyslanectví v dopoledních hodinácht 
ae dosud nevrátila. 

,. Pťotestujeme proti tomu, že Národnímu shromáždění, 
vládě, složkám Národní :fronty e je.Jich představitelllm je 

bráněno ve vykonávání jejich zákonných práv a ttváme n& svo
bodě Jejich pohybu A shromaždování. 

4. Žádáme kategoricky okamžitý odchod vojsk pěti státe 

Varšavské smlouvy• dodržován.i Varšavské smlouv,y a plné reo-
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pektování státní suverenits aeskoelovenskfi eocialisticté re
publiky„ Obracíme ae na parlamenty všech zem! a světové ve
řejné mi'něrú, aby podporovaly naše zákonné po!adavky. 

5. Pověřujeme delegaci NS ve al ožení: s. Marie .Miková, 

Josft! llaoek, František Vodsloň, Pavlo llapoi, Josef Pospíšil 
a Václav Kučara, aby vstoupila ve- styk s pt-edsedou NS a. Srir

kovslcyln, e presidentem republiq L. Svobodou a s předsedou 

vlády Ing. nerník•• aby je 1.n:formovala o tomto wme•.en! a 
dohodla s n:!Jlli delší postup. O výslodeích jeinání podá dele
gse• NS bezprostředně zprávu če&koelovenekéa.l lidu. 

6. Vyzýváme všechen lid v naší zemi, aby ae neuchyloval 
k násilnýa akcím proti okUpačním vojak'Om, aby se nedal vy
provokovat r\'lzn.ými silami, které si chtějí obstarat Mkazy 
pro oprávněnost intervence e vyutít situaci k semozvan,ým. 
akcím. 

Pracující lidé, občané! 
Zňstaňte ne svých pracovištieh a chraňte své závody. Po

už11te pro dal~i rozvoj social1au v Ceskoslovensku všechny 
demokratické prostředky. 

Bude-li nutné, budete určitě schopni bránit se 1 gene
rál.ni atávkou. Dobrý tivot této země může zaručit jen lid• 
který v ní žije a pracuje. 

lliJeme tě:!kó hodiny. 
Věříme, te z nich vyjdeme se vztyčenou hlavou a rovnou 

páteři. 

Toto prohlášení bylo přijato věemi přítomnými poalana1. 
J. Velo v„r. 

l„ místopředseda NS 
(llateriály NS.) 

V odpolgdnich hodinách, Na sekretariátu OV KSČ Praha-Východ se 
eešlo zaeedáni pléna KV KSČ Středočeského kraje. Rezoluce 
přijatá na zasedéní nebyla zveřejněna. (OS) 

Zpráya o situaci v Praze. 
Václavské náměstí střede odpoledne. Na Vinohradská se ještě 
valí k obloze dým z ho~ících dom. potkáváme zakouřeného 
m..l.edíka, odnášejícťho si amutný suvenýr - nábojnici z 85mm 
d~la. Font~na pod Muzeem tiše šumít tok jako včera, jako by 
se nic nestalo. Ale když zvedneš oči k fasádě Muzea 1 str-
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neš. Z tem,ého podkladu svítí stovky bílých ~obanců. Tank 
%&vadil anténou o trolej - a to stači1o, aby vznikla pal
ba, která na dlouhá léta pomečila památnou budovu vévodí• 
cí VáclavakélllU náměstí. 

Vojáci, jděte doimll Rychl•l - vy$á ruok,y nápis, upev
něn,ý ne. podstavci sochy sv. Václava. A pod ním kolem sochy 

sedí tiše mladí 1 starší. Sv. Václav je ozdoben českoelo
veMk$]111 vlajk..,i. Je tu 1 několik letálru, vyeyvajíeícl! 
okupační vojska k odchodu. Podp1"y: Polygrafie Praha, Uni
versita Karlove. Nápis na aoše, kterého si normálně ani ne
vAiailae: "Nedej zahynout nám, ni budoucím"', dostává dne& 

Hvý význam. Je doplněn transparentem vyjadi'ujícím názor 
náa vš•ch: Dubček, hurá! Zasm.ušlle sedí lidé na podstavci 
sochy. Na rohu postávají hloučky, poslouchají tranzistory. 
Den, na který nikdy nezapomeneme ••• 

(Jiudé právo, 22 ,8.1968,) 

Leták Karlo!X universit~-• Praze, vydaný 21.8.1968. 

Universita Karlova, věrna avým tlntdieim humanismu, vědy, 

pokroku a pravdyt eo nejrozhodněji protestuje proti poatupu 
pěti spřátelených vlád varěsvské smlouvy, jimž byly poruše
ny zásady vztahň mezi socialistick;ými zeměmi a základní nor
-.y mezinárodního práva. 

Věda s její lidskost může rdat jen tam, kde panuje svo
bod.st samostatnoett státní suverenita a mir. Proto Univer
sita Karlova všemi svými silami stojí za našimi přodatav1-
t•l1 státní moci a komunistické strany, kteří v polednovém 
období vytvářeli v§echny podmínlcy pro mírový a úspěšný ro•
voj zivota našeho socielistického státu. A proto žádá okam
žitý odchod okupačních vojsk z území našeho státu. 

UJ< také veří, že vědecký svět podpoří solidárně její 
stanovisko. 

Leták Univ,,rsi!;):_ll• lis~du v Praze 

Wir ehemaligen Studenten, welc:he am 17 „ November 19:)9 
in naziatische Konzentrationslager verachleppt wurden.1 er
klal°en feierlic:h, daae wix' fest und treu h:lnter unserem 
Prěaidenten Armeegeneral Ludwig SV09:>DA, hinter 4em. Vor
aitzenden der Nationalveraamlung, Joaer SMRKOVSKÝ, hinter 
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der legalen Regierung der Tschechoslowak1schen Sozialia
tischen Republi~ m1t Ing. Oldtich ČEllll:Ó:: sn der Spitze und 
hinter dem Aktioneprogram der Kommunistiechen Partel der 
Tschechoslowakei und ihres Zentralausschuases unter Fúhrtmg 

des ersten SekretaI's Alexander DUBOEK stehen„ 
Wir- wenden une daher an die gesamte Weltciťfentlichkeit 

mit der Bitte um Unteretiitzung, nament11ch an die ehema
lis;en HBrtlinge der naziatischen Konzentration.elager und 
an die Studenten der Welt m1t der Aufforderung: 

VER!!l!TET D.lE ZWEI1'E 
OKKUPATION Dlil! TSC!m:JHGSLOWAKEI 

Die Vereinigung "17. NowemberM 

Verbend 

der antifasehiBtiechen Kiim.pfer 
Prag, 21. August 1968 

Výzva spojeneckým voJálrumt 
Soudruzil 

Přijeli Jste k nám v přesvědčení, že budete ochraňovat 
věc socialismu v naší zemi. Sami jste se pfeevědči11, !e je 
u nás klid a že nepůsobí u nás fádně kontrarevoluční živly. 
Komunistická strana ~eek:oslovenek:a vede lid dále na princi
pech socialismu a učení marx-leninismu~ Proto nevidíme 00-
vodu k óbsazení našeho území spojeneckými voJsky varšavelcé 
amlouvy. Z vlastních smutných zkušeností s německým milita
rismem jame achopni hájit západní hranici s vědom:ím, !e ;ji 
hájíme nejen pro nás, ale pro celý socialistický mírový tá
bor, jehož jsme součást!. Proto se dnes ~e Váš příjezd 
k nám nedíváme tak, ,jako v roce 1945; kdy jste nás oevobo
d11i od hitlerovského útlaku, ale jako na nežádoucí okupač
ní armádu. Tento Váš ozbrojený zásah do suverenity naěeho 
státu by naru3il na dlouho ne~e vzá,jem:né pl'átelská vztahy. 

~dáme Vás proto, odejděte z naáeho územ.i jako přátelé· 
a nevměffiljte se do naěeho vnitřního vývoje. ~ro naěe vzá
jemné vztahy by bylo další stupňováni Vaši činnosti u nás 
tragickým nedorozuměrúm. 

V Praze dne 21. srpna 1968 

Jménem všech pracujících 
n.p. Polygra:fia, Praha 2. 
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lí 110 hcd. Čs. rozhlas vysílal prohlá§eni České národní. rady 

přijaté nH cdpoled:i! sch~zi~ 

~lenové ~eské náro'.iní =ady ptija:1 na včerejši odpoled

ní sch~zi v ?raze 2 prohlášení~ 
V textu prvniho pišú Bretr·.:im Slovák'lm! My, členové Čes

ké národní rady z ~ech, Moravy a Slezskai kteří jsme se mo

hli sejít v t~to osudcvé chvili 1 vás ujištujeme~ že ja~e 
pevně pfesvědčenj_ o zdaru díla; jež jsme započali.. Ruku 

v ruce e ve vzájemné d1věře s vámi. dovTšíme federe.ti vní 
úpravu soužití našich národů v Československé federativní 
socialistické republice, jakmile budeme moci svobodně vyjád

řit v~li našich národó. Neustupujeme ani za současné situa
ce od rozhodnu~: dovršit toto dílo k 28. říjnu. 

Druhé prohláěer.i je nás~edujicí: Členové České národní 
rady z Čech~ :Moravy a Slezske., kteří se mohli sajít v Prazei 

podávají jménem celé České ná:::·odni rady rozhodný protest 

proti zatčení dr. ~estmíťa Císate. 

?rohlalúji, že všechny osoby, které spáchaly únos před
sedy České národní rady, jsou za tento zločin plně oj;ověd
ny. VyzývárLe je, aby s timto vědomím okamžitě soudruha C:ísa

ře propustily n& svobodu. 

(Svoboda, 22.8.1968,) 

Kolem 11 t oo hod. ?ří pře'il'áženi z Bartolomějské ulice na sovětské 

ve1vyslanectvi se Č. Císaři podařilo uniknot a odjet z Pra

cy. (OS) 

Kolem 18,oo hod. B. Šimon tyl odvezer.. z budcvy ÚV KSČ oovětským 
vojenským vozidlem na neznéfflé místo. (OS) 

V od9olednícb hodinSch. V nepřítomnosti předsedy a místopfedsed~ 

vltidy se zo ;,ředsednictví ministryně B. Mať'hačové sešla mi

mořédná sch:'lze vlády. (11.'isk ... ) 

Usnesení_ mimoř'ádné _ schůze_ vl ád,y_ČSSR 

1. Vl6da schvaluje stanovisko skupiny ministrt'! vydané 

dnes v poledních hcdinrich„ 

2~ Vládě je z~emožněn fádnj výkon funkce. Během celého 
C:ie nebyl dovolen jednotlivý~ členům vlády vs:up do h...1dovy 
přeCse:3r.ictvn vlády a ~akýkoli pracovni styk s ;::f>edsedou 
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vlědy ••O.Černíkem a jer.o mistopředsedy. 
,. Stejně tak je zabráněno kontaktu vlády • předsedou 

Národního ahroměždění •• Smrkovským. 

4. Vláda se usnáší požádat presidenta ČSSR o neodkladné 
přijetí e tím, aby byly projednány otázlcy vnitropolitické, 
zahranicrl~ politické a mezinárodní důsledky vojenského ob
sazeni ČSSR, jakož i otázky souviseJící ae zabezpečením řád
ného výkonu funkce ústavních a politických orgánd„ 

5„ Vzít ee souhlasem na vědomí 1 že ministerstvo zahranič

ních věcí prostřeOD.ictvtm velvyslanectví v Moskvě~ Varšavě, 
Budapešti, Berlíně a Sofii pfedalo diplomatickou nótu s po
žadavkem staženi těchto voJsk zemí VaršavsXé smlouvy i území 
Československa„ 

6. Usnáší se obrátit se na velvyslance zem:! Varšavské 

smlouvy, aby jejich vláa,y vydaly pokyny vedení okupačních 
jednotek k umožněni vykonáváni funkcí ústavJÚch a politic
kých orgénů zejména člen2 přesdednictva strany, a aby byli 
současně uvolněni internovaní členové vlády. 

7~ Vzhledem. k tomu, že vláda si je vědoma v prvé řadě 
politických dlaled~ okupace e současně avě odpovědnosti 
za řádný chod nércdniho hospodářství 1 obrací se ke všem pra-
cujicía. dělni.lfilm 1 rolní~m a inteligenci, aby d1"isledně stře

žili linii obsaženou v prohlášení ptedseénictva ÚV KSČ 
-z dnešního za.sedání a současně obrátili svou pozornost k o
tázkám zabezpečeni chodu prlteyslové výroby, zemědělství, do-
pravy a zásobování a zabránili tak rozvratu národního hospo
dářství. 

8. Zvláště se vláda obrací k mládeži - naóěji našich ná
rod~ - aby zejména ona d1atojným a sebevědomým klidem čeli
la vzniklé 9:it<J.aci a nedala v žádném pl"ípadě sebemeněí zá
minky k zbytečným obětem. 

(Dokumenty a prameny MZV) 

V pn~běhu dne vydalo čs. ~inisterstvo zshraničních věcí prohláše
ni k situaci a zaslalo velvyslar.c~m ČSSR v Moskvě, Be::-líněJ 
Vf:rěavě• Budapešti e Sofii dvě n~ty k pi"edán.í vlédáml 'J. nicňž 
jsou akreditováni. 



Prohl!l!iení minieterotva zahraničních Yiiic! ČSSR 
--------------------------�-----------�------

Ministerstvo zahraničních věcí, z pověření vlády ru3Sft a 
se souhlasem presidenta republilcy, udělilo dnes pokyn vel
vyslanc\lm v SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR, aby ihned předali 
vládám SSSR, PLR, NDR, ULR a BLR energl.clcy' protest, s pota
devkam, aby okamžitě byla ukončena protiprávní olropec• če ... 
koslovenska a stažena věechna vojska z československého úze
mí. Vláda ČSSR mimo jiné vyolovila v této dějinné cnvíli na
ději, h vl!ldy a lid SSSll, PLR, NDR, MLR a lll..'! pochopi ••1!
noat situace vytvořené tímto aktem, jejž nani moI.r..o nikterak 
vye•�tlit, tím méně zdavodnit, a umožni neprodleně českoslo
venskému lidu a jeho zákon.n.ýlp. představitelllm, aby mohli ne
prodleně pokračovat ve své normální činnosti. 

(Dokumenty a prameny IIZV) 

NÓta_MZV zaalaná_vel!.'ťalanc"Om ČSSR_v_Kosk�ěi_Varěavě._Berlí

ně,_Budapešti_a Sofii_k předáni_vládám�u_nichž_Jaou_akr�-

!eY..A9! 

"Velvyslenectvi ČSSR z pověřeni MZV ČSSR, jménem vláa., a 
se souhlasem presidente ČSSR sděluje rlZV �··•• toto: 

V noci z 20. na 21� srpna 1968 došlo ke společné aoustfe
děné invazi leteckých a pozemních s1l SSSR, PLR, NDR, MLR a 
BLR na území Československa. Vojs�a pronikla na území Česko
slovenska současně z mnohs míst, obsadila důležitá místa a 
v krátké dob� okupovala celé území Československa. 

Aby bylo ZAbráněno neodčinitelný� kata�trofálním dO.sleó-
lrum pro vztahy �eskoaloveneka k •···�••··· a ohrožení mezi
národního míru a bezpečnosti, ústavní představitelé ČSSR a 
předsednictvo ÚV KS� vyzvaly občany republiky, áby zachova
li klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Armáda, bez
pečnoat a lidové milice ze stejného důvodu nedostaly rozkaz 
k obraně země. 

Tento postoj vlády �eskoslovenaka tváří v tvář násilné 
okupaci země ocení historie jako přínos malé ze:ně pro záchra
nu mezinárodního míru. 

Vláda �SSR prohlašuje, že nikdy ani ono ani kterýkoli ji
ný ústavní orgán této země nedal souhlas k invazi a okupaci 
Československa„ 



Násilná okupaco Čeekosl◊venska je v rozporu s Chartou OSN, 

Varih,vskou smlouvou a se základníi:ti zásadami mezinárodního prá

va. Kolektivni akcí pěti států byl podniknut útok na ne:závis

l~ot ČSSR a neslýchaným zp~sobem porušena její územní ne~otknu

telnoat. 
Vláda ČSSR co nejrozhodněji protestuje ;:roU tomuto kroku. 

Žédá vládu ~ ...... H •• jménem všeho československého lidu„ ,;:D.énem 
mezinárodního míru a spolupráce, aby okamžitě h;yla 1Jkončena pro

tiprávní okupace Če5koslovenaka a stažena všechna vojska z čes
koslcvanského území. 

Vláda ČSSR vyslovi..;.je v tétc dějinné chvíli nsději_, že vláda a 

lid •••••••••• pochopí vážnost situace vytvořené ozbrojenou e.kd* 

jíž neni ~ožno nikter~k vysvětliti :ím méně zJ1voúnit1 a umožnf 
zákonným představi tel-h čss lictu, jehož ;:iají plnou podporu, aby 

mohli pokračovat ve své normální činnosti. 

Vláda ČSSR si vyhrazuje- prévo podniknout všechna nezbytná 

opatřeni, jestliže její žádosti o okamžité ~končerú okupace Čes
koslovenska nebude vyhověno~ff 

(Dokumenty e .;:,ra:n.eny MZV) 

Druhá r.~ta MZV_zaslaná_velv;yslanc.im ČSSR_v_:.Ioskvě.1._Varšavě.t. Be:r

lín~~-8uda2ešti_a_Sofii_k ~ředáni_vládám u_nichž_jsou_ak:reditvvéni. 

"Vel vysl.,:mectví ČSSit se odvolává na svo'.l nótu z d..1ešniho data, 
v níž co nejrozhodněji j~énem vlády, se souhlasem presidenta ~~SRm 

p.:-ctestovalo prcti inv9zi a n&silné oku,;)aci óeskoslovenakéhv úze

r:ú s v niž žádalo vládu •••. ~ •• ~. ~, aby byla oiamži tě -..ikončena 

;,rotiprévm'. okupace Československa a ataže;:.q v:':iechnn vojska z čs. 
ú zettí. 

Vel vysl,":c:ectvi upozorňuje v'.":.ádu •••• ~ ••••• 1 i:.e na úzentl Česko
slovenska je v:Uný:n zp,:tsobei::. z.'1emožňována činnost ústavních orgli

n1 s:átu 1 jako ;:iresider.tai vlády.1 ?;nroúního sliromážděr.í, národ
ních a místních orgánů atátní moci. v,:žn.j cr1ru:'A.kter situace vy

plJvá mic:.c jiné též z toho, .že doiJlo k z9drženi ;,olitických a ve

řejných činítell naprosto ~rotip~ávním zp;so~e~, n3př. ptedáedy 

·~eské n&rodní rady :1 t:cJeu:níka Jst.:'·edn.ího výboru Ks;:;!. Q osudu 

Cr. Císaře ne;:aají čs. 3 tf:tní či jiné orgány JjJné Jalší zprl!v,1. 

rel8"gDC>? N!é'íroctního :c:P.rcmbf:děni, kte::'8. byl~ VJ'd:.i.tint= l1'.1 v,21 vyslo

~wctví b0SR v fraze se nevr0tilr:;. Ckam.:i.i té ;:,::-opu~t::lr.::.'.: df'. Císu.ře 
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.Antonovy pi'istávaj:1 v fueyni 

letadla cizích vojsk odstavená na ~eyňském letišti 

Tanky a helikoptery na letenské pláni 



Vojska obsazuji pražský Hrad 



... 

Ta.n1cy směrující z tř.ídy <hráncó míru do ulice 
Slovenskéh� národního povstvéní 

<hrněné transportér:y Llzavíraji ulici kpt. Jaroše, 
přístup k pi'edsednictvu vlády 



Tankový kordon kolem budovy ÚV KSČ 

Tarucy od �lf.lvkova, mostu na Těšnov (boční kordon 
kolem OV ...SC 



rostojn:Lk v okně pracovJ'\Y A. ~bčeka 

ZadnJ'. trakt ÓV KS~ 



Cbsazení most~ přes Vltavu: Čech~v most 

Cbsazení most~ př'es VlUivu: Jirásk,;;.v most ze 
Smíchovské s trar(Y 



Náměstí sovětských tankistil 

Náměstí republilcy 

·  



--

Uzavfení horní části Václavského náměstí 

Q)sazení budovy presidia ČSAV 
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a delegace Národního shromáždění je požadavkelll1 který od

Pcvídá elementárnímu pojetí práva a čs. místa očekávají, že 
podobné připať.y se nebudou již za žádnou cen.u a. v žádném. 

případě or:okovat. 

Na různ,1ch místech docházi ts.ké ~e krveprolévání v řadách 

civilníhc otyvatelatva, ke škodám na veřejných i obytných 

budová~h a k nedozirným ztrátám v celém národním hoepcdáf-
stv:í„ Je ohrožováno zásobováni obyvatelstva a. poskytován! 

lékařské péče raněným, ochromena doprava a komunikace„ u.no

hé veřejné bi,.;dovy a veřejná zařízení byly obsazeny okupailiú

mi vo jalcy. 

Velvyslanectví z pověteni své vlády, kromě zcela. zásad-, 
tich požadavků. obsažen.,ch ve své předchozí notě, naléhavě 
vyzývá vládu •••• ~. ~ .... , aby podnikil taková opatření, kte

rG :imcžni obnovu nOl"málního života v zemi a aby ne;:irodleně 
zastnvila veškeré násilné 9kCe proti obyvatelstvu ~eskoslo
venska." 

{Dokumenty a prameny MZV) 

V průběhu~ ('?) 

Prohlášení _2ředsech i c tva ÚV _Národni_.ťront_y 

Ptedsednictvo ÚV Národ.ni ftont;y sešlo se v těchto vážnjch 
chvílích k mimořádné schůzi a ~řijolo toto prohlášeni; 

Obsazení svrchovaného území ~SSR ozbrojenými sila;ni So
větského svazu, Pr,lska, Madaraka, Bulharska .a NDR zmmená 

t'..rubé pc:rušení ustanovené Varšavské smlouvy„ Protestuje:ne pro

ti tomuto činu, který odporuje základním normáo mezinárodní
ho pr;'.iva, jakož i ptátalským a scc.dL'už.ským vztahům mezi soci

alistic,cými ze~ěmi. Pfedeednictvo ÚV NF vyslovuje přesvědée
r.i, že v ~ěchto v4žnjch okamžicích projeví nál lid rozvahu 
a moudrost a v důsto~ném klidu bude drile plnit své tikoly ve 
pr osp čch nadi socL;;1lifltické vl;;1sti a zůstane v4rný svým řád
né :c,rnlenjm ústav:iim a politický:n .C:ini teld.m„ Obracíme se 

k Nt:'odním e Vlastenecj.:ýru frontám a všerri politick;ým a spole

čen3kýrn orgarúzacín: Sov6tsi{ého svs.zu, PolskaJ .řt.ada1·ska 1 Bt.1-

t.erska :,1 Nr:R s naléhsvou v,Yzvou, aby působily no. své vlá~ 

a odpcvědcé činiteleJ s.ty vyduly příkaz ke sts.žerú svých 

vcjsk z .iz0mí Č~BR v zújmu ;:>řátelstv:.:.'. a :niru, v zájmu m;yš-
1,.•nk.y :::cci,J.lismu n,s celé:::n. sv.§tě. i?ře::lsednictvo ".:v ~;r kor.st11-
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tuje, že v tomto stanovisku je plně podporováno ptedstavi
teli če. politických stran a společenských organizací• kte

ré přijaly svá samostatná prohlá~ení. 

(Práce, 21.8.1968) 

Kolem 19,oo hod. Ča. rozhlas vysílal prohlášení vlády ČSSR Všemu 

lidu Československa. 

Všemu lidu_~eskoelovenskal 

Československo bylo proti v~li své vlády, Národrúho shro
máždění, vedení KSČ a svého lidu• okupováno vojsky pěti stá

ta Varšavské smlouvy. 
Tak se poprvé v dějinách mezinárodc.ího komunistického hnu

tí odehrál akt agrese proti státu řízenámu koDlllniatickou 
stranou, provedený spojeneckými armádami socialistických ze

mí. 
Krizový stav tffal od časných ranních hodin„ Ústavní or

gány republiky jsou hluboce rozrušeny, jednotliví členo"lá 

vlády, Národního shromážděni i vedení KSČ, Národ.ni f'ronty a 

ji?zych organizací nemají možnost vzájemného styku 1 ani sty
ku s obyvatelstvem této země 1 které jim v posledních měsí
cích spontánně projevilo svoji důvěru. 

~ada člen~ vlády a vedeni strany, čelní :funkcionáři Ná
rodního shromáždění a jiní jsou internováni. 1 posledním spo
jovacím článkem z~stává poloilegální Českoslovensey rozhlas• 
udržovaný jen a krajním vypětím jeho pracovníků a postupně 
umlčovaný. 

I za těchto okolností hhce čs. vláda a ústavní orgány, 
stejně jako vedení strany vykonávat svou ústavní funkci a 
zabezpečovat normální život naší země. 

Obracíme se na vás 1 Češi 1 Slováci 1 občané národnostních 
menšin, všichni obyvatelé Československé republiky s touto 
výzvou: 

1. ~ádáme okamžitý odchod vojsk pěti států Varšavské 
smlouvy1 její dodržováni a plné respektování státní suvere
nity Československa. 

2. Žádáme naléhavě vlády SSSR 1 NDR, PLR, MLR, BLR, aby 
vydaly příkaz k zastavení ozbrojených akcí, při kterých je 

plllévána krev a ničeny materiální hodnoty naší země. 
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,. Žádáme, aby byly okamžitě vytvořeny normální podmínky pro 
činnost československých ústav.nich a politických orgánd, zruše
na internace jednotlivých člen~ těchto orgén~ k tomu, aby mohly 
obnovit svoji činnost. 

4, Žádáme okBlllžitá svoláni celého Národního shromáždění, ptod 
které by předstoupila celá čs. vláda se svým stanoviskem. k řeše~ 
ni existujíci situace. 

Všem občanilm země! 
Vyzýváme váa 1 abyste těmto požadavkům. vláqy byli nápomocni 

přeť.evš:ím tím: 
1. fo projevíte, jako mnohokrát v upl,ynulé době potřebnou 

s6átnickou rozvahu a že sjednotíte své síly kolem ~ádně zvolené 
čs. vlády, která existuje a jíž jate dali v dubnu ddvěru. 

2. Že nepřipustíte, aqy jak;ýmkoli jiným zp011>0bem byla• čelo 
naši republiky instalována vláda jiná, ne~ zvolená za avobod
njch demokratických ?Odmínek, při zachování všech záaad naěi ús
tavy. 

J. ~e zaktivizujete osazenstva našich závodů, JZD a ostatních 
pracov11t 1 aby se obracela s prohlášením na podporu atano~iska 
čs. vlády na velitelství oiaipačnich jednota~ a na, vlády pěti ze
a:í Varšavské smlouvy. 

4. Vytvářejte podmínky pro zachováni pořádku; vylučte vešk..., 
ré živelné akce zaměřené proti příslušnikóm okupačníct. vojsk, 

zajistěte vlastními prostředky nezbytné .zásobování obyvatelstva 
potrav1nau:.i, vodou 1 plynem, energii apod. V každé oblasti se po

starejte o ochranu závodil a dóleži tých zai"izení a zabraňte vzni

ku dalších hcs?odátských škod. 
Drazí spoluobčané! 
Prožívá~• t~žké ehvile. štaatný život této země lll'lže zaručit 

jen lid, který v ní žije a pracuje. 
Věříme, že dáte v této chvíli své vládě plnou podporu a své 

síly plně do služeb naší socialistické republilcy'. 

Občané a cbčankyl 

Ještě je v na~í ~oci s vaší pomo~í dokoačit velké dílo obrody, 
které jsme nastoupili v lednu. Vláda věří, že s vaší pomoci toto 
dokážeme- bez zbytečných oběti a krveprolití. 

Vláda ČSSR 
(Práce, 22.8.1968,) 
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Ve večerních hodin&ch. Poslanci Národního shromáždění vyslechli 
zprávu delegace, jež navštívila sovětské velvyslanectví a 

odevzdala pr8hlášenf NS. Rada S.I.Prasolcv ujistil delega
ci, že bude požadavky tlu~očít na příaluaných oístech a te
lefonicky oznámí 1 kdy a s kým z vojem,lcych veli telú bude 

moci NS jednat. (Slib nedodržel.} 
Posl4 M. Mikové se pokoušela jednat v budově ÚV KSČ, neby
la však do budovy vpušt~na; ta~é na sovětské~ velvyslanect
ví nebyla přijata. (Čs. rozhlas, 22.8., 9,oohod.) 

Ve večerních hodinách, Agentura TASS vydala prohlášení o situa

ci v Československu. 

Jak bylo ozná• eno, Sovětský svaz a dalši spojenecké země 
vyhověly žádosti stranických a státn:Í:::h činitel:\ Českoslo

vensk~ socialistické ~epubliky o poskytnuti neodkladné po
moci, včetně ;}omoci eizorojenéf bratrskému českoslovenekém.u 

lidu. 

V duchu tohoto rozhodnuti vstoupil:,' vojenské oddíly spo~e

neck~ých socialistických zemí 21~ srpna Jo Československa -
do váech oblastí a měst, včetně Prahy a Bratislavy. Postup 
vojsk brat~ských zemí ~rob!hal bez odporu. Vojer.ské jednot
ky Československé lidové annády zůstávají na původních :n:ía

tech„ Obyvatelstvo zachovává klid. Mnozí českoslovenští ob
čmlé prokazují yfialu§nikům spojeneclcycb armád vděčnost za 
včas:iý ;iř i chod Co Če2xoslovenska1 za pomoc v boji proti 

kontrarevolcčr.im siláln„ 

V Praze a r:ěkte:rých ,:jin,ých :ní.stech však pravi:::ové, );'O

tisocis.listické živly orga...'1izují neptátelské \1'pady proti 
zdravým silám v ~SSR a spojeneckým vojsk:1m1 která jim při

šla na po~oc„ Tytú nep~ételské ~kce se projevily organizo

váním provok.očnícl: akcí na ulicích, v rczši::'Ování nenávist

n;jch klep11 a výmyslč., v rozhazování pomlouvačných letákil. 

Došlo i ke štvavý!J! µrojev-~m v rozhlase, televizi a tisku. 

Podvratr~ou činnoet provádějí tytéž protisocialisti.cké 

živly, kte~é v posledních ~ěslcích den ze dne napadal~ zá

klady socialiaa;,.u v ~soo. l::>munistickou stranu Če3ť:Oslo-ven

aka a přátelství se Sov0tským svazem a jiný.ni socialist.i;;!ký

mi zem?~mi„ Za celou tolfto kontrať-evoluční čiru10otí je pstr

né řidL;:i .:-;,lim imperialistických kruhů. 
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Frotisocialistické živly se uct,ylt.;.ji k metodám provokací s 

vydíráni a chtěly by rozsévat mezi obyvatelstvem nedóvěru 
v ony dle, je'ž si postavily bratrské země, plníci. svou in

ternacionální povinnost při obraně socialiatick:ých vymoženos

ti Československa. 
Navz3ory jasnému prohlášení spojeneckých zemi, že jejich 

vojenské jednotky nehodlají zasahovat do vnitřních záleži
taatí Československa, se šíří zvěsti> že prý je cílem dosa
dit do vedení země bývalého presidenta ČSSR A. Novotn~ho. 
avěek bratrské strany a vlédy spojenecký~h zeo:ú nejednou vy
jádřily poóporu u•nesením lednového pléna ÚV KSČ, usilují
cím o UfB vnění a roz,10j socialismu, 'iedouci úlohy dělnické 

třidy e jejího předvoje komunistické straey v ČSSR. 
Polc.t'okové síly Českoslover.ska 1 jak vyplývá z uveřejněné

ho provoláni akupiny člen-1 Uv KSČ, vlády a národního shromáž

dění ČSSR, jsou pevně odhodlány pokračovat v liniii jí~ vy
tyčila strana na lednovém plénu ÚV K0munistické strrulJ' Čes
koslovenska a již podporovala bratislavská porada. 

Toto provoláni, které je významným politickým dokumente~. 
nalézá podporu u všech, komu je drahá svoboda, nezávisl~t 
a avrchovar1ost socialistického Československa„ 

V celé::n ~!Mkoslovensku se běhe:::::i 21. srpna široce publi
kovalo prohlSšeni ~reBidenta ČSSR Ludvíka Svobody, v němž 
vyzýval lid, aby za::.:hovával .:-ozv9.hu a klid u vědomi ové ob

čanské od,pYvědnasti a aby v zéjmu·republik;y zabránil nepro

lll3šleným čini1n::. 
(Svoboda, 22.8.1968,) 

22,oo hod„ J?o vypáleni barevných světlic zahájily sovětské jed

notky na r"."lzných místech Prahy palbu. Tento manévr trvající 

vždy s přestávkami někdy až do 22,Jo hod„ se o;:;akoval po ně

kolik dní. (OS) 

22,Jo bcrlr ~s„ roz.hlas vysílal druh)' p-rojev µ·esidenta republilcy 

L. Svob0dy k $iti;eci. {~asový údaj podle Svobody, 22„8.1968.) 

Drr,;:;;;'. spoluobčmé. 

ob:cac:ún se k Vbm. pod:rJ,hé bčhem dnešního osudového dne. 

Prožíváme rrůit:::ifádně věžné chvile v životě našich nárcd,l. Na 

území r~aší republi~ vstoupily vojenské jednotky SSSR spolu 

s PU,, BU,; NDR„ t.'!LR„ Stalo se tak bez SO'Jhlasu ústavních 
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orgán~ 3tátu. ~teré však vyclwzejíce ze sv~ zodpovědnoeti 
k národtl.at naěí vlasti llUOÍ vzniililou si tuoci urycnl.eně ře-

šit a dosáhnout brzkého odcho<hl cizích vojek. 
V tomto směru jame dnei!túhó dne vyvíjel úsilí j!l.i<é mi 

současné podmínky umožnily. l!imo jiné joom dnu svolal ple
némí ••••dání Národního anromážděn:ť. Vočor jsem jednal 
s členy vlád,' o některých nejnaléhavějších problémech o:no
veru: normálního života země a zajištění její integrity& Zít
ra budou jednání polcračova t - a jak věřím i s phdsodou vlá
dy inž. Oldřichem Černíkem. Jsem si •ědom viloch probléuul a 
těžkostí, které současn.4. situace vyvolává. Znovu ae však na 
Váai drazí apoluobč&né, obracím s naléhavou prosbou• aby 
jste zachovali nejvyěěi rozvahu s vyhnuli se čemukoliv co 
by mohlo vyvolat politováníhodné akce s nenapravitelnými 
důsledlcy. Zvláště Váo, naši mládež, o to upřimně žádám. 

Vyeyvám Vá• •liechn,y dělníky, rolll;(]cy, inteligenci, aby 

jste svým postojem znovu dolrumenti::ru,11 svilj vztah k socia.
iismu, ke &vobodi a k demokracii. 

Pro mí• neni costy zpátky. Akční program KSČ a progrsmo

~é prohlášení vlódy Národní t.ronty vyjadřují životní zájmy 
a potřeby všeho lidu mái vlasti, a proto v započatém díle 
musíme dále pokračo~at, Neupadn•me do meJ.ově~osti 1 semkne
me se všichrú e epolu a KSČ a Národní -frontou setrváme v jed

notě, v úsilí o lopěí žtvot našich národ~. 
(Dokumenty a prameny IIZV) 

Večer a v noci. 
Sch~ze části_členů ÚV xsč_v_hotelu_jlraho 

Podle hodnověrných informaci se v noci ze středy 21. srp
na na čtvrtek 22. srpna 1968 sešlo v hotelu Praha asi 50 čle
n~ Ústředního výboru Koauniatické strany Če.eko•lovenska, aby 
zaujali stanovisko k situaci vzn1k1é okupací naši republiq 

cizími vojsky. Sovětští důstojnici přišli do ~ístnosti a ně

kterými představiteli ÚV KSČ - byli mezi nimi mj. Vaoil Bi
Iak, František Barbírek, Drahomír Kolder a Alois Indra - po 
celý čaa neopustili ze.sedací siř.. Z podnětu některých před
atavi telů U1{.K00 by1a vydána rezoluce, jejíž snahou je kodi
fikovat déB&va-dnf stav. V rezol~ci neni jediná zmínka o od
chodu okupačních vojsk a o propuštěr.i představitel~ strany 



65 

a státu z internace. 
(Zemědělské novin,y, 22.8.1968.) 

Po 23 100 hod. ča. ro~hlas vysílal prohlášení Hiatorick~ho ústavu 
~SAV v Praze k oituaci. 

Drazí spoluobčané! 
Konči první dlouh$ den agreae o nevyhlášené války pěti 

etdtd Varěavské smlouvy proti naší zemi. Okupant.6.m se nepo
dařilo náe srazit na kolena, nepodařilo se Jim instalo•at 
kol~borMtekw vládní garnituru, vyvolat zmatek:, rozvrat, 
'bratrovražednou válku1 ne'fehnali náa do bezhlav$ch akc! ve
doucích k maookrilm. V nili:d;y dosud nopomané situaci 'lytvář! 
se no'fá jednota věech našich národů, národnostních alrupin a 
30ciálnich uatev1 nesená odhédl.úút vytrvat a! do konce 
v dsilí o suverenitu, demokracii, svobodu a socialiamua. 
Nezměrná obětavost praco,níkO ~ozhla.su udržuJe naie spojen:ť 
se světa a posiluje naši odvahu a vůli nevzdát •• a nepod
lehnout. V podmínkách agr•se a JU"izového at..svu> v situaci• 
kd;y jsou rozrušeny úatavni a contrálni politické orgd:cy a 

kdy jo tada čelných státních a stranických činiteld intei:-
nována, vyviji čs. vláda jako jediná legální vláda ČSSR ve
škeré úsilí, aby 1plnila •vé funkce jako vláda suver6ruúho 
etétu a volá nás n& pomoc. 

Podporujeme toto úsilí vlád;' a připojujeme•• k je.Ji Yý
zvě a požadavltma. Zejaéna žádiimel 

l. Žádáme okamžitý odchod vojsk pěti stát~ z čs. atátni
ho úz8111l'.. 

2. Zastavení věech agresiTních akcí ze strany jejich vlád5 
J. Žádáme obnonni normálních podllinol< (včetně zrui!ení in

ternace) pro činnost is. ústavních • polit1clcych činitelů, 
orgánů e organizáci. 

Vynasnatime ae řídit Te evé práci a činnosti v těchto hod
dinách a dnech výzvou vlády k státnická rozvaze s ke klidU. 
Dáváme vládě, straniclcym a odborovým ai,gánOm všechn,y své sí-
1.J k dispozici nejen jako historici, publicisté• al• jako 
občané kdokoliv toho ;ude zapotřebí, včetně veškerých akcí 
nezbytných k zabezpečení zásobováni a dalších služeb ol,yva
telstva a vytvó~íme operativní ptedpoklad;y k poskytnutí té
to pomoci„ 
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Považ~jeme za nejcennější rys vnitropolitického vývoje 
naěí země v k::'i zl vytvo.ř-ené vojenským p!-epadem sku tečnostJ 

že se nezformovala ani kolaborantská vrstva ani klika zrád
ců naší suvere::-ii t,y, jež by poskytla agrecrWD. možnost krýt 

ne m~zinárodním f~ru věrolom.~é pcruěenl spojeneckých svaz
k1~ a závazlru a umožr.ila jiw Mdouci politické aranžmá„ Za

bránit ~olitické kolaboraci s okupanty považujeme nadále za 
nejnaléhavějši požadavek dne„ Je to v našich silách! Každ,ý, 

kdo by chtěl rozbít zevnitř naši nyněj:Si jednotu a vrazit 

dýllu Jo zad na.ěim ús tavnfra činitelům, si musí být vědom; že 

by byl smeten nenéviat:!'. všeho lidu a že by mu híatorie ten

to čin nikdy neod;ustila. Osm.měsíců roku 1968; třebaže byl 
teprve počátek obrodného procesu, je pro nás živou připomín
kou, že máme co ztratiti Je v sázce celé naše úeili o humán
ní socialislllUa. Je v sázce také svoboda slova a tvůrčí vě

decká práce, která nám historikům v posledních měwicich u
možňovala obrac~t se k vám svobodně a vý$ledlcy naši práce. 

Dějiny :1ešeho státu a národ.i znají už jeden Mnichov„ Dra
ze jsn:e ze tJto k":pi tulaci zaplatili„ Nejen ztťátou s~vere
nity, nezm~rným utrpenim statisic~ a miliÓn0. 1 ale také atra
šlivým otřesem, z něhož se ~~š národ dlouho VZ?9mátovával. 

Pro ná3 není ž1 vota na kolenou. Chceme žit a pracovat ve 
sto~e. Je to v našich siléch! 

(Z techr,ick:ých ;:!i'lvodů přečteno pouze zčástL. Dokument 
z a::chi VU n,3 ČSAV .. ) 

Večer ;r vního dne V ulicích Praf'.:y. 

Proč? ... _Počemu? 

O zvuky celjch des! tek kuloc:etných dévek mě ve atředu poz
dě večer přivedly pted $pořitelnu na Václavském náměati~ Pak 
jsme tam a kapi :ánem sovf:tské arn:.ády cllt1pali po s ~řep ech a 
ratronách Ještě koleo jedenácté, dokud :'.D:Ši vý::iěnu nézorii 

~epferu~il příjezd sanitky. Žádali toho kap~tár.a, aby ~iz 
doprovodil k raněnému na Jiráskov~ ná:něsti 1 kam ae šlo do
stat jen Resslovou ulicí, kte~á je však ;róvě pod palbo~. 
Jel jse:;n s sebou a cy všichni .... te:1 sovětský ka_;;i tán, náš
dll.s tojn:ík 1 dva sani l:éci a já jsme se ;:;řu;;;e jer; dostali na 

r:ifsto ve zd::."9ví„ Ran:§ný mezi :ín: zemřel. Tentokrát to b;yl 
sovětdk;ý voják zastřelen p:._:;· záiškt:;,Jníkom, sr.!'ld z okna jedno-
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ho z protějších dolll1l ••• 
Bylo to potom mnoho stfolby, stáli jEe kryti pancéři 

tankd u Jiráskova mostu a opět - vzrušená beseda� Sovětskj 
podplukovn!k velicí tomu úseku od Resslovy Ulice pc J1rás
kovo ná!něsti a na nábřeží k Mánesu - na otázku, pro� jsou 
tady, odpovídal stejně jako dolili sovětští ddstojnici pfi

tomní té r.sši besedě, Přijeli nás prý chl'ánit před kontrare
volucí •• � Byli jsme tu čtyl'i na čtyti, ti dva aaniiáci. 1 kte
ří již byli pti pěti mrtvých, ten sovětský výs•dlcář byl je
jich šestým padlým a rozvezli po nemocnicích přes )O raně
eych. Pak tu byl kapitán naši arlOády, který se právě vrá
til ze zásahu proti náhodnéw požáru v domě na Náplavni u
lici. Potom občan, který válil cestu z Ruské třídy po něk<>
lika pra!ských nemocnicích, kde nabízel krev, předtím dal 
sedmkrát svou krev pro Vietnam. 

Uváděli jame naše argu�enty a když jsme ae rozcházeli• 
řekli jsme shodně; Neřekneme vém neshledanou, nepopřejeme 
štěstí, eni ruku vám nepodáme. Snad tohle byl ten poslední 
argument. Opravdu jsce viděl v očích sovětského kapitána sl
zy. Zaškubalo to 1 v tváři podplukovníkově. Vojáci, kteří 
postávali kolem a předtím jenom poslouchali� zřetelně sklo
pili hlavy. Odcházeli jsme• ten kapitán ještě za námi pár 
krokC. poodešel a řekl: Budeme If'emýšlet, o ěe� tu byla řeč. 
Bojím se, že v lecče�s máte pravdu vy. Je to strašná tragé
di�. A když chcete, napiěté to." Když je to tak, řekl jsem• 
možná, že si někdy a jinde snad pfece zas podáme ruku. 

(Rudé právo, 2).6.1968, Zvláštní sjezdové číslo.) 

O_v�voJi_udélostí_20._a 2l._srcna_l268_v •�srátu Stámi_bezEečnosti. 

V noci z 20. na 21.8.1968 byla vyhlášena úplná pohotovost 
Hlavní správy STB. Pracovníků.a: bylo kolem půlnoci sděleno, že 
neše hranice p!-ekročila sov-ětská a dalěi vojska států, čleUO. 
Varšavského paktu. Vnozí byli touto zprávou tak ohromeni a 
rozhořčer.i ) že cka�žitě po příchcx:lu �a pracoviště vyjadřova-
li sW.j odpor. Někteří náčelnici jako např. pplk. Vaněk odka
zovali každého do•příslušn,;;'ch ltlezí". Již den před tím bylo 
mcžné pozorovat u jmenovaného pplk. Vaňka, jak mu značně stoup
lo sebevěctom.í. Shromážděným pracovniků:n STB e.e próto neopome
nu�p"�chlubit, že o p_:;:.'.:t..:hoOJ vojsk do ČSSR b;;l informován ji! 
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20.8.68 v ló,oo hod„ na m1aořádné porad, u náměstka ltdn.1-,tra 
Viliama Š•lgovičo. Porad;'"" zdčastnUi podle jeho dlení věi
chrl1 náčeln:íei odbord II. eprávy ministeratve vnitra a ji! zde 
byly rozděleny úkoly a ulo~ena opat~en! jednotli-v,tm náčelníldm; 
!llilpř. 2. odbor měl•• úlrol obaadit v§echn,y kapital1at1eké za
stupitelské ú~ady a velvyslanectví Jugoslávie a Rumunska. Úkol 
zněl; zabránit čs. občandm v možnosti hledat asyl na těchto 
u.t-adeeh„ 

7~ odbor na přímý rozkaz pplk* Josefa Rypla dostal za úkol 
:i:abréni t, aby Ce. rozhlas- mohl vysílat prohlášení předaednictva 
ÚV g;s,:, k olcup"°1 <'!SSR. Pplk. Vaněk později p~ohl!lsil, že vysílá

ní bylo přeruěeno zásah•~ orgánO S'l'B. Kdyl bylo 21.8.1968 ve 
4,Jo hod. vyeíl!Ano úplné prohlášení pře;i9ednictva úv, konstato
val, te jde o podvrh. Jeho pleobmií značně ovlivnilo náz-ttry a 
myšlení os tatn:ích. ITacovnťci 7. odboru v noci z 21. na 22 „e„ 
(as1 40 lidí) pátralo po ,úotech, odkud vyoílaly naše legální 
rozhleaové sta.nice. 

Na správě W nebylo tajemstv1m tvrzeni; že ji! dne 17.8~1968 
přistálo na ruzyňském ietiěti zvláštn:1 letadlo, ve kterém byli 
pracovníci sovětského V7boru státn:.t'. bezpečnosti-KGB & ti s ná
ěelnik".:,t STB připravovali opatření pro okupaci~ Šalgoviě při vy
dáváni pokynO o rozkezO ještě 21.8.1968 tvrdil, že věeclmo 

opatřeni jsou provaděne v souhlasu s ÚV KOC, s že má přímé te-
1efon1cké spojeni ae s. Dubčekem. Toto své prohlá~ení později 
odvolal. Na zasedání GÚV KS:!, kde byl vyzýván, aby se vy Já<lHl 
k obvinění vysílanému legálními stanicemi a zaujal k němu jasná 
stanovisko a řekl, čí rozkazy vlaatně plní, uvedl, že se bude 
zodpovídat jedině tomut od koho je ,dostává. Šalgovtč a J. Rypl 
evolávali poraa,)', na kterých byli přítomni sovětští bezpečnost
ní Jr acovníci. 

Při tuaaováni o rezoluci CÚY KSC, odsuzuj:ící olrupaci 1 ee na 
10. odboru zdr!elo hlasování dee•t přísluěnik-1 v čele s náčel
oíker11 Coufalem„ 

Fplk. Van~k si při vyhlašováni opatření neodpustil ponižují
cí poznáJllky na adresu ministra a~ Pavla v tom smyslu, že "ten ša
šek už bude zalezlý někde ve sklepě", "Hoěka tam už nepus-těj", 
"z kachlíkárny vyhnali Pavlovu operační skupinu"' a rň.zné jiné. 
Téměř váichni náčelnici brzdiii práci stranických orgánů, které 
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měly nejiepll1 Úllyel, eby byla řečena pravda a aby •• kalidj ko
munista k událostem vyjádřil. Dělalo to dojem, to stále na ně
ea čekají, ne nějaký rozhodující krok, který měl p!'inéet náhl,ý 
obrat v celá záležitosti„ Toto očekávání jim vlak stále nevychá

zelo. Zřejmě byli informováni o strategickém 1 taktiekélll plánu 
postupu ol:.upantd. Kdyz už vět§ina lidť byla ja•ně proti okupa
ci, počali běnem 22. srpna používat demagogiclc;ych řeči o věěení 
a vyvraždování rodin přísluAnílru STB v případě odchodu sově~

ekých jednotek. 
Z KS STB Praha pl'iěla l.llformaee, •• pplk. ltolmlr z Bartolo

mějské ulice vyelal pra,covnťkY, aby ietkli s. Sl'Dt'kovekáho. Dal 
i přík.oz k zatčení tzv, mladých př1a1ul!níkd STEi, ktefí se po
stavili za a. Pavla„ 

Po vyhlášení pohotovosti pHšol jako jedtm • prvních do budo
vy Hlavni správy STB bývalý néměsi:ok ministra Klime. 'fsntýt d:en 

byl v budově příto""" i před několika týdny propuštěný náčelník 
VI, správy Bokr. Podle vyJádhn:í některých soudruM byl prý po
volánt aby poredil, jak Odhalovat aísta vysílání legálních vy:eí
laček„ 

aízoní rozvědky•• op!it ujal také funkce zbavený plk. Houska, 
bývalý zástupce náčelníka lI, eprávy Špelina, bvval,ý náčeln:!11 
inspekce Král a dalllí. Soudruha Pe§lla, který byl spolu • delší
mi ooudruhy uvězněn, zetýkel osotnil ~l s pěti ddstojníky bu
pečnostních okupečnich ebord„ 22„e. vydával Vaněk rozkaz lc z•
drž&ní britských žurnalistd; kteří měli na velvyalaneetvi doru
čit f'ilmové a magnetof'onové pásky, zazn8'1enávajíc:I'. řádění oku
pant'.l v Praze., Ještě' 22 „8. odpoledne obhajoval Vaněk proti vět
šině soudruM okupenteké stanovisko. 2,.a. potl.ečovel snab.t iidí 
k otevtenému prohlái1en:ť stanoviska proti okupaci sl.,wy: "Počk~J

te, •! jak dopadne jednén1 v Moskvě, tam mUBí dojit k rozumnému 
kom pr omisul "' 

Pf-1 vyhlášení pohotovosti na krajské aprávl STB v Praze v no
ci na 21.8„1968 byla část soudruhd opo~enuta. Po příchodu do bu
doyy byla část mladých příslušník\\ internována (ss. Beran, Krav
čiak, Lepáč~k a další, kte~ív červnu 1968 utvořili tzv. Aktiv 
mladých příelu§nílm pro min. Pavla). 

Na správě se hovořilo, fe je tam od rán& s~ Císař. Nikdo 
však nevěděl, zda Je internován nebo jde-11 o ochranu. V pátek 
bylo na aktivu fečeno, 1e s. Císaře pustil Molnár. Předtím se 
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vlak říkalo, !se ve e~edu byl s. Cieal- odvezen někam pryč. a 
že prý prohlásil, h kdyby vojeka pl<illla o dva dny později, on 
spolu ee •• Smrlcovslcyln by u nás •ostřili retim. Ve čtvrtek ně
kteří šířili pomluvu o tom, !e Císař a Smrkovský ehtllli do CSSR 
pozvat Bundeewilbr. 

Aal. po 9,oo hod. ve sthdu 21.a. se v kanceláři plk. llolmira 
alu'olllá!dilo několik lidí. Byli mezi ni.mi Hofman st., Peroutka, 
Dubský, Šimoníček, šta!llbereký, Balabán, Lukáš, Klika, Zl.m.er

hanzel, Čad!' a snad i daUi. Molnár těmto soudruhOm ukázal 
na tl'i pl'íelullníky sovětské JroB • řekl, ~•pojedou• ninli na 
tfv KSČ, kde vezmou do ochrany soudruhy Dubček&• Smrkovského, 

lerie&ls a Pavla a převezou je ne KS SNB Praha. Padl dotaz, zda 
si lll8jí vzít a sebou pistole. Molnár řekl, !e ano. Odjelo pět 
aut: dvě eovětoké voli,;;• tři ulle s řidiči Skoblou, Jeníkem a 
dalším:. Jelo se k sovětskému velvyslenectvi. Tam do sovětských 

aut přisedl starěí .D:'.IIJ!, který se ukázsl jako vedouoí celá akce 
a dále sovětský plukovník a Ještě jeden dilstojník. Aute odjela 
na t.1v KSO„ V budově se lů-ásil major v polní uniformě ozbrojený 

samopalem. Šlo aei o velitele zvláňtn:ího oddílu aověteké a.rmá„ 
dy, který měl za úkol obsadit tlv ~- V prvním patře v kancelá
ři č. 70 se muž v brýlích ptel, kde mají kaneelál'i os. Dubček, 
Smrkovský, Kriegel, Pavel s kdo prý zná soudruhy osobně. l'líká 

ae, te se na~ich pracovn!k:d STB dále zeptal: "Kdo z vás je hrdi

ne? Kdo p~Jdo k Dubčekovi a řekne: Jménem revoluční vlády, ve
den4 e. Indrou jste vat do ochrany." Vš1ohn1 prý odmítJ.1„ Poz
ději eo přihlásil HoflllQn st. & horlivě se učil ťormuli. šest 
vybraných bylo pak odvedeno do kanceláře •• Císaře, kam prý by
li také přivedeni••• Dubček, Sriirkovek;ý, Kriegel. V předpokoji 
byli další ooudruz1 z tlv, Sovětští ddstojníci velmi sháněli mi
nistra ~&vle. Když sověti přiváděli•• Smrkovského a Kriegel& 
do kanceláře, musili zvednou ruce a byli prohledáni„ Také a. 
Dubček mlíl být prohl<l<lnut, Odpoledne byli soudruzi odvedení so
větskými orgány z místnosti. Z našich si aktivně počínali Hof
man I Perou ťlca a Dubský. 

V jiném poslání ee vel~1 ektivně angazovel pplk, Zdeněk Ma
cháček„ Asi ve čtvrtek Molnár řekl. 1 že viděl seznam vlády, kte

rý je přijatelný pro sověty 1 pro vefejnoot. Vládo prý v pátek 
vystoupí, přihlásí se k usnesení lednového pléna ÚV KSČ a od-
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eoud:1 kontravevolucionáf-e. 

""" 11• HS--5TB preoomik ooviltaké otátni be•p•čno,,ti Vinokurov tvr-
dU, !• epoJena1 oboad1l1 ČSSR, protože•• neplnily podlÚtllcy ulo

zené na poradách v Čierné a v !!1'11t1slevil. Místo potlačování kon
trarevoluce ee umo!ňovalo její rozvíjen.~ To ae projevilo pNde
věilll v protisovi!tslcych projevech Ulléde!e • podpisových akc1ch 
proti Lidovým m11ioilll. Jeliko! hrozilo reálné nebezpečí, te 
kontrarevoluce vystoupí otevřeně • 11,Ue vypUknout ka!<\fm dnem, 
vyslali apojene1 ne základě Varlavsk, smlouvy své vojska. 

Pokud Jde o•• Dubček•, vyjádřil ee o něm jako o člověku sla
bé vdle, který•• obklopil lidmi, nemaJie!mi •• ooeielismem nic 
společného. Konkrétně jmenoval soudruh;y Kz-iegla a Smrkovakého. 
O soudruhovi Císatovi fekl, te nev!, co chce, a že je to anar
chista. 

Dile Vinokurov uvédl, te byla ohro!ena ča. bezpečnost, I• 
tada přioluěníkO STB byla zatčena, nebo prQpUi!tilna „ služeb, 
rodiny tilohto příslui!nilro byly pereekuovány jak v bydlišti tak 
v zamilotnání. Na n"'1tlcy, !e tomu tak není, ar&',Ullento'81 jmány: 
Houska (býv. rulč. I. správy IIV), Košnar (býv. náč. II. •právy 
IIV), Klimo (býv. rulm.ministra • náčeln:ík HS S'!B), Špelina 
(býv. záet. náč. II. eprávy). Těmto lidem bylo prý ublífeno. 
Jáe v podstatě o Jména těch lid:(, •• které intervenoval generál 
Kotov, hlavn! poradce v ~SSR na ministerstvu vnitra, ji! df-íve 
u e. Pavle, aby nebyli zbavováni funkci. 

V opatfeních, která byla prováděna II. správou MV ve pros
pěch okul"'lltO, hr.U zřejmli významnou roli 13. odbor II, správy 
(náčelník Hovorka), zejména pokud jde o man1pulec1 s vysílači 
a jejich vypnut:!.m v noei z 20. na 21.a. Pokyny dá~al Hovorkovi 
pplk. Rypl. Akcí se zúčastňovali pracovníci Šašek, Netik, 01-
bic, Baoor, Vacík. O celé akci věděl a spolupracoval na ní zá
stupce náčelník• II. správy llubl.ns. 

21.8.1968 v 8,oo byla z př:(kozu Oou:fala (sskretéř Ryple) vy
tvořena skupina prscovník:O II. správy; Beran, Simon; Burián, 
Mráček, Jelinek, Kokta. 

Tato skupina byla dána k dispozici sovětskéD,.J poradci lluclli
novi„ Kolem 9i)O odjele celá skupina s Muchinem a delším ne2né

,:qým orgánem ICGB na velvyslanectví SSSR. T~ se Muchin setkal 
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& dalšími pracovníky KGB, zejména Vinokurovem a s bývalým po

radce• na I. správě MV (do r. 1962) Molčenovem. Po desáté ho
dině si Muchin vyžádal čtyři praeovnílcy ze alrul)iny • tím, lltt 
ukátí kolonmD. aut rO.zná místa v Praze. Burián a Jelínek vedli 
kolonu na ministerstvo spojO, do rozhlasu Mrá~~k a na KS SNB 
k Molnárovi Jal na výslovné přán:í Muchine Kokta. 

V této době byli již v budově velvyslanectví ,SSSR Švestka, 
Piller, Indra a dal§í 8 kolem 10.00 hod. při,Pl Lenárt. 

Kolem 10,Jo od,jj!l-& kolona 19 tertlcó 1 kte1•)u vedl Simon na ÚV 
~. S kolonou jeJ.. líuchin, ně-koJ.ik dalšich pracovníků ICGB, 

z nicht jttdon •• pravděpodobně Jménuje NalivaJko (Jde o vedou
cího fun._~clonáře KGB). 

Po ptíJezdu na ÚV KSČ, který byl jiz obeezen, bylo zjištěno, 
ze Je ta111 1 10 pracovníků ID> :sTB Praha, kteří prováděli z•tl!ení 

sa. Dubček.a, Smrkovského, Kriegle, Špačka„ Ná ÚV K:::t byl 1 dal

ší pracovník Km3, který byl během roku v Praze na II. správ& MV 

pH Jednání po linii 111&lých ambasád. 
V budově llv i::.sč zajištov'ali KGB ze,jména odsun internovaných 

soudrutru a kontrolu celé budovy, pfičemž jim zejména pomáhal 
s. Devid, vedouci spojovacího odděleni dv KSČ~ Dále pořizovali 
seznamy pracovniků ÚV e přitom j1m pomáhal prý s. Kaska 1 pomoc
ník s. Koldra. K Jednotlivým Jménňm tento pracovník ÚV uvádl!l 

poznámky, zda ,je "dobrý" či ne. (OS) 

Vf Z V A 
••lit•l• 1p0Jenecl<fch voJ•k • Pr••• a Stfedoč„k6a kraji 
------·-------------·-----------------------··--------~-
V •'J1111 ••~ ,otojného pot6clltu a noraálnt, nerulené čin

nosti atátníoh orgánd, bylo ztísono voJeruilcf ••litalatví v ai
atf a Stfedo~••kfa kraji. 

11.71 J••• povlfen povinnoatai vojenského velitele a s tfto 
nó povinnoati • slJ1111 ol>čand hluniho aěeta Prahy a Stfedo
čulcého kraje v y h 1 a I 11 j i: 

l, S cíl•• ujistit bezpečno•t pracujících a ochránit 001-
vat•l• Prahy pfed nebezpeěía ohrolen! akc6ai •~tr4anícb a 
chuligánekfch livl6, •• kterfai •• aetlulvali Pralané T nedáv
ných dnecht obracía •• na vleil,bny obč•~ • lata a proabout aby 
n•ní-li to nezbytn,, nevych,seli •• svých do1K1•d aesi 22,00 
hod. Teěerní al 5.oo hod. ranní. Je ve vla•iní• a,jau občanO, 
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••Juna dětí a aládele, ab~ ae v uv•4•n4 době nesdra!ovali na 
ulicích a v parcích. 

2. !I do odvolání zlil<•• konání vefojn;fch snroaáldiní a jiných 
podobných akcí• platností od pOlnoci 21. srpna 1968. 

J. Vě•• p~íslui!nja odpovědný■ tunll:cionál'Olo zajistit pl,Ynulou 
činnost obchodní aítl. pravidtlno.st dopravy, plni chod elektrá• 
ren a Podnikd zajiitujíeích elulby oby1at • letvu. 

4. Vzhlede• ke vznikl' aituaci povaluji za nezbytnf, aby roz
hlasové• televizní vysílání a vydávtní doníkd, t1d•níkd a ji
ných tiskovin, bylo podmíněno souhlasem ptísluěných orgánd. 

5. Obracím•• na občany a věechny odpovědn4 !'u.nkcionál'o Pra
lcy a Sttodočoakého kraje e nal6havou Udost~ ptíoně dodr!ovat 
poladavky této mojí výsvy. 

Vojensk; velitel 
v Praze a Sttedočeakém kraji 

gsrdovj genar,1-poručík 
I. Veličko 
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ervRTEK 22. SRPNA 

1130 hod. Skončila achd&a ~áati ělend 1!v iree T hotelu Praha, 

/OS/ 

~!!..!!~!!!!!!ill!..! prO.b•~~-!~L~~!!-~!_!f!!~-!..~~
!•lu PrahaL_před!!!!!!!! na xry.m!!ořádn,m •~!•du_KSC1 

21.arpna oe aello odpoledne v hotelu Praha 22 čle

nd !!v, několik dalších ae dootavilo v p..Cblhu jednání. 

Večer přišli na zuodání pod ochranou zbraru'. okupantd 

Kolder, Indra, Bi!ak a Barbí.,..k, PřitOllllloot aovitekých 

dwrtojníkd změnila předchozí pootoj některých ělend 1'Y. 
Junými kolaboranty•• ukázali Meatek, V.Kový, Jekel, 

Indra & Kolder. X nim ae přiřadil i Piller: ládal, ab7 

1!v přijal usnoun:í, v !1111! by nesouhlasil •• avoláná 

mimořádniho XIV.sjezdu - ktor;1 by prý zoatřil • ituaci, 

Piller lállal, aby delegáti byli posláni do krajd a okre

ad a uklid!\ovali napiti, 

Přea přítomnoot okupačních ddstojníkd nemohl nikdo 

• člond ~V potvrdit, !o b7 někdo neb některý ě•ekoalo

venak/ orgán ládal o zásah a okupaci země ozbrojenými 

o1lami aisnatářd Varěavakého dopiau, 

Teprve před pdlnoci 20.orpna dostalo pfodoodniotvo 

1'Y KSe dopia 1!v KSSS, T nimi byla ěookoalovenaká atrana 

obviňována nedodrtenim dohod z e1erná a Bratiolav7. 

e.akoaloveneko prý nezastavilo polemiku, kampaň proti 

eignatáfb Varěavekáho dopisu•• prý naopak stupňovala 

/organizováním "výetřelk'O." na Staromiatakém náměstí a 

před budovou 1'Y KSe, otejně jako podpisovou kampani pro

ti Lidovým m111oim/ • ve'deni &treny prý dovolilo tiekU, 

rozhlasu a televizi, aby ae zeataly generála Prchlíka & 
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Jeho spolupracovník'd. V dopise byl také ostře kriti,ován 

eeatmír Císař jako taje:nník odpov~dný za činnost ěe, ko

munikačních prostfedkťt. 

Vedení naši strany. stejně jako pfedeeda Č9ekoelo

veneké vlády inž.Oerník, •• tady o Úmyslech KSSS dověděl 

ve chvíli, kdy už okupaění jednotky překročily naše vý

sostné hranice. 

Zaaedání ÓV, jehož se zúčastnila aei třetina jeho 

ělent, přijalo 21.erpna komuniké. V komuniké ee podporu

je zejména ta část probláěaní předsednictva ÓV KSO vyzý

vající ke klidu, rozvaze a pořádku, Dále zasedání třeti

nového ttv potvrdilo, že nepřipustí návrat do předlodno

výob poměrtl a vzalo za základ další činnosti strany 

akční program. V závěru komuniké vyzývá k navazování 

kontaktt e veliteli okupačních jednotek. Komunik' vzalot 

jak ř•kl M.Vaculík, okupaci eeakoalovenska jako realitu, 

ntvzalo věak na vědo~í druhou skutečnost - pobouření a 

jasný neaou.~las ěeskoalovenekého obyvatéletva e poatu»em 

aignatáM Var~avského dopisu. 

Kromě přijatého komuniké byly dálnopisně zasl,lny 

krajským výborfun strany a~ěrnice, kter4 vlak zasedání 

třetinov,ho nv neznalo. V těchto směrnicích• ostře se 

rozcházejíoieh ee smyslem komunik~, ae ve ekutečnoati 

dávaly příkazy ke kolaboraci a okupanty~ 

/Mladá fronta, 23.8.1958/ 

Leták n.p. Polygrafia Praha 2 

Kdo mluví_za národ? 

V nooi jeme alyieli, že 4 nejmenovaní soudruzi, 

členové tlv KS~ a revizní komise • ee obracejí na krajská 

výbory strany a tádají zahájení je'hání • okupaěními 
jednotkami. Tich, kteří se v době nejisté, ale pro národ 
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iivotni dil.ležité, zdráhají udat evá jlt.éna pod oficiální 

prohlášení, by oe nalilo možná ví••• Jo to však projev 

obavy z toho, le budou národe• odaouzeni jako zrádci, 

lctefi svt,a jednáním nabádají národ ke zraU. Ke sradi 

v1tfčenjoh c1ld a zapomtnutí na a.Duběeka a oatatní 

pi'edstavittlo strany. Ke zradi tich, ktofí celým svým 

ordcem a duií dávají vie pro blaho společných zájad ob

ěo:nd nalleho otátu a neváhají pro tuto sprovodlivou vlo 

položit i život. 

Ji! dříve jsme u a,Bil"al<a, Koldera, Barb:írka a 

Indry mlli pochybnosti o tom, zda to• akěnim programem 

naií strany myslí ek.utečnl dobh. líká ••• lo není špro

chu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Obrao:ím.e •• proto 

na vieehny vedoucí představitele našeho atáto, na. členy 

ÓV XSC i na delegáty ojezdu. Provitte a odou!te takový 

zp~ob jednání, který je cítit zradou svobody, socialia

JDU a vrhá hanbu na naě1 stranu a celý nái národ. 

Polygrafia, Praha 2 

3100 hod. Sovltak& j•dnotka /ae třemi obrněnými transportéry/ 

obead1la redakci a tiskárnu Svobodn4ho elova. Věechen 

teonniekj poraonál byl izoloTán a bylo zntmožněno vyjití 

zvláitníbo v7dáni STobodn4ho olova, Ráno k 7,hod, byli 

zam.latnanci propuiiěni dom~ z redakce bez dovoleni vzít 

• oebou jakýkoliv tiakovi materiál, /R/ 

V ranniob hodinách. Situaěiú leták zuěřenj proti kolaboran

tllm a zrádota. 

lait_OdfOVěa_Zf'!ěodm 

Probudili jOll!t ••~•neveselého jitra, do druhého 

dne prot1prá-tní okupace evohodného Oeskoelovenska. A 

krom, etateěn4ho hluu legálního nezág1a1,no Os.rozhlasu 
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j.,.. •••l•ehli i hlae j1n,f, hlu tich, kteří z miloeti 

okupačních Úřad~•• chtějí T;rdáTat sa mluYčí naií kRu

nistické at,..n,, za mlu•čí čeakých a alov11111k,ých dilní

kO., rolníJco.. intaligenc,. 

Je lhostejné, poneaou-li v příitích hodinách a 
dnech jejich výzvy jm,na Koldera ěi Kouckého nebo koho

koliv jiného. Našimi jedinými logálními pfedataviteli 

je Dubčeldlv ttotřední výbor oe, proaidont Npubliq Lud

vík Svoboda• eern!kova vláda a Smrkovak,ho parla•nt, 

naše Národní fronta. Věřáe jim a oni viří nám. Tuto 

obapolnou d~viru nezklameme. A neesíme ji zklamat 11-

jméne tím, !• b7chom popřáli sluchu hlaetm lidí, pro ně! 

slovo zrádce je jedini• správni,n označením. 

Stavíae •• za alova ělenk1 ~etfedního vfboru KSe 
inl.J&nkoTcov, pronesená dne• ráno n •vobodn, ea.ttl•
vizi a rozhlue a po!adující, ab7 llv etre.ny zuedal per

manentně a U111ožnil normalizovat nái tivot naruěený oku

pací. Souhla1íu a její výzvou k Prdan:O.at aby byli 

ukáznění, neprovokovali okupaění vojtka a nez&Tdali ji• 
tal< příěinu k zµrolrom, jejich! brutalitu doniděuje 

rozatříl•ná faaáda Národní.ho mu•••• troeky před budovou 

rozhlasu a zb7te~ně prolitá krev naiich lidí. 

Vtiříme našim evobodn~ zvoleným. záatupcfim., nal1 

straně a vládě, Národnímu shromá!dini 1 &aké n'-ródní 

radět nev~řím.e zr,dofun a kolaborant'llm ochotným sa aín 

Oočovice prodat naii eocialietiekou i národní ěest, na

št evědomí a upřímné odhodlání vybudovat demokratický 

eocialia1W.1. 

Neamí mít nali podporu, musí být zahrnuti naiím 
opovrlenim a nanávietí. V tom jaae zajedno - komun1et4, 

'••nové jiných atre.n, bezpartijní, lidá Těřící i bes

viroi, věichni poctiví občané Oeskoeloveneka. Naií 

zbran! nejsou tanky, děla a aam.opaly, ale naše jednota 
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a ••111.knutoat kolu legál.níob atran1okých a etátnioh or

gánd. 

Odpovéa zrádo~ jo tedy jodiná - opovrioní národa 

a odmítnuti mít B nimi cokoliv apole~ného, neplnit je

jich p?ikazy, bjt hluohjm1 k jejich vý1vám a llivým pro

hláěonim. 

Pryl•• zrádci! A' i1Jo svobodná Npublikaf 

VýzYa_občantu:a 

Ode dnoěniho rána začínají podpisové alte• za pro

puštění iloxandra Dubčoka. Připojte i vy avťlj podpi• ! 

Netvořte věak hloučky a neprovokujte okupant1 - na

ši jedinou silnou zbraní v aoučuné chvíli jo d*atoJni 

klid• ignorování okupantfil Okupanti usilují o to, aby 

rozrušili naěi jednotu a získali l'lalovlrné pro zradu na

ií vlasti. Nikdy to no•n~• dopuatitl! 

V ranních hodinách/?/ vydali komunisté generálního štábu 

čs.armády tento leták: 

Rezoluce komuniot* g,,nerálnf.!!o_ětábu 

Ko&uniaté generálního itábu 0SLJ. oatfe protestují 

proti dál• trvající protiprávní okupaci naší republiky 

vojaky Varěavské amlouvyt která porušila Yiechny normy 

mezinárodního práva a narušila základní vztahy mezi 

esu a oatatnimi armádami Varšavské 8!11louvy, které se 

•Účaatňují okupace naší vlaoti. 

J•dnozn.aěni a d~razni po!adujeme odchod okupa~ních 

•ojek• úzolllÍ OSSR, uvolněni naěioh řádně a demokratic

ky zvolenjch atranielrjoh a atátn!ch činiteld, kteří 

jéou neprávem internováňi olrupaěními orgány~ Do opuštění 
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naěeho d••aú Těomi okupačními vojsky !ádáme, ab7 talo 

ToJ1ka ihned opuatila naile měota a umo!nila tak pl:,,,.ulf 
ohod noieho národního hospodát1tg-í. 

ProhlaěuJ•mo, !• neaouhlasáe s um.llo .-:,tváfei,;fai 

JakjlaikoliT frakcoai 1'v KS~ pod úit1tou okupačních or

gánd •• Jakl,,tikoliT mošnami T nalí legální Tládl. 

OdauzuJ•m• kolaboraci a okupačními vojoky Jako dd

otoJníci - komuniaté gonorálnťho štábu 0BU •• k ní ni

kd7 noprop~jěíu, proti našemu lidu nikd7 nev,atoupímo, 

bud••• r.apelnovat Jedině rozka.,- ndeho Trohniho veli

tele pne1denta rtpublik7, armádního generála IAldvíka 

5Yobody a jako komuniet, budeme plnit uanaeeni & Tydanou 

linii jedině Dubčekova atraniokého vedení. 

Po!a<luJomt okam!ité konání XIV,mimofádného •J•zdu 

xse •• Úěaati řádně a demokretick1 zvolených dologétd, 

včetně ooudruhO Dubětka, Smrkovského, Corníka, Jrriogela, 

Cíoat• a !paěka a Jeme připraveni •abezpečit nerui<tnf 

prt.běh jednání XIV.sjezdu KSC. 

Proeáe, aby toto naše provoláni bylo po oolf dneě

ni den TT•íláno a ěiteno věeiú doetupnými proetttdkl čea
koalov•nsk,ho rozhluu. 

Praha 22.erpna 1968 

Situa~ni •PriT& • Ditak4 fakultní noaoon1eo y Prase. 

2i_•rovan4 dl!i le!i na chodbách 

Ortopedická klh1ka Ditekf fakultní namoonieo •• 

ooitla pod palbou zbrani od Palack4ho aootu. Byl zničen 

op•ra~ní 1ál a poěkoz•na celá budova. Operované děti l•

ií na ohodbáoh a Je potřeba je pteeunout do jin,ýoh budov. 

Vedení Dl\teké fakultní n•moenioe ládá, aby•• okwit5 

přeetalo eo stříleni~ na budov1 a abJ mahli být z budov, 

převezeni ne~ocní. 
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Ve ohTili, kd7 jOlllO dostali s nemocnici epojeni, 

podep11ovalo vedeni a vě1ohn1 zamietno.noi Iillt•ki takult

lÚ neaoonice UX v Praze; 1,kaři, Tyeokolkol,t! profe•o

f1, laboranti, eeatry, eanitáf-1 & pomocný peraonál r••o

luo1 proti olrupaoi naši zemi c1zila1 vojsky Varlavaki 

smlouvy. Zállaji1 l/ okamžitý odchod všech oizioh vojek 

z ndeho dzemí, 2/ propultění zatč♦nýeh a internovanfoh 

pted•tavitol~ atátu a atran,, 3/ okamlité svoláni XIV. 

•J•zdu KSe za Účasti viech demointicky zvolených dele

gát~, •• Úěaoti vedeni strBZ17, Jmenovitl Duběoka, Smrkov-

1kého, Kriegla, Spaěka a tajemníka úatředniho výboru Ci-
1ate, 4/ uaoln1t činnost logálnioh přodatavitel~ našeho 

atátu, preoidenta L.Svobody, phdsedy Národniho •hromál

dlni Smrkovského, vlády republik, a jejího př1daed1 Ing, 

eornika, ~V Irae v čelo I Á,Duběokom. Odousujue kolabo

nění akce Indq, Koldera, Biťaka, Barbírka a Yěeoh, 

ktoři budou náoledovat. Á neoehviJně vitím• svým ideál~ 

a lidu tito zemi. Jestli!• vlády SSSR, Poloka, Mal!araka 

a Bulharska nevyhoví našim požadavkOm, z'O.etan• z náa jen 

mrtvý národ. 

/Lidová demokracie, ,.zvláitni vydání, 22.8.1968/ 

Po 81 00 hod. Skupina oovětekých vojá~ pronikla do budov, 

CSAV na Národní tfidl. 

6,55 hod. Redakce Zemidilakých novin byla obsazena sovitokými 

voJáky. 

Ve čtvrtek 22.arpns v 8,55 hodin byla okupačnimi 

vojsky zabrána redakce Zemldělakých novin a radaktoři 

byli z nda.koe vyhoitoni. Byla ni!m odebrána tiskárna a 

viechny prostředky pro no:rm4lní vycházení našich novin. 

Přesto r•dakce Zemidělakjoh novin pracuj• dál, v ob,aze-
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ni, lrteré znáte. Máme zatím molnoet své nov1n7, 1 kd7! 

v omezené mífe, jeiti t1eknout. 

Rozhodli Jeme ae, le budeme do poslední n&aí mo!no•

ti věrně •loužit naěemu lidu a Jeho pokrokovým ideáltan 

demokracie a eocialiemu. 

Uznávó.m• Jen pi'<ldstavitole nafií otátní moci, kten 

jsme ei v minulých měsících zvolili a kteří v této chví

li nezradili. Každý zrádce ztrácí mandát mluvit jménem 

naleho národa. Jame rozhodnuti timto zrádct.m odmítnout 

poslušnost. Ve cl:l.víli, kdy•• pokusí jekýmkoliv zphobom 

zaatlhnout do naěí práee, přeataneme ~ále pl"&covat • 

Vyzýváme i vá•• naae přátele a ětenáře, &bysta od

mítali poslouchat kohokoliv, kdo •1 m,yelí, !e pfiila je

ho chvíle, a dere•• k moci a ke korytfm? Podporuj~• 

č•etn4 ko~uniaty 1 kteří dlouho bojovali za obrat T naií 

politice, a po lednu 1966 - věrni núim národ1lm - vfno
vali všechny eíly Pr<! obrodu naší vlasti, pro alrutečni 

humánní, demokra.tiok.ý eoc:1.alieaua! 

At lijo soudruh Dubček, Sl!l.rkovský, eorník, Cí9af, 

Kriegol a dalěí etataění •1nové této země, které okupant 

protiprávně zatkl nebo internoYall 

ZachoveJte klid a rozvahu, nedejte•• yyprovokovat 

a neumotnlte okupantsley?a. vojak'O.m, aby zneužila provokaci 

a zabíjela naše lidi. 

P""'atujte: Okupant,lm ani jejioh pfisluhoTaěilm nepo

máháme, nic nevíme. nie neua!me, nic z jejich nafiz•ní 

nevykonáváme9 

kolektiv redakce Zamědělakýeh llovin 

Kolem 9100 hod. začala opět vysílat čs.televize. 

9100 a! 10,52 hod. pokračovala 26.mimořádná plenární och~•• 

NS za ctčaeti 162 poslanet. Pl~nUl'A schvál1lo dop1a parla• 
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menttoa SSSR, PLR, !!DR, llLR, l!LR /poolanoc Ilonek H zdr

iel hla• ován1/ a proteotn1 prohlášení atlreaované vládu 

a parluenttlm tlehto etát~. Plénum NS rozhodlo Te veěer

níoh hodinách zulat oba tyto dokulllent7 na Yid0lll1 vol
vyalanctoa Rumuneka, Jugoalávie, .Ubánio, Cinaki lidov4 

republiky, llongoleké lidové republiky, Korejeké lidovl 

demokreticki republiky, Vietn&meké demokratické republi

ky, r&prezentac1 lronty národního osvobozen! Jilního 

Viotnamu a velvj'Slaneetví Kubánské republiky. Plénum l!!l 

dtlo povifilo pfodatdn1ctvo vypraeovánim provoláni k oby• 

Yatolah'u. /llateriál7 lil!/ 

Národni ahromáldini 0eekoolovenaké oocialiatieki re

publ1k1 fádně zvolené ~eakoalovenokýa lidem jako ntjv,ii1 

orgán otátní •od ouvorenního atátu a tádni avolani pre

• ident ... republiky 

kategorick, proteetujo u ylád a parluentd pěti atá

rC. VariaYak4 amlouvy /SSSR, l!Dll, PLR, IILI!, BL!t/ a 

pfad tváří celé avětoYé vefejnooti 

l. h Udný úatavn1 orgán essa nebyl ZlllOOnln k jednání 

ani n•dal k němu souhlas ani nepozval okupační j•d

notky pěti etát~ Varijavaké emlouvy, 

2. l• povaluje okupaoi Ossa za aamoovaný akt násilí v m•• 

zinárodnim měfítku, jot odporuje záeadlla spojenookýoh 

aaluv, které OSS!l a těmito státy má, 

3. !e v•náší ostrý protest vládáa a parla,nentťm! těchto 

zemí, které•• okupace Účaetn! a požaduje okam!it, 

ukončení aktd náeilí rlě1 eeskoslOYenslru, jeho obyva

t • letw, olatlň1tá eta!ení vojsk a normalisaei mez1114-

rodníeh vztah~, 
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4, !• eoučuný otav považuje za stav kritj.clcý, ktoriia 

joou ohro!•ny viechny doaud ujednané dohod7 a amlouv, 

1 eeako•lovenekmn a jmenovanými etát7, 

5, !o J• rozhodnuto podniknout věechna potřebná opatř<lní 

pro zajiitění suverenity čoekoalovenekého lidu, Upo

zori\uje, !e velkeN morální dtuledk1 okupace, tfkají

oí •• avětového k0111Wl1atického hnutí, dopadají v pl

n6m rozaa.hu na hlavy vlád tich zemí, které ee okupaoa 

Ceakoalovenska Účastní, 

6. i1 jako jedinou zákonnou vládu eeskoaloveneka uznává 

vládu ptsdeedy a.Ing,O.Oerníka, které v kVitnu dalo 

dtvěru a po!a<luje jeho ok...,titý návrat do !unkeo. 

Národní ehromáždlnfvználíí rozhodni t,to oltaml!ité po

žadavky na předetavitele okupaěních Jednotek v Cssa, 
l. Oku,l.ité zastavení věeeh bojových akcí, veikarého po

užívání bojové techniky, kteN ohrožují hezpaěnoot a 

životy našich -0b~an~, 

2. okamžitý odchod Těech okupačních Jednotek s CS5R; 

před odountm okulité etažoni všech jednotek z obvo

d~, aěot a aidlilt, 

). neYmlěování •• okupačních orgán~ do činnosti ěesko

alovenských orgánd, Úřad~, inatitucí, úvodd apod. 

4, olcaml!ité vytvoření podmínek pro normální ěinnoet 

věech otétních a politických orgán~ a jejich funkcio

náH, 

5. okom!itd propuětlní eoudruh~ Duběeka, Smrkovokého, 

Kriegla, Cerníka, !paěka, Cíaata a daliíoh; oznámení, 

kdo dal příkaz k jejich internaci, kdo ji prováděl, 

kdo vedl výslechy apod. a oznámení řaěeni d~ledlro. u 

sovětských nebo jiných atátnich ptísluěnildl okupač

ních jednotek, 

6. oksmžitý návrat do funkcí předsedy Národního ehromál

dlní a.Smrkovského, předsedy llv lil' a.Kriegla a přtd-
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oedy Ol!R a.Ci•aře, 
7. okamžité navráooní veikorýoh proatředkO dopravních a 

jiných, které ~1 okupační jednotky bez vidomí a proti 

vťlli c.aiHeh c ·gánťl pf'isvojily, okem!! tó propuštění 

vš•ch zaměetn&ncťl, kteří byli zadr!eni, 

8. ob:o.ovsn-:. spojů - rozhle.au, televize,- dálnopis.t, tel•

foni í ,1h .d.nek, .ioětovi,ibo etyku vnitřního 1 m•z1ná

roCního, umo:něnj norrnábí ~innoati vě•m redakcím a 

polygre.f~ ~'!'. :; 11 zařízením. 

Národní shromáždini kategoricky žádá, aby ae neodklad

ně doetavil ptíeluiný odpov!dajío! po~itieký činitel, 

nebo ě1n1telé piti etátt Varšavaké sm.louvy 1 který by 

nejvylšiau orgánu státní moci v easkoslovensku a kon•ě

nou platností vyevitlil nezákonn, akt1, k nim! doělo a 

zajistil splnění požadavlál., kteN jsou zatím. Národním 

ahromá~děním vládáa p~ti státt Varšavské smlouvy a oku

pačnímu režimu předkládány. 

V Praze dne ~4~erpna 1966~ 

9,20 hod. ~e~rozhlas -ohlásil v~•aledek pod~isové akce v Gott

waldově na odvolání poslance Indry .1 fnnkce. :Bylo sebrá

no nejméně 20.vco ;:odpist na Jeho odvolání. Občan, Gott

waldova l1tujít že byl kdys~ jejich občanem. 

9,55 hod~ Oa.ro~hlaa vysílal zprávu, že telegra!ni úetředna 

v Praze je okupována. 

101 30 bod~ e• .rozblaa: nú:iěetek ~iniatra vnitra. V.Salgoviě 

••spojila okupsěním1 ~ojaky a Yydává příkazy k zatý

káni našich oběant. 
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generální etávce dr.es ve 12,00. Hodinová atáTka má ~y

jádřit protest našeho lidu proti okupaci. 

Situace v pralak, dopravě• stanovisko prdekýeh dopravái:O.~ 

Prohlášení komuniat~ a vieoh_fr&ajících_Dofravniho 

fOdniku hl.a.P~! 

Prelaké vtfejnoati, vládl a celému národu! 

Komunieté a odboráři Dopravního podniku hl.m.Prah;y 

projevují neoouhlao • poslednílli událostmi v našem stá

ti a Udají: 

- okamžitl odchod okupaěníeh vojsk z naieho Ú~••!, 

- umolniní jednání za nall• národ;y nalilll právoplatnl 

zvolenýa ~áatupc'OJa, t~J- pr•a1d•n1u Syobodovi, •· 

Dubě•kovi1 inž.eern!kovi, e.Sukovakámu, dr~Cíaafo

v1 a dr.Kriegelovi, 

zároYeň ~ádáme zrušení Jejich :1nterna.c,, 

- označeni člont rtv 1rae, Jcteří ae zproneTlřili myi

lonkám a zájmjlm OV KSO, za zrádce a kolaboranty. 

Ujillfojeme, že komunisté a odboráři v DP se budou 

orientovat výhradni podl• pokynt dosavadních řádni avo

len,ýah orgán~ etren1 a vlMy ale•• nedají získat do 

~•nýab polit1olcyob & bospodářekýeh funkcí, které jia 

budou nabízet okupanti. Udělají vie pro udrf.eníklidu 

na na,ieh pracovištích a n• dopuati 

vadním fldení provozoven, závodt a 

okupMttl.. 

Podnikový výbor X:SO 

Vedeni Dopravniho podniku 

/Dopravák, č, 33, 22.8,1968/ 

nucen, změny v doea

podnikt ze atran7 

Podnikový výbor ROB 
Podnikový výbor CSM 

Pra!&ti dofravá~i atojí na svých místech a ve ztí!ených 

podmínkách obnovují chod měateké dopravy. ~estofe 
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v Praze byl vydán zál<az vycházení do 5 hodin, bylo od 

5,00 do 6,)0 hodin ze 49 autobusových linek v provozu 

plných 33. Personál ae sna!í dodr!ovat trati a podle 

okamžité aituaee je upravovat. Tramvaje vyjely kolem 7. 

hodiny na n~které trasyt pokud jim to narušení troleJo

v4ho vedení a kolejí a poatavení okupaan!ch Jednotek 

do~olilo. 

/Veěerní Praha, 12.8.1968/ 

ffádralí •• enaií obnovit provoz 

Doprava jednotlivými omiey J• organizována takto, 

• nádra!í S..íehov odjí!dějí vlak;y na Pl•e!, z Libni-Hor

ního nádra!í oměr Pardubice, • llubenae amir Kralup7, 

Moet. Neratovice, z Vriovio amlr eeaká Bud~jovic•, 

z vnitfflích nádraží Je v provozu jen Těšnov, odkud se 

vypravuji vlaky ve smiru Lysá nad Labem, Kolín /přee 

Nymburk/, Kralupy a Diěín, Hlavní nádraží a nádraží 

Střed jsou pod kontrolou okupačních vod•k a tudí! abao

lutni vyřazena t provozu. 

O konsolidaci ae analí i autobusová doprava, Z 1lo• 

rence vyjiždiji spoje všemi smiry. Spojeni není pouze na 

linkách do Brna a Liberce. Poštovní Úfady jaou i nadále 

uza•feny. Meziměstská telefonní centrála vlak pracuje 

normál.ně. 

Nemoonioo na Karlo~! náměotí přijímá od ranních ho

din stovky dá.ro~ krve. takže záeoby jsou zatím dosta

točné. 

/Večerní Praha, 22,8.1968/ 

Neeouhlae!me_e fre.kcionáfit 

Pracující n.p. Aritma Pra.ha vyjádřili n~souhlas 
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o činnootí trakční skupiny 1'v xse /Bile.k, Kolder, Barbi

rek, Indra/. 

Zádají Ok8llli1tý a bezpod~ínečný odchod okupačních 

vojek. bazodkladn4 :propuštění 1ntornotfaných 1Íatavn.1:eh & 

s:tranických ~initel'O. a oke.::nž1té 3volli.'"1Í r:r·t.J!~ez1u, ~t

ho! dtlegát,la p:racuJíci &ri.,.y pookytnou plnou podporu, 

Nebudou-li dnes do l8.hod1ny všichni internovaní 

Úatavni a straničtí činitelé propuštěni, připojuJe •• 

;l.ritma k výzvi VZKO a ok-itě vstupuje do generální 

etávky. K této atávoo vyzývá vieolmy závody naií vlaat1. 

/Večerní Praha, 22,8,1968/ 

Prohlášení ~etfední rady odbor!\ vládám SS3R1 PLR, NDR1 IILR a 

fil,l! 

Plni podporujeme výzvu Národního shromá!diní k čea

koelovonskélllll lidu o oituaci vytvohná násilnou okupací 

Území CSSR vojsky Varšavská smlouvy. 

Vedení ttRo znovu zat.rasňuJ•• !e protiprávní oku.pa

•• essR vytvořil& pro lio eeokoalovenska nejen nepřija

telnou politickou situací, ale zaěiná. ji! vá~ni ohroio

vat některé životně ddle!ité úaoky hoopodářokého !ivota 

semě. Jsou ohro!eny doprava. zásobovW, dodávky paliv 

a elektriok, energie, vzn1kaj1 poruch.Y ve zdravotnictví 

a dalěíeh Ús~oích národního hoepodá~ství. 

Jménem 5,5 miliónd člen~ ROH obracíme se e nal,ba

vou výzvou r..a vlády SSSR, PLR• lfDR, MLR a BL:R, ab7 re

spektovaly státní au~erenitu essR a ihned odvolaly svá 

vojska, která brání zákonné vládě OSSR a ostatním prá

vopl~tně zvoleným orgántm ve výkonu jejich svrchovaných 

funkcí. 

22.8.1968 /eyklootilovaný leták/ 
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Se smutkem v ardoioh •• obre.eime tentokrát na vás 

my, kteří jsme do•ud otáli v předních řadáoh těch, kteří 

vždy od~uzo~ali násilí, a&r•si, al již to bylo kd•kol1v 1 

v~dy jeme projevovali Úěinnou aolidar1tu obitem. 

Nyní jme tom:,, kteří j•me oběti náailí! Nyní jsme 

to~,. kdo potřebuje solidaritu. Ja~e obviňováni I nlče

ho1 čeho jsme•• nikdy n•dopuatili a dopu•tit neohtili. 

mnže-li to někdo dobře poooudit, pak jate to 1 TY, kteří 

jste a námi vžd3 spolupracovali, znáte nale názory, a 

nejen naěe názo:71 ale naie konkrétní ěiny. 

Xdyb1ohom byli obsazeni i~perialietickou armádou, 

bylo by to bolestivé, avěak být obití agrese avých nej

lepěíoh přátel, je nepochopiteln,, vede k nedftvife maz1 

věemi pokrokovými a mírovým.i silami. 

Chtěli ~sme svobodné, socialistické a demokratické 

0eskoslovensko jako nedílnou součást eoeialietického tá

bora. Chtěli jsme eoo1alis~u• hluboce lidaký, kde si bu

de skutečně vládnout lid. Jam~ aleny Varšavekáho paktu, 

který náe měl chránit pfed agreai 1mperial1amut neuchrá

nil nás vi!ak ani před okupaci přátel. 

Protože Svltová rada míru vždy iauJímala stanovisko 

ke každé agresi, proti každému porušování lidských prá•, 

očekáváme, :že tak r,činí 1 nyní. Podpoftet prosím, náě 

jaený a nekompromisní požadav&kt okupanti naěí zemi ee 

mueí ihned stáhnout, má-11 být jeětl nico zachráněno. 

Je to nejen v zájmu náe, ale 1 celého socialistického 

tábora 1 světového míru. 

Spoléháme na vás! I.q,formujte věaob.ny mírové •ýbory, 

vžd,ri jde o avltový mír! 

l'rahll 22.8.1968 Ceakoelovenekj výbor obránc~ míru 
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Prohláliení Obvodní.no výboru KSO v Praze 4. 

Občanťlm Prllll.J:_ 4 

Plánum Obvodníno výboru Kllll v ?raz• 4 projednalo 

dne 22.srpna 1968 současnou eituaci a na podklad.i zpráv 1 

které má k dispozici, prohl~ěujeo 

1/ nadálo trváae na okamfitám odchodu olrupa~níon vojek, 

2/ !ádáme okam!ité propuštění intsrn~vaných člent nd•-
ní •tran1t ěl•n* vlády, Národního shromáždění, Národ

ní fronty a Národní rady, kteří joou jedině oprávně

ní Jednat jaénbm naě1eh národfi a 1tran7 a zajistit 

• n•Jkratá! době normalizaci politických a úatavníoh 

práv našeho lidu, 

3/ souhlasí••• okamžitým svoláním ajezdu ltS~, lrterý ~•

d1ný má v této rižnli době mandát: ro:z.hodnout jménem 

cel, strany a ve proap~oh ,váho lidu, 

4/ odmítáme a diatancuj&me se od •šach fOkuet Se.IQ.Ozva

ných Jednotlived či skupin, ktetí by chtěli lluv1t a 

jednat jménem strany a lidu, 

5/ znovu zd~raz!ujeme, že za své jediné pfedstavit•l• 

po~a!ujeme legálně ~voleného preaidenta republiky 

Ludvíka Svobodu, vládu v čele e předeedou In,~Oerní

kemt Národní ehromáždfní v čele s Josefem Smrkovekým, 

Národní frontu v čele• dr.Krieglem, Oeakou národní 

radu 'V ěele l!I dr.,OeatmíNm Císařem a veden! KSe 
v čele s Alexudram Dubček••• 

6/ Obvodní výbor XS!l Praha 4 děkuje lcomuniot!:m „ obča
nb obvodu, že~ těchto eložitých podmínkách za~ho

vávají ~ozvshu a jednotně podporují leiální vedení 

sti"ány a naše ústavní orgány v čele • presidentem 

republiky al'mSdním generálem Ludvíkem Svobodou. 

OV KSe ee obrací n~ všechny komunisty, aby spolu 

e oetatními občí!l1y eé post4vili za et-anovi• ko Obvoč-
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ního výboru KSe, aby napektovali jon legální vedeni 

strany a atátu a vyjadřovali to v rozoluoi a podpior 

pod toto prohlášení a adrooovali jej XIY.miaotádnému 

•J•zdu atran,. veliteletví olrupačníoh vojek a Telvrala

nactTím ~ij\1 zÚčaatniných ztaí. 

OV Ill0 nadál• praoujo, bud.,.• a Vámi ve opojeni, 

Jsme • Yámi, bu1ht • náai 11 ! t 

~!-~!~!tl!~!~~! 
Ohlao vojáldl - ptíslušnikt. ea,lidová amády znáte 

z legálního v1oílání ea,rozhlaou, Vojáci upoalechli roz

ka,., a nozuálůi. V aoučasnf dobi zll.atávaji vo avých ka

oárnáob. a vinují ae bě!n,au výcviku •• zbranimi, Zacho

vávají putviú rtz1stenci a očekávají dali! rozka•y ve

leni amády, ktor, od včaroji!ho dne - jak J•m• •• dově

děli noof1ciálnló, ale z dtviryhodných pr&mend - zasedá 

v čelo a miniotram národní obrany v budově generálního 

štábu v Praze - Dojv1eíoh, 

Prohl•i•ni koauniot~ v anui<li, 

V aouěa1né době jo n"ll•Jvfi nutnf mít jednoznaěn• 

•tanoviako k sávdn, politick, aituact. Pfedsádnietvo 

hla1"1ÚbO výboru KSO na MNO a ěl•nov, celoarmádního pfí

pramébo výboru irae prohlašují, 

- I nadál• plně podporu.Jam• poli~iku• kterou »roaazo

valo vedeni KSO v čel• ae a,Duběokom, vlády CSSR ve

den4 e.Oerníkem a Národního ehromáidiní vedeného•• 

Sm.rkov,kým a vrchního velit•lé ozbrojených sil a 

prta:VJenta republiky amádn!ho generál& IAldvíka Svo

bo~. 
- V aájmu Tš•atrann,ho Poaouz&ní situ11ee vznikl' pfí

ohod.em •oJ•k Va.rěavsk~ mnlouv1 žádáme co nejrozhod~ 
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nij1, ab1 b7lo umolnlno celému úethdn~ výboru 

stran1, vládi, Národnímu shromáldiní a presidentu 

republiq jednat. 

Jslftft pi'eoviděeni, fe další emlr politik1 otrany ve 

státi musí stanovit 11v etnny vedený o,Dubčekem, No
eouhluÍlnt, ab1 politické Úkoly 1CSe určovaly jakéko

liv skupiny, navíc anon)'TA?li, :Budeme •• řídit jedini 

uaneeením. cel,ho 1'v • cel4ho pfeda•dniotva. 

Je nozbytn4, aby na XIV,ajezdu i::se bylo celé před

••dnioho Y ě•l• •• a.Duběakea, úethdní kontroln! 
a revizní komieí a řédni tvoloní delegáti na XIV, 

1Jezd. 

- Odmítáme ob1azeni republiky vojsky Varlavaká lllllouvy, 

po!adujome jejich O<lchod, proto!e je v silách M

iich úetavnioh orgánd aabe,pečit budováni eocialio

mu u nú. Chceme toto etanoviako projednat • gene

rálem Pavlovským /velitel aovitských okupačních 

vojek/. 

/Veěe:rní Pro.ha, 22,8,1968/ Podepoán •• celo
armádni pHpravui vt
oor Kl!C plukovník 

M.DeTera 

11105 hod. Ca.roshlu1 Vojenský velitel měata Prahy a Stfado

čeekého kraJ• gardovt genpor, I.Voličko V7dal rozkas, vy

hlaiujíci záltiu rosliřovat plal<át1, sákaz ahroma!!ován1 

a omezoaí v1ohá2ot v nočních hodinách. Věochny budoV7 

1ekretariát~ obvodníoh výbor* DC v Praze jsou už obaa

zeny. 

Dopoledne, Plenární ••••dáni hlavního výboru irae ainistoretva 

vnitra přijalo etanovioko k situaci, odeoudilo okupaci 

a vyalovilo plnou podporu legálním etnniokým a státním 
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orgán~. 

Dnes dopol•dn• •končilo pl•nární za•edání hlavního 

vjboru KSe složek miniaterat?a vnitra, kteri aá atatut 

oktteního výboru KS~. V pln& míře a s naproatou jednomy

slno.1ti odeoudi l:,i o:rnpaci eeekoelovenska a ve-ře jn5 v1-

zvalo náT:ěetJ:a mi11istra vnitra jako Úetavniho činitele 

a n,které dalě:! /;\t'ti příslušníky, ab:y plnili jen ty Úko

ly, které doatanov od ě~ekoslov~nskýoh legálních orgán~ 

a no od jinýoh člnitel*, Dále protestuj{ proti obeaaení 

bu<lovy minieteratva vnitra v Praze na IAtnP., kde J• také 

internovlÍtl nQfatek K.o~ál. Hlavni výbor KV žádá vieohn7 

delegray t!J.vtek MV na !IV„ejezd, aby se dostavili do 

Prah1 e. zÚb·~.atnili ae jednáni sjezdu„ 

/Rudá právo, 2?,8.1968/ 

Prohláěení hlavního výboru KS~ ne ministeretvu vnitra 

Plánum. hlafll:iho výbóru K.80 na. MV projednalo dn• 

22.8.1968 aoučaanou politickou situaci a jednomyelnj •• 

usneslo: 

l. Souhlasí e vjzvou předsednictva hlavního výboru YI 

znění: 

Předeednict~o hlavního výboru pro~ednalo na evé mimo~ 

řádné aoh~zi 21.8,1968 v 10,00 hod. eouěasnou politic

kou aituaei a vyslovilo podporu legálnímu vedení 

strany a etátu v čele se soudruhem Duběekem a Svobo

dou. Příslulníci miniateratva vnitra se ana~i v duchu 

prohláiení předoednietva ttV KSe zajistit klid a poi'á

~•k a pl'edobázet konfliktním situaoim. Využíváme této 

příle!itosti a ob~clme •• 1 my na celou Véřejnoat 

• výzvou ke klidu~ pořádku a uváfenéau jednání. Do

mníváme ee, že je to jediná eeata k rychl,nw vyřeěe

nť &ituaoa. Nemdžeme souhlasit e násilným. obsazením 
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naěeho Území vojeky Varšavská smlouvy bez vědomi a 

proti 1'1l.li našich atraniokýeh a atátníoh orgénd a 

všech oběant. Př•daedn1et•o HV K5e v souhlas• a názo

ry řady orge.ni~ae! & eeloútvarovýoh výbor~, kter4 

jsme do této doby obdr!el1 1 prohlaěuje, ~e ee nenaohá 

zneuiít k akcim, které by byly v ro•poru •• zájmy na

šeM lidu. 

2. Plni eoublaaí s výzvou branného a bezpečnostního vý

boru Járodního shromáždiní, zvlášti pokud jde o č1n

noBt betpeěnoatn!ch složek. 

3. Obrací•• na eoudruha Salgoviče, aby jako řádně Jme

novaný nám!atek ministerstva vnitra respektoval jen 

?říkazy oficiálníeh stranických a státních orgán~, 

pracoval v souladu s Ak~ním programem atrany a plat

nými zákony. 

4. Vyzýváme všechny příolušníky bezpečnosti, aby plnili 

jen Úkoly, které jsou vyžadovány legálními etranioký

mi a vládními orgány. 

Zásadně neplnit příkazy okupačních j•dnotok! 

Podepsáno, Plénum HV l!Jll: ne minl
•t•ntvu vnitra 

/Rudo! právo, 23,8.1968/ /zvláštní sjezdové číslo/ 

11 118 hod. V jednom•• závodťl !l!al v Praze - Vysočanech byl 

zahájen mimořádný XIV,ajozd KSC. Sjezd přijal některé 

zásadní dokumenty vyjadřující stanovisko k okupaci• 

zvolil nový úetfední výbor. První zasedání sjezdu skon

čilo téhož dno ve 21,15 hod. 

Ve chvílích zahájení bylo přítomno tómiř tiaío sou

druh~ a aouéružok - nadpoloviční většina delogátťl fádnij 

zvolených městskými a krajskými konferencemi etrany. Z• 

Slove~aka ee do Prahy dostalo z&tím pouze pit souCruh~. 
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!!ada deloeáttl, ndenýoh dr.Huaákoa a dr.Colotkou, byla 

z&drlena okupanty u Břeclavi. Jaén•• satěenfch aloven

ak:ých apudruhtl promluvil delegát jednoho aloTOnek4ho 

kraje. l!ekl, lo věichni •• snažili doetavit •• do Prahy 

a ohtili •• zďčutnit XIV.sjezdu KSC. !edy i alovonětí 

delegáti dali najevo, !o eouhluí •• svoláním mimořádn,

ho oJazdu. 

Zaoedání nojvyěAiho atran1ok4ho orgánu zdáJil člen 

dooavallního t!v KSC soudruh Kabrna. Do pracovního p!'od

••dniotva byli &voleni vlichni internovaní eoudru&i -

Dubček, eorník, !pačok, Smrkovelrf, Cíoai', přítOIIIIÚ ělo

nov, čoekoalovenalc4 vlády llach&čová a Krejčí, dálo K.Va

culík, ir!:•k• Hejzlar. Ooldstu.oker, Litera /tajemník lfl1 

KStl „ Prazt/, O.llatljka /tajemník OV KSC Prah:, 9/, Kari• 

!ntlllo1'á a •rld7 dn delegáti kaldého kraje. 

Sjesd vyzval Tioohny členy doea'tadního OV KSC, aby 

•• dostavili na jednání a alo!il1 Účt7 •• ••• ěinnoati. 

P"!?!!!!!~!~~..!!!!!~_f!!~!Í!~!!..~~-2~~~~-~~~! 
Soudrulky a aoudruz1, oběué 0SSR, 

dnes 22,arpna 1968 byl zahájen mimotádnf aJezd xse, 
kterého•• Účaatní řádn~ zvolení delegáti a který přijal 

toto úvodní prohláěení, 

0•skoelovenako je auv•rinn:úa • evobodn;ta eocialt1-

t1elc;ým etátem, op!raJícía •• o vlili a podporu aváho li

du. •eho euveronita byla však 21,srpna 1968 porušena 

okupací vojek SSSR, Poloka, !IDR, Bulharska a lla<larslca, 

Tento ěin J• zdtlvodňován ohro~ením aoe1al1811.u a 
tím, to o zásah bylo po!ádáno 1 někter;ými fldoueím1 ěoe

kosloven1lcymi činiteli. Jak vyplrnulo z věereJě!ho pro

hlášení CV KS~, z druháho rozhlaaového projevu praaiden

ta republiky, • prohlášoní Národního shromáždění i vlá

dy republiky a z prohlášení předsednictva Cv Národní 
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!ront1, !ádnf ko11petentní otraniok,)' &111 ústa'ffl:! orgú o 

taJ<o,r/ záeah upol!tldal, 

V C.akoaloftnalru n•bfll Mdná kóntrara,roluc• a neb7l 

ohrohn aocialiat1clq ,rt,oJ. Vzniklé probléll1 b7li lid a 
otl'aD& achopni "7l.',tliit aaai, jak prokásala obron1" dd,ri

ra, které•• no,ré Ttdtn:! atran1" ~•l• •• o.!lub!tlcem ti

lilo, Pfiatupovalo •• naopak k realizován:! 1ákladn:!oh 

llanov/ch a X.ninov/ch pfedataT o Tj,roJ1 aoc1al1atick• 

4eaokrao1a, 0eakoalOTeMko také nepornliilo né apo-o

lcé "'"•Ů3 a povillnooti a nná ani do budouonoeti na Ja•n

lií sáJoa na tom, ab1 lilo" nepl'átelakéa TStahu • 09tat

ními aocial1o111okjai atát1 a jejich lidn, T,to ú.,rasq 

byly Thlc porušeny ,rojalc;y olcup&lSnioh um:!, 
Byla polilapw aYrchoft!lo8t C~alcoaloTanalca, apoJa

nulcé nazq a Varianká amlouva 1 dohodr ,r Cierd a 

v Bratiala,rě. lfiikttfí vedoucí ~initelé atá11U a atrany 

b7li protiprá'ffli sat~~ni, izolováni od lidu a abanni 

aoboeti v7konánt funkce, b7la obaazena fada obJ•~ 

úaUedn:!oh or8'nd, lloilo talc k tUkfa bezprána. 

Sjezd d'Arud ládá, ab1 b;rly ih:ud VJ'tYofen, noraál

ni podllúnlc1 pro ěinnoat Yloch úotaYnioh a politiolr;toh 

· orgánd a ab7 bJl1 ihned propuhini ""4:tlltni praooTnioi 

a uaolnil " ji:JI Y/koa ;jejich funkci, 

V této tllké ChYil1 •• etává Jednota Tlaho lidu, 

Jednota našich národd a selllknutoat lcolaa nalii atran7 nej

ualéhaTě;jiÍlll po!adavltam du. hi núilnfa s"8ahn naph

atal b/t lid llulco8lOY•n&lca jedinfa oprá'ffllnt,a a nrcho

Yr,nýa Yládoem ••• zemi, Obrana a,robod7 Y aoc1aliaticlc4 

vlaati cení Jon záltlitoati koauniot'O., ale vlaoh !!achd 

a Sloválcd a dalil!oll národnosti, Yiioch dUn:!lcd, rolnilcd, 

pfiolulinílcd inteligence a llládelt, viioch, Jim! ltlí na 

• rdoi dwitojnf a avobodnf fivot naěí eocialiatick, ••••• 

Kownistá mohou uskutečnit svou vodoucí roli pouze tút, 
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I••• stanou neJakt1vnějlimi a nejobětavějiimi organizá

tocy Úoilí o odohod oizich vojek, Mohou dosáhnout tohoto 

cíl• v neJuiat J•dnot~ se v~emi vlaetenei a ae vi&mi ak

tivními demokrat1okým1 ailomi v naěí společnosti, 

Stav, který~ naěí zemi nastal 21.arpna, nemile být 

trvalý. Soc1al1etieká eeskoslovensko nikdy nepřijme ani 

vojenskou okupační správu ani domácí kolaborant9kou ~oe. 

která by•• o síly okupant~ opírala. 

Mi~ořádnj XIV.sjezd strany prohlašuje, !• u•nává je

dině iákonně zvolené ústavní čin1tele 1 presidenta repub

liky Wdvíks Svobodu. předsedu NS Josefa Smrkovaktho, 

ptedeedu vlády Oldřicha esrn!ka a další, stejn~ jako 

Alexandra Dubček& v čele strany. Neuzná věak ani jako 

ěleny etrany ty členy doaavadn!ho tlstfedníbo výboru, kte

fi by v této tě!ké zkouioo neobstáli. 

Základním poiadavkem jo aamoztajmě odchod cizích 

vojsk. Nebudou-li uvedené po!adavky splněny, zeJmána ne

bude-li do 24 hodin zahájeno jednání o odchodu cizieh 

vojek• naěimi svobodnými ústavními a strenickými činite

li a neučiní-li o tom a.Duběek věaa prohlášení k národu, 

vyzývá •J••d všechny pracujioí, aby pod vedením komunie

td uelrutečn1li T pátek 23,orpna ve 12,00 hod. vpoledno 

protaatní hodinovou stávku. Součaeni ae usnáší, lev pří

padě nesplniiní pohda·•lra bude pf'ijímat daliií nezbytná 

opatření a po volbě ~středního výboru pověř! těmito 

opatření~i tento nově zvolený Ostřední výbor, který bude 

jediným zákonn;ým. reprez• ntan~em strany. 

Sjezd se obrací na všechny komunisty a na všechny 

občsny naší země, aby i nadále byl zabezpečován klid, 

pořádek a disciplina a nedopustilo ee, aby z naší strany 

došlo k čint.m, které by ~ohly přinést vá~né škody zemi a 

občane.i.. 

Sjezd ukládá všem atraniokým organizacím a orgánflm 
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plnou realizaci tohoto usnesení. 

/Rudé právo, 23.8.1968/ /zvláštní ejozdové čielo/ 

Výzva dolagát~ mimořádného X!V•!t•zdu KSC_komunisticki! 

strenáa_evěta 

V odpolodnich hodinách přijal mimořádný XIV.ej•zd 

druhou evou rezoluci všem komunistickým a dělniekjm: 

stranám: 
Obracíme ae na vleehny komuniatieké a děln1ck4 stra

ny evěta, zvlášti na atre.nu & lid Sovětského svazu. Pol

ské lidové republiky, Bulhareké lidové republiky, Němec

ké demokratické republiky a Maaarské lidové republik,r -

jejich! vojska obsadila naši vlast. 

Nd• strana nastoupila v lednu cestu obrody •ocia

lismu. Začala d~azniji rozvijet jeho demokratické a hu

manistické principy v souladu e podmínkami nalí vývojové 

etapy. Věřila, že budou respektovány zásady svrchovanos

ti a novměšování a jednóním :!'ešeny vieohny sporné otáz

ky. Z toho vycházelo vedeni naší atrany při všech poled

nových dvoustrannjch a mnohostranných Jednáních~ Tato 

politika, obsafená y ak~ním programu ttv XS~ a její po

stupná realizace zíakala naši straně nebjgalou autoritu 

a podporu. Zajiětlní a uryohleni této oesty milo být 

předmětem jednání milllořádného XIV.•jndu, johoi pří-

prava ee jil dokončovala. V předvečer tohoto ejezdn voj

ska SSSR, FLR, BLR, !WR a MLR bez jskýohkoli dOvodd a 

bez eouhlaeu l&gitim.níeh vládních a stranických činitel~ 

yroti vn11 na§tho lidu násilně obsadila natie Území. zp~

aobila v zemi rozvrat, znemožnila a znemožňuji pokračo

vat v naetoupané cestě. Stojíme před trpkou pnvdoi1, že 

vojska zemí, jež jame si zvykli vídat jako přátele, e1 

počínej! jako o~upanti. Ůetavní činitelé našeho atStu 

e. představitelé strany nemohou pokračovat ve výkonu 
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avýoh :funkoí. ~•mají mo!noat projednávat vzniklou aitua

oi n"'rmáln:ími úatavnimi formami. llematí U<mf 1t7k e te

lekomunikačnimi prostředky. Význumí vedouo! pfed• tavite

ll ~•ou internováni~ Nelze poohybo~at, lt t•nto čin m.u1i 

mít zhoubn, náoledky pro celé mezinárodní a komuniotické 

hnutí. ProhlaiuJeme, h náš lid amše komunietická atra
na • ním nikdy nebudou souhlasit, odmítají Jej a udělají 

vie pro obnonní pod.minek normálního !ivota y naší •••i• 
Proto • e „3 zálcladlí poladavltil. a přání komunietd a 

001, veřejnosti eeila vice jak potfebná větlina delegátd 

mimořádného XIV.ajezdU, zvolených právoplatl'lli na obvod

ních a krajských kon!erencíoh a obrací H na Táe • na1'

havou výzvou a prosbou o pomoc. 

Abychom mohli evobOdnš poltra~cvat v naií eooialist1o

k4 cestě, J• tfeba oplnit tyto po!adavky, 

1. Propustit okWiti na avobodu vieolm.y internova

n, pfsdotavittle strany, vlády, Národního shromáidění, 

Ceok, národní rdy a Národní fronty a um.olnit j1m, jako! 

1 pNsidentu republik!, ničím nerulený výkon !nnkoí. 

2. Okw1tě obnovit všechny ob~aneké svobody a práva. 

3. Noprodleni sehájit urychlený odchod okupa~nioh 

armád. 
Mimořádný XIV.sjezd strany prohlašuje, !o neuznává 

žádné jiné představitele strany a vlády nol ty, ktoři 

byli zvol&ni řádnou demokratickou cestou. 

Vzhledem k tragickým dteledkdm okupace nel!zoml 
pro vlc aocial1amu na oelfm aviti vás. eoudl"'tlzi, iádáme: 

Podpořte politicky naii epravodlivou věc a vyjádfe

te owj názor pfodstarttelťua stran, která jsou odp0Yědn7 

za kroky v naší zem.i. U?dte mofnoet a vhodnost avolání 

komunistických a dilniokých stran, jojichž jednání by•• 

zÚěaetnila 1 nalt delegace. Jed~ejte pouze• těmi pfed

staviteli naii atrany. kteří budou zvoleni na tomto 
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ojezdu. 

Bnllae lidokou tTáf eocialinw. Je to nalle interna

cionální povinnoat. 

dolegati XIV,miaotadného ejt•du !ale 

/Rudé právo, 23,6,l968/ /zvláštní tjezdové ěislo/ 

XIV,,!itzd_y,:zpá věechn1 obL""lJ._nalli mládoll 

Obrací•• H k váa znovu, tak jako úotavn:í orgán;

naií republiky, ab;oate v této napjaté situaci opit pro

kázali svou rozvahu, klid a národní hrdost. Jejím výra.

sem neJaou ani veřejné demonetrace ani neuTálené mítin

ky nebo manifestace. Nepomahejta ciz:ía vojak6m, navií

ujte ai jich, ignorujte jal 

Kedilejte nic, co b;o mohlo véat ke zbyteěnýa oril

kám, kon!liktOm a nenahraditelným ztrátám na životech, 

zdraví a národn:!.a majetku, 

Nali mladí přátel4! Provokace není ndí zbraní. fo 

jo zbrali tich, kteří by chtili legalizovat okupaci naií 

zemi a za.Ydat tak ptíěinu k brut!Un:ía záaaMa, Je VÚ. jil 

známo, !e jednOlllyalné mínlní viech delegát~ tohoto ajes

du je totolná a valím - odchod olcupalSních vojsk s naií 

aeml, oavobození viach předataviteld, obnova avrchovanoe

ti a suverenit;- naií rapubliky. 

llaléh&vi potřebujeme vaii pomoc, proto•• na vá• 
obracíme a touto výzvou, abychom dovedli tento boj do 

vítězného konoe. 
XIV.ajezd Ille 

/Rudé právo, 23,8,1968/ /zvláštní sJazdové ěialo/ 

~~!!e!!!i•_ku slovenským k0!'2!!!~~-a sloven.ek~mu. ~-!! 

Milllori8<lny XIV,zjazd XSC ea echádzal :oa VéW ťukej 
si~ukie a ve!mi 1utujeme, !esa na rokovanie mimoriad-
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neho zjazdu bez vlaotneJ viny doteraz nedostavili vietci 

právoplatne zvolení delegáti zo Slovenska. Delegáti ffli

moriadnebo zjazdu, ktori ea na výivu viaeerých stranic

kých organizácií republiky zišli na poracu pod iarehou 

m.imoriadnej eituácie napriěinenej okupa~nJmi Yojskami 

ako aj nesprávnym chováním niektorých ělenov doterajieho 

Úatredn,ho výboru strany a v~h!adom k tomu, lesa ziělo 

1170 riadne zv~lených delegátova hlasom rozhodujÚcim, 

mohlo ea zaěa~ rokovanie mimoriadneho XIV.zJazdu KSOS. 

Zjazd potvrzuje a ubezpečuje slovenský !ud a alovenských 

komun1stov, l• »lne trvá na tom, aby ea uekuto~nil akěnj 

program • tr-any, aby boli riešené základné otá•ky rovno

právnosti našich náro~ov formou 1ocialistick•j federá

cie, ktoré zatial na zjazde prerokovány neboli. 

PoladuJ•u od váe, aby st• v plnom rozeahu podporo

Tal1 pr1Jat4 uznaaenia a výaledkf tohto zjazdu a T duchu 

rokovania zjazdu aktivizovali prácu vietkýoh slovenekých 

komuniatov, národnýoh výborov i oelého slovenek4ho náro

da. 

Len T pevnej Jednota Tšotk,ho !udu našej vlaati m8-
!eme odstrán1t dooledky tragédie, lr:torá postihla n&l!a 

národy, jednotným. a pevným poetoJom i aktivnou práoou 

vytvor1Í i na Slovensku podmienky pre aktivizáciu slo

venského !udu a komuniatov v tejto oeudovaJ chv1li na

!iioh národov. 

Cbezpeěujama vao, te Tšetky Týaledky rokovania mi

moriadneho ijazdu budÚ dodatoěne prerokovan, a nepritoa• 

nými delegátmi mimoriadneho zjazdu zo Sloveneka. 

PrítOlllllÍ delegáti mimoriadneho zjazdu 11:l>OSzo Slo

venska po~a!ujÚ prijat1e záverov rokovania zjazdu slo

venekjmi komunietam.i a cel.fa slovenekým národem za zá

kladný prodpoklad jednotného poetupn oelej etran7. Pri

jat, uzneeenia 1 oatatné dokum~nty mimoriadneho zJazdu 



Klllls •• mueia •ta! nejpevnejšim putom m•dzi alovanalcyllli 

a ěeakjmi komunistami vo vzniklej politiokej oituácii 1 

pri jej ri•ěenf, Plňte pokyny zvoleného úetredného výbo

ru XSOS. Vyzývame komunietov tvoriacich alovenskÚ repre

zentáeiu v tomto Ústrednom výboN; aby v ducho týohto 

záverov organizovala aktivný politický !ivot na Slovan

eku i činnoai Komunietickej strany Slovenska. 

SÚdruhovia, pochopt•, !ev Prahe zaeadá 1 nadalej 

čaeť bývalého óetrednÓho výboru, kterého platnoo! bol• 

rokovaním mimoriadnoho zjazdu zrušená, čím ro1bíjejÚ 

jednotu atrany a našich národov. Stanoviska ni•ktoryoh 

členov bývalého ÓstrednÍho výboru dazorientujÚ práou ko

munietickej strany, najmi ěinnosť komuniatoT na Sloven

sku. ríto sÚdruhovia odmietli pozvanie na .t'Okovanie mi

moriadneho zjazdu a dalej pokračujÚ v zaaadan{. 

Pochopte m1mor1admlvá!noaf tejto eituáciet organi

zujte slovenských komunistov pre plnenie Úloh prijatfoh 

mimoriadným zjazdom XS!lS. Slovenski delegáti pr!tomní 

na rokovaní zjazdu urobí všetko pre prijatie sprá't'nych 

záveroT. 

SlQvensk! komunisti, sloveDský národ, prísluěníci 

národnoetny~h menAín! 

Ceskí i alovenaki komunisti prítomni na rokovaní 

XIV.miaoriadneho zjazdu KSes mya11a na vá• s sú preeved

čení, !e prijímajÚ závory 1 opatrenia podÍa svojho ko

mun1st1okého presveděenia a komunistiokej cti, vedení 

jediným oie1om - podpo~iE e.Dubčeka, Svobodu, !lerníka a 

Smrkovekého a trvaE na vytvoreni normálnych podmienok 

pre prácu stranických a ětátnyoh orgánov, které riadia. 

Verte nám a urobts věetko pre zodpovedný, al• 

najal aktivny poetup slovenských komunistov« 

Mimoriadr.y XIV.zjazd KS!ls 

/Rudé právo, 24.8.1968/ 
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~!!..!!~~..! 
l>rů/ aoudruhu Dubě•ku, 

XIT.1joad atran1, ber:f •• dnes ••lol, poaílá Ti 
Tfelé aoudrulaké pozdraTy. Tyjadi'uj_. Ti vdi~noat •• 

Tieohnu práci, kterou jo1 pro stranu a republiku T7konal. 

Skandované volání Duběak, Duběek • úat naii aládeie, 
která n•ala po Pra•• zkrvavenou atátní Tlajku za státní 

h7&n1 a Intar11aoionál7, aviděí o tom, le l:'vé j• éno •• 
stalo eym.bolem naií auTeren1ty. Protestujeme proti Tváau 

nezákonnému vlznlní, atejnl jako proti vězněni oatatnioh 

soudruht.. 

Sjezd Tě opět •volil do nového úatfedního v/boru a 

v1díae v Tobi nadále našeho předního představitele. Pav

nl vifíae, !o vláda Tici ěask'1io a alovanekého národa•• 

vrátí do jeho rukou a lo T.7 •• vrátili • ozi náa. 

l>olegáti XIV.sjezdu l!:l!C 
/Teěerní li'ra.ha, 24,8,1968/ 

l2YI zvol!'!/ ttatfed,ú,rib•~ 

llelogáti XIT.ejazdu icse zvolili za ělony nového 

Ústfedního výboru tyto ooudruh7• 

l, Dubček .Alexander 12. l!.'&dloo Vladimir 

2. Cerník Oldřich 13. Xrejě:( Joni' 

3. Svoboda ILldvík 14, Slavik Václav 

4. !paček Josef 15. Starý Oldřich 

5, 0:íaař eutmír 16. Sik Ota 

6. Smrkovský Joee! 11. Kabrna Vled1:atír 

1. !limon Bohumil 18. Saba.ta JaroalaY 

8. ll'.riogel František 19. Ondrál!ek Karel 

9. eern.t Jooe1' 20. Přibyl JoHf 

10. l!ájok Jiří 21. Vojál!ek Bohumil 

11. l!1'11nová Libuše 22, Zuda -Josef 
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23. Pavlištík Karel 56. Trojánek Vojtieh 

24. Vojáětk Bofivoj 57. Sauer Bf'etiolav 

25. Petránek 7rantilek 58. Silaeč!ek Václa-. 

26. Salák Libor 59. Stoklua Jiři 

27. Klága Petr 60. Klánoký Jan 

28, Dole!al Zdenik 61. Koubek Joaef 

29. Soukalová Olga 62. Irratoehvíl Zdeněk 

JO. Mrázek Karel 63. Touaa VáclaT 

Jl. !!midke Vlado 64. Jeřábek Jan 

32. PloH Jití 65. llimeoTá Jarmila 

33. Mára Joaef 66. Jarol:la Rudolf 

34. B:,báf JaroalaT 67, Simek lliroalaT 

35, Polívka Milol 68. X&rgel Vladimír 

J6. Bejěek X&rel 69. l'rank Jaroúr 

37. Hlaváětk Mojmír 70. Oldina Joaef 

38. Králík Bedřich 71. Popluda Jaromír 

39. Hai!ek Josef 72. hle JaroalaT 

40. Zelenková Jiřina 73. Piler Josef 

41. Svoboda Jaroslav 74, He jslar Zdenik 

42. Moteěka Jan 75. Hrobek Antonín 

43. Smolík Zdeněk 76. Jelínek Jan 

44. Matijíěek Vojtěch 77. Baur Josef 

45. Dejl Ladielav 78. Burián Váolav 

46. Kábele .Antonín 79. Sm.idka Josef 

47. 7aloui!ek Rudolf 80. Galuška KiroalaT 

48, Káninský Joaet 81. Goldetlloker Eduard 

49. Oerný Rudolf 82. Hanzelka Jiři 

50. Klinger Miloslav 83, Pavel Josef 

51. Jindřich Václav 84. Erban Ev:!en 

52. Sýkora Jaroslav 85. Pelikán Jiří 

53, Loskot Jo se :t 86. Hiibl Milan 

54, Paulus Zdeněk 87. Litera Jaromír 

55. Svoboda Josef 88. Pavlíček 1rant1i!ek 
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89. Silhan Věnok 117. Naoveoký lliment 

90. llro~ l:lohumil 118. Malý Jozof 

91. Judl Jiří 119. Opavský Jo.zeť 

92, Eooík Karel 120. Har Jozef 

93, Rratěna Joeef 121. Jankeeh Anton 

94, r.oo Zdeněk 122. 1a!ký Anton 

95, Nfmčaneký Miloil 12). Pepich Egyd 

9c. Sochor Lubo11.ír 124, Repá§ Minal 

97, Vorel Karel 125. Dzúr Martin 

98. Zárub• Antonin 126. Skalka Jozef" 

99, Vodeloň Frantiěek 121. Balaj Jaroslav 

100. Vaculík Martin 128. Koscelanský Ján 

101. Mlynář Zdenik 129. llatt" Aloja 

102. ,opek Frantiěek 130, Beder Jozef 

lOJ. Sillovský Jozef 131. Pirl! Ján 

104, Husák Gustav 132. .Faraga Mi ohail 

105. Hladký Milan 133, Saboli!:ík Juraj 

106. Colotka Peter 134, Varga Pavol 

107 • .Pavlenda Viktor 135. Pozler Otto 

108. Zrak Jozef 136. Puziová. Pavl:j;na 

109. X:očtÚeh Hvezdoň 137, Marko Ján 

llO. Novomeský tadiolav 1,)8. Petruňa Fedor 

lll. h.vl!ek Pavol 139. Tr~ml Augustin 

112. Sádoveký Stefan 140. Procházka Ján 

113, Sedláková Mária 141. Graca Bohuslav 

114. Klokoč OndreJ 142. Zamek Andr&j 

115, Turček Jiilius 143. Maoha~ová Bofena 

116. Valo Ján 144, llort.vka Jooef 

Souěasnil byla tak, zvolena 37členná Cstřední kontrolní a 

revizní komiae t1v KSC. 

/!rudé právo, 2.),8.1968/•/zvláětní sjezdové ěielo/ 
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Závěreě~á_rezo~uco_rrvníeo_zaeedá.ní mimořádného XlV~ 

a .,!•zdu _icse 

Mimořádný IIV.ejezd KSe ee sešel na av,m prvnim za

sedání dne 22.srpne 196€. v Praze. Sjezdu so zÚěaatnilo 

přes vfjimočné podmínky 1192 řádně zvolených delogátd 

z 1543. Ptea značné Úa1lí se ejezdu nemohla zúčastnit 

vět~ina alovenekých delegát~, kterým to znemožnila oku

pační vojeka. 

Sjezd projednali 

l. ~vodní politické prohlášení 

2. Výzvu ke kon,unistickým a dělnickým atranánt celého 

světa 

J. Zrušil mandát dosavadního 1'v strany a O!IB.K 

4. Zvolil nový Jstfední výbor atrany a t1xRK 
5. Přijal Prohlášení k slovenskému národu 

6, Schválil dopis prvnímu taje:nnikov1 ÓV a,ilexandru 

Dubčekovi, který je internován 

7, Vzhledem k mimořádným podmínkám nemohl sjezd projed

nat oelý etanovený program~ ~rohlásil ee proto za 

permanentní a stanovy strany, otázky státoprávního 

uspořádán! republiky a Jiné základní otázky projedná 

na svém dalším zasedání. Sjezd ve svém jédnání a zá

věrech vycházel z polednov, linie etrany, znovu zd~

raznil význam akčního programu strany, který ehoe 

•trs.na ddsledni uskutečnit. 

Ve vztahu k mezinárodní.mu komunietickámu a dělnic

kému hnutí bude strana usilovat o jeho jednotu. 

Opírajíc•• o v~l1 věeho lidu, bude strana svoji 

politiku uskutečňovat• jeho bezproatfe:dn! Ú~astí a pod

porou„ 

SJezd znoyu slavnostně prohlašuJe, te oómítá poru

šení auverenity essR a žádá okamžiti staženi okupačních 

vojsk. 
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V7oház1jic z• livotnich zá;)md nalieho lidu, bud• 

• trana usilovat o normalizae1 hoapodářak4ho a politické

ho !ivota, 

lfezb7tnou podla:ínkou k tomu je obnov•ní činnosti 1á

koru,Joh státnioh a pol1tickjch orgánd v čele o jejich 

pfedataviteli, preoidentu republiky Ludvík•• Svobodou, 

prmill tajo11niklll 1'T xse Alexandrem lltlbě•ksm, pfedaedou 

vlád7 Oldfiehn 0eruíkem, předsedou Národního shromáldi

ni Jooef•• llmrkovokjm a předo1dou óv Národní tront7 7rM

tiškem Kri•glem, 

No,,ě zvoleuf &atředn! výbor bude dále up1viiovat 

Jednotu atran7 a vieho lidu. 

SJ••4 qsfvá vieohn;r obča:n;y republik7, ab7 věnovali 

aTé 1íl7 upeni.o""1í 0ssa, fádnéau chodu hoapodáfatvi, 

ab:, tak projevili ddatojně, • rozvahou evou Y'0.11 aprovo

vat •1 ari otátni a národní Tio1 1aa1. 

SJ•zd konči avé první zaaedání a pfeavlděenim, že 

celá vlaat pochopi vál!noet aituaoe, podpoří jeho jednání 

a bude je všemi ailam1 uakuteě~ovat, 

l. zaaedáni 

mimořádného XIV.ajezdu KSe 
/Budě právo, 24.8,1968/ 

!!!!21né..!!!_atalo_akutkem 

Pl'\'DÍ ěáet ajHdU probihl& 

Po o•lou noc•• atfady i po oelJ čtvrtek přijíldi-

11 dalegáU na 14-mimořádný ajezd at1'tlll7, Ti• lífaatufm 

•• podařilo stihnout zahájeni sjezdu, dalií přicházeli 

po oelou dobu jedllálÚ. Snad nejvřeleji b:,li vítáni dele

gáti•• Slovenaka, Jeden z pěti alovonekfch dalegátd 

/z TrnAv,/, kteří při.)eli jako první na ejozd, m1 řekl: 

•O•atu jam• mili dobrou, přijeli Jam• osobním •o•••• 
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ale naie delegace vedená soudruh1 Hullákea a •-••l<Ja 
byla u Břeclavi zadrlens.. V,alouveli •••!•na •Jesd ne

jedou, ale byli legitimováni a podle aez,,_ Jim b7lý 

dokáséno, že jsou delegát7 ~J•zdu. Přesto•• vlak bih•• 

jednéni dostavilo na •J•zd padeaát eoudruh~ ze Sl.,.,.n

eka. lr&fidá nová delegace byla vítána vřel;fa potle•kem, 

ale součaoni •• také oz.t,,alo •Peti• lr&fidt hlullijlí 

projev mohl prozradit míeto, kde•• sjezd konal. 

B1l to vokutku hiotorioký ajud, ne nělll, Jak •• 
Mká, nuU delagáU na t:t, &voji ~1. Kaldou ohdli 

přišla zviot, Blili•• okupantská vojaka. JedntJm• • oo 

nejvltěí Ú•porou ča1u~ Ovšem ěaaová atíG•no• t n•bránila 

tomu, ab7 •J•zd Jednal podle vlech pravidel. Jrald/ ail 

možnost vyelovit evoj• názory, obhajovat svoJe stano
viska. 

Pro 11111ohé nebylo lehká doatat •• na mioto. Napří

klad del.o,iáti z Brna, ktoři přijeli ke dvanácté- hodině, 

b7li v Poděbradech u benzínové atenioe varovál>i, Máa• 

váa v7řídit, abyste•• ihned vrátili doad, v P;,aze •• 

zst/ká. Neuviřili a itastně dojeli. 

:Podařilo H mi m.luvi t • delegáty z Kladna. •Jn• 

zklamáni wttlěaetí soudruha Pillent na sjezdu", hkl aou

druh BejOek. •lilavně t&l<é proto, h u náe " lU&dni byl 

.-olon, námi b7l navrhován do Úat:l'edního výboru. 113', jako 

nejeilnějái organizace kraje, Jn• tu kromě nlh<> všich

ni~ Dokonce i za tři soudruhy, kteř:C jsou na rekNaei 

v ze.hraniijí, přijali náhradnici.• 

Kd7! ve veěeruíeh hodinách došlo k volbtlm. nováho 

úettediúho výboru, byli nejprve zvole.ni soudruzi, jim 

bylo zabránino přijít na ajozd. Soudruzi Svoboda, Dub

ček, eemík, Smrkovský, C!eař, timon, Spaěek. Kriegel. 

?ak byli zvoleni další členové ústřadniho .-ýboru l!'.SC a 

~lenov, ~atředni kontrolní a revizní kom1••• 
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Celé jednání ejezdu probíh9lo v dtotojné .. , klidném 

t6nu. Vlliohni dol•gáti si byli vědomi závažnosti jednání 

1 sv~ velké odpovědnosti před celou &tranou a vlim čes

koslovenekým lid&m. 

Dojemný byl pozdrav, kt~rý Účaetníkb sjezdu tlwno

č1l trenčínský delogát od ~~tky Alexandra lluběeka. Nel 

odjížd~l na sjezd, prosila ho uplakaná, ustaraná o evého 

eynn, aby tlurr.oCil delegátťm sjezdu její pozdrtťf".Y a 

prosbu, aby i v budou:znu byli tak ststeění jako dooud. 

Tichounkým, ale o to vřele ,j~ím potlaake:n a po t, 1 hla

sováním schválili delegáti dopis soudruhu Dub6ekov1, 

v něml mu posílají vřelé, aou1!rufské pozdravy-. vyjadřuj:! 

mu vdiěnoat za doeavadni pr&c! a vzkazují mu• !e mladí 

lidé 1 kteří po Praze pochedovali ee zkrvavenou vlajkou, 

volali 11 Duběek ! Dubč:ek 111 a protestovali proti okupaci„ 

Dále delegňt1 sjezdu soudruhu Dubčekovi oznamují, i• jej 

z.volili do ústředního výboru strany a te v něm vidi ev4ho 

čelného phdotavitele. Svdj dopis koně! olov11 •ty•• 

vrátíš mezi náa." 

/Svoboda, 24.8.1968/ /•vláštní vydání/ 

Před polednem. Ve chvílích, kdy z&~al zaeedat XIV.m.t~ořádný 

aJozd, sešel se hlavní výbor Kse ministerstva nál"Qdní 

obrany 11 zaslal mimobidnému ejezdu poselství, ve kterám 

mu vyslovuje hlu"ookou dl.věru, podporu linie ledna a. 

hluboké rozhořčení nad okupaci. 

/ee.rozblne, 22.8.1968, 17,35 hod./ 

ll,50 hod. Situační zpráva Os~rozhlnau: Na Václavskám nám~atí 

Je před poledne~ několik tioic lidi. Proji!dlji tudy 

automobily s mládeži e yle.jl:,,;ni. Někdo mluvil u oocby 

sv.Václava. Ze dvou ~íet se stahovalo 6 aov~takýoh 

obrn,nýcb vozt směrf!m k ve.mníku„ 
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Jinak je ;o l'rc1ze ro;,1i'.orn~ klidno~ :,~ooty dopoeud 

obsazeny. Na Hradě llid~ ~tréž íle střídá - tanky vždy 

uvolní cestu hradr,i ritrěťi a opět ee po2ttnd no. sv6 

místo. 

12 100 hod. V Praze- b;:rle. za.'1fíjene hů,Ji11ová protestní atávl:!l. 

Krátce po poledni. Vyšlo :tvlá{'.tní vydání Xlttdé .ťronty fJ pro

hlášením redakčního kolektivu k obsazeni redakce, a vý

zvou představitelft ěa. dětekých a mllídežn!ckýc:h organi

zaci a několika zásadními komentáři k otázce kolebornca. 

Okufanti nás_obeadil1! 

Doatáváte toto číslo Mladě fronty vo chvílicht ~dy 

jsou v sázce osudy našich národů ne. Qlouhá def.l:etilatí. 

Večer 2l~erpna obsadila sověts~á okupa~teká vojska re

dakci a tiskárnu Mladé fronty v Panské ul1c1 1 zahnala 

nás do jedná místnosti a věznila nás ee ss..~opely po ce

lou noc. 

Teprve dnes ráno pted osmou hodinou ae nám podařilo 

proniknout z obsazené budovy Mladé fronty. M'O.žeme koneě

ně zase svobodně mluvit ke svSm Cten&řtm. I'oslední 

zvláětní vydání ze včerejška ntm zabavili a znemožnili 

né.m vydávat svobodnou Mladou frontu. 

Vyd5v6.me toto číslo Mladé fronty a neustaneme v prav

divém informováni, dokud nám to násilná okupenteká moc 

neznemožni. Nevěřte nikomu, kdo by ee chtěl vydávat za 

novou redakci ~ladě fronty a kolaborovat s okupanta$ 

režimem nebo e domÁcími zrádci. 

Mladá fronta ea v roce 1945 zrodila v duchu svobo

dy. Tento eiroj ideél nikdy neopustí, nikdy jej nezradí, 

Kolektiv redakce 
l!ladd fronty 

/Mladá fronta, 22,8.1968/ /zvláštn1 vydání/ 
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!!!!• prav~_!!!!!!!! 
Ptedotavitelé vleoh dětských a mláe•!n1okýeh orga

n1za.oí v 0BSJ!. a veden! úetk•lního výboru 0sll! vy<lali toto 

prohlášení k doleptllot XIV.ajezdu -JC, 
Ve 'h.il1oh rukou leU osud obou našich národd l tho 

Npubliky, Plni•• atavízt ta atanov1•ko P11V lill0 v čelo 

•• 1,Duběakoa 1 za prohlášení praaidenta republik7 L.Svo

body a legální vládu nalí republiky. Hanebná okupace mu

aí být okaaUti ekoněena. Záudnl odaítáme vyot"upen:! 

některých předataviteld, ktetí zrazuJí ústavu této ra

publiky, poělapávaJí J•Jí zákony a jeou ochotni pro svá 

osobní am.biee zaprodat 1 • vobodu a nezávisloat naií zem• 

••• 
Z.ol to do vedo'1ofoh org,!.nd .KS0 ty, kterýa jili před 

touto okupaci dal oell náš lid 1 mládež plnou ddvěra, 

odeuato zrádoe, žádejte odchod okupantd! 

Buato avldomim národa! 

I'rav<la zv:íthí I 

/IO.adá fronta, 22,8,1968/ /zvláitn:! vrdúí/ 

lí•!~~!_!rádoťlal 

V n•Jbli•lích chvílích doJde patmi k toau, !o 

okúpanti budou jmenova~ z řad ěeekých a alove.nakých zrád

ce. novou vládou, nové vedení komuniatické strany a dal

ii!oh orgánt.. 

OdlllíteJt• Je, nespolupracujte • nillilll Joou to za
prodanci nai1ch národ~, kteří jil delěí dobu připravova

li v taJné dohodo• okupanty nalíe dn•šní neětieti a po

tupu. 

lta!dý ~••tný eech a Slovák zdatane věren avéau ná

rodu, idoáldm evobody a 4&m0kracie, Nepottíení ei ruce 

špinavou kolaboraci• okupanty, vrahy našich lidí, ne-



- 111 -

pMteli naší svobody, 

eekají nás straěné a těžké dny, Ale at •• okupanti 

snaží jak chtljí, svobodu v našich erdcíoh neuilapou. 

Nikdy•• Ji nevzdáme. Budeme za ni bojovat - tak Jako 

v minulosti - za všech podmínek legální i ilegální práce. 

Nikdo•• nesmí v těchto hodinách zkoušky zaprodat 

našim nepl'átelOm, Jednota našeho odporu musí být eilná, 

jen tak nás nikdo nepřemfiže. 

/Mladá ~ronta, 22,8,1968/ /zvláštní vydání/ 

Mláde! nebude_kolaborovat 

Pfee otevřený odpor proti intervenci se rut~e mládef 

nenechala zneužít k provokaci a výetřelktm, kter, by 

mohly dodat punc legálnosti velik6 nespravedlnosti epá

chané na našich národech, Mladí lidé Již dokázali, že 

stojí za zákonnSm vedením našeho státu v ~ele 8 pNsi

dentem republiky ~r:dvikem Svobodou. prvnim tajemníkem 

rtv r.se Alexandrem ~bčeke~, za vládou pod vedením sou

druha eerníka, za Nfrodním shromážděním v čele s před

eedciu soudruhem Smrkovský~. Dok&zali„ že mají dost rozu

mu a rozvahy. Nikdo nám nemusí řeš~t nQše vnitřní zále

ž.i tost 1. Proto véa vyzýváme. Nenechte se vyprovokovat 

k žéCným nepředlofeným činfun. K~ždé kapky naňí krVe po 

kulce okupanta. je věčná 41'.oda a věci náe věe:ch to nepo

mO.že. Nenechte ee ale umlčet. l'roteatujte váemi dostup

nými ro~umný:ni prostředky proti okupaci. Nedejte na aha

hy okupantů a kolaborantt o legalizaci jejich aktu náe:1-

lí. Nic není mladému člověku odpornější než zrádce a ji

nj výraz není možno použít v~či lidem, kteří ve evém 

oacúmím zájmu jeou proti v-O.li celého národa„ 

Nede~te se umlčet. Nenechte ae zkoleborovat a vě~

te~ že náš národ nepokoří, i kdyby vyhláeil~ všemi jim 

doatnpnýro1 prostředky jejich v.ítěz;stv:í, vitězetv:í náeil:í 
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a zvttla. Není mo~no proti naší v~li zlomit páteř vieeh 

mladých lidí. Ziietai!me n•emiřitelní a jakýmkoliv kompro

misem• kolaboranty. Z~ata!me čeetnými, nebojáenjmi a vý

sostně rozumnými lidmi~ 

/Mladá fronta, 22.8.1968/ /zvláštní vydání/ 

12 140 hod. Zpráva Co.rozhlaeu, Jeden z příslušní~ sovětských 

jednotek epácnal nedaleko budovy ttv Klle sebevraždu. 

Autentický příběh_z tragických dní 

Bylo to ve ětvrtek, to jsme s nimi ještě mluvili. 
11 Koljo, co tu děláš?" 

Na tanku sedí devatenáctiletý chlapec, stělí mi po

znává. Nikdy v době prehistorie, kt9rOu ee nyní stala 

moje návštiva v Sovětském svazu, neviděl v mých očích 

hr~zu. Nakonet mě poznal. 

nJ:k. 

~Koljo, co tu děláš?" 

"Dostali jsme rozkaz~ Přijeli jeme - jako přátelé ••• u 
• "Jako přátelé - vždyt etřílite •••• 

11 Já nestřílel.,. .. " 

"Co ti řekne Saša, tvoje eestra. až přijdeš donrO. ••• " 

»Já neatřilel - posle.li náe eem ••• " Uke.zuja záeob-

»ile střílejí jiní, zastřelili jste dvacetilet6ho 

chlapcet určitě váe měl rád, měli jame vás všiot.ni r&o1 ••• 1 

"Dostali jsme rozkaz, je tu kontrarevoluoe, zmatek.~ .. ' 
11Koljo, byl tu klid, než jsté p~ijeli - jen ei 

představ, kdyby do Charkova vjelo tolik vojákt., tak7 by 

nastal zmatek, ne?rt 

Napadá mě spásná m.yiUenka: 11Koljo, co to je podle 

tehe kontrarevoluce?" 
0 To je, když se nesouhlasí s I.enine::n. t1 

11 ,& Y.oljo, má.ě rád Stalina?" 
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"Ne, byl špatný. t1 

•No vidíš a stejně tak špatný byl Novotný. A my ho 

nechtěli. Chtěli jsme ai dělat všechno podle sebe, na 

podle vá•, vždyt joto veliká země, a tak to musí být ji

né než Y mal, zemi ••• ~ 

"Já tomu nerozumím, dostali jeme rozkaz••·" 
11 Neřekli vám pravdu .... " 

"Proě by nám lhali?" 

Kolja dlouho nechápal. Předtilll mluvil• dooitk..,i 

jiných lidí a elyěel stále tót,t: •!elměte, proč jet• 

pMjeli, proě?• 

X 

Stála jsam opodál aei pil hodiny a byla svědkem 

otfean, události. Kolja zdvihl vlaatn! zbraii proti eobl 

a otiskl kohoutok ••• 

Alena 

/Rud6 právo, 27.8,1968/ 

13100 hod. Sovět•k' jednotky ukončily obsazování budovy OSAV 
na Národní třídě. 

Obsazení budoyy_eeskoeloveneké akademie věd voj!~!~! 

Okufačními_Jednotkami 

Dne 22.srpna v poledních hodinách obsadily eovět&ká 

okupační jednotky budovu presidia eeskoelovenské akademie 

věd v Praze 1. Národní třída 3 a donutily brutálním zpt

eobem přítomné pracovníky Akademie k okamžitému opušt~ni 

budovy, aniž dovolily učinit jakákoliv opatřsní k zajiě

tění daltí práce. K obsazeni budovy byl vydán tento ne

slýchaný roikaz~ 
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K tomuto neuvěřitelnému, v historii naěi vědy bez
precedentnímu opatření vydalo presidium ~SAV téhol dne 

toto prohlášení, 

PNaidium Ceskosloveneké akademie vid oznamuje, ie 

budova naií vrcholné vědecká instituce byla ptes jeho od

por brutálním zpO.Sobem obsazena okupa~nimi vojek7. 

Presidium ~SAV, které nadále pokra~uje ve své prá

ci, rozhodně protestuje pro~i tomuto nezákonnámu aktu. 

Při této příletitoati znovu vyjadřuje svou podporu řádn~ 

zvoleným. ústavním orgánb essR a připojuje ee k po~adav

l<Om legální vlády a Národního ahromáidění na okamlitý 

odchod okupa~ních Yojsk e obnovení normálních podmínek 

b materiálního a duchovního života na~ich národťl„ 

Pr„idium 0SAV 

/Materiály 0SAV/ 

Návrh na_odměnu_vládnim vyznamenáním_velitele_ě•tl_iar

dov~ho nadporuěíka_Orlova_Jurit• ~•xand~ovičeL_člena 

!!~!:~l 

Soudruh Orlov J,A, při plnění Úkolu obsazování bu

dovy Ceakoalovenaká akademie rid projevil velitelskou 

rozhodnost, odvahu, iniciativu, uskutečnil manévr do 

týlu objektu a rozhodným jednáním ovládl l~v, kfídlo 

budovy~ Dále v prt.běhu dne ovládl celou budow a orga

nizoval oohranu a obranu. V prCběhu plnění Úkolu a dálP 
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při plněni jin,ýoh Úkold soudruh Orlov J,A. rozhodně Zllla

řil pokusy reakčních elementd vést propagandu mezi aovět

skjmi voJákY a fotografovat vojaka a toohniku. Vedl ne

ustálou vyovětlovaoí práci mezi podřízenými, dodával Jim 

odvahy k plnění rtkold. 

Soudruh Orlov J.A., v,ysoee ei zaslou!iv čeat sovět

ského Y~jáka, splnil internacionální povinnost pro upev

nin! pozic eocialienru v Oeskoalovensku. 

Domnívám••• že s.Orlov J.A. je hodon vládního VY

znamenání řádem Rudá hvě~dy. 

22.8.1968 /Davydovakij/ 

/Ptelo~eno z fotokopie originálu rukopieného konoeptu/ 

Návrh na •t•namanáni_zá•tu~•• velitele royy, politického 

oddíluL_podporuěíka_záaobování Ginteriae_Romaae_Jozovi~•• 

ělana XSSS 
----------

Soudruh Gintoria R.J. plnil Úkoly při obaa•ován! a 
udržení dtležit~ho objektu. projevil statečnost a odvahu. 

Systematicky vyavětloval podřízenjm roli naiioh vojek 

v probihajieieh událostech. Svt- politickým ptesvtdčová

nim, zá•adovosti sjednocoval voJákY, ••r~anty a d~stojni

ky k plnění stanovených Úkold. 

Soudruh Ginteria R~J. projevil oeobní chrabrost, 

iniciativu, oaobnÍlll příkladem dodával odvahu podřízený-a 

k plnění ate.noventch Úkol~, rozhodně m.afil pikle agent~ 

imperialismu, kteří ae pokoušeli vétt antiaocialistickou 

propagandu, fotografovat vojensk4 objekty a techniku. 

Domnívám ee, !e komunista Ginteri& R.J. jé hoden 

vládního vyznamenání ~za bojovi záeluh7". 

22.6.1968 /Davydovokij/ 

/Přeloženo z fotokopie originálu rukopisného konceptu/ 
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!~vrh na v!~~~!_!yznamen~~f velitele ro~zi_fardového 

nadporučíka_Gruta Anatolije_Ivanoviče,_člena_KSSS 

Soudruh Grut A.I. plnil Úkol obsazení a udržení mo1-

tu přes řeku ntavu, počínal si směle a rozhodně, umně 

vedl své družstvo, osobním příkladem dával odvahu podří

zeným. k plněni stanoveného Úkolu. Neustále pracoval ve 

svém družstvu, vysvětloval situaci, ve které se ocitli 

sovětští vojáci. Směle mařil pokusy kontrarevolu~ních 

elementt vyprovokovat ozbrojený konflikt mezi sovětskými 

vojáky a obyvateli Prahy. V podmínkách neustálého morál

ního a fyzického vypětí vždy byl vzorem bodrosti, vytrva

losti a stranické zásadovosti. 

Soudruh Grut dodával odvahu podřízeným osobním pří

kladem, projevil vysoké morální vlastnosti sovětského 

dfistojníka a čestně splnil Úkoly sovětské vlády a 1!V 

KSSS. 

Domnívám se, že soudruh Grut ja hoden vládního vy

znamenání řádem Rudé hvězdy. 

22.8.1968 /Davydovakij/ 

/Přeloženo z fotokopie originálu rukopisného konceptu/ 

13.25 hod. es.rozhlaa vysílal provolá.ní Národního shromáždění 

esSR k občan"Om eeskoslovenska. 

Občané eeskoelovenska, 

Národní shromáždění, které v těchto chvílích zase

dá ve ztížených podmínkách, vytvořených nenormálním sta

vem, se k Vám znovu obrací, aby Vás informovalo o sv& 

činnosti. Považovali jsme za nutné vyslovit předev§ím 

oficiální protest vládám a parlamenttm těch zemí, je

jichž vojenské jednotky se nacházejí na naěem území, 

proti svévolnému porušení suverenity státu. 
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Zádáme u příeluěných vládních a parl.,..,ntních orgá

n~ o okem!ité ete.žení cizích vojenských Jednotek. Zádá

me dále, aby mohly nomálně pokračovat všechny legální 

Ústavní orgány, vláda, Národní shromáždění, orgány Národ

ní ~rony a Oeoké národní rady, za Účasti Jejich pfed•edd, 

ktefí jsou stále internováni. iádáme, aby došlo k jodná

ní mezi vládami a vedením strany- o normalizaci situace. 

Prohláaili jsme, i!e jediné legální orgány jaou ty, kter, 

b1ly demokraticky zvoleny před násilnou voJenskou okupe.

ci, tj. před 21.arpnem 1968. Navázali jsme spojení a pre

sidentem republiky Ludvíkem Svobodou, s nimž epoleěni 

koordinujeme další kroky. Vyjádřili jsme mu plnou podpo-

ru. 

Občané, obracíme •• k Vám a ládoatí o pomoc. Naše 

jednání bude o to Účinnijší a ryohlejěí, čá více rozva

hy a klidu projevíte Vy, Vyhýbejte•• jakjmkoliv eráf.

káio, které by mohly vést k protizáaah!lm. Vstupujte v jed

nání a místními veliteli cizích vojsk, předávejte jim 

své rezoluce. Zádojto, aby etáhli avé jednotky mimo měa

ta a sídliště. Zádejte, aby uvolnili provoz a aby pořá

dek zabezpečovaly naše orgány VB. Stávkové akce, které 

ee na některJeh místech p~ipravuji, jsou neÚě1nn4. Po~ 

tikozují pfedevš:ún: naěe národy, naše hoepodátatví. zsJmé

n• tet ~ím my mtžeme p~eobit na relativně klidný chod 

věci. Vyjadřujte evou plnou podporu Dubčekovu vedení, 

eernikovi vládl, Smrkovského Národnímu shromáždění, Cí

sařově eesk, národní radě, Krieglové Národní frontě. 

Buate jednotni a plni ddstojnosti, která je hodna lidu 

vědomého si svého morálního vítě~etví. Zabraňte všem 

provokacím, které by mohly poškodit další vývoj událoe

tí4 intíme Vám, opíráme se o Vaši plnou d~věru, kterou 

nezklame••• 

Praha, 22,8,1968 

/Materiály NS/ 

Národní abromá!dění !lSSR 



- 119 -

V prdb~hu dne se uiila k IIŮlllořádné111U zuedán.i Yláda llssR. 

náda eeů:01lovenaké BOC1al1et1ok4 republiky •• na 

svém druhéio lliaořádda zandání, kollt.lléa dnt ~2.8.1968 

•a předsedniotYí ainietryni opotřebního p~slu Boženy 

Machačov4 uantela: 

1/ Trvat na urychleném odoho<lu okupačních IU'lllád. 

2/ Opětovnl požadovat oficiální jednúí • velitel•• oku

pačních vojsk a při tomto jednání po!adovat: 

a/ okamžité zastavení věeoh násilných akcí proti oby

vateletvu a zabránit tak ztrátám na zdraví, žiTo

teeh a maj&tku obyvatelstva 1 státu, 

b/ zajistit p'O.eobnast vlády na celém Úz•mí státu a za

bezpečit pro vládu nerušené spojení ee viemi vlád

ními orgány všech stupňt v krajích & okreeech• ho

epodářak;ými i jinými institucemi, 

e/ umo!nit trvalé spojení vlády•• věam.1 1nforaaěním1 

prostředky /tisk, Nzhlas a televi~e/ a pro tyto 

prostřédk,y zabezpečit pllsobení po celém Území otátu, 

d/ o;novit pravomoc národních výbord a jiných podle 

púsoboni v příslušných oblastech a •ajiatit jim 

spojení s vládou. 

3/ Za zvlášt~ d~loJ1té jednání a velitelem okupačních 

jednotek považuje vláda uvolnění z&dri.ených ělen~ 

vlády, zejména jejího předaedy in!.Oldřicha Oerníka, 

ministra obrany inž~Martina Dzúra, aby se mohli ujmout 

výkonu evjch funk:eí. 

4/ V zájmu udržení neru~eného livota všech občan~ repub

liky a plynulého chodu hospodářství je nutné zabezpe

čit plnou pileohnoet hospodáfetvi, fídicích orgán~, 

především v obluti prtunyelové i zomidileké výroby, 

dopravních spojt a zásobováni veěkerými ťivotnimi po

třebo.i a pohonnými hmotami. 

5/ Zabezpečit plynulost v práci banky a ostatních potřeb-
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ných Ústave., aby nebylo ohrofeno fina.noo~ání a Yýpla

ta potřebných pro výrobu i mzdy a platy zaměstna.nc~. 

Aby nedošla k porušení v oblaat1 měnového hospodář

ství atátu 1 uaneela se vláda, že bez jejího výaloTI1é

ho eouhlaeu nelze uvolnit finan~ní prostředky pro 

okupační armádu~ 

6/ Materiální zdrojet především potraviny a spotřební 

zboli, jel jsou na Úze=í republiky, jsou určeny pře

deYiim pro zá~obování naěeho obyvatelstva a naší ar

mády. Pou!ití těchto zdrojfi okupačními armádami poklá

dá vláda za náoilný čin, jemuž ee jednotliví občané 

nemohou bránit, aby nedošlo ke krveprolití. Předání 

těchto zdrojfi okupačním armádám•• m~ž• dít jen na 

kTitano1, vystavenou velitelem vyšší velitelek, oku

pační jednotky, přičo,nj tato kvitance musí být potvr

••na příelušným národním yýborem. 

Toto ueneeení předklád& vláda sou~asně Národnímu sh.ro

mátdění k zajištění koordinovaného postupu. 

/Pr!lboJ, 2J.8.1968/ 

Provolání ~etřední rady odbort.. a Ostředního výboru odborových 

~ 

Odbo,:z_1•dnoznaěně_za vládou 

Uotavujto stávková výbory - chraňte •ávody! 

Jednoznačně se stavíme za stanovisko legální Ylády 

CSSR vedené i~.Oldřiebem Cernikem a přijaté dnes ve 

~tvrtek. 

Na jeho podporu vyzýváme odborové orgány v závodech 

a podnicích, aby př1kroě11y k ustavování stávkových vý

bo:M1t ochraně svých závodt a podnik-o.. 

Souěuně ee cbrae!mě na všechny odborové orgány & 

na. ustaveni stávkov, výbory v závodech, aby vlaatn!mi 



-m-

prostředky zabezpečily klid a pořádek ve svých závodech, 

aby zabránily nepředložen;.., akcí~ a v případě potřeby 

byly připraveny na podporu otanoviska vlády ze.hájit ge

nerální atávku, 

Plně podporujeme po!adavek o neprodlené uvolněni 

zadržených člend vlády, zejména jejího předsedy inž.O. 

Oern!ka a ministra národní obrany ini.Martina Dzúra, aby 

•• mohli plně ujmout výkonu ových funkcí. 

V Praze dne 22.8.1968 

Odpoledne. Velení okupa~ních vojsk vydalo ultimatum k ustave

ní kolaborantské vlády. 

Jak•• dczvídáme, prý okupační vojska vydala ulti

matum, aby do 18 hodin dnešního dne 22.srpna 1968 byly 

sestaveny vláda a vedení KS~, kter~ by souhlasily s ob

sazením naši vlaati a byly povolnjm nástrojem olrupantd~ 

Podmínkou je 1 aby v této vládě a vedení KSO nebyli sou

druzi Dubček, Smrkovaký, ~erník, Kriegel; Spaěekt Simon, 

Císař. Haproti tomu v této vládě a vedeni KSe muoí podlt 

ultimata být Bilák, Pavlovský, Kolder. Indra, Lenárt. 

Nebude-li toto ultimatum splnino ve stanovené lh~ti, bu_ 

d• nastolen okupační režim se všemi dftsledky. Hrozí ne

bezpečí, !e tito kolaboranti ee ultimatu podrobí. 

Zabraňme rozkolu národa a strany! 

Jednota, rozvaha, odhodlanost! 

Za svobodu, za Dubčeka, za 8inrkovak6ho, za eernlka! 

/Rudé právo, 22.8,1968/ 

14150 hod. Zpráva es.rozhlasu: Skupina právnlkO. z Ostravy 

studovala mezinárodní právo a možnost odchodu eizích 

vojek v připadě, iebPresident nebo vláda poiádali OSI 

o neutralitu. Je to podle stanov OSN. M1n1etr Hájek by 
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aohl toto •t&noviako tluaoěit. 

15100 hod. Zpráva eo.rozhluu, Po Pra:. jsou vylepovány pla

l<át7 Tj'Sjvající, aby•• obyvatelstvo zúčastnilo velk' 

aanifestaoe na VáclaTakéa náměstí. ffení .,,.1oučena provo

kaee, aby okupační vojeka mohla zaaáhnout. Výzva k oběa

nh Prahy' - neshro~aujte se! 

151 20 hod. Oo.rozhlae oznúil, lludova ll'rx: je oOouena, redak

toři však pracuji dále. 

15125 hod. ea.rozhlaa1 Zpráva• parlamen1u. V budově parla

aentu iaaedá •tranieká skupina komunistA-poelancd. Jed

nají o tom, Jak u valeni sovětal(ýoh vojek zajistit, aby 

president, parlaaent, l1v KS0 a ostatni inetituc• měly 

podmínky k činnosti a aby vojska opustila Území OSSR a 

tim byla obnovena suverenita státu. Jsou jednotni s ná

rodem. Zádají osvobozen:í Dubčeka, Oerníka a ostatních 

z internace. Vystoupil J.Kroenář, ktert •• do!adov&.l 

enorgiok,ho jednání ss sovětský,,. velvyrlanectvím a vel

vyale.nectvími oatatnich okupačních ••mí. Marie Miková 

poa!lá vzkaz: "Jsme spolu I našimi národy, poslanci ne

zradí, voliči se na nás mohou epolel:mout. Chceme svobodu 

Dubčekovi a 05:SR. Jen, občanát klid!" 

15 1 50 hod. Oe.rozhlas: Dvou~lenná delegace NS měla odevzdat 

na velvyelanictvi l'fDR protestní dopis parlamentu a vládě 

NDR. Poslanci byli přijati zástupcem velvyslance, který 

ae divil• ie parlament zasedá a proteetuje proti okupaci 

Cl!SR vojsk1 Varšavské smlouvy. Jejich jednotky prý jsou 

zde legáln~, byly prý po:wlfu.y nalimi činiteli~ Na dotaz, 

kterými našimi činiteli, zástupce valvyelanectv! neodpo

viděl. Velvyslanectví protest nepřijalo. 
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16,20 hod. Informace ministerstva národní obrany, Spojené vo
lení okupaěníoh armád vydalo tento rozkaz, 

1/ Reodzbrojovat ěa.jednotky. 

2/ Opustit proetory, kde Jsou umístěna ča.vojska. 

3/ Malá místa zcela vyklidit, rozmíetit •• mimo ně. 

4/ Ve velkých městech umístit vojeneké jednotky v par

cích a na volných prostranstvích. 

5/ Upustit od blokování budov otátních a atraniokýoh or

gánt. llsSR, 

6/ J!o.nky mají pracovat normálně, 

7/ Veikorá spojenecká vojska•• budou zásobovat vlaet

ními silami. 

16 1 40 hod. Zahájeno pokračování 26.mimořádné ••h~z• Národní

ho shromátdění, Sch~z• projednala provolán! k připravo

vané demonstraci na Václavekéa nám.ietí. informace o za

eedání stranických skupin poslanc~ a o pře~ání protest

ních dopis~ na zastupitelskýih Úřadech. Poslanci •• 

vzájemně zavázali, ~• nikdo neopustí dobrovolně budovu 

parlamentu a znovu vyzvali ostatní poslance, aby se do

atavil1 na zaeedáni, Projednána otázka d~věry vládě. 

/Materiály NS/ 

16145 hod. Zpráva Da.rozhlasu: V ulicích Prahy probíhají ne

ustále podpisové akce za odchod okupačních vojsk, za 

propuštění našich vládních a stranických představitel~, 

na podporu legálním orgán~ státu, 

16 1 50 hod. Situaěni zpráva Os.rozhlaau z pra~akých ulic: 

Pracovník rozhlasu procházel v těchto chvílích Prahou. 

Na Václavském náměstí•• shroma!!ují eto>ky lidi, Za 10 

minut m~ za~ít manifestace. Rozhlas !ádá, aby se všich

ni rozešli - jde o prov,;;,kaCní akci. 
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Jinak•• v ulioioh kolem Václavského náměstí a rozhlasu 

stále shromal3uj• mnoho lidí~ Zatím se tam nic v posled

ních hodinách nestalo. Diskutuje eé. Opakována tádoet 

k rozejití. 

~• Pra!ané shromá!dění n& Václavské• náměstí uposlechli 

výzev es.rozhlasu a pfíelušn!kO. VB, upuetili od zamjšl•

né demonatrace a• klidu se roze§li. 

Václavské náměetí_-_čtvrtek_l7,00_hod. 

Oekali jsme na tuto hoOinu napjatě 

Dlouho před ní Václavské náměstí obklopily okupant

ské tanky. u Muzea vytvořily dokonalou zea. Děla a kulo

mety mířily na chodníky. Tváře vojál<t oyly zachmuřené a 

tvrdé. 

A na Mtlatlcu a podél chodnikli se kupily etále větší 

hloučky lidi, hlavně mladých chlapeť. a děvčat. Kdosi 

rozěířil po Praze zprávu, te v pět hodin odpo1edne bude 

na nám.latí manifestace. !a zpráva ee ukázala jako provo• 

kaca, demo~straoe měla okupantakámu velení poskytnout 

záminku k tvrd,mu zánahu a předevší~ zd~vodnění své 

agrese. Ale kdo to ví? Pražané přijížděli na náměstí 

v nákladních autech ozdobených vlajkami, hloučky roatly, 

vzruěení nar~stalo ••• 

Dojde k masakru? 

Legální rozhlas varuje, upozorňuje na provokaci, 

jeho výz'fl.l nesou m.nozí lid' na velkých plakátech ••• 

Al• pátá hodina se blíží. 

Pár minut před pá.tou dorazily na ná!ltěst:í vozy VB. 

z reproduktoru zní tát'Ovaký hlaet 11 'Kluci, neblbněte, 

rozejděte se, nač okupantem dávat zámjnku 1 pochopte, 

co chtějí ••• 11 

Vozy neustále objížděly náměstí, zdálo ae, ie do 
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nekonečna. 

V Jindřišské ulici okupantský tank točil věží, jako 

by už hledal cíl. 

A potom přece: pomalu, dost neochotně, ale přece 

jen se hloučky rozcházely. Po pftlhodině byl na náměstí 

klid. 

Výborně! Rozum zvítězil. V klidných ulicích vyhlí

žejí tanky hrozivěji. A jsou také ještě zřetelněji dfil<a

zem agrese proti svobodnámu a pok&jnému lidu. 

/Rudé právo, 24.8.1968/ 

Bravo Pralan~ 

Včerejší výzva k vyklizeni Václavského náměstí, kde 

se měla sejít mohutná demonstrace proti okupantt.m, která 

ee mohla stát vítanou záminkou pro vyhlášení stanného 

práva, byla ukázkou vynikajících vlastností Pra~an~ 

v této pohnuté době. 

Během velmi krátké doby bylo Václavské ná~ěstí zce

la vyklizeno. V jeho vozovce i na chodnících nebyla je

diná civilní noha. Nad Václavákem, ještěPtSiolika minu

tami hlučným, se rozprostřelo absolutní ticho. 

Přítomná mládež byla krajně disciplinovaná, ochotně 

pomáhala několika málo přislušník'O.m. VB, kteří zabraňova

li případnému vjezdu automobilfi na prostranství. 

Včerejší ukázka na Václavském náměstí není ověem 

jedinou. Jste báječní, Pražané. Prokazujete, že jste 

vlastenci v plném smyslu tohocslova. Překonáváte potíie, 

zp~sobená okupací vaěeho města d~stojně, jak se sluší na 

svobodné občany hlavního města. Vydržte, vydržme. Naěe 

síla je nezlomná. 

/Večerní Praha, 23.8.1968/ 
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18,00 hod. Znovuzahájeno pokračování 85.awnořádné ochOze před
sednictva NS. /PřítolllllO 18 členO PNS./ Projednána uďorma
ce, že president republiky nedoporučuje poslat rezoluci a»~, 
Připravena rezoluce NS pro případ vyhlášení stanného práva, 
schválen dopis presidentu republik;y a zvolena ttíčlenná de
legocc k jeho předání. 

Národní shromáždění Československé socialistické repúbliky 
Vážen:j a l:lilý soudruhu presidente, 

chceme Vám v této vážné chvíli našich dějin předevěťm 
poděkovat za Vaši neutuchající oddanost právu a svobodě na
ši země, poděkovat Vám za to1 že tak pevně a rozhodně hájí
te touhy našich lidí po socialiSl!lU s lidskou tváří, po su
verenitě a nezávislosti. 

UjišÍujeme Vás znovu - jako to u! mnohokrát ~inili čle
nové na~eho předsednictva - nejen za sebe, ale i za v~échen 

československý lid - svou oddaností í svou pevnou vůli se
trvat za vlech okolností v boji za dodr~avání ústavy repub
liky, zákon~ a práva. 

Slibujeme, že zůstaneme věrni Vám, naáí zákonné vládě 
v čele a Ing. o.Černíkem, naŠeQu pfedsedovi J.Smrkovskému, 
předsedovi Národní fronty dr. F.Krieglovi; prvnímu t~jemní
kovi ÚV KSČ A~Duočeko~i a dalším představitel;'.lm našich 
vrcholných institucí a orgánů. 

U vědomí historick~ zodpovědnosti nás všech za dalěi ži
vot naši země, v neju~ší součinnosti s nejširšími vrstvami 
československého lidu prosíme Vás, vážený soudruhu presi
dentet abyste i nadále věnoval své síly epole6nému ~oji, 
který čestně vejde do d.:ijin n'.lt'iich národ\:t a bude vždy svět
lou stránkou světových dějin. 

Tiskneme Vám srdečně ruku, přejeme Vám dobré zdraví a 
srdečně Vás pozdravujeme. 

Národní shromiiždění 
~éskoslovenak~ socialistické repub

liky ~~Valo v„r. 
V řraze dne 22. srpna 1968 

(Ma!:eriály NS) 
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Parlamentní zpravodaj hlásí: 
Prozatímní budova parlamentu na náměstí Maxima Gorkého 

je obšancována vojskem. Děla a kulomety obrněnců jsou vý
mluvné„ Pobouření poslanci ee domáhají vstupu do budovy. 

Po nalezení odpovědného kom~ndira dosáhli aspoň toho, že 
tank uvolnil dveře na dvě hodiny. Potom řičnicí závora 
opět zapadla. 

Přišel jsem později a tak dovnitf pronikám vedlejěím 
vchodem. Nab.oru vyjíždím smě!lně malým nákladnún výtahem, 
sloul:ícím jídelně. V labyrintu budovy je překvativě mnoho 
lídí. J?!'es neSlllírně obtížné přepravní podmíni<;y je tu již 

přes sto sedmdesát po&lanc~, také zaměstnanci Kancelá~e 
liárodního shromáždění disciplinovaně přišli, 

Vojáci, kteří včera podle zpráv do budovy vnikli, nejsou 
však vidět. A. přece jednoho vidím, vyklání se z okna. ili 

chlapce po;nalu odchází poslankyně, typicky rozlolitá slo
venská matka. "Nevšímejte si hotn proaí, "pověděla jsem 
mu to. Mám dva kluky staré jako je on, celý život slyšeli 
to nejhezčí tam o těch /kývla hlavou k oknu.I, zeptala jsem 
ee ho, jek mám všec~,no ayntlm vysvětlit. Pochopil a pláče. 
Ted chce být eám, aby se dal dohro..,,dy, než přijde Jeho ve
litel. U'• 

Největěi sál budovy nemohl zdaleka pojmout všechny 
poslance, tísní se tedy i v přilehlé chódbě. Sčítání pří
tomných ukazuje, že plenární echóze m~že vydávat platná 
uanesení~ HlbLvnim bodem programu. bylo Prohlášení Národního 
ohromáždění, (publikováno na jiném míotě - pozn.red.) 

Prohlá~ení bylo přijato Jednomyslně, pouze poslanec 
Meetek se zdržel hlasováni. (Dalších achOzí se již Mestek 
neúčastnil. ) 

Po pracovně p.t-epjatém dnu a večeru uléhaji poslanci a 
posl.anlcyně na podlah;y kanceláří, přikryti saky a tim, co 
našli ve svém kufru. Rozhodli ee budovu neopouštět - mohou 
sice vyjit, ale není dostatečná zár-J.kat že se ješt, vrátí. 
A po..rlament potřebuje - aby byl vskutku reprezentantem 
lidu - co nejvíce poslanc~. 

(Mladý svět, č,35, 1968) 
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Pozdě večer l!.'tl!~ll-tQ~ff!_E!:l!§!g~g,~-r~~~2!!l!.;;_ygJat!ll!l_g§~~ 
22.srpna 1968 Praha 

Vojska ČSLA v souladu a vydanjmi rozkazy a nařízeními 
splnila stanovené úkóly. Velitelský sbor pochopil vážnost 
situace a avým klidem, rozvahou a pevností velení zbezpeči: 
aby nedo~lo k indident6m, které by vedly ke krveprolití~ 

Velení ČSL.A je soustavně ae mnou ve styku a všechna zá
sadní opat~ení jsou vydávána a trzym souhlasem. 

Velení ČSLA je ve ety4u s představitelem spojeneckého 
velení vojak~ Činí se vše pro to, aby nedocházelo ke kon
fliktllm, které by mohly narušit klid a pořádek. Tím se sna 
ží přispět k vytvoření ;;řiznivějšich podmínek k řeňení alo 
žité politické situace. 

Jsem přesvědčen, že velitelé, politické orgány a strani 
ké organizace všech stupňů tento rozkaz správně pochop{ a 
zabezpečí jeho proniknuti do vědoi:ú a činnosti vojsk. Spo
léhám na politickou zralost a odpovědnost všech příslušní
ků armády. Věfím, že příslušníci armády se ani v budoucnu 
nenechají strhnout k nepředloženym činům, které by mohly 
vážně ohrozit zájmy našet.o lidu a že budou i nadále se ste 
nou odpovědnosti a rozvahou plnit mou vyda.~é rozkazy. 

President Československé socialistické republiky 
Ludvik Svoboda 1 v. r. 

(Obrana lidu, 23.8.1968) 

Ve večernigh hodinách pokračovala v jednání čs.vláda~ 
Vláda ČSSR pokračovala ve avém jedná.ni dne 22.srpna i v 

večerních a nočních hodinách za předsednictví svého ~ísto
předsedy s.dr. L.Štrougala, Zasedání vlády se zúčastnilo 
22 jejich čle®- Na svém zasedání vyslechli infoí"'Jlace před 
nesené jednotl.ivý<Jli ministry. Vláda se zab,ýva.la. podoínkami 
pro svoji další činnost a konstatovala, že stále nepracuje 
v normálních podm.íntC.ách zejména proto, te dále pokračuie 
okupace země vojens~mi silami pěti zemí Varšavského paktu 
že se jeji práce nělll~že zúčastnit předseda vlády ing. o.če 
ník a je znemo!n~na účast někter;ým dalšíra členCun vlády i 
že vl.ádě není tlllloiněn normální vzájemný styk s NS 
že nemá možnost získávat dostatek informací o životě v zem: 
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že některé vládní badovy jsou obsazeey, takže vláda nemá 

k dispozici některé pot~ebné technické prostředky. 
Za této situace se může vláda zabývat pouze běžnými zále
žitostmi na základě individuálních informací svých jednot
li\TJ'ch členů a dbát o to, aby ži~ot země mohl i ve etíže
ných podmínkách pokračovat. 
Za tfQ účelem vyvíjí maximální úsilí, aby byla ochrán~na 
práva občan~~ zabráněno dalším ztrátám. Vláda proto jed
nala s presidentem republiky L.Svobodou, který je shodného 
názoru, že základní podmínkou pro dalěí činnost ústavních 
a politických orgán~ je uvolnění jejich čelných představi
telO os. Dubčeka, Černíka, Smrkovského, Kriegla a dal§ích 
dosud internovaných soudruhů~ 
President republi~ informoval vládu, že po vyčerpání 
všech možných prostřed~, jimiž se snožil dosáhnout tohoto 
cí1e jednání v Praze, se rozhodl vést jednání v Moskvě a 
požádal vládu, aby určila dva členy vlády do jeho dopravo• 
du. Tímto úkolem pověřila vláda svého místopředsedu a.dr. 
Husáka a ministra národn! obrany generála K.Dzúra. Součas
ně byla vláda informována o jednání předsednictvo tr, NF, 
které určilo do presidentova doprovodu sv,ho člena minis
tra spravedlnosti d~. Kučeru. Dal~í sloJen.( presidentova 
doprovodµ vláda neprgjednávala. 
Po odletu presidenta republilcy se vláda rozhodla dále po
kračovat v řešeni běžfWch otázek života ze~ě. O dalším 
avé~ postupu rozhodne vláda po návratu presidenta republi
ky. Vláda se plně cítí vázáno svým programov;ým prohlášením 
z dubna 1968 ve všech jeho souvislostech, které vycházejí 
z ak~ního p~ogramu KSa a bylo schváleno NS 8 na ,~hož zá
kladě dostala dóvěru lidu. 
Vláda se proto znovu obrací ke všem občan.dm, ahy za všech 
okolnost! zachovali klid a nedávali možnost vzniku kon
fliktních situací~ 

Vzhledem k towu, že doěla zpráva o nenoraiální aituaci ve 
vedeni státní bezpe5noati, žúdá vláda na návrh ministra 
vnitra, který se jednání vlády trvale účastní, aby se ne
prodleně hlásil ruiměstek ministra vnitra V.Ša.lgovič vojen
ské kanceláři presidenta republiky 1 která mu neprodleně 
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zprostředkuje styk s vládou. 

Podle článku 65 ústavy přísluší po dobu nepříto:nnosti pre
sidenta republiky na území ČSSR rjkon jeho f'unkce vládě. 
V1áda ve svém jednání dále pokračuje. 
(Svobodná ČTK hlásí ••• , 2].8.1968) 

Další_komentáře_čs._a_sovětského_tisku_ke_dni 

Přátelé, soL:órnzi, br·::itři - ~či a Slováci1 

- Qj včerejších nočních hOCin jsme nu nohou. Frochá· 

zeli jsme ulicemi Praey, dílnami našich závodů. Naši lidé 
ve Vysočanech a v Libni včerejšího dne nepracovali. Byli 
překvapeni stejně ta.k jako celý národ. Ho.vořili o sitůaci 
a ~čichni byli zajedno: Stojíme za našimi demokraticky a 
řádně zvolenými zástupci - presidentem Svobodou, Dubčekem, 

Smrkovským, Černíkem~ 
Ve Vysol'!anech s. v Libni byl poměrný klid: viděli j8:Ile 

pouze směrem od Kbel pfijíždět tanky, obrněné automobily a 
další vojenskou techniku sovětské armády„ Ckupanti eměr~ova

li směrem ku Praze. ?ouze fror.ty u obchodO e potravinami, 
fronta u Oenzir.ové pumpy na Balaberh.:C sic;nalizovály mimořád
né události. V závo:iech byl v~era i dnešního dopoledne 
klid. 

Co Vaši redaktoři Kováka ČKD Praha viděli: 
V obvodu Prahy 9 zničená dlažba, refíže. zporážené slou

py. Smůtn,ý byl pohled kolem Ústavu národní~o zdraví ve Vy
sočanech, kaL1 přijížděly sanitky s prvními zraněným.i. Zni
čené :.1lice, převálcované automobily jsme viděli po trase 

v Karlíně, až: na Poříč; v Nekázance tanky olc1_pantů rozdrti
ly desítky autorc.obili.1, které 'oyJ..y rfollHn:d tanky vraženy 
do výkladních skříní a průjezdó obytr.ých domů; mezi těmito 
vozy t>yla f-ada aut se z.ahraničními čisly - Alfa-Romeo z 
~ima, Volkswagen z NSR, Taunus s videňským číslem atd. 
Příkopy, Václavské náměstí a pfilehlé ulice jsou zni~eny 
pásovými vozidly. 

NejhW'e je na Vinohradech kolem rozhlasu: vyhořelé dorífj'> 
zničené uuto~usy městské dopravy, desítlcy osobních aut~ Vi
děli jsme však i raněné, nelliocnice Ha Frant1~ku dnes hláai-
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la pět mrtrjch. Na našeho fotoreporté~a, jehot snímky nej

častěji vídáte na stránkách Kováka, se rozjel tank olrupač
nťch vojsk v momentě, kdy jen vytáhl fotogra:f'ický apará~; 
redaktor Kováka byl od budovy Rud4ho práva, kde naije novi
ny nor:n.álně tiskneme, odef'.ná.n pažbami em . .m.opalů5 Dnes ráno, 
když se dalši náš redaktor pokouáel fotografovat oblasti 
Palmovky, byl pronásledován okupačním vojákem ee samopalem. 

Nemáme však příliš m.~oho času a nevíme, jak dlouho jeňtě 
budeme moci vykonávat avé povolání: proto Jen to nejdOleži
tější a ve stručnosti ze závod~ ČKD Prahy 9~ 

Z dobře informovaných ~íst Jsme ae dozvěděli, te sou.druh 
Dubček před svjm zatčením a odvezením v transporléru okupač
ních vojsk propašoval moták, v němž se: obrací na pražské 

občany, zejména na velké závody a především na dělnictvo 
devátého pražského obvodu s prosbou, a.by w.1.ň:elo své továr
ny, aby lidé z~stával1 v závodech pohro~adě - nebot v této 
soustředěné síle má hlavni méato záruku a zá~titu. V přípa
dě potřeby - končí moták - je to důležitá a možná rozhodu
jící síla, které v případě potřeby by bylo možné použít, 

Upozorňujeme vás však: jeme sice silou, budeme-li jed
notni - jsme však stl::.-u1 která tu není proto, abychom po

chodovali s vlaikami do ulic. 
Naší pomo;::i oude zl"-ejmě pot:'eba! Podle zpráv, které jsme 

dostali, se okupanti Oudou snažit sestavit nové předsednic
tvo ÚV KSČ a vládu republilcy z nastrčených kolaborant~. 
Hovoří se konkrétně o KolderóV1 1 Švestkovi a Indrovi; berte 
tyto zp~ávy zatím jako nepotvrzené, ale není šprochu, aby 
na něm nebylo pravdy trochu. Konečně v uplynulých dnech -
soudě podle výrokó Švestky a Indry - by tató informace moh
la odpovídat pravdě. Účastníci nedávnéM aktivu funkcioná
řů v jídelně Elek~rotechuiky ei jistě vzpomenou na prohlá
šení Koldera, který ~iž tehdy, t.j. asi před d?ěma ffiěsíci, 
vybízel kor.tUnisty k tomu, aby ne~ádali urychlení mi~ořád
néhc XIV.sjezdu. V posledních 14 dnech jsme ~etli různé 
článlcy šéfredaktora Rudého práva Oldřicha Švestlcy, které 
měly naprosto demobilizační charakter, které mj„ tupily 
naše děln!q. Ve světle dnešních událostí je nám jaané, co 
tyto č~ánlcy" a prohlášeni znamenaly, na které straně t.J,to 
funkcionáři stáli a daes zřejmě stojí$ Právem se tedy ohá-
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místa. 
Národ je jednotn,ý, lze to vidět a sl;yšet mezi našimi 

pracujícími, a to nejen v !'raze 9; stejně tak smýšlejí i 
ve smíchovské Tatře 1ílal, v Polovodičích i na všech deta
šovaných pracovištích. Národ je jednotný, ale i mezi námi 
jsou zaprodanci a zrádci; dejte si všude pozor na pfípad
né provokatéryt řidte 3e pokyny, které V'Jdávají celozávod
ní výoory KSČ, 'IN ROH a hoepodářs~é vedení závodu - tyto 
orgány stojí za našimi legálně zvolen;/mi předetaviteli. 

Co nyní dělat? 
Ve všech našicl\ ,e.ávodech, kde už tato akce začalaJ po

depisujte dál pro!ůášení, žádající propuštění Dubčeka, 
černíke, Smrkovského a dalších ptedstaviteld naší vlády a 
stran;y, kteří jsou okupačními vojsky kdesi internováni! 

Buďte v továrnách, abychom .oohli zasáhnout, bude-li 
toho třebat 

OkupantWil dobrovolně nevydávejte továrny, ani jakákoliv 
zařízení; ustupte pouze hrubému násilí a neriskujte živo
ty - i tak už bylo ztrát a obětí dost! 

S okupanty nevyvolávejte sráfky, chovejte se k nim ko
rektně, přezíravě, ale v žádném •směru jim nepomáhejte, ne
usnadňujte okupantOrn pobyt v Československu! 

Přeev~dčujte evé kolegy, aby přiijli na svá pracovi~tě l 
Za.braňte horkokrevným a zejména mladým lidem v neuváže
nych akcích, které by i pro naěe závody ~ohly mít tragické 
rulsledlcy l 

Především: Zachováve~te v závodech klid a pořádek! 
Uposlechněte pouze pokynd těch orgánfi, které stojí za le
gálně zvolenými představiteli vlády a strany! 

O:i~itejte provokatéry a případné zrádce! - doufejme 
však, že se mezi námi nenajdou, že jim nikdo neu:nožní dez
orientovat naše lidi, zanést do závodu chaoet 

Naňe závody mají dlouholetou tradici - lidé ze Sokolova, 
Ele~trotechniky1 Sléváren, Kompresord, Trakce, Dodavatelá
ku, alllichovské Tatry, Polovodič~ a generálního ředitelství 
- v rozhodujících okamžicích stáli vždy pevně a rozhodně 
na straně pokroku a demokracie. V této pro náš národ tra-
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gické a osudové chvíii ji~tě nezklameme! 

(Legál.o.í Kovák, Zvláětní rJdáni 22.8.1968) 

lt~l!&rl!.l'.lm-i2_á~2íl~-g-@_=_fi:~ 
Doprava do Vysočan i Libně bude Jž do odvoláni zajiěto

ván& autoOusy jednotlivých závodó tak, jako tomu bylo dnee. 
Nic tedy neetojí v cestě, abyste 1 v dalších dnech přišli 
do svých továren v co největším počtu. Soudruzi Dubček, 
Smrkovský, Svoboda a černík, legálně a demokratic.Q' zvole
né státní a politické orgány to potřebují! 

Pracující Sokolova jednoznačně stojí za A.Di.lbčekem a 
ostatními soudruhy kolem něho, i když jejich osud zatím 
není eokoloválrum znám. Soustružník B.Tymeš nám řekl: "Ani 
prstem nehneme, kdyby•• nás okupanti snažili přimět k prá
ci pro ně. A pokud jde o naší republiku, tak po odchodu 
ozbrojených eil nedávno ještě bratrských zemí budeme dělat 
v sobotu i v neděli třeba zadarmo> abychom nahradili škody, 
které nám tady nadělaly.• 

Lidé v Lokoinotlvce zdstávaj! na svých pracovištích. Per
sonál závodního stravováni dělá všechno co v jeho silách, 
aby bylo i,abezpačeno zásobování lidi v závodě. Vždyt - jak 
říkají - jde o to, aby stravování nebylo překážkou v účas
ti eokolovák'l v dílnách i v kancelářích. 

Smíchovská Tatra začala dnes ráno pracovat. Ověem jen 
do doby, než v okolí závodu začala opět hustá střelba oku
pačních Jednotek. Všichni tatrováci JednOJllYSlně stojí za 
Dubčekem. a rozhodn~ žádají okamžitý odchod všech nezvaných 
ok',pantd. 

Dělníci na v~ech střediscích spustili - ;ve shodě s výz
vou OV líEČ v legálním Čs.rozhlase - ve čtvrtek 22. srpna 
avé stroje, když den předtím - ve středu 21. srpna stroje 
na celý den ztichJ;y. Práce•• opět rozběhla - i když ještě 

ne plným tempem. Na nfkterých střediscích - např~ v ltaov
nět v cívkámě Elektrotechniky, v provozu turbokompreeorO 
závodu Kom,PNsory byl však již téměř plný počet osazenstva, 
které se leckdy obtížně, ale přece, dostavilo v~as do své
ho t.ávodu~ raké ve Slévárnách, v metálce, ve slévárně oce
li i ve slévárně šadé litiny se již pilně pracovalo jako -
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podle výzvy (N KSČ v Praze 9 - nejlepší odpověď okupan

twn. 
Osazenstvo Elektrotechniky velmi kladně hodnotilo vystou

pení ~editele závod~ Ladialava Maryska v závodním rozhla-
se ve středu 21. srpna. Vyzval zaměstnanee ke klidu a vy

jádřil podporu. právoplatně zvoleaj"111 předsta~itelllm česko
slovenské vlády a W KBČ. 

Dělníci nám trhali z rulcy zvláštní cyklostylované vy
dání KOVÁK.li. ČKD, které šlo rychle z ruky do ruky a pak se 
- leckdy už trochu pomač~ané a ušpiněné - octlo na nástěn
kách. Na.f)i výzvu přečetl také závodní rozhlas. 

ev KSČ, m EOH a veden! závodu KOMPRE:SOR'í požaduje ve 
svém dopise, schváleném osazenstvem dílen i techniclcych 
kanceláří, okamžitý odchod okupaěních vojak. Uznáváme je
nom řádně zvolené představitele našeho ÚV LČ a vlády -
soud~uha Svo~odut Dubčekat Černíka, piše se~ prohlášení. 

Prohlááení shodného smyslu vydal 1 odborový avaz ÚVOS 
pracovník\\ v kovoprůmyslu. Všichni kováci mají heslo! Sto
procentně za Dubčeka, Gerníka, Svobodu, za odchoG okupač
ních armád. 

Obvodní výbor prt1cuj:ťcí :n.ládeže Prahy 9 - a;M - přestě
hoval av'.lj hlavní stan a vydal pro mládež letáey a prohlá
áení, které se dá vyjádřit heslem; Za ~ubčeka - Za Svobodu! 

V době naší uzávě~ky konala ae na ocelárně Slťváren 
schčze všech dělnílcl. Př:íto:nni byli i zástupci Z'f BOU. 

Jasné stanovisko Sléváren nenechá jistě na seoe dlouho 
čekat. 

(Legálni Kcvák: 1 zvláštní vydání 22.8.1968) 

Hra_na_četníp_Evrop~ 

3ezprecedentnť a hanebný zásah vojsk Var~avekého paktu 

do suverenity československého lidu vyvolává v myslích 
našich spoluobčanů - at chceme či nechceme - růzrA· reminis
cence. Kdysi ai carský despotis:nus csoooval právo stát se 
četaikem Evropy. Bylo to pochopitelné. Méně pochopitelná 
je ováem skutečnost, že stát, který neá~islněkrát prokla
moval práva národll na svobodu, nezávislost, svr·~hovanost. 

a svébytnost si vl.Astně sám plivl do tvái"e„ Sovět.sk,31· svaz 
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a jeho spojenci, tedy ti, kterS'ID. jsme Ještě nedávno řikali 

bratři a soudruzi, hrubou a nevyprovokovanou anexi Čeeko
slovenaké socialistické republiky dokázal1 že to m.yslí 
a úlohou evropského četníka opravdové. ~či nejvy-šších 
představitelO SSSR, které stručně shrnuji do jednoho výro
ku ~Eto vaše dělo" se ukázaly jdko laciné a falešné fréze. 
Dohody a eunlouvy uzavřené v Čierné nad Tisou a v Bratisla

vě jako pouhé cáry papír~, které je možno kdykoliv roztr
hat. Ch1'U'ta lidských práv, jejímiž sig.~utáři jsou také 
oku;anti, je pošlapána. 

My, českosiovenětí komunístt, budujeme &voji společnost 
na záeadách marxiemu-leninis.nu, který chceme tvořivě roz
víjet. Předevl:ím tam, ide je to na základě o<llibných nebo 

specifických podn.:inek nutná. Naše O(lho<llání vytvořit so
ciali3tickou společnost vysoce hum.án..'ll a demokratickou, 

vrátit socialismu jeho lidskou tvář, vJak nebylo pochope
no. 1:'ochopeno ani nemch~o být„ Nemohlo Oýt pochopeno niko
liv z obav o svétov, kom;.mistícké hnutí, ale především 
proto, aby národy socialistických atátů nespatřily v čes

koslovenském příkladu cestu hodnou následování. 
Vt:i•eseni poaledniai událostmi znovu přemýšlíme o slo

vech soudr,,;.ha. Lenina, která pronesl 26„ října 1917 na II. 
vše1'uském sjezdu S.(rvětCI dělnick:i,'ch a vo icnských zástupců 

a kte1•ý je znám jaJfo "Dekret o I:Iiru" .. 
ttJe-li kterýkoli národ držen v evazku určitého státu 

nás:aím a není-li tomuto nár-od1.1, přestože projevil takové 
;iřáni - at :.iž bylo vysloveno v tísku1 na schůzích lidu, 

v uane5ení stran nebo se projevilo bouřemi a povstáním 
proti národnostn.únu útisku - vyhrazeno právo, aby svobod~ 
ným hlascv~ním, tak, že araáda anektujícťho nebo v~~ec 
silnějšího národa bude úplně ze země odvolána, rozhodl. bez 
jakéhcLoliv -:lonucení o .formách státní existence tohoto ná

rodl;i., pa.li: µi"ivt~le:ií tohoto nár•oda je anexe, tj. vý::wj li 

násilí ... 

Tento citát, který přiléhavě chara~terizuje situaci 
v socialístickém ~éskoslovenaku1 nebude jistě naěim oku
pantťlm, cl'J.uOícÚ!l se pfivl:;istkem - leninovci - nez:nán;.ý. 

Doufe.jme, že i z něho si vezrncu poučeni a v ne~k:-atšl'. do-
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bě opustí svobodnou Čeakoslovenakou eociali~tickou repub

liku. 

(Rudé právo, 22.8.1968) 

NaděJe„Je_naše. 

Oeúdové chvile, které prožíváine, nemohou v naší m.:rsli 
vymazat optimismus. Nemohou nám vzít naději. Naěe demokra~ 
tické a humanistické tradice nám dávaji sílu. Naděje není 
na straně okupantO., naděje je na naší straně. Dává nám .ji 

celá naše historie, dává nám ji vědomí, že se okupantům 
podařilo něco, oč ve skutečnosti neusilovali a nestáli: 
,rytvořit jednotnou frontu demokracie proti násilí. Zrádci 
se z této fronty vyloučili sami a nestojí za víc než za 
poh."'<iánť. I když třeba se budou po nějaký čas pokoušet 
vystupovat před tváří světa jako naši mluvčí, evět brzy 
pochopí, že ne:nluví jménem našeho lidu, jménem toho národa, 
v jehož dějinách září duchovní tradice c:yrilometodějaká a 
svatováclavská, bojovný duch husitství a filosofická hloub
ka myšlenek J.A.Komenakého a T.G.Ma.saryka.. 

A proto i ve chvílích, kdy do oken našich dom~ míří 
hlavně děl a ulice obsazují uniformovaní hosté, které nikdo 
z náa nezval. a nevítal, uchováváme ai neoslabenou viru, že 
tato jednota vítězně pfekoná chaos1 vládnoucí v řadách oku
pant~ a jejich přisluhovačů. Nemusíme střílet. Nemusíme a 
nescúme je provokovat ke srátlcám, které by mohly mít tra
gická dó.sledky. Naši zbraní je elovo, naší zbrani ~ prav
da* Připomínajíce si naše staré heslo o vítězné pravdě, 
nen:ulžeme podléhat smutku. Pravda i naděje jsou na naší 
.straně. 

Víme, že nás čeká jeětě mnoho těžké práce. Víme, že bu~ 
deme potřebovat jako málokdy předtím trpělivost, viru a 
sílu překonat tyto těžké dny. Ale s vědomím, že pravda a 
naděje jsou na na.ěí straně uchováme si i tyto nezbytné 
vlastnoati, které náa dovedou k vítězství~ Nezapoa!nejte: 
naděje je naše! 

(Lidová demokracie, ).zvláštní vydání, 22w8~1968) 



Pražané, včera jsme vám v naěem zvláštním vydání slíbili 

další zprávy. Chceme ovój alib dodržet, i když•• podm!nlcy 
pro naAi práci v IDnohém zhoršily. 

Před budovou Rudého práva stojí od včerejška tanky, 
jejichž hlavně míří na budovu. Stejně jako naěi kolegové 
z Rudého práva jsme včera v poledne museli pod nátlakem 
okupačních voják:~ redakci opustit. Tento :fakt ovšem nemohl 
zlomit naši jednotu a naši vfbu ve spravedlnost naší věci, 
věci celého svobodného českoslo~enakého národa, ktecy pev
ně stoji za. legálně zvolenou na~i vládo~ vedenou inž. O.Čer
níkem, za preeidentarn. gen. L.Svobodou, Ústředním výbo~em 
Komunistické strany Českosloveneka a jeho tajemníkem A.Dub
~ek:em. 

Plně věříme, že se dnešní jedná.ní plenárního Národního 
shromáždění a vládou republiky bude moci uskutečnit ve svo
bodném prostředí, bez nátlaku okupačních vojsk:,. Věříme, Z.e 
výsledky jednán.! budou zcela v souladu se spravedlivým.i po
žadavky všeho našeho lidu a budou se v pl'"ltr1í řadě t;ýkat 
požadavku okamžitého odchodu vojsk Var!avské smlouvy ze 
svrchovaného území československa, kde nikdo z našich 
předataviteló jejich přítomnost nežádal. 

Včera večer a dnes se do Prahy sjíždějí delegáti miQO
řádného sjezdu Ko:nunistické strany„ Soudruzi, srdečně váe 
v Praze vítáme a přejeme Vašema sjezdu, který podle posled
ních zpráv již začal, hodně zdaru. 

Milí čtenáři! I v obtížných podmínkách, v kterých ••tím 
pracujeme, vás chceme _pravidelně inf'o:::."e1ovat~ 

Budffie jednotni. Ignorujme okupačni jednotk:,1 nedejme 
žád:iou př'í~inu k akcím ozbrojených složek zahraničních 
armád. Šetřme své životy, budeme je věict.ni potŇ*bovat pro 
práci v s.au.ostatné Československé aocialistick~ republice. 

Přejeme plný úspěch v práci v~em noviaářilm, kteří ještě 

mohou vydávat své r.oviny, děkujeme svobodnému vysílání 
Čeakoalovenské televize a svobodnému vysila6i Městského vý

boru Komuoistické strany Československa v Praze a Českoslo
venského rozhlasu. 

Věříme, že se mezi námi nenajdou zrádci~ Věříme, že ~d
nota našeho lidu dojde vítězného konce. Vyhr..ěme se všem 



provokacím. Z.a.chovejme klid. 

(Ve~erní Praha, 22.8,1968) 

Kolabore.nti_ee derou_k coci. 

Kdykoliv Dyl český národ postižen tragédii oic:upace, 
vždycky se na jeho neštěstí pfižívovali - kolaboranti. 
Znáte jejich jména, jsou to ti, kteři by chtělí vystupo
vat ~iinénem ústředního v;ýbor'U KSa, jsou to ti, kteří dobře 
věděli> že v příštím, chyetaném nejvyšším orgánu strany 
by neprošli. Tyto politické mrtvolyGse hlásí k životu. 
Kolder, Indra, 81lak 1 Barhfrek1 Mestek a další se ucháze
jí o přízeň okupantd. Ner..í rozhodujíc!1 jaké místo budou 
z.o.stávat, zda v kolaborantské vládě nebo v najmenovaném 
orgánu strany~ V každém případě, jakmile přijmou jakouko
li fur..kci v jakémkoli orgánu, který má požehr..ání okupantťi, 

rozhodli o sobě, o avém charakteru, ale také o svém pi·íě

tím osudu. 

Ukažte jedíné jméno zrádce českého národ&: z doby .fašis
tické okupace z let 1939-45, které by nebylo spjato s opo
vržením všech čestných lidí. UAUii.žte jediné jméno zrádce, 
kterému by se dobře vedlo v jeho touze Po moci„ Vždycky 
přišla odplata, at v té či jiné formě. 1akový osud stihne 
i všechny novo~e~e~é kolaboranty. Česk;l národ přiliš vy
trpěl, aby zapomněl, aby prominul, kdo v kritických chví
lích zradil„ 

Nedělejme si iluze a nedomnívejme ae, kolaboranti se 
derou k moci jenom na vysokých místech„ Najdou se takoví 
v krajských či okresních neoo dokonce místních funkcích 
a poměrech. 

Koho vlastně v takových složitých vztazích :Jláme považo
vat z~ kolabo~anta? Ve jím každý, kdo se ve své práci 
v jakékoli veřejné :ťunkci podřiz'.lje s!t.ěrnicím okupant~ 

nebo vyěěich kolaborantských orgán~. 

Jak má:ne jednat s kolaboranty? V žádném případě se od 
nicb nenecháme k niče~u nutit, k ničemu přesvědčovat. Ne
vykonávejme jejich příkazy. Dávejte ~im zl:lfut své opovrže
ní1 ukaťte jim, že jsté čestní obč~né $Vo~odného národa, 
který jen dočasn~ uvízl v kleštích surových okupačních 
vojsk a velmocenské politiky některých sovětských poli-
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tických ptedataviteló. 
Kaldá okupo.ce vždycky skončila. A s ni končili i ~ola

boranti, končili a skončí tak, jak s! zaslouží zrádci. 

(Zemědělské noviny, 22.8.1968) 

Vizva_římako.katolic~ch_biskupů_Československé_socialis

tické_reszublif:. 

V těchto vážných chvílích našich národů vybízíme 1áe, 

~ilovaní bratfi a sestry, abyste zachovali klid a r0zvahu, 
nedali se nikýr:i vypro7okovat k čintlm neslučitelným s křes

tar..sk,ým ptesvědčením a s dů~ěrou volali k Pánu, aby ndáí 
zemi daroval svobodu a pokoj~ Stojíme pevně za legálními 
pfe<leta.viteli našeho lidu a ujišit::Je;ne je neochvějnou pod

poroa a solida~itou. 
filmskokatoližtí bisÁupové ČSSR 

P!'ohláJe::.i'. p:řípcavného výb-eru .Díla koncilové obnovy 

.úraz! b1•utři a sestry! 

V těchto ·Jážných !lodinách pro národy nažeho státu 

odevzdáváme plni víry a Uclděje své osudy do ~:.l.~ou 3oží 

pl."'ozi·etelnosti. Žádá.1JC '16.0 1 aO:fste Zdchovali klid 1 rozva

hu o obč,;;nskou st:.tečno3t. 

Dnt;"3 Sd.1cozřejm.ě nemúže1:ie p1•ed,1ídat ::?.ulší vývoj, ale 

měj~e vždy na pa~0ti toto: 

1/ Svoboda náboženatví je zaručena úatavou, její dodržo

v,áni '.IíUsím.e núustála ,.,-yžadovat. 

2/ Zó.otaňte '/Jl'.'ně sjednoceni se svý; . .;i pastýři, oiskupy, 

kteří oav<JdJili již dříve svou v8rnost církvi a Sva

tému vtc:i. 

3/ Ses&:upte ae kolem 1;wých kntiží, nedopushe, aby dojlo 

k dtivější izolaci. 

4/ Nedovolte obnovit podobnou činnost, jakou prov~dělo 
tiJ::KD a k takovému hnutí $O ~ikdy ~ehl~ste~ 

5/ ťr~cujte v pastoračních a farních radách. řracsjte 
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klir1n0 v- rámci platných zúkom1. K pastoťaénim a .farním 

rudá:;. nuni tř'e::Ja schválení podle spoL'.:ovl:lcího zákona, 

nobot jso'J. aoc..1čó.stí církevní struktury. 

6/ 1-i.ov;í jejte ve svých nábožens:cych obcích činnost ze jmé

na litu:.~~lckou, katechetickou a charitativní. 

7/ NnJíu. &poštol.:iterc nechi je vždy mo1litba, oběl a osobní 
pi'íklad. 
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Z článku sovětské "Pravdy" o vpádu do ~~.R 

22„ srpna uveře,jnila u,oskevská "Pravda 3ósadni člt.i

nelc "Obrana socialisnu nejvyšši internacionální pcvinnosti" 
který se snoží obšírně zd'.lvodnit nutno.nt vojenského zó:.;~hu 
armád pěti zem:! Varšavské sr:ilouvy v c'!ssn. Llánek byl vydBr. 

v čeakém překladu jako sa::mstatrni bro:tura nnkladatelství::n 

tiskovti agentury "Novosti" v J.:oskvě. Brožur,'l bylll rozšiřo

vána okupačními vojsky na území i3ssR. Přetiskujer.:e z. ni 
závažné ~ásti, '::ez jazykových úprav textu. 

Stranittí a .státní ~initelé ~eskoslovern:Jké sociali::itic
ké republiky požádali Sovětský svaz a další svojenocké stá

ty, aby poskytly neodklad::ě bratr--okérau česko3lovenukómu li

du po~oc, včetně pomoci ozbrojenými silami. 

Tato žádost je vyvolána tímt že se ze strany kontra
revolučních sil, které se spolčily s vnějšími sil.nmi ne

přátelskými socíalislliu, vytvotílo nebezµečí pro existujicf 
socialistická zi"'ízeni v Československu a pl'o státnost ur

čenou ústavou. 
Nutr~o:st přijr:wut historické rozhodnuti ohledně žádos

ti o pomoc Sovětského svazu a dalších bratrsk,ich aocialis

t ických zemí je plně zdlvodněna v prohló~ení sku;Jiny čle
nO (N KSČ, vlšdJ,· a Národního sr.romáždění ČSSR> které je 
dnes uveřejněno v Pravdě. Teto nutnost byla vyvoléna ne

bezpečím bratrovražedného boje, připravovaného reakci v 
~SSR. 

Ve shodě ae závazky přijat;ými na Poradě ko!lluniatic

kých a dělnických stra~ v Bratislavě 1 na základě zásad ne

rozborného pfátelství a spolupráce a v souladu s dosavad

ními smluvními závazky vlády SSSR & dalších spojeneckých 
zemi se rozhodly vy jít vstříc zmíněné žádonti o pce:kytnu

tí bratrskému čeakosloYenakému lidu nezbytné p::,moci.. 

Bratrské socialistické země plni svou společnou internacio

nální povinnost( •.. ) 

X 
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Naše strana a sovětský lid jsou přesvědčené, že 
dělnická třída, rolnictvo a čeatr.í pfislušnici inteligen
ce Českcslovenska i nyní nezměnili svůj poměr k naši spo
lečné věci - k výstavbě nové společnosti, že jsou věrné 
ve avých přátelských citech k našemu lidu a k věci so
cialismu v ČSSR. 240-miliÓnový sovětský lid budující ko
munistickou apolečnoet rovněi nezIDěnil svaj vztah k 
Československu a československému lidu. Jsme také věrní 
přátelství, které naše strany upevňovaly ve všech pová
leóných letech„ 

X 

Naše strana. s pochopením přijala usneseni lednové

ho zasedání OV KSČ (r. 1968). Zároveň jii tehdy bylo vi
dět, le vzniklá situace m~že vást k zeslabení atrany če
skoslovenských komunistů á k aktivizaci nebezpečných pro 
socialismus nálad v jistých kruzích čeakoalovenak~ spo
lečnosti, které jsou pod vlivem buržoasních názor~ a im
perialistické propagandy. 

Tyto obavy byl,y upfímně a v stranickém duchu vy

sloveny v rozhovorech vedoucích představitel~ KSSS s 

československými vedoucími činiteli, které se konaly v 
lednu v Moskvě a v únoru v Praze. Bylo přitom se vijí jas
ností prohlášeno, že volba cest socialistické výstavby, 
forem a metÓd stranického řízení apolečenských proces~ 
spadá do úplná a výht'adné kompetence ŮV KSČ, !e naěe 
strana nam.á a nem.ó~e mít v úmyslu vnucovat KSČ jakáko-
li doporučení o těchto otázkách. Zároveň vedení i'.iv KX 
bylo upozorněno na aktivizací pravicových revízionistíc
kých iivl~, které se již tehdy snažily vyu!it vzniklou 
situaci v zemi pro účely cizí zájmóm socialismu. 

Tehdy vedouc! činitelé KSČ prohla~ovali, že ai uvě
domují napjatost politické situace v zemi a že podniknou 
nutná opatřeni ke stabilizaci situace. Čas věak ubíhal, 
a naše etrana se s rostoucím znepokojením přesvědčovala 
o tom• že skutečný vývoj událostí se stále vice lišil 
od předpovědí československých vedoucích představitelů. 
Události ukazovaly, že v samotné KSČ ae začala -vytvářet 
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situace rozkladu, kolfsáni a nejistoty. V zemi se 
aktívizovaly reakční protisocialistické síly opírající se 

o podporu světového imperialismu. 
To věe znepokojovalo nejen naši stranu. Stejně tak 

byly vážně znepokojeny vývojem události v Československu 
bratrské strany Bulharska, MaOarskaJ NDR a Polska. Bylo 
nutné kolektivni setkání a výměna názorů s veCoucíwi před
staviteli Ksfj a CSSR. K takové ach~zce doělo za společné
ho souhlasu 2J. března v DrážČanech. 

V Dráž~anech českoslovenští soudruzi nepopírali, !e 
sé v ze~i v:r·vijejí n~které negativní procesy, že rozhlas, 
televize a tisk se vymkly kontrole strany a jsou fakticky 

v rukou antisocialistických živlú, že pravicové síly se 

konsolidují. Zároveň českoslovenští představitelé prohlá
sili, že atrona vcelku kontl'oluje situaci a :t:e nejsou dů

vody pro vážné :mepoko,jeni. 
Sovétětí ptedstavi telé a včechny delegace dalších 

bratrských stran zcela 4přimně poznamenali, že yodle je
jich názo~O vypadá situace jinak. Poukázali na reálné ne
bezpečí, které- existovalo v tehdejší -!':.ituaci. Na základ~ 

všech skutečností dospňli k závěru, že exíatuje takový vý

voj událostí, který re~že vyústit v kontrarevoluční převrat. 
Delegace KSSS a delegace Bulharské komunistické strany, 
Mad.arské socialistické dělnické strany; Polské sjednocené 
dělnické strany a Jednotné socialistické strany Německa 
prohlásily, že podporují vedení KSČ; pozitivní obsah led
nového zasedání a že celý jejich postoj sn;i?tuje k tomu, 

aby pomohly československým. soudruhům čelit nátlaku drzých 

antisocialistickYch živlů, upevnit pozice socialismu v 

Cesk:os1ov1:msku. 
Vývoj událostí v následujícím období potvrdil závěry 

bratrských otran a bohužel nepotvrdil optimismus vedoucích 
předatavitelft Ksi:!. Bfeznová a dubnové zasedání ÚV KSČ 

nedókázalo sta"oilizova-t, situaci. Navíc, jak ukázal život, 
pravicové síly začal;i zneužívat některých ustanovení akční
ho programu KSČ schváleného na to~to zasedání úv, jako 
svého druhu legální platforrcy pro další útoky proti komu
nistické stran~, proti zákla~ů.m socialismu, proti přátel
ství československého a aovětského lidu. 
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Znepokoje~i jéště vice zesílilo, kdy pod zřejmým vli

vem pravicových antisocialistických sil byla v zemi roz
~outána kampaň diskreditování veškeré předchozí činnos~i 
KS~; kdy se intenzívně rozvinul proces hromadné výměny stra
nických a státních kádrd, který podkopával stabilitu spo
lečenského zřízeni. Byla inspirována vlna protisovětské 
propagandy v tisku, rozhlasu a televizi, a v ~SSR se za

kládaly a legalizovaly svou činnost r~zné organizace, 
které se stavěly proti komunistické straně. V takových pod
mínkách považoval ÚV KSSS za nutné podniknout další kroky, 
aby znovu zdůraznil své obavy o osudy socialismu v Česko
slovensku„ Přitom byla samozřejmě pochopena i objektivní 
složitost situace a složitost postavení samotného 1/edeni 
K.SČ. Právě proto ÓV KSSS, který se i nadále vyhýbal veřej
ných prohláěení a hodnocení, znovu navrhl uekutečnění dvou
stranné schůzky. Na této schtizce, která oe konala v Moskvě 

4. května, hovořili vedoucí představitelé KS~ o vážr.osti 
situaci v zemi. Navíc, prohlásili, ž-e negatiYni rysy vni
tropolitického vývoje v Československu "překra~ují rámec 
našich čistě vnitřních záležitostí a dotýkají se bratrs
kých zemi, například Sovětského svazu a Polska". A s tím
to nebylo možno ne3ouhlaeit. 

Českoslovenští vedoucí představitelé hovořili také o 
tom, že jsou ochotni učinit nutná opatřeni• aby zvládli 
situaci„ .ffekli tehdy doslova toto: "Nept:ítel jedná. Chce 
obrátit události v zájmu kontrarevo:uce". 

Přiznávali že nepřítel se předvěí~ snaží diskredito
vat komunistickou stranu) zeslabit její vliv na masy, že 
se množí požadavlcy o vytvoření legálni politické opozice 

vůči KS~, opozice, která mohla být svou podstatou jen 

protisocialistická~ Přiznávali, že "nebudou-li pod~iknut,y 
rozhodn~ kroky, může to přertlst v kontrarevoluční situaci"~ 
Šfkali, že znají konkrétní vinníky a tvrdili, že mají dů
kaz.y jejich spojeni s in:.perialistic!::ými krut,:,· a že bude 
s tím akoncováno. 

Na květnovém zasedání ÚV KSČ bylo uznáno, že hlavní 
nebezpečí pro eocielis~us v ~eakoslovensku vychází zprava. 
Zdálo se; že to opravňovalo k naději, že českoslovenští 
vedoucí předatavitelé přejdou od slov k čin~. Ochota roz
hodně bránit socialistické vymoženoati byla vyjádřena na 
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poradách tajemník* stranických výboró, na celostátním 

aktivu Lidových milicí, na četných schózích stranických 

organizací v továrnách a závodech. 

Naděje zdravých sil ve straně a v zemi, naděje ,všech 

přátel československého lidu se bohužel nesplnily. Usne
sení květnového zasedání nebyla uskutečněna. Protisocia

listické síly vyvinuly útok proti linii květnového zase
dání ÚV KSČ. Docházelo k ještě ostřejším projevó.m antiso
větských živló. Vlna útokó protisocialistických sil se 

ještě více zvedla koncem června, kdy kontrarevoluční kru

hy uveřejnily v tisku prohlášení "2000 slov", které obsa
hovalo otevřenou výzvu k boji proti KSČ a ústavní moci. 

Vedení naší strany upozornilo A. Dubčeka na nebezpe

čí tohoto dokumentu jako platformy další aktivizace kon
trarevolučních akcí. Odpověděl, že předsednictvo ÓV pro

jednává tuto otázku a že prohlášení bude co nejostřeji 
hodnoceno a budou podniknuta nejrozhodnější opatření. 
Avšak kromě liberálního odsouzení slovy nenásledovala 
prakticky žádná reálná opatření. 

Všechno to přimělo KSSS a další bratrské strany vytý
čit otázku ještě jedné schůzky s vedoucími představiteli 
KSČ. S takovým návrhem KSSS a další bratrské strany se 

obrátily na ÚV KSČ, ale bohužel odmítli vedoucí činitelé 
ÚV účast ve varšavské poradě. 

V sedmi posledních měsících došlo tedy mezi sovětský
mi a československými vedoucími představiteli a vedoucími 
představiteli dalších bratrských stran k četným kontaktóm 

v nejrůznějších formách, v jejichž průběhu ÚV KSSS ne
ustále zaujímal důsledné a jasné stanovisko. 

V čem stručně spočívá podstata tohoto stanoviska7 
Za prvé, ÚV KSSS od samého začátku a plným pochopením 

přija1 usnesení lN KSČ, směřující k nápravě chyb a ne

dostatků, k zdokonalováni stranického řízení všech oblas
tí společenského života, k prohloubení socialistické de
mokracie. Považovali jsme a považujeme tato rozhodnutí za 

výhradně vnitřní záležitost československých komunistů a 
všech pracujících ČSSR. 

Za druhé, ÚV KSSS stále zdůrazňoval, že zárukou úspěš
ného uskutečnění přijatých usnesení může být jenom uplat-
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nění vedoucí úlohy strany, zachování v rukou atrany úplné 
kontroly Ilá.d vývojem událostí. V této souvislosti bylo ne
jednou upozorněno na to, že oslabení stranického vedení 
vytváří přiznivé podmínky pro aktivizaci pravicových,dokon
ce vyloženě kontrarevolučních sil, které si vytyčují za 
cil diskreditovat Koreunietickou stranu Československa a 
odstranít jí od ffioci, odtrhnout ~SSR od socialistického 
apolečenetvi a konec konců změnit společenské zřízení v 
aeakoslovensku. 

Za třetí, ťJv KSSS byl a je toho názoru, že osudy so
cialistických vyooženoatí československého lidu, oeudy ees
koslovenska jako socialistisckého státu, sjednocen~ho spo
jeneckými svazky a naěí zemí a dalšími bratrskými zeměmi 
to není jen vnitfni záležitost KS~. To je apolečná zále
žitost celého společenství eociali$tick.ých zemí s celého 
komunistického hnutí. Právě proto 'ÓV KSSS vidí svou in
ternacionál~! povinnost v toc, aby všestranně přispíval k 

upevnění KS~, k zachováni a upevnění socialismu v ČSSE, k 

obraně Československa před imperialistickými úklady. To 
je naše internacionální povinnost, internacionální povin
nost všech bratrských stran, a přestali bychom být komu
nistyt kdybychom se zřekli plněni této povinností. 

To je zásadní stanovisko Komunistické strany Sovět
ského svazu - stanovisko, které se zakláOá na principech 
mnrxismu-leninismu, proletářského internacionalismu. 

X 

Hlavní obavy a vážn~ ~nepokojeni vyvolává v prvé řa
dě situace, ve které ae ocitla Komunistická strana Čes
koslovenska. Předevěim je to proto, že bez upevněni komu
nistické stranyt bez uplatnění její vedoucí úlcb.Y ve věech 
oblastech společenského života jsou feči o "zdokonalování" 
socialismu nevyhnutelně klamem. 

V posledních měsících kontrarevoluční síly v Česko
slovensku neustále prováděly kampaň diskreditace komu
nistické stra:ris. V d~sledku toho vzniklo reálné nebezpečí, 
že ztratí avé vedoucí ~ostaveni ve společnosti. K akti
vizaci protikomunistických sil přispívalo nesprávné sta
novisko, zaujaté částí vedení KSČ, a odchod v řadé otázek 
od zásad marxismu-leninismu. 
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Právě četné výzvy některých vedoucích činitelů KSČ 
nskoncovat a mocenským monopolem komuniatd", Hoddělit 

stranu od moci"• uplatňovat •rovnoprávnost" KSČ s jin$mi 
politickými stranami, zřici se stranického řízeni státu, 
hospodátstvi a kultury byly pavodní:m podnětem pro bezúzdnou 
kampaň proti Komunistické straně Československa, zahájenou 
silami, které se snaží zničit KSČ a zbavit ji vedoucí úlo
hy ve společnosti. 

Útoky proti straně byly zahájeny• jak: známo, pod rou
škou tvrzení, včetně ze strany některých vedoucích činite
ld KSČ, že je nutno skoncovat se "zastarnlými 8 metodami 
práce a ptizpůsobit ji k poťadavkWll dneěního dne. Je pocho
pitelné, že strana je živým organismem, který se rozvíjí 
v pr~běhu vývoje celé společnosti, že formy a metody stra
nické práce a stranického řízení se mohou a musí měnit v 
souladu se změnami, k nimi dochází ve společnosti. V tomto 
případě věak nešlo o to, šlo o to, !• taková tvrzeni ve 
skutečnosti vedla k poru6ování základních p~incip~ činnos
ti politické organizace, která měla být řízena a upevňová
na těmito vedoucími činiteli. 

Jedině tímto je možno vysvětlit skutečnost, že nezbyt
né pro každou stranu sebekritika a kritické hodtocení těch 
či oněch opatfení ae proměnily v Československu v bezúzdnou 
a nebezpečnou kampaň diskreditování veškeré činnosti stra
ny. Využívajíce nerozhodného a kolísavého postoje 1W KSČ 
revizionisté a pravicové aíly zahájili pau~áln1 očerňování 
veškeré Oinnosti KSČ v posledních dvaceti letech a od!::.J.fta
jí její p~áva řídit společnost a stát. 

O dOsledcích toho svědčí následující fakta. 
V článku jistého Liehma, uvefejněr.éru 13. června t.r. 

v týdenniku Literární listy, se pravilo 1 že KSČ nese odpo
vědnost za všechny chyby dvaceti let po ,ínoru r. 1948, za 
všechny nemoce a zločiny ve společnosti 1 že KSČ uplatňuje 

svou vedoucí úlohu, i kdyi ne~á to morální ani politické 
právo. 

Jeden z aktivních před$taviteló protistraníckých sil 
Hanzelka ~rohlásil v článku uveřejněném v Uladé frontě 9. 
června 1 že p~l druhého miliónu členó K&! se prý stali fa
natiky, jichž prý využívalo v zájmu své osobní moci několik 
stranických "despotů". 
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Na schdzi Klubu mladých v Semilech jistý Tomíček hyete
ricky tval: "Komunistickou stranu ~eskoslovenska je r.utno 
považovat za zločinec'"ou organizaci kterou skutečně byla, 

a vyloučit ji z vefejného dění"* A tento nátek byl ihned 
uveřejněn v Literárních listech. 

Daly by se uvést deeítky dokonce stovky podobných pro
jevd. A celý tento proud hyeterických projevd zjevně nep
řátelských komun~amu a socialismu dopadá denně na hlavy 
pracujících„ 

3ohužel, vedoucí činitelé ÚV KSČ z toho nevyvodili 

příeluěné důeledk:y 1 že zemi ovládla kampaň organizovaná 
kontrarevoluční~í sila.mi, jasně inspirovaná imperiali$tic
kou1 antikomunistick;/ zaostřenou propagandou. Místo toho, 
aby se důsleóně postavili proti pokusům narušit stranu, 
pokračovali v rozkládáni atraey tak, že by z KS~ vznikla 
amorfní, nevykonná organizace, ve skutečnosti diskusní 
klub. 

V KSČ se začaly :fakticky narušovat hlavní leninsk~ 
zásady o~ganizace stranického života - zásady demokratic
kého centralismu, ideově organiz.ační jednoty streny. Stra
na byla na začátku legalizace skupin, na počátku rozpadu 
autonomních, elabě proorganizovaných ekupin. 

Každý 1 kdo studoval dějiny komunistického hnuti, kdo 
zná teoretické dědictví Vl&dimíre Iljiče Lenina, chápe, 
že marxistické strana může být jenom tehdy $chopná života, 
jestliže všechny organizace a členové se řídí zásadami de
mokratického centralismu. Zanedbat kteroukoli stránku té
to zása<.'cy - a to jak demokrac:iet tak centralismu, zákouni

tě zna~ená oslabit etranu a její vedoucí úlohu, změnit ji 

bua v byrokratickou organizaci, anebo v jakéei osvětové 
zať-ízen1. 

Z tiskových zpráv je ja3né, že revizionistické živly 

uvnitř strany usilovaly vytvotit v KSO takovou situaci, jež 
b.;, ji změnila v organizaci bez leninslcýct, stranických zá
sad, stranické disciplfz:i;y a odpovědností, v organi~aci 
rozbtedl.ou a beztvarou.(~ •• ) 

Světová reakce využívá jakéhokoli oslabeni jednoty 

atrany, aby zaótočila ne komunisty na socialismus. Proto 
ten, kdo v takových podrdnkác.h naruš:.ije stranickou jednotu 

- pomáhá třídnímu nepříteli. 
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K podkopání vedoucí dlob,y KS~ aměřovala i hromadná 
kampaň pro rozbijeni stranickjch kádrů, která se askuteč

ňcwala v zemi. Kritika jednotlivých vedoucich činitel\l, 

které se do~ustili těch nebo oněch crcy~, přerostla v pau
ěální požadavek masového odstráněni vedoucich funkcionářů 
stracy~ V centru a na aístech byli odstra~ěey mnozí zku
šení, oddani Tici atran,y a dělnické třídy lidé, kteří 
odvážnA bojovali proti fa~iamu v letech hitlerovské oku

pace, aktivně se účastnili výstavby socialismu v Českoolo-
vensku. Vytvofilo se ovzduši 
ho poatřilení" kadr1. 

Bylo jasně vidět určitá 

opravdové pohromy, "morální-

politická 
od aktivního politické~o života ideově 

linie - odstranit 
a politicky nejzo-

celenější komunisty, rozhodn~ vyatupujici proti pravé opo
sici. Jinak nelze hodnotit• například, prohlášení tajem
nika t1v KSČ č„ Císaře, který vyzýval, aby do KS~ byli při
jati 200 - 300 tisic mladých lidí. Tim by byla dána "in
jekce"•stárnouci", podle jeho slov, atraně. Tím docháze
lo k ignorováni tfídní stránky této d~ležité otázky. 

Linie maeového rozvratu vedoucich kádrů nedotkla se 
jenom stranického aparátu. Byla rozěiřena i na důležité 
články státního aparátu, ne odbory, na svaz mládeže. Byla 
vyměněna vět.šina člen'.l vlády. Mezi odstraněnými bylo nemá
lo i takových pracovníků, kteří byli charakterisováni ve
denún KSČ jíž po lednu jak spolehliví a vytrvalí komunisté„ 

Veřejně ae prohlaěovalo, te komunist~, kteří byli vy
hnáni z vedoucích stranických a státních orgánů, v CJ.inu
losti se dopouě~ěli chyb ve své práci. Avšak do jaké mí
ry bylo oprávněné na základě toho klást otázku o politic
ké nedůvěře k tiaicOm pracovníků, vylučovat_lidi z poli

tického života fakticky jen proto, že se aktivně účastni
li tivota strany a zeoě před lednovým plenárním zasedáním? 

Mohli jsme mit nadějit že Předsednictvo ÚV KSČ vyulí
je příprav k XIV.mimořád~ému sjezdu• který měl být svolán 
9 záfi, aby skoncova~o a ohlupovanim kádrů. Ale nestalo se 
to tak. Naopak pravicové sily vyutily připrav k sjezdu 
k tomu, aby zasadily ránu zdravým ail8m straey 1 daly své 
lidi do okresních a krajských stranick\JCh organisací, vnu
tili straně svou politiku. 
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Tisk, kontrolovaný pravičáky, otevŤěně se vměšoval 
do voleb kandidátd na stranické konference a sjezd, ba 
dokonce uveřejňoval "doporučenÍ 8 > kdo má být zvolen čle
nem budoucího ÚV KSČ, a kdo nemá. Tím se snažil p~sobit 
nepřípustným nátlakem na delegáty budoucího sje~du. 

Tak tomu bylo. Strana - to není abstraktní pojem. Stra
na - to jsou lidé, to jsou zásady, zabezpečující akční 
jednotu komur.istů. V takov~ situaci, když docházelo k za
kazování zásad 'stranického života, k ohlupování stranic

kých kádr~, právem móžeme udělat závěr, že se Komunistic-
ká Strana Československa octla v nebezpečí~ Stejně nebez
pečné pro věc socialisffiU v Československu bylo i to ,že 
vedle prudkého zeslabeni organisačně-politické práce ve
deni KSČ fakticky vydalo na pospas pravicovim protisocia
listickým silám kontrolu nad prostředkky ideovťho působe-
ni na maey. Četné noviny, rozhlas• televize Čeakoslovenska 
byl.3' prakticky k disposici w-čítým seskupením, která sle
dovala ztejmé protisocialístické cíle. Fakta nesporně svěd
čí o tom, že tato seskupeni pfisobila cílevědomě, usilova-
la o diskredíteci KSČ a eocialis~u. 

Taková vydání jak jsou "Literární listy", "Mladá 
frontatt, "Práce•; "Lidová demokracie" 1 •svobodné Slovo .. , 
"Zemědělské noviny", "Student", "'l.eportér 11 prováděli nej

zběsilejší protisocialistickou pro~agandu. 
O tom, že masových. propagačních prostředk:'ll bylo pou

žito nikoliv v zájmu československého lidu, nýbrž k jeho 
$kodě, otevřeně říkali i českoslovenští pracující. Tak 
ú~astnici celonárodního shromáždění československého ak
tivu Lidovych milicí poci:az.ovali na 1.0, že veder~í strany

a propagační orgány pepodnikaly opatření proti činó.m re
akčních živlů. Nebylo to náhodné, že po schválení ~na.mé 
resoluce považovali dělníci za nutné ptijit s touto re
soluci r.a sovětské velvyslanectví a tím, aby byla tlumo
č.ena do Moskvy„ 

Avšak ani tak významnému zhro.:nážděni dělnickŮch p~e
dtitavi telil nevěnoval českoslovenoký tisk patřičnou pozor
nost. Výzva tohoto shromážděni k sovětskému lidu byla 

d::..ouho utajována pf'ed pracujícími Československa„ 
Mnozí českoslovenští soudruzi sr.afili se v;;' jadři:t se 

k této otázce v tisku, nebylo to však jím umožněno. Sta-
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Starému komunistovi a. Jodasovi stěží ae podatilo uveřej

nit jeho protest proti akcím pravicových protisocialistic

kých sil, které se snažily sousttedit ve svých rukou veš
keré masové sdělovácí prostředky. ffíkal o tom, lev nyněj
ší dob~ určitá reakční skupina ve stranět která je dobře 
organisována a ovládá veškeré sdělovácí prostředky, spros
tě útočí v televisi, rozhlase a tisku proti straně. Tato 
skupina, v ní~ aktivně pOsobí různé reakční živly, pro
v4dí během pěti měsícó tuto kampaň, která neodvratně skon

či zničením jednoty strany. Je třeba rozhodně a otevřeně 
vystoupit proti této skupině, určit její charakter a odha
lit před veřejnosti její úmysly. 

Situace 1 která se vytvořila v orgánech informace vy
vo:ává zákor.ité znepokojeni pracujících ČSSR. ~ělníci zá
vodu 11 Aute>-Pragatt psali ve svém dopise z 18„ července~ 

"Je~e kategoricky proti tomu, aby v rozhlase, v tieku a 
televisi se vytvařela zlosná atmoa:féra proti SSSR a so
cialistickým zemim a stranám. I my trneme obavami o bu
doucnost naší vlastitt. 

Zkrátka se v ~eskoslovensku vytvořila taková situace, 
že pravičáci mohlí otevřeně vystupovat v tisku s protiso
cialistickzrui prohlášeními, pofádet demonstrace, mítinky, 

pod s~ými kontrarevolučními hesly, kdežto vystoupeni, v 
nichž byla situace v ze~i hodnocena s marxisticko-lenin
ských pozic, byla umlčována, jejich autoři byli pronásle
dováni. Je možno říci• že štva~ice proti poctivým komu

r.istóm, diskreditace strany, útok proti marxismu-leninis
ffiU, proti proletářskému internacionalismu, proti hratraké

mu přátelství sovětského a československél.o l.idu probihal,y 

na očích ÚV KSČ, 

Oěpinění komunistické strany, zvláště pak její čin
nosti :;:a p~ednich dvacet let, zbijeni kádrů, poskytnuti 
pros~ředku m&aové informace k disposici živlů, útočicich 
na strar~u, pošlapání zásady demokratického centralismu -
tó 79echno demoralizovalo široké vrstvy kom.uniat-O,, připra

vovalo je o pe~spektivu a jistotu, vyvolavalo zmatek ve 
stranických orgánech a zárověň přispívalo k zesíleni vli
vu pravičáků a k aktivizaci činr.osti kontrarevolučních sil. 
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Pckus ~eackce rozrušit Komunistickou stranu, zeslabit 
posice aocialisn;u v aeskoslover.sku 1 ne doprovázel širokým 

nóstu.pe:::i na ciarxi.sticko-lenínsko'..l ideologí::i .• Ve vystoupe

ních nepřátel socia:ismu je Jasné vidět metodickost a cí

levědomost. Působili ~ rozličných posic, ale sledovali 
jeden cíl - podkopat ideově-teoretický základ kommunis
tů1 vyměnit vědecký socialismus za jiné ideologické kon
cepce. 

Československý tisk ochotně dával možnoat publika
cím přimjch nepřátel marxismu-leninismu. Stačí ptipome

nout, že četné českoalovenské noviny a časopisy uveřejňo
val,Y člán.Q z.nai.nébo trockisty Isaaka Deutschera. a úryvky 
z jeho kníhy. 

Ale i na tom se neuspokojily protisocialistické síly 

v Československu„ 

Můžeme připomenout tak zvané ttMemorandum. lidu ~es
koslo11enka", napsané organia:ačníro výborem "Strany česko
alovenokých spravedlivjch socialistttt, jak si tikali -
o kterém se mluvilo 14. června v "Mladé frontěff. S otev
řenou drzoeti autoři tohoto paskvile prohlásili:"Zákon 

který schválťte,musí zakázat veškerou komunistickou čin
ncat v Českoslovenaku. Zakážeme činr,ost KSČ a rozhoníme 
KSČ". Autoři vyzývali zničit díla klasik~ marxismu-leni
nismu. 

Tyto požadavky rádi by podepsali hitlerovci, kteří 
pálili marxistické knihy na městských náměstích Německa. 

Poslanec Turošek v Národním shromáždění s přirozenýn 
znepokojením položil otázku:ti Kdy a jakym zpOsobem začne 

v ~aši zemi boj proti těotc jevům, které pomlouvají ko

munistickou stranu a komunisty". 

Útoku na marxismus-leninismus v a3SR, se z~čaetni-

li někteří funkcionáři Komunia~ické Strany Ceskoslovenskn. 
Po celé zemi se široce propagoval revisionistický pro

jev tajemníku ÚV KSČ a. Císaře na slavr.ostním shromáždění 
v Praze, věnovéném 150.~mu výročí ze dne narozeni Kárla 
Marxe. Je jasné, že základem tohoto projevu je ztekr.uti 
se leninisrr::u, odmítáni jer.o rLezinárodniho významu, odmítá
r.i toho, že leninismus Je návodem k činu i za souťásnj-ch 
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podmínek„ 

Bohužel, vedení KSČ nemělo odvahu vyaoupit s veřej
nou kritikou tohoto projevu ve jménu záchrany ideo~ých 
základ~ komunistického hnuti v ~eskosloveneku. Naopak• 
v Českoslóvensku se rozšířila velká kampaň cltoku proti 

sovětskému tisku, který zvedl hlas protestu proti novým 
ničitelWI!. marxismu-leninismu. 

Mimochodem řečeno, projev Č„ Cisate byl zdaleka ne
jer, ojedinělým lltokem proti ler.iniSJ.t.u„ Podobná tvrzení 

možno bylo v poslední době nalézt i v jiných publikecí~h 
Československa„ 

Neni divu, protože v ~eskoslovensku byla vytvořena 
taková atmosféra, ve které útočit proti marxismu-leni
nismu nebylo jeho:a,; modní, nybrž prospěšné, ale bojovat 

za ;:rincipiáln1 základy kcr.:\:.nistického učeni - nebézpeč

né, 

Jak se to vysvětluje? Záleži to na teoretické lho

stejnontí některých představitelů vedeni, anebo naschvál

ně podpoře těch, kdo by chtěl straně vz:1'.t jej.1 teoretic

ké z bráně t kdo by chtěl zničit základy ideového a tmelení 

komunistické atra!".y Československa a jiný:ni oddíly světo

vého komunistick6ho hnutí? 
Do~fe chápeme jak j~ nutné neustól~ rozv)jet teorii 

marxismu-leniniomu, generelisovat a analisovat nové ži
votní procesy a jevy. Marxia;r;us-leniniemus by b3l mrtvý, 

kdyby ee nerozvíjel v keždém historickém období díky kolek

tivným ť;silím jeho teoretiků a stoupencó.. Je věs.k úplně 

jasr.é, že tyto projevy aé směřovaly nikoliv k rozvoji mar

xisou1 ale k jeho revisi a zničení. 

Mezi tím vedeni KSČ neudělalo nic pro obhaješi.i ide

ových posic komunistické strany. 

Je vidět, že stále se rozšitujíci v Československu 
nekritický, mimotřidný přístup k některým strankám dějin 

státu, plsobil zeslabenim těchto posic. 

Vždyt je to pravda, že v poslední době se obrodil 

kult ~1asarykat jenž byl vždy zakletým r::epřitelem komunis

tického !1nut1, ~edním z inspirato:rů intervence proti So

větskému Rusku. Je podivuhodné, že právě tehdy, kdy v 

Československu něktefi komunisté chválili buržoaaniho 
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činitele, na jeho~ povel se pronásledovala Ko~uníotická 
Strana Československa, dávaly se zatýkáci rozkazy ne je
ji vedouci funkcionáře včetně Klementa Gottdalda. Zaae 
se vyzdvihal na ět!t Beneá 1 jenž přivedl stát k Mnichovu. 

O těchtó dějinách, o těchto činitelích muael se pe
čovat tisk socialistického statu, tisk strany, která má 
své siavné revoluční dějiny 1 plné hrdinství, odvahy a 
srdnatosti, kter~ se projevili v boji za svobodu lidu a 
nezávislost vlasti? Ztěžka mů~eme pochopit, proč se v 
poslední době československý tisk skoro v~bec ani nezmí
nil o vynikajících činitelích a organisatorech KomW1is
tické strany, o internacionalistech, hrdinech dělnické
ho a komunistického hnuti, kteří obětovali tivot v boji 
proti hitlerovským okupantťlm, v boji za socialismus, za 
upevněni přátelatvi mezi našimi národy. 

Místo toho se objevily projevy přišerné svým poli
tickým ciniemem, jako na přiklad, článek nějakého M}J'nár~ 
ka v "Literárních lietecbtt ze 15. srpna, v kterém autor 
ee pokouěi zkreslit celé d~jiny KSČ, sTlá.Íť po socia
listické revolucí v Československu, pomlouvat Klementa 
Gottwalda a ger.erace odvážných bojovnikfi Komunistické 
strany ~eakoslovenska. 

A ještě jedno. V poslední době v Československu se 
velice usilovalo o povzbuzení v lidu nálady, které nemů
žeme tikat jínák 1 než nacionaliatická. K tomu smě.!'oval.a 
křiklavá propagandická kampaň, umě1é zorgatizovaná kon
cem tervna pro podporu pozic Předsednictva W KSČ před 

jednáním s Politbyrem ÓV' KSSS. Prohlášeni k delegaci KSČ 
před setkáním, které se objevilo při této ptiležitoati 
v československém tisku, sloužilo rozpálení pr&vé těchto 
nízkých nacionalistických váěni. 

Někteří Védoucí činitelé ÚV KSČ všemi zptlaoby popu
le.risovalo tento dokument. Mluvilo se o nem v televisi, 
jeho autoi'í byli zvláětě vřele přiji11lání I funkcionáři 

demonstrativně se objevovali na ulici, kde byla organi
zovana podpisová akce textu p!'ohláěen:í. Je snad mož.né 
považovat toto za normální metodu připrav k jednán:ťu: s 
přátelskou bratrskou stranou? 
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masová kampáň v ~eakoalovensku byla namířena nikoliv pro
ti t~idním nepřátelům pracujícího lidu Československa, 
niki'.:iv proti těm, kteti vskutku ohrožuji bezpečnost r•
pub1iky, nikoliv proti imperialistům. Byla namitena, oi 
se to zdá jakkoliv příšerné, proti nejbližěím přátelťim 
socialistického ~eakoslovenska, proti Sovětskému svazu 
a jíným bratrským oocielistickýo zecí.rr.. 

V této souvislosti vzniká otá~ka: něchtělo-li vede
ní ČSSR brát na vědomí n4zory svých přátel; něchtelo-li 
se počitat s jejích hlaaem, nechtělo-li jít společnou s 
nimi cestou 1 v te(ovéID připadě, na koho se chtělo orien
tovat1 a kým chtělo jít? A kde chtělo hledat záruku bez
pečnosti, suverenity českoelovenškého národa, jeho socia
listických výdobýti proti útoku imperialismu? 

Mimochodem řečeno, v uvedeném prohlášení, kolem ně
hož byla rozpoutáná hlučná kan.paň; upoutává pozornost 

dalěi skutečnoat, mající velY.i význeru.. Jde o to, že v 
prohlášeni kde se uvádějí historické etapy rozvoje Čes
koslovenska, upln§ se zamlčuje Ónor 1948, kdy se usku
tečnil přechod ~eskoslovenska na stranu socialismu. Pro 
ty 1 kteří aspoň trochu sledují ~ozvoj událostí v zemi 
během posledních měsiců, je zcela jasné; že toto vyne
chání není náhodné, odráží určitou politickou konce~cir 
Jak je vidět, vedoucí KSČ předpokládali, že vzbuzováním 
nacionalistických vášni je možné zabezpečit nejširší pod
poru svých posic ze strany širokých vrstev obyvatelstva 
včetně pravicových sil, včetně odp:ircil socialismu. Ale 
toto je velmi nebezpeč~á cesta. Nebezpečná předavěím 
proto, že přivedla vedoucí činitel.é KSČ daleko od těch, 
kte!'í jsou opravdovými spoje:1ci a skutečnými přáteli KSČ 
a československého ~ároda. 

X 

Nepřátelé sovětsko-českos1oven$kého přátelství roz
sáhle využili ve svýcb rozborech ještě jedno téma, kte
ré nelze opomenout. V četných článcích v tisku, ve vy
stoupeních v rozhlase a v televizi houževnatě prosazovali 
názory, jakoby všechny "sv::í~ele" ~eskoslúvensko. zále:Z:ely 
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od toho, že do posledního okamžiku svého rozvoje se ří

dilo "sovětským" modelem socialismu", který mu byl někym 

vnucen. 
Není třeba snad objasňovat, že toto tvrzení je abso

lutní výmysl. 

Je dobře známo, že Sovětský svaz a Československo 
mají různé státní zřízení, že formy řešení národnostní 

otázky se ve mnohém liěí a že nemají stejný systém říze

ní národního heapodářství. Odlišně se řeší i mnohé jiné 

otázky politického, ekonomického a kulturního života na
šich národů. Ani jsme nikdy nepomýěleli na to, abychom 
Československu nebo ostatním zemím vnucovali naše po

rédky.( •• J 
Na základě principů proletářského internacionalismu 

socialistické země poprvé v historii uskutečnily přechod 
k věestranné spolupráci a vzájemné pomoci, účastníce se 

v tomto procesu jako zcela suvereni a rovnoprávné státy. 

TeO již nikdo a nikdy nemůže navléci chomout imperialis

tické exploatace. Je to velká vymoženost našeho socialis

tického spojenectví a zároveň základ, moin$ k uskuteč
nění rychlého rozvoje ekonomiky socialistických států.~.~ 

Kromě toho v poslední době řada státních činitelů 

v Československu, počítaje v to náměstska předsedy vlády 

O. Šika a některé jiné, vystoupili s kritikou rozvoje 

ekonomiky ~eskoslovenska a jeho spolupráce s ostatními 

socialistickými zeměmi. Kritika je ovšem věc nezbytná, 

ale musí odpovídat dvěma kriteriím: být vědeckou a obek

tivní, odpovídat zájmům, pracujících v zájmu socialismu. 

Ale O. Šik vystoupil s takovou kritikou, ve které je eko

nomika Československa ukázána jako zaostalá přezrávající 

krize. Celá cesta ekonomického rozvoje Československa v 

době socialismu je přeškrtnuta a zamazána černou barvou. 

Současně československý tisk se pokoušel vštípit děl

nické třídě a celému obyvatelstvu Československa, že ne

správná ekonomická politika, prováděná KSČ, jakoby nedá

vala možnost pozvedávat životní úroveň národa, že v ka

pitalistických zemíc~ se žije lépe. 

Je však známo, že ve výrobě elektrické energie, oce

li, cementu, látek a obuvi, masa a masných výrobků je 
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Českosloveneko pted rozvitými kapitalistickýffii zeměmi 
Evropy, včetně Anglie, Západního Německa a ostatních. 

Československo má rozvinuté strojírenství a ve výrobě 
strojů na jedr.oho obyvatele zauj:ú:uá jedr:.o z vedoucích 

miat na avětě.( •• J 
Bohuiel, dískuse o otázkách ekonomické reformy v 

Československu probíhala na jiných zásadách. Doprostřed 
této diskuse byla vyzdvihnuta, z jedné atrar.y paušální 

kritika cetého předcházejícího rozvoje socialistické 
ekonomiky a z druhé strany návrby o zán:.ěně plánovitého 
hospodářství tržním, živelnými vztabyt při posk:ttnuti 
široké~o prostoru soukromému podnikání • .Ekonomické disku
se v ~SSR použily revisionistické a kontrarevoluční 
elementy se zjevným cílem zvrátit ekonomiku země na ka
pitalistickou cestu. 

X 

Vedouci činitelé ~SSR začali podro~ovat přehodnoce
ni řadu d~ležitých princip~ v oblasti zahraniční p•liti
k.Y. závazků ČSSR, přijatých ve Varšavské a ve dvoustran
ně smlouvě se Sovětským avyzem. 

Podle sovětsko-českoalover.ské smlouvy naše země při
jaly na sebe závazky spojovat své úsilí a těsně apolupra
covnt v za~ezpečen! své bezpečnosti, bezpečnosti jiných 
stétť'.t socialistického tábora. T,yto závazky spolu se zá

vazky o~tatnich socialistických stát~ ve dvoustranných 
00,louvéch a ve Varšavské arr.louvě tvoř:í pevnou základnu 
spolehlivě zabezpečující bezpečnost každému z jeho jčast

n:ík1. 
Země, které jso.: účastr.iky smlouvy I přijal,y slav

nostní závazek: stát hr'_;,C:í na stráží vymoženosti socialis
mu, r:a ochra~u jejich hranic a na ochranu ~íru v Evropě. 

Sovětský svaz stál a sto~i za tú:., aby tyto závazlcy 

byly svat?í plněn:,· všemi účastr:lky smluv, jen takovou ces
tc'J. je možr:o zaruč: t bezpečnost kažóého z nich. Do této 

doby Sovětský svaz počítal s tf~, že stejný ptístup ke 
svým závazkům v existujících smlouvách projevuje i ~esko

slovensko. 
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Avšak v poslední doh~ se objevily určíté tendencé 
v oblastí zahraniční politiky Československa, zvláště v 

evropských otázkách, které vyvolávají vážné nebezpečí„ 

Tyto tendence se nejen projevují ve vystoupeních česko
slovenského tisku, v rozhlase i televizi, ale i v proje

vech některých oficiálních činitelů. Zvláště jaeně byl,Y 

deticnstrovány v prohlášeních ministra zahraničních věcí 

J ~ Hájka. Jedné se o časté výz1ry k pí•ehodnocer.f česk:calo

venské zahrani~nf pcliti}Q,'. 
Byly určité pokusy 11ést úder proti Varšavské sralouvě, 

zviklat ti.:to smlouvu„ Odpov~dnj představí tel OV KS::'.: 

V„ Prchlík udělal v Praze před novináři veřejné pro!1.lá

šení, ve kterém se obořil na Va,r,ěavskcu smlouvu a vy jád

til se pro nutnost přehodnoceni jejf struktury. Zašel 

jeěté dále a očernil ~i~nost politického konsultativního 
výboru státó - 1~aatr.ik~ Var~avské smlouvy, ktery, jak 
znái:r,o, pn1c;1je nu Ur-cv;1.i vedoucích činiteló stran a vlád„ 

Bylo možno očekávat, Ž€ tóto chováni bude odso:J.zeno vede

n:Cm ÚV KS~, ale to ee ne.stalo„ 

Toto ~e neše společná otázka, ctázka účastníků. orga

nizace Varšavsk1~ smlouvy. Není možné připustit, aby v tá

to organizaci Oyl udi}lán průlom. Taková linie je v rozpo

ru s životními zá,)m,y všech zemit které jsou u.čast:r:íky or

ganiz.;ce Varšavské a:Dlouvy včetně v rozporu se zájmy 

SSSR. 
Závaz:Q- socialistických stb.tů, přijaté ve sr.:.louvách 

a;.ezi :1im1_• vyž&dt:j:í od jejich účastníkU zabezpečení aktiv

ni ochrany svých hranic. A jaká je v tomto smBtu situace 

a h."'anice:ni Česko.c,lovenske na západr'.!? Z této s-t.rnn,y jsou 

čeokO$lovenské hrsnice prakticey otevřeny. 
Vytvořila se taková situacet kdy se do aeskoslcvenska 

ze západních zer.:ií přímo h.r:r,1li di vei~santi, špioni 1 posíle

ni imperialistickými rozvědkaoi. Imperialistiští agenti 

měli možno.st tAjně pt'epravovat na úze• i Československa 
zbraně. 

Vážné znepokojeni vyvolal,y, biíhem posledních událostí, 

projevy některých československých činitelů v otázkách, 

týkajicích se Západního ,..'iěmecka. 
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aeskoslovenak.ým čínitel:".tm bylo známo, že Západní Ně
mecko neuznává e nehodlá uznat h.,..-'lnice, stanoven~ v Evro

pět včetně hranic mezi NDR a NSR, že Západn:( Německo dále 

žádá uzr.ání práv vystupovat "jménem všech Němců", ze jako 
dříve vyzdvihuje své požadavk,y na Západr.í Ber~in a pořá
dá tam !'\~Zn€ provokace, že vláda NSR se dosud nezřekla 

zcela přístupu k jaderným zbraním, nevyjádřila se k tomu~ 

že Mnichovská smlouva je neplatná od samého začátku~ 

Tím méně se v Československu objevila vystoupení, na
mířená na sblížení se Západním Německem, na zesílení sty
ků s ním~ Věc došla tak dalekot že jmé~em vlády Českoslo
venska se oficiál~ě prohlašovalo, že politika ČSSR v evrop
ských otázkách se ~usí v mnohém určovat tím faktem, že se 
~eskoslovensko nac~ézi mezi Sovětským svaz€tn a Zépadnim 

Německem. 

Ale takoyýto přistup je zcela zbaven třídního obsahu. 

Je v rozporu ee věe~i historickj~i zkušenostmi a neodpo

vídá zájmům bezpečnosti socialisti~kých zemí a samotného 

Českoslovenr:.ka. 

Někteří činitelé v Československu vyzjvali k tomut 

aby se zahraniční politiku obrátila na stranu západu a 

byla "méně závislá" na politice Sovětského s~✓azu a ostat
ních so::-ialistických zem.i .. ;;en:í těžké zjistit, že za slo

vem ffnezávislo3t~ chtěli s~hovat snahu odtrhnout zah:-anič

ni politiku Československa od politiky zemi socialistické

ho tábora~ 

Bohužel, podobným vyjádřeni v ČSSR se nedostalo ná

:.eži i.ého odporu~ 

NašiJL společným zájmům včetně záj:xu1:n bratrského Česko

s::ovenska neodpovídá osla~e:1.i, ale zeoileni _spolupráce pčast

níků Varšavské smlouvy v otázkách evropské bezpečnosti 
a nez,ic::rodní politiky vt\bec. To to zavazuje účastníky 

smlouvy rozhodr:ě odporovat jakémukoliv druhu provokačních 

pÓkusó, které vystup.ují .s požedovke:n zrušeni Varšavské 

smlouvy. 
Upozorni na sel.ie tak faktu ne;:;řípustného vztahu k 

z-ávazkOm Československa, v;ychDzejícich z Varšavské snúcuvy, 

u př'íleži tosti -cedávno prcvedených vojensko-štábníc~ cvi

čení zemi Varšavské sit.louvy na ~éskoslovensk.ém území„ 
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Proti pobyt~ vojenských ~ednotek socialistických 

zemí, přivedených ne území Českcalovenska na dobu vojer.
sko-štábnfch civičeni, byla rozpoutána nesoudružská kam
paň. Pobyt sovětských vojenských jednotek byl antiaocis.

listickými a pravicovými silami vykládán jako okupace čes
koslovenského územi. Podobá se toto dodržování spojenec
kých závazkó Varšavské anlouvy? Ne~ Spíěe ae to podcbá 
snahám ztížit prakticky činr.oet vojenského mechanismu or
ganizace Varěav.ské smlouvy. '!'ak nemO.že postupovat strena., 
která ae ztotožň~je s přijatýrei spojeneckými závazky. tak 
m~že postupovat země, které opovrhuje těmito závazky. Účast
níci Varšavské Sffilouvy r.e~ohli z toho neudělat ptisluěné 
závěry. 

Fakta poslední doby ukazují. že v Českoslove:neku měl 

~ioto zjevný róat antisovětské propagandy, antisovětských 

vystoupeni. Je možno připomenout provokační sraz 2~ květ-
na na Staroměstakém náměstí, kde někteří lečníci vystupo
vali s ar.tisovětakými prchlášenimi. Je možno připoměnout 
urážejíci vystoupeni Procházky, Hanzelky a řady dalších 
~:nitelů toho samého druhu. Dále v~pomeňme na če&ná vystou

pení v ti.sket rozhlase, te:evizit ,)ejichž autoři dělali 

všechno možné, aby očernili přátelské sovétsko-českoslov~n
ské vzta~.y. Během posled~:ich let, dokonce ze stracy kapi

talistických států, zřidka se vyskytoraly takove urážky, 

které p!-icházely z Československa„ Nep.:'átelé užíV'ali jttkýc'.·;

kcliv záminek, bud případu Šejna, nebo spekuluce ókolo 
smrtí Jana Masaryka, nebo manévr~ armád Varšavské smlouvy 

aOy přilili ole~ do ohně protisovětských nálad~ Objevil,y 

se případy rozšiřování antisovětských leták6 ve móste~h, 

případy urážek sovětské stá~ní vlajky. Podobné čirv, 
rozumí se I nemof,ly přispívat k zlepšení na~ich vztah1~ 

V čích zájmech bylo zasévat nepf'átelství vč.či Sovět

ski?mu svazu? Jedině to bylo v zájmu těch, kteří cttějí vy

koření t z paměti če$koslovenského národa náš společný ·~cj 

proti hitlex'is::m v zájmu těch, který:u: ne,}sou draf.é socia

li.stické vymoženosti českého a slovenského národa, v záj

mu tězh, kteří by chtěli likvidovat vymoženosti světového 
sccíalismu. AntisovětiaJ!us a ar,tikom.t:nisz::u3, ,jak to vždy 

bylo> ae spojuji a doplňuji. 
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Vedoucí činí telé ČSSR ne jednou prohlašovali, že 

československo-oovětaké p.fátelstv:í. neochvějmi. Na květno

vém plénu ÚV KSČ se ozvývaly upřímné hlaay znepokojeui 

stavem našich vztahů. Ale účelné kroky v boji a buržoazně 
nacionalistickou vlnou s protisovětskými vystoupeními v 
Československu, se nepodnikaly. OVěere je moiné cluvit krás
ná slova o spolupráci a solida~itě, o věrnosti apojenecké
;nu závazku, ale nejsou důletitá slova, ale tet co stojí 

za nini., Je dilležité to 1 jaké konkrétní činy jdou za de

klaracemi. 

Nen:í. pochybno!:>tÍ o torr;} že inspirátorůn; nepřátelské 

protisovětské kampaně se nepodaři ptinutit zapomenout na 
tu skute~~ost, že Československo móže zabezpečit svou ne
závisL,st a suverenitu jenom jako aocialiatická zem, ja

ko člen socialistického tábora. 

Reakční síly• snažící se podrýt vztahy ČSSR a SSSR 

a s ostatními socieliatickými zeměmi, tímto zpdsobem p~i
pravoval,y československému národu úděl otroctví v jařmu 

imperialismu. 

X 

V poslední dob~ v ~eskoslovensku vznikly a začaly 

aktivně pracovat kontrarevoluční a antisocialistické org&

nizace, kte~é měly udčitou sociél~í základnu, opírající se 
o podpcru ze zahraničí a čím dál více se snažily uchopit 

moc. Ve skutečnosti v zemi se zrodila politická oposicet 
která byla pozvána provést v Čeakoslovensku restauraci 

kapitalistickýc~ pořádků„ 

BěheE dváéeti lot v ČSSR existovaly nekomunistické 

st.r,my, které byly členy Národní rronty „ Ved~ní těChto 

strun provádL<:Lo linii na rjstav'::u socialisn,u, svo,:í čin
ností p:fis~íval;y k tvórči ;,:-,ki urči t,)'"ch nekomunistických 

sil v ze~i. Avšak za posledních 7 měsíců došlo v linii 
těchto etr::m k záklsdn.íro změnám„ Vedení lidové a socit1.lis

tick~ strany ostře z1.t.ěnilo kurs a .fakticky se sice ještě 

uk.!'ývaje za hesla spclu-,ráce s KSČ v rámci Nó.rodní fronty 

věci vedl.Y k vytvcť-eni legální oposice. Ve svých dočasných 

programech vedeni obou nekomunisticóých stran žádalo stej

ná práva na moc jako kon:unistick& strana. To bylo na jaře 
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ale v červnu už nikdo neskýval, že jde o něco jiného, o 
odetranění komunistické strany od moci a vytvoření nového 
nekomunistického vedení v zemi. 

Role československé sociálně demokratické strany v 
minulosti je dostatečně dobrě známa. Rozbijeiic ř~dy děl
nické třídy, pravicové vedení ČSDS poskytovalo nejaktivněj
ší podporu reakci v jejím boji proti ko::nunistíim a bylo 

nadějnou oporou buržoasniho zřizeni. 
V roce 1948, kdy čestné revoluční elementy sociálně 

demokratické strany se epojily s komunisty, ČSDS přesta
la existovat. Avšak během tohoto roku nehledě na to. že 

bylo přijato u.snesení Národní fronty a ÚV KSČ, zakazující 

ustanoveni sociálně demokratické strany, prakticky se ~a
čala obnovovat. 

12. června v Praze byl velmi rozěí~en dokument a náz
vem "Posicé měšts'kého ptíp::-&vného výbory Československé 

sociálně dem•kratické strer..y ohledně současné politické 
situace". V dok:.imentě se konstatovalo, že po dvacetileté 
přee:tavce sociálně dei:;iokratická strana ae vrací k politic

ké~u životu, že jakoby ne~řestaln existovat jak z právnic

kého hlediska, tak "vyjádřeni určit~ konkrétní politické 

koncepce~. Spojeni s KSČ v červnu 1948 se problačovalo 
"neplatným". 

21~ června t.r~ se v Praze konalo zasedání příprav

ného výboru československé sociálně de~okratické etrany 
a ns. tomto zasedání se účastnili zástupci sociéln:ích de

mokrntll z rťl.:z.ných oblasti Čech a Morav;y. Pozdě ji vznikly 

okresní u kra~s.ké výbory a stovky základních organizac:í 

sociálně demokratické strany. Strana začala půso;)it, a to 

proti KS~. 
V Československa vzr.ikla v poslednich sedmi měsících 

celá f>ada protisocil:úistických skupin a organizací. Tyto 

organizace si dělaly r:.árok na to, aby sehrály úlohu cen
tra opozice, a čil!i. dále mé:.ě skrývaly, že je jejich cílem 

7,likvidovat socia~.istické zí·izeni. 

Otevřeně kontrarevolúčni organizací byl "Klub 2Jl"i 

v jeho čele stáli takoví lidé ja:-Co starý fašista Brodský r 

bývalý bW"žoasní generál Palečekt pro špionáž odsouz1;nÍ 

agenti imperialistické rozvědky Rambousek, Čech aj„ Všich
rti jsou zku1el\,V:r.i a zlostnýlli nepřáteli socialismu„ 
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"'Klub anga!ovaných nestraník:0." byl da.lěí skutečně 

protisocialistickou orgar.izací, jež pdscbila velmi aktiv
ně a snažila se do svých tad zapojit inteligenci, dělní-
k.)', i přísluš!'lík:y armády. IdeoYým vůdcem. tohoto klubu se 

etal Ivan Sviták svého času vyloučený z řad KSČ. On vypra
coval stratégii a t&ktik~ této organizace. V Dozaáhlém 
prohli.á~ení zv~tejn~ném v tasopiae "Reportér", r.astí~il Svi
ták obraz postupného odstranění komunistů a uchopeni moci 
protikomunistickým.i živly prostřednictvím mimořádn,ých par
lamentních voleb. 

ttKlub 231" a "KANff zdaleka nejsou jedinými organizace
mi protisocialistického zam~ření, jež aktivně pósobily. 

Protisocialistické organizace v ČSSR udržovaly roz
sáhlé etyky se zahraničními emigrantskými kontra.revoluč
ními centry a se zahraničními Duržoaanimi stranami a kru

hy, 
Vedoucí činitelé ~SSR tvrdili 1 že proti opoziční$ or

ganizacím zákonr.ě zakročí. Neudělali věak nic. 
O vážno3ti situace v zemi a o nutr.osti neodkladně 

zarazit neptátelské síly jasně svědči zveťejnění a široká 
propagace kor.trarevolučnf platforllJY obsažené ve výzvě 
~2 000 slovu. Tento dokument zřetelně zaměřený proti KSČ ob
sahuje otevřenou výzvu k ~oji proti ústavní moci. ~okument 
byl široce využít ke sjednoceni těch, kdož nejsou spokojeni 
se sociulistický;n zřízením, a posloužil jire jako ůční 
prograrr:. Není n:ožné si nepovšimnout toho, že autoři této 
nep~átelské platformy vy~ožovali 1 že budou obhajov$t svou 
pozici i za ce~u použiti zbrani. Otevřér.é vystoupení těch
to sil - výzva "20CO slov•r - vedlo k rozt,odným čimlli, proti 
nin:, podµm·ova.ným sila.:.ni strar:y a dělnické třídy. Zatím 

však ner.ásledovalo nic, co by se dalo považovat za roz
-rodný odpor kontrarevolučním silá:n .. 

To otevřelo cestu dalším projevům podobr.ým, jež na 
sebe nenechaly dlo:lho čekat. Skutečnosti dokazuji• že v 
posledních dnech a týdnech) reakce a p~otiaocialistické 
or-ganizáce z~sílil.Y svou podvratnct činnost proti komunistic
ké- straně a lidové !;1oci„ Štvanice na poctivé a socialismu 
oddané komur.isty nabyla ještě otevl'enějšího a z.vrhlejňiho 

rázu. 
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Pod heslem ftodstranit konservativce z orgánů státní 

mocia se stále čaatáji objevovaly požadavky na vypsání vo
leb do Národního shromáždění před termťnem.Zá.ěrem předata

vi teld pravicových organizaci bylo dosáhnout ve vol~ách 
porážky KSČ. Šlo totiž o zjevný pokus o kontrarevoluční 
převrat. 

Snahou kontrarevoluce bylo uchopit moc potichu, bez 
ozbro~er.ér.o konfliktu, yo~itala však i a jinými možnostmi. 
Známé odhalení ukrytých zbrani svědčí o tom 1 že reakce ne
vylučovala ani moinost ozbrojeného střetnutí s obhájci so
cialismu. Vytvořil se svaz důstojník~ bývalé bene~ovské 
armády ttSvaz zahraničních vojákttt. Za hranicemi, v bez
prostřední blízkosti Československa se souetře~ovaly poěe't

né skupiny kontrarevolucionáM, z nich~ někteří do ~SSR 
pronikali se zbraněmi. Sviták na sch\lzi konané na Karlově 

universitě otevřeně prohlásil, že v zájmu prosazeni zásad 
demokratizace a k dosaženi absolutní svo~ody nevylučuje 
ani občanskou válku. 

Následkem činnosti pravi~ových, protisocíalistických 
a kontrarevolučních sil vzniklo v Československu reá1.n, 

nebezpečí kontrarevo1ačního převratu a zr.ičení socialistic
kých vymožeností~ A zejména tato skutečr.ost se stala hlav
ní ptíčinou obav Komunistické strany Sovětského svazu a 
ostatních Oratrsk;ých stran o politický vývoj v Českosloven
sku a jeho zaměřeni. 

Ústřední výbory Bulharské kon:.unistické strany, Me~ar
eké socialistické dělnické s':..rany, Jedr.otné socia::.istické 

strany Německa, Polské sjednocené dělnické strany a Komu~ 

nistické strany Sovětského svazu udělaly všechno, aby přá

telsky pomohly KSČ i lidu ~eskosloveneka překonat nebezpeč
nou krizi a politickými prostředky zvítězit nad rostoucími 

silami kontrarevoluce. 
Po květnových rozhovorech zástupců Komunistické stra

ny Sovětského svazu a Komunistické strany Čeckoslovenska 

v Moskvě ť.středni výbor KSSS několik:-át navrhoval r,ové bila

te:>élni jed:1án:í s veder.ír:: KSČ za účelem posouzení vzn_iklé 

situace. Vedoucí představitelé KSČ: se však tomu vždy vyhý
bali pod r1z:lýxr.i zá:ninkami. 
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Ved~ucí představitelé řady bratrských zemi - člen~ 

Varšavské smlouvy - věrr.í zásadám ir.ternacionalismu a vy
cházejíce z pocitu solidarity s bratrským ~eskoalovenskem 
a z odpovědnosti za osudy socialismu v Evropě ae rozhodli 
svolat společnou schůzku s vedoucími činiteli ČSSR a v aou
družském duchu projednat situaci, jež se vytvořila, nejít 
její fe§ení a nahidnout jim pomoc. Bohužel vedoucí činitelé 
KSČ tento návrh nepřijali a do Varěavy nepřijeli~ Situace 

však byla taková, že u bratrských stran byly ke svoláni ta
kové schůzky všechny ~olitick~ a morální důvody~ 

Vs.I'šavská schůzka znovu potvrdila plnou jednotu pěti 

kcitunistickýct-. a dělnických stran, jejich neochvějnou sem

lrnutost, a rozhodnost postaví t se pr'oti pokusó.m kontrarevo

lučních .sil. 

Rozbor kontrorevolučnich a protisocialistickjch pro
jev~ v Československu přeevědčivč dokazuje, že nebyly náhod

né nýbrž organizované. Projevy nesly zřetelné zná:..:.ky Z8:llě~e

ni o účelů protisocialistických sil 1 dllelednost a koordina

ce všech pravičáckých revízíonistických sil uvnitř KSČ,kte
ré se otevi"eně snažily kontral'evolučně pdso'oit uvnit:t- země 

za podpory z vn~jšk~. 
Všechno svědčí o tom, že události byly řízeny organizo

van_ými kontrarevolučr:irni silard, jež měly rozsáhlé S}-'ojení 

wrni tř ze:ně, v souladu a čir.no.s ti µrotisociolisti~.'cých sil 

v prosttedcich masového sděleni a ve spolupráci e nej~~z-

ně jšín:i kluby a drc:...1,ými poli tickýxi stranamí ~ Kontra:.revoluč

ni sily rozrušily i ne~důležitější orgány ocl:ran,y státu„ 

Lid.), ktefi prosazcvali kor.tra-ruvoluC:ni cíle, byli ve spo

.:;,mí se za1iraníénimi rozvédkard, a s ciziid imperialistic

kými kruhy. Až donedávna r.ěkteři z orglmizátorů kontrarevo

lučr,ich sil SE snažili zůstat v pozudť. Pravicové elementy 

:něly 3vé l L:li v ří.-:.ících orgá:iech x:sa a byly přeaně infcr

rwvá:,,y c· vč.ech udá.:;..ostech,._ To ještě dále zvyšovalo nebezpe

čí p:::-oh:Ihajícich události a vyžadova::.o ?,ésadLiho pos~upu 

předsedr:ictva ÚV KS~, jeho všech členů i čleaů vlády ČSSR„ 

Pl'itom vGak r.ěkteři členové předsednictva OV KSČ e vedo1;ci 

představitelé vlády j€dna:i v roz:µoru s usne.seními předsed

n:ictva ĎV KS~ i v z,ásťldních otáz:kfich„ Tok například člen 

µtedseC::i.ict~rn -::V KS~ F • .K:;>iegt:'l nejenže neodporoval protiso

-cialist:ckýra ž:vlt''n::., ale v podstatě se solidarisoval s autory 
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kontrarevolučr.ího jednání, jako v pfipadě svého televiz
ního interview s autory "2000 slov" 9 

KSSS a druhé bratrské strany socialistických zemi 
na t'J.to skutečnost několikrát upozorňovaly vedeni KSČ„ 

Naňe zkušenost z politického boje shodně ae zkušeností 
ostatních bratrských stran nás učit že nad r:ebezpe:'Sin::. 

ko~trarevoluce není možné zavírat oči ar.ebo se od něho 
prostě odvrátit. Kompro~isni přistup, úmyslné podceňování 
nebezpečí u r.avic pohrávár.í si s kontrarev-0lučními silami 
vytvářejí reakcí prostor zaměřit se na zničení socialismu. 
Vycházejíce z rozboru skute~ností a jevů, jež probíhaly 
v el'.SSR , brat:i;-ské strany zdó.raz~~oval_y, že v Československu 
dochází k masovému útoku na socittlis;nus u že při tou;.to 

útoku hrají aktivní úlohu kontrarevoluční sily. Při uskuteč

ňcvání tohoto protisocialistického útoku se objektivně 

apo,jily vní!ijší imperialistické síly, sily kor.trarevoluce 

a pravicové revizionistické živly uvnitř Komur.istické 

strany ~eskoslovenska~ 

Komunistické a dělnické strany socialistických zemí 

ve snaze pomoci bratrům-komunistům a všem prac'Jjícím ČSSR, 

zabránit nebezpečnému obratu ,,:;.dáloat:í v Českosloven-sku 

podr.ikaly k tomu všechno, co bylo v jejich silách. Tomuto 

0čelu sloužily schůze Politbyra t1v KSSS a Předsednictva 

ÚV KSČ v Čierné nad Tisou a poté po~ada zástupců šesti ko

outistických stran socialistických zemí v 3ratialavě. Na 

těchto sc:h'.1.zích ujištovuli zástupci [;'"'/ KSČ, že pod::iknou 

nezbytná konkrét~i opatře~i ke stabilizaci situace v ze~i, 
upevnění a obraně soc:a1istick;fch vymožeností„ Avšak po 

sch:5.zi v Čierné- a poradě Y Bratislavě neudělaly vedoucí 

orgány ~SSR nic k tomu, ol)y se pasto.vily na cdµor kontra

revolacL Naopak pravicové protisccialistické síly aktivi
zovaly svou činnost,., Tyto síly si vytyi:-ily zcela. určit€ 

cile: zbavit KS~ její vedoucí 'Jlohy v roz.voji socialistic~ 

ké společnosti - k tor:iu za~óji~ široký ú~ok pr-cti JJ.uto-

~i tě strar-.y; org1:mizovaly kar:-,µa:ř. osočc·,,rání a pomluv.Tyto 

síly snažily se rczvráti t a svést komu.nist.i:::kou stranu fl so

ciullstickou společnost v teskoslovensku s ideové platfor

my vědeckého komunismu m{ cestu refcrl,jin.r,u a sociální de

n,okracie - proto aktivizovaly útoky proti 1wrxiswu-lenir.is-
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mu, jako celistvému, tvořivému učení, proti lenini::,mu. 
Vyty~ilJI si cil z~ěnit politickou podstatu Československé 
socialistické republiky - převést ji ze socialistické 
plat:foricy po kolejích sociální demokracie k buržoásni re

publice* 
:J.skutečněn:í těchto cili'l by plně oO,vovídalo zájmfun im

perialist~. Právě proto, nikoliv z jiných důvod~, nikoliv 
z náhodné lásky k socializmu a demokracii, k pracujícím 
Českoslovenaka podporovaJ..y tak aktivním způsobem imperia

listé e jejich propaganda znepokojující vývoj událostí v 
~e11koslovensku. 

Po schůzi v Čierné a poradě v Bratislav~ rozvinuly 
pravicové kontrarevolučni sily avoJi aktivitu„ Protisocia
listické živly organizovaly podpisové akce pro zruše~í Li
dových :uílicí„ Tyto akce byly doprovázený mitink;;y a demon.
stracerui protisocialistického charakteru. 

Docházelo k hrnbému umlčování ko□unistů, kteří vystu

povali na těchto shromážděních , bylo použito proti nim 
nási:'..í. V tisku znovu b;yla zahájer.a zběsilé. protisocialis
tická hysterie. Je známo.jakým pror.ásledován.im reakce by
li vystaveni 99 zaměstnanců závodu Auto-.Praga, a to jen 
proto• že se odvážně postavili na obranu socialistických 
vymožeností děln:tcké třídy a přátelství národd Českosloven

ska a Sovftského svazu. Ol"ganizovar.á podvratná činnost do
sáhla v posledních Cnech svého vrcholu - byl podniknut 
otevřený :.itok na budovu sekretariátu ÚV KSČ v Praze. 

V průbě!":u jedr.án:í v ~ierné nad Tisou se projevilo roz

děleni sil v Předsednictvu ÚV KS~. Zatímco ~enšina č2enů 
Předsednictva v čele s A. ~ubčekem vystupovala s otevfeně 
pravicových, oportunistyckých pozic, zaujala většina členů 
Pfedsednictva principiální linií a potvrdila nutnost roz
hodného boje proti reakčnín antisocialistickým silám, pro
ti shovívavosti v~či reakci. 

Avšak pravicové revizionistické živly ve vedení kocu
nistické strany a vlády Českoslover.ska zmatily plnění do
sažené v tierné nad Tisou a Bratislavě dohody o obraně po
zic socialismu v ~e-skoslovenskuJ o boji proti antisocialis
tickýn: eilát!l, o odporu 1fkla.dům imperie,lisrw„ Ve snaze 
skrýt své pravé záměry fx'ázemi o obraně socializmu ti to 
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lidé ve skutečnosti chtěli jen získat čas a tím napomáha
li kontrarevolucí. V důsledku jejich zákeřr.iých 1 zrádných 

akcí vzniklo reálné nebezpečí pro socialistické výmoženos
ti v aeskoslovensk~. Na arénu politického života v aesko
slover.sku vystoupila skalní reakce. 

V prohlášení skupiey členů tf/ KSČ, vlády a Národního 

shromáždění se zdórazňuje, že extremistické síly neupos
lechly výzvám stran.y a aktivizují svou podvratnou činnost, 
aby za každou cenu vyvolaly v zemi kc-r..f'lik:t stO.j co ot~j. 

Šlo o všechno, co vytvořili pracující ~SSR v posledních dva
ceti letech, o všechny vý~oženosti socia:izmu. Byla ohro

žena nejenom cesta socialistické demokracie, kterou nastou
pil lid ČSSR v lednu; nýbrž samotné základy socializmu, 
sa~otná republika. 

Vytvořilo se ovzduší naprosto nepřijatelné pro socia

listické země. Za takové situace bylo nutné jednat, a to 

jednat cílevědomě a rozhodně, neztráceje čas. Právě proto 

rozhodl Sovětský svaz a dalši socialistické státy uspokojit 

žádost stranických a státních činitelU ČSSR o poskytr.utí 

bratrskému lidu neodkladné po~oci, včetně pomoci ozb~o~ený

mi silami. 
Osudy socialiatického ~eskoslovenska jsou dra.r.é a blíz

ké národw:l všech socialistických zení 1 které nemohou souhla

sit s ti.m, aby naši společní nepřátelé svedli Československo 

s cesty sovializrnu a vytvoř'ili nebezpeč:.í jeho odtrženi od 

socialistického společenství. Pí"íliš těžké oběti přinesly 

naěe národy, příliš mnoho krve prolily v úkrutných bojích 

rr.i:.'lulé válk:,y I v boji z.a sociální a národní osvobozeni, aby 

umožnili kontrarevoluci odtrhnout Československo od rodiny 

aoc:a!istických státú. 

Obrana socializi::n.: v c!eskoslovensku r.eni vni t~ní záleži

tostí lidu této země, nýbrž je i p:·oblrim.e::n obrur-,Y pozic svě

tcvého socializir,u„ Právě proto poskytujeme ;:odporu :1árodú.m 

~ea;;;oslovenska v óbhájení v,ydcbyti socializmu. Když posky

t,1jeme bratrskou internacioná1:1í podporu naěim českosloven

ským soudruhů.m-kcmuníst~, všer:-.1;. '.::eakcslovenskému l:idu, plní

me svoji internacionální ;ovinno3t vůči ní~, vůči mez1nP.rod
nin: komu::::stickým, dělnickýn.: a nál'odněosvo':iozenecký:.n hnutim. 

A tato µovi::r:.ost je pro nó.s :iede všectmo. 
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(Obrana socialismu nejvyšší internacionální povinností, 

Článek z novin "Pravda" 22. srpna 1968. Nakladatelství 

tiskové agentury "Novosti", r.~oskva) 

Zpráva TASSU o situaci v Československu 22.8.1968 
(rozšiřováno okupačními vojsky v překladu jako leták) 

Podle zpráv, které docházej{ z ~eskoslovenska, zó
stává situace v zemi vcelku norr:.ální. Průmyslové a země

dělské podniky, státní úřady pracují jako obvykle. Česko

slovenské obyvatelstvo uposlechlo výzvy presidenta ČSSR 
L. Svobody a zachovává klid, vědomo si své občanské od

povědnosti. Velitelství spojeneckých vojsk, které je v 
kontaktu s velením ~eskoslovenské lidové armády pomáhá 

zajišiovat vnitřní i vnější bezpečnost československého 

socialistického státu. 

Jak již bylo sděleno, protisocialistické síly se po

koušejí narušit normální život v zemi, zpósobit komplika

ce rozněcov~ním nHcionalistických vášní a nepř9telství k 

zdravým vla~teneckým silám ~eskoslovenska, oddaným věci 
socialismu, i::: k bratrským zemím, které přišly českosloven

skému lidu na pomoc. 

Nepřátelské živly se snaží stůj co stůj zostřit situa

ci a dopouštějí se přitom těžkých zločinů. Tak například 

zatkly člena předsednictva ÚV Ksč!, hlavního redak·_:-,':"a lis

tu Rudé právo, soudruha Švestku, a vydaly zvláštní číslo 

těchto novin - orgánu ÚV KSč! - s útoky na SSSR a ostatní 

socialistické země. S. Švestka byl vysvobozen ze zajetí 

.sovětskými vojsky. 

Kontrarevoluční síly, zejména v Praze, se uchyludí 

k nebezpečným akcím. V centru Prahy zorganizovali diverzi 

- zapálili čtyři sovětské obrněné transportéry a zp~sobili 

požár v sousedních budovách. Tito diverzanti se snaží také 

vyřadit z provozu spojovací a dopravní prostředky, narušit 
zésobování obyvatelstva potravinami. 

Kontrarevolucionáři uvedli do chodu předem připravené 

ilegální vysílačky a tiskárny. Pomlouvačné vým;ysly a falsi

fikáty, vyráběné kontrarevolucionáři a šířené touto cestou, 

přebírá imperialiatická propaganda, která se snaží je vy-
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dávat za výraz oficiálního stanoviska ČSSR a jeho veřejné
ho oínění. 

1Izy'též souvislosti má i neodilvoCněný pokus některých 
západních velmoci zavléc� na jednání Rady bezpečnosti OSN 
tzv. "otázku Česko2lovenska". Na neod�vodněnost tohoto po
kusu poukázal dne 21. srpna večer ministr zahraLičních vě
ci čssfi, který zdfil'aznil, že Československo nepřistoupí 
na jeho projednáváni v OSN, protože otázky vzájeoných vzta
hů �eakoslovenska a ostatních socialistických zemí si řeší 
tyto země samy, v ráoci socialistického s�olečenstvi. 

Večer dne 21. srpna v československém radiu znovu vy
stoupil president �SSR L. Svoboda s projevem, ve �terém se 
obrátil k obyvatelstvu �etně s výzvou

1 
aby zachovalo klid 

a chránilo základ.ni pilíře socialiscu, svobody a demokra
cie. 

" X X 

�etr.á veřejná shromážděni, vystoupeni
1 

rezoluce a 
dopisy pracujících SSSR i ostatních socialiatických zemi 
svědčí o naprostém a všeobecném souhlasu a podpoře opatře
ní podniknutých na obranu socialistických vymo!eností v 
Československu. Tato opatření nacházejí solidární podporu 
také u mnoha kowunistickjch e dělnickjch stran, mezi pra
cujícími o pfedataviteli pokrokových sil. 

Realistický postoj zači�ají zaujímat i �ěkteří státní
ci ř•ady b-..;iržoazních zew.í.. Je aumoz.:1'.>ejmé, že imperialistické 
kruhy, které sázely na odtržení Československa od společe�
ství socialistických státó, se ne�ohou Sffiiřit se zmařé�im 
svých na:!ěji. Pokručuji i nadále v tom, že kolem čes:Coslo
venskýcb událostí vytvářejí atmosféru nupěti a politické 
h�sterie. V tomto směru obzvlášt vynikají vládnoucí kruhy 
v Bor.nu. T,y doslova běsní a tak mi1,1oděk odhaluji své pro
počty, kter6 s;:io.:;ovaly a činností kontrarevol 'J.čních sil v 
Če3kos'.:.ovensk'.1. 

Sít',Jace byla 22. srpna vcelku klidná. Přesto však pro
tisociu::.istické sily v Praze pokračovaly ve své podvratné 
činnosti a snažily se zasévat raezi obyvatelstvo nerv oz i tu 
a ne�ii;::1totu. Tcwuto 1čelu jako dosud slouž::C relace ilegál-
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nich vysílaček a vydávání kontrarevolučních letákU. V 

jednotlivých obvodech Prahy jsou vylepovány štváčské pla

káty s pomlouvačnýEi výpady proti významným čeakosloven
skjm stranickýo a stát~im činiteló.m, ale také proti spo
je!leckým vojskó.n:.. Na ulicích se objevily automobily s tlam

pači, které přenášejí !"·elace ilegálních vysílaček. 

Ilegální vysílačicy a ilegální publikace, rozšiřují 
různé t'alsifikace n,ejhoršiho druhu. Přímé služby jim v 

tom poskytují některé oficiální osobnosti. Tak např. o„ 

Šik, J. Hájek, F. Vlasák u Š. Gašpa~ik prohlásili, že 
:mdou plnit "za hranicemi československého '.5:z.em!" v-Lí.dní 

funkce, k nimž je mimochodem nikdo nezplnomocnil. 

V~ichni, komu ie drahá věc socialismu v Ceskosloven
sků, rázně odmítnou pretence zbankrotovaných politik} i 
těch 1 kdo atojí za jejich zády, v,yštupovat jménem ČSSR. 

Podle zpráv, které docházejí z ~eskoslovenska vo
jáci s;:-ojeneckých armád oe cti a důstojr:o3tÍ, sebekáz:::.i 
a poc~openim s~ých povinností porr.áhají svým tfídním bra
trWil - pracujícÍE Českos~ovenska, uhájit věc socíalis~u, 
odstranit nebezpečí hrozíci bezpečnosti a suvere:r:ítě 

ČSSR. 
Na ulicích a náměstích měst a vesnic je často možno 

vidčt, jak vojáci a dfistojníci spojeneckých vojsk přátel~ 
sky besedují s obyvatelstvem, odpovídají na nesčetné otáz
ky, pomáhají správně hodnotit politickou situaci a objas
nit ušlechtilé cíle, které plni jejich vojska. 

22 „ srpna 1968 

(Překlad z moskevské "Pravdyn, 23.8.:968.J 
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PÁTEK 23. SRPNA 

0,30 nod. Zahájeno pokračOYání 85. mimořádné scnůz• před••d
sednictva NS. z programu: .Pt'iJSto provolaní adresované 
3NRi uloženo 8. Vsl�vi tlu�ofit preaidentu republiky dopo
ručení; aby za !ádných okolnosti neopustil území republiky; 
eouhlaa s tím, aby prealdent,využil věech možnoetí k jedná
ní; projednány některé dokumenty pro plénum ?S. (Materiály 

NS.) 

SlovensÁé_národni_radě 

Drazí soudruzi 1 

plénu■ Nérodniho shromážděni CSSR za úč«eti 169 poslancd 

z českých zemi í ze Slovenska za�edá nepfetržitě od 21. srp
na 1968 a usneslo $e jednoacyslně na prohláěenich, jež Vám 
zasíláme s opisem na v�domi a a prosbou, ab,yate nám pomohli 
seznámit s nimi co nejširší kruhy slovenské ve�ejnosti. 

Frosfme Vás• abyste nás i Vy v záJmu jednotnébo postupu in
formovali o svých akcích a návrzích. 
Pti této příležitoa�i zasíláme Vám upřťm.né bratrské pozdra
vy. Prosíme Vés, abyelxim znstali svorni a Jednotni v boji 

proti okupaci naéí země, v noji za svobodu a nezávislost. 
ab�chom zůstali Yěrni zásadám socialistické ústavy a práva, 

abychom věrně sloužili životním zájml)m a potrebám naších 
národO. 
Hájit rozvoj socialiatického Ceskoslovenska, pečovat o bla-
�o naěich národO znamená nézradit našeho prosidenta Ludvíka 

Svobodu, s. Dubčeka 1 e� Cerníka, s. Smrkovakéno, Kriegla, Hu�éka, 
s. Spačka, s. c1sa�e a dalěi zákonné představitele našich

vedoucích orgánu.

At žije bratrská spolupráce Cech� a Slovákó!
At žije jednotné 1 federalizované a svobodné, socialistické

Ceskoslov ensko t

V Praze dne 2). srpna l9bti Predsednic t vo 
Narodn1ho shroma.Zděn1 

\Materiály NS. ve 2,14 hod�předáno Cs. rozhlasu k v�sílán1.} 
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8 1 22 hod. ~ahájeno pokračováni 85. misořádné achQze ptedsed
nictva NS. & programu; Znovu Jědnáno o zamítavém stanovisku 
k odjezau presidenta republiky (president měl odli~né sta
novisko a slíoil, te po p~íjazdu podá zprávu NS); zpráva 
o situaci v zemi; příprava dokument~ pro plénum NS. 
(llateriál, NS,) 

Před ús~item skončilo 1. zaeectán1 ústředního výboru KSC z~ole
ného na mimořádné& XIV. sjezdu KSO. 

Komuniké_z_I._zasedání nové_zvolenéno_ÚV_KSC 

1„ ÚV KSO zvolený mimořadnym XIV. ajezctetn striU'l.)' se seá&l 

v přítomnosti ástteani kontrolni a revizní komise jne 22. 
srpna 1968 v nočních hodinách na svám I. zasedání a zvolil 
evé pfedaednictvo •e složení; 
soudruzi: DubC'ek A., Smrkovsky J., Oern1k o. t Špaček J., 
Kriegel F., Sim.on 1:,., Císař O., Šik o., Sílhan v., S.Lavík: 
o., Hrdinová L~, Mn:těJíček ·v.; K.abrns. B., Hejzlar Z. 1 Lite
ra J., GoldstUcker x., Vojáček B., liii.Dl M., Moc 't •• Šime

ček V., Husák G., Zrak J., 'l'ažký A., Sádovský S., Colotke 

P., Turček: J., Pavlenda í/., a :Gs.mele A. 

2* Plénum ÚV KSC zvolilo jednouzyslně prvnim tajemníkem 
ÚV KSČ•• Alexandra DubCeka. 

3, Plénum óv KSC zvolilo Olena předsednictva ÚV KSC e. 
v. Šilhana tajemníkem ÚV KSO a pověřilo jej ~!zenlm před
sednictva ÚV ?O dobu nepfítomností prvnlho tajemníka sou

druha Dubč eka. 

4. Plén~m ÚV KSO přijalo pro nejblitsí období po~itická 
a organizační opatřeni k teáen1 ~ážné politické situace 
v zemi. 

, .. Plénum ÚV KSC, které je jediným právopl&ťn_ým veaoucím 
orgánem stran,:; • období mezi zaaedánfmisjezdu, žádá věechny 

niiěí stranicke orgány, sby se Vě své ~innoeti řidíiy vý
hradně po.lQ,ny tohotc legální.no ÚV a jeho pfedaedn1ctv"9 

lRuaé právoJ 24. ~. l9ó8.) 

J'rohláěení_slovensklch_delegát.fi ÁIV .. _eJezctu_KSC 

v pátek časně ráno se po značrcy'ch obtížích dostavili do Pra

tcy na mimořádny XIV~ sjeza ~(! tfa,.l6í fádně zvoleni delegát.i 
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slovenakych ~rajů. Pa zákiadní informaci a setkán1 se čle
n.I' nového ÚV J:SC podepsali toto prohláěen11 
Ýodepeanf řádní aeiegát1 XIV. mimořádného sjezau, kteří se 
dostavili z dopravních dOvoctU opožděně, byli informováni 
o jeanání sjezdu členem předseanictva OV ~C soudrunem Li
terou a pr-ohlaěují: .Zádáme, ab,1chom byli považováni za 
tádně přítomné účastníky sjezdu. 
Ing, Ott.Pezlar (Svidník), J, Gula (Spiěská !I, Ves), 

ing, Karol Járek (Nové Zámky), Choma (Košice), Lupták (Zvo
len), Tawáš (Košice), Požgay (Detva), íng. Viktor Roth 
(Michalovce), Medel (Zvolen), Ján Karejka {Oadca)t Štefan 
Chovanec (Čadca). 

(Rudé právo, 24, 6, 1966,) 

§ 115 h9d. ~s~ rozhL~~ vysílal zprávu o tom, že gen. Kodaj je 
jedním, který ee přihlásil po okupaci k Dubčekovi a okupa
ci odsoudil. (Podle zprávy Hlavní politické správy.) 

6,30 hod. Os~ rozhlas vysilal rozho~or e posl9ncem NS a. Po
ledňákem. Hovořil o tom, že strana nemá ddvodu vstupovat 
do ilegality5 Byl zvolen nový ústřední výbo~ KSC. Na otáz
ku, zda mMe parlamantn:í jednání ovlivnit situaci rozhodu

jíefe zpŮsobem oďpovídá, že situace je yelmi složitá, zat:ím 
věakji nemw:le v rukou my. Nejsou to naěe tanky a naši vojá
ci. NS považuje zs svou povinnost, aby v~konalo vše pro to, 
aby tyto nenormálnosti, dá-li se použít tohoto jemného vý
razu, byly likvidovány. Na další otázku, zda se podařilo 
vyřešit kádrové změny s~ Poledňák odpovídá, že jeAtě ne. 

V ranních ho-:Hnágh Cs~ roz.hlas vysílal při kaz velitele okupač.

ních vojsk v Praze o zákazu vycházeni občan* Pran.Y v hodi
nách 22,oo-5,oo z 23.-24. 8. 

71 20 hod. ~s rozhlas: Dnes v 6,oo hod. kon&la se schdze před
sednictva OV KsC Praha 2. Uznává pouze předsednictvo ÚV 
ia:;C zvolené na XIV. mimořádném sjezdu KS~. 

V dopoledních hodinách vyšlo 

Ú s t ř e d n í r a d y 
V ý Ch s v a Z ů. 

P r o h 1 á š e n í v e d e n i 
odborů a ÚV odbor o

Vedení lt.tlO a 1lv odbo-
rových svazů, které je ve stálém spojení s ústavními činite-
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li, presidentem L. Svobodou, Nérodnim shromážděním a vlá-
d w republiky, se staví jménem pěti a plll miliÓnó. odborá

f(.; za opatření pi"ijatá mimořádným XIV. sjezdem Komunistické 

atrall.)' ~eskoslovenska a za sjezdem zvolaný ústřední výbor 
a jeho předsednictvo v čele s Alexandrem Dubčekem. 

Plně podporujeme výzvu XIV. sjezdu ke všem občanOm. aby 
dnea ve 12,00 hodin vstoupili do jednohodinové protestní 
generální stávky, jako projev nesouhlasu proti bez?rávnému 
pobytu okupačních armád pěti atátd Varěavské emlouvy na 
území r.aěi republiky. Jednohodinovou manifestační stávkou 
vyjádtíme podporu legální vládě a Národnímu shromáždění, 
požadavek na okamžitý odchod okupačních vojsk a na uvolně
ní vedoucích představitel~ soudruh~ Dubčeka, Černíka, Smr
kovského, Kriegla a dalších k výkonu jim svěřených funkcí. 

Nikdy neuznáme vládu nebo kterékoli orgány aloiené ze 
samozvanc~ a odmítáme jakoukoli kolaboraci s okupačními 
orgán.} a jednotkami. 

Vyzýváme odborové orgány a stávková výbory1 aby zajisti
ly klidný pr~běh dneění stávky a po jejím skončení zabez
pečily znovu zahájení práce1 Obracíme se na pracovníky ve 
zd~avotnictvi a na jin,ých citlivých úsecích - vyjádt&t& 
svůj protest symbolick,y 1 Vyzýváme všechny odborové orgány 
a stávkové výbory k bdilosti a k ptipravenosti na realiza
ci dalšich pokynů. 

Veden! ÓRO a ÚVOS. 

8 1?0 hpd. Zpráva Os. rozhlasu: Neustála docházejí z celé repub
lijcy resoluce požadující neutralitu Oeskoelovenoka. 

Neutralita? 

Politik nejsem, nevyznám se ve vojenských věcech a skuteč

r.ě bych těžko zaujímal kvalifikované stanovisko k požadavknm 
neutralizace naší země; které jsou od včerejěího večera tak 

časté. 

Vim jen t9to: historická zkušenost mého národa už dlou
há léta vytváří pr.o tuto psychologií předpoklady. Lidé ze 
všeho nejméně chtějť válčit. A vědí, že každ$ ozorojený 
konflikt v Evropě by šel přes nás. Věd!, proč záletí Varšav
skému paktu na naší západní hranici. Vědí 1 že je naše atemě 



- 176 -

pouze vojenaký prostor, na němž se odehraje - v případě 
světové válk,y - první ničivé střetnutí-

MMeme Sé, divit požadavkům o neutralizaci? 
~eskoslovensko má ut od dob první républiky eilnou armá

du, ale a výjimkou zahra::tičního odboje ji nesmělo nikdy po-
užít. Kdykoli bychom si měli na svoji obranu skutečně armá
du mobilizovat, je to ~ždy ohrožení samé národní existence~ 
- V r. 19J8 pro spiknuti Západu• v roce 1968 pro to, že 
nestřílet odpovídalo našemu reálnému postavení. 

Napadlo aě n,yni, co napadá jistě většinu těch, kdo poža
dují ne~tralitu onoho neuralgického bodu střední Evropy 
této chvíle, bodu, který je naéím do!IlOvem: vždy{ léta 
budujeme, udržujeme armádu, ale ve chvílích, pro které se 
armáda buduje, se chováme jako neutrální stát. Nedobrovolnět 
vynuceně a tedy také bez výhod neutrálního statutu. 

bleví111 1 zda by byla neutralizace to pravé řešení, a't za
aadni, nebo Jen okamtité. tda oy to oylo to pravé reěer.i 
VOJenske a politické. V poalednich ttech dnech však nejde 
ani o pacifi&\ioké nálady, ani o zbabělost, ani o ebetraktni 
úvah;t, ale o prostý výraz zoufalství z naěebo postavení. 

Jestliže lidé volají po neutralitě de jure, je to faktická 
neutralita proto, 1e si uvědomuji faktickou neutralitu. do 
niž JSme paradoxně násilím hiBtorie vždy zhovu vrháni. 

(L:l1;!,rární liecy, 2J.8,1968,) 
8,25 pod. Cs~rozhlas vysílal výzvu ke věem poštovním doručova-

telo.m a tra.fikantO.m, a:b,y dali pozor na provokatéry a nepře
dávali nikomu seznamy o6Děratelů tisku (Literárn1ch novin, 
Reportéra atd.) a jakékoli adresy. Nikoho neznáte. nic nevíte. 

8,45 hod. Ca.rozhlas vysílal proJev presidenta republik,y: 
ProJeV_Ereeidenta_reEublí~~-tudvíka_Svooogy 

Včera, to Je 22. srpna jsem měl Jednéni a ptedstavi~eli 
Sovětského svezu v Praze o resen1 situace, vzniklé vstupem 
VOJSk sovětských a dalších zemi na území Oeskcelovenska, 
zeJm.éna o obnovení rídicí ťunkce ústavniho orgánu Ceskoslo
venské socialistické republikl• Poté, co toto jednán1 ne
vedlo k uspokojivému výsledku, potádal j$&m v raú.ních hodi
nách členy vlády, xteři v tuto dobu Jeitě dl1 na Hradě, o 
souhlas pro přímá J8dnán1 s fieJvyššimi představiteli Sovět
sketo svazu. Dnes ráno tlumočii velvsslanec Sovětskéno svazu 
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v Praze kladné stanovisko aovětskéno vedeni, Spolu se mnou 
odjíždějí na J&dné.nl: dr. Husák, Dzúr, Piller, Bifak, Indra 
a dr. Kučera. O evé cestě budeme informovat Národn1 shro

mažděni republiky. Obracím ee touto cestou na vás, vátent 
občané, up~ímně vám děkuJi za dosavadní podporu a dOvéru 
a prosím vás, ab:,ste i nadále podporiJ.i mň.J další postup„ 
Naléhavě vás žádám, abyste zachovali rozvahu a zdrženlivost, 
abyste svYm. uvědomělým. postoJem pomohli vytvoří t při znivé 

podmínky pro nadchezejicí jedn&n.1 se sovětskými předatavite
li. Doufáme, ze vyjdeme z této situace, která hroz1 tra
gickými dQslédk:y pro nái lid a naší vlast, se ctí a ujiéťu
jeme váe, že jdeme dále cestou demokratického rozvoJe naaí 
aocia!iatické vlasti v duchu odkazu lednového pléna ÚV KSC. 
Předpokládáme, ze se vrát!me ji1 dnes veéer a že o výsledKu 
jédnén1 budeme ihned po svěa návratu ústavní orgány i váa, 
váženi ob~ané, inforioovat. 

(Zemědělské noviny, 24. tl. 1Y68.) 

9,00 hod. Rozhovor s akademikem Frant. Sormem~ 
Vědci_proti_~otu~ne_oku~aci 

Je devět nodin ráno. - Před budovou Národního shromáždění 
na uorkého naměatí bezmocně poatává skupina poslanc~. Ne
mohou se Cloata.t dovnítt. Je mezi nimi i předseda Cs. aka
demie věd akademik František Šor~. Na dotaz o postoJi pre
sidia OSAV k situaci říká:" Budova ~SAV oyla obsazena včera 
v dopa1eon1ch hodinách okupečnťmi vojsky~ Presidium Je jedno
značně proti. Jeho jménem jsem podal protest prostřednictvím 
sovětského velvyslance. UjiěiuJi naěe národyt že na vědecki 
pracovníky ee mohou spo.J.ehnout. V jejich tadách se nenajde 
zrádce. VŠichn1 vědci - mohutna fronta inteligence - podpo
ř:! svobodu, samostatnost_ suverenitu našeho státu. A právo
platně zvolené zástupce v čele a presidentem Svoboctou 1 před

sedou vlády Oern1kem, Smrkovským, Dubčekem. 

l4é osobní pocity jsou Ještě hlubět, nebol jsem od roku 
1958 e1er.e• ~ovětak, Akactem1a véd. Nikdy jsem si nedokázal 
př'edstsvitt že l;ych se mohl dočkat takové potupy od přátel, 
Kterým Jsem 1éts ctůvěfoval.~ 

(Ve~erni .i?raha• 23. B. 1968.) 
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9,20 nod. Zpráva es. rozhlasu: Dnea ráno teleronovala ~ kancelá
fe presidenta spolehlivá oaoba: President aí ptált aby celé 
veřejnost věděla, že cestu do Moakvy uskutečňuje na sv1j 
popud a že kolaborantskou vládu nepodepsal. 

J..'eleťonická_inform.ace _od_s. _Eresidenta L. _svobod~ 

V této době odlétá. nebo již odletěl, president republiky 
do Moskvy. Doprovázejí ho dva tři členové vlády, dva tři 
členové nového 6v. Jeho zef a dr. Novák, přednosta Kance
láte presidenta republiky. President si přál, aby celá 
ěeakoslovenská veřejnost věděla. že ceata se uakuteěňaJe 
na jeho přání. Prohlaěuje, že od o la l n á t la k u* 
věři 1 že toto jednání povede k dobrým výsledk~m. Ujiš{uje 1 

že n e p o d e p s a l návrhy na kolsťborantakou vládu. 

23. srpna 1968 v 9,45 hodin. (Obrana lidu, 23. 8. 1968.) 

9,30 hodlt]Presídent republiky L. Svoboda odletěl s doprovodem 
do Moskvy. 

y dopoledních hodinách. Stanovisko NS k odletu presidenta do 
Moskvy: 

Plénum WS přijalo toto sdělení pro veřejnost: 
N árodní sl1:r'omážděn! ;,t'o,;edBalo informaci o odletu pre

sidenta republiky llldvika Svobody do SSSR. President republi
ky výslovně požádal, aby NS nepfijímalo do návratu žádné 
usnesaní9 NS - používajíc ústavního práva - vyjádří se zno
vu k otázce návratu presidenta republik;/. 

NS se plně ztotožňuje s presidentem republiky, že je 
třeba zachovat rozvahu 1 abychom neztěžovali jeho jednání 1 

jež• jak sám zdW'azňuje, nesmí véat ke kapitulaci. 
Věříme_ že aoudr~zi Svoboda, Husák a Dzdr, jako členové 

ÚV zvoleného na XIV. sjezdu, přispějí ke zdaru jednání 
v duchu dosavadních zásad a resolucí XIV. sjezdu KSC. Věří

me pevně I že jednání povede k naatolení legální vlády inž. 
Cerníka, k uvedeni do funkcí soudruh~ Dubčeka, Smrkovakáho, 
Kriegla) Císař& a dalších, k nimž- jsme se mcohokrát spolu 
s nsěím presidentem pfihlásili. 

(Práce, 24- srpna 1968.) 

l0,00 hod. Rezoluce np. ?ražská s~avební obnova, závod d 01 
P:reaidentu CSSR Ludvíku Svobodovi 
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Představenstvu Národního shromáždění 
Vládi! 0SSR 
ův KSC 

Všichni zaměstnanci závodu Ó Ol n.p. PSO se staví za pro
hlá~ení mimoř!ldn!lho XIV. sjezdu Ksl!. 
Plně stojíme za legálně zvolenými ústavním.i činiteli, pre
sidentem Ludvikem Svobodou, předeedou NS Smrkovským, před

sedou vlády Ing. Cerníkea a nově ~voleným výborem KsC v če
le se a. Dubčekem. V žádném případě nebudeme spalupneovat 
a činiteli dosazenými okupanty. 
Požadujeme, aby v případě, že nedojde do 24 hodin k jedná

ní o neprodlenéa odchodu všech okupačních vojsk, aby Národ
ní shromáždin!, vláda a president republiky vyhlásili v dd
sledku jednostrann4ho poěl&pán! Varšavsk4 elllouvy neutrali
tu a aby o tom neprodleně uvědomili OSN a vy!ádali jeho 
d&lll.í zásahy. 

V Praze l, dne 23, 8, 1968 v 10 hodin, 

Předseda ZV ROH: 
v.r.Holub 

Holinková 

Předseda ZO KSO: 
v.r.Zavtel 

lledi tel záv.: 
v.r. Galle 

V dopoledních hodipác9 vydala Ca. akademie věd Provolání k věd-
cwn celého světa. 

Vědcům celáho_světa 

Oeakoalovenaké socialistická republika b_yla protiprávně 
okupována vojsky Sovětského svazu a některých dalěich stá
tů Yarě~vské smlouvy. Tím byla nvjhruběím zp!leobem poruše
na naňe státní suverenita, zásady mezinárodního práva a 
charty Organizace spojených národů. Okupanti internovali 
na neznámém místě předsedu Národního ahromážděnít předsedu 
vlády, prvního tajemníka ÚV K.Se. President republiky, Ná
rodní shro~éždění a vláda, pokud jim jeětě n~byla okupanty 
činnost znemožněna, žádají v na~rostém souladu s jednoznač
ným míněním věeho lidu kategoricky okamžitý odchod cizích 
vojsk. 

ttospodáfský a kulturní život naěí země je vážně narušen. 
Okupanti zasáhli též do činnosti Akademie a československých 
vysokých škol. Budova presidia Akademie byla vojens~y obsa-
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zena, jsou obsazovány některé ústavy Akademie a ra~ulty 
vysokých ~kol, hrozí persekuce předních československých 
vědců. Je vážné nebezpečí, že protiprávní okupace se bude 
prohlubovat, že a e e k. ý a s l o v e n o k ý .tiárT;d znovu 
ztratí svou samostatnost, že bude brutálním vnějším zása-
hem přerušena cesta demokratického a humánního socialismu 1 

ns kterou náš lid vstoupil před několika měsíci. 
V t~to aitu~ci, která Je velmi vážná nejen pro r.aši ze

mi, nýbrž i pro celý svět, ohx·ac:íme se na Vás se žádosti, 

ab;yste všestranně podporovali naši věc a přispěli k obno

vení svobodného : : 1ott1: naěí vlasti. 

V Praze dne 23. srpna 1968 

Ccrázek z pražských ulic. 
Honička_na_auta 

Oeskoslovenská akademie věd. 

Praha, 23. e. ll, hod. tramvaje ve stfedu měata otále 
nejezdí, z~to motorová \tozidla kti-Žují ut všemi směry. 
uiice Jsou plné lidí. Všichni maji na éatech trikoiory. 
Auta Jsou polepe~a nápisy: Vrsťte nán Dubteka. Na budovách 
visí portréty presidenta republiky a prvního tajemníka 
strany. Před chvílí hlásil legální vy.s:ílae l1V KS~ 1 aoy 

bJla. zadržena vozidla značek AE 4001 a Ai:5A ·r119, která 
jedou zatýkat naše představ i tele. ·rato rukou psané a dokon

ce už i cyklostylovaná výzve je na každém domě, který mí
Jim. Plakát.}' s vyzvou maj1 chlapci připict .... "i.uty na zádech. 

Na něměet1 Republh:;:;, stoJ1 stále sovětské tanky. vejie:h 

hlavr:ě mití k mos1:u. Se sov ětskymi voj:áJcy už. nikde r.edisku

tuJe. Lidé Je přech&zeji nev~1mavě. Lato v~ude velkymi pís
men:,, azbUí!:OU stoJ1; Idi te da::noj t NéstretaJte nas J 'fanky pa

troLtJ1 u Statn1 oanky. ;'-lěkdo tu pohotově vylepil p.lekat: 

:~a obranu státní bar.k~ 

neJsou treba ruské tanky. 

Vždyt to ho ••• co tam m&me• 

sami sobě unlidáme. 
Před min1sterstvem doprav,Y ozoa:nuJe Jeden občan> ze na vlast

nf oči viděl zadrženi automobilu poznávací značky .Ai:. 4001. 

l::italo se to prý u .Perly • ld.lrfdež. potlotóvé reaguJe-.. Škrtá 

tuto značku na všech výzvé<>h a doplňuJe je o další čísla 

aut pronáslBJovatel• jek je hláoi~ rozhlas* 
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Před žádným potravinářs~ym obchodem jsem neviděla fron
tu„ Fronty stoji Jen v parc!xu u Dětskéno domu„ Tisíce li
dí se podepisuJí do arohn. ~ádaji vyhláeen1 neutralit3 
CSSR. 

~ aut rozhaZUJi zvláštn1 vydáni novin, provolani nového 
ÚV KSČ, seznamy Jeho člena. Desítky ochotnjch a doorovol
nych kolpoltér~ sbíraji oali~y a rozdévaji r..ovin.y a ~etáky 
ehodcům. 

Nevím, kdo organizuJe ml.ádež, ale Jejf pohotovost a 
obětavost Je bezpt1klndn,. JJopoledne za6inaj1 vyvě~ovat a 
malovat nové výzvy: Od 12 do 13 nodin vyklidte ulice„ Pra
ha bude mrtvým městem. Vyhlaěujeme hodinovou éenerální stáv
k.u„ 

Na Václavském náměetf Je plno d:i.skusr::.:ích hloučků. Deba

tují u~ázněné. Ani tady si ni~do nevšímá sovětských vojá~O. 
Jen k tankQ.m ptichá.z1 nělco„U.k m1ádenc\l a lepí na ně plakety: 
Jděte aomOI Vratt.e nám Dubce~at Mladičký voJák, sedící na 
tanku, volá na dóstoJníke. Ten strhává s tanku plakáty a 
unaveně krčí rameny. Zdalipak citi okupanti hanou? ťatrně 
eno, Jejich oči tě:k:aj1, snož1 se vyhýbat tvárím ko.Lemjdou
cích. 

Blíží se dvanáctá nodina. Václavské neměstí se políínlu 
V~'prazdňuje. :.!.dé nepotfebuji roz,kaz~, tato kázeň je uvě

domělá. Na Dětsky dóm vylepil někdo obraz Waltra Ulbricht.a. 

Je tu vypodotměn Jako Rudý Vinet.tou. Od Národnl trídy se 
ozývá skandováni: Neutralitu! Dubčeka! Svobodu! 

Je dvanact hodin. Po cele Praze se rozeznělj sirény. za
čala generáinl stávka. Ve 12,J5 se na Poričí ozýiá streloa. 

Není bchužet PRVNI~ 

(Foliti~a, t~ 1, 24• 8. 196~.J 

1c,57 ho:L Zahájeno pokra3ování 25. i:ci:nofádné schůze pléna NS. 

(Přerušeno ve 12,~8 hod.) Přít~wno 17C poslenc~ a dva čle
noV'é CNR. z programu; Schváler. jedno;rcyslně dopis ~-; KS(; 

zvolenému nu XIV. mimořádn,m sjezdu KSC; zpráva o jednání 
m:.ťstopř'ed$edy NS J. Való s presidentem republik)' a stano

visko FNS k odletu {stanovis~o schváleno po obšírné disku
si l::ez druhého odstavce) i Jednom,yslné sch.·;áleno poděkováni 
p.t:·scovníkům rozhl::rnu, televize a tisku. {Mnteriály r6~) 



- 18c -

lloRis_Národního_ahromáždtní_úetřednímu_v~boru Komunistické 

stran.r ~eskoelovenskaL_zvolenému na_XIV._ejezdu_KSO_dne 

li!.-l!!'ll!!L!2f!l 
Vážení soudruzit V Praze dne 2}. srpna 1968 

e upřímnou radostí jsme přijali zprávu o zasedání XIV. 
ajezdu x:se. Jeho delegáti reprezentují plnoprávně zvolená 
zástupce stranickych organizaci. jejich rozhodnutí jsou 
pla.tn$mi stranickými dokumenty. 

Národní shromáfděni 1 poslanci věech ~trsn Národní fron
ty se celým srdcem staví za politické prohlášení XIV. sjez
du. Zji~tujeme v ně~ pokračování politické linie lednového 
pléna ÚV KSC, obohacené o všechny pozitivní rysy demokra
tického socialismu, v kterých se v souladu s akčním progra
mem KSO uplatňují demokratické a humanistické tradice ná
rod~ naěí socialistické vlasti. Ztotožňujeme ee plni s Vámi 
v hodnocení současná situace. Odmítáme hrubé poruěení suve
renity na~eho státu vpádem okupačních armád. 2áááae jejich 
okamžitý odchod a plné uplatnění věeeh legálních orgánů 
státu. 

Pozdravujeme nový ústrední výbor KSO. Respektujeme Váa 
jako nejvyšší orgán strany. 

Věříme pevn~, že Vaše činnost bude dále rozvíjet demo
kracii naěí eocialiatieké společnosti, že se bude opírat 
o úzkou spolupráci se věami stranami a společenekými org~
nizacemi Národni frontyr že bode získávat svou každodenní 
socialistickou politikou věechey občany naěí země, fe bude 
dbát o top aby sccialisinus měl u nás lidskou tvář. Je to 
jediná cesta k tomu, aby komunistická strana hrála i v dal
ěím vývoji vedoucí úlohu, col si všichni bez rozdílu stra
nick~ příslušnosti upřímně přejeme. 

Národní shromáždění OSSR je připraveno dát všechny své 
síly k tomu, aby novému ústtedn!mu výboru KSČ pomáhalo v upe
vnění socialistická zákonnosti a v realizaci občanských práv 
e svobod, v uskutečňování podmínek pro pokojnoú práci a 
ě{astný život našich občan~. Přejemaai• aby pod vedením no
vého T.1v KSC se soustředily ;iechny nejlepší síly naší země 
k jejímu skutečnému všestrannému rozkvětu. 



Přejeme Vám, váženi soudruzi, mnoho úspěchů ve Vaší od
povědné práci, 

At žije svobodná, nezávislé, suverenní, demokratické a 
socialistická Československo! 

(Materiály NS.) 

Národní ahrcmáždění 
Oeakoalovenské socialistické repub~ 
lik;:i. 

Prohlóilení_NS 

dne_2J._srEna_l268-o_čir.nosti_rozhlasoytch_s_t~leviznich 

~racovnikY_a_věech_technickich_Eracovníků_a_redaktorů_ 

tiskui_Eracovníků_Eoli&ra!ie_a_eolllOcn,tch služeb~_jež_~a
bezEečuJí_Jejich_činnost 

Národní shromáždění československé socialistické republi
ky na svém zasedání 23~ srpna 1968 jednalo o činnosti roz
hlasových a televizních pracovník~ a v~ech technických 
pracovník~ a redaktorů tisku, pracovník~ polygrafie i po
mocných služeb, jež zabezpeI~uJf jejich činnost. Všichni 

poslanci v;:,1scce oc&ňují neobyčejnou iniciativu a aktivitu 
rozhla$ových a televizních pracovník~ i pracovníků tisku 
a děkují jim zg sebe i jménem všeho československého lidu 
za obětavou vlasteneckou činnost. za hrdinnou práci, na 
niž vděčný lid této zt:tmě nikdy nezapomene~ 

Zasloužili jste set milí soudruzi, o to, ža se ustavič

ně realizuje jednota vedoucích ústavr.ích orgánu naší vlasti 

a nejširší veřejnosti, i Vaě! zásluhou se šíří a raohut:ii 
vla;:Jtenecké hnutí, napřimují se nám páteře, upevňuje se 
naše odhodlání vzepřít se okupacíj čelit nástrahám zrádcll 

a zbaoělcll, 

Vaše o~ětavá práce, jakož i reaolucet usnesení a jin~ 
projevy jednotn~ v~le našeho liju a jeho orgánů, které nám 
zprostředkováváte, jsou nesmírnou oporou nám, zákonným před
atavitelům. lidu. Československa, v naš! činnosti. 

Věfíme, že s Vaší pomocí bude možno jeětě účinněji véat 

všechen náš lid ke klidu1 k rozvaze, k důstojnému postoji 

vůči všem pr~vokacím. 
Ještě jednou srdeč&á a upřímné dílcyt ještě jednou se hlá-
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síme ke společnému hoa1u: Věřím• Vála, duvětujte námi 

Národní shromáždění CSSR 

(lla teriály NS.) 

11,0C hod• ~a. rozhlas vysílal zprávu o tom, te dnes v 11, 00 
bylo obsazeno Karolinum. 

popoledne. Obrázek z pražských ulic. 
Na_irahu třetího_dne_okuQaCe 

Václavská náměstí. Srdce okupovan~ Prahy, v pátek v do
poledních hodinách, obraz, který symbolizuje eoučasný 
obraz země, přepadené cizími vojsky. Sovětské vojenské 
kamiony a gazíky, z nich! se výhružně ježí hlavně samopa-
1a a kulometd, jsou doprovázeny pískotem a nenáviatnými 
pohledy; Proč jete přiěli? - Co tady chcete? To jsou otáz
lcyi které lze číst v každéa pohledu našich občanů, v kaž
dém gestu zataté pěsti. A která je také možno el_yšet tak
řka v každéazhloučkO, kupících se ~ole~ bojové techniky 
okupantd. Sovětští vojáci větěinou mlčí nebo ee odvolávají 
na vyšěí rozkazy, JIU1ozí se pokoušejí argumentovat: Vaše 
vláda nás pozvala •• ,. '!'ěžko chápou, že národ se ve své drti
vé větěině neztotožňuje & ubohou skupinkou zrádc~, jichž 
jména již visí na vývěskách na každém kroku. Již ve čtvrteL 
jsez viděl otřésnou scénu; Mledý chlapec ukazoval sovětské
mu vojákovi zakrvácené a proatfílené noviny, pam~tku na ka
maráda, který zemfel pod kulkami ag~esor~:"Eto váša rabota•. 
Sovětský voják sklopil hlavu. 

(Lidová demokracie, 4. zvlá~tni vJdóni, 2). s. 1968.) 

Dopoledne vysílal Os. rozhlas zprávu, že okupační vojska obea
dila hlavní aprávu VB v Bartolo~ějaké ulici. 

y dopoledních h9dinách vyjádtil Svaz českých novinář~ toto sta
novisko; 

Dne 23. srpna se v Praze sešlo předsednictvo Svazu čae
kých novinářň, rozšířené o pi•edetavitele deníků, se zástup
ci koordinačr.ít.o výboru tvCrčích svozů a pfijalo toto usne
sení: 

Znovu -v;,,slo-vuje.m.a plr.ou podporu Svobodovit ;)ubče:.Covi, 

Cerníkovi i Krieglovi~ Stavin::.e ae jednoznačr.ě za nový Ustřed-
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ni výbor, fádně zvolený na XIV. mimořádném sjezdu. Tento 
ústřední výbor chápeme jako jediný oprávněný vedoucí oraán 
strany. Jiné tak zvané orgány nemají právo nikoho zastupo
vat; jsou to orgány nejen bez pravomoci, ale ttů.é beze cti. 
Jsou to orgán,y zrádc~. 

Dále jsme projednali podmínky pro vydávání svobodných 
no~in & informací. Apelujeme na všechn.;y novináře, sby po
skytovali největší možnou pod~ru svobodnému tísku. Znovu 

vám připomínáme, že Jakákoli služba v televizi, rozhlasu 
a tisku, jež umožňuje zveřejňovat zprávy cenzurovanét naří
zené nebo přímo koncipované kolaboranty, znamená zradu. 
Kdo takto zradí• i k:dJb.Y své úm,:,·sl.y jakkoli před sebou e: 
lidem chtěl vysvětlit, bude okamžitě všemi prostředlcy ozná
men a přestává být členem Svazu českých novinář~. 

Děkujeme všemt ktetí s nesmírnou obětavostí a pochope
ním, unt0žňují, aby noviny VJcházel,!,', rozhlas mluvil a ná
hradní televizní v~eílání pokračovalo. Děkujeme pracovní
kO. svoj~, rozhlasu a televize. děkujeme zaměstnancilm tiská
ren a PNS, děkujeme dobrovolným kolpoltérh. Věříme. že i 
natéle v této vlasteneck4 činnosti vytrvají. 

(Rudé právo, 24. 8, 1968.) 

11,35 hod: l;s. rozhlsa sděluje, že okupační televize vysílá na 
kanálu la 7; naproti tomu naše televize pripravuje vysí
láni na J. pásmu. 

l?,OO-l),00 hod„ Jednohodino'vá generální stávka, k niž vyzval 
XIV. mimořádný sjezd KSC. 
Podle některých zpráv chtějí během této •~'•JQ' zaměscnanoi 

, . . ča • .l'O ;J.aaµ véak 
některych závod~ vyJít do ulic. Hlasatelé varuJi: Nechodte 
do ulic, nedávejte pfičinu ke konfliktllm, naopouště.jte pra
coviště„ Nedejte se zlákat lidtni jako Kolder, Bilak a dalšími 
Ignorovat okupační armády. 

z2r••~_o_2rób~hu_~enerální_stávkl 

Pátek, 12,00 hcdin - Yyklidit ulice 
Od Národního muzea jde dolů Václavským náměstím řada 

mladých. Drží se za ruce a volajf:ffVykliOte ulice!M Za ni
mi z~stává prázdná široká plocha náměstí. Začínají houkat 
sirény, klak.seny„ Vojáci v tancích se rozhlížejí kolem. Ne-
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vědí, co se děje. Pozorují budovy po obou stra.nách1 pátra
jí po oknech~ U některých tanků se uzavírají po~lopy. Kulo
mety a děla se otáčejí, hledají cíle. Ale není na koho stři
let, nikdo neprovokuje. Lidé, celý národ vstoupil do gene
rální stávkyt kterou vyhlásila naěe Komunistická strana. 

Václavské náměstí je najednou pusté, jen prach zvedá 
papíry, plakáty. Z!latávaj! jen tanky, vojáci. Nikdo kolem 
nich, žádní naši lidé. Tak ukázněně projevují sv*j klid, 
solidaritu a rozhodnost, kterou chtějí vyjádřit plnou pod
pora Svobodovi a Dub~ekovi. 

Ve 13,0C hod. se 'láclavsk.é náměstí znovu zalidňuje. 
Všichni tleskají a volají:"Dubček, Svoboda!M Od Můstku 
aměrem nahoru se valí proud těch. kteří ukázněně demonstro
vali. Generální stávka ukázala smýšlení mlad_ých i starých, 
mtiž~ i žen: Jsme ae Svobodou a Dubčekem, podporujeme nové 
vedení KSC. 

(Rudé právo, 24. 8. 1968,) 

Jak_se_dělá_ErOEaganda 

V pátek 23. srpna v poledne začala hodinová stávka~ Pc 
celém hlav:,ím měatě se rozezněly sirény. Pražené vyklitili 
ukázněně ulice. Ani pfed budovou Rudého práva Na potíčí 
nebylo živé duóe. Zato uvnitř je již od sttedy 4C oiupant~. 
kteří obsadili redakce i tiskárnu. 

Několik minut pc poledni najednou přijely dva sovětské 
obrněné transportéry e sovět~tl vojáci začali pálit do oken 
Rudého právat obsazeného také sovétskjlmi voják.)'. Okna, :::ils 

i stěny od přízemí až po čtvrté pBtro nesou stopy stovek 
střel~ T·i, cc z krytč. ;,ozorovali tento pře-padJ nerozu!tlělL 
Váachno se pak vyjasnilo,- když se na obrněnci vztsěil sovět
ský kameraman, který začal akci točit. Xřfětí týden se obje
vi v sovětských kinech žurnál o boji s československou kontra
revoluci. Právě tento snímek bude ukazovat> jak revanšistič
tí nebo imperiali$tičtí agenti ptepadli budovu ústředního 
orgánu komunistické stran:,·. A ono to vlastně z té druhé 

p~lk:J' bude pravda; skutečně to b~l imperialistický ptepad. 
Nev{me, jaký krycí název dalo sov~tsk~ velení pro tuto 

akci. Ale považujeme ji v každém ptípadě za velice d~ležitvu. 
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Foslalo do Prat.,y se štábem kameramanll i l'editele moskevské

ho stúdia dokumentárních film:11, důležitého pána - a taky 

velmi znalého. Alexej Semin točil v Ceskoslovensku už mno
ho filmó. o přátelství československého a sovětského lidu~ 

A tea se to hodí. 

(Politika, č. 2, 26, 8, 1968,) 

3e~erálnf_etávka 

Praha (od na~ich zpravodajll) - BJln všeobecná a jednotná, 

tak jako je jednotný postoj našich pracují::foh k bezprávné 

okupaci essR. Ve dvanáct hodin :z.astavil;y práci všechny závo

dy a všechna pracovičtě s výjimkou těch, jejichž provez za
jišÍuje bezprostřední potfeby obyvatelatva.. Lidé zaste:/ili 

pr~ci a tím, že ji po hodině znovu zahájí. Jsou však záro
veň připreveni vstoupit do generální stávky znovu, kdykoli 
si to situace vyžádá. 

Železr.ičái"i nezklamou 

V železničním depu Praha-Vršovice jé r.ebývalá ticho. V ~ru

hu lokomotiv, pod vysokým ko:Aťnem, na němž je velký nápi.s 

"Družba nět okupácija" t projednávají ~elezničáři svou rezo

luci. Samozřejmě jsou proti okupaci, stojí pouze za naši:ní 

legálními představ i tel i, plně uznávají ~s. ttední výbor zvo

lený na XIV. sjezdu strany - vědí věak také, že od nich 

občané oče~ávají více. Nikdy nepropůjčíme železnl~e k posi

lování okupace 1 I kdybJchom b,:,·li přinuceni. l'..aždý z nás zná 

hodně způšobů, jnk ochromil přepravu~ Nikdy nepovezeme oku

pační jednotkyt ledeie by se vracely nazpět a m:; k tomu~?
stali příkaz od lidít jimž pln~ věříme. Nebudeme ale ar.i 

přepravovat nic 1 co by i jinak republice škodilo - rnur1ici, 
r.ebo podobný náklad; všichni jsou ;,aví::-J1i p·teavědčit se, 

co ve vagónech vezou. :»luv! se o vlaku s rušJ'.cími stanice

mi - tudy neprojedou ••• 

Přesr:-ě ve třir~áct hodin vstupují strojvedoucí na lokomc

ti.vy s pískáním odhlašují dnešní stévku. Odpovídají továrnyr 

hl.'•s sirén přel.:rývá celé město. 

Ve VJ'SOčanské Pragovce f\mgoval Stávkovy výbor 1 ustaveni 

~dborovou organizací,už ot čtvrtka od rána, ted~ Jeětě před 

vjzvo'J. ÚRO. Jenerálni stáv~u odsouhlasily všechr.cy odborové 
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dseky stoprocentně, samozřejmě včetně signatář~ dopisu 
uve~ejněného v moskevská Pravdě. Také dopisy, v:, jadřující 
oddanost naěemu dv v čele e A. Dubčekem a vládě s presí
dentem Svobodou a ing. Oerníkem, b:,ly odeslány ze závodu 
po odhlasování všemi pracujícími Auto-Pragy9 V pátek dopo
ledne před stávkou navštívili závod přisluěníci naěí bran
né moci t vyslovili jim svou solidaritu v generální stávce 
a ujistili je, te smýšlí stejně jako váecten lid a že v tom 
smyslu budou vždy jednat. Lidové milice v Pragovce jsou 
výtečně připraveny k ochraně sváho závodu před případným 
vpidea okupantů za pomocí straníků i nestraníků 

Závodem jde jeden hlae: Pro okupafity dělat r.ebudeme. 
Zároveř. si však hoepodářští pracovníci i odborcví furJccio
náři, kteří rovněž odmítají spolupráci s okupanty, uv~do
mují, jak obrovské škody zavinil zásah jednotek Varěavskě
ho p;ktu. Už několik dni se v závodé nepracuje, lidi jsou 
ro~rušeni a výroba v d~sledku toho deaorg&nizována. Když 

si uvědomíme, že jedna směna v Pragovce re?r&zentuje výro
bu v hodnotě dva miliÓrcy Kle; jsou ztráty v celostátním 
měřítku zaviněné vpádem okupačních jednotek přímo fánta

stici(.é. 

(Práce, 23. a. 1968.) 

Prohlááe~í_E~acujícíéh_závcdu_Elektrosisnál_v_?raze_7 

Prei::identu !'(:)publiky s 5 L1dvíku Svobodovi 

Vládě CSSR 
Národnímu shromážděni ČSSR 
Ústřednímu výboru KS~, zvoler.ému nn XIV. mimořádném sjezdu 
KSC 
Ústřední radě odbor~ 
Velvyslanect11i SSSR v CSSR 

Velvys-lanectví PLR v OS.SR 

Vel vyslsr.ectv i BLR v CSSR 

Valvyslanectví MLll v ČSSR 
Velvsslanectví NDR v ~SSR 

Prohléšer.í pracujicich závodu Elektroaignál v Praze 7 

KSC nastoupila v lednu cestu obrody socialismu. Začala d~raz
něji rczvíjet jeho demokratické s humanistické principy 1 
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v souladu s podmínkami naší vývojové etapy. Věři18, že budou 
respektovány zásady svrchovanosti a nevJlěěování a ječnánía 
řešen],:3JJn.é otázQ. Z toho vycházelo vedení naěí strany 
při vi'iech polednových dvoustranných a mnohostranných jedná

ních. Teto politika obsažená v akčním programu óv KSO a 
její postupná realizace získala naší straně nebývalou auto
ritu a podporu„ 
Zajištění a urychlení této cesty mělo být podnětem jednání 
mimořádného Xl'V. sjezdu, jehož příprava se již dokončovala. 
V předvečer tohoto sjezdu vojska SSSR, PLR, BLR, MLR, NDR 
be~ jakýchkoli dCvodd a bez souhlasu legitimr.ich a vládních 
a strenických činitel~, proti vůli na~eho lidu násilně ob
eadila naše území. Byla pošlapána svrchovanost ~eakosloven
ska, spojenecké svazky a Varěavaká smlouva i dohody v ~ier~ 
ná a v Bratislavě. hěkteří vedcucí činitelé státu a strany 
byli protiprávně zatčeni 1 izolováni od lidu a zbaveni mož
nosti vykoná:, a.t í'u.nlcc&, byla obsazena řada cbjektt\ ústted
ních orgán~. Došlo tak k těžkým bezprávía. Na zákl.adě to
hoto, my pracující na závodě Elelctrosignál provedli jsme 
dne 23. a. ve 12;00 hod. hodinovou generální stávku na pod
poru těchto požadavk~: 

1. Propuátit okamžitě na svobodu věechny internované 
p!'ede te.vi tele s trar.,y, vlády I Národního sh:'omá.tdění • Ceské 
národní radl a ÚV Národní fronty a umožnit jim, jakož i 
presidentu republiky ničím nerušený výkon funkcí. 

2. Okamžitě obnovit všechn,y obča~ské svobody a práva. 
3. N~prodleně za.hájit ur~chlenj odchod okupačních arwád. 
~ádáme Vás, ja~o zvolené zástupce odborově organizova-

n_tch pracujících naší rep11bliky, abyste v~vijeli mnohem 

větší iniciutivu k současným událostem a navi~ 1 abyste na
vázali st~k se všemi odborovými detřadna:ri celého světa & 

požádali je o naěi morální podporu. 

Zs pracující závodu Elektrosígnál 
členové stávkového výboru 
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12.~Q ho1~ Výzva Cs~ rozhlasu k železničářům: Zastavit vJ.ak 

č~ 5579. který stoji u~. Třebové a veze ruěíci a zaměřo
vací přístr;:ije. 

!Wk~· Zprá\fa z prsž.~,;;ých ulic. 

Střeloa_na_náměatí_ReEUblik~ 

Jt:J ri.ole!ll půl jadr.é. Ve sttedu Prahy se ozývaji výstřelJ'• 

U Václav$kého náměstí, ~de děla sovětských tankO mar.évru
ji, tank 019 se dává do poh..)'bu. Projíždí také náklad::ií 

automobil, ne nijinž kromč dvou sovětských vojá~ů sedí i 
tři civilisté. Nedlouho poté sirény oznaáh.tjf kon~c ~enerál
ní stáv.:;,· .. ťeprve pak se od očitých svědkll dovidáme 1 že 

se střílelo na náměstí uepubliky. Důvod? Z jedoucího moto
~yklu tandémista f::_lmoval postavení sovětských jednotek* 

Prý 3iastně vJvázl. 
Kole~ 13,JC hod. vidíme, jak z Jindřišská ulice ptijíždě

ji obrněné transportéry~ veal~ vojáků sedí dobře živeni 
kamerama.né, zřejmě z SSSR. Lidé pískají, -m;.oz:ť se otáčej:! 

zády ••• 

(Práce, 23. 8. 1968,) 

l2 1 JC hoC.. C'!e. rozhlos: Stanovi$]W předsednictv:1 ÚV .KSC k .sou

čar,né si tuul'.!i. 

V pátek ve 12,30 přednesl ve svobodném v~s:ťlači Ca. rozt,la

.su Prahe inť:• 'lěnek Šilhan, pověřen;;i řízením pi'edsedni:::tva 

ÚV KSC až do Qoby, než se vrá:i a~ .ou::.,:ei:: z. int0rnece) St6ll

novh1ko pfedsedráctve ÚV KSÍ; k sot:.čas-r.é siti;.aci v Ceskoslo

vensku i ve st rané: 

Ftedevš:ťm poděkoval jménem cel-é strany a všech 0bč11r.t 

ťepubliky pražským závod'lm, které i:cají r,ozhodující po-díl 

na usA. ... rteťr.ěni sjezdu. Stejný di~ pa.tří lijovjm milicím, 

~teré aktivně a obětavě zajistily os~bnť bezpečnost del~

gátů a stal;,.: se tak za neJobtížnějšich pcdmínek znovu 

prvními a s_pt:leh~ivými obhájci věci strany a věeLo lidu. 

Does: stojíme před novou, rG:.::oo:adně závažnou události. 

:;,Jlo-ggce ns.šich ;,i'edstovitelů státu a straGy, kt.;rou vede 

president rep.;,bliky armádr.f generál Ludvík Svoboda, odle

téle. k při:n,Ýtu jed::áním do ~ioskvy. ::h:::i k tJ'.nu jméne;n PJ"'!:;'d

sedr.ictva ÚV zaujmout st,e.1n0visk.o. 



- 191 -

President republiky arrr.ádní c.:encrál L~Jvik Svobod<.l má 

naši plnou d\)věru a podporu. ?lnou Jůvěru mú~i i ti č:eno

vé delegace, kteří byli zV'oleni na sjez~u,. ,20uJr'J:d Hu.36~ 

a Dzúr. Pokud jde o dalfii člen~· del<te;;nce, b:.::..:~,zi~ "30 k nim 

:::hovat tak, jak oni se ;iti tomto :ni:ncřádr.ě zJ1važné:n jedná

ní zachovají k usr.esení n-ejvyšěího orgdnu str1w:,·; ::ii:no:řt:i.d

ného XrJ. sje~du. 
Uanesó;:IÍ miu:.ořádnž:ho sjezdu ptadevš:ím z,_'.l":.rczĎuje bez

odkladri.j oder.cd všech okupačr.ích vojsk z út.e:r:i naš.:í :-eµub

liky. V této otázce ne~řipouštíme žádný kompro~is. i ~~yž 
i n$dále zůttává::ne realisty a neuzavíráme se žtidaé rozum.>1é 

<lvhodě, jako is~e se jí neuzavírali v celém polednovém vý
voji. Zcela Jedno:.mačně však trvá:ne- na obnove;.:Í plné suve

renity našeho státu. Zhceme věřit, že delegace dosáhna po

kroku ,e věci normalizace vnii:.řního života naši !'~publiky 

i .jej:ícl! vnějších vztahů. V tomto soěru začal pracovat ÚV 

st:rany na zajištěni již předen:. pl'ij11tých usnesení. 

Hrubé porušení naši státní suverenity váž,ně narušilo 

základní hodnoty a jistoty, na nichž b,ylo budováno naše 

~e~inárodní postavení. Nelze se proto divit, že na r~zných 

místech republiky byl vznesen požadavek, aby president re

publik,)' v,yhlás·~l neutralitu n&ší země~ Ptedsed.nictvo ÚV 

strany považuje z.a nutné zaujmout k této otázce &v~ stano

visko. 

~•ení možné Hni na ct.vili pochJ'bovat o tom, na koho pa
dá odpovědncet za vznik hl~boce ner.ormólni situace v nděí 

zemí. Nebyly to naše .státní a politic;..,ti oz'g.;J1y, které: po-

šlapaly iJeu spojenectví se Sovětským svazem a někter)mí 
dalšími ze:němi Var-šávské s111louv,y. Celá nt1še polednuvá 

politika vyéház.ela nao;:ak z předpoklad'..1 1 že dcs!lvadní spo

jen.acké svs.zk;:,, oéi:Hěr:é o1 všeho, co brání jeJich plném.u 

a z1ravém.u rotvoj:i, budou nadále tvořit úhelný kámen čs~ 

zahraniční politiky. Pr:::-.to i mirr:ot-ádný XIV. SJttzd konsta,., 

toval, že ~es~oslovensko, které své spojenecké závazky a 

rovínnost.i nenar·Jšilo, nemá a:".i v budouon<Jsti nejmenší zá

jen: na tom, '"!b,y žilo v ne;i:.:'é.telah:é~ vztuhu s o.stntcí:ni 

socialisticlt;;hc.i státy 3. ,jejich lidem.> a to ¾Di s těm.i, 

,7i:>~ichž v.::.šdy se Z:: nám v součn3L:é Jobě chovají ne;;tátel

s~. Fl'eds0d;.~ -.:tvc ÚV K~C v::: s.bvuje prut o p1·0svéJ:čer,.;'., že 



tragická zkušenost z 21. srpna 1968 musi být podnětem 
k hluboké obrodě vztahň mezi socialistickými země.::ni, na 
principech skutečného internacionalismu. Demokratická pod
stata internacionalismu byla už dávno v~jádřena pri4cipem, 
že nemllže být svobodný ten národ, jenž d ruhámu národu svo
bodu oJpírá. Tento ideál je dáv~.ým ideálem socialist*• 

Cila, které z něho vyplývají pro národní a státní 
orientaci OSSR v celésa společenství evropských národó. a 
zvláět~ pak ve apolečenetví národd socialistických zemí, 
nelz& vyjádřit a realizovat prostým požadavkem neutrality. 
Víme ostatně, že neutralita sama o sobě jeětě národní a 

státní suverenitu nezajiš{uje. V~žaduje houževnaté úsilí 

s posílení všech prvků mezinárodní bezpečnosti~ mír a klid 
v Evropě. [Prvních šedesát hodin okupace nám, přátelé, 
kromě hory bolesti, :tklam._,ní, roztrpčení a společného utr

pení1 přineslo jeden z.ékl&dní poznatek. ~,!ravn.f síla národů, 
vnitřní myěler.ková jednota, občanská statečnost a vyspělost 
obou naiUc,, národO. se v těchto dnech projevily tak přesvěd
čivě a jednGznačr.ě, jak-o málokdy v celých známých dějinách] 

Překvapující akceschopnost a vynalézavost obrovakého 

počtu řadových občanO, trvalá snaha všech podílet ae 
alespoň kouskem na společném obtížném díle. to všechno se 

stalo neodmy$litelnou a také rozhod~j!ci součástí našeho 
žívota. 

Dovolte mi přátelé, ab:,-ch právě v této so:.ivislosti vy
slovil vřelý dík komur.istům 1 všem ostatním občanť.un naší 
republiky~ ktetí často s největším vyp~tíw sil poskytovali 
plnou podporu delegát~m nnšeho včerej3iho sjezdu~ 

To j$ou pojítka, která jsffie v rain~lých latech velice 
postráJali. 

rrávě v této chvíli a v těchto souvislostech vás snnd 
pot~ši zpráva, že předsednictvo naší strany už dnes zahá
jilo svou óirmost, je ustaven & pracuje nov,1- sekretariát. 

I ze těchto zcela mimořádných pod~ínek dochází k normali
zaci činnosti úatřednich orgánů s tra~.- [ V nejbližších 
dnech se bude konat mimořádný sjezd KSS. Předsedni:tvo 

ús~ředníhc výboru KSC VjSílá na tento sjezd delegaci ve 
složení: Libuše Hrdinová, JS,tefan Sádovský, Frať.tišel.., Vlld

sloň a Josef luda. 
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Mimořádnému sjezdu bratrskt strany na Slovensku i naěí 

delagaci ptejeme co nejlepáí podmínky k rókování a dobré 
výsledky„ 

A konečně mi dovolte, ab~ch se jménem ústředního výbo
ru a předsednictva naší strany obrátil na okresní a krajakě 
výbory str~~ 

Ve své práci zachovejte největší možnou míru legality. 
Pracujeme ve své vlasta! zem.i a pro tuto zem„ Kepodléhejte 

psychóze ilegality. Bez vážných dOvodO. nesahejte pc ilegál

ních metodách práce. Jestliže si to však okolnosti vynutí, 
pak použijte všech prostředků, abyste zabezpečili akce- .., 

schcpr.ost strany, za kterc1.:. jsine odpovědni všem občernl11.j 

D!'aZi spoluobčané, to, co jst.e všichni společně dokáza

li v uplynulých šedesáti hodinách, zhodnotí historíe jako 
zcel1;1: ojedinělý do.kaz mravni silj' a jednoty dvou malých 

národll y neveliké zemi. 

(Prá~e, zvláštní vydáníi 24. 8. 1968. Cdetavce v závorce 
doplněny podle tiětěného letáku lpráva ústtedního výboru 
KSC. J 

Po 13 ho.:!. Clenská sc.,,.1ze ZO KSC Vojenek4ho historického ústa

vu vyloi.:čila ze svého ..:.:olektivu kolaboranta gen. pluk. Ry

tíře. (,?:právo Cs. rozhl:su z 24„ 8. 1968, 12,35 hod.} 

Dopis předsedy Ceské národní rady dr. cr. Císate XIV. mimořádné

mu sjezdu KSC 

Draz: soudruzi, soudruiky! 
Vřele vítám a poC.poruji VS:ěe usr..ese:ií a rozhoJr.utí, děkuji 

Vám za dilvěru, se kterou j$te mě zvolili za člena ÚV KSO. 

Jsem ptipraven plnit všechny úkoll> které mi budou 
uloženy. Zatim je mi to znemožněno. 

3yl jsert ráno 2L 8. 1968 zadržen, ale podatilo se mi 

ur:iknoat. ,Jz;r!;.;:. ,x,d o.::hrano'..l čest!lýcb !!ottunistů a vlastencO. 
1ádám Vés, 9b~ste pomohli zabezpečit činnost Ceské ná

rodní radě a jejfm komisím. Musíme O~~poJruinečně splnit 
~ovinnosti, spojené s přípravou nového státoprávního uspo
řá~án: i ia těžkých podmínek. lioClá~ uspíšit svoláni pléna 
Ceské nárcdní rady„ Předpokládám, že mi to bude u:ncžr.ěnc „ 

Před;mklédám tské, že mi tude umcžněno toto zasedání tídit„ 

Stejně tak předpokládám, že mi bude umožněno zúčastnit se 
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i:,,nlce nového ÚV KSC a jeho pi•eJ..;;ednictva~ 

Očekávám, že se sjednotí úsilí .stranJi, Národní front)' 

a všeho lidu v čele s novým ÚV KSC 1 všemi Ú$tavními orgá
ny CssR, že se reu Jójaři dos&hcout stažení všech okupač
ních jed:1otek, plně obnovit státní suverer.itu a v,ytvoři t 

pod:ní1.k~· pro normální život v naší vlasti. 

Posílán: Vám bojov,Ý poz~rav a přeji Vaěi práci t:epěch. 

Na shledanou,soujružk,Y a soudruzi! 

Podepsán Cestmír Císař 

(Pr&ct>, zvláštní VJtdár,f, 2J. 8„ 1968.) 

~ ~s. rozhlae: Svobodný v;;·silač e1ěstského výboru KSC 
přejmenován na legální svobodný vJsílač ústředního vyboru 

KSC. 
Rez:)l'..lce HlavuíLo výboru KSC na Mn-) a Celoarrr.é.dního přípravné

ho výboru KSC V)jádfila po~~oru výsledkům XIV. ajezdu a 

r.ově zvolenému ústi'edni::nu výboru. 

t)stfední výboz

f r B h a 

Drazí soudr-uzi, 
komunisté i nekomunisté IANC s rr.~ostí ;~ř-ijllli zpr~vu o 

jednání a výsledcích mirr:of-ádného, XIV. sjezdu KSC. '5ezvý

hradnG ptijímáme a podporuje~e všechna Gosud přijatá usne

seni a prohlášení tohoto sjezdu a uCinírue vše pro jejich 

reol lzaci „ 

Již v pró.t,Jt,1: jednání sjl't..du jsme vJ jádř:i li své napro

ste ~ednozr.;:;čné stanoviskot ve které::n jsme sjezd u;istili 
svou plnou podporou. Gudeme dúle pokračovat v činnosti 

v d1.;chu n:;,šet.o proh:.&šoní z 22. 8. 1968. 

Rozš::řené pléntL't: BV t:: . .;t~ MNO spolu se členy přípravného 

v_ý'o:,-ru cP.losrmádnír;o K..:;·~ TJ .:;adf'i.i.je evoJ. pln:;;;i,.: jůvěru a 

neocLvějnou jeGnozm,fnou pndf<.,n•, Véru, r.ové zvclonému ÚV 

KSO, v čele se soudru!iea: Dubčekem. 

~a pře,fatavit:Jle nc:~v;,2.šfo.w ;_i1~gtn..1 str,qr:;,a v jokýc:-,ko1i 

jcdnán:ícr. uznáváme jerl:inó soudn;;.r„y, řfi.:1r.e zvolené XIV. 

mirr.oi'!'idr:ým sjezdem K3~a 

V:,·z"fv&me všechn.;, k0ir.ulii$tJ ": oato.tní 1-,~"folu~ník,J· ~Si.A, 
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ab;:; nadále dó.stojně řešili všechny situace, zachovali roz

vahu, plnili rozka~y nošeho vrchního velitele presidenta 
republiky s~ Ludvíka Svobody. Vytvořme tak co nejpřízni
vější podmínky pro jednání ne.31.ct. ústavnfch představí talO.. 

V Praze dne 23. srpna 1968 

(Obrana lidu, 23, 8. 1968.) 

Dopis pražských milicí s. A• Dubčekovi 

Vážený soudruh A. Dubček, první tajemník ÚV KSČ, velitel 
LM CSSR. 
Na vědomí s. Ludvíku Svotodovit presidentu ČSSR a O~ Čer

níkovi, předsedovi čs. vlády. 

Vážený soudri.;.hu, 

pfíslušr.íci lidových milicí v Praze v těchto pro celý ná~ 
rod těžkých dobách projevili VJSOkOU kázeň a tídí Sé po
kyny ptadse:!nictva ť"V pro oz.t,rojené síl;í ::!SSR, jejicbž 

součásti Lidová ~iliee jsou. Ubezpečujeme Tě, jako svého 
velitele 1 že i nadále se řídíme rezolucí, přijatou na celo
stétr.im aktivu LM dne 9. června 1968 v Praze a že ~lně 
stojíme za nově zvoleným ÚV KS~. Jsme přip~avéni při norma
lizaci i.tavu plnit všechny úkoly ve Sp_;lupráci s VB a 
OSLA zabezpečit úko~ a pořádek, který je záklod~ím předpo
kladem pro plněni akčního programu strany při rozvoji 
social-/_Amu v <!SSR. 

V Praze 23. srpna 1968. 

(Rudé právo, 25~ 8„ 1968.) 

V průběhu dne přijs~ orgány a oreanizace K.SO Státní bezpeč
nosti .::; čs„ r-1zvědky stanovi.sks :.S. situaci vzniklé okupací 

a k pokus~ro o jejich zneužití pr~ti zájmům čsl. lidu. 

za tikáni_na_Hlnvní _ serávě _ VB 

Padla sdělení otitých svědkll ptijely v pátek před po

le::1:-,e:n k budově Elavai správy Veře~né bezpečnosti v ulici 

r.3 Perštýně aut:.mobily s v,ysokjmi sovětskými di)stojníky 

- pí•íslušní1>.y ~fK-YD* .Ptali se po náčelnicf~h hlavní správy, 

a kJ,;,ž ~e nenuš.Li, pI'Whl!is.ili, že naší Veřejné be;,,,pečnosti 
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poaohou při udržování pořádku• Praze. Před budovou stojí 
dva ozbrojení vojáei vojsk Varšavské smlouvy. froslýchá 
se, te k zatýkání naěich předních činitele a odpovědnjch 
pracovníků nezískali okupanti nikoho z pfíslušnik~ Státní 
bezpečnosti, a proto si podobnou činnost zajiětuji zcela 

sami. Vedoucí pracovníci Hlavní i městské správy VB byli 
včas v&rováni a krátce před pfíchodem okupačních důstojní
kil odeUi do bezpečí. 

Plénum_ hlavního _!iboru_ KSC _,eři _mlnis ters t vu _vnitra pro
jednalo na své mim-0~ádné chazi současnou situaci a vyslo
vilo podporu naěemo: vedení st;·any a státu 'l čele se sou
druhy Dubčekem a svobodou. Nesouhlasí s nesmyslným obsaze
ním území bez vědomí e proti ~tli všech našich stranických 
a státních orgánd a věech občanů. Předeedníctvo hlavn!ho 
výboru prohlaěuje v souhlase s názory věech útvarových vý
bord, že ee nenechá zneužít k akcím, které bJ byly v roz
poru a• zájmy čeUoa1ovenakého lidu. Plně souhlas! s vý
zvou branného a bezpečnostního výboru NS, a zvláště pokud 
jde o činnost bezpečnostních sbvrd, obrací ee na s. Šalgo
viče, aby jako řádně jmenovaný nállěstek ministra respekto
val ptíkozy naěich legálních et&tních a stranických orgá
nd a pracoval v souladu s akčním programem KSO a platnými 
zákony ... Vyzývá příeluěník)' Bezpečnosti, sb)" plnili jen t,y 

úkoly, které jsoQ jim ukládány přísluěnými legální,ní otát
ními a stranickýai orgány. 

(Rudá právo, 24. 8. 1968.) 

Varováni_Eřed_zrádci 

Občané, 

ve vedení ministerstva ~nitra existuje úzká kompromitova
ná ak-.:ipina vedoucích :funkcionář\\, kteří nejeti porušovali 
socialistickou zákonnost v minulých letech, ale opět nyní, 
v době okupace OssR, nejhrubším způsobem naru~ují zákon
nost, zásady lidskosti a kolaborují se sovětskymi bezpeč
nostními orgány. 

Pod veder.fm náměstka ministra vnitra Salgoviče, zástup
ce náčelníka STB J. Ripla a několika dalších~ organizova
li takzvaná •bezpečnostní opatření" pro hlsdký průběh 
okupac€ a pro likvidaci vedoucích funkcionářů strany a 
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státu. Osobně organizovali bez aouhlaeu parlamentu a pro
kurátora tajná zatčeni, prováděj! výslech a dosud drtí v• 
vazbě dr.~. Cí••ře, čím opět pokračují v recidivách pade
sátých let. Podobným zpilaobem ee pokouěeli zatknout před
sedu NF dr. ~riegla, který uiel nezákonnému zatčení naěimi 
orgány jau proto, že nezákonnou intervenci provedl)' sovět
ské orgány. 

V těchto chvílích se připravují uf u Salgoviče za pří
~omnosti R.JPla 1 Kožucha, Hubiny a několika dalších zrádc~ 
dalěí zatčení progresívních, legálně zvolených atátních a 
stranických funkcionářn. Jenom odpor řadových, poctivých 
příslušnikd Státní bezpečnosti zatím zadržuje realizaci 
jejich dalších ÚlllYSlů. 

Zároveň seznamujeme veřejnost a tím, že pod patronací 
sovětských bezpečnostních orgánů se vracejí do STB dříve 
pro nezákonnou činnost zkompromitovaní funkcionáři, jako 
bývalý náměatek ministra vnitra Klima, býv. náčelníci 
š,--eline e Beran a daliH.?--,::tú•í řadoví pracovnici odmíta

jí tyto funkcionáře & jejich rozkazy nerespektuji. 
V minulých hodinách v,1dal ~algoviě příkaz náčel.ník-0.m 

krajských správ, aby vyčkali příkaz~ nové vlády. 
1/yz„áme věechny příalušníQ' STBt aby se neproptljčíli 

prosazování nezákonn0stí 1 ale navíc aktivně organizovali 
izolaci zrádcovského vedení ST'B, a tím navtdy znemožnili 
delší jejich nelidskou a kolaborantskou činnost. 

Podepsána skupina ptísluěníků 
hlavní správy S'l'B. 

Dále js~e dostali tuto zprávu: 
Zatímco ae do STB vracejí zrádci, bývali náčelníci Klí

ma, Špelina, Beran, Bokr a další, došlo k zatčení nových 
prcgresívních funkcionář~ STB Formánka a Jankerleho 22. srp
na asi ve 22 hodin večer. 

{Zemědělské noviny, zvláštní v~dání, 24. 8. 1968.) 
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Att,.:::iraccvníci Státní bezpečnosti v Praze-_Bar-to;i~m~jská 
ulice_, jsme v těžk~ situaci Vjsvětlovat vám obvinění vzne

sená proti nám v posledních 48 hodinách v rozhlasových re
lacích i v jiných formách sdělení rozšifovanjch mezi ob~
vatelstvem v nichž je tvrzeno, jako by Správa - Stb b~·la 
organizátorem různých akcí namířených proti naěemu lidu 
v těchto pohnutých dnech. 

Skutečnost je jiná. Celoútvarový výb~r KSO složk3 SNI
ní e Veřejné bezpečnosti~ Bartolomějsk~ ůlici za přítom
nosti věéch předsedo. ZO-KSC již 21„ 8, 1968 zaujal stano

visko k situaci vzniklé obsazením republik~ vojsky Varšav
ské dohody. Jednoznačn~ odsoudil _postup vojsk jako hrubé 
porušeni svrchovanosti a suverenity našet.o státu a v:,.·slo
víl plnou podporu politice strar.cy vyjádřen.i v akčnim pro
gramu. ?ostavili jsme se plně za p:rohláOení ph:•('.sednL:tva 

&l KSO a jasně jsme prohlásili. že se dáváme k dispozici 
zákonná vládě, Národnímu shr'omážděni a presi1entu republi
ky. Současně jsme žá•jali, aby představitelům straey a stá

tu bylo umožněno promluvit k našim národŮII1 a 'IJkonávat 
jejich .státr.i a stranická funkce. 

Uvedehé stanovisku ~ylo předáno tého! dne při ptileži
tosti zasedání KV KSC Sttadočeskáho kraje s požadavkem, 
aby soudruh Piler předal toto prohlášení ú~ K5C. Předpo
kládali jsme, že naše stanovisko bude vef'ejně put-liil:ováno „ 

Proč se tak nestalo nám ner.í známo. Byli ~ls:ne prcto velir,i 
překvapeni, kd;yž v nočních hodinách z 22. na 23. 8~ 1968 
byly r-ozěiřovén,1 zprávy po1fobného druhu jak vpř'edu uvádí
me, 

Proto byla 3ituace ct,ětné prvjednávána u i)r'íležitosti 
seznamování se s prdbě~ero a výsledky prvého dne m}mořáJn,

ho XIV„ sjezdu KSO e věic:rni přítomní• tj. členové CÓV KS~, 

ptedsedové ze, členové kontro!.ní a revizni komise a náčel

níci v~ech pracovišť obo'.l složek p.tijali ja-dr~orr.,ysln,ý závěr. 

Přihlaěujeme se plně k závěrůúl prvého dne jejnání XIV. 
sjezdu KSC a podporujeme d.em.okraticky zvolený nov:i ÚV KSO. 

S plnou odpovědr-ostí ;::rohlnšuj-eoe t že se nedá;;i.e zne

užít proti zájm~m nněe~o lidu a budeme pl~it jen p~ikuzy 

našich zákonných úetsvní;h činitelů. Nemá:ne zár4ku, že 
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by v tť'chto pro naše národy tak pohnutých dnech se :i.ěkte

rj z n:Jšich tad nepro,)iljčil k óim'im. • které jsou v rozporu 

s tímto prohlášením. Zn sebe vš&k prohlašujeme, že se ne
dán:c zneužít k činům, za které b,ychom se museli pi'ed naěi
m: náro,Jy stydět. 

V Pruze dne 23„ 8. 1968 

( Cyklóstyi.ovaný leták.) 

Podepsáni 
úřastníci ro:ú'Hřen~ho Z.'lsedá
ni CÚV KEC při KS SNB P~aha. 

Ho zš í řer:.é _ _e lén;_un _ celoút varového ~ yýboru_KS~ _na_ če s.r.c sloven

ské~. roz vč dce projednalo nlil ávých zased&ních dr.é 22. a 23. 

sr;ma 1968 současno-1 situaci v naší republice. Vyjadři..:je 

své politováni nad neslýchaným te~p:.recendenčním por\J.šením 
me~: inárodních dohod a práv a odsuzuje jednostra!i.ný nás i ln$ 

0kt okupace n~ši republiky armádarr.i p~ti člens..:.jch zemí 

Va:-šovs1.:t'i sml-:,·, 1-:., a .žádú :::dchod ok..ip3čních vojsk. Tváří 

v tv6ř této realitě V.J''jadřuje rozšířené plér,um celoútvarové

ho výboru naprostou pod;;oru zákonným a úsLav:,.!m činite

lům našeho státu a volený.ir:. členům vedoucích orgánů strany 

8dhodlanýo věrně plnit akční program KSC v čele se sou

druhem :;)UBCEKEM, SVOBODOU, CERNÍKEM a SMR.;ccvsKÝM. Součas-

nó žádá jeji,:h okamžité propuštění z internace, aby jim 

b_ylo umožn~no neruše:1é vykonávání jejich f;.;;,Gkc í.. 

rtozšířené plBnum CÚV odsoudilo nezá~onná opattení pro

vedená v prvních hodinách okupace náměstkem ministra vnit

ra SALGOVICEM k para.lizování činnosti vedení r.;z;věd.ky a 

jnjího stramckého orgun.u. 

Komunisté čs. rozvědky zdůrazňují, že nebyli a ani nikdy 

v b~doucnosti se nedaji zneužít proti ústa~ním a stranickým 

o.:-g--~nťim 0S3R a českoslover,sÁého lidu. 

Bozš ifené plénwn CÚV se plně ztotožň:.i.je s prohlášením 

f.lavr.iLo výbcru K..>0 :ninisterstva vnitr&. Vítá usnesení 

XIV. sje,;;Ju n Všslvvuje plnou podpcru novému ::'V KSC„ 

3 tímto stanoviske,n se plně ztotož:Íuji všecr,iv- základní 

o:'e,unizace KS:'.; českoslovensit.é rozvědky. 

~Ru'.Jé právi.', 24. 8. 1968.) 



- 200 -

Parlamentní zpravodaj hlásí; 
V~jádření_k_Qresidentovu_odjezdu_do_Mosk!Y 

Zeráva_ vlád;;: 
Dopis_XIV,_sjezdu_KSC 

~en začíná nepěkně. Kolem jedné hodircy řehtají v blíz
kosti parlamentu kulomety a samopaly. Ze okny světelné 

střely - prozrazují kulometr:.é hnízdo na střeše nedaleké 

Státní banky. Kdekdo se klepe zimou, na spánek už není 
ani pomyělen:L Na chodbách rozt..ýbávaJí lidé ztuhlé kosti. 

Krátce po zaLájen:í schOze pléna vtrhl na chodbu 1 na 

níž ta..;,:é zasedali (a ttzastávali") poslanci• vojáček: ae samo

palem. nikám s0ud·•uhu Lc-maké-mu,, zda b,1 se nešel na něj 

podívat. Když před vojákem stanul generál s hrudí plnou 
řádových stužek, většinou sovětskjch, chlapec v~děšeně 
skočil do pozoru 1:1 mlel hlášení. Armádní genel'ál jej uml

čel otázkou "Što t;y?" Tecí už dokonale popletený vcják~ 
úplná hromádka neštěstí, ktikl:"Jdu vás ochraňovatt" ?o
•lonec LomBký odsekl, že žádnoc ochranu nepotřebujeme a 
"odvelel» ho pryč 

·re:1cy (i násladujicí dUJ} jeem tl"núl, jak to s voják,Y 

v budově dop&dne. ~e statičkých Dějin VKS/b se mi připo~ína
la pfíhoda, která se udála právě před padesáti lety: za
sed&nf .Prozat:!m_1ího parlamer.tu v Petrohradě chránil ozbro
jený voják a prohlásil jednání za u~ončen~, kdy2 se cítil 
unaven, což se s uspokojením komentovalo jako konec "žva
nirny11. 

K repríze tentokrát nedošlo. 
Schůze pokračuje: čty:ř'i ministři infor!Wvali Ná:;:-odn! 

shromáždění o zase4in1 vlády, jehož st) účastnilo 22 mini
strů. Poslanci vyslovili důvěru vládě ing. Oernika. Vzá
jemně vyměněné zprávy '.J.kazuji naprostou jednotu a shodu 

v hodnoceni celé situ~.ce, vJvolané příchodem armád.Jsou 
jednotni rovněž v názoru n& nutné odvolání v~jek z území 
CSSR a na okamžité propuštění státních a politických či
nitel~ - soudru~~ Dubče~a, ~err.íka, S;nrkovekého, Kriegla, 
Špačka a dalších - n& svobodu, aby mohli vJkonávst své 
funkce. 

Parlament stejné jako vláda ;,roj&vil plnou důvěr;; pre
sident~ Svobodovi při jedn~ní v Sovětském svazuj presi-
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dent před odjezdem je ujistil, že nehodlá ptistoupit na 
žádr.é jednání o změnách ve vrcholných orgánech státnich 
a politických institucí. 

Odpóledne se setkává předsednictvo parlamentu s před

stav_iteli Národního výboru Praey,, s primátorem s ~eho ná

městkem. Zástupci Národního výboru ujišťují Národní shro

má:žd~ní, že uznávají za jediné repre:z.entant;.y státní moci 

legální Cern:íkovu vládu a Smrk:ovekého parlament. 

Večer dostávají :-.ocležníci deky. Většinou se spí ještě 

na zemi, poslankyně a starší lidé mají spartakiádní lehát
ka. 

Jak den začal, tak i skončil. Střelbou automatických 

zbrani v těsnám okolí budovy. Jeden z dóstojníkó, usazených 
v místnosti vedle vrátnice, střílel ven z pistole skleně
r..ými čveřmi. 

(Mbdý svět, č. 35, 1968.) 

14, 08 hod„ Zahájeno pokračováni 85. mimořádné schO.ze předsed
nictva Národního shromáždění; přerušeno v 15,00 hod„ 

Z prograou: :.'.práva .zástupcil vlády o jednání s presidenteo 

republiky dne 22. srpna & okolnostech jeho odjezduj infor

mace o situaci na ministerstvu vnitra a ve Státní bezpečno
sti. 
Tyto otázky byly projednány na plé:iu ?,'S irnnar:érc od 15,09 

do 16,CJ hOd. 

Plénum_ Národr,iho _s bro máž.d.ěaí .... es.i:;a_ze _ ú~ ac,t i_ :a1 _{?oslanc'U 

setkalo _se _dr:.e -~.l. _ 8. _ l 968 _2_ot;rv á ~v_ těcJ-_,_ to _f•Chr:a t:f. ci~ 

1::lcch_s _ vládou_č!SSR_z,rnt0ueen,)u _ mi ni3 tr~: _Ráz:em,t_Suchs.r

dou1_ V&leše~_a_Borůvkcu. 
Jmánem vl&dy ~SSR informoval ministr Rázl Národní shro

mážděni o či.nncsti \'llády. D~lší Cl•::iriové vlád;y odpověděli 
na dotaz:, ;",:1l3.nců. 

Představitelé a :'.:lenové !(árodního shromáždění podali 

informace o činnosti orgánů ~S a v_yslovili naprostou dC, ... 

věru vládě Ing. O~ ·:'!'erní.ka. 

Tyto vzájemně vyměn~né zprávy u:.S.azuji napros tou ,jedno
tG a ::.hod1.1 .., postojí a v ho<lnocer,i celé situace vj'volané 

r:fíchode;n okupačních armád • .Projevil se rov~ěž jednom;,:sl

ný názor na nutnost dosáhnout odvvlání a ojchodu o~upač-
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nich vojs ..- z území C:3SR s na okamžité propuštění a uvqje

ní do výkonu funkcí inte~novnnýzh 1 státních a politických 
činit~~U s. Dubčeka) s. ~err.iko, s. Smrkovského, s. Kriegl~, 
s. Špačka, 3 dalších. 

Ná:::-odn.í shroraáždikí a vlária :ízor,stat,..J.jí, že pr:;,,,j-~vují 

plnou dó.věru presidentu repi..Vl h,,y Lu:lVíku Svobodvvi pfi 

jeho jednání v S3SR, informovali se n;'Avzáj")m, že pt-ed 

5vým odjezdem president re~a.:.bliky znov: ... oba c~~án;; ujistil, 

Ž h d , .. . ád é . á ,.o změn "- . e ne, O' lo pr:..atoup:tt nu ž •~ Jed:1 n.u4vé Vt11;7: nych. vrgá-

r.ech st8tních a polit.lc1l.ých institucí. 

Nár'odni shro:nážctěn:ť a vláda buduu i m,dále ué.ržóvet 

navzáje:n nejužši st,;:rky, a:IJ mohl.J svvr-r,~; ,: jednotně čelit 

všew provokacim a hájit zájmy československého lidu, jeho 

svcbody, státní suverenity a nezávislosti r.aňi CS0R. 

Národní $hrornáž1ění CSSR 

(.Materiály NS.} 

3ekretu~niát čoskoslover.ského 91.,mpijs},;ého výtoru přijal protest

ní rezoluci k okupaci CZSR. 

Prohláš e:ni _sekretariátu_ Ces:::os lo,1enského _ ol~mlťijského 

!~!2~;:;:!: 

Ke vpádu zar.ranié.níj'h vcjsk na území ~eskoslo·,erLské 

socialistické republiky bez vědomí a souhlasu českoslo

venských ústnvních -=:initelC. sekretari~t Ceskc,3lovensk.ého 

ol,>'mr,ijského vý:..oru. pf•ipojuje se k prohlášení (rv C:-'IV a 

k tisici'lm I'e~olu::í,_ ktet•J ;::I-ichčiz.--'ji z;e všech st:::'vťl naiH 

vlasti s v,yjadtují jednotnou vůli našich nár,::Hi. 

Ne<llo~h.o před zah~jenfm he::r XIX. olympiátly v !.:exiku 

toto hrubé porušení suverenity SB:.c.ostat!1ého státe.i krutě 

por~šu.jc ol,itnpijskou XJ~lenku ;ií•t:.-;elství a 1r_íru~ Cbrací

me se :1,:-; ol:.,mpijské výbor;y ze:ní, kterJ v,:,~-Lily k n9.:n Bvá 

vojska, ol,','mpijský vj'Jor :;.33R, Polské lidr.;'Já reyublikJ, 

NDR 1 Eulh8t':• ké liC.ovi rtrpubli;.;_y a ..;:;iJ0.rsi1;é lid0vó r't:pi;b

liky, st:;; z:úroč:.ly :J. svýcL vlšd, 'lbJ ihned odvvL:ily :::vF! 

vojsk!1 z úze~i ~S3~~ 
0G,ině takto buc!e- mcžr.o zset.ovat pi'átP.lSt.vi r,.:,.;';i•.~!i 

sportvvc~ se 'Jport.-:,vci těc:.L.1 ;,;c•j\1 1 j,.;,1.in6 t~1;::ú :-u,,_!e 





Střežení budovy ča. rozhlasu na Vinohradské ti'ídě 
příslu§rú.lcy VB před obsazením 

Pražané ráno 21:a .1968 před budovou rozhlasu 
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lze zachovat míť v f'oce her XIX. olsmpiá-J.,:.,·. 

(Ceskoslovrnský aport, Stadión, 2J. 8. l9CL,) 

14, }O hod. Zpráva Ca rozhlltsu. lJsne:h".ll:Í :Jv ;<:::;.-'.; ,: -~J~:,n:1ci.:t1 

p.!'::;střs:::!c::'.ch: Z R11dého právu byl o,jyolBn (,, "'.>..-,: :ť,c:.. ·.1 

šéfredaktorem jmenován J„ Sekera. Ja~o uh: :.,;;ci J;:;H;;;;;vúni 

ss. Šulc q š:'.p. 

17 130 hod. Cs. r-ozhL:.J vysflsl vf:·z-;;i c,,dr+.:sovnr,ou ;<_•,.::u, ,r,:., ,-id

orgar.izov!;l žáJncv. nkci proti ckui:;antú:::i. 1<",\:; ne'..,~.-! :c,:."nj 

1;.i?;:3lizovšn, b;ylt\ mti povolC:<2 i:,.;;uz>i? id•ťyr:,·., ::~ ,:;: ;,i; . .;.:t 

~-\ezoluce o vý'Zvy ~1c:;hv'.l oku~,a:·;_t,i 1;.v,a,L(''<"t ::-. .-: -~-n;,,.;di;. 10•• 

gáln:1'. a ti:n za ;dminl:u ~ p-r•.J(!:ouž'.::;l :;.1..;.p::..-:: 3 ~ >,;_:,r,í 

no pojporovat pouze legální :im.tituce. 

;.ut-

;~,.~._;v 1r„ 1 ,;,•5 

:nosiíevského času ;f·i]et.'H ;-=rP.si~Ar;t ... vut;,J:JF'I Je '.'i-_:k';-y. 

Dr-ežn~v, Kosj,?;in 1 Pe;d_:{Jrr;yj ~:resíder.t::. -.)·_!.,-,,;; .. :i ,wte::i .:o 

Kremlu. 

Zpráva i t'ražských u.lic.Cdp0led1,e ,?el kol;;i:"'_ t•.1d;:,•;4 :r1i;:i;c;t2r:;tvn 

vnitra v froze tla Letné vůz. ;,rr1.ž8ť:ýct _;:;ekári::D, Kter,; roz

váži po Fr.ine chléb a pečivo„ Loz jakého!-:01 ~ .:::č.·n;;di,: - i-<>

kud ovše::n nepovažujeme z.o. zlol;in ,:<,is:..()UlOVC'i~skou v.L:ku -

zahájili po něm okup&:1ti, střež.i,-:{ budovu :;1inislerst,·n1 

vnitra, ostrou pulbu. 

(Svoboda, 25- c. 1968.) 

'."d;,ol,d.ne~ Podle údajů m'2atťlké stt1tist.ik,; v ?ro:ze dos!'.thly 11ko

d_y způsob;~1,é zn pťvé tfi dnj ::in;.;,::ce ·v :nóst.1 é&:;,tky vfoo 

ne:ž 2C-O r::il hí nů Kó s. 

Cbr2vské_toseoňářské_~k8d~ 

:l0sts.ká ~• tatistika o Skodác.!:: způso::.en:ích ,úu_c,':'.t.ty 

,Jen v Pra:;e; ztrdci'.me der,r.ě 3eJe.,;,át pčt ..:ri.l j_.~Lt'l b::;:.:" .. m 

V-':e:'B. o-ip.;,l,;:'.,:\t v;;d.:,L1 mé::}tskó strJtist~k~J. v Praze r.0-

ř:-Jli.k far.i:,';. o '.1'.';fiJ.eťic:'.::;L tř-?ta-~n -J;,2 ckupaz:2. ťťOz&tim 

:--.·~~: stáL, :·f-it,:::1;,J},t. ·1!."12fE,:;t'.i. :·t:":t·.c:.1 ne,_ 1:,tvv.:·e1:.ém liťú-

t~m dúchú'...:h vi:,0 :ež :_·.::O r.::_jlc~:1.,;. :'.-."'..:J. 'i::'.'1.:,, 'J'3~Ši Je-:: 
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hradu, pi'edsednictva vlády, Cs.:..v, Svazu ča. spisovateli}, 

nádraží, letišt, kon:unU::a.ci, bank, budov spcj-:1, dů:ežitých 

ministerstev (vni~ra 1 nár·odni otrany, těžkého pr~!!vslu1, 
np. Benzina, redakci déníkd, CTK1 televize, rozhla$u. 

N e j t ě ž š í z t r á t y - na životech a zdraví 

naších občant - ne~aou zatím zcela přesně známy. Odhaduji 
se ~a více než 300 zran~ných a kolem dvaceti ::.11!.'tvých~ Nelze 
vyčíslit obrovské ztráty ns národním majet:ic:..1 vzniklé l<ez

ohledným počínáním okupantů.Uvedená fgkta jsou natolik díl
čí, nakolik je narušen chod nr,šeJ-,o ekonomického a spole

čen~kého života. 

Jediným prokazatelným radostným aktivem j<i, naµrostá 

jednota. r.s.šeho lidu, věrnél:o Svobodo\ri, Dub.'::e6.ovi, Cerr.í

kovi a S:nrkovskémn .. ..,G.lši ff1kta budou uvetejňo·nina po~tup-

ně .s kvnsoli,fací nu~i'. mf!:stské ::;tatiFtik_, .. ,(Veěe:rn! Praha 24.8.) 
17 100 hod. Zprbv,a Cs„ rozhlnsú: C'l'K dále prac,;~>i: ,:, doJávB z_prá-

YY rczhlase ,q tisku. Vsdává leták;,, jirr:.iž inf;:;:rn:uje olča-

c,y o situaci. 

Pracvv--:-.íci _~TK_ v~a:.;;;v:..tjí _c:nou_2od,eor;J._X:V. _s jez }u 

1) Vyslovujeme plnou podpor'J. XIV. mimof4dném;.; sjezdu 

KSC. 
2) Uznáváme jedině nový ústřední výbor KSe,, v čele se 

s. ~ubčeke:n, kterého z pověření ÚV za.stupu.je s„ Šilhan. 

3) :::11)r1Jz.ně žádáme :::f.a:cžité zruše:.i násilné vojenské 

okupace ústředního pracoviště CrK v Praze. Tato okupace 

dokazuje lživost prohHí."íér:í sov~teké tiskové agentury 'f'ASS, 

že prý vojska varšavské smlouvy nezesahují de činnosti 
l€gálni~h čeekosloven$~ých orgánO. 

4) CZV vyzývá všect:n~· z.an:ěstnsnce CTK 1 aby nepřij:í:ns.li 

žá,::né pt:(kaz_y oC ústř'edr:.iho ř0;;;;!itele 0':K ,tiros:.:.va Sulka. 

V hodinách, kdy začfnal3 okupace n3ŠÍ vlastí, ptinesl 
r.:iroslav Sulek a.non.i m.ni dukument, jímí. měla být okupa:e 
zdůvodněna. Zánluhou p~acovníkú CTK nebJl tento dokument 
v.:1silán ani do ~esko.sl;:;venska ani do zahraničí. Týž text 

vssílal pak o'.lpole:Jne TASS. 

5) Z,3 další chod ~TK ,.Jsou zcdt-'OV-š:ini jo/"..;·..,tliv.'. 3éf

rečaktoti j;;dnotlivjcl;. redakcí CTK~ 

6) ~'I'K n.:dále pr'.!cvje a dodává zprávy lef:tUn:íttt:. česko-
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sl<;venskému rozhlasu a tisli::u, a tc v úst.ředí i v krajích. 

Pro CTK platí pouze příkazy crgár.ů Cerr.íkovy vlády. 

Cel0~~vvdní výbor KSC a ROH 

svobodné CTK 

(Svět je s námi. Svobodná CTK hlásí, 2J. 8. 1968.} 

17 1 25 hod. Zpráva čs. rozhlasu: V Praze se o,;'.:ekévá nočni za

tjkán! .. Je vydána výzva k zamalovávání e strhávání názvů 

ulic a čísel doroč., k zawalovávcin:f visitek u b:,tů a pře

malování orientačních tabel! ns sil~icích a v obcích 
v celé ze~L 

D-?ze,jmenné:_ ulice 

Už VA čtvrtek k večeru j.s11e vi~ěli m:10hé názvy ulíc 

Z!,b1le:1á vá;;nm:r,. 1;,,tejně ta:k i .S!:;iěrov:i.::;i· $ ukazateli měst. 

V ;::étek p::, poledni se lavir.o,,itě Prat·•u ~ozěiř.1j:f leták;,·, 

nb.:., lid;§ s:1.í~oli tatilkj s :iápisy .;lic, r.c-bJ je alesyoň 

2Vibí1ili. S~e~b~ trťk :i n07v_:,; éti:lležLých úf>gd~ E, závo'Jl'.'l„ 

Pesf~~ je bleA~ová. P~ažs~é ulice s~ st3vají Cezejmenné1 

K:!o pfltel n9. ter: nádherný n~pa:3. ••• 7 Na výzvu sV?bodné

ho vysfl6ni 1C:6álni stari.i';e „Fr::iho" v okupoVěťlé'!: městě na 

;,.,t,'. mk1l p{itei'Liho 1nc, st.:1tisice nejrr:-.:ncvrJr:ý~h a n·.:>:t.námých 

li ::Ji z;n':ěi 1,y r11.í.rožní tabule se j:OOnJ: ulic :.1 nám:,st í, zmi

z.sl;y i tabulky s ~isl,y <l,:;mů. ":ilde už r:>?ex:.st.1jí :uli jme

rwvky nájem.dků„ Prahn už nemá Vodičk0vu ulbil K'l:!'!ovo 

:,é:n:'.'sti, Pr:fr,a vy::ú'ela ;,odle jmen :;i ČÍs"l. Pr-Ah~ je pro 

r:.<.zvt.1c1é hosty !!'~tvým '.li~stell:. • .i.C;; se t;.:;. nenarodil, k:!o tu 

t:'rbyGH 1 noj:=.e rn.iliÓno·1é 3r;o~rrr:.í m2stc, ve kterérr: l'lm1d 

:::ejJou .:;k:..;.;:.<;>::1.ti j2;1 ne~r1zr.é~ši v;;zvy. V te~!'..ině i 9z.b:1ce. 

Vi".':ěli ,j:n:'.lc r:o :-ulr.icícl:: r.s.;xo<lno: N.osil:.va - l8CC km. Pr!'lh!l 

se t:rllní. "r.::ti tR·:.kG.m. d,~:1c, '~ ckupfr2nim vojá:r..óm:. Bez 
k:-vep!':;;1~ti„ 1c '.')r,Jti kol..:ib_,rBr:tú:n, k:Oeří chtěJi sv0u po„ 

;;i,:;c! pf•i zatJká:'.í µoctiv.:i:-:h lidi zr.crvóznit nároi. Al tP~ 

1y pL,~ . .:'. h€slo: po:"Hdík :v n:.:jJet rošt.9.k ne. 8Nwo Praho 

0 o~tot~í ~éstc, k~e~ó né~lc-Jov~l& 8 ná2ledují! 

(I,i(~0vr: Je:;.o/:r&f'.i~, 5. zviá~t1.i '.'J',~úní, 24. 8. 19684) 
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V od.pr::~--J::..'.-21, h0Jinóch ptedčasně sk::inčil XXIII. mezinárodní 

;_:e01u.pi .:;.;;, ~;;r.,e:re1:J. ~1'.s teriél_y CSAV.) 

SiDne.táři '1,)~>IJ svv§:t8~ér.:u velv;yslar.ectvi ,:;e 16. ~ervence ze

zúvoJ;i_ Au t0-r: l'Bb& os t r e odsuzují ok,1pbc i; 
31;::,,i:!/jři dopisu ze závodu Auto-Praga odesl1J.li vče1.'a 

~<> vt, t.;;1}.,-_· '-.,: v0 lvysl ':l.noctví o. m,š im. ne jv_yěš ím stra:1.ic:r.ý:n 

n stť-tní'.: ;;,r,:~ú;i.i~tn své :1tanovisko k okupaci CS3H. Pi.Ji 

v ně~, := _ v0 svém dopise uveřejněném v mo:;;kevskě I'ravdě 
chtěli v_y,~fí:!řit Jl\,'Šleni:u pl'ť:i:elství me,d našimi národy, 
~11 G ;;~' L:i l '](._1pis pon8K,ud nev:";0.:ně f'orrr.'J.lován. 

Dfil.s yiši; (cituji) 'l'ento dof.,is b,yl uveřejnět v :Có3~ev

ské :Prnv,!ť;' v dob~ je'in&rd rn:,ěí strenické óele.;ace s před

staví tel.i {W,..;3 v ~j.err~ét což jsrne ~iž bezprostředně pc 

zvetejně~i p~klédílli za jeho zneužit i. 

;::; ldoLr:k,Ym ro::ho:N:en:ím 9 zi.:lurr.ánim jsme přijali vstup 

i:,ru:1'.d Vbr?rnv ,h.é H::t:1,Juv_y r,a w:še úze'.tl..Í. ler:.to čin je v hlu

k:k,én:. nnporu se .tásudsrr:.i prátelE•t;;í m~zi so(;ialistický

:ni st&ts. iú:;,:.4k:;:1r:,í 0k;,_ip_.ce našet~o státu vojsk.y V:::i.rifo·rnké 

:;rnLLťJY j-.• prt, nás, kteř'í j!:'me chovali v!'elé sympatie 

k s~:.:;R, Llubccc mor-ální:n z.kl<:tz'l.nf:n. 

V z:, 11ru po že.dují I ati;y ok;.;.:;i::;:':r,::í arn:ády okr,:mžitě opu~ti-

1y n::1.t.e Ú.4BU'.1'. a úl,)1 bylJ' mibraz':!ny veškeré škody" které 

oku_p~:.:;í vznikl,:,·. Plně BA staví za derr.okrnticky zvolené 

p:i>0,:stnv1telc :1.u/\ebc státu, presidenta Svobodu, ptedsedc. 

vl&fl;v isv;. Č:0ť:,:ík4, předsedu N~: .:;m.r-Jrnvakého a prvního ta

jc::níkn t;V KSC ;,. ::ubče:-:e.. 

V zB,y;,.r,1 d;':ru:.mš žúdB,ií otiát~,ní tvhotg svého dopísJ 

v :.:.u:\evs,;.é Pra·.;dě. 

(Fr&::e, 24. 8. 196EL) 

Korr.cr:tál'fc <':H~i,,o3lover.ské!~o :cJ sovf't.ského ti~¼u k'1 dni. 

i_A_L_U •. '-T _l 

,J6 ;;o,]e~1::_1nný činÍ'.!l C,l·,rh~wní r,r;:1 po ':r;:c:.t,:m! :: n~~,on::át.áni 

k VJ'.'Bžd& ::, těžké újmě n:.:: z<Jrnvi n:~ tloise In -1 r uJ 

Vns_:_1a 8 i 1. a k o, Dr<_t!;om.1'.ra K o 1 d e r u~ Vilén::a 

:i o v B !i c, ,T a k e ?': fi ~ ..i.~H.f rní.:n nezntimé pr.1chutele~ 

J1r.cr,,;;u,ní j000 rol,:c::::'·e:i, {e _ptiv,.,J1úi c·~'l,Í mucr.ost, 

kten: 87.JEl f,,;;fof:m.";n :',f<~~·-t.,biL:1 ::u, ('l. b. l'JG8 smrt ZdPň-
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rtili:u,a K ad 1 e c e, mu. 26.9.1947, bJ'tem v Praze 6 
a C:1lš::ho r.ezjištěného :nladéhc muže. Všichni by:i pitváni 

v thtevu B.:>ůdnito léJrnÍ'etví LFEKU v Praz.e 10. 

Dále b_yla způsobena t0žká -S.jma na zdraví p, evážnf střel

nými zrar:ěními vice než 65 osobán:, ošetřeným dne 2L. 8. 

1968 no chirurgické klinice prof. Dr. Polák& ve Vinohrad
ské ne:nocnici. Jejict, jn:éna jsou k d:i s;ozici v kartotáce 

této kliní~Qt 5 

V Praze dne 23, 8, 1968 

(V€černí Praha, 27. 8. 1969} 

MtJDr. Milan Jer o š. 

Všem_ obč or::ům.:._éene rb lni _12rokurat uře 

Soudruhu generální µrokur&tore ! 

Zádá:ne Vás, ub;;·ste ve sm.yslu platnjch zákonů ~.3SR ne

~-r;:;dleně za:-;ájil trestni stíhání těch 1 kteří v nejtěžších 

a ne~tragičté~.Sích chvílích česi-.ého a slovenské:,o národá 
z~adili svou vlast Ceskoslovenekou socialistickQu reµubli
ku, k:.eři zrcdili Komuníetic.4:ou str:ctnu ť!eskoslavenska o 

ideály O$VÍceného hum'°'nistického socialismu, kteř-f s;;olu
prs::::,vali a s;::oluprn.cují $ n0ptitelem proti leg<..ln:í česko

slovenské vláJě, Né.rodnfn:u ehrc:::::BtC.<2i.i ;i:, presidentu repub-

1 ik,y, kteří se ro:Hle;.i 1:. ;:;oJílejí na n<;přátelské okup&.ci. 

Ve s,n;ys".•J ;. '.;•;; ·/:f'!VJ cL'. '-;:,,) Vám, .RQtJdrlll:,u 3tHH?ráln:í 

pro'turt.tot:'e , cznamújC!!t<? j:n.éna téch vlastiz:t•b.1ců, o kte„ 

rJch vime: K?liert Bi'!ak, In':r\1 1 ~vestk~, Pi.::.1er, JHkeš, 

M1:stek, !loff[f'.J--1n, Sulu-k, Rigo, Xový, h:t·tíř 1 Lenárt, Šalgo

vič, Rezek, Bypl, .t-.,_J7,u::h 1 Ht..:.bina, K:iin1s, !'.:;:rnlina, !3eran 1 

Bok;:>. 

Cbčtu:é, z:,_;nim3t.1j"te si ,:>2Jict. j::i.é::l~ 

f'q:ó s cku.p.3.'1tJ', smrt kolab.J!','i.,1tQcl! 

(St;Jdent, :iedntova;;é I. zv:áštní ·:ydri.ní. asi 2]. 8„ 1968) 

Věem _st J.de nt c°:..ll _světa 

Jsem fe.o,:_ý atudent a je mi 22 let. V okaožiku, kdy píši 

toto prohláěer:.í, .':)ovětské tank,:,s st~jí ve velkém p.:lrku 

prdvě po:! íl'.ými okny. BlavnA dél jsou na.r.ířeny na vl40.:,,í 

t<.1.JY.'u s t:íF.:t:;; nápisew: 

.:::a s0dn:.i.sm\1$ a mír. 'ťohl.e hstilo si ta:n yo.m1;;J.tu.ji ~iž od 
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té doby, co jsem byl scf„open vnimut věci kolem sebe. Je 

to však teprve 7 měs:ícó, kds tento nápis začal pomt>lu ::!~stá

vat svój pOvo::ln! význam„ Po 7 měsíců b~l1;1; má z.emá vedena 

lidmi, ~ejichž cílem tJ;ylo do~áu1t, pravděpodobně poprvé 

v historii lidstva, že sociolismus a demokrncie ::nohou exi

stovat vedle sebe„ Místo, Jtw.n tito li::ié byli ť'lvezani, je 

v současné době neznár.i.é. i•evim 1 jestli je ještě r.jkdy avidíir., 

či uslyš1o:. Je toho n:oc co r . .:::vím. X9pří:..:a1, jak ':louho to 

bude sovětským vojákům trvat, než se jim „odati umlčet avo
bodné radiosto:1ice pravdivě informující tento nércd. TaAé 

nJrv~m 1 jestli ně.itdy dokončím. svou i:..r.iversltu, setkám ee 

se svJmi přáteli v zahraničí a takhle bych mohl vypočítá

v::;t, jenZe v této ch,;ili všechno jaksi zt.:-.Jc! svůj p1"lvoéh::l'. 

s17v,.;l. Ve } hod. Nino 21. srpr.a 1968 jse:n se probudil do 

světa úplně jiného, r.e2 tyl ten, ve kte:-ém jse:ll jwiom 

několik hodin dříve šel spát. 
Mcžná, že si m.:.,slíte• že se ~ešt:í lidé chovali jako 

zbabělci, kJyž nebvjovali. Ale proti tankům nelze jit 

s prázdný:n.a ri..:.k:,,ima. Chtěl bych Vás uji.:.tit, že ~eši a Slo

váci se chovali jako P~liticky v.;spělý národ, který sice 

$ŮŽe ~ýt zlc$Sn fyzicky, ale mikoli mor8lně. Proto to~le 

piši~ Jediný zplsob, kter.ýro ná::1 Vy m~žBte pomoci je ter:tc: 

:~eza~O)l'..eňte na ,:,-eskoslovensko. rrvsím, pomozte naěí pasiv

ní rezistenci tí:n, že bud.B-te st;,:pňovat tlak vetejného mí

n?iní nu celém: s,ětě. ::.~slete na. :Jeskoslovensli:.o i tehdy, 

až toto země ~testor.e být ser.zač ní zpr1voa pro r:o"Vin~1
• 

Jediné ~eskoslovrmsko 1 které IQ' uznáváme, je ~eskoslo

vensto svótodr.~ a neutrální, 

(Stude~t, najs,tover.é I. zvláštní V.)"driní, osi 23~ 8. 196e.) 

iir&dc i .1._kt ef>i _se_ der ~u _ko _k:.,laborar.! sk.ým _kor.:i:t óru _LJ,t 1 i_ b~ 

~er.erúl,t_Gez_vojska 

Cd okupace ~eskoslovens,rn okupačními vojsk_y 0ovětského 

::,vazu a jeáo závislých re:.:im.ll ostatních sociali;.;tick:ých 

ze:.n! l.:pl,:;:;-;_110 o:i této chvíle 6J hodin. 

Eisto:ie zná u:noho příklad\; okupétce. VždycLy se ckupan

tům podařilo v :i.ejkrntší době se,etavit vládu z kolabor~n

t~, eventuálr.ě ai ji pfivezli setou. !9kovf.to vláda pak 
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ihned vždy odsouhlasila postup okupantó. a ujals se n:oci. 

Touto prl".:zračnou metodou se ckopanti vždyck~, snaží v;,tvo

ř'it pře::i světem i pfed l::.dem okupované země zdání lt::gali
ty. Tak to dělal Hitler, Mussolini, ale i korunované hla

vy z minulosti a ~~zné vojensk~ junty. 
V ~eskoslovensku se dosud nic taiiOVl::ho nestalo. 

Měl r,msd Sovětš"Ý svaz a jeho satelité jiné ú~'sl.:,,·? 

Ns•1ěl. r.:ěl jer:.om šput:.é informace. A to jak ze svých, t4k 

i zl"ádcovských inforroo.cí ~ Oku.cponti bezesp;;ru předpokláG.a

li, že j~kmile c1straní Dub8ek~, Cernika. Kriesla, Špačka, 
Císaře a os:.atni a dor:.utf presid,,,nta republik;i L. Svobodu 

k poslušnosti~ OC!tromí vojenskou mocí život v rep,.:blice, 
že se okamžitě objeví jimi očeká'lané opozice Dubčekova 

vedeni a z r.í pak sestaví poslušnou kolaborantskou vládu. 

l, to nejen v Prate, ale ve vše~:.; krajích a okresech. 

Uplyn:.110 te::iy 63 hodin a záměr oKt,p:;;.;-.tó nev;,šel.. :ieVJ'

šel proto, že česk.Ý a slover.s6.ý národ nezrad:.;,1. ~echům e 

Slovókó.m nepadá přeG okupa:nt.Y srdce do kalhot. NeJ1rožívá

me první okupaci9 Zn~me proto metody okupantů a ví:ne, jak 

se pr..:ti n.im postavit„ 

.Především je t1'eba po-:1ěkovat rozhlGeu. Jebo g-en.i saním 

tecř.r..iků:n a :1es:nirně obětsvým reóaktorčim. Di.k pstří spoja

fú;n nA ;_";.ze• í celé repub:;.i~, ti 1ícům neznámých ] idí t kteří 

s r,asazením vlastr,ího života umožňuj!, ab.;, p:::-cu.3 iníorma

cí se Co13tal do k&ž.čé r:.~ší ot:ce, 1a kr• ždé rodiny. 

Vozíme zvlát,t::ii v,yd.ání Z::em&.:iělskj'ch novin, které v;;chá

zej:ť d:vakrát diliě• n& no§e vesr:ice* Stsči rl<:tt výtisky 

ko:nokoli a on/se postará o 'Jelši rHst:>ibuci po celé vesni-

Li:!eo ::e tak dostávají nejnovější informoce od samého 

začátku olc.1.pace, takže se okupc,,ntům n<::poJ&řilo desor-ia?r:to

vot ob,tvatelstvo a zor·gnniicvat protidubčekovst,:.00. ťrcntu. 

Cbjevili se sice n,žl.c~eří zrádci .. ~:epřekvapili n~s, od 

nich to nr,te r:.á:·od.;, :not.ly očekávat: :ndre, KoUer, Bi ls.X., 
J::ú;,eš, ŠvGstka, ri:eetek, Piller, V. Nový, K. {-!of:I1a.n, itigo„ 

í: je možné, že se sem ta:n najje i některý kol::i8ornr:t 

v 0Y.::·esech a krajích„ Ale vžd,yck.) to búdVu jenom ojEdin~

li jodnT:li vel! 

O j?,jich cbs.rakter:.i si popov::'.dámé 1 qf. r:r, to l,•,de čt,s. 
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Jedno u nich věak bu-1-; společné: kariérismuti, špinavé ru
ce, zrada I 

Dnes dcpoledne jsme slyšeli v rozhlase projev presiden

ta republik~· Ludvíka ~vobody, který ptináňime v listě. To 
je d~atojný postoj představitele okupovaného státu! Ludvík 
Svoboda prohlásil:"Nik.dy nepodepíši návrh;y na kolaborant

akou vládu? ! l" 

Z rozhlasového v;ysílání vím.et že takové pokusy z tad 
zrájcO. jeou. Na sovětském velvyslanectví s~ o to pokouší 
velvjslanec Červoněnko. 

Možná, že má slibj některých zrádce, kteři už se vidí 
u okupantských koryt. 

Ale předem. můžeme prohlásit, že i kdyby se to Cer-voněn

kovi podařilo, budou to generálové bez vojska~ Ceěi a 
3lováci, ale i jiné naše národnosti, nikdy okupaci nepfij-

111ou t 
Věčná hanba těm, kteří použili zbraní proti bezbranné

mu česk~mu s slovenskému lidu! Kteří se a.ni neštítili 
vraždít dětU 

Jako vy~ři~ník je událost) která se přihodile v Praze 
-, :10(':i ze čtvrtka na pátek: Nn Psi.setém :nostě ze•tfelila 
okupantská armáda mladého chlapce, který kolportoval 

zv1áštr:f v~yd&nf „Světa v obrozech", jenom proto, že ne
cbtěl novin,y vydat„ 

OkupantU Vaše matky a otcové se za váo budou jednou 
do hloubi 1uše stydět 1 t 

(Zen:t:iělské :1.oviny, 24- 8. 1968.) 

7,ivi_z_této_cest1_nesejdeme! 

Vzpo~ínáte ještě na tuto větu. UiliÓn podpis~ µotvrdi
lo noěe pcv.-,é odhodláni pevr.ě za ní stát. B;;la přece v 

poselntv i. oí1čanó pi'edse,'!c"1i_;tvJ. ÚV KSČ přeC jeho odjezdem 

do Č:ie:rné :v,d Tisou.. iiiožná, že tehjy jsme si sni potádně 

r.eavěčo'.lli.li, co věecbno znaml?ná. '.í.'ed pf'išla chvíle, kjy 

jB třeba prověřit naše odhodlání~ naši pevnost a dát této 

větě smjsl, který sk:.ť::ečně má„ M,y živi z této cesty se,jít 

1wmůžeme. K:!yž jedenkl'št .isrne ře.klí své slovo, j-a n,.-:,i!íi 

povinností d:i.e$ za ním stát. 

(Svotodný legální eeskoslov~nský rvzbl&s, 23. 8. 1968,} 
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Smutná_noc 

Okamžik.j posledhích 80 hodin se nejenom mně, ale jístě 
i nám všem vryjí trvale do paměti. Včerejší :podvečerní 

ohvile budou mít pro mne peče{ promočeného psance, potulu
jícího ae z místa na místo, protože pro komunistickiho no
vináře, milujícího pravdu, svobodu a avou zemi není místo. 
kde by mohl v kliau tfeta jen uvažovat. 

A tak jeme bloudili ulicemi. ťrvnf moje zastávka byla 
na jednom z místních oddělení VB. Tam v hloučku kolem pti
jímače pLslouchali muži v uniformách pcelední zprávy. Na 
st!~ ~l$el obraz Alexandra Dubčeka, ptísluěnost byla jas
ná. Major, nejstarší z nich, vyprávěl• jakou ranou je pro 
něho okupace Prahy sovětskými vojsky. Je mu 47 let, prožil 
dvě tragédie, má ~edivé vlasy. Keyž jse• viděl• jak posí
lají své chlapce na hlídku na Vinoh.radslrou třídu, byl jsem 
hrdý, že právě tokoví lidé jsou v těchto chvílích v bezpeč
nosti na místech. "Začátek byl plný lítosti a te~ zbyl jen 
hn~v a hn'..lS a bohužel bezmocnost cokoliv podnikat.• To 
b~la slova majora na rozloučenou. Když jsem se znovu vydal 
do měst•• jeho dlažbu skrápěl déět. Zmizely tabulky. Na 
ulicích byly domy bez čísel, ukazatelé směru byl;' přetřeny 

barvou. Některé - sklenčn~ - byl~ bohužel zničeny. A pak 
jsem uviděl ruskáho okupante na Pl!kopech v doprovodu 
české dí~ky. Ulice byla prázdná. Dívka v tmavomodrýeh ša
tech mu česky coai vysvětlovala a on, nabitý samopal na 

zádech, poslouchal. A šli spolu dále promočenou pražskou 
ulicí. 

~ťm déle bude okupace naší republiky trvat, tím víc• 
krya vyieze z děr, tím více kolaborant~ a zrádcd se obje
ví. V těchto ptetěžkých chvílích, kdy neznáme podrobnosti 
o osudu nnšich legálních představitel~• budme jednotni. 
Svět nám drží palce* pomáhejte nám všem, kteří za těfk.ých 
okolnost! nepřestáváme pravidelně infQmovat. Slo!me věioh
ni tichou přísahu věrnosti republice, svobodě a euverenitě 
- je jistá, že přijdou ještě těžší chvíle. 

(Večerní Pral1a, 24, 8. 1968.) 



Hodina._2ravd;t 

V nádherná jednotě, které jeme dosáhli ve stínu hlavní 
brutálních agresoril, jsou trhliny, jen nepatrné trhliny. 
Dyle by však dobře, abychom je znali, ab~chom na ně nikdy 
nezapomněli ve dnech, které budou r.ásiedovet, ať už to 
jsou dny, v nichž budeme všichni pohromadě jako dnes, 
llAebo dny, v nichž budou mnozí mezi námi $Chá:zet. 

Nezapomeňme nikdy, že v těchto chvílích se vyslcytli 
v našem středu politici, kteří se dali k dispozici okupan
tóm. Jmenovat je zrádci celkem mnoho netiká. Považujme 

je za bacil, který se ~o něj dostal a který z něj zase 

odejde v procesu ozdravění. Politicí typu Ko:dera, Indry, 
Bilakat Lenárta, Hoffmana, nujdou hrstku následovnfktl na 
všech úrovních4 Bude to hrstka, která nic neznamená ve 
14 a p~lmiliÓnovém společenství, ale nezapomeňme na ni. 
Foučme ee z jejího současr,ého postoje u z jejích c:flO.. 

V den okupace naší země se v jedné kanceláři na ÚV 
ČSTV konala sctůzka tři pracovr.íků této organizace. Slo 
na ní předev~ím o neobyčejně závažný problém: tučou volné 
funkce• je třeba s~ jich zmocnit. Jejen z oněch tti to 
odt1vodnil zajímavým zpósobem: Je nezt-;y·tné zabránit, ab;y 
se do funkcí dostali lidé zcela nečestní. Proto je tf'ehe 
smťtit se sá situací a hledat r&<Jžr:ost obsadit ony funkce. 
Dv9 z oněch tři pcacovníkil ai:arátu CSTV se zlom.;yslnou 
radostí ker.statovali, že oni se na.mají čeho obávat, po
něvadž se v up~nul,ých měsících neexponovali. Stra~h lit 
maj! ti, kčo křičeli, kdo nás přivedli spolu s plesniv;i-
mí intelektuály k naší dnešní situaci a naletěli sionistic
kým darebůkÚJJi. Omluvte, prosím, ono slabo.:nys1né poslední 
tvrzení, nenarodilí jsme se v1i.c1:r::. se stejným intelige;).č
nirr, koeficientem a konacko::.ců máme věicl:ni právo na život„ 
Zamysleme se však nad oním hlavním problémem: Současná 
doba n:.ožná. dá opravdu výtečnou možnost dostat se nahoru, 
obsadit místo, obsadit funl:cíJ vládnout~ Na všech úrovních. 
U nás v tělovýchově od o<ld.il,;l s ~ednot až ~o Ústtední vý
bor. Hlavně sovětských e ostatních "spoje!l.eck_ých" tank~ 
sice sotva přispějí ke zv,ýšeni dutle\'nťch a osobních kvalit 
kohckolív, ale jscu moce~ským prostředkem, za ~ěž je možno 
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se na nějakou dobu skrýt. 

Tomu, kdo má stejnj úm_ysl jak.o oni tři, by však bylo 
třeba připomenout několU, skutečnosti., Předpokládaji:ne, !e 

má natolik silný i.aludek: 1 aby snesl obecné pohrdání a že 

má tolik odvahy, ab1 mohl zbytek života itrávit ve společ
nosti 14 a půl miliónu nepřátal~ Předpokládejme, te si své 
kariéry ~áží víc než základních hodnot, které činí život 
životem: cti, préva, slušnosti. Potom však přece jenom 
nech{ uváži jedno - okupanti přicházejí 11 opět odcházejí. 

S postupující civilizací se tempo jejich odchodu urychluje. 
První okupace n.a~í země trvala 3CO let, druhá už jen ěest 
let a my v§iehni jsme přesvědčeni, že česová křivka bude 
i v tomto ptípndf klesat geometrickou řadou. Okupanti p~i
cházejí e odcházejí, národ• lid věai z~stává* A tento lid 
nezapomíná? Bude dobře vědět za rok, dva, za deset let, 
dvacet a sto let• kdo v této hodině pravdy obstál a kdo 
v ní neobstál. Dbá-li někdo o kariéru vic ne~ o čest a zá
jem své země, at v této chvíli myslí alespoň na svou karié
ru za jeden, dva, deset, či dvacet let. 

Od ledna do srpna letošního roku jsme byli humanističtí. 
Ponechali jsme ve funkcích i ty, o nichž jsme věděli_ že 
mo[Wlu zradit* Pfíště tuto chybu už neuděláme* Byl by to 
zločin na národu, který si zaelou~il osud rozhodně lepši 
než mu připravuje cizí zv~le 1 brutální násilí a bezpráví. 

(Oeskoelove~ský sport, Stadión, 23• 8. 1968.} 

Stále_bojujeme_l 

Spoluobčané, soudružlcy, soudruzi, boj za odchod okupaě
nich jednotek a za svobodu našeho lidu pckra~uje. Neocha
bujte, ale neplýtvejte svý~i silami. Uvědomte si, !a boju
j~me beze zbrar.! 1 ne~en proti p~lmilionové armádf, ale 
proti lži, pomluvám: a falešnosti. Okupační armáda úmyslně 
vJvolává incidenty, které moskevský tis~ 8 rozhlas úplně 
přetvoří tak• aby dokumentovala kontrarevoluční boj v na!!il 
z~~i. Nechi nikdo neetoji stranou. Plňte přesně výzvy naše
ho legál~ího rozhlasu. Odhalujte ty, ktefi se dnes schová
vají, eb~ v~'čkali jak to dopadne, a p8.JC nám mohli vládn;iut„ 
Každý může přispět" i Vy kteří stojíte ve frontách na po

travin;1. ~edopusite, aby někte.t:í sobeclcy vykoupili :zásoby 
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a zp•lsobili nedostatek a hlad„ Bui3te ukáznění, ale nebój

te se. Pamatujte na hrdirzy našebo ro•hlasu a televize, na 
naše spojaře, na jejich obrovskou obětavost. Vamstujte na 
disciplinovanost delegát~ XIV. sjezdu KSC, kteří přes 

všechn_y ptekážky přijeli do Pt-ahy s uelrntečnili sjezd, 

který zsrazil ideologii a propagandě okupanta první po
rážku. Všimněte si elánu a odvah~ naši mládeže, kte:,::;á tak 

nadšeně a neohroženě stojí všude v p~vních tadách. 
Socialismus ano, otroctví ne. Není cesty zpět! 

(Nedotovaný cyklostylovaný leták, asi 23. 8. 1968.) 

Vizva_Er~žakjch_hístorikú ke_sEoluobčenúml 

V třetí den věrolomné agrese z~stáváme svobodni. Brutál
ní okupace ne8rezila náš lid na kolena. President republi
ky, Národní ehr-omážděnf a legální vláda republiky z'Cl.stá11a
j! na svých místech v ~ozhodném a nezlomném odporu proti 
okupaci. Legální čs. rozhlas udržuje nezlomnou vOli po 
obraně svobody a suverer.ity naší země, V~era se sešel 
XIV. mimo~ádný sjezd KS~. Máme nové vedení strany, v němž 
jsou všichni ti, ktei"í se stali celonárodním symbolem od
poru: Duhček 1 eernik, Smrkovsk:ýt Kriegel, Spaček~ Gísař a 
dali!:!. 

Okupanttl.n. ee nezdařil základní cíl agre3e ;,_ probíhá tře
tí den okupace a oni neby:i s to instalovat kolaborantský 
režim! Klid, statečnost a nezlomné vdla nekapitulovat se 
staly nejsiln8jš:í zbraní lidu proti brutální slepé síle a 
převaze moderní technik3. 

Nadále zóetává nejnaléhavějším úkolem dno boj proti 
kol3boraci. Okupanti musí zO.Stat osa~ocenit Nejde jen c 
ty zrádce národního společenství, ~ejic:nž jména už známa 
a kt.af'i byli ochotni sestavit nezákonr.ou -vládu„ Jde o 

všechny tyt kteří bJ si na kterémkoli místě ::htěli pfi
hřát svou po!ivčičku ~a hořícím dvmé vlasti. 

?ro svct:odný lid :1ení života n..;c kolenoal 

(TiHěný leták, 23. 8. 1968,) 
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fronta_a_fronta 

Té první frontě patří pin,. právem velké F, tu druhou 
musím psát s malým a stydlivý•• Ta první je imponující 
fronta jednoty. Ještě nikdy v dějinách - a domnív&m se, 
že nejan v naěich - ae nepostavil lil Y tak jednotném ěiku 
proti násilí. Ještě nikdy neprojevil tak naprostou solida
ritu. Okupanti jistě nepočítali s tim, že se u nás nensjde 
kolaborantská klika, která bude ochotně plnit ptíkaz3 so
větských míst. Do této chvíle hledá okupant marně* Nenaiel 
ani nikoho• kdo by byl ochoten ex post ospravedlnit neho
rázný zákrok proti suverenitě svobodné republiky. Doufej
me, že takové lidi nenajde a že tato fronta jednoty potrvá. 
O té druhé frontě bych rád věřil, že naopak zmizí. Je to 
fror,.,a, která se der.ně staví. před obchody potravinami. 
Fronta malověrných lidi, kteří hromadí zásoby ze strachu, 
že v případném konfliktu vypukne hlad. Nevím, zda někomu 
pomOže deset kilo moulcyJ nebo brambo~ a pár konserv. Ale 
vím. že viru v tu první frontu bychom měli m.anifest~V6t 
cjpovědněJaím postojem naž je ten, který projevují lidé, 
stavící se denně před obchody s pečivem a potravinami. 
Vim, že to leckde situace vižaduje. Vím, že je třeba naku
povat denní přiděl potravía. Vím, že mezi těmi postavaji
cfmi je hodně těch, kteří nekupují zásOOy. Ale tím e:p:í~e 
je třeba apelovat na lidi,, kteří se dr, :front před obchody 
denně staví a ktefí bud ze strachtt, bud ze s~zkulace kom
plikují n;ši situací • Prošli jsme tvrdou zkouškou nerv~ 
a ukázali jsme pevnou odhodlanost. i•enaruě.me ji malí cher
nostJLi, nenarušme ji zb:,tečr~ostmi. 

(Lidová demokracie, IV. zvláštní vydání, 23. 8. 1968.) 

Cizinci~e_trikolorou 

No klopě měl trikoloru, mluvil francouzsky a anglicky 
a byl to Ital. Stáli jsme na rohu Staroměetskěho se dYěma 
příslušníky vat on ptiěel s pasF~ v ruce a kde prý mu pro
dlouží VÍ,.\llll. 

~Ječte domO", říkáme. Vysvětluje. že vlastně dom~ ne
rnč.že, že byl až do těchto dnO přítelem SovětsX.ého svazu 
e členem Komunistické -Stťaro-' Itálie, že tady tea musí 
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počkat, vl!echno vidět e věechno si hlavně pro~'slet, proto
že chce doma mluvit* jaké to skutečně bylo .. "Zatím nejsem 
moc schopen přem.ýělet„ Viděl jsem aladé lidi, j~k jen šli 
po ulici a najednou drdrdrdrdr• začali padat na zem a tekla 
krev. e1enové X.aaunistícké stra~ ItáliG myslí nějak jinak, 
než tihle sovětět:í komunisté a přesto jsme vlastně všichni 

v j!!dné stranl - nevím •• ~• 
_.o pražských ulict'cJtodí Francouzi, Angličané, Němci i 

jiní cizinci s na~i trikolorou na klopě. 
Děkujeme jim1 že stojí na naěí straně. 

(llladá fronta, 23. 8, 1968.) 

H.Y•N~_atále_tádí 

Ve chvílích, kdy je třeba rozvahy a klidu, n~cházejí ae 
jednotlivci, kteří se snaž! nenorll\áln!ch pom.ěrd zneužít. 
V pozdních večerních hodinách byl vykraden automat Jizera 
na Václavském náměstí. Na štěstí příslušníci Veřejná bezpeč

nosti zadrželi tři mladíky s plnými pytli luput v němž na

chyběla ani pokladna. Dík., ráznému zásahu p;:>datilo se za

drtet i jejich -deset pomocníkO. 

(Lidová demokrecio 1 V. zvláštní •~dání, 24, s. 1968.) 

Komentář_zvlá~tniho_dopísovatele_moskevsk~_PRAVDY_z_Preh~ 

útočicí_na xrv._mimořádr.ý_sJezd_KSC 

Nezákonná seělost 
Včera se kdesi v Praze konala tajná sešlost, svolaná pravi

čáckými revizior.istickými livl,y, kterou oni n.uzý1a.jí"mimo
řádným sjezdem Kse". Ilegální vysílačky roz,hl;?,s ily narychlo 

a lepená u::,,nesení této seěloati tJ. složení "nového vedení", 

sestave:iáho vět/Hnou z lidí, známych svjmi revizionistický

mi a někdy i otev~eně kontrarevolučnimi názory~ Ilegální 
tiskárny tJt:0 "muteriályt'vytisklJ a jugoslávská agentura 

TANJUG, která na sebe vzalo poch)·bnou úlohu rekla.nní ager,

tury tohoto podniku, ji rozšiřuje v zahraničí. 

Jak vlaatně doňlo ke svoláni této se§losti, jež vrhá 

stín no dobré jméno strany? Bylo to takto. Brzy po ledno
vém (1968) plánu ÚV KSO ~yužily pravé, revizionistické 

síly, dočasného oslobení stranického veaer.i a přeňly do 
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útoku proti zdravým silám strany, pod heslem Ndemokratiza
ce společnosti". Jejich jediným cílem 0.}lo zmocnit se ve

dení strany a odstranit kádry věrné marxismu-leniniemu. 
Pdvodně ~ěl být sjezd strany avclán až v pfí§tim roce. 

Dozrále mnoho velkých a závažných problémd, které ~Jlo tře
ba promyslet a vy~eěitt ab~ se upevnil~ základ.Y aocialíamu 
v Československu, aby se do$áhlo odstraněni dfivějšťch 
et-.,:i.·b a zajistil pattičr.,ý rozvoj vnitrostrar.ické demokracie. 

K t~mu ~šemu bylo třeba času. Pro konání $jezdu v ptíětím 
roce :;e vyjádřila většina krajských konferenci st~--any„ 

Av5ak jednoho dne se věechno-,z.měnilot stran~ bylo vnu
cer::.o roihodnuLí svolat rnimořád.r.j sjezd na 9. září letošní

ho roku. Do sjezdu zbývalo pramálo času. Na je.to programu 

měl,Y b~·t otázky prvořadé životní důletitosti: současná 

situace, státoprávní uspořádáni,. schválení nových P.tanov 
stran,j· a jiné. Avěek ti) kteří se chtěli rychle zmocnit 

vedenl stran.}' a vnutit ji svůj nový kurs, znamenající zre
au leninismu,. jek ukazuje průběh událostí, nedělali si 

velké starosti s přípravami k projedr~ávání těchto otázek. 

Pro ně byla dOležitá jediná věc: co nejrychleji svolat 

sjezd a r:adiktovat mu svou vůli, aby tak pře;!eěli odhale

ní svých špinavých cilů. 
V průbětu příprav ke sjezdu ti, k~o s ním spojovali 

prosazení těchto nebezpečných plánd, dokázali v několika 

měšícich zastrašit, uštvat a demoralizovat značnou část 
stt'ar.ického aktivu a poctivýcr. komunLstO. na závodech a 
v úřadech. tro poctivé komunisty se v;itvořila nep;'edstavi ... 
telná e.t!!..Osféra a statisícům členů strany b;,la znemožněna 

at::.ti v:,i č L·u·.os t. 

Bylo vy~ži to všec.h prosttedkó., aby na sjezdu mé~ ze.
jištěnu většin.u revizior.istick, živly. !tezi delegáty,zvo

lenýroi na sjezdt b,ylo jen 17 % dělníkil .. .:.o.to však mezi 

delegáty b.yli lidé, kteří se netajili neptátelstvím k zá
kladním ~šler.kárn leninismu. jako n~příklad autoři kontra
revolučních prohlášení "Dva tisíce slov" a jiných stranč 
a. so:::iali.sm.u nepřátelských článkó a projevó.. 

Př:!prav~y, tak jcl: je ·irové.děly pravičácké sily, doňly 
nakonec tak daleko, že nad str-ar.ickými kádry. obhajuj!ci'.
~i marxisticko-ler.inská pozice, vísel jakýsi Damoklův me~, 
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každou chvíli $e ji• vyhrotovalo předčasným svoláním sjez
du, štvalo se proti nim v tisku, ai se vytvořila atmosfé
ra politického teroru. Vyhrožovalo se rovněž rozpuštěním 
Ústředního výboru KSC. 

Rozhod:cutí bratrských st,·an poslr,ytnout dělnické ttidě 

a KolRWlistické stran~ ~eskoslovene~a okamžitou pgmoc v bo
jí za zachován! a upevniní základd socialismu~ narušilo 
věechrcy plán.v pravič,ků, kteří sa proto rozhodli urychle
ně provést svůj záměr. Byli by rádi dodali zdání zákonno

sti svému počínání,, kterým se chtěli bezohledně vypof>ádat 
se zdravými silami atre~ a ro:r.poutat neptátelství k bra

trským stranám a národOm socialistických zemi. 
A ta.k ut 21. srpna vysílaly ilegální vysílačky výzvu 

sjezdovým delegátům• a~ se okamžitě dostavili do Prahy. 
Je chara~teristickát že přito~ byli upozorňováni, aby 
v žádnám případě nechodili na t1v straey, ale šli na smlu
vené tajné adresy. 

Včera se tato taj~á seělost konal&. O jéjím nezákonném 
charakteru svědč:! fakta. b~ls svolána ;iřes hlavu ÚV KS~ .. 

Mandáty účastník~ sjezdu nikdo neprúvěřovel. Mezi přítom
nými neb_yl!. :ielegáti Komunistické strat\)-' Slovenska - i 
sami organizátoři táto sešlosti oznámili, že ze 3lovenska 

přijelo "jen několik lidi". 
Ale jakápak zákonnost u t~ch 1 kteří si kladou nezákon

né cíle? Nepokládali ani za nutné udržet zdání jakýchsi 
sjezdových jednání - v~slechnout referáty, provést disku
si atd. Všechno bylo provedeno bleskově: b,Yla přijata usne
sen! směřující k roztržce s bratrakými etranami a zeměmi 
& vyzývající k boji proti jejich ozbrojeným silám, jež 
přišly československému lidu na pomoc. 

To hlaqní, proč se to všechno podnikalo, b~l po~us 
zmocnit se vedení stren,r. Ilegální vysilačk~ vysílaly 
sezhamy lidí, zvolených do ústtedního výboru a jeho před
sednictva.. l,Yto seznamy výmluvně svědči o tom, že tu jde 
o protistranické spiknutí, jehoi cílem je odstranit z ve
dení strany nejlep.óí věrné s;,,ny KSC a no:hra1it je politický
mi dobrodruhy, kteři js.ol,j vGebo sc::opni. 

21. srpna se pak v ileé:álních vysílačkách a novinách 
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ještě v,yatupňovala zULsílá štvanice pr-oti vedouc.ím čl-em\m 
ÚV 1 ktefi zóstaii vern1 leninis~u. Jak už bylo sděleno, 
člet p::·er!seJn:ictvs V~ KS<°! s. O* švestka byl ch,>cen rozzu

ře~ými prctistr2nický~i živly v redakci Rudého práva. 
V Pr-eze b;,·l:y v:,:lepen.;, plakáty se ěibenicí„ kterou se vyhrožo

valo jinému členu předsednictva ÚV KSO s. BiÍakovi. štvani
ce se zaměřila i na jiné vedoucí ~leny strany. 

Kde se to tedy pokouší vystupovat nyní v úloze vú.i.ců 

samozvaného ústředního Výbor~? a.sou tu známá jména. Je 

mezi nimi Císaf, jehož odpadlictví od leniniemu Dylo pro
'%.ézéno řadou jeho vefejných projevil,, pf>edevším jeho referá

tem ke 150. vJ'ročí r.arození K. Marxe. Je tu Šik, jehož re
vizionistické názory v oblaeti eKonomikj jsou rovněž dobře 
zr.ám,y; te~ horlivě pracuje v zat.raničí jako jeden z diri

gentů pravičáckých sil. Je tu OoldstUcker, který v posled
~ích městcích mnohokrát vystupoval v ~eskoslovensku i mimo 
ně s pr~tisoci~lístíck~,l!i prohlá5enimi. A vedle nich jsou 

tu dosud málo známé podezřelé osoby, jako je jekýsi Šilh~n, 
~t~rj b;l až do$ud zcela nené;:adným teditele:n. stavebního 

1).f:.tavu a nyn:í Sl': náhle vy~vihl až ,)C funkce muže •pověf'ené

:1o vykonÁváním r:,ovinnobti prvního tajem..J.ík.a ÚV KSC"'. Tite 

lidé se celý čas sct.ovávali za zády druhý0:h a čekali na 

Avou chvilí. N"yní še tedy plně odhalili jakc neJřátelé 

strr,n;y .r, ~eskoslovenského lidu e snaží se v;yužívat kJťčo

vého post9vení ve~eni k tomu; aby podlomili základy socia-

1 i srnu. Svě:!ti o tom za::ela ptesvědčivě první Šilhanovy kro

ky, o nicl~ž se: zmíníme dále. 

Ti I ktefí se nyní snn.ž:í v.; liči t věói tak, jako by teč: 

byli zrlno~ocněni převzít klíčová ~Í3ta ve straně 1 zaji
::tili si i patřitné spoluprscovníky. Jsou mezi nimi r.apři

kl.9d Ki'i'"Ll, 313vík, Bii.bl) :;.._teři se projevili ~ako z.datní 

~rgsnizátoři prqv~čác~ých sil. He~zlar a Pelikán, kteří 
z::)ěsilc štvali proti str::ui:kým kádr~m v rczhlase a tela

vizi; -':lil.z. Pavel, l\.terj se v µ1:,des-átých lt>těch po,Hlel 

n-'.'> krvavých zá:.t:·vcích proti nevir..,.v'm 11.Je.:n 9 te1 se pro-

hl:,šuje za ochrár:ce ťlernokrací<:: ve f;,inkci mini::t>.'a vnitr'-! 

9 kterj ok::l!tži tě ute:C:l> ,jbknilo s,: vo,]ska bre,trsk.Vch stran 

přiblížilo. k Praze: sociálně d~mok.rati:::ký pnn:::-!'::1rt Jel.í
r,ek,. :'\éft-e:Jn~tor '->mutnč pr.;slul'? :i'.l::ci.ťlé fronty, ,.?9:: rro-



chó:;;k.:., .iehož protíso:::iB.llsti.cké a pr::ti!Hnětské názory 

b;,-1,> n~jc<ln::u k:-ítizovány v tis~i:u socialistických zemí a 

ko:t~čné 811toř-i kontrorevolačn{ťl;. WDvou tisíc slov" Star,;->, 

H0nze)ka 9 j~ní. 

K..;r.ečně figurují jnkožtol>členové ÚV" i takó\'Í li:ié 

jako je Boróvke., v ~etlož úřadě - v ministe~stvu zem~děl-

2tví - b,::•l dnDs objeven tajný skla1 zbra;,í.,, z Dudevy to

boto ministerstva se střílelo do 11ovětských voják1i. 

'1.'nk vyp:.,:'iojí :'ě,kt!'.h Svě:l':i o tom, že aktivizací proti

svcinlistiekých sil se KSC dostala do složité sit~aoe. 

~l~t ~trony dóle pevr;ě stojí na pozicícl; marxis:nu-lcni

nis::m 3. prcl;:;téI's~ét,::- inter-m:icionali'.5mu a hájí socio.li

stíc.icé v;,,mo:tcnosti a základ.r;.í zájm.,, lidu. Tato :'.:ást stra

n;:; byla p::; :Houhý čas v;ystavcno z:'.Jěsi lér::u štvar:.í a mo-rél

nír:m teroru nepf'útelskýd;. prc:tisoci;;úi:;tický:::t. sil„ Před

stavitelé této zdravé části st~any neměli dckonce ani 
rr,o~,r:o~>t ř~dně v,y;.;.žív::i.t m;:;sov;ých komunikačnfoh prostředků, 

8b:, mohli ·1,;,-v:::·&tit proud Úm,)s:;_ný~h lží, kterými :)~'li za

hrnováni. :::iruhá část stronJ" :r;odlet.la dtmagogické spe~ula

ci s cr.::.nul}-:ni chybau.i• kter,;;,u provád:jli p.;:..litičti dobro

druzi, a 'Jf! zmatku ztratila sp:-ávi.ou oriemacit áž ťostup

ně z::čI:l::i opouštět ti·í::!n:í rev0luční rczL:€. 

Po11.tičtí dobrcdruzi tuho ·1~<.l.:Hli a bezohledr,ě se sna

žili zmocnit se vedení stt :,,n:J, 11 Usneoení" tajnáho sh:-omáž

dění, jež se prohlásilo z3 mimofádnj sjezd stcan~r nelze 

při:-czeně brát vážně. Lidé, kteř-í si dnes říkají „čle::.ové 

př'edsednictvo (.·v KS~", :zej:néna pak chvaln§ známý Císař, 

který prc~t~edni~tvim ilegblniho rozh:asu ~ěkoval těm, 

kteř.! ho "zv:i1ili", niJrr,,ohol.l být pc·-1ažováni za z4konné vOd

c-e s tran,y. Použitím tak nedůstojný-cl;. metod se jen dokcnale 

o1h&líli. 

Jestliže c too a!: zbsud n2kt!o pochj'bovJ?<l, pak jeho po

chybností dnes de~ini ti ·ír.Ž vyvcót i l so.:nuzvanec Ši 1!'1:::.n, 

"pověřen_ý v;..'koneo funk~c prvL!Lc ls:•,,L fkn KSŽ;". Kolem 

p,oled.:-,e vysílaly západr,1 rczl:lasové ste:-,ice a tiskové 

ae.:entury Šilhanovo 11 ?:--,)hlášt1r.i"t I'ú?.rit'ovri.né ile~dlr.ím :::-oz

hl:,.,sec,; z, Prah,:,. Jek sdělila nnpl•. ,ff.? Silhan "dnes icro

Hlá$il, žť: úst{•ed.ni v;iocI' c0 V.)-Sl;;r,il r,r:; ne'.ltraliz.nci 
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~ec(řrnšlo·1enska •• ".Tato ťorrr:ul.:.ce neut:-ali ty znrur.ei;á
1 

že 

by c'.!eskoslov'?r.eko mělo v:,stoupit z Vsr3avsk'.? smlouvy. fři

tom už za čes:. minut v_ys.i'.lal "svobodný prežs1,,ý rozhlas" 
11 seznn:n 11 závodů. ·Jojer.š;;;;.ých tí.tv3.r'.) a zástupct civilniho 

obyvs.tale tva 1 kteí'Í :id0.jně p::,depsali ve vše~h :nést ech ve 
ce!é zemi rezolu,~e, žáJG„íci r:eutraliti..:. ť!eskoslovonsirn .• 

Na tento proj,;v reai;joval :n..inístr zai:1r&.::iči na i.lts?ku 

Hájekt m::nochodeúl také z.9:ř'azenj do »nov.ito ÚV", který to

ho času měl r.am::'..řeno z Jugoslávie do New Ycrk:1* ťíá~ko za-
1..:},1);:. Šilhanova idea, avši;:i. teklt že se :im"nezdá :reali

stická." 
Uběhl.)· dvě hodin.> A !iilhan 1 k':erý si zt":_;mě L.:.Vědon:i :, 

že nasadil přiliš ryc!·.lé temi_:-.o, znovu v,1·st.Jupil v ilt::e:ól

r.íci rozhlase,. ''Upřesnil" ;;e " torr. s~slu, že "':'cr1tt1le 

neutralizace ~eskoslo·.;e:,sku neb:., l.8. sjqzJen:. p:;;dz:,,,'fena,q 

protože ",. •• neutrnlita ještě nezaručuje r.edotk:·.ll~elnost 

z.emě"~ 

"Ještě nezaruči.:.je. ••" jak tomu :-ozum~t? hez;;,,'},:nené to 

srn:1.11* že 1lčastr:-;kům tajné sešlo~;ti fi(:3tačí jen VJ"'Sto'Jpit 

z Vr,_ršavs.ké smlouvy a pře~ít k ne·Jtralitě, al;;: že žádt1jí 

vstup do NATO? At u~ ta,.: ř i tak, Šilhan hne(! dodal. žo jo 

nyní zapotřebí •alubcké z;ně:-...) ve vztazíct mezi sccioli

stickýCTi Z8W~td". 

Gelé toto J:.orečné p,:;,chtě-ní nemá ov~f"Jl iódný pr·aktický 

s:r.ysL ~e5ť.oslover.ští ·t<o:n~nisté, odtkrní věci soci&li.s,nu, 

ne-~cvuli pojezi'el,ý:n 0soti.ir.:1 j1.::Ao je Zilh • L a sp0l. 1 zmoc

r-.:.t se V'9deni ÚV KSC a .:f}l:,,t si, cc lf.l Jí:n zlíbí • .Jejich 

p;d.statcá éir.r.ost z'.'ietávuls už bP.,1,~::.iil'i:;rí:.iš dlouho hez:

trestc.á. Te:-~, k.::!;yž se ::!okúnnle odhrllili, k•jrt.unisté lépe 

uvidí, ~ k2lm 'llflj:f tc,.1 Č88t...-

Sv-;1Sn í tnJcé s.e:ilo.J ti, která ;;; i nezákor,né ;1č i sv o~ iln 
náz::v sjezdu, 2:1~1t.::1;á 0t0v:'t~:;_ý útorl: r,roti st:anč. ,',.le 

st::>Bns nczs.hyno • .::-Jrs.<J:~ sil;,, ~ii dc,káži obnovit. Lnov:.i sl 

zisk~ 7,:;:slouž.;ncu slévu j,:dr.cho z b,·J:.1:;vjch mGr::c::--ticko

len in~ kj:~t odd í] ů 3 v~ tvv ih0 k:.'rnr:.is ti ckůi,o !:nu ti. 

(C,Jklostylovrmý p::'·2il::;d blíž<:> :1''..'1.:rt'::r.é p·0ver1ienc?, š!.
řer1ý ok·J.pa~nť!ni v::i.,!,;;ky.) 
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SOBOTA 24. SRPNA 

V době od ti, ao 201 hod„ fzyla postupně takřka v plném rozsahu 

obnovena městská doprava v Praze„ V průběhu dne započala i 

oprava trolejového vedení pted ns. rozhlasem na Vinohradské 
třidě. 

6120 hod,e.,, rozhlaoi G, lltsák oznámil z Mcskvy, že jedru\ni v 
Moskvě se též zúčastňuji ss. Dubček, Smrkovský, Černík, kte
ří tam byli přivezeni 22. srpna. (Podle Svobody z 25. a. 
ozMmil G. Husák z Moskvy, že jednání v Moskvě ae zúčastňují 
1 ••• Dubček a Čemik, O Smrkovském se n••minil.) 

S.00 hod.Ze.hájeno pokračování 85. miruotádné $CMze předsedni-ctva 
NS /zaeeilání tr\l"alo s pfestávkou do 12.;o hod.I. Z pr-ogramt.H 

Inf'or1Uace o situaci v Praze a v k:rajich; páteční generální 
stávka e živelné stávky; informace o opatřeních vlády; čin
nost perla.mentnícb výborů; spolupráce a SNR; diskuse o návrhu 
otanoviska k požadavku neutrali ey. /ilateriál:/ NS.I 

~ll.illll •ti::2!!l!!~!!š!'..J12~r~!l!!.it• 
Pf-edaednict•o Národniho shromáždění ee seělo s přečataviteli 
!lárodn:ího výboru hl,města Prahy• primátorem Ludvíkem eerným 
a e jeho náměstkem». Hávlíčkem. Vysl~chlo zprávu o n~kterých 
nal.éhayYch otázkách života hlavního města. ·no t& doby, dokud 

ptedeviHm v odchodu ciz:ích vojek nebude normalizována si tua
ce spočívající v návratu představitelO. strany a státních 

orgánů soudruh~ Dubčeka, Smrkovského, eerníka 1 Kriegla aj. 
do svých funkcí I považuji oba orgán.)' za r.utné koordinovat 

společná. opatření předevší~ na úseku zásobováni, dopravy, 
zdravotnictví a v pfípravě zaMjení školního roku. Přeěsta
vitelá národního výbOl'u hl. města Praí\J' potvrdili znovu 1 že 

jedinými representanty c.tátrú moci jsou pro ruí legální vlá

da černikcva a Smrkovského Nárotloí shromáždění. Předsednictvo 
Národního shromáždění poMďalv, ab;r je předatavi telé hlavu;(-



- 223 -

ho m~sta denně informovali. 
Táto části jednání •• zúčastnil i ministr zemědělství 
Joee;f BoNvka, který byl pověřen vládou uOriovut styk e 

Národním shromážděním, 
Z..aedsly rovně, věechcy výbory llárooního ahrollláždi!ní, aby 
projednaly konkrétní program Cinnosti za dané situace. 
Počet přítomných poslanců se denně :ovyěuje. Při jíMějí stá
le poslanci ze Slovenska. Je přítomo 196 poslancfi, z toho 
47 ze Slovenska, 
Po skončení jednání výboro byly v,slány delegace poslencil. 
do pron;yelových e zemědělských závodů a státních institu
cí a delegae~ ke Slovenské národní radě. Jedna 2 delegací 
byla v chmelové oblasti. 

ffeasednict•o NárOOního shromážděni vyslechlo zpréw o 
činnosti národních vJ'."borO. a. považuje za STOU povinnost 
vyslovit poděkování všem pracovníkrun, kteří zabezpečují 
legální činnost národních výborů jako jediných orgánů stát
nj moci Y místech, okresech a krajích. Ůdá národn1 vjbocy, 
aby ve své činnosti nepolevovaly a zabezpečovaly zásobová
ni a služby obyvstelstru. 
Národní ehroc:áždění stéle koordinuje svou činnost s novým 
předsednictvem ÚV RSČ. Předsednictvo Náródn!ho shromáfdění 
poerudilo i otázku ztrát v národním hospodářství, Škody, 
k rdmž dochází v d~sledku okupace, čoléhaj! pf&devěím na 
naši společnost. Především z tohoto důvodu předsednictvo 
NS opakuje, že nepovažuje za vhodné řešen! protestovat 
atá'Vkami, které mohou vést jen ke zvyšováni škOO. 
V další části jednání v;rslechlo předsednictvo NS zprávu 

~n. prokurátora doc. dr. fl\acháta. Dalo pokyn, aby z 
prokure_tur byly propuštěny věechxzy osoby, které by se t-í
di]j pok;ycy okupačních jednotek nebo jinými polcyny, než 
stanoví zákony l!ssR nebo éL'ektivy legálních státnich 

orgán~ prezentovaných příslušnými ministry, 

(Zemi!dčlské noviey, 25,8,1968.) 

Rozhoónut:! čs, vlá\ty: Šalgovl.č zllaven í\mk<• 

Vláda na sobotni ranní schůzi přijala toto usnesení: 

Vláda na. základě zpráv:i,- ministra vnitra o činnosti S'IB a 

vzhledem k tom, že náměstek ministra vnitra .ŠS:lgovič se 
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nedostavil do vlády 1 aby podal zprávu o avé činnosti a 

r.avázal s vládou &pojeni, odvolává ho z funkce náměstka 
ministra až do proěetřer..í jeho činnosti. Prohlašuje v&ške
r~ jeho rozkazy a jím provedená opatřeni po 20. srpnu 
za neplatné. 
llizeni státní bezpečnosti přebírá osobně ministr '1nitra. 

(llidá právo, 25.8.1968.) 

llozlca!_mini•tra Tni tra 
Z rozhodnutí ěs, vláay ze dne 24. srpne 1968 byl náměstek 

vnitra plul<. Viliam ilal..;ovič zproštěn Yýkonu funkce a 
veškerá jím vydaná rózhodnutí z dotzy po 20. srpnu t.,r., 

která jsou v rozporu 5 právrúm řádem O.SSR, včetně kádro
Yých opatření, jsou neplatná. }.ey byly zajištěn.y všechny 

úkoly ministerstva vnitra, ujímám ee sám přímého řízení 
St.1tní bezpečnosti• 
l. Cljvolá.tm z funkco náčelník.s StB hsžakého kraje Boh. 

Molnára a zbaYUji ho s okamžitou platností výkonu fun

kce. hozatímního náčelníka Státní bezpečnosti Fraha 

určí náčelník ES SN'\ Praha po dohodě se stranickou 

organizací. 
2. Qjvolávám z funkce záetupce náč•lníka II. správy HS 

StB pplk. Josefa eypla a z funkce náčelníka vn. odbo
ru pplk_. Al„ Kožucha a zbavuji je a okamžitou plat

ností výkonu elužby,. ~ uvolněné funkce jmenuje nové 
f\.mkcionáře n~ elník HS StB po dohodě se stranickou 

organi z.aci. 
Současně Ukládám náčelníku HS StB, aqy H svými záatuP

ci zajistil řádey cnod elu~by v •oulaou • práTním řá
dem &35R, akčním programem stranY a zabezpečil tak T 
souadu • polednový111 vývojem obnovu dobrého jméxia 

věech složek ndniateratva vnitra. 

J. Kacrová opatřen:! ,provedená po 20„ srpnu 1968 sv§ voln~ 
býv.nátn.ěstkem minietra vnitra pluk„ Viliamém ~lgovi

čem, na I„ správ~ mir..vnitra, jsou neplatná. Ukládám 
:řád:n~ jmenovaným vedoucím funkcionářů.m I. správy W, 
aby se neprodleně uJali svých funkcí a zajistili ř•ád

tlý chod služby na této složce. 

4„ Náčelníktm 1-S StB a správ StB ukládám, ab.Y u těch 
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příslušník/I Stll, kteři se dopustili trestné činnosti 

v souv.!slosti s násiblými opatřeními v naší vlasti, 

požádali přieluěnou Yojenskou prokuraturu o zahájení 

trestního řízeni, 
V této tak těžká době pro naěe národy vláda ČSSR oceňu
je postoj a obětavou práci přiolušnílro S!ill, Vyzývá• 
všechcy př:íelušníky SNB i příslušníky ostatních složek 

IIV, aby nadále plnili jen ro•kaey syÝch nadři•en.ých 

v souladu se zákony republiky a poky !lY legální vlády 
ČSSR, 

Ukládám všem přislušnílrum SNB a pracoTnilrom všech složek 

Národní bezpe~nosti, aby vedle :řádného plnění svých úkc-
10 pomáhali všemi prostředky a silami všem legáWm 

orgán/un zajUtovat zvládnutí eloži tých úkol O v této 
mimořádné situaci. 
V Praze dne 24. srpna 1968 Ministr V'l.itra Joaet Pavel 

v„r. 

(.Práce, 26.8.1968.) 

10,00 hod.Čs. rozhlaol V rennfoh hodinách •aéala výměru, p\lvodně 
nasazených sil okupačních armáa. 

V dopoledních hodinách zasedalo pl'edeeOnictvo JI& KS~ v Fraze. 

Zprávo o zasedání. pfeds~nictva_MV !:Sl! 

V sobotu 24. srpna. 1968 zasedalo předeedn1ctvo KV KSČ„ Pro

jednalo současnou mimořádnou situaci v Praze. Schózi řidil. 

člen přodsedr.ictve 1'v KSČ a tajemník NN KSČ Praha •• J. Li• 
tera. Byla vyslechnuta zpráva o dosavadní činnosti nově ZTO

leného předsednictva ÚV K.Sl!. 00:pol~dne pokračove.lo zasedání 

městského výboru za účasti večouc.:í.ch tajemní~ obvodních 
výbor.l KS~ a přijímlo nezbytná politická a organizační 
opatřeni v duchu dokumentů a závěl"O. ~IV" toimořá<lného sjezdu 
KSČ. Sou<:ns:n~ posoudilo nezbytná opatření k zabezpečení ži

vota občanů měste, narušeného okupačními j€dnotk.a.m1. Vzalo 
na vědocú kroky• které v tomto směru podnikla raOa Ná:rodn:í

ho výboru hl. m. Pral\)'• 

Wedsednictvc MV KSO Praha konstatovalo, že j~dnou z podmí
nek jeho normální činnosti je osvobozeni člena nově zvolené

ho ptedsednictva ÚV KSI\ a vedoucího tajemníka IL'V KSČ Praha 



soudruha e. Mmona z internace, v níž Je oč pM'ého dne 
příchodu okupačnich jednotek de Prahy. 
Během zaaedáni cyla proto vyslám delegace pf-edaednictva 
li.V IBČ Praha na sovětské velvy•lanectví • mléhavou U
dosti, aby byl •oudruh ~imon propuštěn a ..,hl ae ujmout 

ř1z•ní pra!•ké měetaké organizace. 
Delegace byla za•tavena kordonem vojenských sOTětakých 

jednotek, které stoji kolem budovy velw elanectví, a na 
Její f.ádoat o rozmluvu • velvyslancem 5$.)R &rvonmlkea 
přišel pteO budovu ataěé A.JA.Peršin e sdělil d~legaei to
tol Sovětské1111 velvyalansctvi neni nic známo o internová
nl arudruha B. Šimone. Jruto dlplomatic.icy zastupitelský 
úřad nemóže pátrat po aoukroDzych osobách. Není jim také 
nic známo, že by zadržení B. Šimona provedly vo~'tenaké jed
notky. Nakonec k ódiw celé delegace doporučil, aby 3e 

se svou žádostí Obrátile na Ve~ejnou bezpečnost essR. De
legae~ přesto po~ádala, aby soWtská velvyslanect~i učini
lo vše pro vyhledán! a osvobození soudruha Šimona. 
Krátce po návratu delegace na zasedání předsednictva W 

KSČ telefonoval atašé A, M. Perěin a podal pl¼dsednictvu 

tu to infor!Il&ci • 
1. Sovětské velvyslanectví Oělá věe pro to, aby byl s. 

Šimon vyhledán, uvolrňn a aby mohl pfevzít svou funkci. 

2. Požádal, at'q rodina a. Ši;nona byla ubezpe:Sena, te se 
a. Šimonem Je vše v pořádku a aby se o něj nezneklidňova
la. }. Dále přislíbil, že jakmile obdrží sovětské velv,ysila
nectv:í další inforllUlce, podá ihned zprávu předsedrůctvu 
MV !<SČ Praha, 

(lludé právo, 26,8.1968) 

Zpráva o eitµQci v Praze 

Sob~AoPgledne_v_Praze 
K vojenským zásahóm. došlo na Václavském náměatí, Staro

městském nám~stí, na Karlově nárněatí, u rózhlasu, v okolt 

i.1'v lGČ, na Palackého mostě ze sm!chovské strany, u leten

ského tunelu a na některých místech došlo k !Denším d;í,lčím 

záeahůmo Jsou óbsaz~n..v buCovy městského výboru, krajekého 
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výboru o. obvodních výbore strany, Státní banka čs, a jej:( 

pobočlcy ,- lTaze l a 9, dále Cbchodní banka, Živnostenská 
a Investiční banka. Cbsazena jsou nádraží Hlavní a Střed. 
Z poi!t mají okupanti obsazenu llěstekou telet'Ollll1 ústřednu, 
lolěetskru telegrafní ústřednu, úathdi a lo!ěetekoo správu 
epojO a lolěotskou telekollllllikačn:ť správu, Redakce prablc;ých 
deníku a některé timrey, napl', závodu Svobooa, dál• Čs, 
tisková kancelář, ~. akademie věd, Svaz spisova.telfi, 
filosof'1cká a právnická. t'akulta. ústředí novinářO, mini~ 
eteret"" vnitra, zahraničí, zahraničního obchodu a ndni
sterstvo ~ a ;,l'edsedn:l.ctvo vlády jsou tál okupová

ey, C&upačni jednotk;y •• nacháze ji také „ náp:raTI1ém zai':í
zeni Pankrác, v rozhlase a televizi. O:Jsazeny jsou všechrzy 
dilleži té kownikace a moa ty, 1 pobočJcy n. p. Benzina na 
letištích l<ull)'; s Kbely, 

(l.d.dová demokracie, 5,zvl, v,yd,, 24,8,1968,) 

11,25 hod, Čs, rozhlas V'.{Oílsl projev V, Šil.hana, WlwJe za 
podporu, která byls poskytnuta 1lv KSČ a XIV, mimořádném 
sjezdu KSll, Děkuje všem inatitucím, které poskytly ... te
riální fondy, spojení, ubytování atd, Dále hovol'il o nor

malizaci v nenormálních podmínkách, o to111, že 1lv atále těs
něji spolupracuje e vládou a Národním shromážděním, sjed
nocuje postup a prostředky politického vlivu za uolrutečnění 
cíld XIV. sjezdu, !vní ÓV KSe proozyšlí další postup a oče
kává přílet delegace z lloskvy, Po příletu bude ihned veřej
nost informovet. 
President Svoboda vzkázal z Moskvy, aby do příletu d~lep
ce nebyla podniknuta žádná opatřeni, která b;f ztilila jed

nání v J\!osltvě. 

XIV. sjezd byl označen za permanentní, nejd~ležl. ti!jěím 
úkolem bude příští federace. lia otézlw reportéra, jaké bu

de ~pojení stra,:zy • neatranílcy a jinými politickými stra
nami odpověděl V. Šilhan, že mezi komunisty a nestraníky 
vznikla dnes pevné jednota, To je dOlcazem, že 1lv XS~ dělá 
polttiku, kterou lid si žádá a očekává. Potvrzuje to i 
vstup mlatlých oo atrarzy. 

otázka reportéra, Jak to vypadá a pracovnílcy aparátu? 
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V. Šilhan odpovídá, !e většina v Praze se pl'ihlá•ila k 

práci pod novým vedením straey. léměř všichni •• dali plné 
k d1epoeic1 nově zvolenému 6v KSČ. Pracuje jil řada •lrup1n, 
kter, dělají rozbory a rll.zn~ propagační lllB.teriál;v. 
Hospodářské otázley: 'ryto mimořádné dny přinesou obrovské 

hoepodářů:é ztráty. Nelze předvídat události, ale t;yto 
ztrázy IIUO:Í být nahrazovány. Nikdo nám nic nedá, l!JUSÍ •• 

ekl1d1 t obili, chmel atť!", Jsou ji! urči té pí'ehledy o skliz
ni• kraJd, hodně jso,, ztratili, přesto však jsme něco 
zíalcali - vle•tenect•í lidi,;' 

o,J.ast zahraničních stykll.1 V těchto hodinách máme a nadále 
rozvíjíme mezinárodní kontakty, Dochází nám odpovědi na 

rezoluci p:t-ija.tou XIV. mimořádným sjezdem KSČ. Sna:!:íme se 
objektivně informovat, 

( Zkrácen;/ záznam.) 

11145 hod, Zpráva čs. rozhlasu; a sovětského velvyslanectví se 

instalují tM televizní paraboly. 

121 00 hod, 

Eene!:á:!J\l'. pr21c!,r~~.III.. ~ gl~vní_v2J~n~ fr~lc!,~t2r_~ 
J!dlilují 

Vojenská prokuratura provečla na záklacě zpráv vysílan;/ch 
rozhlasem o zatýkáni n,;š1ch občanll. orgáey Státní bezpeě

nost1 a o propuštění vězň~ z pank.rácká věznice eovětskými 
orgán;y šetřeni a zjiat1l8, že do 12.oo hod. dne 24. srpna 
1968 nebyl zatčen pfiolušr.:ťlcy vojenské kontrarozvědlcy 
žádný přielušnik čo, ar!láily. Stejnl' tak ž.ádn;' příslušník 

vojenské kontrarozvědk;y nebyl přítomen při zatýkání civil
nfoh občanů. 
Cbdobnou prověrkoo u orgánj Státní bezpečnosti nebylo 
zjištěno, že by oficiální orgáf\Y Státní bezpečnosti zatýka

ly přioluilnilcy našeho státu, Zjištěno však bylo, ~• mimo 
vedoocí státní činitele byli internováni tři vedCilci fun

kcionáři Státní bezpečnosti a to podplukovnici dr. JanJcrlo 

a Formánek a major Pešek, co~ prcvedl.y cr&ány sovětského 
velen!. Vojenská prokuratura činí krok;y k propuětěni těchto 
::"'~1nkci onářll. 
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Še-ním ve věznici na Pankráci a v llu,;yn1 bylo zjištěno, 
že do těchto věznie nebyl dodán kromě několika krilllinál

ních l!ivltl žádrey z natlich občanC!, K:ro!llě osob, kterým 
okončil výkon trestu, nebyl nikdo propuštěn. 

Pckud vef'ejnoet je nebe bUde informována o ~atčeni někte

rého z ndicti občarn\, necht o tom ihned informuje orgúey 
prokuratury. Současně apelujeme na všechny orgány mini

ateratva vnitra, aby dOaledně reapektoval.J,· náš pl"ě.vní 

fád. 

(Svobodná ~TIC, č.26, 27,'8.1968,) 

12:,10 hod. Čs. rozhle.a: Po Praze Je rozšiřováM 1.práva„ ie 
.!. lub-ček byl odswze-n k treetu smrti. Jde asi o provoka

ci, aby lid prudce reagoval proti olcupantt1m a ti pak 
mohli náš lid ""sakrovat. 

12,20 hod.~rávs ~ •• rozhlaaul okupanti prohlížejí všechna 
auta při jiždějící do Prahy a pátrají po tiekovinách, 

12,40 hOd, 1'e, rozhlae• Dnes celé dopoledne létaly nad Prahou 
sovětské helikoptéry, které mají lokalizovat všechey 

vyaílačley. 

12140 hod. &. rozhlaa1 Velitel.é okupačních jednotek zprost!'ed
kovs11 rozhovor v. Pavlendy s o. Husákem, který je doeud 
v Aloakvě. G.li.tsák ad~l11 1 že se epolu s A. Dubčekem chce 
zúčastnit sjezdu !:SS, !,li •• proto počkat a! do jejich 

návratu 1 k něl!llž prý dojde' brey. 

121 50 hgá, čs. rozhl.as vysílal prohlášení rektora Karlovy 

university v Praze prof. dr. Sterého. 

n.10 hod, Čs. ro:zhlaal Nad Prahou létá neustále vrtulník, 

který shazuje letál<;y a ProYoliním !'ěti vlá<l, 

(Uvefejněno v ""'teriálech z 21,srpna.) 

l:J,20 hod. Čs:. rozhla• vysílal výzvu MravotnÍh• výboru 
!IS národním výborům, aby pomohli' starým občanům, ktel'í 

jsou bez pomoci. 

13,}0 hog. ~skosloverulk,ý rozhlas začal "ětai'etové" vya:ílán:í. 

Krajové stanice si předával.J" slovo v pravidelném sledu. 
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Krátce pg poledni 
V sobotu po obědě obdržela čs, vláda z >loskvy tyto infol'

mace: President republiky L. Svoboda i rlelegace ae prý 

d:ívaj:í na dosavadní jednérú jako na konstruktivrú, • 
vyhlídkou na dvoustranné pMjatelné l'éi!en:ť, President 
republiky 1 delegace požadují uvolněrú zadržeeych čini
telil, aby mohli plně v,ykonévat své funkce a obnovit čin

nost ústa..-ních (l['gáoo, llru.há strana to prý ptijímá • 
porozuměním, Dalě:ť podrobnosti by byly v těchto hodinách 
předčaené, 

Vláda upozorňuje, !e podle dobQdy a presidentem republiky 

L. Svobodou pouze ona dostává autentické informace. 

(llladá fronta, i.zvláštní vydéní, 25,8,1968,) 

1,,50 hQd, ea. rozhlas• Dnes ráno došlo na LibeĎ.ském mostě 
k sti'elbě mezi přísluěrúky bulharské a soviit•ká armády. 

Odpo1e<lne /?/Rozhovor• členem předsednictva 1N KSČ Zdenkem 
He- jzla.rem. 

HJ?.!lltiJ!!e_• n~tj/!I Henem :efedsedniotva 1N tsč -_Pár_minut 
se Zcls~m lle jzlarem 

Volná sobota. Ta, kdy I,.,bček ne1111'1že azyalet na :fotbalové 
utkáni• při němž by trošku pookřál, ministr Pavel se ne
m.že mazlit se zahrádkou a Zdeněk He jzler, člen nového 
předs•anictva 6v llSČ nemá čas cr;ys:t..t na zasloužený víkend. 
U jeho pracov!\Ý si lidé "podávají kliku" - a tok na chvil
ku JSme to i azy, 
ZN: Jak vidíil a jak hoonotí!i si tusci a né1"'du lidí v této 
chv:íll? 

CIDP~: l'ředevěfa Vidím téměř naprostou jednotu v posu
zování tragická eituacet do níž se země v dMledku okupa
ce dostala. Náš lió tuto okupaci, která je jenom zcela 
neuvěfitelnou licoměrností vydávána za pomoc bratrských 
zemi, jednozaačně odsuzuje a nenechává o svém postoji 
nikoho na pochybách. Uf skutečnost, že se nepodařilo 
vytvořit nějaké kolaborantské stranické a atátni aes~
peni, a že se v této souvislosti px-ohlášení "spojermo.• 

o tom, že je někdo do naší země pozval, jednoznačně odha-



luje jako nepravda, je toho nesporI\)'m důkazem. V tomto 

postoji lidu převládá hluboké rozhořčení nad porušením 
suverenity a nad brutálrúm zásl'lhem do vnitřních zále!1-
tosti země. •iněn:í lidu se plně ehoduje s postojem, lrt.,.. 
rý zaujal mimořádný XIV. sjezd KSČ. Neprostá jednota at:r,,.. 
n:I a lióu Je ekutečnosti. 
V postoji naprostého ooporu k okupeci se samozl',,jmě tu 
a tam projevuji určitá nervózní, extrémní stanoV"l.sks, 
která nevycházejí vi!eyclcy ze •IIIY•lu pro real1 tu dneěn:ího 
dne, at už jde například 1 o dobře míněné pokusy o mas.,.. 

vá vystoupeni a demonstrace, ai uf jae o určitá polltic

~ hesla; ale takOYéto extremní jevy nej.eou dominantou. 
Je ovšem třeba před nimi varovat, protože zoetřují vn1 tř

ní napětí a přivádějí potom k nebezpečným srážkám• oltu
pečními jednotkami, při nichž jsou zbytečné ztráty na 
hodnotách 1 životech. 
ZN; Co bude s těmi soodruli.y, kteří jsou internováni, at 
už jde o Dubčeka či ostatní? Je to součástí jednátji •• 
Sověty? 

ODPO\IM; Nelze si představit žádné jiné pojetí jednání: 
osvobození protizákonně internovar,ýoh státních astra
nických činitelů, návrat do funkcí a evobodn,ý výkon těch

to 1Unkc:i., atejně Jako okamžitý svobodn,ý chod všech 
státních a straniclcyich organieml je poč!le mého soudu pod

mínkou k jakémkoli dal!iinu jednání. Takové stanovisko 
také zaujal IlV„ sjezd. Jménem ~skoslovenska nemlže v 
dané chvíli vystupovat nikdo bez Dubček.a, Svobody, Čer-
nika, Smrkovského, neboi Mrod žádnou jinou representaci 
neuzná. 
ZN: Lidé vyarží, ale doušek povzbuzení jim pt-1iae vhoa. 
Co je v této chvíli nejpovzbudivější? 
OOPOvffil: Domnívám se, že sem patří oéhodláni na~eho li
du česá.hnout znovu plné suverenity státu. Druhcu takovou. 
skutečnosti je, že se podařilo uskutečnit mimo.řádcy XIV. 
sjeza strecy e dát st~aně nové vedení. Třetí, že presi
dentem reµ;,bliky byla zahájena jednání a nejvyššími před
stav1 teli Sovětského svazt:Jt_ je ned~je 1 že tato jednání 
povedou k příznivým výsleC.kům, i když bohužel po tom, co 



c• se stalo, all\)/al pro :realitu říká, že likvidace tohoto 

stavu nebude jednoduchou, Mi lcrátko<lobou záležitostí a 
fe bude v.yfsdOt'at značné kázně a uTědomi!loeti 1 v řadách 
naěich <>bčaoo, Bude t• velmi tě!l<é, protože situace•• 
maí hěi t ,- ú,lllll státu a lidu, ovilem nep,i jde to e.•1 
tak jednoduh jek by oi lidé přáli e jek by odpovídalo 

srqslu pr• sprave1'lnoet. 
ZIII Oo b.v• chtěl ještě říci lidem? 
rorov:!\15, llád bych jim řekl, aby setrvali ne pevném posto
ji, o<lmítajícÍlll okuJ>ie1, aby přitom zachovávali klid a 

rozvahu• protož;e klid a. rozvaha jsou vždycky účinnou 
zbraní elabi!ích a jsou jed1eym pomocníkea: pravdy v tako
výchto sporech! Aby věřili, že ve dvacátém etoletí, v 

Evropě a v takové um, jako je nalle, je nH1yalitelné, 
aby byl uskutečněn okupační režim ve jménu aocialiaw, 
Zlh Chtěli jollle vědět, co dělá nově zvoleqý člen ústřední
ho výboru • •volné 80:botě• kromě toho, že ai našel čaa pro 

11'e ••• 
(]l)POvf:!í t Nové vedení atraey má přirozeně nesmírně obt:!žné 
pracovni po<lmfr,lcy. lló:atnosti a technická zař!zení strallY 
jocu blokovány okupačními vojsky. Není pocr.yb o tom, lle 
•• yYskytuje leckdo, kdo by rád toto nové v•oení odotra,
n1l• a tak práce je vlastně umožňována jenom neel$ehanou 
obětavostí o uvědomělostí pražských funkcionálu, dělnílro 

pražských závodů a milicionářů, Vyvíjí•• v obtížných pod

mínkách, ale nové orgárzy strany pracuji. O volné sobotě- v 
této situaci neoože být samozřejmě i'eči, 

ZN, Jsi ve spojení se všemi, které k práci pot~ebujeě? 
llejaou něktetí soudruzi nezvěstní? 
Ql)povj!jj, llhe základní potřebná spojen:i, Pocl• eycn infor
,..c:! nikdo nepřibyl k internovaným soudruMm z počátku 
těchto tragických událostí, Je velmi potěšitelné, že i 

soudruh Cíeaf a snad 1 Špaček jsou na svobodě. 
ZN1 Jak to vy padá na rozhlasových vy s Hačkách? 
OllPovll!l: VyeílačJcy - i když v podstatně omezené míře „ 

pracují dále, stejně jako rozhlasová studia, Vysílání roz

hlaou ovšem velice trpí ~echnickými a organizačními potí~•
mi, je! vyplývají z toho, že je vyřazena ústřední budova 



Čs. rozhlasu.i. vy aílá se díky obrovské oběta•os ti :rozf.le
eo,r,ých pracovnfrl. Je pochopitelné, h ee přitom vyal<;ytu
ji některé nedokonalosti v obaahu i fwmě, protoie ptiliě 

mnoho ztlleží na indi viduálnim přístupu pracovnilo). ne. 

jednotlivých pracovi~tích: Tu a tam proto dochází i t 
neověfenéDJ. zpravodajství nebo k méně kvalitním komentá
Mm apod. Ale veřejnost oceWje ptedevěím to, !e rozhla• 
přes všechey obt1le stále ještě pracuje a informje. 
ZNI Chtěl bys Jelitě l':íci něco jsko člen pl'edaednictva 

ústředního výboru1 

ODl'0Vll:l!i Uóálooti Ve straně kolem mimořádného XlV. sjezdu 

jsou poole mého soudu hiatoricl<;ým.i udál„tm:1.. Strsns tím 
dOVl'šuje polednovou etapu absolutního odklonu od stali
nism a přistupu~ ke skutečně československé socialistic
ké politice. Do..::fám, že se novéI!ll úetfedrú'.mu výboru přes 
ohromnou složitost situace podali udržet ono postaveni 
strany v č~le lidu, jak je od ledna ziakalo~ kdy~ zakládá 
možnost opraY'du nové, lidové a demokratické politiky v 
mře, která dosud nikq;' a nikd6 nebyle komnistickou 
stranou dosažena. 
ZN: Domniváě ee, le nestraníci, ktefí tebe a tvé spolu
pracovníky obklopuji, podávají tím oiaturitu občanek, 
zralosti ve vztaliu :Cfl stran~, 1 kd,yl ve- straně nejsou? 

(l)PCV'.~!n Nepochybně. Toto ohroinnff ztotožněni strarzy a 
uau, i to, ie mezi straníky a neotro.nílQ, v této chvili 

není rozdílu, je toho důkazem. Mam za to, že organizace 
straey by měly neprodleně přijímat nové členy do strany, 
zejména z tad mládeže, Že by měly be• jalcjchkoli forir.o.

lit přijímat věechcy, kdo ae chtějí ptihlásit do atraey 

llubčeka, Černíka, Smrkovského a dalěioll, jejichž jména 
psali na transparenty. Stram by měla Vf! všech svých 

organizacích pamatovat na to, že potřebuje do svých řad 
získat každého 1 kdo se dnes projevuje jako bojovn1k za 
státní suverenitu a československý socialismus. 
ZNI Není proti stsnovám strany, když se přij:í,,.,jí nov:/. 

členové, a,bJ'Ch tak řekl, "z fiekUft? 

ODPOV:~ih Domn:!vám se 1 že mimol"ádná situace umožňuje 1 
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v tomto směru mimořádné opa tření. 

( Zemědělské noviny, 25.8. )968,) 

l4.00 hod+ lls, rozhlaU 
.Předsednictvo ÚV KSO prosí pi'edst tuto zprávu: 
Předsednictvo ÚV KS~ v souladu s ~'stoupením al.ovenakých 
delegáte, kterým okupační armády nezabráni).y účasti na 
XIV, wimořádném sjezdu KSe, prosí Slováky, ecy nepodlé
hali desorientačn:!m zprávám o odkladu sjezdu KSS, které 
vyvolávají v českých zemích znepokojen!. Pova~uje za 
dtl.ležité, aby se sjezd KSS konal za všech okolnosti a 

bezodklndni. 

14.20 hod, ?e.Mjeno pokračováni 85, mimořádné ech~ze před
sednictva NS /přtruěeno v 15.20 hod./, Z program,: 

Situačni zprávy zt závod~; zpráva o jednání a stanovisku 
některých kollllnistických a dělnických stran; dále jedná
no o si tuaei v justici, /111,teriálY NS,/ 

15,20 hod. Čs. rozhlas vysílal informaci V. Pavlendy o jeho 
telefonátu • o. Husákem: l) Postupuji v duchu mandátu 
předsednictva ÚV KSS; 2) Usilují o čestné řešení, které 

diktuje rozum a zájem našich národ<l; ,i Uaá, abyc!Jom 
Jejicli úsilí podpořili rozvehou. Vráti •• zítm (tj. 

čneo, dodává .Pavlenda) a dobrými výsledli;y. 

15,25 hod, Vysílaě dv KSČ: Výzva všem orgánlll! Lidových milic! 
na celám území Československa. 

!!l~"l!í_~b_l!dpvfch !'.li!1~í_s2ě!uJ•l 
D,lležitá zpráva pro věecliny orgány ~iéových milicí na 

celém území Čeakoslovenska. Vzhledem k tow, že ochranu 
pořádku na našich závodech považujeme za vnitřní věc děl
nické třídy, a protože je nutno zajistit, aby Lidové mi
lice nemohl;y být zneužity pr,ti. zájmll.m pracujících Česko
slovenska, vydává předseěnictvo ústředního výboru KS0 

a hlavní štáb Lidových milicí následující pokyny pro 
všechny jednotlg< s štáby Lidovýcli milicí: 

l. Provedte ihned, pokud ještě nebyla uakutečněna opatře
ni platná pro eignál Únor, Ókol plňte zatím v civilu, 
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2.- lo.š:í se věeehna dosavadní hesla, protože jimi mohw 

disponovat nejen českoelovenak, orgány. 
'• Udri!ujte nep!'etl'ži tě tě■n,ý styk N nýlli atranick,ýlll 

orgál\Y a plňte výhradně jenoa jimi vydané pokyey. 

Pocepsáno Pl'edsedniotTo úeti'edr.ího výboru l/:olllnistidcé 

strany l!eskoeloveneka a hla>vnf ětáb LiOových Jid.lici. 

(l\ldé práyo, 25.8,1968.) 

O!lpo1edne.První tiskova konference es. vlády. 

fry~ !i~k2vt !o~f!r!n2e_~š1 yl~dl: E°'2 tl!vně~-a~1 
Předsednictvo vlády je zablokováno, na jeho OJ.dovu mi:i'-í 

ze všech avěto'1$ch stran hlavně: ta~, v parčíku na Klá
rově stojí v palebné µosici děla. Banální pohled, ale 
zbyli tur1st1 •• ždil>cem odvah,)' si U!OSti'ují objektivy. 
Na památku. Pl'edsednictvo vlády je zsl>lokováno, ale vlá
da pre.cu~. Dvacetdva ministrů se schází, Jedná, rozho
duje, podává o své činnosti zprávy parlamentu, \lCržuje 

kontakt s novYm ved~m stre,ny. Oe čtvrtka má I:B.še- vláda 
i některé presidentské pra.vomocij protože preeident je 

mimo území OssR, Pobyt •• prodlužuje, lidé joou neklidní 
a novináři žádají informace. Tak ee 9e~la v sobotu odpo
ledne prvtú tiť>k:ová konf'erence, doslova pod hlav!lě.ni 

ňěl. Informuj:! ministři Valeš a Rázl. Několik odpovědi: 
situace veela vládu k političtějšÍ!lll řízení, teprve ted 
vlastně pracuje jako skutečná vláda, neřídí jednotlivé 
resorty - koyby tento styl přečkal óo nor•lnich dob, 
bylo U'J to skvělé. 111tinistr vni třn:ího obchodu Pavlovský 
se zúčastnil jen jeCiné z těchto sct.ůzí, ve čtvrtek se 

omluvil nemocí své manželky, v pátek nepřišel bez omluvy. 
Vnltřni obchod tedy řídí r. náměstek ministra. 
Jeden člen vlády je v neustálém styku s pa:i:·lamentem,
někd,y tam i spává. Ministr Colotka je v Bratislav~, je 

to právě v t~chto dnech velmi účelné, zajištuje spojení 
na Slovensko. Členové vlády jsou ve svých postojích pev
ní, od přijatých etnnoviselc nikdo neustoupil. Pavel nerú 
zatčen, naopak, pfevza.l i úsek ~tátni tez~ečnosti, který 
až dosUd spravoval jeho ná~ěstek Šelgovi5 - ten neni 
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dosažitelný a byl zbaven fu.nkce. 

Členové bezpečncst1 v Praze se chovají skvěle; je to 
ostatně znát na dobréc vztahu obyvatelstva k nim. 
Generální prokurátor se účastní od pátku schůzí vlády; 
oznamuje, že oa úterka nebyl nikdo zatčen z pol1tických 
důvod~ a pravdě neodpovídá ani to, že na Pankráci pusti
ly okupační jednotky z vězení několik lidí. IC hlavni 

vPci bylo zpráv bohužel málo: je zajištěno spolehlivé 
spojeni přes naše ruiniaterstvi;, zah..t'ani::í,- z hioskvy 

přicháze ji mirné optim1$tické zprávy I ale každéru je je.s

ně, že jednání jsou nesmírně obtížná, Piller, Bilak a 
Indra nejsou součástí vládní delegace. Kdo je delegoval, 
vláda neví. Oficiální cestou ani n€přišla inform.e.ce, 

jestli•• na místě připojil k delegaci někdo další, sni 
se neví, zda odpovídají pravdě zprávy, že jednání se 

účastní i soudruzi Dubček a Černik, Ministři by toau rá
di věťili, stejně jako oznámeni, že•• Dubček zúčastni 
mimořádného sjezdu Komunistické strany Slovenek1;1- Okupač

ní jednotky se pokoušelY jednat s pražským primátorem, 
ten je však odmítl. Vláda doufá, že se president brzy 

v:ráti. K:lyby dohoda byla pro nás neBnesi telná nebo poni

Žajícit kdyby ji vláde nepři jnle nebo abdikovala, je 

možey i vznik tvrdého okupačního režimu. Naší silou je 
spravedlnost a ječnota ... e. také ovtem klid bez provok,1.ci, 

k němuž vyzývá~ 1 naše čtenáře. 

(Politiku 2, 2ó,8.l968,) 

15.J? hod. Zpráva Čs. rozhlasu o situaci v Praze. 
Vče:ra byla obsazena telefonní ústředna s odstřelována 

budova Fudého práva. V noci z 2,. na 24. strhávali přísluš
níci ok~pačnich vojsk plakáty e vylepovali pod ochranou 
obrněrijch trahSportéró provoláni vlád zťičnstněných na 

obsszeni naší republilcy. Ze první 2 dny, tj. 21. a 22. 

srpna bylo v Praze J07 ran~rzych a 18 mrtvých. Z toho 
10 zemfelo v nen::ocnici. Velké průao·slové závody nepracují J 

avšak č&st o.::azcn.stva se r:r.es, v sobotu dostavila do prá

ce„ Potrtivir:.6.řsk.é závoCy p::'acují 1 pek&:r-ny a rnlékárcy však 

žádají dobrovolniley oo 2. a 3. směnu. Horší je si tuaoe 
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s ma.serr:. a tuky. V okrajových čtvrtích přiapívaj:ť. k zásobo

vání okolní JZD zej:n~na dovozem brambor„ V:,-•skytují ee pří

pady zabavování potravin okupačnimi vojs~ při rozvozu. 
Výrobní závOO,y dávají k disposici dopravní prostředky k 

rozvozu potravin. Podle dohody XV .:něsta Pra.tzy s ibkupačními 

vojsky bude možno rozvážet pot:;-avin;y 1 v noci, ovšem vozy 

musí být náležitě označen,;. Včera se také obnovila městská 
doprava. Dne2 x>«no jezdily trsawaje již přes stJ""ed města. 

Zpráva z Prahy. 

~gč~k_,>V,: j;l';fdy 
.Praha se přt'!s noc změnila. Okupanti strhávali hesla, plaká
t;;' a výzvy k občani1r.a! Zbytečn~J Ráno se objevili nová. 

Praha ;• jediný velký plakát, Okupanti jděte aoot.l 

A ještě jedril zm.ěnu zažila FrPlla v noci. NA výzvu čs, le

gálního rozhlasu byly strženy vi1:iechny tabule s označerúm 

ulic 1 do!ll..\l Místo nich se na zdech objevil;y .nápiny -
Dtlbčekova třída apod. TeútO nápis nese i jedna hlavrú uli

ce v Libni. 
Frah.e se prost~ zt:00.r..ila v Dub~ekoVjt třídy. Ai se: okupanti 

nebo zrádci a kolaboranti orientuji I !lají podle čeho 111 

"Palb:1 i na peko,ře" 
1'&!_1k_.\1!:o~i-e!,lb ffi!U _ 
Poblíž sovětskiáho v.elvyslane-ctví v ulici Pod Kaštaqy jel 

v protisměru aovětsQ tank. Bezohledně narazil do plně 
obsazen4ho embéčka, jehož pí~edni část zcela zdemoloval. 

z.e srážky s obrněncepi vyvázla. osádka osobn:ťho automobilu 
s vážizyn;i zraněními. 

V sobotu ráno již byly v Praze k dispozici nově V'Jlisované 

gra.modeslcy a pro!llái~íením mioořádného XIV.sjezdu KSČt 

Podle zprávy z pražslcych nemocnic bylo z.atim ošetřeno 
,2a čs. občant, osm jich svém zranění podlehlo. Charakter 

většiny zraněných hyl stťelného rázu. 

(SvoboCti, 25,8.1968,.) 
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V edpoledních hodinácb, Velitel okupaěn!ch jednotek ve městě 
vyhh\sil zákaz vycházen! od 22', do 5, hodiny ranní, 

liozlcas vojenalcéh~ vell tele Pralzy „ Sthdočeakého kraje č, 3 
k •patřením ,ůči •prot1aoc1allst1clcýlf' liYlila, 

24,srpna 1968 llěet• Praha 
Prousociallsticlcé síly se pok:cuilí ruěit normlní život 
v Praze a vyvolat kolllf,likace ve městě, přičemž se zaměi'ují 
na rozdlll,Ýchéváni nacionalistických vášni a nepfátelaké 
činnosti proti sociali•1111 oddaným silú hlavního města 

1!eakosl0\l'enoka a proti bratrským národům, kteří přišli 
lidu 1kakoslovenska na pomoc. Kontrarevoluci onáf.ské• 
nept>átelské živly, které se snaží, za každcu cenu zostřit 

situaci, sahají k nebezpečným, provolcatérským čin~m a pá

chRjÍ těžké zločiny, 
llyli zavraMl!ni příslušníci sovětské armády a zapáleny tan
ky. Diversanti ee pokoušejí rušit spo~ a dopravu a tim 1 
zásobováni obyvatelstva potravinami. 
K zastavení provokatérakých, veřejnost ohrožujících čind 
protisocialistických živlO. 

rozkazuji: 
l, Velitelé armádn!ch čáot:! a jejich oddílO. učiní nejrozhod

nější opatřeni proti osobám, které ae pokusí přepadnout 
příslušníky spojeneckých srmád, odejmout jim zbrMě, 
zru,molini t činnost vojenské techniky a rušit zlonzyslně ve-
ře jný pofádek. 
2. Cbracím se znovu na vi'!echny občaey !llěsta Pralzy a Středo

českého kraje• na orgány státní moci a veřejné bezpečnosti, 

aby zabránili veškerým provokatérslcym pokusům a jakýmkoli v 
činům nepřátelslcy>ch osob, které by ohroiovali veřejnost„ 

Vojenský velitel města l'rahy a Středočeského 
kraje gardový generálporučík I, Veličko, 

V pt;ůběhu dne jednal~ předsednictvo 1lv KSČ se zástupci vh\dy 
o politické eituaci. 

'!: ~e1!~ 201i!i~J<;íct Jr,i~t, 
Včera jednalo předseOnict\t'Q úst.!"edniho v;ýb oru RS~ se 

zástupci vlád;y inž. Suchardou, Cr„ Kadlecem a U.. .. :Jaluškou• 
Znc,n_;_ byla :n tor:1to zvsedání potvrz,;r~ nnpťcstťt shoč'n !:úzorLl. 
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Podobné jednání proběhlo i se zástupci Národního shl'omáždě
ní, kde už je přitolll!'lo téměř 200 poslanců, kteří nepřetrži

tě zasedají. lí'., Mestek označovaný nápi!\Y na pražských uli
cich za vysloveného kolaboranta. a zrádce t zaslal Národním 
shromáždění dopis, v něml! se distancuje od olcupantd. K. 
Mestek v dopiae píše, že si zachová své rozdílné názory, 
pl'O něž nepodepsal první prohlášen! NS, ale staTÍ se proti 

okupaci. Toto prohlášení lze považovat za př!znak rozkolu 
v kolaborantských Silách. 
l':t-edsednictvo 1lv xslj vyeyvá, aby pracující dobře uvážili 

každou stávlcu."Stávkám je třeba dát proll\Yěler;t politický 
ctuarakter, aby zapůsobil,y na veřejné mínění. Stávky, jež 

pMnál!Oj:í jen ekonomické škody, nemají politický vliv a 

olcupantOm nevadí. 
Předsednictvo Bále konstatovalo, že se konsoliduje práce 

aparátu atrartY pod vedením t.hrtina Vacu.li.k.a, .který iná plnou 
dO.věru před•ednictva.· 

Z Bratislavy přišly věrohodné zprávy, že tam byl spatřen 
v doprovozu NKVD zrádc• Šalgovič, bývalý néměstet ministra 

vnitra. 
Oku.panti hrozí, že pfevezmou pod svw. správu železnice, 
nebudou-li !'ádně fungovat. Stejně tak v;yhrofuJí, že budou 
paral,Yzovat naěi armou, když se nebude chovat jako ned:íl
ná součást Varěavakého paktu. Naše sta.novieko je tu::ové, 

•• železnice musí slwžit našim potřebám. Pokud jde o armá
du, podléhá rovněž výlučně československým legálním orgá

nŮll a řídí se pouze zAl.:,,U našeho lidu. 
K dotazům vefejnosti, proč není gen. Václav Prchli.k členem 
nového ÓV KSČ sdělujeme, že gen. Prchl:ík má plnoo dll.věru 
stranického veden:ť. XIV. mimořádey sjezd xs!l de:f':l.nithně 
neskončil a neuzavl'el své jednán:í a ,!l!tlerál Frchlík je 

jedním z prvních kandidátll. pro dalllí doplněn:ť ÓV KSČ. 

( 2'emědělaké „ovL,.y, 2;;.a. 1968.) 

<l,rázky z pražských uJJ;c. 

,!.(o!!tr•!!t::i: 
Chodil jsem celé dopoledne ulicemi Prab.Y a díval se lidem 
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do tváM. ft,la v nich hrdost na svůj národ I na svou vlast, 
na evěho presidenta, na svého Dubčeka, Černíka, Smrkovské
ho, Kriegla, 1 kcyž jim je okupanti sprostě unesli, 

X 

Sokolovskou ulici projíždí okupantslcy transportér a jakýsi 
dóetojn:!k vyhazuje ""lé letáčky, Cbrací se a čeké, zda 
je někdo zvedne. Zvedlo je několik lidí, nečetlo a zapalo

valo, Transportér jel dál. 
X 

Na Staroměstském náměstí stojí děls. a kuloo,ety, kolem nich 

vojáci s nabi 1;ým1 oamopo.l.y, s prsty na spoul!tich. Nikdo ai 
jich nevšímá, nikdo re,rozmlouvá. Ze.to několik babiček se 
svými vnoučaty vytrvale krmi hejno holutů, Nevím, co si 
v této chvíli myslí sovětští vojáci, ale cožpak ty babičky, 

děti a holubi také pati'i ke kontrarevolucionářdm? 
X 

Na De~V1ckém náně stí stojí dloohá fronta před obchodem a 
potravinami, Kolem ní projíždí starý automobil. Z okna 

v,ylítne velký balík svobodných novin. ib:kám svobodných, 
1 kd;yž ti, cc J& paall, se rusí skrývat ve svém městě ♦' 

Utíkat před okupan1;y, a1e přesto chtě ji dát lidem pravdivé 
informace, Fronta se vlní, větchni čta.i, Opocál stoji 
okupantský gazík, najednou se rozjede a důstojník, sedící 
vzadu, hází do fronty také noviey. Lidé je trhají, zašla
pávají, háze ji do kaše, 

X 

P:řed parl,,mentem za tanky stáli dva ruští vojáci. Špinaví, 

WlaYen:ť, nevíro, zda také hladovi. Šel kclem starší pán. 
?;,stavil se a začal rozn,.louvat. Znol prý několik statečných 

osvobodi telt1 1 kteří v 45. roce přinesli Praze svobodu. '.fy 

jsme zvali do svých bytO.., nechali je vyspat, dali najíst 
a všechno, co jsire mohli. Vás nechceme! J l Přišli jste 
nevítáni, nežádáni! VQjác1 stojí, odpověď jsem nes].yšel. 
U~ re vědí co odpovědět, snad by také byli rádi ve evém 

městě, spali na svá poateli. Bude to brzo? 

(Práce, zvláštní vy dáni, Z4,8, 1968,) 
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18
1
40 hod, 2"hájeno pokrač'1'1'ání 85, mimořádné scMze pl'edsed

nictva NS /přerulíeno v 19,'28 hod/, Dopio ()v KS!'.! Národnillll 

shromážděni; informace - stka ministra zahraničních 
věcí, /llateriály NS,/ 

J,91 ;)0 ljod, Zahájeno pokračováni 26. mimořádné •cMze pléna 
16 /přerušeno v 20,JO hod,/ Přítomno 179 posl.anců,' 
Z progra.aut lnforl'l'.lace o jednání s t1v KSČ; informace o sta
vu :;:ró.ieyslu, o styku. s SNR a situaCi na· Slovensku; infót'
mace o zahrarúčněpoli tiek.ých udál.os tech. /I4i.ter1ály NS./ 

Již čtvrt,,' den trvá schůze N.rodniho shromážděni, Bucova 
i:arlamentu je obležena cizími vojalc.y, poslanci je neopouš"lě
ji, Poslanci si však domácí vezeni uložili sami; dovnitř 
byli sice po jisté kolizi vpuštěni, ale není tu zá1uka, te 
jim k opětovnému vstupu nebude zaee bránit tank. 
Na dvě st~ poslenOO z celé republi.J.y, z toho aei pětina 
ze Slovenska„ ae ne. výzvu pfedsednictvs parlamentu dosta
vila • téměř dvoutřetinová většina zarufoje platnost kaMé

ho rozhodováni, Při tomí jsou až na řidké vý Jillllcy pevně 

rozhodnuti splmt povinnost, uloženou jim voliči: uhájit 
rrezadatelná prán ČSSR, Odhodláni projevili již prvni 
den při hlasováni o Prohlášení Národniho shromáždění k 
a.grea1. Pouze poslanec Meatek se zdri:el hlasování, proti 
šesti bodům Prohlášení :oobyl nikdo. 
Denní rytD1ls Jednáni připorn!nal dř:l'.vějš:í scMze parlalni1ntu, 
jenže je mnohem bojovnější a v tvrdých podmínkách, Zasedá 
se v nevelkém sále, kam se nemohw všichni posianci 
vmistit, mnoho jich zaplňuje přilehla, chodbu, Telefomcké 
hovory se obvykle vedou mezi křestnim1 jmé11Y,·neni jisté, 
zda nejsou odposlouchávárft. První noc spali poslanci na 
podlahách kanceláří, pro <lalší se podařilo získat houně 

a hlavně pro žel\Y polní lehátka. V noci pod okr\'{ parlamentu 
rachotí salvy z kulometO. a samopalÓ.•' 

Pevnost se navzdává 
Záeobování jídelf\Y je uspokojivá, poslanci ze vzdálenějších 
mist však mjí problécy s prédlem. Nedostatek holicích 
stro~ řešili muži dobrovolnou p~jčovnru holícího náčiní 1 
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kapacitu wcyváren využívají předevěim ženy. In:forwnc1 o 
d~ni v republice o ve světě dodávají hla~ U'anzistCXt'ové 

přijímače a zvláštní vydání novin a časopis/,. Lékařská 

elužba má nejv!c préce s únavou, hl4mě večer. 
Tě~ká dd:la 1 společný pobyt v0 ::tísněných poměrech vyjasňu
jí vztahY mezi samotnými poslanci. Zasedání se účastňijí 
též někteří z těch poslancó, kteří lzyli před ai,resí pěti 
státi:. terčem kri tilcy tis.Iru - a až na pál' vý jl.mek si ve<loo 
výtečně. Z pochopitelných důvod~ nepřišli ti někdejllí pro

minenti, kteří již vystupuji jako otevřeni ··.•h~,cranU. 
Bohužel tu viiek opravdu chybí zatčení soudruzi a ti, kte!'í 
se mue:( před NKVll skrývat. A pek tu S811X>zřejmě nejsou 

poslanci, které- okllpece zastihla v zahraničí, nebo vykoná
vají vlédn:( a význawné stranické funkce. 
Jednoznačný postoj plenární schůze IS učinil parlament 

skutečným nejv;yěšim orgánem moci ve státě 1 představitelem 
vůle lidu. 

Ani hlavně děl, J"lam:Íl'ené do oken parlamentu1 ani hroz.ba 

pozatýkáni nedonut1 poslance ke kapitUlaci. Permanentní 
scMze mé pokračovat d do ,cyřešení agrese. Na stolech 

pťedsedoictva se k.upi rezoluce důvě.cy naěich občanů k 
Národníru shromáždění. Věříme našemu legálnillll p,rlamentu, 

že důvěru nezklame. ~mÓ,že, nesmí zkla.mtl 

(Politiko č.2, 26.8,1968.) 

Ve večern;tch hodinách. Vláda zvefejnila informci presidenta 
republiky o jednání v llloskvě, 

Vážení občané! 

eeskoolovenská vláda dostala 24.B. v 18.50 hod. od presi
denta republik;-; armádního generála ludvike Svoooay tuto 

info::nnaci: 

Naše jednání pokračuje a dosahuje pokroku. Prosím všechno 

obyvatelstvo, orgány a instituce, abyste byli klidní a 
rozyážní-. T:ím mjlépe podpoříte odp~ědnou práci presiden
ta a cel4 delegace. Předejte československélW. lidu mé 
vřelé pozdravy a požádejte jej, aby zabezpecSil, aby nám 

př:ípadr,ými nepředloženými skutky nebyla ztěžována na!io 



Jednání. Předem Vám za to děkuji. 
Vláda republik, neprodleně předává tento vzkaz presidenta 

republiky všem českoalovenskénu lidu a sděluje, ie návrat 
delegace se dnes (24. srpna 1968) nepředpokládá. 

Praha, 24°,srpna 1968. 
(Tl.ště,v leták.) 

20;00 hod. l!s>; rozhlas ,zysílal prohlášení Svahu čs. spisova.te
lA,-v ·němž se obrac! na občany; a.by se spol~čnl! z.a.teyaleli 
nad si tuae:í ve t~t:í den okupa.eet;: 

2?1 00 hod.' 1l#. rozhlas vyailal informace náčelnika gen. štábu 
ČSLA o rozhovoru se čleey čs'; delegace 'f Moskvf.• 
President II. Svoboda předal co nejsrdečnější pozdravy ve
deni ča·~ armády s všem jeJim přisluilnik1im. Dále pozdravy 

od min. Dzúra, Dubčeka, Smrkovského a ostatních členil 
delegace·. Jednání podle presidenta probihaji velmi solidně. 
Jejich výsledky však závisí na zachováni klidu a zabráněni 
čemukoliv do"', co by mohlo narušit řádné ukončeni Jedná
ní~ Všichni v nejbliMi době přiietí dorm'I. 

(Text podle telegrBlllll náčelníka gen. štábu vysílaného 
25.srpna ve 12.00 hod,) 

2Z'45 hod, Oe, rozhlas vyoilal poseletví presidenta republiky, 

Drezi spoluobčané u nás d0lll8.I 

Pl'edevšim přijměte všichni srdečné pozdravy od všech acudru-

hd, kteří mě doprovázejí. Než jsem odjel, řekl jsem vám, 
že předpokládám návrat Ještě t.ýž den večer a podám váJl 

zprávu o výsledcích jednání,. Vězte, že bych neztstával 
v těchto těl!l[cl, chvílích rud o minu1u déle I kdyby to 

nsldbavě nevyžadoval zájem naši soctallstické republiky, 
váš všech, našeho lidu. A. práv~ proto, že se náš návrat 
do,m pozdržel a já cítim potřebu se s váol1 aspoň na dálku 

setkat, obracím se k vám touto cestou:.1 

!lned po na~em příjezdu do Kremlu jsmo začali jednat • vedou
cími phdstaviteli SSSR, :Považovali jsme za nezeytné, aby 

se našeho jednání zúčastnili i soudruzi fubček 1 ~ernik a 
Smrkovcký. Mohu vám oznámit, že cyní se tito soudruzi už 
spolu s námi účastní přiirav daliliho jednáni. A to je také 



- 244 -

d~vod, proc jsme prodloožili svťlj polzyt v lloskvě'; 

1"slim neustále na vás dom, drazi přátelé, a ujišfuji vás, 
že záj!ey naší vlasti, záj!ey eocialisw a pokroku I zá;lnzy vás 
všech, diálníkú, rolníků a inteligence určuji veškeré naše 
jednám·.' Opět se ne. vás obracím, drazí spoluobčané 1 j:nénem 
svým, jmébem soudruM Dubéeka, 1!erníka, Smrkovského i dal
ších zde přítomr\'lch scudruh~ se"žáaostí o klid 1 rozvahu a 
ddvěru. Věnujte se odpovědně své práci v továrnách, na 
polích, na všech pracovišticl1, Xskovýto váš uvědomělý 
postoj bude nejlepšl podporou našenu dalšin:u jednání. Pre
sident republiky ČSSR wdvík Svoboda. 

(fudá právo, 26,8,1968,) 

0:>rázk.y z praž;sk,\·ch ulic. 

~dye~e~ ll02i_p_!n! ~t!':ei:i 
Na neděli v noci jsem hovořil dlouho do noci pi-ed stanic! 
Veřejné bezpečnosti M jednom náruěatí v Praze s jejími 
příslušníky. Chtěl bych jen jednol Podat svědectví, že 

chlapci v zelených uniformách s červenými distinkcemi a 
pruhy r.n čepicích, i ti v kožer,;ý<:h kombinezách jsou s ná
mi, 

Co chvíli vy jiždl'ly na náměstí tanky a obrněná auta a tupo

noaé karrd~rzy s nerv~znimi střelci, Popr'Vé jsme si všichni 

ověřili t Co znamená odstraněni tabulek a M.zvy ulic a 

orientačních ukazatel.o.. v· děl jsem dva tankY, které se 
bezohlednou rychlostí vřítily na křižovatku Cvou ulic a 
tam se bezradně z,;:,stav11.y, ~Uživ čern:ích kožef\Ých přil

bách zmateně zírali na b:(lou papírovou tabulku se zbrusu 

nov,ýra označeními fubčekova třída. Zaskr•ípal,,v pásy a tanky 

zrrd. ze: l,y, odkud při šly. Ze chvíli se rozlehlo s tak, to samo

pal(,, Dlouhé i krátké dávky, jejichž ozvěr,Y se oérážel.y od 

stř•ech okolních do1m1 a znemožňoval.vi nám odhadnout směr 
střelby. P:felušnik 1JB si v houstnoucím šeru poklepal v-ýz
na.mně na čelo .. "Mílo platný, nej to tady v:ylím J\);•" 

Ze dvora vy již.děly !'llOtorey s je:zdci v koženém kabátě a s 

trikolorami. Co chv:.li nastnrtovel v..iz e bílým pruhem., 

Vy jiždčli. 
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1':I., kteří se vraceli, vyprávěli své denní zážitky:" ••• 
no, a ten náš člověk tonu Rusovi říkal, a41/ mu napSl\1 1 

že mu dá adresu. Ai si ale pamatuje, že bude na Sibiři, 
protože za těch pá!' dni, co tad,y bylt je infikovanej demo
kracií"• Ten Rus vám koukal ť.plně V'Jděěel'zy ••. • A. další se 
přidal k vyprávěni s !lllžskou řízností: "Viděl' jsem vojáka, 
kterej hladil seoopal a brečel při tom. Prej měl b;'t už 
půl roku dolll9, na Ukrajině. A pořád ho honěj - lidi, 
podržte se l on říkal - po cvičení 1" 

Ze tlllY se vynořilo pět vlasatých chlápcll s děvčetem, 
"Jsme z Plzně a jdem Praze- na pomoc. Nevite, kde bychom ee 
vyepr:'.i ?" Přísluěník VB, který stál neJoliž, vy zval druhé
ho: "Vezmi je do noclehárnf; Ale jezdit jste sem m~li", 
<lodel ještě ke skupince, 
Prošel jsem Prahou, vylidněnou, prázdnou, pomíjím-li 
okupanty s jejich pancéři'. Jen ve Štěpánské, u Václavské
ho náměstí, se jich pár o<lhodlalo strhnout obreey Dubčeks, 

a pár ručně paarzych plakátll'~ 
A přece se ta to noc potom a tals. v Praze nocí hrůzy• Nevím, 
kolik přislu!ín:Oců VB v uniforllách se vrátilo z nočních 

patrol zdrávo ve svých vozech. Možná, že i oni patři mezi 
mrtvi:. Protože jsou s Mm. 

(Zemědělské r.oviey, 25,8,1968,) 

V průběhu dne vyUo první číslo nového týdeníku Politika, 

Provoláni a prohlállení z 24.8,19681 

!'z•2h:!fiJ! e!)i _ lll!slf é _n;\r~!!Í _ "l!dy 

Česká národní rada jako poli ticlcy reprezentant českého 
nárOOa projednala na své schůzi 24. srpna 1968 výsledlcy 
jednání .Náročního shromáždění a vlády. Prohlašuje, že ee 

plně staví za dosavadní postoj naěich legálních ústaviúch 

orgánll a že je bude i nadále podporovat, Spolu • NS, pre
sidentem a vládou požaduje bezvýhradně okamžitý odchod 
okupačních vojsk a úplnou normalizaci života v Českoslo
venské socialistické republice jako t:11verenním státě-.,• 

Ostře odsuzuje ztěžování !ivota a rozvracení pořádku v 
naší zemi. okupanty. 



- 246 -

České národní rada se jednozne.čně hl4eí k výsledlolm mimQ
řádného nv., sjezdu KS!! a bude vi'lemi svými silami podpo

rovat splněni jeho závěro, 

České národní rada děkuje všem občanilln nel!ieh zemí "' bez
příkladnou obětavost, kázeň a inteligencit s jakou zvláda
jí všechny překáž.;,, i<teré jim okupanti stavějí v cestu;; 
Zvláště děkuje :tllnkcionáNm národních výbot'll a apolečen
ských organizací NF a věem poctivým př:!slušnikům armády, 
Veřejné a Státní bezpečnosti, kteří respektuji zákony čs. 
ústavních orgánů-.- Vyslovuje dík a uznání za fantastické 
výkoey redaktoró.m i ostatním pracovlÚkO.m rozhlaaut televi
ze a tieku, t1skafum, spojařům, dopravákmn a věem., kteří 
zabezpečují pl;Yrnlé zásobování obyvatel. Česká národní ra
da obdržela desetitis:(ce podpis\'\, které na podporu jejÍ 

činnosti shromáždila pražská n:ládel z továren i škol a 
ujiětuje v~eehny, h splní vše, co od ní očekávají:: 
Česká národní rada se ztotožňuje se stanoviskem prokuráto
re, aby byli zajiětěni a řádizym soudem potrestáni všichni, 
kdo se dopustí zneužiti evé ú.:N!:dni moci v rozporu s ústav
ními orgárq, Zvláště varuje všechey osoby, které by chtě-

l;y jednat stejně zločinně jel<o bývalý náměstek ml.nistra 

vnitra Šal;;ovič a pokoušet se zatýkat. lleaká národní rada 
opakuje znovu svá prohlášeni z prvního a třetího dne okU
pace, aby vešla ve Weobecm:ru. známost: 
"l!ratrom Slovákům! 
-., , členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, 
ktefí jame se mohli sejit v této Osudové chvíli, Vás 
ujilltujeme, ~• jsme pevně Jř eavě<lčeni o 2damdíla, jež 
jsme započali. Ruku v ruce a ve vzájemné dťlvěře • vámi 
dovršíme ~ederativrú úpravu soužití naěich národó v Česko
slovenské federativní socialistické republice,jakmile bu
deme moci svobodně vYjádřit vůli našich národů. Neustupu
jen:e ant za současné situace od :rozhodnutí dovršit toto 
d!lo k 28. Mjnu. • 
•česká národní rada al;Yšela hlaa svého předsedy•• Čestmí
ra Císaře a u!ji~tuje ho, že jeho poselství je pro ni 
neamírt\Ým povzbuzeW:m. Vyzjvá 11:vé komise, acy' nepřerušova-
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l,y práci za Mdqých okolností a aby k tomu využil.\' všech 

momostí'\! 
Jsme přeSvědčen1, že jednota všeho lidu1 bezp~ikl.adně 

demonstrovaná generální stávkou• zO.stane i nadále v těchto 
těfk;ých chvilích zachována'.; 

e.ská národní rada 
V Praze 24„8,1968 

(Politika, č.2, 26,8,1968,) 

~2vgl~ fř~c~•~n!<1"!! ~•F2d!,f_I'!!~ 2dJ:o,:ů_k~ yš~m 
Er~cy~íml · 
Předsednictvo tmo se zabývalo protiprávním postupem V'lád 
pěti stá til. VarÍ!aveké smlouvy a obsazením tlzemi našeho stá
tu jejich armádami;.· V plném znění potvrzujEl'i „1ro::J.ášení 
přijatá v minulých anech sekretariátem tmo a předsedy odbo-
ro'IJ'Ých avazO: a vyjadřuje v šestraJU1CU podporu presidentu 
republilcy l.udvíku Svobodovi, 1!e:rnikovll vládl!, llárodníml 

shromáždění a llárodní :ťrontě v ěele se soudrulzy Smr-kov
ským a Krieglem.i 
Předsednictvo !lRO ae staví za ústřední výbor Kollllllistic!ul 
etrart, ~ekoslŮvenska v čele se soudruhem Duběekem. Co 
nejrozhodněji žádá, acy ústavním činiteldm i právoplatně 

zvolenélD.l ústi'ednímu výboru Komunisticlcé strney Českoslo-
vellJlka byla umožněna jejich činnost, aby mohl být co nej
rychleji obnoven mírový život v naši zemi - bez přítomnosti 
okupačních armád,;, 
Vysoce oceňujeme rozvá~noat a klid,mšich občanů v této 
složité politické aituaci a obětavé úsilí pracujících ve 
všech odvětvích národního oospočářatví, nebo{ to jsou v 
současeych podmínkách naše :rozhodující •braně. Děkujeme 
všem, kteří v současných osudových chvílích zabezpečují 
nejzákladnější potřeby našich občaru~ 
Dělnici, technici, inženýři a ostatní pracovníci v prů.Jl:l,'slu, 

dopravě, ve stavebnictví, zemědělatví 1 ve zdravotnictvi 
1 na ostatních úsecích národního hospodářství s společ

nosti - vydržte ve avém úsilí a zabezpečujte nadále chod 
výroby pro potřeby nai!ich občanll, nešetřete svých sil a 
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obětí! 

Pracovnici v zemědělství - dokončete sklizeň úrody a za
bezpečte tak phdpoklady pro zásobování obyvatelstva nut

nými potravinami! 
Pracovnici potravinál'ského prŮll(yslll, pekáren, masného pró
!llYSlU:; m:t.ékáren apod.- pokračujte v ob~tavém úsilí ze.jis

tit dostatek potravinářských v,;,roblal. pro všechny naše obča
izy I 
Pracující v l!elezničn:í, nákladní i osobní dopravě, kteř:( 
jste !X' jednou překonévali mimořádné obtíže I dokažte i za 
dnešních mtmořédJ'l,J ch podmínek zabezpečit dopravu pracuj!~ 

cích do zan:.i?etnáni a dovoz surovin a zboží pro průJlzysl a 
obchod! 
Naléhavě'. se <bracime na pracovnilcy ve státním a družstev

ním obchodl, v restauracích a ztlvOúnich jídelnách - zabez
peč.,• naěim občanóm nákup nezby tnjch ž1 votních potřeb a 
zabezpečte provoz veřejného stravováníl 
Pracu,j:ící elektráren, plynáren, vodáren, pracovnici zdra
votnicl;J.eh 7,,,e:i'iízeni, telekow.nikačnich spojů, veřejných 

•d~lovacích prostředlru a VY věichni další, na kterých 
závisí nOI'llláln:í život občruů, dokaHe 1 nadále zac.hovat 
plymlý chod závodó a zařízeni! 
Srudružky a soudruzi odboráři! 
liaš:ím základni!n předpokladem pro plnění lidsk;ýeh a hUmán

ních c:íld odboru a pro uspokojování potřeb a zájmů pra
cuj!cich je svoboda, státní suverenita a demokratický aocia ... 
lisl:!lla. V tom spatřujeme v současné člobě hlavní zárulcy' 

dal~ího všestranného ro,,..,oje národů Čechů a Sloválrul 
Upevmjme jednotu Revolučního odborového hnutí, dělní.lni a 
inteligence, žen a mlá1 eže, Čechů a Slovák\\, ve které Je 
naše síla. ~chovejme rozvahii a klid t nep:ři.pusÍme chaos 

a provokace, mjiatěte ochranu závomi. Vydržme v U.sili 
zabezpečit normál.ni chod ži,.rota v naší zemi a překonávejme 
potíže, byl rudou sebevětší! 

V Praze dne 24 ,srpna 1968 Předsednictw ltlo 
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Jái•W-•2'-'E"!Ý1~ ~•1.il!P!n!, 
obracín:e se na Vás jako m předsedu Všesvazové ústfední 

rady sovětských odb arů v nejtěžších ciwílich našeho ná
roaa.:1 Naše vlast byla v noci z 20., na 21, srpna 1968 

bezdůvodně a bez vědomí a soo.hlasu preaióer.ta republi~•, 
vlády, Národního shromáždění a ústředního výboru Konu
niaticlcé stran)' 1!eskoolovenska okupována vojsk;), Sovět
ského svazu.' llěmecké demokratické republiky, Bulharské 

lidové republiky, Polské lidové republiko a Maaarské U
d<Né republiky. Stalo se tak v čobě, koy voichni nsěi 

pracující, vilechen náil lid vynekládal ne jvětllí úsilí k 

rozvoji socialistická společnosti, k posílení národniho 
hospodářství a k vzestupu životní úrovně, lli,ll;ey našich 
občani'1 přispívaly obětavě na Fond republilcy, nebot si přá
ly, aby ee ~skoslovenská socialisticl<á republika ,stala 

"0 
hospOOáfslcy' aillzym e platným členem socialistické/Spo-
lečenství. Sta:Lo se tak v době, k<lJ' všechen náii lid pevně 
věřil ujištění sovětských státrúkii, vyjádřenénu na spo
lečné poradil a pl'edetaviteli naší strany v ~ernej m d 
11sou a na schůzce představiteld kotD.1nistickych stran 
pěti zemí v Bratislavě, že je naší vnitřní věcí, jak si 
uspořádáme své pou:ěry v zemi a že suverenita našeho sccia
lis tického státu je plně zaručena.. Došlo vlak k tragické
DU O!I\YlU - k ucálostem, které by mohly mít nedozírné 
následlcy pro mezinárod.tú dělnické hnuti, svět sociali'9mu 
a kontL'1isw, pro přátelské a bratrské vztahy našich ná
rodó. 
Cl>racíme se proto v této těžké hodině naší vlasti r.a Vás 
a Vaším prostředrúctvím na sovětské odboráře a pracující 
SSSR s naléhavou výzvou: nedopus{te, aby arln';ida - ::i_-J:. ( j.ší 

osvoboditelka, jejíž hrdinné čiI"zy se neamazatelnč zaps3l)t 

do srclc:i n.,.;ti?ich nárcau, se stala arIDBdoo potlačující 

spravedlivé tužby lidu po svobodě. \'ádejte okamžitý odchOd 
Sovětské a.r~čy a vojsk m;mecké demkrntické republi~, 
Polské lir1ové r,,publiljy, Bulharské lidové republiky a 
Ma<!n.rské lidové republilcy z územ:! ČSSB, ab,Y ústavní čini-
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telá 1 řádně zvolení z víile lidu,•• opět ujali svých funkci 

a věci našich l:lárodO. se vrátil,y do jejich rukou! 

V Praze, lW,8.1968 

!'r2bJ.á!!.•!lÍ-1 

Předsednictvo 6stfedni rady 
českoslmenakýeh odboru 
Karel Poláček, předseda. 

Jménem Vysokoškolského výboru KS~ a stronických organizací 
vysokých škol v Praze slavnostni!prohlašujeme, i!e se plně 
stavímé za usnesení XIV •. mimořádného sjezdu atra.t'.);Y a nový 
ústřední v-Jbor zvoletzy na sjezdu. Přistupujeme okamžitě 
k plnění sjezdových usneseni a také stranickým organl.zac:ún 
na vysol<;ých ěl<olách v Praze ukládáme, aby okamžitě přistw
pil,y k plněni usnesení sjez<lu podle polcyrul, které prťlběbě 
dostávají a budou dostávat od právoplatně zvolených stra
nických orgám);;; 

Současně vyjadřujeme toto své zásadní stanovisko k nejaktu
álnějším otázkám dneění situace! 
l,/ Xiotcgoricky ;ádáme,aqy se s,,'oh stranických i ústavních 
funkci mohli okamžitě ujmrot soudruzi ~bček, Černík, 
Smrkovský, Špaček, Kriegel, Šimon 1 ostatní internovaní 
soudruzi a mohli 'cyto f\rnkce nerušeně vykonávat. Pevně 
stojíme za presidentem republiky soudruhem SvobOOou„ Kdm
koliv dosazené a samozvané čin.i tele neuznáVáme s jejich 
polcyrul a prohlášení nebudeme dbáif, 
2/ Žádáme, aby okarn!.itě opt1Stila území ČSSR okupační vojska 
armád Varšavská smlouvy"~' 

,1 Po dobu nám vnucené okupace a přitomnosti ci zich vojsk 
na našem území organizuje.., práci komunist~ tak, aby obča
né projevovali sVO.j odpor vllči okupaci rozvážnými :forlllallli, 
aby nedocliázelo k nero:::-:á.žnoatem a k provokacím. 

V této těžké chvíli semkněme se kolem nově zvoleného ústřed~ 
niho vyboru „ každý kmmrnista na svém mistě splni beze 
zbytku evé povinnosti vUči národu,'. .. ' 
V Praze dne 24. srpna 1968 Vysoko!ikolaky vybor KSI! 

Praha 

(Student, !II. zvláštnf' vydání, 25.srpna 1968.) 
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~oyo;p,!!;.í'_•xa~ !J<lpa!ři !Ja_C1)'~p6águ_ 

Celj sportovní svi!t prož:ívá letošní rok jako rok ozympij

slcy. Po celou historii novodobých oly,,pijských her a také 

letos v llexilru nepil.jde jen o zlaté medaile, nýbrž před.,.. 

vším o oslavu těleené i Ouchovní kul tucy nároOO. a jej~c:h 
přátelské vzájemé vztahy, tak jek to ,cyjedřuje olympij

ská charta. Násilné čiey proti národilm lzyzy ričy ol,ympij-

elcym hnut:ím odsouzer.y a provinilé ze,ně byl,y z účasti na 

OH vylcuče,:iy. 

Posledn:!m p:ř-ípadem bylo vylOUsčeni JAR pro nespravedlivé 
chován:! její vlád3 Vilči c,ernochllm;: Sovět.slcy svaz b3l jed

rdm z nejaktivnějě:ťch propagátoril vyloučení JAR. 

V těchto drech vi!ak vystupuje Sovětský svaz v roli mnohem 

hanebnější. Násilné okupace l!ssR je v takovém rozpo:,u s 

humánním posláním ol,ympi jaké· m31\leney, že Sovetský svaz 
tím ztr-atil právo Účasti na XIX.· olympijských hrách v 

!.loxilru:. 
At žij, vznešená olympijská ieyšlenka s necht naši česko
slovenští sportovci j3ou jejími nadše!zyn:d nOsiteli .• 

:i'aaloužilý mistr aportu 
Rmil "'Zitopek v.r. 

(fudé právo, 24.8.1968.) 

.!.)>š8!)é_9!ogog"!lh2 ~OQi~l1B1i~kfh~ ~•ikJ?•!oye!]3J5a! 
Ne:máme jinoo. inožnost spojení s Vámi. Budova svazu b;yla 
obsazeM okupačními art:láaami. Pracovrúci našich redakci 
jeru rozehnáni. Nemůže pracovat ani Mezinárodní organi
zace novinál-0-: 

Obracím se na Vás, abychom vyjádřili své přeavědčení 1 že 
spolu s námi nezradíte jedinoo. legáL'lÍ vládu této republi

l(Y v čele s ing. ~enúkem, že nezradíte nov~ zvole!l,Ý 
ústřední výbor KSll v čele se soudruhem Dubčekem. 
Zechovávejte klid a rozva.hu. Naši jedinou zbraní je si1a 

myšlenek. Naši zbrani je přesvědčeni, že •Pravda zvítěz:!". 
Dnes i v budoucnosti, za jakýchkoliv okolřiosti nepodporuj
te j;l.k;ýkoliv pokus okupantů o vytvořeni zrádeovslcych orm;i

nú v tomto státě. Neslyšite, nevidíte, nevite, neznáte. 
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Pomáhejte sobě a stó.jte za sebou. Jeden za všechny I všich

ni za jednoho. Bojkotujte zrádce, bojkotujte jejich rodi

ny"'•, Nepomáhejte jill:l'.: 

Pokud budete hovořit se zahraničními návštěvnik;y·•' Žádej; e 

je 1 aby lid jejich země nutil vlády těchto zemi, aby zauja
ly rozhodné stanovisko k agresi vůči ~eskoslovenslar. Aby 
dělrúci těchto zemi sabotovali lodě agresorů, aby zaJIĚstnan

ci leti~t odmítali přijímat jejich letadla, aby pracovní-
ci obchodó. odmítali prodávat příslušnílo".im agresoru·. U.
dejte, aby jejich země přerušil;y diplomatické styky s vlá
dami okupantů. Nejde jen o ~skoslovenako. Jde o svobodný 
svět, který chce žít v miru~ Připomeňte jim, že již v 
roce 19391 tim že ponechal svět ~eskoslovensko jeho kruté

ru osudu, dal příčinu ke vzniku !I. světové války. Svět 
má. jedinou možnost. Všemi způsoby zabránit tyranii, která 

se vznáš i rad ~eskoslar enskelII:. 

Nemáme jinou možnost. Proto prosíme, každého, kdo má mož
nost psát na psacím stroji: rozmnožujte tento krátl;ý le
ták, šiřte jej mezi lidem. 

I lllY jsn:e s Vámi - budte s námi:. 
Svaz českých novinář~ 

(Reportér, nedatovaný tištěný leták, asi 24.8.1968.) 

!fimofáQn~ !nfo~čEi_zE~~ 2NY. Y ~r~z~ l = Qryh~ .YY2ání 
Drazí spoluobčané Prahy JI 
C\Jrscíioo se opět na vás s dalším výtiskem našich informač
ních zpráv, jejichž cílem je iní'ormovat vás o situaci na 
obvodě 1 jakož i o úkolech, které je třeba v současném ob
dobí zajišiovat. 
Prožíváme čtvrtý den okupace naší vlasti. Můžeme směle ří

ci·, že záměry okupantů. se nedaří, protože narážejí na znač

ný odpor našeho lidu. Naše legální instituce odrážejí tlak 

a pokusy okupantl'i o spolupráci. To.ké obyvatelé našeho ob

vodu v těchto kritických dnech stojí jednotně za předsta
viteli našeho státu, kteří mají jel-:_') plnou ru :ěru. O jed

notném postu jj svědčí v,ada příkladů V2.ší obětavosti a 

iniciati vyi 
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Mám zde na mysli především iniciativní odstraňování 
orientačr.ích tabulí ulic a popiscycll čísel aom. Protože 
existuje možnost dalšího zatýkání, žádáme všechny občarzy 
obvodu·, alzy neposlcytovali žádné informace o jednotlivých 
obyvatelích dormlJ odstranili v domech sezr-.a.Ir(}' funkcioná
řd a viibec všechna označeni, která by mohla inf'ormovat 
o obyvatelích domů. 
fádá.., :funkcionáře občanských v:Joori, člei,y domovních ko
misi, aby lzyli ve spojení se svým poslancem ONV a plnili 
j<ln i;;' úkoly, které jim budou tímto legálním orgánem stát

ní moci uloženy. Vzhledem k torw, že toto mimořádné VJ-·dá
ni je publikováno v Olll:!zeném množství žádáme, abyste o tom
to polcynu neproilleně informovali doBí občany a fur.kcioná
ře v místě bydlišt~, s cílem zabezpečit moximálni ochrá!lll 
dom a jejich obyvatel. Jsue s Vámi, budte s námi J 

Informace o zásobováni obyvatelstva. 
Zásobováni je v rámci dar•:ch možností zabezpečováno. Dle 
informace obchodních organisací je btžného koloniálního 
zboží dostatek. Přednostně jsou zásobovány prodejtzy' ~ j
Mleži tě jším zbožílll ve Sil(YSlu povoleni nákupu do jedné 

ruk,)". Byl,Y překon9.l\Y obtíže nedostatku benzinu díly účinné 

pomoci příslušníld> naší armády. V sobotu a neděli dopoled
ne budou otevřeny prodejny chleba, pcikuél se ~ odaří zabez
peči t dodávky. B~hem dnešního dne se uskutečňuje rozvoz 
:J vagO:t'lll brat!'Dor. Dále upozorňujeme občarzy našeho obvodu, 
že s ohlcťero ne. výzvu okupačního velitele jsou restaura~ní 
závody uzavírár\'f ve 20 hodin a cy l vydán zákaz podáváni 
lihovin. 
Apelujeme na naše spoluobčany, aby u~o!nili n~tný nákup 
základních potravin osobúm přestárlýt.J a těžce remocn,ý~: 
lbčané v domech, organisujte v tomto sraěru obča.nalc:ou po
moc. 
Z:lravotni situace na obvod~ je normální, projevuje se i 
zde uvědomělost našich spoluobčanO, kteří vyhledávají 
zdravotnickou pomoc jen v těch případech, kdy je toho akut
ně za.potřeb:!. 
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K dota,Am o zahájení škol.ního roku Vám oznawjeme, že bliž
ší podrobnosti o terminu zahájení školního roku budou zná

m:; v prvé polovině příětiho týdne, Neprodleně Vás budeme 

inťormove. 1:.-

Školští • kultlll'ní pracovníci na obvodě Fratzy J vydali 
provolání, ve kterém se plně staví za nově zvolený ústfeó
ní v,Jbor KSČ, za legáln! vládu a Národní shromáždění ro$R. 
o.:ivodníil'll národnímu výboru docházejí návrhy občaOO na změ
nu názW některých ~lic, nesoucích název pfedstaVitel~ 
SSSR. Jedná se o ulici Kalininovu a Koněvovu. 

Těsně před uzávěrkou tohoto mimořádného vydání informač
ních zpráv jsme obdrželi provolán! OV :KSČ v Praze,, které 
bylo schvá1eno na mimořádné1:1 plenárním zasedání dnes v do
poledních hooinách ,i z kterého uveřejrnljeme podstatnou 
Mst: 
Cbvodni v,ýbor Kownistické strany eeskoslovenska v Praze 
3 vysoce oceňuje e hodnotí jednotu a rozhoanoat pracují
cích naěich závoOd, se kterou při$toup1li k protestni 
stávce proti okupaci. Celý ~žkov, všichni občané bez roz
díl.u, byli aoUdámí a Vámi - soudruzi z Tesl,Y, Papír,m, 
s Vámi dopraváci a železniěáři, spoja.fi, pracovníci odbo
rových o:cgánó stejně tak, jako s Vámi, naši zdravotníci, 
pracovnici obchodu u služeb a všech podrůkfi a úetav\l na 
obvodě. 

ŮDost o okal!IŽi tý odchod okupačních jednotek podepsalo 

tisíc občan-l našeho obvodu - mlaaí, staří, žecy i muži -
prostě všichni bez rozdílu. Tim znovu dokazují, kde v 
aoučaané dOOě stoji a co cl~tějí. Hlas našich sirén r.a 
celém obvodě nebyl v pr:'.lběhu stávky ucilčen ani v jediném 
připoděl Byl vážnoo výstrahou všem okupan¾o:., byl rozhod
ným varovárúm a požadavkem, a't;y odešli tare., odkua přišli! 

Cel;ý nároil očekává výsledek jednán:í presidenta republilcy 

Luavíka Svobody v Moskvě. Jsrr:e pf-ésvědčeni, ~e čestně obhá
jí naše stanoviska, že odmitne jakékoliv ponižuj!ci pod
l!IÍIŮ\Y 111 

1,ě z0. .;,tc:bou podporu naprosté včtDin;y našeho lidu 1 

CbvoCní výbor strany iMk:uje všee: pracujicím n občanů.o: 



!f.žkova za velk-OU uv~áomělost a moudrost• kt. erou doeud 
projevili. Zeehovejme si všichni zdravé a oprárni!né sebe
vědomí a rozvahu v následujicích hodinách a dnecnl Prací 
vytváře Jme hodnoty, které celý národ potřebujel Jsme 

ptesvědčeni 1 že naše jednota přinití okupanty vzdát•• 
sv,ýoh nee111Yslných poh.davlru a donutí je ihned odejít z 
naší země a umožnit tak legálni ~innoet stranických a zá
konodáreycll orgánil v čele se soudruhy Dubčekem-Svobodou
~rnikem a delllimi l 
Stojíme pevně za novým ústředním výborem zvoleným na xrv:. 
sjezdu me a za městským výborem atraz,y v Prszel 
Cbvodní výbor Kolllln1stické straey Čeakoslovenoke v Praze 
, lll)'slí a spolupracuje s Vám!., podporujte nás l lJ 

Ko"'ntáte ke dni. 
Vě:1'1 t Pillerovi? 

• Připo..,rune sil Byl proti svoláni mimotádného sjezdu v těch-

to m:imořádr\Ých chV'ilich. Na sjezd se nedostavil~ Nebyl ta
k' zvolen do ústředního výboru~ Na předsednictvu v oné kri
tické noci před okupaci neměl rozhodné etanoviako, 
Také ale berme v úvahu: vzkázal .sjezdu, že jedná o uvolně
ní soudruha Svobody a dalších. A jel s presidentem. do 

Moskvy. Ale jel 1 Indra. 
Věřit, či nev~ři t? 
Sledovali jsme ho často na :různých krajských shromáždě
ních a pocity byl,y rózntl, Z:!álo se nám, jako by hrál ns 

obě strany. Ale zaae jsme si nebyli jisti, jestli nejde 
o přísnou objektivitu a o umění dosáhnout v dané situaci 
nutný kompromis. Vybavuje ee nám charakteristická scéna 
po jeho zvolení na krajské kon:ferenci I srdačně si pottásl 
ruku s Jooef'em Němoem. Byla to velkorysost vůči porsiené-

llll:1 Nebo teátr pro příznivce Josefa Nfmce? 
lliíli jsme možnost vidět ho v první den okupace. Byl totiž 
jediným členem předsednictva s možností volného pohybu. 
Ha okresu Praha-východ bovoi'-11 k některým funkcionářOm tam 
shromáždětzym. Ptali se ho, jak to b;ylo e Ir.Orou, Kolderem, 
Bil'.akem ... llěli prý výhrady jen proti některým formulacím 
prohlášení přeOeednictva. Neřekl, jak to ve okutečr.osti 
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bylo v onu kri t1ckou noc. Neřekl v omezeném. shr'omtH\dění 

několika f\mkcionáM a někdo jiný to hkl v rozhlase celé
mu národu·. A dobře, že to řekl. kaateHun na té schůzce 
na žádost aby svolal ústřeon:í výbor, káyl! je jedin;/m čle

nem předsednictva s mofností jeanání, řekl, že si to nemů
že prý na sebe vzít. A jediná instrukce, kterou del, l:zylat 

klid, klid, klid ••• Sám byl obdivuhodně klidn;/. Předsed
nictvo krajského výboru, jehož je vedoucím tajemníkem, při• 
jalo pak rezoluci, která ae velmi znatelně liěí od všech 
jin;/ch prohláěeni krajských orgáml strany, právě svým kl1-

dea, avým umírněným tónem, svým nabádáním k. jedná.ní a oku
panty. Kolaborantská rezoluce, ~ekli jeme si, uveřejnili 
sice, ale pod ní jsme dali1 Nesouhlasíme a nabádali: 

nespolupracovat! 
Věřit, či nevěřit soudruhovi Pillerovi? 

~ z.rádcovetví ho u.tím neobviňujeme. Ale z vyčkávacího 
stanoviska ano. Proto si ho Wči jeho osobě ponecháme ta
ké. Jestli prok,že č1ey 1 že jsme se mýlili, pak eě mu rádi 
omluvíme. 

(Svoboda, 24.8.l96B, str.2.) 

fo§i!"~ _2k!!P,!!C! 

Již počtvrté jsme se dnes probudili do dne 1 ve kterém 
rachoti pásy tanků 1 již čtvrtou noc jsme se vzbouzeli 

třaskavým zvukem výstlielů. Jsme okupováni. J.t;.sl:(m, že je 

to ta nejpOdivnějš:ť okupace, kterou kdy hi::,torie zaznamena
la. Situace 1 kdy ten který je napaden e chce se bránit 1 

t?lU$Í se bránit předevšim tím1 aby nepadl jediný výstře1 1 
kóy se bráni proti nejl::roznějšim zbrani:n jedině svým kli

dem, rczvaJ-~ou 1 vtipem. Ckupoce, ve které tak mnohým oku

pačním vojákům tekou po tvářích slzy lítosti a hanby, ne

bot začíMji chápat, že byli podvedeni, že najednou mají 
stfiilet do bezbran'lých lidi, o kterých ji~ jejich oficiál

ní propaganda 2, roků tvrdila, že jsou jejich přátelé. 

Dlfl jsem osobně svědkem situace, kdy posádka jednoho tanku 

v Oplet.alov~ ulici odmítla rozkaz dóstojnika. rozehnat tla
čenici našich liaí kolem tunlru bodáky. Zastrčili je proti 
přikazu ůo pochvy. Víčěl jsem, jak mladičký vo~ák se roz-
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vzl,ykal 1 kdy!'. •• ho stará žena ••ptala - co to!IJ.l i"ekne 
tvoje matka, vi o tom, že ty, její syn, .Ce vraždili pokoj

ná lidi? Oviiem, nedomnívejme ae pro tyto případy, že by 

snad mohli okupačn:C vojáci masově zaváhat, kdyby přišel 

př:Ckoz zsčit pálit ze všech zbraní do nóa, Určitě ne - pro 
vojáka je rezkaz 1 .rozkazem.. A. proto jim dejme najevo vždy 
znovu a znovu, ale tak, aby to nemohli považovat za provoka
ci, že jsou zde nevitanýJíí.i hosty, že jsou naši nepřátelé 
dnes dokonce úhlavní nepřátelé·•· Nechi proto jed:! jen to, co 
si dovezli, nedávejme jim píti nejmenším. gestelll nedejme na
jevo třeba jen okamžitou lítost m d jejich postaveniDI. 

llaji zde avó lidi a ti fotografují. Proč by mělo být vašich 
dobrýCh srdcí zneužito k propagandě, že jsme se snad s ni-

1111 smíMli 1 nebo že je přijímáme jako přátele, lcdyž to ne
ní pravda. !:!kal jsem: Podivná okupace, a je to to pravé 
slovo, Qlrupsce, kdy všechny ulice jsoo polepeey plakáty a 
v-ýzvami proti okupantům 1 kdy stále vycházejí svobodné no

viey • řekl bych, že jejich počet se neustále zvyšuje, key 

poi'ád ještě přes veškerou snahu okupantll i zrildcll zní sv• 
bodný hl!ll3 československého rozhlasu z přibývsj:Ccích stu
dií. Je to okupace, kdy se ozývají veřejné výzvy ke svolá

ní těch s těch sch~zi, které mají vysloveně protiokups.ntské 
zaměření, kdy se dotonce v neooyčejně obtížných poom1nkách 

podařilo uskutečnit konání mimořádného XIV. sjezdu KS~. Je 
to snad v~echno proto, že by okupantská me>e byla alaba, 
že by váhala použít násilí? Kdo viděl mrtvé a raněné hned 

první den jejich příchodu, tak tollll nevěří. Je to podivná 
okupace proto, že česlcy a slovenský lid sv;ým postojem cizí 
vojáky doslova šokoval. Zřejmě byli ideologicky připrave

ni na to, že nés jdou osvobodit, že jim padneme do néručí 
a te~ tichá• ale zjevné nep~átelství 1 ne kontrarevoluce, 
ale klid, Těm pánrun, kteři tuto brutální agresi připravo

vali a kte:ř':( se nemají právo nazývat soudruhy, nevy§la re
žie, Jejich jednotky, tak vzdálené od svého centra " lloalt
:vě - jsou zmatené, re vědí si rndy, !lekl bych, že právě 

v tom a v ničem jiném je jiskřička naděje, která nám zbý
vá, malá, ale přece ještě doutnající, Vytrvejme přátelé! 
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V!!dyt je čtvrtý den okupace a jim se nepoda!'ilo u•tavit ani 

jokýkoliv kolebor.ntský orgán - nepodařilo se jim vyložit 
pořádně sni své etanov1eko 1 ani vysvětlit, co chtějí. 
VytX"Vejme - budme s'.lni, stateční a neúprosní • přitom 
klidní s rozvážní. V tom je naěe síla. 

( Svobodf\Ý legální československý ror.hlas, 24.8.1968,) 

fo11!1~kf fi~elf.o_o/!:Ull"~• 
Okupace ~ ar.llládami pěti zemí Varšavské smlouvy vatru.pi
la do čtvrtého dne a i když v tuto chvíli jeětě ne!ll'lže.., 
posoudit všechny Její aspekty a důsledlcy, některé dílčí 

závěry jsou u~ na místě., 
li.ósil.ný krok proti Československé socialistické republice 
otfásl už tak na.rušenou jednotou mezinárodního komurástic-
kého hnutí. Okupaci oóscud1];y všechny legální komnistic

ké strarw z vyspělých zeci Evropy i oata tních světadíl~, 
a výjimkou Komutdstické strany Lucemburska, která má jen 

několik málo člen~. Proti okupaci Československa se však 
vyslovily i kormrnistické strs,zy s s nimi sympatizující sí
lY na opačném křídle, totiž čínská a albánská strana a 
možná, že pod jejich vlivem, anebo na základě vlastních 
úvah, i rllzné poli ttcké sily tzv, třetího světa. Okupací 

ČSSR tak dokonalo vedeni l3SS s dalších kownistických 
stran rozkol mezinárodního komunistického hnutí, která se 
dnes rozpadá přinejcnemím ne čtyři skupiny. Jednu z nich 
představují strany pěti zemí Varšavské smlouvy, druhou 

tvoří čínská s albánská strana, třetí vytvářejí kctrunistic
ké strs,zy západoevropských a dalších hospodill:'slr;y vyspěljch 
zemi a konečn~ tu jsou komumstické strarzy Rumunska s W.

goslávie„ Zdá se 1 že zamýělená podzimní konference konn
nistických stran v Moskvě zO.stane jen vidinou a že r..apři!itě 

nebude možno hovořit o jednotném světovém komunistickém a 
dělnickém hnuti, 
Okui;ace l'.Seskosl01enslm ovlivňuje a ještě ovlivní celkovou 
mezinárodně politickou atmoeréru ve sv~tě, nebot povzbudí 
všechn.)' pravicové a reakční aily v západních zemích k 
orenzívnějňímu postupu vůči po.krokové!lll hnutí. Už dnes se 
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Zahájen:! plenární scMze NS 22.8 . 1968 (zlevo. 1 ~ak, Zedník, 
Valo , Miková) 

Jednání kulturního výboru NS 22.8.1968 



Z jednání pléna NS 22.8.1968 



- Jednání XIV. mimořádného sjezdu KSI! 



- Z jednání XIV. mimořádného sjezdu KSČ 



Z jednání XIV. mimořádného sjezdu KSČ 



Plakáty - Dětský dó.m 



Televizní antéey u sovětského velvyslanectví 

.. 
V polích před viltt>hradským hřbitvv .. ~1 
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ozývají hlasy proti pfipojen:ť NSR ke smlouvě o nerozšiřo

váni jaderných zbraní, jsou a budou ovlivněna jednáni o 

omezení raketového zbrojeni a je otázk:at jak ee: změna v 
politickém ovzdu§í projeví na etřetmti ve Vietnam. llá
sill'ty vpád do Československa pochopitelně posílí tzv. 

jestřáby v americkóm politickém životě, Vpád do 1leskoalo

venska je tak v rozporu se zájmy o mírové dorozumění ve 

světě• nahrává reakčním imperialistickým silám. 
Kromě toho si. zaslouží pozornooti i politické fiasko oku
pace. Vojenský záměr okupačních roocnosti se sice zdařil• 

avšak toto se už nedá říci o politické stránce věci. Kaž-
dé okupační síla usiluje o to, aby už v okamiiku vojen
ského zásahu vystoupila na jeji podporu domácí poli tieká 

sila. Oje dne okujlice upJ.ynul,Y už tři celé dni a l"ada dal

ších hodin. Dodnes však okupační mocnosti nedokáza)J ozná
mit, kdo je tedy ttz vedm;ích poli tikO" do této země pozval. 

Dodnee nezíska~ ~irěí základnu v domácích kolaborantech, 

kteř! cy pomáhali vytvářet dojem, !e je tu vl'll>ec někdo, 

kdo okupační vojek.a vítá nebo kdo m ně čekal. Je to 
naprosté politické fiasko. ZaslO\lžila se o ně opravdová 

semknutost ne:šeho lidu za svimi legálními státrúmi a po

litickými orgfany. 

(Liacvá demokracie, V, zvláštní vydání, 24.8.1968,) 

!"'B•_s_V1nJ!: ~u~t! ~ !Já!!'i! !!Jl~VJJ!l!! ! Yá~ ! 1i~t~n.J'm_s1"!•! 

OčekáVá□, že diváci svobodné Československé televize - a 

to je takf-kn vf:echen náš 110 - ted dlouho neuvidí a možr..é. 

ani neuslyší vlastenecké televizni r-eí'.!aktor;y-komunis¼/, 

kte~é ci zvykli vič~t. kterým Si navykli naslouchat a 

v0.řit. 

Brutál.oí ozbrojená sila, kter-6 se vrhla na celou naši zem, 

která zni3ila zatím stov.k\;i a če.aem možná tisíce naěich =i

vot'.), zpustoOila naše města, pole a dopravní cesty a která 

bezpř:íkLadným zpllsobem potupila národni hrdost a socia

listick~ uv~doměni českého a slovenského obyvatelstva, mt.že 
zastavit, zni2it nebo ukrást naše vysilače, může nám v:,.ira

zi t mik:rof'on z ruk;y, !.C'lže nás zahnat do podpolí J Ale r.emů-
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l!e zničit wli do posledního dechu hledat cest;y, Jak sl ou
ži t našemu lidu. A v tomto hledání VJtrváme. 
Nikdy se nezpronevěřiine zájmilm našich lid:í. Varujerre, ale 
zároveň Vás všechnY před licoměrností okupantů, kteti bu
dou Va�:ím očím a uěim chtít vnucovat zaprodance, kteří tu 
byli ochotni jim posluhovat proti své!Ill lidu. Nevěi"te ji.ID 
jediné slovoJ Kdo �o lllYslí dobře se oocialisCTero, a dělni
:ky a vším prac�jicím lidem, nepotřebuje čtvrtmilionové 
vetřelecké vojsko s tisícovkami tanka., aby je o tom pře
svědčil. Mařte jejich špinavou práci, m dovolte jim obelhá
vat naše lidi. Přijde doba, kdy jejich Oiny budou sečtertY 
e zvážeey. Soudu našeho lidu neuniknou. 
Chtěl jsem Váo říci ve chvílích, kdy president Svobcéa odle-,.
těl do Moskvy něco, co se mi již nepod�ilo v·:,rslovit před 
kamerou. Odletěl tam, .),,k víte, nuceně ve zčásti vel!Ili 
ěpatné spole�nosti, maie v doprovodu tř1 lidi, r.ezaujímají
cť žádnou státní furlcci, nezvolená právoplatným XIV. sjez:
dec KS� do :":.ádr.€! :ťUnkce stranické, a tedy nereprezen"tující 
nikoho, než své vlastní proradné osoby a nezvanou soldates
ku z ciziny. A. chtěl jeem dodat, že s čímkoli president 
Svoboda z Moskvy přijede, ne;;nohu ničenu óůvětovat, dokud 
neuvidím a neuc�·�im m svobodě Alexandra Dubčeka 1 Oldři
cha �rníka, Joaeťa Smrkovského, FrantHika Kriegla 1 �est
mira C:!šaře 1 Josefa Špačka 1 Josefa Puvla a i:alši čestné 
vlastence, právoplatné v�dce naší společnosti. 
A za druhé, dokud se nestane opět svobodná, akce.schopná 
Komuni,;;tická strana �eskoslovenska, jeji legá.L'1:! IIV. 
sjezd, její na tomto sjezdu zvolený ťlstřední v:/bor s 
Alexandrem Dubčekem v čele. Do té doby pokládáre všechna 
slova 1 či:rzy okupantů a jejich nájemných stvťi.r za nepl.at
n6 1 našerru lidu škodlivé a nezákonné. 
Nikdo z nás nezapomene, že ve ehv:il:ích 1 kdy na potupnou 
počest presidenta Svobody dali cyaějš1 sovět�tí vládci 
na Vnukovském letišti a ulicích MoskVJ' vyvěsit českosli>
venaké vlajky t je jich vojáci v našich obcích ca střelovali 
mladé lidi, r.esoucí tyto vlajky na znaoerú nezdolnosti 
našeho vlasterectv:í. Že Když do zvuk;j_ naší st!i.tn! IlY:Ill\Y • 



uzurpované těmi, kdo ji pohrdají, zaznivaly oslavné salvy 
z moskevských dě~, šířila podobná zde u nás smrt a hrOm. 
Že zatim, co na moskevském letišti a v ulicích města 
"alrupirzy občan~" skandovaly ono trojnásobné "~átelství, 

přátelatvít přátelství!" - v této chvíli rozdupávaly pásy 

tanků a bo'cy vojáki.1 poslední trosky onoho přátelství, kte
rá v naši zemi :,-: Sovětskéim '.1VGzu b.}'lo tak opravdové, jako 

sotva kde jinde a které nám. bylo tak brut.Q.lním zp~r:;obem 

vyhnáno z hlav a srdcí. 
Přijdo doba, kdy nám drzy a noci zahájené 21, srpnem 1968 

budcu připadat jako otřesn,ý, fantastický, neuvěřitelný 

sen. Ne všichni z nás se té doby dožijí. Ale ona přijóe 1 
a je dobře pro ni žítt pro ni pracovat, pro ni bojovat. 

Je to jedicy způsob života, který Je důetoJný člověka, 
jediný život skutečně lidský. 

(Svobodné .televizr,;í noviny č. 2. 1 24„8.1968.) 

~ ~k::pgn!Y,_S~ ne~i~k!;:t~j~ :: !?kBP!n,S:i_s~ !gnoru.J:í 
Vyxíláni Vltavy== nachalstvo 

Drzé:mi ~lověku, který se rú.čeho neštítí a neost,ýchá, ří
keji Busové nechal a jednání, které z takového d1arakte:ru 

vyplývá, na.chalstvo. Takové nachalstvo je v;ysflání Vlta
vy9 Sovětské sesterské stanice Vltavy od našeho ledna 
zkresleně, r:.epravdivě nebo také vť.bec neirrformovaly o 

~skoslovensku, aby národy Sovětského svazu náhodou nepo

rozumělJ' demokratizačníll'.ll procesu.v OSSR, 3qf zůstaly 
nevédomé a souhlasily s okupací na~í republiky v tu Chvíli, 
kdy sovětská propaganda učělá z bílého černé: z demok.ra

tických stá tnfků agents i:nperialismu, z voláni po demokra
tickém socialismu volání kapitalismu. Vltava v tomto du
chu pokračuje i dnes 1 Ignoruje vf}ech.~· surovOt> ti, které 

v naší vl11sti provádí vojenské samozvané samoděržavi, 

a lže, když r.lás:! 1Jo éteru, že sovětská armáda a další voj

ska Varšavského paktu pomáhají chránit česk0slovenské to
várny, Wad.:i' _, ústavy a obča.qy před kontrarevolucionáři a 
imp(Tia}ismem. Mezi vysíláním pouští častušk;y I české de

chcvlcy a Dvořáka, aby se zaálo 1 jak radostně se v přitoo::-
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nosti cizích vojsk citíme, .I. vědí dobře, že žáéley poctivý 

občan naší republiky ne:n:í už. dnes s to nazvat zelen, samo
palníky Sovětskou armádou, eybrž jen a jen okupent,y I 

Hlasatel~ Vltavy ve svých nachalsk,ých ko!llentářich používají 

stejných termím jsko 11\Y I progresivní vedení, leden 1968, 

demok:racie, sociallalll.ls. Nedejte se zmást t~mito aloVYt 
DeJte si pozors Nikdy n2vyslovuji jména Svoboda, Dubček, 
!lerník, Smrkovský, Kriegel! Dejte si po2orl Ztrácí-li se 

vám legální svobodné vysíláni ~ •• rozhlasu a na týchž vl
nách uelyšite náhle čeětinu nébo slovenštinu, neozvou-li 
ae tato jména, nefekne-11 hlasatel, le naše národy pevně 

sto.;:í jen za těmi to ptedstaVi tel1 stre.rzy, vlády a Národní 

fronty t nevěřteJ Nevěřte, nebudou-li jejich zpl'.'ávy a komen

táře znít v duchu hlubokého opovržení nad kolaborancy a 
zrádci t,ypu Imry, Koldera, llil'.aks I 
Soudruzi, občané, vlastencit 
Vltava co chvíli něifWm hlasem komentuje, že se přáteLslcy 

bavíte s vojáky u t.a.nlro a obrněncó a že tak pro~evujete 
-vděčnost za jejich přijez.č. To je pro vás .m:mentem; 
Ignorujte je, nic Jim nevysvětlujte l Nepolllllžeme ai tím, 
naopslc nahráváme jejich vůli, jejich a,nutně proslulé, pro
radné propagandě, kterou chtějí dezinfor1DOvat váe a nadále 
f'ale.!§ně informc. at mnohamiliÓnová obyvatelstvo státó. okU
pačnich vojsk. 
Oni mají děla a rakety, Naši zbraní Je křida, pero, slovo 

a d~sledné ignorování I V pochopení tohoto zp~sobu odboje 
projeví té velikost Al hrdost ducha a národa. 

(fudé právo, 24,8,1968,) 

:B::a!ři"_a_tyáteE11,_v~fi!:~anó_ 

Čtyřia.dvacátého ve tři čtvrti na deset večer zněla v Podo-
lí před vodárnou, která je od počátku okupace obsazena rus

kými vojáky, dávlca ze samopalu. Ze chvíli doběhl Co blíz
k:~ho hostince chlapec zakrvácený po celém těle a zt.routil 

se. A na silnici nedaleko vodárrzy stálo auto n v něm v 
tratoliAti krve druzi dv~ chlapci. i:cyž přijela na ~..i.sto 
VB, bylo již auto prázdné a svědkově mohli jen ~íci, že 



raniln:í byli odvezerů do 'l.'homayerovy nemocnice, že Vil.z byl 
zaeahn střelbou jednoho z okupan~, hlídkujiciho na 
výpadovce, a že ten chlapec, který zakrváce,:zy přiběhl do 
restaurace, ee jmeruje Karel Šárka. V hospodě ho znali 

věichni, byl odte.mtUd. 
Velitel VB se odebral se svými lidmi de vodárrzy. Nejdřive 

ho nechtěli vpustit. Potom mu jeden z okupečnich vojáki'.l 
namiřil samopal na záda a vedl jej kordoimm obrněncó. k 
svém podplukovníkovi. Stále pod hlavněmi samopal~ začal 
náč velitel jedru,,t. Dozvěděl se, že prýl stráž na silnici 
zaetavovala jed<:ucí auto eypu fuk máváním ruky a oranžovým 
světlem baterky, na což řidič reagoval tím, že zvýčil 

rychlost a zapnul dálková světla. llyl,Y prý vystřeleey 
pouhé čzyři rány a vůz se po něl<alika deaitkách metrů 

zastavil o hrouadu 1itěrku. Dva chlapci, ktel'i po Šárkově 
útěku v autě zll.stali, byli prohledáni a olmpačni důstojník 
měl již v ruce jakýsi materiál, usvědčující posádku vozu 

z kontrarevolučních Úil:tyslú. CXimitl v~ak tento tlateriál 
vydat. Odmitl také našel!ll veliteli sdělit evé jméno a 
jméno toho, kdo střilel. l':ím slyšení skončilo a náš veli

tel byl pod samopaly v,1veden zase ven„ 
•zi tim při převozu do '.Ihomsyerovy nemocnice zemf'eli oba 
chlapci, kteří zůatal1 ve voze po osudných výstřelech. 
Karel Šárka vyvázl životem s poraněním na obou rukách. 
Před operaci ještě mohl říci na~em policistům, že mrtvi 
chlapci s ním letáky nerozváželi a že Je vzal cestou. On 
sám si vypůjčil automobil z podolských ledáren a právě ee 

s nim vracel. Více jim neřekl, poněvadž na něj začala 
pů~orit narkóza. A to je taká vše, co ví policie. Případ 
~ohla v pom0rech 1 které u nás vládnou, sledovat jen proto, 
že jej vede jako krádež vozu. 
To auto jsem viděl. O;táhli je už do led«U'en. Stoji tam 
stranou, potažené plachtou. Tě~ko se o tom píše. Těžko, 
poněvadž raohu jenom vyprávět a nezažil jsem to, nejsem 
Jedním z těch, kteři umírali. Co mne hned zarazilo, byl.3 
nahuštěné, neprostřelené, netknutelné pneumati~'. Olct.1pant1 
ee tedy ani nepokusili auto zastavit a rovnou vre,ždil1o 



A jejich verze o zastavováni vozu a aávání rozsvícenou 
baterkcu se mi zčá také pochybná: střílelo se totiž zpře
du. Přečni okno je vysypané. Na sedadlech a pod pedál,Y 

jsou k.rystalky střep~> střepy a krev. Zakrvácená pucvol. 
Krvi potřísněná aviřka, A i ohledáni mrtvol dosvědčuje, že 
se atřilelo tak, jak říkám. Nejdřiv z~ředu, potom zleva, 
mkonec zezadu, ale to již byla práce, krutá vra7da 1 hoto

vá. Jeden ,., mrtvých chlapeO. byl dvakrát zasažen do prsru., 
druhý dostal rém přímo do cka. Nu zadním sedadle jsou při

lepn~ vlsey, kus vystříklého :nozku. Střelec mířil dob:l-e 

a nerozpakoval••• že zabijeji ještě děti, to mu zřeJm/l 
nevadilo. Š;:oaa, že si ne1..1ohl přečíst zakrvácený let.ák, 

který na podlaze auta zOatal, škoda, že nemohl! Vim1 že 
se v Praze rozdávají letáky mnohem ostřéjši, ale tento, 
tento mluvil o jaru1 o polibcích a o květinách a o míru 
Prvníru z mrtvých nezná!lzych chlapců bylo aedmnác t let,.-

••• 

Byl světlovlasý, vysok:i', něco mezi stosedlOOesáti a stopěta

sedmčesáti centimetcy, měl na sobě pletenou bundu s černou 

koženkou vpředu, modré tričko, tmavé kalho¼}' protkávané 

bílou ni ti1 černé trenýrky a na nohru tm.avé sa.."?dály, z 

nichž jeden ztstal v krvavém autě••• DrullJ{ 1 střelený do 
oka, také neznámý, byl asi patnáctiletý, světlovlasý, hu

bený J ~ soký kolem stošeaesátipěti centrimetrQ, tml na. 

eobě texasky naši výroby, tmavý svetr s podélr.ými a pří.,_ 

nými červenými, ze lenýl:li a mocrými pruhy, v kapsách m 

na!íli tuŽku japonské výroby, pět kl:!čů a ;,řívěskem Jugo-

auto, na nohách m~l ochozené černé polobotky a na holém 
těle modré trenJrlcy. Byla u něho nálezena jedna uruq1.,,ays

ká bankovka vhodnotě jeden pesos. 
Dva mrtví ze čtyřiadvacátého srpna. Dva chlapci, kteř:( 

jeftě neměli č3s doepčt. Děti. Skutečně ještě d~ti. Mrtvé, 
zavražděné děti. Počet mrtvých v Praze tedy 25.8. stoupl 

na osmn{ct a anes, 26.s., jich známe jednadvacet„ Mnozí 
další jS-ou věak pohřešováni. A iaou to hlavně, hlavně 
chlapci v tom věku, kdy se začir.aji nosit dlouhé kalhoty 
a kravaty. Jsou to hlavně, hlavně děti. Světe, otřes se 

bezmocn~ hrůzou, zoufalým vztekem• hnusem a hanbou za 
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vrahyl V Praze a v Československu střileji do děti! Děti 
vraždí! 
Uvědomme si to všichnil A ještě jedno si uvědomujme, po

řád a pořádl 2e nesmíme ani í'Oll\YSlit na to, že ti kluci 
a ta děvčata si to zavinili se.aú., že nezastavili na zamá
vání ( jestli vábec okupant mával tou svou baterkou), že 

j1ní mrtví a ranění před rozhlasem nebyli doat opatrní, že 
nňktePi ai čokonce zp~sobili smrt tím, že vYhodili nákl• 
dák s munici čo povětří a zapálili tank;/, ne, tisíckrát 

ne, taková IIt'lělenka je počátkem vnittní kolaborace a pM
jetim stavu, který nám lzyl vnuceni Všichni mrtví, všichni 

ranění, vMchni, všichni jsoo obětmi okupantfil Nezemřeli 
by I nezemi'-eli • nebyli by raněrú, kd;;bychom nebyli ok:upo

vánil Jsme v právuJ Je naším právem dělat v~echno, doslo
va všechno, abychom dali najevo svůj odpor. A jestli jsme 
rozumní a všechno neděláme, je to naše věc, naše rozvaha! 
Nelze však, nesmí se ani pouhou n:rišlenkou, pouhým slwem 

připt:-stit, že někd<> ei svou smrt z-avinil sám„ To b~0 chom 
rovnou mohli tvrdit, že padlí občané Pr&zy za pražské 
Květnové revoluce byli také blázni a nechali-li by Němce 

v klidu, nikom by se nic neste.lo. 

Rozum a rozvaha jeou dobré zbraně, ale mohou být a jsou 
též výrazem strachu. Oddělme jedno oč druhého! Uvědomme 
ai, že se bojím?, uvědo1rJD.e si to a připusime to, neni na 
tOlll nic špatného. Vždyt a to větěí rude potom naše odvaha 
a o to jasnější náš razum. 
Jsou to okupanti a střílejí do nás, Nikdo je nepozval a 

oni nejšou ničím jiným než:1 vrelzy. Vralzy bezbranných dětif 
Hanba jimi 

(I.d.terárn:C listy, zvl!iltr.í .,ydáni, 28.8.1968.) 

V dějinách se vždy vyslcytují ok:amžilcy I kdy se každý msí 

rozhodnout, jak se zachová e. zda je ce1ou svou oeobou ocho
ten hájit spravedlnost proti zvůli, lidskost proti bruta
litě. líl:t jako stvťtra nebo jako člověk je rozhodnuti, kte
ré se vyžaduje od každého z nás dnes. Lze ~mad odolat 
všem, uniknout čemukoli v - s vý jim.kru vlastního svlidomí-



- 266 -

tomu nemi'.lže člověk, hodný tohoto jména, uniknout nikdy, 

a to msi nemilosrdně odsoudit každého, lo:lo by chtěl kola
borovat, ?dá-11 se v okalllliiku, že hrubé násilí !Ill.že zvi
tězi t, jde o dojem chvilkový. Ještě nikcly nebylo možné 
natrva1o um1čet pravdu, zastavit vývoj, i kdy~ se o to 
pokoušeli sebemocni:ijěí okupanti a sebebrutálnějšími 

prostředky, 

Nikdy neuznám žádnou okupaci l!ssR, Ill spravedlnost a zpáteč
nictví, Stojím plně za XIV, sjezdem KSČ, ze naší legální 
vlád<ll.l a za jejími zákoncymi představiteli, 

PhDr. Fro.nt. Clraus,řádný profesor 
Filosofické fakul t;y KU, člen-kores
pondent CSAV 

(Československý čas0pis historiclcý,zvláštní číslo, 
24.8.1968.) 

I kdyby byla jakkoli těžká léta, lct.erá nastávají, nepova
žuji z historického hlediska situaci našich národ~ za 
tragickou. Rázný zákrok "spojeneckých" vojek nám rázem 
roztal několik vlekl,ých problémů. Je vyléčen komplex 
•m1a<lšiho bratra" a přinášeného osvobození T komplex, kte

rý koi'óení v saor/ch počátcich obrozeni e. vrcholí Květnem 
1945. Právě tento kmplex zevnitř pOOlamoval silu k odpo

ru vůči cizí nadvládě. Národy naší země jsou ted jednotey 
jako nikdy v hi0torii. Nejnázornějším možným zpňsobem 

pf>ed -všemi v:i stoupil emysl existence společného státu a. 

byl pochopen ve vrstvách vskutku nejširších„ Je konec ee 

starým dilematem českého a slovenského národního vědomi -
nemó.že již být prodlouženou rukou v,ýchcdního despotismu:,, 

jeho náplrú je .rzyní obrana hurnanisa:u a demokracie bez 
~ř~rněai carof'ilských iluzi. aeši a Slováci, ač okupováni 
soldateskou východoevropských sateli tť'J. 1 ner,tojí již se 

svými iluzemi v opozici proti r.3.rodně osvobozeneckým a 
demokratickým snahám nároaů střední a východní Evropy. 
Jsou jasné společné probléi:cy a společní nepřátel~ - nej
nadějnější základ pro b:.:;.Goucnost této části evěta. 

Mezinárodiú komt1nietické hnuti je rozvráceno a vrženo da
leko zpět„ Ale i ono dosto.lc poslední lekci„ která je 
nutí zbnvit se shnilého základu obhajoby a nápodoby "vlas-
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ti všech proletář-ft světa". Je konec s fantastickou vazbou 
mezi nejdůslednějším revolučním hUmanismem a stalinistic• 
kým byrokratismew.. Frorty se vyJaeĎují. 
Iluze paďl.y, je chrwrné ráno. Začínáme znova. Základy 1 

která budeme znovu klást, mohou být pevnější. 
PhDr Jan 2.'ua!' 

(Historie J vojenství, nedatované zvláštní číslo, str.6.) 

Praha,24,srpna 1968/č,2, 
Čtvrtý den 
Dnee,v sobotu 24, srpna, je čtvrtý den okupace. 

9~-1~-~~m-~llllllfil2! 
PodaMlo se jim rozbít světové komunistické hnuti. Poda
řilo se jim rozbít československo-sovětsk, přátelství. 
Podařilo se jim poětvat veřejné mínění světa proti sobě, 

Co se okup!l!)t~m nepodařilo? 

Zlomit a zkrušit česky s slovenslcy lid 
lle.lézt dostatečný počot kolaborsntd a zrádcd, kteří by 

byli ochotni sloužit. 

Pl'átelél 
Zó,ataňte hrdi a pevru.. 
Celý svět se obdivuje rozhodnéw postoji naěich nárcxm. 
Okupantům slružit nebudeme J 

četkáH. 

(Svobod.~á ČTK hlásí, 24.8.1968,) 

!a!k!á!!a _ 
Jsou unaveni, špinaví., nemají se kde uttzy't 1 nikdo Jim nepo
dá vody A musí m:ít žížeň, ze všech nároží a výkladních 
skřin:! na ně volají nápisy• Iditě domojl !i,iyž projíždějí 
na tancich a obrrň11J'eh transport6rech hlavními ulicemi, 
provází je pískot. Otcové přiěli do našich měst jako 
osvoboditel~ ověnčeni květinami. Nikdy na ně nezapomeneae. 
Synové jak:o okupanti svobodné země, jejíž lid se provinil 
jen jed.nim: chtěl si ve své zemi budovat socialismus po 
svém. Ověnčili se nesmzatelnou hanbou. 

X 
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Snad jim někdo řekl, že se jim dostane stejnéhieuv:ítán:! 

joko je jich otcť\m v roce pětačtyfi cet. !li ví se, je všude 

stihá opovťženi. 
•Proč nám projevujete takové nepf'átelstvi?" ptají ae. 
•Přišli jeue Vám pomoci". 
*Proti kom.i?" ptáte se. 
"Proti těm, kteří útočili na vaši konunistickou stranu, na 
jeji veden:!, na vládu•. 

".Aha, řeknete si, proto tedy zatkli Dubčeka, ~rdka, Smr

kovského, Kriegla, Spačka, Oísafe". 
X 

Každý rozhovor zaťíná slovem: 
"Počemu'?" 

"ltllY tedy nepořádlcy. Prote jsme přijeli". 

"~al váa někdo'í'" 

•va~i dělnici; akupim z vedení KSČ." 
•JA,.žete nám snad r.ěkoho jmenovat?" ptáte ee. 
Chlapec se san:.opsle!ll v ruce je př-ek:vapen 1 že se vůbec 

takhle :núžete ptáti 
"Copak nevíte, že b;y v~echny :hned pověsili? Jako ty dělni

k:y I kte~i psali dopis ooskevské Pravdě"• 
To se dějou věcil Ale ted už snad by je mohli jmenovat, 

kdy~ je tady tolik zbrani, namítnete. 
"Pro~ se ptáte mě1 Zeptejte se Brežněva", říká otráveně 

chlapec se samopalem v neblahé úloze okupanta" 

X 

Ted už m".l.žeme být klidní. Poda:filo se nastolit pořádek, 
který nám tolft •c,eyběl". Tramvaje už zase jezdí, lidé -

i když ne všichni - už mo:-too jít do práce, možné, že 
čaaem zmizí fronty pl'ed obchody, budete si mcci koupit 

chleba, C'.áslo, mouku, otevřou -se restaul'ace - začne ne 
hrát fotbal a otevřou se bD.n .. ·t,c:? e, pošty, bude zase V,iSÍ

lat televize, možná, že VJ jdou i ::ovirzy a kdyl ne, sáhne

me po náetěnkách. V ulicích h::.avnit~c c:.ě5ta se nebude stří

let jako na !}ivoké:n Zép&.f.~, ani na Museu.a: nebudou stf·ilet 
kulonety, nebudou ;::;e z3.~ íjet '.:.ičli 1 nespokojené živly b-..:.dou 

vsezeny za mříže. A tak snad po r.áa buCou chtít, ab:,,'cbom 
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radostně říkali: "D:l'.k;y vám, přátelé z bratrali;ých zemi, 
za tuto nezištnou• internacionální výpomoc"• 

" 
~ jh dáváme leták;y a ilegálně vytištěné noviey I oni nó. 
dávají čerstvé výtiek;y Pravdy. Oboji je zadarmo, 

"Či.tajte, tam vsjo napisano", říkají lidem. bezelstně. 
Pod hrdým názvem je psána. strašná, neuv~ři teW le!U spo
jenecké vojenské jednotlcy nehodlaJ:ť zasahovat de vnitl'n:ťch 

zálež!tostí Českoslwenska, Možná, že právě l;yto tanlcy 

rozsévaly smrt u R02.hlasu, ničil;;' Zlatou Pragu, llo!n4 1 

že prévě jejich aěla b~la namířena na dvei'e bu~•vy ústi'ed
niho výboru 1(!1/!1 když odtud vyváděli Ale>:anclre ~Meka. 1 

Josefa Smrkovského, Oldl'J.cha 1'erníka, Nebo to snad jsou 
ty I které stál,y • namířlonýml. děly před Ru<l,ýa, pr4velll\, 

před Svazem sp1aovatel1l. 1 před Svazem ča,-sovětekého přá

telství? 

" 
llohli jste vidh tanlcy i před rod..,,m domem Franze Xa:flc.Y 
na Starq llěatě, l'af'ldáda dostala avil.J konkr4t.ni o;ymb, l., 

(Politika, č,l, 1 24,8,19158.) 

fo;J,i:!:iJ!a_ 

7,-iáme or».1 tvá!' podobnru lvouni. Širo.k;ý nos, kosti a obeči 
jako pěst, Sedlácká poeto.ve. a ruce jako nablračlcy • Tihle 
lidé jsou, v knihách e~ to říká, poctiví, pl':ťai, neagre
sivní. 
Politika je z těch obd lidllll:é činnosti, v nichž se l;yto 

7lastnoot1 objevují hrozně málo a to Ještě Jen prote, eiby 

se pak by J.o čem sát„ 
Leonide Brežněve, byl jste prý keyei di!l.nílrem a dneska 

jste se dožil toho, že mohla být napsáno větal BrežněT je 
Hitler, Kdy jste přestal být poctivým člověkem? l\Ylo to Ul 

v t, opojné chvíli, ki\Y jste dosáhl praey k moci, ucítil 
jeJí vil.ni a byla valle, sáhl m bič a on se pak ponybovo1 
sám, pronesl slovo a vycvičeni lidé, chudinlcy lidé, ee 

začali poh;ybovat? 

Když jste přestal být poctivým člověkem? Tehdy, nebo al! 
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ve chvíli, kdy jste učinil bůhví už pokolikáté co svět 
stoJí, čin, který je pi'ip sován Jidáši Iškariotskému1 
Pro normálního Evropana není přijelll!lé se divat n.:. líbaJící 
se lil.lže a vy jste Si v tom liboval - je to ruský zv:yk, to 
vím:, ale na mnoho ruských zvyků a mal'zyr jsme si nezvykl.i. 
Po.sledni z nich je váš čin, Jidáši Brežněve, líkel jste 
slovel přátelství, věčně a jiná slova. Všichni se pamatu
jeme. A pak jste políbil Alexan/li,a !Xibčeka. Všichni jsme 

to Viděli. 
/4 hned přistoupiv k Ježíšovi, tekli Zdráv bu~, mistře, 

a políbil jej, Ale Ježíš řekl jemu: Příteli nač jsi 

přišel? Tedy p:!'iatoupil1 a ruce vztáhli na Ježíše, 
a jali hll', 11st, 26,49.50/ 

llejílllá vás trochu hrl'.lza z tmo, že všechM už bylo1 ~ 
a! jste byl, Brežněve 7 

Je možné, že v této chvíli už zdaleka nejste ten hlavní, 
kdo rozhoduje I vojáci uf stf!le jí„ 

Avšak byl jste to v;-, kdo políbil a prodal, Je vám to asi 
jedno, ale kdesi v Evropě je několik miliÓn~ lióf, jef 

vás nenávidí l 

(Student, ll,zvl.áštni wdáni, 24,8,1968,) 
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NEDELE 25. SRPNA 

v noci s 24. pa 25,8, vnikli aovětští okupanti násilím do bu
dovy mini•t•rstva dopravy v Praze na Příkopech. tldajně hle
dali zbraně, ve alcutočnosti však ničili technické saříze
ní a postřelili elu!bu konajícího•• Koldu. Druhému pra
covníku se podařilo uprchnout. Na tuto skutečnost přišla 

Vll v neděli ráno při střídání oluěby. Téměř vylcrvácený •· 
Kolda byl dopraven na Bulovku, /os/ 

Během noci z 24. na 25,8, Zpráva čs, rozhlasu: Příslušníci 
sovětské státní bezpečnosti vnikli do budovy čs, minister
etva zahraničí v Prue. Pod ochranou silného vojenského 
okupačního Útvaru prohledali všechny kanceláře, t!lk~e mini
sterstvo zllhraničí v současné chvíli neaů!e řádně vykoná
vat evoji funkci. 

2 130 hod. Zahájeno pokračování 85. mimořádné so!T~ze předsed
nictva NS. 

/ Z'ápís nebyl pořízen./ 

Prohl@ení Předeedn1ctva ttv KSČ: 
Co dnes musí dělat komunisté, 
Všem ěleml.m a l'.unkoioná!,l.m KSČ. U enesení zaoílat na 11v KSC 
a eověteké vel,;yslanectví. Bojujeme za livotni zájmy všeho 
lidu, 

Soudružky a soudruzi, 
po dlouhých letech získala naše strs.oa letos v lednu 

do svého čela nové, Dubčekovo vedení, přijala svůj akční 
program a začala dělat politiku, kterou podporuje obrovská 
většina lidu. Začali jsme usilovat o sociali~mus, který by 
byl opravdu budován pro lidi, který by měl, jak a:nohokrát 
říkal •oudruh Dubček, opravdu lidskou tvář. 

Nyní je nMe vlast obsazena vojsky některých armád Var-
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šaveké omlouvy. Byla zbytečně prolita krev čeekfoh a olo
venakfch lidí. Oeeta k politice, kterou jsme chtěli PO•Í
lit aooialiemus a upevnit důvěru v politikuKse a tím••
jiotit i její roetouoí politický vliv v zemi, je zatara••
n& tanky. 

Co musí dnee dělat kolIIUlli&té, aby naatouPenou linii 
avé politiky vůbec mohli v budoucnQ zase uskutečňovat? 

Ze zkušeností dějin ns.ší strany víme, že nejhorší oo 
ae etalo v po8lednícb letech bylo to, že stranu ovládli 
lidé, kteří neměli Mvěru a.ni komunistů, ani ostatních pra
oujíoíoh, našioh občan,i. Poruěili zásady vnitrostranické 
demokracie a téměř dve milióny komunist~ měnili v nástroj 
avé libovůle, brali členům strany jejich vlaatní svobodnou 
wli, právo myelet a jednat tak, jak to sami komu.cieté cí
tili a považovali zn správné. 

Rozhodněte sami 

Nesmí ae atát, aby kOPUm1sté v zákl$dních organizacích, 
• okresních a krajských orgs.nizacíoh znovu podlehli tomu, 
!e budou nástrojem lidí, kteří důTěru strany nemají. Sejdě
te se ihned všude v zákledních organizacích i v okresech 
a rozhodněte sami~ Jakou ceatou se dáte. 

Kimofádný XIV. sjezd KSČ byl slo~en z demokraticky a 
právoplatně zvolených delegátťl celé strany. Zvolil nový OV 
[S0 a do jebo čela zvolil ty soudruhy, kteři získali dúvě
ru strany a lidu po lednovém vývoji. Do svého ~ředsednictva 
zvolil nový tlV KS~ i ty soudruhy, kteří nemohou svoje runkce 
vykonávat proto, Je jsou internováni rroti své wli 1 proti 
wli ústavních orgánú tohoto státu sovětskými OEbrojenfmi 
silami: eoudruha A. Dubčeka, O. Černíka, J. Smrkovakého, 
J. špačka, F. Kriegla, V. Šimona. 

Rozhod~ěte sami v ka!dá organizaci, zda uznáváte z• 
nejvyžěí orgán strany tento na XIV.sjezdu řádně zvoler,J 
ústřední výbor KSO nebo zda souhlasíte s tím, aby vuím 
jménem mluvili lidé, kteří s tímto ústředním yýborem nema
jí nic spole~ného. 

Rozhodněte rychle, legálně a demokraticky ve věecb stra

nických organizacích, na plenárních schůzích i ve stranických 
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Týboroch, k čemu•• hlásíte. Jednejte peJc důsledně podle 
svého rozhodnutí, zveřejňujte stanoviska rozhlasem a tis
kem, žádejte pomoc místního rozhlasu, národních výborů i 
sá?odního rozhlasu na závodech. 

Zasílejte evoje usnesení ne adresu ~v xse v Praze a 
zasílejte na vědomi 1 sovětskému velvyslanectví v Praze 
se žádostí, aby je předalo ~V KSSS a zveřejňovalo v oovět
ůém tillku jako stanoviska československých komunist\1. 

Někteří z těch, jimi! mbořádný UV. sjezd KSO noavěřil 

vedoucí funkce, které dříve zaujímali, se pokoušejí přesto 
mluvit vaším jménem. Protestujte proti tomu, at mluví sami 
za sebe. 

Komunisté členové Lidových milicí, nepodřizujte se těm, 
kdo mlčky souhlasí s tím, h velitel I.li •• Dubček byl pro

ti zákonům tohoto etátu, proti TŮli sjezdu strany i vůli 

Lidových milicí internován neznámo kde a proě. Hlaste ee 
podle příkladu pražských Lidoyých milicí k řádně zvolené
mu ~V xse a ř1ate se jen příkazy jeho předaedniot-.a nebo 
pléna jako kolektivního orgánu. 

Komunisté v Bezpečnosti a v armádě fiate se jen rozka
zy čeekoeloveoských Ústavních činitelů, Národního &hromá!
dění, Tlády a presidenta republiky. 

Xo1112nioté v odborech, buate iniciátory aktivní politic
ké práce v odborech. Podporujeme plně nej•ilnějěí organi
zaci dělníků a všech pracujících - Revolučl>i odborové hnu
tí. Dělnici komunisté 1 nekomunisté jsou dnes plně jednot
ni v tom, aby si na závodech naši pracující hájili své záj
my a zjednávali pořádek sami, bez cisího zásahu. 

Naše továrny a závody, naše dělnická třída k tomu ma
jí dost sil a ROK neoht se etane mocnou zbraní v obhajobě 
politických zájlllll. všech pracujících v dnešní mimořádné do
bě. Odbory jsou legální organizací nás včech. Využívejme 
je všichni a udělejme z odborových organizací a orgánů ve
likou sílu dělnikť:. a všech pracujících lidí, kterou se 
nikdo neul!e odválit podezírat z protidělnických, ~rot1-
aocialistických cílů. Pracujme všichni v odborech demokra
ticky a ukažme sílu miliónů odborářů., mobilizujme ji v 



zájmu všeho lidu, v zájmu našich národů. 

~ťdit mohou jen ti, co dostali důvěru 

Všiehl>1 funkcionáři ISO jsou odpovědoi evómu členotvu, 
kómunistň.m na závodech na vesnicích i v místech. Udrlujte 
stále spojení s okresními výbory strany a nedopustte, aby 
vaše Okresní organiJlaee zaěal řídit někdo jiný nel ti sou
druzi, kterým jste dali důvěru na okresních konferenoích. 
Stejně jednejte ve městech i v krajích. Všude tam, kde by 
došlo k obsazeni sekreteriátll strany oidmi vojsky, jsou 
orgány a funkcionáři strany povinni řídit práci kollnlllistů 
z jiných míst, • místností národních výborů, továren arod. 

Nový ústřední výbor KSO zvolený mimořádným XIV. sje•
dem •• nemusí bát opřít se o vaši Vil.li a -.aše rozhodnutí 
T základních orgaoizacioh, protoie věří, !e smfšlíte stej
ně jako delegáti sjezdu, které jste sami zvolili. Věří váa 
a potřebuje vaši iniciativu; samostatnost, rochodnost, spo
léhá na vaši vlastní komunistickou odpovědnoet. 

Věřime, !e jednota strany kolem zásad nové polednové 
politiky je reálnou silou. 

Nedejte se nikdy vyprovokovat k to111U, abyste qetu~o
vali z řad strany. Ani kdyby došlo k nejhorilíímu, ani kdyby 

sjezdem právoplatně zvolené orgány KSČ byly náeilím umlče
ny, niltdy noopooštějte stranu. Oslabit nebo likvidovat 
členskou základnu KSČ - to by slou!ilo jen těm, kdo by 
chtěli několik všeho schop.o,ých, bezpáteřných jedincfi Tydá
vat opět za mluvčí čeekoslovenekých korounistů. 

Víme, !e za pomoci tanků a kulometll lze docílit mnoho. 
Nelze -.Šak doet dobře zakázat činnost komunistické strany 
těmi, kdo Údajně při.Šli "pomáhat" upevnit její vedoucí ú
lohu. 

Upeviujte stranu, přijímejte nové členy do KSČ, děl
níky, rolníky, inteligenci, přijímejte mládo!, všechny ty, 
kdo chtějí a jsou opravdu schopni bojovat za politickou 
linii akčního programu KSO, za po!adavlcy mimořádného XIV, 
sjezdu strany. Je povinností komunietó.. 1 aby vlastenectví, 
energii 1 odvahu mládel1 nejenom plně ocenili, ale aby 
mláde~i dali svou politickou •kušenoet, rozvahu a jasný 
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program opravdu socialistické demouacio. Přijímejte do 
řad strany mladé dělníky 1 studenty, dojte zaznít hlasu 
a vil.li mladé socialistické generace v naší straně. 

Mimořádný XIV. sjezd KS~ plně potvrdil stanovisko 
poslední řádné aohíl.ze předsednictva 1lv KSČ•• dne 21.8.1968, 
v něm! se odsuzuje vojenské obsazení naší republiky bet 
vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromá!dě
ní, předsedy vlády, I.tajemníka 1fv KSČ a těchto orgánů. 

Podporujte všude výzvy ke klidu a rozvaze. Odchod ci
zích vojsk jako základní podmínku jakékoli samostatné 
tvůrčí poljtiky naěí strany no!Il1žeme prosadit silou 1bra
ní, ale jen silou oorálky a práva. Nebojte se ~ádat všech
ny zákonné, legální prostředky, podporujte jenom legální 
podle ústavr utvofenou vládu, jen podle platných ěeekoalo
venských zákonů a jiných norem volené funkcionáře státu, 
strany i všech organisací Národní fronty. 

VyzývÓJ11e všechny komunisty, aby aktivně a Ú~inně za
mezili jakýmkoli pokusům protisocialistických živlů zostřit 
situaci provokacemi. S protisocialistickými živly jsme s to 
vypořádat se sami, Nepřipusťte, aby jejich aktirtzace byla 
záminko~ vojenské intervence v naší zemi. 

Odložme malicherné spory 

Soudružky a aoudruzi, odložme dnes všechno, co aáe 
různě rozděloval~, odložme malicherné s~ory, Ať je dělítkem 
jen poctivý ~ostoj k nové, n0lc~nové politice KSČ a rovná 
páteř každého z nás, Soustřeame jednotně Úsilí všech komu
nistll. oa hlamí dnešní problémy: 

l. 2ádejme neprodleně, aby se svých funkcí ve vládt, 
ve etre.ně 1 v Národní frontě ujali soudruzi A. Dubčak, 

O. eernik, J, Smrkovský, J!'. Kriegel, J. Špaěolr a B.Šimon 

- a to bezpodm!nečně všichni. 
2. Neu~návejme jako představitele strany nikoho, kdo 

ke avé funkci nemá deciokraticky získaný :nandát, tj. v ú
středních orgánech KSČ nikoho, kdo nemá mandát mimofádné
ho XIV. sjezdu strany. 

3. žádejme Úplný odchod cizích vojsk armád Var-i!avské 
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smlouvy, s ní~ je nynější jejich pobyt na Území CssR jako 
členského státu této smlouvy v plném rozporu. 

4. Varujme pfed ka!dou provokací a nerozvá!noatf. Krev 
našeho lidu je tím nejdražším statkem a všechno co nůže 
vést k jejímu zbytečnému prolévání je nutno odstranit & 

účinně všude zabránit. tomu.1 aby ke krveprolití došl?-
5, I kdyby dOŠ lo k nejhoršímu, i kdyby brutálním. ná

silím bylo potlačeno vše, co ie zaručeno naší Úatavou,zá
kony republiky i stanovami strany - nikdy neopouštějte řa
dy KS~. At v řadách strany je co nejvíce poctivých lidí, 
dělníků 1 všech ostatních vrstev, protole zůstane-li stra
na takto silná dolet bude za čas zase a to vydat ze svých 
řad schopné politické wdoe a vyvést naše národy z nosta
vení, do něhot je uvrhly přesila moci a násilí. 

Soudru!ky a soudruzi, tímto !ednotným postupem všech 
komunistů zdaleka nebojujeme jen za naši stranu. Bo~ujeme 
za životní zájmy obou na.šfoh mlrod.i a všeho lidu této země. 
Každý, kdo tomuto lidu nevěř!, kdo bude ochoten pošlapávat 
hodnoty, pro které náiá lid bojoval a strádal, bude nakonec 
vla•tním lidem odsouzen, KSČ to nikdy neudělá a nellllfe udě~ 
lat. protože svoje poslání nevidí v tom, aby se atala vlád
noucí politickou klikou, ale v tom, aby alou!ila zájmům 
socialismu v této zemi, aby sooialistioký řád byl ~tastným 
domovem pro náš vlastní lid~ V tom vidíme i svon hlubooa 
intern;acionální povtnnoat. Spojenectví socialistických ze
mí a jednota koffiuniatického a pokrokového hnutí v celé~ 
světě nemůže být přece dosahována násilím, ale jen důvěrou, 
spolu~raci a vzáje!I!noU pomocí tam. kde si ji ka~dá aocial1a

tická země nebo komunistická st~a.na ve jménu společných 
zája:tl opravdu přeje. V tornto smyslu chápe i vede.ní .9tra.ny, 
pověřené mimořádným XIV. sjezdem všechny základní dokumen

t1 mezinárodní.ho dělnického hnutí včetnr§ společmiho "Pro„ 

hlášení" šesti stran z Bratislavy ze dne 4.8.1968. Právě 
s tímto prohlášením jsou však v hlubokém roz-poru ozbrojené 
akce, které proti naší zemi provedli ostatní signatáři to
hoto ''l'rohláše.nff'. 

- lly komunisté jsme vedoucí politickou silou v této zemi. 
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Proka!me to i r.yní svými skutky; důvěřujme av6mu lidut 
ltterél!lU plně odpovídáme za naši politikU. 

Je tragédií, le pod heslem o pomoci naší straně b7la 
vyvolána situace, která hrozi Eahubit dŮ.věru v aoeialis
mua, v Sovětský aftz i v ideály komunistického hnutí.llraň•
me ve jm,nu tohoto hnutí jeho ideály. udělejme všude všech
no pro tot abychom důvěru lidu neztratili, aby socialie
mus byl u nás i nadálo dílem dobrovolné aktivity a inicia
tivy miliónů n&!iich pracujících lidí, vileoh českých a olo
venakých vlastenců.~ 

předsednictvo ÚV KSe 
/Rudé právo, 25.s.1968./ 

Rozhovor s Os. ministry Miroslavem Galuškou aprofesorern Vla
di~írem Kadlecem. 

Vláda•• přihlásila svfm prohlášením k XIV. sjezdu 
KSO a novému Ústřednímu výboru. Trváte i nad~l& na tomto 
rozhodnutí? 
v. Kadlec: - Ano a bezvýhradně. Vláda od začátku stála za 

požadavkem, abf •• sešel mimořádný sjezd XSC a povai!ovala 
jej za jediný legální a legitimní orgán strany. Proto•• 
také téměř všichni členové vlády sjezdu zúčastnili. Pří
tomni jsme btli i proto, aby vláda získala od sjozdn a 
strany podporu pro svou činnost a funkci Ústavního orgánu. 

Svět stále zajímá to, zda některý čs. orgán skutečně 
nepožádal SSSR o pomoc. 
M. Galuška: - Vláda si na své soh1l.zi zjistila, že !ádný 
z členů. /nemohli jsme pochopitelně mluvit s internovanými 
členy/ nepožádal o žádnou pomoc. Tím méně vojenskou, ani 
SSSR ani jiný stát, jehož vojska nás okupovala. Znovu opa
kuji: Vláda prohlásila a prohlašuje: Okupace Ceskosloven
eka je nezákonná! 
V. Xadleo: - Zároveň jsme ae rozhodli, že za předsedu vlá
dy uznáváme pouze e.ing. Cerníka, še žádný z nás nevstoupi 
do !ádné kolaborantské vlády. 

Zijame v okupačních podmínkách. Přesto musíme dělat 
vše pro to, aby hospodářské ztráty byly oo nejmenší. Jakl 
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prostředky a možnosti má legitimní čs. vláda? 
V. Kadlec: - Samozřejmě omezené. Přesto jsme ve styku s 
ministerstvy a dáváme pokyny k činnosti. tlčinnost našich 
pokynů je samozřejmě snížena nenormálností podmínek.Cílem 
a snahou vlády je udržet pokud možno chod hospodářství a 
správy, zejména jeho dnes nejcitlivějších článků - skli
zeň, potravinářský a farmaceutický priimysl, zásobování, 
obchod a bezpečnost. 
M. Galuška: - Všechny čs. zastupitelské óřady vykonávajípoky
ny své legitimní vlády. S vládou, stejně jako s předsed
nictvem nového TJv KSČ je ve styku 1 ministr prof. Hájek, 
který je jak známo, v New Yorku. Mohu proto jen opakovat: 
Vláda dělá opatření, aby její Ústavní reprezentace byla 
podepřena i konkrétními Čioy. Okupační orgány ji! několik
rát slíbily, !e umolní vládě její funkci, své sliby 'IŠak 

neplní. Trváme proto na zásadě: Východiskem s této situace 
není jen vytvoření podmínek pro naši činnost, ale především 
bezpodmínečný odchod všech okupačních jednotek. 

Děkujeme vám za rozhovor. 

/Rudé právo, 25.s.196s./ 

7,35 hod. Zahájeno pokračování 85. mimořádné schůze předsed
nictva NS /přerušeno v 8,12 hod./ Z programu: Projednán 
návrh dopisu delegaci do Moskvy a ustavena delegace k pro
jednání dopisu v předsednictvu dv KS~ e ve vládě; podmín
ky pro práci vlády - nedodržení slibu gen. Pavlovského. 
/Materiály NS./ 

Ranní zasedání če. vlády na l'ražském hradě •. Ve svém nedělním 
zasedání reagovala čs. vláda na tvrzení některých oficiál
ních agentur socialistických států, že po Praze jezdí civil
ní auta se zbraněmi pro síly kontrarevoluce. Vláda odmítá 
toto tvrzení a prohlašuje, že má pouze slouěit jako záminka 
k dal.ŠÍm represáliím okupačních vojek. Vláda rovněž konsta
tovala, že velitel okupačních jednotek nesplnil dosud slib 
daný presidentu L. Svobodovi o uvolnění vládních objektů a 
zajištění činnosti vládníc)t orgánů. Naopak v noci z 24.na 
25. srpna vnikli okupanti do dosud neobsazených minister
stev a vládních budov, přičemž odzbrojili jednotky Lidových 
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milic. V oouvialoeti e chováním okupantů pověřila vláda 
naše ministerstvo zahraničních věcí, aby u okupačních vlád 
protestovalo proti chováni jejich vojsk vůči civilnímu oby
vatelstvu. 
/svoboda, 26.8.1968./ 

Aide maraoire ministerstva zahraničních věcí velvyslanectvím 

SSSR, NDR, PLR, ll!LR, BLR z 25,8,1968 

Kiniateratvo zahraničních věcí z pcvěření vlády česko
slovenské socialistické republiky sděluje velvyslanectví 
Svazu sovětských socialistických republik toto: 

Vláda Oeskoólovenské socialistické republiky, která 
svými předchozími nótami u~latnila zásadní po~davtcy, musí 
konstatovat, Ze dosud nebyl splněn ani elib daný presiden
tu republiky Ludvíku Svodobovi velitelem armád obsadivšfoh 
Českoslovenakou socialistickou republiku generálem armády 
I.G. Pavlovským, podle kterého mělo být ne~rodleně zabrá
něno odzbrojování českoalovenakýeh jednotek, opuštěny pros
tory, kde jsou roz~ístěna česk~olovenaká vojska, veškeré 
obce a města měly být vyklizeny a ve velkých městech měly 
být rozmístěny jednotky jen v parcích a ne míatecht kde by 
nenarušovaly dopravu. Podle tohoto příslibu mělo být dále 
neprodleně upuštěno od obsazení a blokování budov všoch 
státnich orgánů Československé soeialiatické repubLiky a 
budov všech orgw stranických. Melo být okamžitě zajiště
no uvolnění bank a všech dalších budo~ nezbytných pro nor
mální hospodářský chod země a učiněna důsledná opatření 
pro docílení aamozřejmého atavu, že veškeré zásobování oku
pačních sil bude zajištěno jen jejich vlastními prostřed
ky a z jejich vlastních zdrojů. Bylo eoullasně pHelÍbeno, 
že okupační síly se vyvarují jakéhokoliv použití zbraní 
Wči všemu obyvatelstvu. 

Vláda Ceskoalovenské socialistické republiky vycháze
jíc ze s-,qých zásadních požadavku, a anil by se v nich chtě
la jakkoliv prejudikovat, musí naléhavě Připomenout e~lně
ní slibú sdělených přímo presidentu republiky, noněvad! 

neprovedením ani podobných základních opatření se dále vy
tváří napjatá atmo3f~ra, za kterou nemohou ne! nést plnou 
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odpovědnost okupační vojska. 

Zvláši závdnou skutečnost! je to, i!e nejsou stále 
dodržovány ani elementární zásady lidskosti ve styku s 
obyvatelstvem a toto je neustále ohrožováno na ilivotech. 

Vláda eeekoelovenské sooialisticl<é republiky •• vší 
naléhavostí a dllra•em očekává, ile příslušná opatření bu
dou učiněna neprodleně. 

~ hlásil ~a. rozhlas. V čK:D-Sokolovo nastou~ila na směnu. 
které říkáme Dnbčekova neděle, většina zaměetnanoů. Při
šli 1 lidé z kanceláří a pokud nemají vlastní ~ráoi po
máhají tam, kde je třeoa. Ve viíech závodech CJrn je na
prost.f klid, pořádek, závody •• všemi duleUtými zaří
zeními a technikou jsou spolehlivě v našich rukou. Na 
dŮležitých míoteeh jeou nepřetržité sluilby, příelllŠníci 

LM jsou v pohotovoati, chrání náa. 

9,45 hod, če. rozhlas. Dnes v 9,45 byl při výkonu alu~by u 
Palackého nám. zadržen sovětskými vojáky a odvezen na 
neznámé místo strážmistr Jaroslav Baran. Vedení mĎstské 
správy VB proti tomuto nezékonné111u zásahu protestovalo, 
zatím však bezvýsledně. 

10,03 hod, Zahájeno pokračování 85, mimořádné schůze pfed
sednietva NS ípřeruhno l0,48 hod./. Z programu: Projed
nán společný dopis presidentu republiky /doporu~eno zatím 
v eeskoslovensku nepublikovat/; informace o situaci v Prs, 
ae a o vojensko-bezpe~noetních argumentech okupantů; 
informace o jednání s přadataviteli SNR; podnět ke schůz
kám krajských klub\l poslanců, 
/Materiály !IS.í 

V průběhu dopoledne byl uveřejněn otevřený dopis i,í•ed$edy 

ČSAV akademika F. Sorl'\B presidentu Akademie věd SSSll 
Pi.V. Keldyšovi, 

Válený soudruhu presidente, 
již pátý den trvá neodůvodněná, protiprávní násilná 

oku:pace naší země armádami -pěti etát-.;t Varšavské dohodyt 

k níž došlo proti vlli \!'$ech, našich právoplatných Úatav-



níoh činitel~, presidenta republiky, Národního shromáldě
ní i vlády CSSR. Politický, hospodářský a kulturní život 
naší nadevše milovan~ vlasti je Ochromen a~ icela rozru
šen, každým dnem narň.atají ztráty na lidských ~ivotech i 

raněných českoelovenakých obča~ i nedozírné ztráty eko
nomické. Na obou stranách roste nervosita, která hrozí 
katastrofou nedohledných důsledků. 

V§echén náš lid přijal okupaci s Úžasem a krajním roz
hofčení~ a tento násilný akttjeal snad nemá v hiatorii 
lidstva obdoby, naprosto odmítá. Nechápe jak je molné, le 
samostatný etát, a k tol!lU stát socialistický, je hec jaké
koliv výstrahy a proti wli všeho lidu vojensky obsazen 
těmi, jel af dosud pokládal za své věrné přátele a spojen
ce. Upřímná láska a bratrské vztahy, které český a sloven
ský lid choval zejména k náro~m Sovětského svazu a které 
vyplývaly ze staletých tradic se rychle mění v pocity těž
ké křivdy až nenávisti, která DJl.že přetrvat dosítiletí. A 

nejen to, s pocitem hlubokého smutku hledím na sovětu, 
vojáky, mladé hoehy, kteří nechápou co se děje, nerozumí 
projeW.• lhostejnosti a odporu, s nimi! jeou všemi občany 
naší země ptijímá01. I v jejich duších klíčí pocity, které 
nadlouho ovlivní vztah;' mezi našimi národy. 

Rád bych, abyste s~ soudruhu president~ uvědomil, le 
informace o stavu v naší zemi a zejména o poetoji obou na
šich národll, které jsou ~oakytovány sovětské veřejnoeti, 
jsou zcela mylné a naprosto neodpovídají pravdě. Vojenská 
okupace ztmelila všeohen Aá.š lid bez rozdílu -politických 
názoril v jednolitý celek, který okupaci zeelR spontánn~ 
odmítá<> Výr,azem této jednoty je i skuteěnoett ~& pl~num 

Národního shromá!dění, jež bylo právonlatně zvoleno v roce 

1964, za neuvěřitelně tl?:1.kýc"h podmínek oerl'etr~itě ze.sedá 

od počátku okupace~ Pfea tyto svízelné fodmínky je na ~ase
dání přitoll!llo 2/3 poslanoů, kteří jedno,cy&lne odsoudili 
okupaci jako akt násilí a požadují okam!1tý odchod ◊kunač
ních vojsk i propuštění všech int*rnova.ných předatavitelů 

vlády, strany a Národního shromáždění, k nimž máme plnou 

důvěru. 
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Okupace ti!iloe postihla 1 naši vědu. J!udova Ce.akademie 
věd, v níž jste i Vy byl naším čestným hostem, byla bez
dllvodně obsazena příslušníky sovětaké armády, přítomní čle

nové s J)I'aoovníoi akademie byli z ní vyhnáni pod hlavněmi 
samopalů. Rovně! naše vysoké Školy jsou vojensky obsazeny, 

Vážený soudruhu presidente, 
odpov~dně, jako poslanec Národního shromáždění, dlouho

letý člen strany i veřejný činitel i jako vědec prohlašu
ji? Ze naší zemi nehrozilo nebezpečí kontrarevoluce a 1.e 
jsme měli v!dy dostatek sil zabránit výstřelkům, které se 
v naší zemi mohly vyskytnout. Ve jménu přételských vztahů 
mezi vědci Sov~tského svazu a vědci mé země, o jejichl. 
rozkvět jse~ jak dobře víte všdy usiloval, ve jménu za
!'.raničního člena Akademie věd SSSR 1 ~ ech ostatních zemí 
sooialistiokého tábora Vás !ádám, abyste pou!il svého vli
vu k tomu, eby naše země byla zbavena okovů okunace a aby 
mohla samostatně budovat socialismus v naší zemi v zájmu 
všech zemí socialiatickáho tábora 1 vítězství socialistic
kých ideí v celém světě. 

akademik František Sorm v.r. 

předseda československé akademie věd 
člen akademií věd SSSR, Polaka, l!ultarska, Německé akade
mie věd, Akademie věd Leopoldinat čestný člen 11:aOarské a 
Rumunské akademie věd, člen Dánaké akademie věd, Bavorské 
akademie věd• doktor b.c. Státní moskevské university,Svo
bodné univ~rsity v Bruselu, čestný člen Britské chemické 
společnosti a Belgické ohemick~ společnosti, nositel Frit
zeeho medaile Americké chemické společnosti, medaile J.S~ 
Stasae, nositel zlaté medaile Planckovy aj. 
/Materiály llSAV ,/ 

10,'j6 hod, Zahájeno pokračování 26, mimořádné schize t>léna NS 

/pferušeno v 11,37 hod./ FHtotino 193 poslanců. Jednomysl
ně schválen text dopisu presidentu republiky; ~rojednána 
informativní z-práva primátora 1'.:ern~ho a vysloven dík nra

covníkúm národních výbor~ v Prazes 
/!tateriály NS./ 
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Presidentu Československé aooialistioké republiky. 
Ludviku S v o b o d o v 1, 
M o 8 k V a. 

Válený eoudruhu presidente, 
celá '>Me země a viíeo:hen 11á!í lid v plllé důvěl'e ve Vás 

očekává v napětí a s netrpělivostí vý•ledlcy' Vašeho jedná
ní v lloskvě. 

Považujeme za nutné informovat Vás o situaci v $8mi 
od Vašeho odjezdu na základě našich názor/, a hodnocení: 

l!á!í lid v naprosté a peveé jednotě, která je ve ehodě 
•• stanovisky nového Ústředního výbori KS~, zvoleného le
gálním mimořádným XIV. ojezdem, ve ehodě •• etaooviskem 
Národního shromáždění a vlády, rozhodně odmítá okupaci ja
ko nezákonnou, protiústavní, ničím nepodlo!enou a !ádá od
chod okupačních vojsk. Jednotně a po boku našeho lidu ,ry
stupují slo!k;r Vel':ejné bezpečnosti, armáda a Lidové 111!1100. 

Národní abromáldění a vláda esSR nepfetrlitě zasedají 
za obtí!ných podmínek. Flně stojí za požadavlcy' a ná$or1 
lidu. XIV. mimořádný sjezd KSČ zvolil Právoplatný nový 
Ústřední vfbor a předsednictvo a přitom vyslovil plnou dů
věru soudruhŮm Dubčekovi. Smrkovskému, Oerníkovi, Krieglo
vi, Špačkovi, Š1~onov1 a dalším. Sje•dová usnesení mají 
plnou podporu celé otrany a všeho lidu, jak to mimo jiné 
uká$ala demonstrativní jednohodinová celonárodní generál
ní stávka dne 2J.erpna 1968. 

Všem těmto orgá.ll!lm se s pomocí komunikačních prostřed
ků doposud dařilo udr!ovat poměrně klid v •~mi, přesto, !e 
jejich provozní podmínky jsou soustavně ztěžovány, redakce 
časopisil. a tiskárny jsou obeazsn;r zahraničními vojsky, ob
sazen je rozhlas a televize. Odpovědní pracovníci, jmeno
vaní vládou, jsou nuceni hledat s velikými obtížemi náhrad
ní provozy, Doillo ji! k druhému pokusu o obsazení ,rysílač
k;r na ministerstvu zahraničních věoí, která je naším jedi
nfm spojením• naliimi zastupitelskfmi Úřady a rovněž naším 
jediným spojením s Vámi, 

V této aituaoi naše národy prožívají již pátý dsn oku-



paoe. Napětí se neustále stupňuje v dilsledku lidských obě
tí a materiálových ztrát. Jen v Praze bylo do soboty asi 
30 mrtvých a l'f'•• }00 raněných. Na Slovenskn jsou stráty 
Údajně ještě ,cy,'íší. Tyto ztráty joou na naší straně. Je 
těle& d&molováno okolí rozhlasu v Praze. Jen s krajním na
pětím je udriováo klid a zabraňuje•• etřetťim. Je stále 
ometová.na činnost volenýeh orgárol, oklešlovány oběanské 
ovobody a práva. Dochází k zatýkáoí, není dne a noci, aby 
na pralských ulicích nezněla střelba. Za záminku ke střel
bě•• vyuiívá cokoli. Dnes v nočních hodinách byly prove
den.r cizími vojsky prohlídky v!lech Ústředních úřadů., v ně
kterých případech zabaveny zbraně Lidových milicí a v bu
dově ministerstva dopravy bylo zbraní pouiito. 

Okupačním orgá!1>l.m se dosud nepodařilo zíekat nejmenllí 
podporu a spolupráci obyvatelstva. To zvyšuje jejich ner
vositu. Národní shromáždění a další orgány v zemi mají dů
kazy o násilných akcích. Zdůrazňujeme, !e nepovalujeme za 
normální, že mezi námi a Vaší delegací v Moskvě není dosta
tek informaci o obsahu jednání v Moskvě. 

Vázne hospodářství, zvyšuje ae oebezpeě! ztí!ení záso
bováni obyvatelatva. Fakticky není moinost vycházení po 
22,hodině večerní v Praze. V důsledku toho nefunguje veřej
ná doprava. !elezniční doprava je narušena. Neexistují le
taoká •pojení. Vázne import a export. ~ásoby uhlí klesají 
na krajní mez. ~o všechno je dů.eledkem okupačního re!imu. 

Nebezpečným faktorem je stupňující se únava a nervové 
vypětí okupačních vojsk a našeho obyvatelstva. Napětí na 

obou stranách se nyní zvýšilo v dil.sledku Vašeho nepředví
daně prodlouieného pobytu epolu • ostatními činiteli mimo 
území republiky. 

Drtivá většina komunistických a dělnických stran a ve
řejné mínění pokrokové části světa odsuzuje zcela jedno
myslně okupaci jako akt náeilí. V jednáoí Rady bezpečcosti 
zůstalo stanovisko SSSR zcela izolováno. 

Vá!ený soudruhu presidente, 
vědomi si toho, le 3akékoli písemné informace nemohou 



vystihnout předeiiŠÍm atmosféru měst a ducha lidu, usuzu
jíce podle zpráv TASSu, že sovětské orgány jsou informo
vány zcele zkresleně a neobjektivně, povalujeme ze nezbyt
nou podmínku Vašeho dalšího jednání, abyste byl Úplněji a 
pteaněji informován o pravém stavu věoí. 

Doporučujeme proto Va!í úvaze mo!nost 1 aby Vám tuto 
informaci podala zvláštní konzultativní skupina slo!ená z 
předatavitolll. ~V KSČ, Národního shromáždění a vlády, její! 
ptíohod do Moskvy byste si po Úvaze urychleně mohl v,-!á
da.t. 

Dále Vám dáváme v Úvahu případné dočasné, avšak krátko
dobé přerušení Vslíich jednání a návrat do l'rabJ' společně 
•• soudruhy Dubčekem, Smrkovekým a ~erníkem. Tohoto krátko
dobého přerušení bysta mohl využít k podrobnějšímu ae~ná-
mení se situací a ke konzultaci• příslullnými orgány. 

Posíláme V&, Tá~ený soudruhu presidente, své srdečné 
pozdravy s ujištěním plné důvěry. 

Předsednictvo NS: Vláda ~SSR: 
J. Valo v.r. L. Štrougal v.r. 

Předsednictvo ~V Kse: 
V. Šilhan v.r. 

/Materiály NS./ 

F9 ROl•dni ozná~il ~s. rozhlas; V ll,oo hod. jel po Svermově 
mostě nákladní vůz zn. Robur, po kterém bylo stříleno. Od
raiené kulky sranily dva chlapce, z toho 20letého velmi váž-
11ě. !Culka zasáhla játra. Je v této chvíli operován. Dnhf 
chlapec byl zraněn lehce. Na Staroměstském n~městí diskuto
vali chlapci se sovětskými vojáky. Jeden z důstojníků ee 
na jednoho chlapce rozeřval a táhl ho k Husovu pomníku. 
Ohlapee ee vzp,ral a byl donucen uposlechnout ranou do zá
tylku. !listal pak ležet na trávníku a teprve ve 12,45 byl 
sovětskými okupačními vojáky propuštěn. 

Ne dopoledním jednání NV hl.m.Prahx prohlásili styění dlstoj
nío1 okupačních armád, že na každého, kdo bude v noci ~sát 
hesla nebo vylepovat plakáty, se bude střílet. /OS/ 



Pg 1€,00 hod. Zpráva e •• rozhlasu: Byla obsazena městská sprá
va VB v Praze. !Huni Podfízenýoh ÚtV!l!'l1 je tím velmi stí
ieno. V budově městeké správy VB slstalo 7 sovětských dO.
stojníkll.. 

Jit,10 ho<l 1 Os. rozhlas: Upozornění národním vfbol'llm, Podle 
rozkaz.u ministra národní obrany, který podepsal v zastou
peni náěelnik gen. štábu, mají J)říslušníci ěs. armády po
ekytnout l)Omoo národním výbol'llm a dalším legálním státním 
orgámlm. llohou se tedy tyto orgány na představitele naší 
armády obracet. 

12.JO hod. Os. ro•hlas: Sdělení předsednictva vlády: Vládě 
republilcJ' je v těchto dnech nepřetržitě za.aíláno věemi 
ko111W11kačními prostředlc;f velké množství rezolucí ze ztl
vodO., druiatev, institucí a jiných orgám. 

12.35 hod, Oe. rozhlao vysílal protest profesol/Ů a student11 
Karlovy univeraity proti obsazení a.nivers1ty. 

j2.40 hod, Zol:u!.jeno pokračování 85. schll.ze předsednictva NS 
/přerušeno l),}2 hod./. Věnováno diskusi o stanovisku k 

otázoe neutrality. 
/llateriály NS./ 

li!.,2lLqod. Zpráva ts. rozhlasu: Sovětské jednotky zobavily 
dnea dopoledne zbraně jednotce LM na Vysoké škole noli
tické v Praze. Rozlo!ily zbraně na nádvofí a ~otogrsfují 
je, Fotografie jim zřejmě mají slou!it jako rul.kaz kontra
revolučních ptíprav v ~eskoslovenaku. Cleny jednotky LM na 
Vysoké politické škole jsou většinou dělnici a zámečníci. 

(Bez časového měření] Os~ rozhlas: Dnes odvezli okupanti zbra~ 
ně ze skladu LM v Ústfedn:í Škole KSČ ve Veleslavíně. Ke 

stejnému činu se odhodlali dnes dopoledne v 9tl5 na Národ
ní třídě v Paláci energetiky. O pnlitické výchově v sovět
ské armádě svědčí rozhovor, který dnes měla jedna zpravo
dajka se skupinou právě došlých sovětských vojáků a jedním 
o:.:istojníkem. lláme prý u nás 2 milióny anarchistil_ a oni od
tud neodejdou, dokud je všechny nezlikvidují a to je přece 

i v našem zájmu. Na poznámku. že snad přece máme právo na 
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vlastní ovobodu, zněla odpově!, Jste na nás sávislí, dá
váme vám uhlí a naftu. Osvobodili jsme vás a to pfoce ne
mhte do smrti V7?"ovnat • .l zatím jste n.,. jen za noc na 
sobotu zastřelili 7 vojálru.. Ns námitku, !e jome jim sotva 
mohli zabít někoho holýma rulcama,odpovídají sovětští vo
jáci opakovanými poukru1y na nálezy zbraní u Sokolo..,.. So
kolov je jméno, které znají nejlépe z celé republiky. 

l),2o hod„ Zpráva ~s. rozhlasu.,, Městská správa VB v Praz.e upozor
ňuje občany, ~8 výzvy k zadržení osádek některých vozd ne
jsou pravdivé. V minulých hodinách docházelo k neopróvnlíné-

1111,1 ěikanování řidič~, kteří plní ~ležité spojovací úkoly. 
Vyzýváme občany, aby eeznamy vozil nedoplňovali• plakáty 
s uv&denými značkami aut ničili„ Zároveň upozorňujeme, aby 
se nikdo n&do!edoval zjištován:í totofnosti drt1tel~ motoro
Vých vozidel• pohybu občan~. 

lJ,Jo hod 1 Čs. rozhlas vysílal zprávu o aítueci v pankrácké věz
nici. Z vězení :iyli propuštěni pouze ti, kteří dovršili 
svůj trest. Pankrácká věznice je pouze v tzv. p:rvním ochran

ném pásmu, proto do samotného areálu v~znice nebyli okupan
ti vpuětěni. Nebezpečni zlo6inc1 byli převedeni na takové 
místo, kde nehrozí nebezpeěi, že by jich bylo zneužito. 

14,00 hod• čs. rozhlas: Vlak okupe:ntll1 který vezl. rušicí zaříze

ni byl zastaven v Lyeé n. Labem. Náklad je překládán do oku
pačních helikoptér a odvážen na neznámé místo. 

15,05 hod• Zpráva Čas rozhlaau: Představitelé sovětské státní bez
pečnosti ee pokoušejí nev~zovat spolup.ráci!l:I orgány vojensk6 

kontrarozvědky. Vyžadují od nich pomoc, kterou naši zásadně 
odlll1taji. Jeden z poelednich konkrétních případ~ je h:tášeru 
z posádky Mladá, :Jrgány vojenské kontrarozvědky odmítají mlu
vit s- pf•íslušniky sově-také státní bezpečnosti beze svědkd. 

Takovámu jednání jsou v!dy přítomni představitelé politic
kých orgánů Čs. lidové armády. 

1·5,10 hodt Čs. rozhlas: Vláda vyslechla zprávu ministra škol.etví 
o potiž!ch v přťpravách nov6ho školního roku. Ministr §kol
etv:ť vyzývá, aby podle místních podmínek bylo pokt•ačováno 

v přÍJravách na zahájení ěkolrúho roku. 
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ICoamik• ze sobotního a nedělního zaeedání předeedpietva Mě~1tt+: 
ho TÝJ)OfU lfárogxú fronty v Praa 

Pf-edeednictvo VN NF v Praze na základě hodnocení politic
ké situace v městě a v plném souladu s míněná všeho praž
ského lidu znovu ddrazně trvá na neprodleném vytvořeni nor
úlnťch podmínek pro život v naěem hlavním městě. Ztoto!ňu
je ee plně e tisíci prohlášení a rezolucí všech organizací 

MF a trvá na plném & svobodném rozvoji činnoeti věeeh legál
n:ích politických a stétnich orgánd v městě, na obvodech a 
na všech pracovištích bez jakéhokoliv omezováni okupačními 
TOjakJI• Vítáme prohlái!eni •1mořádného XIV. sjezdu KS<! a 
stavíme ee plně za nově zvoleo,ý ÚV a jeho předsednictvo 
v čele ee e. Alexandrem Dubčekem., Trvéuie na neprodleném o

evo bození všech dosud internovaných .f'unkcionářO včetně .s.a. 
Sarkovekého, J;:riegla, Šimone a dalších. Vyeoko oceňujeme 
statečný a hrdý postoj a obětavost všeho pra!ského lidu, ze
jména lllláde!s a ti!ch, kteří v těchto pro naše národy obtí!
n,tch chv:!lich neochvějně prokazuji tisícerými činy ev<! vlaa
tenectví. lásku k hlavniau měatut politickou zralost a hr
dinství. Di!kujeme všem :funkeionáMm organizaci NF v Praze 
•• jejich neutuchající aktivitu. Zasíláme pozdlrevy Pretand 
Tšem pracovnílrom hromadných sdělovacích prostředkO H nevy
čerpatelné zdroje moráln:í sily, kterou nám v kaidé chvíli 
poakytují. 

Přod•ednietvo 11V NF vešlo ve styk s odpovědnými orgány 
NVP, ttetí je 1.n:ťormovali o situaci v Praze. Zejména dnešní 
noc, naplněná řadou incident~, jejichž obětí se stalo i ně
kolik pratských občanů při výkonu své f'unkce, ukazuje zjevně, 
na utuleni okupačního re!imu v městě, které je v rozporu a 

doaavadnimi ujištěními a přísliby eovětského okupačního ve
l1telatví. '.l'ato skutečnost nás znepokojuje. 

Předsednictvo MV NF spolu s odpovědnými orgány NVP usi
luje o bezodkladné naváltán! stykd s presidentem republiky, 
aby byl inf"ormován o napjaté situaci v hlavním městě a svým 
vlivu se zasadil o zlepšení poměrd. 

V této aouviolosti předsednictvo 14V IIF znovu vy,:jvá pral
oké občany k dodržováni kázně ve výrobě, dopravě, obchodu a 

zásobování. Přeatofe podle informací NVP sovětské okupační 
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or&ány ujiětuJí, ie v Proze neplotí žádná omezení, ru, zá• 
kledí! zk:ui!enootí z dnešní noci varujeme občany, aby v době 
od setmění do rozednění opustili ulie:a města e. nevyatavova-
11 ee riziku represálií ae- etrany okupačnieh vojsk„ Vzhledea 
k obtítím, které zde vznikají pro dopravu a zásobování, obra
címe se ne vedeni závodň a odborová or~ány k úpravě pracov
ní doby, aby se zaněstnanci při ceatě do práce a z práce 
nevystavovali zbyteěnému nebezpeěi. Zabezpečujte 1 nadále 
nedotknutelnost ovýoh závodťt, pečujte o plynulý provoz pfe
devěím v podnicích potravinářského prOmyalu a •á•obování 
města. 

Zároveň upozorňujeme na nebezpečí oatrých represálií oku
pačních vojsk pH rozěil'ování J.etálru, tiokovin • plakát\\ 
v nočních hodinách, 

VOči pfísluAnílru.m olrupačních vojsk se chovejte jako do
eud - nev!:Jímavě. Klid, kázeň a rozvaha jsou 1 nadále na.šilů 
největ§ími zbraněmi! 

Předsednictvo MV NF v .Pra~• 
(Cyklostylovaný leták.) 

16,14 bod, Zahájeno pokračováni 85. mimořádné scMze pl'edeed
nictva NS (přerušeno v 17 ,47 hod.). 
Pokračování diakuse o neutralitě e zpOsobu, jak publikovat 
stanovisko k této otázce. Schválen. telegu presidentu·re
publilcy. Protest proti internaci člena ČNR B. Simoru, (do 
Ca„ rozhlasu) .. Dále jednáno o našem hoapodářstvi. {Materiá
ly !IS.) 

Obfázkv z pratskfch ulic, 
Srenová nedl!le 

Slunce jako by jelitě chtělo vysypat z ;,rázdninové náruče 
co největší náruč ~•jivých paprskd, zlatí ulice, resády do
mň i neklidnou hladinu řeky. Ale nádraží, která obvykle ne
stačí pohltit spoustu PražonO, s jejich chlebníky, batohy• 
lru:ťry, jsou neprázdninově ztichlá. První okupační nsděLe 
'V Pi-aze. 

Svobodný legální rozhlas předává štafetu vysílačkám po 
celé republice, zpráva stíhá zprávu, výzva informaci a pro

hlášení, Kolilcátý den už ••• 7 
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Slunečná neděle s líbeznym vzduchu, a p~ece podivná. 
Vzduch občas rozrývaný bzučenim helikoptéry rozllyujicí oku
pantské letáky, Výstfely z pušek. Zvuky, které "''hedělní po
hodou nerýmují. A do toho: rozhlasu v pravé poledne údery 
věžních hodin a nedělní veriie. Jako v každou mírovou nedě
li., Jako by se nic nestalo. Ale verše nejsou náhodně vybra
né k sváteční pohodě. Jsou to slova, je! jsme slyšeli ul 
p~ed mnoha lety. Slova velkého básníka a čestnáho Čecha. 
Verše, vzniklé v nejhorších dobách, zaznívají i dnes. Varo
véní f. výzva. 

- Myslete na chorál ! 

Neděle prochází dál. Zmatená cizotou jindy vl!dného města, 
přešlapuje na místě. Takový dlouht, divný den, jehož plány 
spřádané týden napfed rozsekla ve etf-edu neuvěřitelná zpráva. 

Pražské ulice jakoby se zutovaly a zmenšovaly, jakoby se 

obracely zády k cizím, nepochopitelným lid.,,. a podivným že
lezným obludám, které pokropily jejich dlažbU, Špalíry vý
kladO. ee zme!:nily v jednu obrovskou veřejnou. čítárnu. Vážné 
1 hněvivé nápisy; plakáty, strohé výzvy. Upozornění. I hu
mor. 

Z-aplaÍpánbu, 1 humor. Obvyklá rozhlasová nedělní knihov

nička Zrcadla kultury. Veršovánky i hesla, rozsvěcující po
chmurné tváfe choaca, je tu i anúch, a to je dobré, protože, 
člověče, humor je velká věc. Ukazuje, ze Jsi nad situací. 
Že jsi pochopii je jí absurditu, že zaetreěování na tebe ne
platí. Bud Bi vědom avého mista a své ceny, bua sám v aobě 
jistý. 

Humor, to je jistota zítřka. Je to víra a d~v~ra v to, 
ze pravda, zdravý lidský rozum, si rwkonec prokleetí cestu 
snůškami bBna11 t a frázi o tom, co .. Jrt je. Ale co ve skuteč
nosti není. Humor odkryl pravé tváře polopravdám a farizej
slcym pokrytectvím, jež libá před zradou na tvář, A odkryl 
je tak Jistě, Jak jistý byl zásah "přátelské" zbraně na Vác
lavském néměsti, která symbol Čachie na rampě Národního mu
zea zasáhla přímo do srdce. 

(Zemědělské noviny, 27.8.1968.) 

18,oo hod. Zpráva Cs. rozhlasu~ V Praze ee vyskytly letáky pode
psané našimi. představiteli. Je to podvrh okupačních armád! 
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.L8,o) hod, Zabájeno pokračování 26. tniJnořádné schOze pléna NS 

(přerušeno v 18,48 hod.). 
Schváleno stanoVisko k požadavku neutrality. (Materiály NS.}. 

Prohlá§eni NS_k_nár.oróm~_!;(jádře~ v rezoiucichL které_vo
laJÍJ!O neutralitě 

''Národní ahromážděni ee znovu přihlašuje, Jak to Již uěi
nilo ve svých uenesenf~h z 22. a 2J. srpna l9ó8 k vládnímu 
prohlášení z 28„ dubna 1968 a k akčnímu programu ~, 

v niclw je úplně jednoznačně vyjádřena spo1unál.ežitoat CSSR 
k socialistickému společenatvi ... Prohlášení neutrality by by

lo právně neúčinné. 
Jednostranná deklarace o neutralitě státu nezavazuje Md

ný jiný stat k respektovaní neutralíty. Traalá neutralizace 
je mo~ná Jen na základě smluv mezi všemi 7.aintereaovanými 
státy. Z toho jasně vyplývá právní neúčinnost a nerealizo
vatelnost jakéhokoli vyhlášení neutrality. Nen1 možno ztrá

cet ze zřetele, ze nejrutléhavějšim uk:oiem dne je odvolání a 
odchod okupačních vojsk a uvedeni do v:}konu ťunkcí jediné 
zákonn~ vlády óSSR v ~ale s Ing. Oldřichem éernikem a dal
~imi ilatavními a pol1tickým1 činiteli - s • .Dubčekem, .Smrkov
ským, Kr i eg lem a dal?jim1 „ Předevš:ůn splněni těchto požadavků 
an1že zabezpečit naší vlasti, aby byla státem aocial1et1ckým, 
suverénním a svohodn,ý:n.u 

X X X 

zanvodněni stanoviska: 
Neutralita v dnešním rozděleném světě nerú prostfedkem 

k zaj1iitění svrchovanosti a nezávislosti naši socialistické 
republiky, nehledíc k tOMl; te jednostranné vyhlě!en.1 neutra
lity nemá aádné prévní účinky. Sama neutralit~ ještě ~•dné
mu státu národní a stát.ni s.vrchovanoat nezabezpečila. Z hle

•:Ueka mezinárodního práva vyhlášení státu o je-ho neutralitě 

nedostačuje a v našem mezinárodním postaveni Jé úplně nevhod
né. 

Prohlaěeni neutrality CeskoslovenBké socialistické repub
liky bylo by jednostranným aktem, který žádný jiný stát k ni
čemu nezavazu,je. Skutečně platná a z&vazná neut!'slita by mo
h.La být st.an;)vena jen -cak 1 Zé by b,yl.a akceptována, uznána a 
garantována všemi mocnostmi, především Sovětským svazem9 
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V našem případ~ socialistického éeskoslovenska tom však roz
hodně neni tak. Je tedy volání po neutralitě právně úplně neú
činné a nem1ie náJn p011Joci. Naopak v dané situaci je politicky ne
správné a škodlivé. NS proto nedomyěiená - možná, že up~ímně mí
něné, nepodc«ňujeme je - ale nedo!llYšlené a neuvážené snahy a po
iadavky o neutralitu odmítá. 

S1.Dtatáti a ~lenové Varěavaké smlouvy o přátelství, spolu;irá
ci ~ vzájemné pomoci, kterou jsme uzavřeli v pevné ví~e, ze nám 
bude zárUlcou našeho m..ťrováho socialieticicého rozvoje, zárukou 
ochrany naě:í suverenity před agree1 e válJcou, jsou touto smlou
vou plni z.svázáni. Smlouva však neméně zavazuje 1 naše spojence. 
Tedy vice versat jak nás, tak ostatní smluvní etáty Var.§avské do
hody. Tuto smlouvu jeme uzavírali ve &Jl\YSlU zásad Charty organi

zace Spojených národO v zájmU věestranného rozvoj• p~átelatvi, 

apollu.iráoe a vzáje:mné pomoci a v souladu ae zásadou respektováni 
nezávislosti a svrchovanosti atátO, jakof i zaeadou nevměšování 
se do j~jich fflitfních zákežitostí. 

Podle článku prvého Varšavské am.1.ouvy amluvní strany se zava
zuji eouhlaeit s Chartou OSN, zdrzet se ve ovýoh mezinárodních 
vztasich hrosby silou nebo jejího po~itf a srovnávat sv~ mez1-
nároani spory míroVými prosttedlcy tak, aby nebyl ohro~en meziná
rodní mír a be:tpečnoet. Varšavská amlouva k:lade na členské státy 

mnohé závazky k zabezpeěen! mezinárodního míru a bezpečnosti od 
spolupráce pf1 mezinárodních jednáních a vzájemných konzultacích 
o všech Mlež1tých mez1nároóních otázkách až po poskytnutí okam
t1tá pomoci věem1 proatředky včetně použití ozbrojené síly v tom 
případě• kdyt dojde Y Evrop~ k ozbrojenému útoku proti jednomu 
státu nebo několika státó.mt které jsou zúčastněny na aillouvě a 
která smlouvu podepsaly. 

CSSR pevn~ stála ve věeeh svých závazcích. Plnila tyto závaz
ky, vyplývajíc! z Varěavské smlouv-y. 'lyto závazky ze všech svých 
sil plnila neě:e republika a nikdy ae od nich neuchýlila. 

CSSR zd\lraznila av;ými odpovědn,ými představiteli KSČ, presiden
te~ republiky, NS 1 vládou v celém svém polednovém vývoji• že je 
i nadále odhodlána ve všech svých povinnostech a závazcích, ktet'é 
vyplývají z Var~avské smlouvyJ doetát, o tyto závazky plnit. 

Netrváme na ničem jiném ne!_.na tom, aby 1 tuto smlouvu neě1 
partneři důsledně dodr!ov&li 1 aby to nebránilo tomu, abychom se 
1 my mohli zúčastnit na plnění věech úkolO, které jaou povinností 
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a právem suverennťbo a rovnoprávného státu. 
NS ČSSR proto znovu v souladu • dosud přijatými rezolu

cemi k této otázce zaujímá stanovisko• že to vcelku vy!adu
J• plnění základních požadavlru: 

1. Umoi!nit úplný, nerušený • suverénní výkon státních 
f'Unkcí všem Móně zvoleným e ustaveným úotsvn:Cm • politio
kým orgánO.. ČSSR, které mají plnou důvěru čo, lidu • j•jich 
platným ústavním 1 politickým činitelů, pfedevě:Cm těm, kte
ří jsou protiprávně internováni, tj, prvnímu tajemniku •• 
Dubčekovi, předsedovi HS s. b'mrkovskému, pfedeedovi vlády 

•• !ng, Černíkovi, ptedaedovi NF•• Krieglovi, dále•• Špeč
kovi, předsedovi ČNR a. Císařovi a dal~ia. 

2. Zastavení bojových akci a používání bojové teohnilcy a 
odchod okupačních Jednotek pěti členských států Varšavské 
smlouvy, kter~ jsou ne úze.mí Československa a jei chápeme 
v plném smyslu jako okupační vojska, 

; .. Vytvoření normálních podmínek pro pl'av1delnou činnost 

státn!ch a stranických orgán~, jejich f\mkc1onáf<ů a aparátu, 
obnovení řádné dopravy, sluleb a spojovac:ích proatfedlro. 

NS na§í republiky považuje splnění t~ohto elementárních 
požedevk:ů za nezbytný předpoklad pro normalisaci státního 
a hospodářského života, za který se plnou vahou své autori
tr, 1 ~e všech sil svými poalanc1 snaží a zaaezuje. Je to zá
kladní ~edpoklad pro obnovení věech základních hodnot, vy
plývajících z postaveni CssR jako auvereMÍt rovnoprávné a 
tí~ 1 pěvně zakotvené součásti celého soc1eliatického spole
čenství stát~ a národd. 

NS spolu s ústavn::ůni orgány naší republiky ee plně zasa
zuje v rámcí dosavadních svých možnost!, abychom v otázce 
neutrality vykonali věechno, co je naši povinnosti, abychom, 
ji odmítli ,jako neúčinnou. 

(ll!aterióly NS.) 

18115 hod, Zpráva Čs. rozhlasu: v Praze bylo dnes vysazeno aei 
800 příslušníků okupačních mocností v civilu vyzbrojen,ých 
falešnými čs. pasy, kteří hovoří perfektně česky a sloven
sky. Jsou to údajně příslušníci sovětské státní bezpe~noet1 
a jsou vys!lá..l'l.1 do jednotlivých měst. V Bratislav~ ,je jich 
už asi 40, 
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K večeru se konala tisková konf'erence s představiteli~. 
Lid neeřLJ.me_eorobu 

Představitelé Kf:Č se sešli Y neděli k večeru s vedoucí
mi redektory neěeho svobodného tisku, rozhlasu a televize. 
Zastupující vedoucí tajemnik tlv KSČ v. Šilhan• člen před
sednictva 1'v KSČ Zd. Hejzlar informovali novináře o d~leii
tých otázkách současné situace~ 

Pozornoet novináM byla upřena především k ce8tě preei
dente L. Svobody do Moskvy a k jednáním, která se tam ve
dou. Tato jednání se proti očekáváni µt'otáhla, nastaly kom
plikace e není jistota, kdy vlastně skonči, protože se ho 
nyní Ztlčastňuj1 také zástupci okupootských států. 

V dob~* kdy odjel president do .Mo$kvy, zhoršili okupanti 
svými dalěími brutálními zásahy situaci v Praze. Vzniká ne
bezpečí rOzných srážek a provokací okupentó, kteří by chtě
li jednak masakrovat naěe lidi, jednak dokázat, že je u náá 
nebezpeči kontrarevoluce, e že tu proto muei zůstat na věč
né čaey„ 

"Ůsthdní výbor KSČ, llárodni shromážděn:! e vláda repub
liky jaou si vědomy velmi vážné situace. která vzniká tim1 

že president republiky je mimo hranice státu poměrně dlou
hou dobu. Během této doby se pro nás situace nejenom nezlepší, 
ele v jistých okamzic:ích i zhoršuje. Proto llBtřední výbcr 
Y.SČ, Národni shromáždění 1 vláda odeslaly presidentu repub
liky do Moskv-s dopie, ve kterém ho informuji o situaci, 
v němž uvádějí různé konkrétní ~akte napjaté situace ev zá
věru dOpiau dávají v úvahul zde by neffiěl přerušit jedná.ní* 
vrátit ee do P!'ah,y a k-0nzultovat s našimi politickými orgá
ny, aby ho inf'o~movaly o situaci lépe• než je to možné pomo~ 
cí r~zných zpráv vysílaných do :Moskvy~ '1'ak by zí:skal lepši 
přehled o at:uo.sféře, která u ntls vznikla, a podle ní by pak 
mě.! pš•i delších jednáních postupovat," řekl mj„ V. Šill".an. 

Je důležité, že obdobné stanovisko si zcela sami vytvoři
li také představitelé ústředního výboru KS~ v Bratislavě, 
žádající urychlen.,_ý návrat :;,,. :3vobody do vlasti. 

Zástupce naší red~kce, ktery se této tiskové konference 
zúčastnil, položil otllzku, zda ,Ja ústřední výbor KS(; p:hpra

ven na rťS.zné eventuality, až skont i ,Jednání v Moskvě a pre-
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sident se vrát1 domfi. Vyslovi~ náz0r.ze boj za svobodu e 
ze odchod olrupantO neemi skončit tádnýal kompromiselll, žádným 

novým oklamán:ím našeho lidu po vzoru bratislavské rezcluce 1 

ani případnij nějakým chácholieím a kompro~1snickým výsled
kem, z& níml by se ve skutečnosti Séhovávaly nějaké tajné 
dohody, které by nebyly lidu sděleey. 

v. Šilhan na to odpověděl: "Nepí"ijmeme takové ctohody_,. 

které by znemožnily plnění akčního programu l:sč z letošního 
rokut omezily naše občanské svobody a znemožnily nám r~ová
dět započaté reformy v hoepodářeké a politické oblasti. 

Stejně tak nelze p~ijmout tádné dohody, které by byly 
v rozporu s programem naší vlády, schválenýlJl Národním shro
mé.žděn:!m .. " 

Postoj našeho lidu k tomu, co se zstím nazývá až přiliě 
slušně" jedná.nim" v Moskvě • ,.. /v novinách vypadl řádek/ ,. • ,. 

1 pustit. vojenskou okupaci ooš:í zet:7ě, ubránit svobodu, být 
pány ve svém domě a vyhnat z ne.ši země lupiče. 

(Ml.ádá fronta, i.zvl.vydání, 27.8.1968~) 

Y:t:•t0\!2•nť V. Šilhane na_tiakové_konf'erenci ÓV l:sč. 

"Já osobně jsem přesvěd~en o tom* 2e nebýt velké politic
ké zralosti na krajských konferencích řádně zvolených delegá
t~, že by vývoj situace u nás dopadl velmi zle, že by zde ne
bylo politické, organizované sily, ke které by ae upnu.ly na
děje ostatních občan~, tich, kteří chtěii nenormální politic
kou situaci řeěit organizovaně se zachováním pátete. Jeem o
sobně přesvědčen, že urychlené svolání sjezdu bylo pro stra
nu záchra.nou„ Totiž okupačními vojsky a jejich orgány byly 
zatčeny nejlepší síly předsednictva ÚV. Mluvčími zbytku zó
stali lidé, jejichž politická stenoviska nebyla vyhraněná 
ve smyslu progresivního vývoje našeho politického systému a 
v daném případě by tito lidé nodokázeli zobránit rozpadu 
strany, nedokázali by ji aktivizovat ve směru odporu k oku
p.aci, nedokázali by naj:!t ta politická výchoOiake, která do
kázal najít sjezd strany." 

Potom hovořil s. Šilhan o cestě naši delegace do ltoekvy 
ev této souvislosti konstatoval~ 

nJeOnáni presidenta republiky se protáhlo na delší dobu ... 
l~vodně ae očekávalo, ie jednání bude trvat zhruba der1i 
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1 l/Z dne nebo 2 dny, ale dnes již je naše delegace třetí 
den a nikdo nemá jistotu, že jednání se ceyli ke konci. Je
stliže se potvrdí ty zprávy, které máme, že do Moskvy byli 
pozvmů. Ulbricht, Qomulka, Živkov a Kadár, pak se dá očeká
vat 1 že jednán.i bude jednak obtižnějěi, jednak se móže pro
dloužit Je§tě o dalši den. ÚV i Národni shromáždění a vláda 
si byly vědomy vážné eituace, která vzniká tím 1 že president 
republiky je mimo hranice státu poměrně dlouhou dobu. Během 
táto doby se poměry u náa nejenom nezlepšuji, ale v určitých 
okamžicích ae zhoršují. Mám zde na mysli aktivitu oku.pačrúch 
vojek a to zejména no území Prahy. Vzniká velké nebezpečí 
rňzných srážek, provokací, které by měly, kdyby ae rozrost
ly, skutečně nedozírné následky. Proto také ÚV, NS 1 vláda 
odeslaly presidentu republiky dopis, ve kterém ho in:t'orllllj! 
o situaci, ve kter·ém uvádějí řadu konkrétních fakt napjaté
situace a v závěru sváho dópisu dávají v úvehu, zda by ne
měl přerušit dočasně jednání, aby se mohl konsul tovet s na
šimi vlastním.i politickými orgány, aby ae lépe informoval o
situaci než jak je to možné pomoci r�zných zpráv zasílaných
do Moskvy, aby mohl vstřebat všeclmu tu atmosŤéru, která u
nás vznikla a podle ní také v jednáních postupovat,� {Čs.
rozhlas, 25.s., 18,20 hod.)

19115 hod, Zpráva vysíl•č• ÚV KSČ: Provoz na civilním letiěti 
v Ruzyni je prakticky zastaven. Přilétají a odlétají jen 
letadlá Aeroťlotu. Letadla z Moskvy přivázejí kromě našich 
turist� další pracovníky sovětské státni bezpečnosti. Ti se 
ihned na letišti převlékají do jiných c1viln:íchliatů naší �s. 
výroby„ Maj:í legitin::.ace naší VB i :naše občaneké prókazy, 
jakož i velké mno�atví peněz v nových bankovkách. 

19,30 hod. čs. rozhlas vysílal rozhovor s ministrem vnitra J. ?av
lem. 

Moskevský rozhlas líří o ministru Josefu Pavlovi, který 
byl zvolen na XIV. mimořádném sjezdu strany členem ú'v KSČ 
různé lži o tom, �e utekl za hranice a pod. Ce. legální avo
bodný rozhlas uskutečnil 25. srpna 1968 tento roz.hovor: 

�Jak vidíte, nejde o žádné zjeven:í. Sedím tady s vámi 
v Praze u okna, díváme se na ulici, kde přecházi Pražfillé. 
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Vpředu vidíte apojlcy, které l1li přinál!i zprávy, ty•• zde vy
hodnocuj! a oni zase odcházejí, aby pfedávely mé rozkazy, 
at již písemné nebo telefonicky. Vidíte sama, te odtud te
lefonovat nemohu. Jinak vás chci upozornit, že toto neni mé 
jediné praeoviště. Já takových pracovi.M mám vice a neustá
le se přesunuji. 

K delší otázce, která"" týká mé úfoeti ve vládě. Ujišlu
ji váe, .te ve vládě zasedám, že se zúčastňu,11 vi!ech prac! 
a mou f\mkci člene vlády spojenou, také beru plnou odpověd
nost za to, co vláda usnáší. Jak vidíte, že ekutečněbezpeč
noet řídím.* 

Jak se díváte na práci bezpečnosti v eoučeené složité si
tuaci? 

Pavel: ttMá.te pravdu. Je to velmi složitá situace a ta vy
tváři naši bezpečnosti mimořádně obtížné podminlcy. Mám-li 
jaksi shrnout svňj názor na práci bezpečnosti, začal bych 
nejprve bezpečností veřejnou. To je unifcrmovaná složka. Ty
pracují velmi dobře a nedochází tam k narušení zákona„ Pomá
hej! naěim občandm, ohráni je před zetčen1m, pomáhají rozná
šet letáky, podporují náš rozhlas a televizi a dezinformuj1 
okupanty„ S nimi jeem velmi spokojen. 

Poněkud složitější je to ve Státní bezpečnosti, které by
la poznamenána a zdá se, že se někteří z nich prop~jčili pro
ti zákonnostem. Je tfeba, aby lidé byli opatrní, aby velmi 
obezřele sledovali tyto lidi, aby jim nemohli ublížit. Na 
druhé straně však prosím naši veřejnost, aby zbytečn~ neubli
tovala těm, kteří jsou označováni za nepřátele, anil by to 
bylo prokázáno. Bojím se, aby se jim zaee nedě!aly nové křiv
dy. A těm příslušnikrnn Státní bezpečnosti, kterým•• křivdí 
nějakým způsobem, slibuji, fe až se vrátím do'budovy minis
terstva vnitra, všechno prošetřím a každ~mu se dostane plné
ho veřejného zadoatiučinění." 

Zpráya z pr.a!ských ulic. 

Neděle v_montérkách 

Je sluneční neděle, vroubená okupantskými tanky se zvuko
vou kulisou poplašných i smrtících dávek z pušek a arunopal~. 
Po ulicích jezdí obrněné transportéry, ale tady, v jedné z na
šich největších továren, v pražská lokomGtivce n.p. ČKD Pr&-
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ha 1 zvučí soustruhy, vrtačky a hoří ohřívací pece. Takřka vši
chni zaměstnanci nastoupil 1 normálně do práce e budou ns. svých 
místech odpoledne 1 v noci. 

Jsou tady staří i mladí, kteří ae na.rodili dávno po revoluci 
a donedávna Je§tě ani pořádně nevěděli, co je politiko a co zna
mená válka, Tea malují a lepí plakáty, sá~kují pytlíky s moukou, 
po jednom kilu - aby jejich matky nemusely stát ve frontách• mě
ly z čeho vařitt skládají ne nádraží broskve. Jsou všude, kde je 
jich tfebe, kluci, kte~í jeětě včera brnkali ne kytary, • holky, 
které atřídaly v tanečních partnery a přijimaly pozváni na rande. 

Hovořím s nimi, jejich tvál'e jsou skoro jeětě stále dětské, 
aio oči jsou nejlepší legitimace, Jsou vážné a říkají, že ze pět 
dní zestárly o dva,,et tticet let, Ze dostaly dQkl•dnou životní 
lekci. Oči hov:,oří za věeclmo ••• Dostal jsem strašný vztek, šeptá 
dvacetiletý Pavel, Před třemi lety jsem vystoupil z čeesem, Když 
pf1šl1 okupanti• dostal jsem §ok, cítil jsem se sám, co zmo.te 
jedinec proti přesile? A tak jsem ptišel na celozávodní Výbor a 
jsem tu ve dne v noc i. 

Ještě si myaliě, ze Jame baštou Antonína Novotného1 - říká mi 
jiný chlapec. Ona to n1.kdy ba!ta nebyla, bylo to pár patolizalót 

podi'V'!tj, tam. je prňvň Jeden z nich ••• 
Dívám ae tím směrem, po nádvoří fabriky jde atarěí člověk, hla-

vu hluboko vrazenu mezi ramena. 
Pochopil? 

Snad. Ale příliš pozdě. 
Jja po nádvoři, stydí se a lidé si ho nevšímají. 

Je neděle 1 slunečná neděle, l1dé v lokomotivce pracuji a na 
U11cich řvou tanky a 8atnopaly chrlí poplašné a smrticí dávky. 

Ne mě$tO padla noc. !.trtvo Je v ul1cich, mrtvo je před branD.mi 
fabrik. Jen pásy okúpantakych tankll rvou po ztuhlém as1'altu a 

světlomety blóudí po oknech a .zdech. <Jakoby hleda1.y něco, co už 

šestý den nemohou najít. 
V tom mrtvém tichu jdu mez.i krabicemi domu, prop.lé'te.m se sple

tí cest v závodě ~lektrotechnika n.~. ÚKD, občas se ~ihne v hus
tém šeru etine zea se schová pod plaěi srpnové noci. Je nQC ze 
aoboty na neděli, utichly stroje a dávno zmllqf všechny legální i 
nelegální vysílače, ale dělnici bdi. 

Jsem teď ve slévárně, jdu mezi ťorma~i a odlitky, pod atřechou 
bzučí jeřáby, je to jedno z mála míst, kde proudí život. ~idé ne-
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mluví• oběss si odplivnou a procedí - syčáci. Syčáci, svi-
ně s ještě norši, přiléhavější slova. Zaotavuji se u Jedni 
obloukové pece, šlehají v ní plamecy, eten, který tady ta
ví uf dvacet čtyři lett je třiadvacet rok:O. ělenem komunis
tické strany. Tiakne m1 ruku, zatíná pěsti• l<řičí, ~• lidé, 
co zrodili, nejsou mbec lidé, • že to ne,eyslili nikdy• děl
níky dobře, Dubček je měl viiecMy v l•dnu dát za mřilie. Aby 
neškodili. Ze. m.f-iže nebo je zbavit t'unkeí. Proč se s n1.m1 
mazlil, proč věřil? Vím, je to skvělý člověk a má zlaté 
srdce. A dělruíc1 by lEll ten prohře-šek proti demokracii od

pustili, A Rusové at táhnou, odkud přišli, rozkřičí •• na
jednou znovu a Jeho kletby se misi s nukotem pece. 

Je mrtvá srpnová noe. Balím se ne zemi do spacího pytle. 
Vedle mne letí mladý člověk, delegát čtrnáctého sjezdu -
kde je Kapek, ptám se ho, Kapek je z.rádce, zanrum.J.á ze apa
ní, o Kapkovi nám nemluv, ozve se ze všech xout~. 

Přestal pro ně existovat - Kapek. Ale co znamená jeden 
kolaborant s zrádc:e proti poctivým. 

Vždyt je jich tad,r v Čl(J), v jedenácti závodech přes dve
cet tisíc. 

(l!ledá fronta, l. zvláštní vydání, 26,S,!968.) 

Prohláěeni přeqsegn1ctva Ji!!o. 

Předsednictvo Ústřední rady odb0t:d a předsedové všech Ua
třednich vjborO odborových svazů vyaoce oceňují obětavost 
pracujících, kteři nastoupil.i tuto ne~li ne Dubčekovu amě
nu. 

•ro dokazuje, ze pochopili význem výroby v pró.myalu, země
dělstvi, dopravě pro záaobováni obyvatelstva v této sloiité 
politické situaci~ Vě~ime, ze 1 v dalěích - pro naši socia
listickou Pepubl1ku a oba naše národy rozhodujících dnech -
prokázete nemen~í ús111 a obětavost. Budte Jednotu.i, rozváž
ní a bdělí, Jen tak zvitězíme. 

Předsednictvo llRo 
a piedsedové ÚVOS 

Stanovisko pracujicich z CKD Praha. 
dKD Praha_ato,lf_za vf.sledky xrv._aJezdu 

Pracuj!ci ČKD Praha z pražského prómyslového centra ve Vy-
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oočan•ch a Libni uvitali zasedání a výsledky XIV. sjo•du 
KSó, •a které se bezvýhradně stavěj!. 

Uznáváme za své lllluvč! nově zvolený lÍBtředni výbor Kro 
a jeho předsednictvo, odm!támo s hlubolcyla opovrten:l'.m snaey 
několika dřívějliich f'unkcionářd, kteři se svou zradou samJ. 
vyloučili z řad strany i národe. Provedeme ukázněně a roz
hodně věechna přijatá usneseni i další usnesení a polr,yny no
vě zvoleného ÚV Kl:X! a jeho předsednictva - říkají dále ve 
svém prohlášeni. Tímto svým postojem i praktický,,,1 činy na

vazujeme na revoluěni tradice dělnického hnutí v Praze 9. 
(Rudé právo, 25.s.1968,) 

Stapoyisko Čs. strany gocielistickét 
Ce._etrana_social1st1cká_prfl socialismus a demokracii 

V neděli 25. srpna zasedalo v Praze předsednictvo ÚV čs. 
strany socialistické, které zhodnotilo poslední událoeti a 
vydalo toto stanovisko: 

1/ Práce Cs. strany socialietické se ani v těchto těž
kých chvílích nesl'Jl! zastavit. Je nutně, aby práci etl"any 
v krajích iniciativně řešily rl a na okre~eh OV. 

2/ KV a OV če. strany sociali.Btiek, budou ve své iréei 
vycházet z usnesení ÚV a Prohlášení ÚV ze zasedání 23. srp
na t.r. e rozvíjet ji na základě svého humánního, demokra
tického a vlasteneckého programu po boku KS(; a ostatních po
litických stran a dalších elo!ek NF~ 

;/ Další pokyny pro činnost stranických slofek budou vy
dávat LegáW Cs, rozhlas, Cs. televize a Svobodné slovo ja
ko ústh<lní orgán strany. PÚV vyzývá vilechny KV strany, sby 
s krajakými redakcami samy zajistily vydávání krajských vy
dání Svobodného slova. Vydávání budou řídit ptedsednictvs KV. 

4/ Bratr m1nis~ dr. Kučera zastupuje v Moskvě 
z pověfeni a rozhodnuti všech organizací Na.rodní t":ronty. Na 
práci NS, které trvale zasedá, se podíli převáiná většina 
našich poslancó. 

5/ Ptedsednictvo ÚV Cs. strany socialistické zdtlrazňuje 
nutnost jednoty nerormální NF 1 vyzývá ke klidu a moudrosti 

a oceňuje ijs1.lí našeho lidu a .1eho věnnost ústavním or
gánOm. 

(Svobodná éTK hlásí, cyklástylovaný časopis, č, 17,26.8.68) 
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Výzve Ústředního výboru Socialistické akademie, 
Praha, pátý den okupace. 

Úetřemí výb<rr Socialistické ekadaie volá •~•ctm;, •vé 
členy, lektory e dobrovolné spólupracovniky„ Přátelé, dejte 
všechny své síly ve prospěch legálně zvolených státních a 
stranických orgánO. Neplskvrňte své jméno zradou a kolabo
rací s okupanty„ Za presidenta Svobodu, za Černíkovu vládu, 
ze Smrkovsk,ho parlawent, za ÚV KSČ v čele s Dubčekem.. 

ÚV Socialistické Bkademi• 
(Slova svobody, cyklostylovaný česopie.) 

Vzkaz 111.ÍstyptedH<lkyni! NS 14. ljilroyé. 
Posílám jménem vhch poslankyň Národního shromáždění 

vzkaz a poselství našim československým žentim e matkám. Při 
sv4m nepřetržitém jednání myslíme stále na vás„ A na naě• 
d~ti a zabezpečujme e velkouuodpovědnoati věechny úkoly• 
která souvisejí a naší ~~koslovenskou eamoetatnosti. Sv~J 
pevný postoj neJlépe my ženy vyjádfíme tím, že budeme na 
evých pracovištích plnit své úkoly a zabráníme jakýmkoliv 
hoapodál'slcym otřeadm, které by těžce ohrozily naši životní 
úroveň.. Pted p~ozatímni budovou Národního hsromá~děn! sto
ji tanky. Není lehké domluvit se s novináři. Je to svým 
zpdsobem moták. Odjíždí nás na Slovensko pět. Věříme pevně, 
že se dohodneme. Větte n&!n, že jsme stále e vámi a bu!te 
s námi i vyl 

(Rudé právo, 25.8.1968.) 

z otevřeného dopisu komunist~ d~stojnikll pražské posádky. 
Lekce o_pfátelství 

Mstojníkům olrupačnfcb arméd 
na území ČSSR! 

Věrolomnou okupaci naši vlasti, které jate se účastnili• 
kterou jste fidili e uskutečnili, byla nejen hrubým a v his
torii socialistického revolučního hnuti bezpříkladným způso
bem narušena suverenita spřáteleného 80cialistického státu, 
brutálně znemožněna činnost jeho ústavních a lidem řádně 
zvole-n,ých orgán*, politických předatavi t-eld a svobodná vO.le 
všeho československého lidu. Tato okupace je zároveň těž-

kou a r.ič!m neopodstatněnou urážkou Českoslov~neká lidov~ ar-
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médy, věech čeekoelovenekých voJálcl • dllstojnilro - vašich někdej
šich soudruh~ a bratrd ve zhr-ani. 

Náš lid věnoval po celých 2J let nové státní .aamostatnosti vel

ké úsilí• nemalé oeobní oběti -často značně větší než některé 
jin~ socialistické země- aby si vybudoval pro avou ochranu & 

bezpečnost silnou, moderní, dobře vyzbrojenou a vycvičenou armá

du. 
Taká v této, pro naši vlast nelehké době, byls na$e armáda pl

ně a to dostát evým vlasteneckým a internacionálním povinnostem a 
oclu"ánit zemi před jalcymkoliv potenciálním neptítelem. Nebyla 
pf1pravena Jen na jedno - na ránu do zad od svých vlastních přá
tel a opojen al. 

Pfišli jste v noci, zaskočili jate ze-.ni spící s armádu obrá
cenou čelem proti nepř:íteli r.a západní hranici„ Plnoprávnému čl&

nu Varěavské smlouvy, ~eskoslovenská lidové arttládě 1 jste upřeli 
její nejvýsostnějš! a nezadatelné právo - chránit bezpečnost, su
verenitu a svobodu vlastní země. 

Ve své nadutosti jste šli tak daleko, že jste se pokoušeli a 
dosud pokou~íte převzít bezprostřední ostrahu naěich hranic od 
vojsk naší Pohraniční etráže, izolovat její zkušené velitele, 
kteří zde znaj> každý kámen s perfektně ovládejí složitý systém 
ochrany '1.ranice 1 do něho~ jetEa'PZ',oniklL Riskovali jl.!te tím 

ináidenty, které by mohly mít nedozírné následlcy nejen pro vás, 
ale 1 pro mír v cel~ Evropě, přestože jste vojáci a vite, jak 
.enadno m;lže takový incident vzniknout~ Nejen tedy ti, kteří váe 
poslali do naší země, ale i vy sami jste si počínali a poč:ťnáte 
krejn~ hazardérsky a nezodpovědně. 

Pokud jsme voln; chodíme kolem vás, d!váme se na spoušt, kte

rou jste během několika dn! způsobili v naě! zemi, a je nám hoř
ko. V srdci nás páli hluboká urá~ka a peci t zrady - zrady od těch, 
které jsme považovali za své bojové druhy na život a na smrt a 
kteří nám fl;}'flí svým nehorázným a nesmysln$m počínáním v ulicích 
našich měst "dávají lekci přátelství a pomoc1•. 

Špatnou) velmi špatnou službu socialismu a komunism.u prckazu
~e ten, kde své představy o něm vnucuje druhému národu bokákem. 

li si to přejete nebo ne, vaše postaveni v naši zemi je posta
vením agresore.I 

Skončete a touto hsnebnou úlohou, neslučitelnou se ctí dóstoj
níka socialistické armádyl 
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Vraite ae dam.tlf Dožadujte ae energicky na svých velite

lích a státních činitelích svého odchodu z ů,,..í ČSSR! 
(Rudé právo, 25,8,1968.) 

l)opif čs, aport9v9d Mezinár;odlÚmu oLympijskép.t vtbaru+ 

V některých zahraničních zprávách •• objevily zstíll neo
Těřené pozrulmlcy o toa, že pl'edseda IIOV .I.. Bruna.&• odmítá 
zst:ún komentovat výzvu k bojkotu sportovcO pěti olnlpanulcy'ch 

zemi, protože nedoatal žádn~ o~iciáln1 stanovisko naě•ho 
olympijského výboru. To už je nyní jen otázkou času, proto
že náě Čs. olympijský výbor poslal předsedovi WV na jeho 
lausannskou adresu zcela oriciáln! dokument. Pro závafnost 
jej citujeme celý: 

• Vážený pane president', 
jak jistě víte z oficiálního prohlášení čs. vlády a Národ
ního shromáždění z 21.8.1968, vnikla bezprávně vojska pěti 
zemí na územ! aSSR a okupovala náa~ Čs. ústevni činitelé 
protestovali proti této okupaci, která ae stala bez ,jejich 
vědomí a souhlasu a žádají okamžitý odchod c:hich vojů 

z našeho území. Tímto činem, který je ve v,mém rozpoN 
s mezinárodním právem a .s olym;;ijskou myšlenkou míru a přé
telství mezi národy, je vážně ohrožena úč•at ČSSR no-hrách 
XIX. olympiády a 1 jeji samotné uspořádáni. Tento čin Y)'

řazuje sportovce pěti zemi z olympijských har, protole s• 
jejich země zpronevěřily ol;ympijsl:ým ideál.Om a Všeooec:né 
deklaraci lidských práv OSN. VážeJ:\Ý psne preaidente, ~ •• 
olympiffk:1 výbor se na Vás a výkonný výbor 11.)V obrací se 
žádostí na projednání tohoto našeho dopisu a současně pro
sí, abyste požádal členy MOV z uvedel'zych pěti zemi• aby in
tervenovali u svých vlád za okamžité ukončení tohoto násilí 
a tak pomol'-.11 zachrání t přátelství sportovcd všech zemí sv~ 
ta a hry XIX. olympiády. Prohlešu~erne, že čs. sportovci a 
ee. olympijský výbor, tak jako věechen náš lid se s okupa
cí naší země nikdy neamíří!• 

(Československý sport, 25.8.1968 /StadiÓn/.) 

21,45 hod. Zvláštní_z~mv, z vlád~. 
Vláda obdržela v neděli 25. srpna ve 21.45 hodin večer ten
to vzkaz: 



Drazí spoluobčané, 
srdečně vás pozdravujeme jménem celé naší delegace. 
Během dnel!n.ího dne bylo dále jednáno • budeme pokračovat i 
v noci. Víme, že na nás myslíte. I my myslíme na vás. 
Oceňujeme v~ě klid e. rozvahu, které jsou nám zde velkou pod
porou. Prosíme vás, abyste takto vytrvali i nadále. 
Jeět~ jednou vás zdravíme a myslíme na v~echny doma. 

Vaěi: Svoboda, Dubček, Černík:, Smrkovský a ostatní. 

{V~černí Praha, 26.8.1968.) 

R9pgrtáf z Prar,y. 
j'rehe_- město neeokořené! 

CO vlastně? co hledají? Co si myslí? 
CO? Proč? Jak? Slova víří v hlavě jako 

pak náhle výstřel a ticho 

jaké bývá phd b OU řkou 
v hlav~ mi svitlo 
Už vím, vidím rudou barvu 

probohe lidi teče tu krev! 

kolotoč 

Je nedělní oq)oledne, sladce teplé srpnové nedělní odpo
ledne s modrou oblohou, stojím r.a Jungmannov~ náměstí a čtu 
tento plakát1 podmalovan,ý rudou barvou, nevím, čím mne prá
vě on zaujal mezi tolika jinými. Je to tak trochu béanička, 
zkratka, pocit jednoho z těch mladých lidí, kteří se tu hem-
ží kolem pomníku zabarikádováni bedničkami od zeleniny, ma

lují, vylepují, hloučku lidí předčít•jí zprávy ze zvláštních 
vydání novin; vystavují podpisové archy. Po Národní třidě 
projíždí sem tam obrněqi vaz, sam.opaly v rukou okupantť při
praveny k palbě. A brýlatý mladík čte dál posle~ní zprávy a 

občas se zadívá k hloučku naslouchajících: *Vidíte lidi, ne
m~jte strach, vždyi mohu ještě mluvit ••• "Nad jeho hlevou 
visí napsáno na bílé ceduli: "Prosíme občany~ kteří zjistí, 
že jsme sledováni, aby nám podali zprávu nebo kolabor·anta 
odevzdali ne VB. Děkujeme.• 

Je sladce teplé, srpnové, nedělní odpoledne~ Z Václavské
ho náměstí se ozvalo nčkolik výstřel~. A chlapec, stojící u 
pomnflru, znova opakuje: ;Vidíte, vždyt mohu ještě mluvit ••• M 
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Smrt zdá se být v tuto chvíli bez své obvyklé tragické váhy. 

Zatím a ní nepočítáme, její pNdstavu zatím nedokážeme vtěsnat 
do tohoto odpoledne. Pokud pfijde, bude to jen jaksi mimochodem. 
Zatím žijeme Jako ve snu, ze kterého se za chvílí prcbud!me -
zazvoní budík, my si zchroupneme snídani a poběž:fme klidnjm rá

nem do práce ••• Ještě jsme si nepostačili zvyknout, přeorientovat 
se na jiné dimenze. 

Zrovna na tohle myslím, když jdu na Václavské náměstí. Jakou 
má život, Jeho vyježděné koleje, silnou setrvačnost. Lid~, ve 
svátečních iiatech1 se prochéz.ejí„ Někteří dokonce jezdí s kočár

ky, se svými nejmenšími. Milenci se drží za ruc~. Sku;,1nky dospě

lých•• živě baví, opisuji si různá hesla, vyměňují letáky. A pti 
tom všude na nárožích visí stručné sdělení: Raněné a mrtvá hlaste 
na telefonní číslo J8 20 45. 

Na Václevakém náměstí se kolem 14, hodiny okupanti pokusili 
napojit na tlampač kolaborantskou rozhlasovou stanici. Ale jak se 
ozvala první slova• náměstí odpovědělo hvízdotem, až uši okupon
tral zaléhaly. Několikrát svůj pokue opakovali a poslé2e zanecha
li marné snahy. Jik to komentovala starší občanka: "Chtěli náa 
ěkolit o milovan,ym. Novotny:n, ale nevyšlo jim to.• 

Nedá mi to. Kroky mě vedou na staré~ známá místa„ 
Staroměstské náměstí, 

Jako by věděli, co toto núeto Zfll)mená pro lid této země. Tady se 
musí zvláš{ dobte •hlíde.t". Hlavně kolem dokola. A mladí lidé tu 
sedí docela obyčejně na obrubníku chodniku1 jeden vedle druhého, 
jaksi zamyšlen~ se opírají o dlslbu tohoto náměstí, o dlažbu• 
která byt pod pásy tankl 1 nemů!e být p~eee nikq}' jiná než naše. 

Z oken eckrotariátu obvodního ~ýboru KSČ Praha 1, z oken s&
kretariátu naáého obvodního výboru, se :z.nuděně koukají okµpanti. 
Ještě před několika dny jsem do této budovy chodila a příliš vel• 
kou si:,:r.ozřejmosti. Te! vidím, že teto samozřejmost nebyla tak sa
mozřejmá - a že jsou věci; kterých si člověk ted a nepří~tě bude 
pon~kud více vážit. 

A blížím se k n19.ši redskci 1 ve které se ubytovali cizáci a sa
mozvanci. Chci v tuto chvíli kolem tohoto crísta ale$poň přejít a 
věř:ím• že to má v to1D.to dni svůj smysl. Hlaveň, která míř:í do 

chodby, je kusem kovu„ Ale ~ jsme my, v:ťm.e jeden o dr'Jhém - 1 
o vás. 

N"eděle v nepokot-eném městě se ;:iornnlu rozplývá do soucu·okl.l„ Li-
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dé spěchají k domovdm, minulé noci je už poučilJ,'. Ne J\rás
kově mostě stojí jeijtě poslední skkpinky nešieh, kteti •• 
klidně, trpělivě, snaží vysvětlit n§kolika voJálru!ll., že vne
sli do naěí země zmatek a že pro náa bude ětěatím, až ode
jdou. lvani právě dostali čerstvý výtisk Pravdy a mají z.m,,

tek v hlavách. V novinách se píše něco Jiného, než vidí a 
slyěí kolem sebe~ Blábolí o ilegálních vysílačkách nem.ajice 
ánunk o Č~akošlovenaloom rozhlase. Dom~ prý pojedoo hrozně 
rád1 1 až u nés bude vše normál.ní. 

Jenže na to, c-0 je no:rmální 1 :nohou být názory rozné. 
V byzantštině ltá toto slovo jiný smysl nef v češtině či slo
Ve.."l.štině. 

Na oatrovcich tramvají a trolejbuad stojí zneklidnění 
cestuJieí. Chtějí domů, ale je už po sedmé hodině o nělctefí 
tvrdí, že už nic nepojede. Černovlasá paní s kuffíkem se 
ptá; ~Nevíte, jesUi je stanné právo od osm.i nebo až od de
síti?- To nikdo ne~i. Bývá dobrým zvykem stanné právo1 toto 
krajní, nejkrajnější opatření, aléapoň vyhlásit. To res
pektovali i fašisté, když zabírali naši republiku. Vylepili 
tehdy o stanném právu plakáty. Naěi novodobí okupanti ss 
tím však neobtěžuji a jednoduše - střílejí. Několik 1ivotú. 
které padly v Praze za obět mínulé noci• je toho dilkazem. 

A konečně, v těchto okamiicich, k<l;yž píši tyto řáóky, o
zývá se z vni třn:í Prahy - Jak se říká - palba jak o Božím 
těle. V blízkých ulicích •l,,~ím i přesu'IY těžké technilcy. 

Pétá noc: okupace. ?roha je temná, mlčenlivá. Nepokořené 

město„ 

(Reportér, č. >5, 26,8.1968.) 

Zprávy a kom«itáře ke dni, 
Politikové a_komw::omis 

Mnohokrát b,;yla politika pojmenována jako urn0ní kom.prani

su. Nepochybně půjde o kompromis i v těchto dnech. Už to, 
že naši vedoucí představitelť jsou nuceni jednat, je kompro
mis; přepadeni a obsazeni země je pi'-ece možno jen př.íkř• od
mítnout.. Ale síla tenlru. 1 letadel a raket se dcveOe prosadit; 

v Moskvě jednali a pfedstaviteli• odpovědnými za agresi, na
ši vedoucí státní a straničtí činitelé; z nichž někteří tam 



- 301 -

byli odvlečeni• jiní možná právě proto tam odletéli "dobrovolně". 
Právě tato ~ocl'zybná "dobrovolnost" ukazuje na charakter kompro
reisu• jímž takové jednání je. 

Ale vzniká otázka vážnějš!, než zda jednat ~i níko11. Je to 

otázka, o če~ jednat a jak, co pfipustit a co nepřipustit, s čim 
souhlasit a co odmítnout. A tu stojí naši představitelé před 
vážn~jší otázkou: nabídnou-li esreoorom ;,řílii! >lálo, iřestane s 
nimi P3rtner jednat; nab:!dnou-11 příli.š mnoho, bude je vlastní 
lid považovat za zrádce a odmítne uznat výsledky jejich jedLání. 
Exístuje vůbec nějaká mezimožnaat? M.i1že veliký Sovětský svaz 
v této své hanebné hodince požadov9t něco méně r.ež zradu? Je v~
bec rnožn~ něco, co by bylo ještě nazvat kompromisero.7 

Všichni si uvědomujeme, že ae naši •spojenci" ocitli v poli

ticky bezvýchodné situaci;, poti"ebují, a.b_ychom najejich brutali
tu odpověděli nízkostí - potlebují to proto, aby nemuseli pohr
dat sebou~ Tomu Jovedclme rozumět, ale větáina nebo ?řinejmeněím 
velká část nár"oda na to eni v nejhorěi aituaci nebude chtít při
stoupit. Dobrovolně nikdy; možná ani tenkrát, až celý národ bude 

sražen na kolena. Ale situace se vyhrocujet v~echno jde mílový-
mi kroky kupředu. Zatimco v prvních dnech stačil poměrně ~alý kom

pron:.is, nepostačí zitr,q sni nejhorší zrada. Odpor malých $kupin 

(k nimž r.utně dojde) bude postačujícím dU-.,•odem k největáím repre
sáliím. Všechno nasvěd5uje tomu, že se teroru nev3hr.eme nebo ale
spoň že to není v naši moci. Proto je každ:1,1 komr;:,omis zbytečný a 
š&:odlivý. Je jím pouze možr.o narušit dnešnl'. obdivuhodnou národní 
jednotu. 

Zvláštnost a mimoMdnost naši současné situace 3ťOčívá také 
v tom, že v našich mo~nostech už není žádné politické ~ešeni, te
dy ani politický ~ompromis. Kéž by i.:. nás vdic.hni lidé pochopili• 

že politické východisko r.eexistuje; kéž by to pocho~íli zejména 
naěi vedoucí politikové. Pak ~o snad pochopí i nsši okppanští 

wspojenci". Nejsme nyr.i n3 tahu; naši ?artneři jsou v nezávidění
hodné situaci, nebot neexistuje pro ně žáJná možnost, jak tuto 
partii vyr'.rát. Mohou učinit jediné: sporotvně u:u.at svou porážku 
- ar..ebo kopnout do šachovnice~ Se vši br'utalitou 1 ale také a :-.a

p!'Ostou bezoocností. Nebo{ největóí :aoc zr:amené z;iflroveň největ

ší bezmoc. 

(Slova svobody, cyklostylovaný časopis.) 
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Naučeni_těchto_drul, 

Bratrská vojenská pomoc 5 států Varšavské smlouvy třídním 
bratřím v Československu zahnala rychle všechny reakční a proti
lidové síly v naší ze.mi do jejich doupat 1 a to konečně umožnilo 

československému lidu prcmluvit naprosto svobodně; otevřeně, bez 
zbytečn~ho taktizování. Vojenský zásah můžeme klidně nazývat 
agreaí, obsazení republiq okupací, zastře:.eni občan-~ okupované 

země vraždou. Všechno to sjednotilo nebývalou měrou lid republi
ky, národy republiky a odkrylo národní rysyt které Ja~e v acbě 
do&ud ani netušili. Dalo nám to také mnohá pona~čeni. 

Jed.mm z nich je to, že K0 munistická strana Československa je 
skutečně politickou a sociální silou, bez niž v této zemi nelze 
uskutečňovat ideál.)' svobody 1 demokracie a socialismu. Projevilo 

ae to zcela ja$ně ve všech kritických okamžicích okupačních dral: 
lidé trnuli stracha:n, zda ještě někdy uvidí vedoucí představitele 
strsny1 kteři byli odvlečeni, radovali se, když se doz~ěděli 1 že 
některému z ni dl se podařilo uprchnout I dělali vše pro tol aby' 

se uskutečr.il sjezd KSČ, manifestačně se ~řihlašovali k jeho zá
vt!rom. 

Druhou strán1:ou tohoto ponaučení je fakt; že KotaUnistická stra
na ~eskosloveaska by se asi v prvých hodinách okupace dostala do 
rukou zrádců a její legální představitelé, pracovnici a dvlegáti 
byz:nohli jen velmi málo, kdyby se na jeijich stranu nepostavili 
ti• kteří byli v minulo$ti většinou na obtiž a kteří ani~ posled
ních měsících, at už třeba z jakýchkoli dlvod~, nebyli přijímáni 
vždJ,cky s naprostou důvěrou. Mysli~ tím r.ovináře 1 spisovatele• 
kultw'ni pracovn.ík;y. Co by se asi s:.alo 1 kdyby v prvních hodi

nách okup~ce se nepodařilo- udržet rozhlas a televizi, kdyby roz
hlasoví a te:evizrú pracovníci a všichni, kteří jim dodávali zprá
vy a ko~entáře, nedokázali zburcovat národ a sjednocovat jej za 
odvlečený1d vedoucími činiteli státu a strany? S tíc souvisí dal
ší pons~čení, ~ak by mohli udržet novináři a rozhlasoví a tele

vizní pracovníci rozhlas, televizi a tiskárny pro legálního pre
sidenta, legální Národní shromáždění„ legálni vláuu a K

0
m.unistic

kcu atranu Československa, kdyby jim nepomábali nesčetní pr·acov
nici, kteři zajiě{uji provoz komunikačních próstředkl techhicky, 
energii a kolportážní činnost!, tedy technici, dělníci a mládež? 
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Mnoho mý~d ae rozplynulo, a to je dobře. MeboÍ namí8to nich 
nastoupilo poznání. Poznáni, že et před okupaci sm,ýěleli ti či 

oni o těch či oněch ,Jakkoli, tedy intelektuálové o některých ve
doucích čin~telích strany, ti o novinářích, mláde~ o dělnických 
milic1ch, dělníci o spisovatelích, všem ve skutečnosti 1eží na 
mysli prospěch této země, svoboda jejich obyvatel. A ti, kteří 
to ještě nevěděli ,jaeně, to nyní pochopili, snad to mohu tak říci, 

bytoatně. že bez ovobody a nezávislosti v této zemi nebude nic 
dobrého, 

A snad nejpozoruhodnějším naučením - neučením na obou stra
nách - je poznatek Čechň, že Slováci opravdu nechtějí rozbit spo
lečnou republiku, a Slovékó, že bez ČecM by je.Jich život byl 

tragédií. Posloucháme-li naše legální V'Jaílače, přesvědčujeme 
se o tom, z každé drobné zprávy, a mnohdy jsme ptitom až dojati. 
Myslím; že předevěim my Ceši bychom na to neměli nikdy ~pome
nout. 

Na obrazovky západoněmecké televize vyjely sovětské tank;y 

nned večer první den okupaee Československa, monstrózně rozkomi
hané v záběrech jedoucí kamery, neuvěřitelné, neuvěřitelné, i 

když o nich doléhaly zprávy po celý den z postupně um.lkávajfoích 

českých a slovenských vysílač~. Obrazy z Prahy, Brna, Bratislavy 
viděny v cizí zemi mají zvláštní atmosféru - tyto fantastické 
aníllllcy setkání pražských hippies s oholenými lebkami kulometčí

ků, tyto nedokonalé obrazové dokwnenty dokorwl~-<lokonané histo
rické události. Následuji první ohlasy z New Yorku, Londýna, Pa
říže, Říma - jeden jediný hlAs úžasu, odporu, odsouzeni. V Oalo 
sedí naulici davy student~ e skanduji: Dubček-Svoboda~ Zahalen 
do krupobití z rajčat a vajec, v pískotu přijíždí sovětský velvy
slanec, aby podal zprávu Kiesingrovi. Nové zprávy, referáty, prv
ní. úvahy znalcll. 1'ento program trvá mnohem déle než dosud rekord
ní relace ve dnech kubáMké krize. Pro lepší orientaci Němcó, 
kteřf jsou na výsost rozhořčeni tím, že ne tomto hanebném pi"epe
du má - JO let po Hitlerovi - opět podíl německá armáda, se do 
programu vsouvají dv~ aktuální filmová pásma~ Prvni podává struč
nou obrazovou rekonst~ukci události od ledna tohoto roku, od čes
koslovenského ledna, včetně širokého slibu Eto vaěe dělo, záběrů 
z pražského Hyde Parku, rozhovoru s otcem Alexand:N:1 Dubček& a! 

k té defilí~ce věčnéhó přátelství stoupajicí za zvulru Pochodu 
mrtvých revolucionářó k bratislavskému Slavínu5 Druhý film je, 



- no -

jak praví komentátor, pro domo nostre, pro Němce, aby si připo
mněli výkony fašistického Německa. A tak následují rychle ze se
bou - dr. Edvard Beneš s úsměvem humanistické d~věry; lord Run
ciman distinguovaně mává listinou, na niž se podepsal on i Herr 
Hitler; Tiso vyhlašuje pted velkým krucifixem slobodný štát; 

šílející sudetští ordneři; sám vódce a říš~ký kancléř s pravoto
čivě vykroucenou paži nad Prahou - a další obrázky, které vstou
pily do našich učebnic dějepisu. 

Nejčerstvější údaje na závěr oné televizní relace, zprávy o 
prvních Češích a Slovácích zavražděných okupanty tě vrhají do 
přítomného času. Co bude zítra? Být daleko od domova, mít s ním 
kontakt pouze skrze kusé, ale neuvěřitelné obrazy, nechává otáz
ku bez odpovědi. Ale co bude zítra pro historii, má už ted jed
noznačnou odpověd. Těm, kteří se vydávali za naše přátele a brat
ry, ochránce a zachránce, se podařilo jedním rázem nemožné: zru
šit a předstihnout Mnichov. Učinit z 15. března 19J9 idylickou 
historku. A vymazat květen 1945. 

(Slova svobody, cyklostylovaný časopis.) 

LenineL_Fobu~_se! 

To je nejčastější nápis na stěnách pražských domO.. Má však je
ště pokračování: "Brežněv se zbláznil!" - Nic jiného nevystihuje 
tak přesně a lapidarně situaci, v které se nalézáme. Její neuvě
řitelnost, absurdnost, doslova bláznivost, neboÍ něco podobného, 
podle úvahy věech normálnich Cechů. a Sloválru a v~bec normálnich 
lidí na světě, mohl podniknout jen člověk š1Lený. 

Praha Je polepena plakáty •. Nic nevadí, že sovětět1 okupanti 
(věrte, tězko se mi piše toto poJIDenován1, ale je, bohužel, prav
divé), strhávají nápisy z oken autobusó (dnes vyjely s nápisy: 
SOS-OSN), z výk..ladnich skříni se staly ohromné nástěnky, hlavně 
uvnitř města. 

Účastní se všechny vrstvy národa, jak ,íe možno posuzovat po
dle obsahu. Ud citátó ze Seneky, vylepených zřejmými intelektuá
ly na Poříčí, po výjevy čistě lidové, výstižné a vtipné. Kolik 
básnikO. se to zrodilo! "Dubčekovi slivovici, Novotnému přes pa
lici!" hlásá jeden nápis. - Šest let jsme na vás áekali, sto let 
na vás nezapomeneme!" čteme j:i,nde a člověk se nad tím zamýšlí. 
Jaké vztahy se tu porušily, co se všechno zničilo mezi námi a 



SSSR, joké škody, doslova vělné škody vznikly mezinárodnímu děl
nickému hnutí I 

Známý český humor, kterým jsme a1 dovedli pomáhat vl!dy a všu
de, převládá� �Ivane, jdi rychle domil, Nataša ti chod! s Koljou! 
Máma ♦" Paáno česky a rusky. Jak by mohli sovětští vojáci noill.d�t 
a neC:íst? - ttca řekne� doma matce - u nás jsou mrtvi?" ptá ee ji
ný nápis s krutou vátností tohoto faktu. "Ztratili jame bratr6 
pět - nevadí, ted je s námi celý svět!" A další: "Zdravatvuj, 
brácho z velké Rusi, jak ti elušf ea�opa.11 A co! teprv kdy:t s� 
musí uspolechnout povel - pai!" 

Helikoptéra - okupantská - létá nad městem a shazuje provolá
ní. Naše vláda a předatavitelé KSÓ prý požádali o pomoc proti 
kontrarevoluci. Kdo? - Nikoho nejme�ují. Jsou to asi ti, pro nět 
platí zákon o vlastizradě, napsaný ns výkladních skřínich: zákon 
č. 91 - 090/2079, A tak letáky putují rychle do kanál�, lidé je 
trhají • někde je zapaluji, - Mnohde ,jelitě teče po pepíru čerst
vá barve, vápno na stěně se ro�lévá. �Naše mrtvoly nepotřebují 
vaěi pěenici!" 

Mimochodem, Praha ztratila přes noc ulice a mnohdy 1 čísle do
mO. Včerejěí noc, kdy se čekalo zatýkání, přtjalo měe:to v poho
tovosti. V nepřestajném lijáku odmontovali chlapci (a někdy to 
byli docela mali kluci), názvy ulic a čísla damó, zam.1:lovávali 
nebo rozbíjeli směrovky na rozcestí, áby se ve měa:tě vyznali jen 
ti, kteří ae tu vyznat mají. 

Praha je zkrátka na nohou. Dnes, na den sv. Anny, kdy před 54 
lety byla vyhlášena první světová válka a kdy Švejk na vozíku in
valid\l 1'táhl na Bělehrad". Odraz té švejkoviny se zac?-zyt!l v dneš
ních pražských ulicích„ Té švejkoviny v dobrém smyslu. 

(Rudé právo, 25,8,1968.) 

Pl'ahe_okugovaná __ ale neEokořená

Šestý den okupace ••• 

Šest diru zkoušky charakteru národa a každého z nás. Ani 6 dnd 
okupac1! však nezlomilo naši národní hrdost. Pra!ané se nesmiřují 
s tímto postavením svého krásného města, svó milOvHné vlasti� A 
není to lehké. Střelba v noci ze seboty na neděli t střelba, kte
rá může katdou chvíli započít znovu, kde mohou být aalš! mrtví, 
vyžaduje víc než klid, P!-otože klid by mohl být spojován s lho-
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stejností. Vyžaduje nejvyšší ukázněnost od katd,ho občana, nej
vyšší miru trpělivosti, sebeovládání. Stále platí h<tolo: Nio ne
vime1 nic neznáme, ele pamatujeme si všechny zrádce a kolaboran
ty! Pomáhejme jeden druhá mu !1 l 

(Pražské noviny, 25.8.1968,) 

Mluvila_Jaem_denně s_Pfeaidentem 

Je unavená, nevyspalá, zdrcená. Na otázku, zde včera odjížděl 
do Moskvy z vlastní v,1le a bez jak~hokoliv nátlaku, říká: "Jsem 
o tom přesvědčena. Telefonoval mi, že se vrátí do Prahy ještě 
večer a ze hned zavolá." Je ráno a president republiky Ludvík 

Svoboda ještě nezavolal. 
Máte obavy? 

"Ano. Myslím však, ie není možné, aby uatoupil jakémukoliv ná

tlaku. Věřím, žé splní všecko, co řekl ve svém projevu před od
jezdem. Znám jej dlouho. ~e to člověk nesmírně čistého che.rakte
ru. Věřím mu. Vím, jak ;iluboce se je,j dotklo toto napadeni ne.f'i! 
republiky Sověty a jejich spojenci." 

Myslíte, te president Svoboda jel do Moskvy s d~věrou v dobr~ 
výsledky, anebo proto, aby vyčerpal maximum prostředk:O.? 

"Já jim nedůvěi'uj1 a on s nimi má už zkušenosti z toho, co 
proUl v Rusku zs druhé světové války. ?ředtim, než se stal hrdi
nou Sovětského svazu, sed~l P,řed soudem trojky, který zpravidla 
znamenol smrt. Vyšel z toho proto, že ,jim neuaté.le říkal prsvdu 

o eobě, že se nenechal donutit• aby sám sebe nazval protisovět
ským a,gentem. Nezalekl ae jich tehdy, vydr2el a nakonec získal 
jejich dOv~ru. Jsem přesvědčena, Ze stejně nekompromisní je 1 

tea ... 
Nedá si nic vnutit. Byl stále informován o bezpříkladná jedno ... 

tě našich náro~ v těchto Cnech. Zpo~átku měl jen obavyt protože 
bylo málo Zpráv ze Slovenska. Vím však, te věděl o stanovisku 
některých jednotek na Slovensku, které prohlásily, že ~•ou roz
hodnuty v ptipadě, že okupanti neopustí naši zem, odejít z celý
mi útvary cto hor." 

Dl'ams těchto dní se Jí dotýká umocněno dloUhým přátelstvím. 
s rodinou preaidenta. Podrobnosti nev::í, neboi tele:f'on může být 
v těchto dnech zákeřný. Jak je to a jeho domácím vězení~, o němž 

se zpočátku hovořilo? 



- n; -

"Hrad je neprodyěně zablokován tanky a děly. Uvnitř .hradních 
prostor mil však volný pohyb. Tam nebyl omezován. Mohl kdykoliv 
přecházet ze své vily v Jelením příkopě ne Hrad. Stejně tek je
ho rodina." 

Jak jste to vljěla? 
20. srpna večer volal. Ptal ae„ jek se mám. Řekla jsem mu, Ze 

se dívám ne televizi„ On prohlásil, že jde spát, že už toho má 
dnea dost. V jednu hodinu po pólnoc1 však telefonoval náhle jeho 
tajemník, že jsou na ÚV KSČ a ze má tragickou zprávu, abych se 
držela. Nejprve jsem myslela, že se něco stalo preeidentov1. 
S tim není nic - řekl. Ale nemohu vás nechat spát, musíte to vě
di!t - Sovi!ti nás olrupUji. Zmohla Jsem se ,jen ne slova: V jaké je 
kondici? 

Tajemník mi odpověděl, že president je bledý, rozruěený, po
hled na něho je neradostný„ Už jsem neusnula„ Ve čtvrt na sedm 

ráno, to bylo tedy 21. srpna, mi volal sám president. Rikal, 
abych neměla $tarost, te ,je v pořádku, te ee cítí dobřet te je 
e ním jeho zet dr. Klu~ 1 dcera, kteří jsou mu oporou. Během 
dne volal pak ještě třikrát esi v tom smyslu, ze je na Hradě, 
protože ne dvůr vilky v Jelenim příkopě dopedeji střely, 

22. srpna dopoledne mi sdělil, ze se chystá jít na prohlidku 
Prahou. Chtěl vzít tři vozy ověnčené vla,jkou presidenta. Pak 
k tomu však nedošlo, protože se rodina a tajemník obávali o Je
ho zdraví, Dále také říkal, ze se má aejit odpoledne a Pavlovským 
a Oervoněnkem. 

Později m1 adělilt že a nimi jednal od 11,Jo do 14,Jo hodin 
• že to nevedlo k zádným závěrům. Vyjádřil prý proto nutnost mlu
vit• nejvy§šími sovětscymi místy. Večer pak kolem deváté hodiny 
mi volal jeho tajeJ:m.ík, který sděloval, že za presidentem přišla 
skupinka soudruhó z UV K&!. ~ekl mi, že po jedné jeho etrani! ••
dí Kolder, po druhé straně Biiak a za presidentem ~e je jeho 
zet. Přítomén byl i presídent~v lékař, protože Ludvík Svoboda 
měl v té době zvýěený tlak. 

Kolem 2J, hodiny mi volal znovu tajemník, že na audienci če
ká další skupina - členové vlády. Spím málo. skoro vůbec ne. 
Kdyt mi potom volal president - bylo to krátce po půlnoci 1 tedy 
u~ 2J. srpna - oznámii mi• te jednání skončila a že ae chystá do 

Moskvy. 
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To jeem nečekala. Reagovala jeem otázkou, ,jak ee citi. fiekl, 

že úměrně, Ráno pak kolem šesté hodiny mi telefonoval, že se si• 
tua.ce mění. Má prý zprávy, te byla bez jeho souhlasu jmenována 

nová vláda a že do Moskvy nejede. Bylo však za deset minut Oanl 
hodin, kd3ž mi sděloval, ie přece jen do Moskvy letí. Stelo ee 
tak po další rozmluvě e ~ervoněnkem, který mu zřejm~ oznámil. 
te jsou ochotni jednat. Pravil mi, že jede se třemi členy legál
ní vlády 1 se třemi členy legálního úattedniho výboru, e dr. Klu
sákem, dr. Novákem, soudruhem Jankt, se svým tajemníkem, svou 
osobní oohl"anou a Iékařam. 

Řikal, že odlétají v 9,)o, že celý den nezavolá a že se ozve 
večer, až přiletí zpět. Pak mi ještě volali známi lékaři, aby 
nia nejedl a nepil, aby dal pozor na drogy. To jsem mu ještě da
la vědět přes tajemníka, který mi oznámil, že zař1dí vše potřeb
né. Oójiždill prý v dobré kondici. Poznala jsem to také• telefo
nického rozhovoru„ Jeho f'..1.as byl typicky ostrý, vojácký. Hakonec 
jeětě podotkla, je.k je d~lež1té, že v Moskvě je s ním dr. Klusák, 
významný a schopný diplomat. "~o mě uklidň.uje~t poznamenala. 
(Věř!IJJI!; že vám budeme moci brzy oznémít, s kým náš redaktor ho
vořil.) 

(Mladá fronta, 25.a.1~68.) 

~!r~_zrádcóm n~~\!Eš!!e.~! 

Černá chmm'a sedla na Prahu, prožíváme smutek a žal. Na Národ
ní divadlo je zaměřeno dělo, Akademie věd je sevřená obrněnými 
vozy, vchod do budovy ~vazu čs. spisovatel~ hlídají ozbrojen! 
oku?anti. A na ulici vidíš auto s nápisem OBSADILI UN:VERSITli 
KARLOVU! 

Chovají se přesně tak jako prv:í okupanti - ba někdy ,1eště rnlP 

- střílejí po sanitním voze, stisknou spoušt samopaiut aniž byli 
napadeni. 

A přece budou stále vic a víc bez&ocní~ Jsou v cizi zemit ku

lomety némohou změnit nenávist v ptátélství. 
V těchto hrozných onech je jedinou na§í zbraní - držet při so

bě. Spojuje nás odpor, spojuje náa vědomi pravdy Dubčeka, Svobo
dy, Smrkovskáho, Kriegla - pravda náa v~ech. 

Spojuje nás prolitá krev našich bratří a sester, plakáty od~ 

poru na Qlioíoh, zamalovaná označeni domO, státní vlajky ria pó.l 



Pocta padlým 
(Václavské náměstí '1.8.1968) 



Raněn! a mrtví (Vinohradské ti'ída) 

Raněn! a mrtvi /U čs. Rozhlasu/ 



P.obi<eb Milana Kadlece, pioeyrského vedoucího, v 
Sárce 

Památník na Klárově 



Stávka 2).8.1968 od 12.oo - l).oo hod. - Nádralrú 
ulice ne. Smíchově 

Stávka 2J. 8. 1968 od 12. oo - l). oo hod. - před 
hotelem Jalta 



Václavská náměstí - pfed stávkcu 

Václavská nállěstí - během stávlcy 



J. Smrkovský - příjezd k parlamentu 27. 8.1968 



9. 28.8.1968 před k.ancel.ář.C Národní.ho shrom!děni
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žerdi, trikolora na klopě. Musí nás spojovat hněv proti kolabo
rantům, zrádc:ilm - zatímco proti vojákům jsme bezbranní silou 1 

proti zrádeóm musíme vystupovat. Proud řeky, která teče v sevře
ných březích, neamí je~t~ zastavovat vlastní bahno. Svou řekU si 
si musíme čistit sami. Jen proboha při věach těch akcích dejte 
pozor na nevinné - čísla aut jeou ošidná zále~itost, ~ohou ae 
spl~st, oběti ae mohou stát nevinni. 

Proti kolaboruntťlm musíme bojovat systematičtěJ.ii, eŤekt1vně
ji, za pomoci těch čestných Lidí ve Státni bezpečnosti, kteří 
dobře znají zrádce ve svých ~adách. Čim méně jich bude, tím lé
pe pro nás pro věecbny. 

Jen národ, který v krušných chvílích se podle svých možno&tť 
a ze věech sil dovede bránit, je hoden svobody. 

Tou.hu po akutačné svobodě a demokracii dokazujeme ka!dý den 
od ledna tohoto roku. Dokazujeme ji 1 v těchto hodinách. 

Čeě1 a Slováci se drtí za ruce nezlomení, nepoddajn_í. Jedno je 
dnes jasné• tyto nádherné národy sloii!y dneěn1 zkoušku na výbor
nou. Mohou být pokořeny, mohou být umJ..čeny 1 ale nemohou být pora
ženy. Barbarství nem.óže trvale vládnout civilizaci, tím spíěe 
vyspě~ýrn a kltiturnim národ~m. 

Máme jadinou .možnost - držet při sobě. 

Máme jedinou naději - n-em~žeme prohrát. 
(Večerni t'raha, 25.8,1968.) 



POND!Lf 26. SRPNA 

!tzv. celoatátn.ího yeden.:! čs, avobodqtch spe,,0 
Všem čs. spoja!'i\ml 
Celostátní vedeni československých svobod.tzych spojů vyzý-

Tá všechey, kdož pracují na poštách, no pracovilitích teleko-
11.inikací, radiokomnikací, Poštovní novinové sll.É by a 
ostatních organizací československých spojó., aby pokračo
vali dále ze všěeh sil ye své skvělé pomoci rozhlasovým 
a televiznim relacím svobodných vysílacích stanic ústřed
ního výboru Koaunistické strany ~skoElovenska, zvoleného 
XIV. sjezdem a legálních ústamích orgánů našeho atcituc. 
Vše pro masové r<>zllíření legálních informací, které boju-
jí za. obnoven:í práv a svobody demokratického a socialistic
kého zHzení v naší vlasti! 

Vše pro jejich rozšll'ení prostředruetv:im rozhlasu, televi
ze, tisku, dálnopisu, telegrafu a telefonu. 
Pomáhejte sobě a st~jte za sebou! 
ai3te s námi i li!,' jsme s vámi, redaktoři spojových časopi
e!ll 

(Svobodné spoje, 26.8.1968, tišt~r.ý leták.) 

~ráw ze z4x®* ČKll l'tllhf 
PracuJ!cí ČKD neotřeseni 

Ani hst:,i den okupace ne zastihl nároey našich zemí na 
kolenoo. Ráno ve Vysočanech b;ylo ve znamení lidi spěcha

jícich do z!llllěstnání. Hrst postřehl jsme si z toho rána 
odnea li i my : 

V COCevatelském závodě byl po celou noc ze soboty rc ne

děli klid. Ze.ciěstn..nci se střídají ve střežení ob j,ktú. 
Dnes ráno jich opět česítky přišly ao práce, přesto, že 
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odjezd montére na vzóáleniljší stavby (napt. na lloravu či 
Slovensko) se nepředpokládá. Obnoven,y však budou okoe ,.. 

stavbách v českých krajích a poblíže Prahy. ~ývajicí 

pracovní kapacity se využiJe k brigádám v závodě a k pomo

ci všude tam, kde bude tfeba posílit zásobováni c;byvatel
stva. 
Trakce - Proudy lidí procházejících vstuprú branoo záv .... 
du by za normálnich okolností byly všedním obrázkem pon&
dělního rána. 'l'o nezvyklé je pouze pečlivější kontrola 
továrníCh pl'llkazek. (Sami jeme ae o tom na vlastní kůži 

přesvědčili.) Na r:v KS~ jsme hovo:Hli se soudruhem Přiby
lem. Také on nás ujistil, že noc proběhla v klidu za 
přítomnosti části osazenstva závodu. Dodal, že je zapotf>e
bí, aby lidé, kteří přišli na obvyklé směny, začali sku
tečr.ě pracovat. Neumožněme okupanto.m i nadále rozvracet 
naše hospodářství. Na práci osazenstva závodu Trakce jeou 
závislí jejich kolegové ze smíchovaké Tetry I 

Ve Slévárn.ách (i když v ponékud omezentlm rozsahu) rovněž 

proběhla nedělní lhbčekova směna. :Pi'-esto, že pece na oce
lárně i ve slévárně šedé li tiey nebyly v provozu, prae ... 

vsl1 slespoi; vytl<>lkači odlitků. !lást noční směny pak 

přišla jako obvykle 1 přes ztížené dopravní podmínky. 

V závodě je trvale postaráno o hlídkovou elužbu 1 zejména 

z fad přislašnik~ Lidových milici, C..10,ávodlÚ výbor atra
rr:J zasedá pe:-.manentně a je v trvalém styku s funkcioná!'1 

základrúch organizací a ee všeo::i ko.irunisty. Ve vzájemném 

styku jsou 'cyto složky 1 ze všech v;ysočanských z.ávodó. ČKD 
Praha. Důkazem je i dneěni porada předeedO: 'LN ROH, konaná 
krátce po CBmé horlině. Včera se nám dostala 90 ruicy výzva 

slévačO k náswpu sobotní i neélě-lhi směcy. K.rol!lě jiného se 
v r..i také praví: "Prohlašujeme• že nic nám neni tok cizi 

jako oh.upac-e na9eho t:zerni. ~'.;ezklnme:.n:! r·evoluční tradice 
Kolbe:-Jcyu • 

Elektrotechnika - Ráno jsl'.:le volali na 'ZN ROH. ~e yocho

pitelné, že informace po telefonu v této době jsou zdržen
livější než za obvyklých okolnDt:iti. Spokojme se tedy s 
tím, že erů Elektrotechr.ika neV'Jbočuje z pevného svazku 
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jednoty, rozvahy a klidu projeveného v těchto dnech děl
nickými Vysočany. Stanoviska k zákeřném přepadu okupač
ních vojsk není třeba opakovat, jsou nám dobře známa. 

Poslední Z2"Ý,~ 

Pondělní okupační ráno zastihlo Sokolove takfka v plné 

polní. Na pracoviště přišlo asi 70 !I', zaroěstnanců a stále 
docházeli další. Prostě podle toho, jak lid~ měli spoje

ní • Dobré je to z vnl.třni Prahy, Pankráce, Letné, Dejvic 
a Střešovic, hllře jsou na tom zaměstnanci bydlící v 
ZEi.hradním městě a ve Strašnicích. V Lokomotivce zasedalo 
se svojí pracovní náplní také vederú závodu; hlavním to
dem programu bylo zabezpečení provozu. Jak se odhaduje, 
stojí výpadek závodů v celé republice denně přes 65 mi.li~ 
ID korun. To si v žádném případě nesmíme dovolit, a proto 
je každá minuta drahá. Na místě není ani zastavení práce 
na lokomotivách ČllE '• Nezapomínejte, že tento stroj má 
podle československé typové řady označeni T 669 a ll)j_že 

plně slruži t v síti ČSD. Kromě toho na spouscy ochotných 
rukou čekají i T 4 78.l. 
Terčem ostré střelby se v noci na dnešek stala závodní 
jídelna v Sokolovu. Důvodl jeden chodec odmitl dát připá

lit cigaretu okupačni!Ill vojákovi a když se tak stalo i 
ze strany sokolováků, napálil to onen zběsilec do zdi. 
Psychologická válka, kterou rey vedeme proti po zub;y ozLr-o
jeným okupantům, tedy působí. Budrre opatrní, aby netekla 
další krev. 

W.věra v KS~ v těchto dnech stále rosteo Projevuje se to 
i v tom, že se za Členy strany přihlašují další lidé. N9. 
sekretariátu CV v Sokolovu byli požádáni o t~i forrruláře 

př1hl6šek, z nichž dvě - šlo o studenty- byly předáey vy
sokoškolskétm.1 obvodnillll výboru KS~. 
OV KSČ v Praze 5 vysoce hodnotí - jak nám řekla jedna z 
vedrucích funkcionářek - situaci ve smíchovské Tatře, 
především pohotovou a účinnou pomoc OV při zajiš.'fováni 
různých akci. 
Téměř 100 % zaměstna.nců~Kompresorů. se dnes ráno še'io na 
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svých pracovištích a Cali povel svým strojiim k práci. 

Pokud jde o ned~lní Dubčekovu směnu, nesetkala se s tak 
velkým úspoche~ hlgvně proto, že poQ·n k mobilizaci přišel 
již pozdě. Ale i tak se v závoaě sešlo asi 40 % normé.lr.i 

s.~n,y a nějaká práce se p:fece Jenom uděla1a. 
Informačni střediako zříc1l m RCE Koi:ipresor~. Je v r.ěm 

stálá služba u rozhlasového přijímaěe a vydávají se 
dvakrát denně zprávy. 6seJ<:oví důvěrníci poté okamžitě po 

dohodě s hospodářským Vedoucím svolají několikaminutovou 

poradu a infornJ.1.jí oetatrú. Lidé se tak dovídají vše• co 
se děje nejen v republice a ve světě, ale 1 operativní 
zprávy pc~le potřeb orgánů v závooě. 

Odříznuti od světa roz.hodně v p~ípadě naších fabrik nepla
t:!, Pokud jsou lidé na pracovišt:lch, jde hlas legálnich 

čs. vysílaček do sítě závodních rozhlas~. Ani mi~o pra
covní dobu studia neutichají. V Sokolovu se například 
střídají 1 v noci a ještě obsluhují - v pfípadě potl'eby -

dálnopis. Jeaen ze vzkazů přijali od čs. obchodního zastu

pitelství ve Frankfurtu nad Mohamem. Ne.ši turisté, ai z 
kterékoliv západní země, kteří se tam shromažduJí, jsou 
v poMdkU, 
Be:zard s tvůrčí silou - Kromě přim,ých ztrát ve výrobě zna
mená okupace v Tatfe taká oc!-":romení činnOSati techtůckého 
úseku. Konstruktéři a další tvťirčí a kontepčn:ť pracovníci 
neroa.jí ooprosto žádné soustředění a klid ke své normáln:í 
práci. Někteří proto uvažují, že pokud se aituace ner.orim
lizuje, budou vykonávat v závodě 1 mimo něj .)3.kcukoliv pro
duktivní práci, o kterou rudou : ožádáni. 
Postoj, který zavazuje. - U.vodní výbor v Tetře sice ne

může vykoná.vat svoji normální činnost t ale přesto mají 
odboráři velkou zásluhu na v.ytvářen:l dobré atmoa~ , 
která v závooě paruje. Dnes poděkoval tajemník ZN Ret! všem 

Z<hkotna.ncům za obětavé a vzorné chováni v nejhorších chví
lích života nás a celého néroda a požádal, aby tento postoj 

zachovávali i ná.-dále e. pokud CTožná se klidně věno, ali své 
práci. m ROH ž:\dá o poilpom této snahy i od zam,stnancl 

Trakce. 



- J20 -

Pohraničníci �nou s tatrováky - V sobotu se setkali zát,tup
ci kO!IJ.lnist\l srr:ichovské Tatry a �kody s př•íslušnílcy hlav
ní sp:rávy Pohraniční stráže v Praze 5 • .Pohraničníci je 
ujistili svou podporou s legálnire vedením strany a vlády• 
souhb sem s výsledky XIV„ sjezdu a M.anli o na,W. zán:í 
častějích styk\'1 s dělníky :,,.,.1,vodt� Pra.l\Y 5. Protože toto 
přání projevilo i mnoho vojáků z,9.klať!ní služby, uvažuje se 
v Tatře o tem• že spolupráci naváže mládežnická orga�iza
ce závodu. 

!{1�e _p�vnc-!t_ 

�ělnlcké Vysotan,)' a Libe� se proměnily v pevnost. Nikoliv 
ovšem tnkovo'J.

1 
jakou by okupanti uvít::ili, nebot by jim 

po.qlcytlo vítanou zá:ninku k dralšim repre$im a náeilnostem. 
,1istota, klid a rozhOOi:.oat jsou v těchto chvílích zb::-ani'S
rai dole�o silnějšími než hlavně ruslcych tanků a kaloe'l3t1. 
·l'yto zbrani".- jsou v nušich rukách, v našich erdcich, v na
šich OJ.i'h.ch. Co na tom, že pa.ncél'ov, voey skť,Yvajic:ť ve
cvých útrobách nevítané "oavoboaitele" 

1 
korzující pouli

cích, když jediná sla.vobróna, která je vítá, je chladné
pohrdání lidu, pro který je a zůstává přes vťechcy štvavé
t'.itoky primi tivni propaaandy jrué:io Dubček nebo Svoboda
svnté.

,!'-áyo©,_č!kfji,_PEá�e_j! Eř!p_!aye,ga_ 
V dilnách i na dalšich pracovištich Kompresoru jé jU 
několik -dnů ruch jako v normální dny, i když ne všude 
je dost lidí„ V neděli se přidali i sokolováci, ale stále 
jsou ještě v z.ávodě místa, která čekají na svoje obsluho
vatele, Proto voláme všechrzy zaměstnance závodů v Libni 
s ve Vysočanech, na Sm:íchově i v 1-hslichí Doprava z celé 
firn.hy f'uneuje 1 Nadále jsou oo obvyklých stanovištích k 
dispozici autobusy, které vás dovezou do vašich továren1 
Republika nás potřebuje u strojů i v kancelářích. Plnime 
tťm dvojí úlohu• Jednak pracujeme-, abychom a+espo� částeč
ně pomohli zmírnit ztráty, které nám okupanti nadél&U a 
zároveň střdime náš ""'jetek. O Udi, ktetí do závodil 
nastup.1jí, je po věech &trán.kách postaráno. 

(Leplní Kovák m:D, Praha, 26.8,1968,) 



Prohlášení koon.mist\l. Hlavní správy StáW bezpečnosti. 
l'říolu~níci_S'IB proti olmpantťim 

Vzhleeem k některým zprávám odporujícím skutečnostemt kte
r4 se v posledních hodinách objevilJ.' v rozhlase a k dota
zóm něktel'ých &ávOCů, jel mají obavy o skUtečný postoj 
příslušníků státní bezpečnosti - \'Ydávetjj'. koaunisté z 
hlavní správy S!I.B toto prohlášení 1 

1/ cúv KSČ na HS sm v Sadové ulici znovu prohlašuje, že 
plně stoji za čs. legitimnimi orgány ústavními i stranic

kými a ve své práci se řídí jen rozkazy ministra J. Pavla. 

2/ Proto, aby se těmito rozkaey mohli řídit, neopustí 
pi'ialui'mícl. hlavní správy S'.IB budovu pokud k toiru nečosuo
nou příka.z,y minia.tra Pavla, nebo pokud nebudou násilím 

vytlačeni. Vyzývá.., příslušnilcy S'II! v ostatních objektech, 

aby následovali naěeho příkladu a zachovali tak akceschop
nost. Na vysvětlenou veřejnosti uvádíme, že situace přís
lušníků HS S11.B v Si>.dové ulici není snadná, protože tento 
objekt je obklíčen okupačními vo jálcy za podpory tan.k\l. a 

cychlopaln,ých děl. Uvnitř budovy hlídkuji rovněž okupační 

vojáci. Slib 1 dalzy" velitelem okupačních vojek presidentu 

republi.lzy L. Svobodovi necy l ani v tomto případě splnen. 
Internace zatčených příelušniků hlovní spr,v;y S'IB trvá 

navzdor.y tot:JU, že byly podniknuty rozhodné krok;y u okupač

ních jednotek r,a jejich propuštění. 

J/ Přísluřníci hlavni správy S'lB uJištují občany, že se 
plně distancuji od početně nepatrné hrstky zrádcú, kteří 
mimo ~udovu slouží okupantům a ujišiuji znovu, že se lidu 

této země nikdy nezpronevěří n jsou pi>ipraveni plnit 
věechrzy povinnosti vyplývající ze služební přísatzy. ~a 
závěr se obracíme na pracovníky rozhlasu a tisku, aby 
mnohdy nepravd! vé, nebo polopre.vdi vé názory a prohlášerď 
jednotlivc~ pokládali za anonymní a jako takové je hodno
tili. 2°AUjímáni stanoViaek za státní bezpečnost jsru 
oprávněny pouze legitimní stranické a státní orgány. 
Celoútvaro\,"ý výbor KSČ na hlavni správě S'.IB, 

(rudé právo 26.B.1968.) 



- J22 -

9.00 - 9.15 hod. Čs. rozhlas: Čtvrthodinová manifestace, při 
které 2něly v Praze všechny sirény, zvonily zvoey a. hou
kaly lclaxoey aut. 
V této době, kdy hlavni město maiů:festoval• r..e. znamení 
protestu, byl,y okupáČIÚ jednotky značně, vyděšeny. Na 
hl.avnÍlll nádrdí se vrhli sovětští důstojníci • napřažon,ý
"1 pistolemi na strejvůdce a nutili, aby přerušil pískání 
lokomotivy. 

9,10 hod, as. rozhlaai Na Klárově poatřelena v dob� čtvrthodi
nové rne.ni.festaee rtladá žena, která byJA převezena d• 
nemocnice, kde zemřela. 

10107 h<>d+ Zahájeno pokračováni 85. mimořlióná schůze předsed
nictva NS /přerušeno v 12.25 hod.I z prograau informace 
• vztahu světového odborového hnutí k ud,l05tem u nia;
přehled o situaci v závodech; schválení provoláni N3,
vlády republilcy" a ÚRO ke všem pracuj!cá; in.formace o
opatřeních vlády; schválení návrhu provolání k výročí
SNP; zajištění trvalého spojení se Slovenskem. / Materiály
NS,/

10.�o hod.
Ft!c• mi neode..i!J•š�-Dil� s;cw. 

Suuteční obřadní sí� strašr.ického krematoria, misto 
posledního rozloučení. V ponděl.í dopoledne to však nebyl 
obyčejný pohřeb po p:Mrozené s.:nrti - tento život byl 
násilně přerván, život, který teprve nastupoval ke svém 
rozběhu; Zdeněk Příhoda, jedna z prvních obětí okupace, 
27 let. Slove "okupace" jsem použil bez přívlastku, ačko
liv by zasluhOV'alo všeéhno, co vyjadřuje brutalitu, 
nelidskost, odsouzení za hrůzný čin. Důkaz1 Je jich Jtnoho, 
alé zde jeden jménem všech - smrt Zdeňka Příhody. 
Neměl v ruce žádnou vlajku, nerozšiřoval žádri,ý Leták, 
žádJ'.\Ý samopal nevyprovokoval. Jen první den okupace,která 

ve svém celku je odsouzeníhodná a v jednotlivostech ne
lidská; seděl pokojně na svém motocyklu na kr·8.ji Vinohrad
ské ulice a čekal, až kofem něho pr,,jede okupační _gazík 
a dva ozbrojené vozy. Nedočkal se, ten poslední vi.'l.z 
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neprojel v pokoji, ale jeho řidič se rozhodl zabíjet. 

Brutálně a bezohledně &re.ziill mladého člověka., bratra dvou 

bratří a jedné sestry, syna ovdovělé máll\Y• llll\Yslně, jak 

problešu jí očití svědci. A bezprostředně, možná se škodo

libým úsměvem, ujel. 

Do strašnické síně se ne~ohlo veJít tolik liOí, bolesti, 
zoufalství nad zmřef\Ým životem. Za!1ra.rdčn! novinái'>i se 
slzami v očích se zmohli jen na prosté: "To jsme ještě 

neW•ili"., TOny husi tekého chorálu v:; s třidaJ.y vzpomfr,,.k~y 

na čestného, nezáludného tlově,k.a 1 který nikomu v životě 
neublížil. Udělal si uměleckou průtqr•alovku a poněvadf 

byl kritický k životu, kterému protektoroval Novotn.ý, 

nevzali jej ns vysokou školu. Cblékl tedy dillnicl:ou halenu 
• v ní jej jako brigádníka Armabetonu zastihla smrt ptine

sená na kolech vojenského vozu "tříóních bratř!". Do sálu 

•• p1·odrala skupina mladých vzl,ykejícich lidi s čs. vlAJ
kou a transparentem; Přicházíme pohřbít oběti vašeho 
"osvobozovélú" t Za studenizy I dělniey I přátele, čs. matky, 

jejichž děti padl.Y v ulicích Prah,y, přisahali řečnici, 
~e nikdy na tyto dny 8 jejich oběti nemůže-me zapomenout. 

"Mluvil jsem s Tebou naposledy před týdnem v Jwbalkově 
ulici. Už nikdy se tak nebude jmenovat1" tu ptia,.tbu jedno

ho z řečník~ určitě splnia,,. 

A do státní tzymny se O?,ývá srdcervoucí hlas matky 1 "Přece 

mi neodejdeš 1 mó.j synu •••" 

(Zómědělaké noviny 27.8.1968.) 

phd 11, hodipou. čs„ rotl,las: Předsednictvo I5v KSČ svolává 

plenární wsedóni ŮV a Ústřední kontrolní a revizní komise 
na úterý 27.B. de Prahy. Jednání se zúčastni vedoucí pra
covníci krajských výborů strany. 

11,15 hod. čs. rozhlas: V Praze se dnes seěli členové ÚV 
svazu družstevních rol~ků. Vyzývají všechny čleey~ aby 
zahájili činnost. 

11,40 hgd 1 Čs. rozhlas vysílal vzkaz presidenta L. Svobody z 
.Moskvy. 
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Dopoledne I Zpráva o zasedání č.s„ vlády• 

~~e05llL_Vl~ 
V pondělí dopoledne se konalo zasedání vláézy. Byla z něho 
<Qdána zejméh8. výzva ministerstva fir,.ancí k zabezpečeni 

neprodlené výpla~ iuezd a dOchodů. Dále tzyle> oznámeno, že 
se z Mosk'ly vrátil ministr energetiky J. Korčák. Dlel 
v SSSR na jedné.ní• která byla započata ještě pfed okupací 

naší země„ 1-:in1str vyjádfil souhlas se stanoviskem strany 
a vlády v ecučasných dnech a zapojil se do práce ve svém 
resortu„ 

(Zemědělské noviny, 27,8,1968,) 

Protest čs, vlády radi! min1stru SSSR. 

Vláda ČSSR rad I! minia trii SSSR ------------------------
Vláda ČSSR ee obrací na vládu SSSR s naléhavou žádosti 

• r~prodleey a účinný zákrok proti nepochopitelr;ým nepřístoj

nostem, kterých se dopouští příslušnici voj$k Varěavské 
smlouvy, jež obsadila ČSSR. 
fyte nepřístojnosti jdou tak a,,1eko1 že pokojné obyvatel

stv• a dotonce členové ~eskoslovenské vlády jsou bez při

čin ohrožování na životě. Konkrétně byli dne 25.8,1968 
ve 21.45 hodin při návratu ze zasedání vlády na Pražském 
hradě postřelováni ministr těžkého průcyslu Krejčí 1mirástr 

dopravy ilehák a ministr hornictví Penc. 

Výsměchem lidslcym vztahům bylo dokonce obvinění ministra 

dopravy t že z ,jeho au.ta b,ylo vystřeleno, ačkoliv nikdo ve 
voze neměl zbra;;. Takové věci se dějí p.fimo pod Pražským 

hredeo, několik hodin po jednání se sovětskym velvyslan
<:em v Praze, Xterý přislíbil více .spolupráce se zákor.nou 

vládo~ při z:nírňování následků obsazení Oeskoslovenska vo
jál•~> 1,-ěti států Varěavské smlouvy. 

T,:-:to příkl~~ay vám mohou sloužit k tol!ll, v jaké at:uosf'éře 

žije obyvatel:::tvo našeho hlavního !!l.éSta. 

Vláda ČSSR žádá proto óů:razně radu ministru SSSR, aby u 

vědomí své odpovědnosti V"Jvodila r.eprodleně závěry z 
těchto skutečností. 

Sou~asně se vláda ČS>R ob?'l'CÍ na radu ministrů SSSR se 

žádosti, aby dala svým voJskZlm př-fuz uvolr:.it v 1-'raze ve-
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řejné buaovy 1 zejména budovu pi'-edsednictva vlády, aby tato 

měla alespoň minimální dkladní poomínlcy pro svou činnost, 
která Ji byla fakticlcy znemožněna. Teto uvolnění ptislíbil 
jii ve čtvrtek 22,s. pz·esidentu rep;rblilcy ludvilru Svobodo

vi generál Pavlovský. 

(fudé právo, 27.B,1968.) 

Cbrázek z pražských u11c. 
§l~!~...2!~1?!!f!_ITLIIY 
V neděli večer se opět vylidnily pražské ulice, hlavni 

město 1 nadále zůstalo mrtvým městem bez světel, názW 
ulic a čisel domtí, městem anonymn.im pro nenáviděné cizin
ce. Čekaly se jejich provokace. Slrutečno.,t předstihla. 
ačekávání. 

V Pruze-Foooli stříleli okupanti po civilním automobilu -
podle prohlášeni sovětského důstojníka prý proto, že 
vozidlo neuposlechlo výzvu hlídky k zastavení. Podle 
zjištěni VB t,ylo vozidlo ci_vřikrát prostřeleno, kabina 

byla i)Otřianěm krví e. mozkovou tkání. Z prostoru pOOol ... 

ské sokolovll,Y byli de Thomayerovy nemocnice převezeni 

ětyři těžce zran€n:í lidé - tři zctn....f'.eli; čtvrtý je těžce 
zraněn. Jed~n z llll'tv,,;t h - a.si patnácti až Šestláctiletý 

chlapec, byl střelen do oka a měl roztříštěnou zadní část 
lebky. •Hrainstvi" sovětských molOÓc~ - které dnea uf 
nikoho nepřekvapí. Podle neověřených zpráv došlo v Prsz• 
i k několika p~ípadO.m znásilnění. ženy - vyh$bejte se l<on

taktOm e okupačními vojáky, nevycházejte večer po setmění 
do ulici 

Dnes v devět hodin ráno se rozezněly P• celá republie• zvo
ny a airéey - protest občanů suverénního státu proti ná
silné okupaci, proti barbarství a zvůli agresorů. Do hu

čení sirén zazníva.1,y velebné úder,y chrámových zvonO.. 
~eekobudějovický biskup dr. Josef Hlouch vyzval všecm\Y 
duchovní správce své diecéze, aby hlas;y těchto zvor,.ů pod
poři),y ,jednání našich státníků v Moskvě. Na pražských 
ulicích ht,ukaly i kla.k:soey vozů whraničních turistů. Ce

lý svět protestuje - zato moskevské radio hlási: světová 



pokroková veře jnoat schvaluje naše opatřeni ••. Nepoch,ybu
jeme o tom, že mnozí posluchači v SSSR tomu věří, vžó.Yt 
nemají možnost e1 poslechnout druhou stranu••• 
Sovětští okupanti posedávají na svých tancích. Unavení, 
promrzli, JD.nozí i hladoví. Wáfi se sveřepě, av!Ak pokud 
lze mezi nimi tu a tam zahládnrut inteligentnější obličej, 
je zr"-etelně vid~t, že jsou i zll'.ilteni. 14-:.ozí z růch se 

totif poprvé ve svém Mvotě mohli přesvědčit, jak jsou 
obelháváni •.., 
Je pondělí dopoledne 1 šestý den okupece. haha již zase 
není tak docela mrtvým městem - protože je den. Noc patř! 
okupantům, jejich bezmocnáau běsnění, den patři pražské-
mu lidu, Nové plakáty a nápisy negují noční práci okupan
t~, ktetí marně a zbytočr.ě dupali po popsaném a tiětěném 
papúu, obchodJ' s~ plní, tramvaje~ autobusy iezdi, obča
né jdou po své práci. Pracují pro sebe, nikoliv pre oku
pan-cy. SovéUti vládcové soudili, že posila jí své voják;y 

mezi stáde, na jaké jsou zvyklí z domov~. Šeredně se zkla

mali a další zklamání je ješt~ óekají. 

(Lidová demokracie, VIII,zvláštní vydání, 26,8,1968,) 

1,,00 bod, &. rozhlas: lJti.nisterstvo Gkoletv:í oznaiw.je 1 že 
školní rok bude zaMjen 2. září. 

P1rl1mentní zp:r,;voda.i hlásí. 
Pod cedulkou Holení přibyl nápis Fen, Posle.nlcyně také do-
s tal,Y u1eyvárrzy, střída jí se vždy po třech. 
Otázka eaobrúho pohodli je však podřadná. 

Trýzní nás napftí. Zd:ravotlÚ služba má stále pc ruce ně

jaké pilulky: na uklidněni, na povzbuzení, na spaní. 

Protahování jednání v Moakvij je nelidské, Koyž president 
odlátával, alíbil, že ještě večer přiletí - a už je tam 
čt.yi'i dny. Jsme však rádi, že lllli kolem sebe llubčeke, Čer
níka, Smrkovského a d~lši soudruhy. 

V naši dobrovolné internaci je hl.ač - p• potištěnám papí
ře. Po každém balíku zvláštního vydání novin či časopisu 
Be jen zapráší. Na stolcích v jídelně, po chodbách jsou 
slyšet tranzistorové přijímače. 
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Fo schůzovní honičce je večer plenární zasedá.ní parlamen
tu. I když odjela de Bratislavy akupins delegátó sjezdu 
KSS; j-e tu 2QJ. poslancd. Po zhodnoceni vnitropolitické 
i zahrarůčně politické t..ituace, po zprávě vlác\y o stavu 
jednání v Moskvě a po schváleni provolám k výroči Slo
venského národru'.ho povstání je vy tvořeno pět mimořádných 

koraisll Komise bezpečnostní, .zdravotní, informační, kul
turní a nákupní. 
h jsou další opa.tření :pro dlouhodobý pobyt v budově. 
Pc schú.zi se promítá film z prvního dne, natočený televiz
ní.mi pracovniky, a barevQ,ý film "Rozu::e,rné lét•n. Po film 

dostávají poslanci barevné košilé podle své obJednáv}cy .• 
Viděl jaem jednoho illl.Že s širokou šijí, jak si smtně pr.
hlíží pěknou., leě nejspíš dětskou košili, Nálrupm komise 
se nestrefiU de, čila lime~ku. 
Kolem půlnoci jsem ee setkal u jednoho W[frvadla s generá
lem I.omokým. !l;yl d• půl těla obnažen, holil ••• !oll.uVili 
jsme o parl'1l!lentě jako takovém, .Přiznávám, žo jsem měl 
dříve hodraí výhrad proti parlamentu, ale poslanci se 
teprve ted nejlíp projevili, NěkteH • těch, kteří •• 
tvářili progresivistiolcy, jako Sulek, otevřeně zradili, 
zatímco mnozí z kr1 tizove.J'zyc.h pro konzervatismus ee-hráva:
jí v t~hto dnech velkru úlohu. Třeba gef'.erál Kodaj pro
jevil velkou OOvahu a rozhOOnost ve velitelské funkci na 
Slovensku. Nebo M=lrtin Vaculík, ten zase převzal vedení 

sekretariátu Dubčekova ÓV KSČ, A takových poslancťt b.Ylo 
víc, 
Generál Le::nský v čebatě ř·ekl ~•šlenku, která veřejnosti 
dosud unikál Farlacent byl zvolen před č~řín1 roky, poslan
ci byli vybiráni dřive používaným způsobem, parlament je 
jedinou institucí, kterou nikče nikdo neWže nařknrut, že 
Je nástrojem kontrarevoluce, nebo že je ilegální.,.. 

(Ml.adý svět J5, 1968,) 

l:l,10 i-.od, Čs. rozhlas vysílal prohláěení členů všech ZO JCSČ 
Čs.energetických závodů Praha, generální ře<litelstvít P.ro

testujeme proti zabaveni zbrani naší jeCnotce .Lidovych 
milicí dne 26.8. v 1.JO ráno ze zapečetěné a sttežené 
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zorojnice, jakož 1 proti odebíráni zbrani ostatním jednot

kám Lidových milic. 

14,,,o hO<!. I!., rozhlas vysílal sděleni náměstka !'editele 

Státní banlcy československé! dnes dopoledne p~iěla de 

jeho bank;y skupine sovětských d~stojníků. Požádala• aby 
veéen:í Státní benlcy pMstoupilo na směnu rublO. zo naě:í 
měnu. Vedení Státní bar.lcy jejich požadavek od:uitlo, proto

že odporuje čs, předp:loům. Poté byla Státní bonka okupan

ty obsazena. O této situaci informovali pracovnici 
Státní bank:,· vládu a ~. 

15,00 h9d. Zahájeno pokračování 85, mimořádné schůze předsed
nictva NS /přeru~eno v 16.)0 hod.I. Program: ir.rorn:ece 
G celkové vojensko-politické situaci u nás i o širších 
$&:pektech okupace ČSSR. 

(Materiál,Y NS) 

15.15 hqd. Čs. rozhlas: Jiří LUkáš, který spolupracuje s 
kolaborantskou televizi, byl dnes ráno vyloučen na schů

zi Světa sovět-O. z KS~ .. 

151 2'0 hod. čs„ rozhlas vysílal prohlášeni vláCy o zásobování 

a zahájení školniho roku. 

16,oo heč, čs. rozhlasl Vláda svolává no úterý 27,8, v 15.00 

.hod. poradu e předsedy Kl,W o si tua.ci a dalším postupU. 

Odp9ledn•• Flenárn:í zasedání MV &SO v Praze. 
:?,,sedal MV KSČ v_Praze 

V pondělí odpoledne se konalo plenární zasedání městského 
výboru KS~ ze. ť:čaati členfi městské kontrolni ~ revizní ko

mise • tajemn:Clro obvodnich výbor~ stracy, 
Óvodem zasedání poukázal tajemník MV KSČ ing, J. Kotrč na 
současné nenormé.W podm.inky, v nichž městský výbor mus:í 

precovatí hlavni budova byla cizími vojsky zabrána !",aed 

v prvních hodinách okupace Československa; spojení s obvod
nimi výbory stren.y e s ostatními orgány ve :něstě je soustav

ně ~těžováno, ne-li pt:;í ..... ,.,, zuemožňováno; během šesti dnó. by

lo předsedrJ.ctvo MV J<SČ donuceno čtyf>ikrát .11ěnit své pra

coviště - pod přímou hrozbou tanků a samopa1ťi.. 



Přes tyto zcela protiprávní podmínky se podařilo bles:l,o

vě svolat delegáty XIV, sjezdu, Nad zejistěn:írn sjezdu 

převula záštitu pražská dělniclcá třída a lidové milice 

v Praze. Sjezd impozantně dokumentoval jednotu vlastenec ... 

.l:;ých sil pod dobrovolně uznávaným vedením kO!Wnistické 
strany. 
Jsine pálzy v této z.emi, kolillllistická strana má nebjval"1 

d~věru všeho lidu, důvěru, kterou si právem vybojoval$ 

svou zásadovou politikou. 
Ovšem je třeb• přitom brát v úvahu i některé mimořádné 

skutečnosti, které ma.ji pochopitelně dopač na podmínky 
pr!> st;r,anickou práci • .Proto, pokud bude hlavní bud ev~ 
městského výboru zabrána, zřidil MV KSČ sV\lj sekx·etariát 
na Malé Straně aa náměstí za kostelem sv. ~~kulááe v intHt
nátu stranické školy" Sekretariát vede tajemník StanJ.slav 
Maxa, (Telefonní linka je 0945 - internát,) Na toto míst• 

je U1o!ná se obracet - osobně i tele:fonicky - ee všemi 
záležitostmi městské stranické organizace. Všichni pracov

níci městského výboru stracy pracují, nikdo z. nich ee 
neprop~jčil ke kolaboraci a plni i ve ztíien,ých podmínkách 
obětavě úkol,y, které jím ukládá předsednictvo 1,1'1 l(Si;l, 
V dalil:í. části schůze referoval prim.<itor hl, m, Prahy ing. 

L,. ~~ o současné situaci v zásobování, dopravě. 
Dnes odpoledne projednávalo předsednictvo městského •;ý

boru atrany souóasnou politickou si tua.ci tak, .j:l..k se vytvá

f-i po návratu I1$líí delegace z Moslcvy, a zaujalo k ní svá 
stancvislca a doporučení, jež bude tlumočit nej"!yšěim stra
nickým orgánó.m. 

(Večerní Prat:a, 27,8,1968,) 

Wpoledne, Besea:;i pracujících prežskich podnik~ s některými 

členy ÚV :r.s~, zvoler:.ého na .;(IV. mimořádném sjezdu KSČ. 

!?!!~.!l~...!!-Ě.l.!!!!L!!Y_~~ 
Včera odpoledne se setkali pracující některých pražsk,YL!~ 
~1.;xl.nikt\ s členy m,vě zvoleného ÚV KSČ; kteří jim podávali 

informace o své činnosti v uplynulých dnech e. saělovnl,i 

své n•'tzoey. Jedná takové besed;y .se zúčast!"til 1 člen no-
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vého předseénictva, který byl i v minulém úv. Z této be
sedy I nebývale obsazené všemi pre.cujícfmi Jsme vybrali.: 

Parado,cem je1 že oni o nás říkají, že jsme v ilegalitě 
a om legálním orgánem. "b1 však se potzybujeme volně mezi 

lidmi za timc o oni JWS i je Zdit v obrněncich, 

" Pqslall jsme soudruhu presidentovi a r.aši delegaci spoleh-
livou cestou ao Moskvy k jednáním řa-du našich novin a 

podrobné zpráv-J• Bylo nám pak potvrzeno, že z~silku v 
pořádku dostal. 

X 

1/yhJ.áaill Jsme pro milice heslo Únor. /(cyž jsme zjistili, 
že nepřátelé se d ozvěOěli jeho vy znam, oznámili jsme, že 
únor neplatí. Naši delegaci v !/iQSkVě pak vytýkali, že 

ee zříkám tradic z dnora 1948. 
X 

Zprávy z Moskvy od rn1ši delegace určené naši vládě s1 ,ou... 

s:íme ověřovat, protože nevine, ne jde-li o podvržená sdě
lení, zkreslující situaci. 

X 

Na tadu Cotnzů ~ jednotlivých znáJzych osobách pak řekli 

tuto charakteristi.kul 
Švestka se v žádných jednáních nepřiklonil an1 M tu či 
onu strerll.l a ted Bby jezdil v panceřákó. takéo 
Kapek odmítl všechny stranické funkce i nabíoku M cestu 

do Moskvy v naší delegaci. 
Lenárt v návrhu zrádců měl zastávat jednu z nejvyššich 
funkcí ve vedení. stlitu. KCyž se o tom Cozvěděl, oznámil, 

že stoj! za polednovou politikou. 

Hájka - si přejí sověti rovněž odvolat z funkce a chtějí, 
aby se připojil v CSN a Radě bezpečnosti k Malikovi. Bude 

však trvat na našem. s ta nov i s.ku. 

Cieaře - se nám podařilo o.svobod i t a óoufé:n, že ho b!'Z'\Y 
uslyl\íte a uvidíte. 

(Večerní Fraha, 27.8,1968.) 

Rezoluce a ste:novi ska ze záygdů i;KD 
Slévárr,y - V poiiCě1í 26.8. schválili kon.unisté ze Sléviren 



tuto rezoluci I }41, kom.mis té závodu Slévárey ve V;yaočmech 

uzná'nime pouze ústřední výbor, zvoleI\Ý "" nv. mirn<>řádn,ioi 

sjezdu KSČ v Praze óne 22.8.1968, Ujilltu~ náě tlv líB1! 
naší plnOÚ poeporou v jeho ú,,ilí o zachováni rn,l;:( suvere-
ni ey v boji za svobodu nai!:( vlasti. - Závo<irú organizace 
začala vybírat členské $tranické př:íepěvky na pomoc nově 
zvoleném 6v KSČ a talcé dobrovolný příspěnk na atllliclcy 

tisk. 

" CV ttsa Kompreaeril vydal One 26.s. tot• etancviek•I Všichni 
členové atr!ll'licU organizace v závooě Kompresory se jedno

značně postavili za usneseni 6v I.SČ a za pr41hl.4šerú mime
l'M.ného sjezdu otrarzy. Ve SJllYalu těcht• dol<u.,.ntů Jsme 
své stanovisko vyjádřili na Teřejni celozávodní schůzi, na 
niž byl 11.iir.o jin<! vy jádl'en důrazný po~adnek urychlenéh• 
odchodu okupačních jednotek. 

" Ž.,rzy ze závodi'l ČlCD vydaJ.y • na všech pracovištích p<xle-
piaove.'.cy výzvu, adresovanou vě-em sovětským okupačním vo
jákům v Českcslovensku. Ve výzvti se mj. říkát 1'-' jsme 
vás měly rády, byly js"" ptesvědčerzy o vaěem upřímném přá

telství; nás osvobodili vaši otcové v roce 1945. Pro vás 
jsme vyrobili za 2J let nesčetné množství kvalitních stro

jil v l'!Jiiši továrně. A anea - v srpnu 1968? Jednáte s nállll. 

barbarsky, přišli jatek nám tajně v noci, střílíte nám 
naše děti, poillepal1 Jste naše nejsvětější city. Ptáme se 

vás - proč? Jak nám vaše počinárú vysvětlft e - jak to 
vysvětlíte svém vlaatníJJ.1 svědomí - doll'.i!l svým rodinám? 
VžGyt přece IIl.laite vidět, že nejsire žádní kontrarevolucio
náM.. Nikoho jsme nezavřeli, nikoho nestř:íle·u, budovali 
jeme kl.idně socialismus v Československu. Vyziváme vás, 
dokud se vás zbyly ještě jiskřičky v popelu našeho býva

láhe vzájemného přátelství: vraite se Oomů, nechte nás. a 
ns.še děti klidně žit a pracovat v naší vlasti! 

žerzy z ČKD Praha. 
X 

Venkov zásoll!,J• tovlÍ!:!ll'._Jídlem 
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Závodní výbor Sléváren dostal v pondělí 26. srpna. tento 
dopis, 
"Vážení srudruzi I Členové JZD Horaa !'ořičan;y nastoupili 

~5.-8.1968 na národní směnu za obrodu na~í země a na pod

poru soUdruhů l,,,óvik,o Svobody I A.. Dubčeka 1 ostatních 

vlastencd a na protest proti okupaci naší země. Členové 
JZO se rozh0011 věnovat z dneěni směny občan6m Fratzy 50 q 
brambor a příjem peněz za cyto brambory nechi oóevzdá 

přij:íaatel na Fond republiky jménem našeho J2D. V př:íi!'ltich 

dnech dodáme Praze další tři vagóny brambor." 
První zásilka brambor dolila vysočanským sléve,Mm. m ROH 
brambocy pohotově rozprodával a pelÚze věnuje :ra určen.ý 

óčel. 

(Legální Kovák ČKD Praha, 27.8.1968.) 

16110 hod, Čs-. rozhlas~ VB oznawje, že všechnv výpadové sil
nice z Prahy budro od 18.00 hod. oběma směry uzavřet:{Y. 

OJrupačrú jednotky v p1'ípadň nedodržení tvrdě zasahují. 
Nen:í vyloučena ani stI-elba. 

161 15 hod 1 č. Císař, člen přeésedcíctva ÓV KSČ a předseda 
ČNR se ujal práce na sekret.s.ri,hu nového ÓV KS~. 

(Rudé právo, 27.8.1968.) 

16.)0 hodt Zp:r-Qva čs. rozhlasui Před.staví telé ministerstva 
zahraničního obcl':odu přijali Ones obchodn:! rady 5 státil 

varěavaké smlouvy a. pamětním záp1$em je požádali o toto: 
Ministerstvo zahrani.čnlho obchodu ČSSR se obraoi na mini

sterstva jednotlivých zemí s Jůrazným protestem proti 
jednoetranné!W narušeni plněni závazků, které vypljvajť 

z dlouhodobých uzavřeJ\Ých dohod i ročních protokolů o 

V"Jměně zboží• k němuž došlo v důsleclku souč:1sl'zych udá1ostí 
vyvolených násilnou okupací čs. území. Tento tragický 

Ol:íl.Yl a krok katastrofálně postihl nejen hosrodářský život 
Československa, ale vedl i ke ztrátě živott'i čs. občan.1. 
V dalším textu upou,rmlje ministerstvo zshnmičfilho obcho
du ne katastrcfálni situaci, která vzniká na přechodových 
bodech a dó.razně odmítá j-3:koukoliv OOpovědnost za tento 
vývoj. 
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Výzva úst.1:eaní rad:y odbor~. Vedení Ústf-ední rady odborů. vyzý

vá závodní výbory RCH a stávkové výbory ve všech závodech, 
a.by permanentn~ zasedaly a pomáhaly pteélevším zabezpečovat 

výrobu a zásobování obyvatelstva. 
Udánit všechny krajské a okresní odborové rady 1 ab;y udržQ

valy neustálý styk se všemi závodními. výbocy HOH ve své 

oblasti a pos.lcytovaly jin: všestrannou poCJoc př'i plt~ění 

zmíněných úkolů. 

Vedeni Óstřední rady odborů a v3ech ústředních výboru odbo
rových svazů, které je ve stálém s 1.ojení s legálnínd ústav

ními orgé.rzy ČSSR, s :'.'~rodním st.romážděnim a s vládou re
publikY, permanentně a operativně řídí veškerou odborovou 

činnost. 

26.8.1968 Veaení ~střední rady odboru 

Dopis 'ZN RCI! ministerstva národní obrap;1 Óatř·edni1W. výboru KSl! 
Váženi soudruzi, 
závodní výber Revolučního odborového hruti ministerstva 
národní obrany na své mimořádné scMzi dne 26.6.1968 zauji~ 
má jednoznačně toto stanovisko: 
l. plně souhlasíme se svoláním a jednáním mimořádného 

XIV. sjezdu :KSČ, s přijatými usneseními a zvolením novéh• 
ústředního výboru; 
2. dále se plně ztotožňujeme s Prohlášením Ústřední rady 
odborů a požačujeme: 

okac,žitý odcLod okupačních armád 
- ?ropuštěrú všech inter1~ovaných státních a stranických 

činitell 

- umožn~ní nortnálni čiru:osti viliech legálně zvolenjch 

státních a stranických orgánů. 

Závodní výbor Revolučního odborového hnutí ministerstva 
národní obracy. /ll neči telJ)ých podpis~/ 

Dopis fakultní .nemocnice v Praze 2 Ústřeatú radě odborů. 
Váženi aouaruzi. 
Odborá,ři základní arganiZ:l. ce ROH v Dětské f'akul tní ne

mocnici a na Fakultě dětského lékařství UK v Praze 2, 
se sešli dnes s komurůsty na společné celozávodní veřějné 



scMzi, aby vyjádřili svůj postoj Je oki.:paci ČSSR a žádáme 

Vás, abyste Vai!im pťestl'ednictv:ím tlumočil ďstl'edninu 
výboru m~, vládě ČSSR, Nérodniim shromážděni ČSSR a 

ďattednim výboru Národní front:/, žel 

i. O:lberáM ZO Ra! stojí pevně •• legálními předetaviteli 
naěí stre.rzy a vlády v čele se s. presidentem I.o.dví.kem 
Svobodou, s. Ing. Černíkem předsedou vládYt s. Alexan
drem ~k.em prvnim tajemníkem. l1v KSČ, a. J. Smrkov
slcym předsedou NS, a. Dr. Kriegeiea pfedsedou 1'v NF. 
Za novým ďstředním výborem KSČ, zvoleným na mimořádném 
XIV • .sjezdu strany v Praze. 

1éela plně stojíme za usnesením mimol'ádného XIV. sjez
du strany a jejího nového ďv KSČ. 

a,; Plně pollporujeme jednání našich legálních představitelO 

straey a vlády v lleekvě a stavíme se za jejich poža

élavlcy • 
].Požadujeme okamžitý odchod okupačních vojsk pěti stá

ti\ Varšavské dohody z naší země a tádáme o okamži t.i 
propuštění všech 1nternovacych legálních předstevl.te-
ld atraey a vlády, 

'Z'f RW dětské ťalcul tní 
nemocnice, 
'Z'f R<JI Falcul ty dětského 
lékařství UK v Praze 2. 

llopia odboráM závodu Elelctroaignál y ~rap 

it,, odbaráři závodu Elelctrosignál Praha 7, připojuje,ne se 
Je výzvě Vlády republ.ilcy ČSSR, aby jste přerušil Vaše jed
nání a vedoucími vládními činiteli SSSR a vr,t11 se a 
celou delegací do ,..ší vlasti, k projednání situace u 
nás s ústavními čini tel1 1 tj. Vládou r·epublilcy a Národ

ním shrolllé!d ~m. 
lloporučujeme, ahy dalili jednání s předetavi tel1 SSSl\ pr• 
b:íhal• na území nooilí vlasti. 
Praha 26.8.1968. 

l,71 10 hod. Čs. rozhl.aBI Presidium ČSAV se ve svém prohlášení 

ohradilo proti tvrzení, že řada nr,ztnároonich kon,;resd 
byla organizována imperialisty. 



17.25 hog, Zahájeno pokračování 85, mimořáoné scMze předeed

nictva NS /přeruě&nc 18.05 hod./ 
Z programu: vypracován protestní dopis proti internaci 
s. l<r:iegla; informace o situaci v hospodáf>stv:! a o spoje

ní a neší delegací v Moskvě, 
(14,teriály NS,) 

17,,0 ho;l, čs. rozhlas • Státní bank& českoslavenská dementu
je zpťáVU o avém obsazen:!. Není obsazena ani ča. obchod

ní banka. 

Rezo1uee vedeni Svazu čs, Spieovateló• 
Nikdy nezlomí naše odhoólání žít svobodnwl 

Svobodné vedení Svazu čs. spisovatel~ pracuje a jeaná. 
Stanovisko k souč~ené situaci vyjádřili ve své rezoluci: 
Dlouhé rozpaky mezi tímt má-li Sovětd.kJ" svaz v :socialistic
kém táboře hrát roli apoštolů nebo četníka, jsou konečně 
úspěšně pfekonárzy. Socialistická velmoc se vrac! k vyzkou
šeným tradicím kozácké diplomacie. Sovět$ký svaz ee tímto 
zpátečniclcym a feiiiatick;ým činem sám zbavil práva hrát 
vedoucí roli v mezinárodním komunistickém hnuti. Tankový
mi armádami nelze potlačit touhu národt po svobodě, myšlen

ky nelze zaatřelit, V Československu neni tolik krimin.áló, 
které by mohl;y pojmout všechro' cy, kteří dnes zveda.ji a 
drží prapor naší vjle po svobodě. Předpokládáme, že budou 
povoláni k odpovědnosti všichni ti 1 kteří zasadili tuto 
smrtelnou ránu prestiži Sovětského svazu a socialisw. 
L. Brežněv, N. Podgorcyj. A. Kos~gin, w. Ulbricht, w. Go

mulka1 J. Y.aaár, T. Živkov, to jsou jména .lcřilálru našeho 
století. Cbracíme ae jménem Svazu čs. spisovatelO, jeho~ 
budovy jsou v P::t\g,ze obsazeny okupanty a střežeey tanky, 

na intelektuální veřejnoat celého světa. Pozvedněte svůj 
hlas na obranu rkskoslovenska. Dejte hlasitě najevo podpo
ru proti ničim neodóvodněné agresi, Bojkotujte jakékoliv 
akce okupant~ všude na světě. Zrušte všechny kulturní de
h~• s touto .špinavou aliancí. il tlo staleni okupantských 
vojsk zastavte uv,děr...i jejich filmů, divadel a her, kol
portáže Jejich tisku. Svoboda je nedělitelná, nejde jenom 
o nás, jde 1 o vás. U<lojte, at ~rned čaji ~~ce pryč od 
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od socialistického ČeskoslovenskA. Nikóy nezlomí naše 
odh<>llání žit svobodně a vychovávat ke svobodě i svědě
ti. ?4.Lu:rl.11 jsme za evobodn, vedení Svazu čs. spiaovateló, 
které pracuje a jedná. 

Cfudé práve, 27. 8, 1968.) 

18.09 hod. Zahájeno pokračování 26. miwoi'ácného pléna NS. 
/pteruileno ve 20.00 hod./ l?řítomno 191 poslane~, 
Z programu:- jednoJIO"alně schváleno provolání k výročí SNF 

s provolání NS, vlády a t1Ro ke všem pracujícím; in:forcl&ce 
o zdravotní situaci zeJména v haze a o zásobování celá 
republ1Jcy; kri tilca vlády ve věci spojen:( a Ilaši delegaci 
v Moskvě. 

( ». teriál,y ~'S.) 

Čeek!_mu a--S?lovenskému národ!!.t lidu Československa! 

V ~edvečer Výročí Slovenského národního povstání si 
zvláět'. naléhavě připomínáme, že ná:rodni svobody a nezá
vislosti lze dosáhnout jen bojem sjednceenéhó lidu, svobo
du si nelze vyprosit na kolenou. Svobod~, samostatnost a 
suverenita Československé socialistické republiky, stejně 
jako naděje na opravdu lidský, d~stojrzy život Čeehů a Slo
váků a všeho lidu Československa se v našem dějinném W
voji tohoto století dvakrát rcdily z boje proti cizí nad
vládě, z boje za národní a státní nezávislost. Ve chvilicb. 1 

kdy jsme po lédnu 1968 nastoupili cestu nápravy deťorma.ci 

v našem ptedchozim socialistickém vývoji a cestu budování 

socialismu a li<lskou ·"váří, kd;y jsrne v tomto úsilí začali 
dosahovat první úspěch,Y, lzyla ptedtirn pokojrui práce lidu 
r.aši země rozrtwena. Naše srdce se zaehvěle. obavami a 

úzkosti o další osudj' našeho státu 1 ob~vaml o cestu, na 
ni~ jsme sami svobodně pc lednu v-,ykročili„ Hrubou vnější 

silou ~e činěn pokua srazit nás na kolen!t e vr.utit nám 

cizí vůli. 

~eši a Sl ov&ci, 

v)rcč.í Slovenského národního povstání nám připomi.ná 1 ~e 
cwobodu ubou na?,ich nárcd1, je hlovnim nosným pilířetn 

i:eskos lovBnoké ů'tátnosti., V paměti se náa:. V'Jbc,;vuje verš 



Jána Kollára: 
Sám svobody kdo hoden, 
svobodu zná vážiti každou, 
Doléhá na nás tím lllOCn~ji, protože ei uvědoaujeme, že voj
ska aocialistickych zemi, která před évaceti ěcyřm:1 lei;Y 
pomáhala bojovníkům za československou svobodu• dnes tnaří 
a ničí odkaz Slovenského národního povstání. Stejně jako 

v roce 1944, kdy ae boj slorenského lidu stal součástí 

mezinárodního bratrství a solidarity, zjiěttljeme i dnes, 
fe jé národní svoboda nerozlučOO spjata se sociallstic,kým 
vlastenectvím a skUtečným internacionaJ.isoem. 
Češi a Slováci žijí spolu 50 let ve společném státě. 
Výsledky je jich státního života jsou p~es všechny atí'I)', 
které ne m".nulém vývo.ji leží, vysoce aaivní„ Společná 
republika, zvláště pak její socialistick, výstavba, umož
nila politický, hospodá!'slcy a kulturní rozvoj obou našich 
ná1•odú. Po>.1.čeni neCobrými zlrušenostmi z doby předlednov~ 

1 z let ~zi oběma světovými válkami, jame oe 1•ozhodli 
založit další státní swžití našich národ~ na federativ
ních zákl.Mech. Pracovali jsme, aby 28. i"-ijna mohlo &i
rodní shromáždění přijmout ústavní zákon o socialistickém 

federativním us11ořádáni slátu. Pré.ce na tomto zákoně pr.9:vě 

v po~lednich dnech před snu~rJm 21. srpnem velmi slibně 
pokročily. ~ňení obtížcych probléml přijatelné pro Slová
ky i Čeclzy bylo na dosah rulcy. 
Čeči a Slováci, lide eeskoslovenské socialistické r~pub

lilcy1 ™rodní shromážděni, ;,oslanci, které jste si Z'l.~1111, 
v této osudové zkoušce, již nás dějinné události vystavi
l..Y, prohlašují slavnostně: 
Houževnatě usilujeme o tQ, 
- aby ciz1 armády opuatily území naši republi&:y; 

- nby ústavni orgány ČSS.R a jejich představitelé, kteří 
byli z vů1e lidu zvoleni a těší se jeho plné dúvěte, 
evo'::iodně a svrchovan~ vykonávali své funkce; 

- aby všechen :::áš lid mohl žít ve svrchovánéru státě a 

sám podle své vůle spravoval své věci; 
- aby socialisrm.ts v naši zemi vyrůstal ze svobcdné práce 

děln:íkO, rolníkll a inteligenceJ aby to byl socialisnua 
tumáruú, oapovídající demokratickým pokrokový~ tradicím 
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národů a nárOOr:ostí naší země, aby to byl sociJ.lis.cw.s 

uskutečm.ljící zásady akčního program a mimo.řádného XIV. 

sjezdu KSČ; 
- aby v úzké spolupráci s Českou národní radou a Slovenskou 

r.árodn:ť rJdOU, se všerd. složka.mi Národní .fronty mohl 
být projednán a schválen k 50. výročí vzniku Českoslo
venské republiky ptípravovan;ý ústavní zAkon o federa
tivním uspořádání ~R. 

Čeěi a Slovác1 1 lide Československé socialistické repub-

111:cy' • v těchto osudových zknuškách Vás žádáme a nabádá
,..: 
Setrvejte v bratrské jednotě a solidaritě, v důstojném a 
rozhcclném postoji. &skloi°íte hlavu před okupací! Budte na

Cále věrni ideál'5.m svobody 1 Oernokracie, socía:asmu a sku

tečného proletářského internacionalismu. BuÓte věrni pre
sidentovi repUblilcy ludvikU Svobodovi, Černíkově vládě, 
Smrkovského Národnímu shrornái!dění 1 Krieglovi! :'lárodni í'ron-
tě, Iubčekovu úst~edrú!lll výboru, 
X.IV. sjezdem Korm.mistické strany 

V Praze 26. a. 1968. 

(Materiál,y NS.) 

!'r!ť' El~nf 

zvolenéau mimořádným 
Oeskoslovenska. 

NárodlÚ shro:nážděni ČSSR 

Národního shromážděni, vlá:l,y ~eskoslovenské socialistické 
republiky a 6st.řední rady odbor-.i ke všem pracujícím„ 

Vážerú přátelé, soudružky a soudruzi l 

03por našeho lidu proti nezákonné okupaci naší krá.sně so

cialistické vlasti se stále stupňuje. Oprávněně je poža
dován odchod okupačních jednotek~ propuštěn! představi te

lú státních a stranických orgánó a plná legali~aee práce 
tákoneych orgánů na~:i země. 
Jako jeden z projeW odporu proti okupant.lim byla vžd,y 

stávka. Předsednictvo NS a vláda ČSSR však upozorňuji, že 

v současné době okupace naší země není vždy stávky použí

váno v souladu s naším spravedlivým to i~m. Upozorňujeme, 
že pokud je organizováno krátkodobé několikaminutové 

zastaveni práce, pósob1 toto jako symbolický, E.,t3nocují• 
ci prvek odporu proti okupa.ci ~. Jinak stávky v součaa
M době působí národniilll hospodářství ČSSR r..eaozírné 
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škody a při to..11 nepostihuji ok\:q:.a.nty, .na opa.k, dlouí10Jobé 

pJeru2eni práoe, nekázeň, rozvrat ve výrobéJ ~ůže okupan
~Llm jen pomoci k zavdácl přičin_y pro tvrzeni, že si sacl 
nedovede~ vládnoutt k tvrzeni, :e okurační zásah byl nut
ný. To ž6.dný poctivý pracu.jicí občw1 neši repL<bliky jin tě 

necr.ce. 
Nnléhavě vá;;;J proto v:,·z;ýváme 1 abyste poctivě, obětav~, 

ukázněně a odhodlaně pracovali a v nou,osné době jeBtě 
zvýi'.íili své Uaili k v;ytvářeni hodnot, které naše ze.:re po

třebuje„ F1ňte praccvni příkacy svých sciudruhů z vede1ú 
pod:-..iků, závod ú, nedejte se zmást rad i kal i sty , kteří si 

neuvědomuji škodlivost svého počínání & nabádají vás k 

omezováni nebo zastavováni pl'áce. 

NcírOOni povinnosti každého občana ~SSR v soubasné době je 

,Hsciplú:cvaná, plody přinášející práce„ Plňte 1 v téte 

pro nás neradostné dobň i tuto svou vlasteneckou povinnost. 
Ze Národní shromáždění: J. Valo v.r. 
Za vládu ~eskoslovenské soci~listické republilcyo L. Štrou
gal 

Za Óstřední radu odborůi K. Poláček v.ro 
V Praze 26. s. 1968. 

(Vysíláno v čs. roz!'J.ase v 16.15 hod.) (!..!a.teriál,y NS.,) 

.kolerp 20,CO .hod, Sovětská vojska uvolnil.s budovu předsednictva 

vlá<Xi. 

<l,08 hod„ ZRhájeno pokrcičováni 85. r:i.imo:fádné .schůze předsed

nictva t6 /přerušeno v 22.19 hod.I 
Z programuJ informace o činr.osti ČNR a koordinaci práce 
s .!-~; ir..fornace o rozhovoru s předsedou vlády o. ~erní
kem konaném ve 20.;30 hod.; diskuse o spojení s vládou a 

naši delegaci v t-Oskvě a o vztahu k odjezdu"presidenta 
:"epubliky do l.1oiskvy. 

04'>teriály NS.) 

Kooentáře ke dni 
Na naši straně_je Eravda 

Věci nelze dlouho mz;ývat jin_ý:n.i ,jmérzy, než jaká k P..im 

sk.1teč:iě patři. Fojrrzy' nelze nadlotL1.o ani eměšovat, ani 
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zs.měňov"t• Tak je tomu i s *osvobozením", které .se pokusili 
nalepí t n.n svou agresi protí naší zemi, kterou se pokusili 

nalepit na okur-aci Českoslo-v'enska. 
Zemi, která nepotřebuje před ničím tachra~ovat a od ničeho 
osvobozovat, která o to nežádá a která to čokonce předem 
po řadu týdnů výslovně odoitá jako absurdní možnost - ta.
kovou zemi nelze II osvobozovat"; ta.kovou zemi lze jen oku

povat. Proti zákonně, brutálně, bezohledně; žádné "osvoboze

ni", ale agrese, žádná "záchrana", ale okupace. 

Jsou tc. nepf>:íjemné ;iravdy a lze se těžko divit toun, že se 

okupantům nelibí, že je nechtějí čist z asfaltu silnic, :ze 

zd:.í dotllli., z lokomotiv !'la kolejích, z korb kami~nů, z mili~ 

nů plakátů po celé zemi a dokonce, v nejednom případě, i 

z vlastnich vozidel a jiné tech!liky. Nerc.ohou však tuto 
pravdu sprovodit ze světa a nejméně pak tím, že pod samo

paly naženou •domoroóce" na silnici a násilím je nutí ná
pisy strhávat. To je ~eioča ~plr.ě odpovídající 1 podstatě 

věcH k jedné surovosti se fudí druh&.. 

Pravda, je zde cosi zvláStního na tomto připadě 1 cosi, co 

si nemohou sacrl. připuatit, co oi llllSÍ sami před sebou 
zastírat a zapírat. Jeónaj1 přece •v zájmu socialisw", pi"i

c.lázejí přece jako "tfídní bratři", vykonávají "vzneěenou 

interr.aclonální povinr.ost". Je pro ně zcele nepřijatelná, 

eby byli srovnáváni s těmi, kteří -:uto zemi stejně 'brutál

ním z.pósobem porobili přea tí'emi desítkami let. Je pro ně 

zcela nepřijatelné, aby je n6kdo přirovnával třeba k A:ne

ričan)rn ve Vietnamu. 
Je to sice pro ně nepřijatelné, zuřivě se ohrazuji 1 chrli 

kilanetr:: magr..etofonových pásk'J. ubor.:ého ospravedlňováni a 

t~ papíru potišt5ného nabubřelými frázemi, ale na 
podstatě včci ::emohou nic změnit. Nebc"t .2.l. srpna nepřišli 

socialistické Československo osvoCDCit 1 ale ZdBptat, 
nepři/Hi Čechy a Slováky :z.achra.ňovat, nle zotrotovat„ 

Není to proti tradici :n..rioh.a revolucí v dějinách:: osvobodi

telé se neječnou bě~em doby o:ěnili v utlatovatele. Je to 
ovšem proti smysl'..! a přirozenosti socie.lisrru, proti ctn.:,·slu 

a při:-ozenasti řádu, který rr.čl cdstrru:~i t nejen útisk tř'id-
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ní, ale 1 národnostní, nespraverllnost nejen né.rodrú, ale 
i mezinárodní. 
Pf-edpokládá pouze naprostý cynisJW.s a úplnou morální a 
politickou otrlost, jestliže to, čeho se dopustili na 
Československu, troufají zvát "osvobozením". 
Stačí rekapitulovat - stroze a stručně: 
Tajně, ne jako vláda slušného státu, ale jako středověcí 
spiklenci, se za zády yšech legálních orgán\\ tohoto státu 

dohodli s hrstkou zkompremitovaných politických mrtvol a 
fízl~, obávajících se trestu za účast na zločinech padesá
tých let, a když ve svých formálních kontaktech ještě 
pořád předstírali dialog, vtrhli do země násilím, 
Gangstersky unesli předsedu legální vlády cizího suveren
ního státu, ptedsedu legálního parlamentu této země, prv
ního tajemníka vedoucí politické strarzy a znemožnili svo
bodu po.tzybu a akce hlavě státu, presidentu republiky, no
siteli nejvyššího vyznamenáni jejich vlastní země. 
Pošlapali všechn.Y dohody, které je s touto zemí poutaly, 
a měli dost drzosti, aby k toIIU tvrdili, že tak učinili 

práv~ ve jménu těchto dohod. 

Surově obklíčili svými tsoky a kulomety parlament této 
země, sídlo hlavy státu, sídlo vlády, vtrhli do sídel 
čelných kulturních a jiných institucí, během tří dnů zapla

vili tuto malou zemi šestadvaceti vojenskými divizemi a 

půlmilionem vojákl1, tisíci tanků a dokonce raketovými. 
zbraněmi, které namířili i na naše h.i.'-1vní město. 
Zehnali do podzemí hlas této země, její tisk, rozhlas a 
televizi, a pokusili se jí vnutit odporné žvasty I navíc 
~ířené z Berlína (1) urážlivou zkomoleninou naší řeči. 
Ačkoli ná~ formálně váží spojenecké svazlcy, rozestavili 

kolem knsáren a zařízení našich ozbrojených .sil :-vé tnnk:y 

a jejich hlavně namířili proti těm, k.teři dosud byli Je

jich spojenci. 

Nasadili metodu vojenského ,9. i:.·olicejního teroru, ::: tÍ'i lc ,;:i 
po dětech a drtí lidi pásy tanků, ničí vozcvk.y .:i ,]on~ 1 

nešetří Dni nejcennější !mlturni pato.')tk;y, j~k o tom cvť11-

čí znetvořené pró.čelí ná1·0Cniho !l'luzea. 
Když narážeji nn klid lidu, nél zerni 1 která i:enabi,~.i o.ni 
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jeden do.kaz na podporu nesieyslné zám!.nlcy k agresi, spouští 

ze všech hlavní na jeden signál uprootfed noci neS:atYSlnou 
palbu - enad aby předstírali sami sobě, že se zde přece 

jen 3.lSÍ "bojovat 11
• 

Přivezli sem vybrané hrdlo.focy své tajné policie, aby 

zatýkali politickou a kulturní elitu našeho národa, aby 
bylo snadnějěi uvést na scénu nové M.oravce, nové kolabo
ranty. 
Lze snad to vše nazývat "záchranou", lze snad to vše nazý-
vat " osvobozením 0 T 

V čem se to vl.estně liší od 15. března 19;9? Nejsou zde 
snad ekv1valent3-· všeho, co jsme už poznali? IYehrn:echtu i 

gestapa, želca .i krve'i' Bezpráví i zpupr.osti, krutosti i 

bezohlednosti? ID.že na věci cokoli změnit ten fakt, !e 

místo nepřátel nám toto Pělajín přé telé", mís to patentova
n,ých agresoru spojenci, mí.sto těch, které jsme čekali, 
prostě ti, která jsme takt o nikdy nečekali? 

Mohou od nás čekat, ~e ve svém odsouzení tohoto zločinu 
budeme czy, vlastni jeho obět, mrulě rozhOOni t méně v,Ycil.uv
ní nel celý civilisoval\Ý svět, který je odsuzuje? 
Chceme poctivě rozlišovat mezi těmi, kteří r.esou za zločin
né rozJ:oč.wti hlavní od;:-,ovůdncst a těm:i.J kterým připadlo 

je provést a z nichž mnozí vůbec nevěděli, ~de jsou, kam 
jedou; co provádějí. V takových situacích, jako je naše 
po 21. srpnu, avšak nebývá snadné tukto dlouho rozlišov3t, 
1'9zinárodní soud už před vice než dvaceti lety stanovil 
kolektivní odpovědnost německého národa, a zůst::í:vá pravdou, 
že "nejčestnější povinností vojáka je neueposlechncut 

zločinn:I rozkaz0 * Nelze nám, oběti agrese, pi"edpisovat 
·:ětlii n:iíru politicU cxlpověd:10sti za všechl\Y dtsledk;Y oku

pace, než jakou nesou agresoři. mžeme se ve svých reakcích 
teylit, ale na to máme v těchto chvíllch svaté právo, pro
tože se bráníire surovénu me.zinárodnícu zločinu. Ten v3ak 
není a nemůže bjt kvalifikovún jako oa\yl 1 nelze jej odvo
lat, nelze jej ellzyt. 
Po p,:,ti drech jsme morálrúmi vítůzi. Krátkozraká režie 

agrese ostučně zkrachovala. Agresol"i narBzil1 na tuk jed

notn;ý OCpor obou národů naši zeoě, že to neoá v dějinách 
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obdob~. Zuřivě a bezvÝsledně se hledaji autoritativní ko
la.borru1ti, aby post fco tum dodali agresi .zlání nějaké "'le

ga.li ty"•· Prostě ne ,:;sou. Okupační armáda je zcela izólo
var1,á, óezradná, totálně odmítnutá. V celé zemi zmizel,y 
orientační tabule, názvy ulic, čísla aom, štítky na dve
řích, země je anonymní a němá. Ze.1:3ka.če a sezr.amy obětí 
se stávají bezcennými leJstry. Okupanti obsadili tiakárny, 

ale noviny vycházejí i n~kolikrá t ze. den a se svobodným 
obsahem, obsadili rozhlas, ale rozhlas .svobodn~ ~·aíli, 

obsadili televizi, ale ani tu neumlčeli, Okupace Q.'I la již 
v těchto prvních dnech poli ticJcy poražena, pora~ena mor,1-
ně a psychologicky, poražena a zesměšněna před celým svě
tem. Centrálním v,ýrozem této porážky je pťedevš!m to, že 
pi"-es vtÍechny výll\Ysly o kontrarevoluci a o rozkladu socia
listického zřizeni v ~skoslovensku pr.:il·Azala svou obrov
skru živnotnost právň koo::ur.isticlcá strana, která se z vŮle 

lidu celé země znovu v této osudové chvíli postavila: O• 
čela národního odporu, aa čela boje za soc:1aliamus a a 
státni a národní nezávislost. 
Těžko !Illžeme doufat, že p9 zákeřnosti a brutalitě, kterou 
tento agresor ukázal 21. srpna.1 ao_jde brzy k přiznivél!ll 

obratu. Dobrodruiná, proti.socialistická, &greeivn:( poli U

ka Btežněvovy skuptny v čele KSSS však nemá budcucnost. 
Je v hlubokém ~ozporu se samotnými objektivními zájll\Y 8-
větského svazu a sovětského lidu a tentg '.I"ozpor ji dříve 

či později pohltí, Do této doby 1111síme vytrvat, ttUsíme 
Jř'ekonat tuto těžkou krizi, musíme obhájit svou pt•avdu 

s minimálnimi obětmi a s nw.ximálhí rczhodnostt. Kompromis 
je nemožný& nem~žeme ztMtit vic,než kolik js.:ne ztratili, 

nabídnout víc, než kolik nám ukradli. Na naši stranš Jow 
sympatie celého civilizovaného světa. na na~:! straně je 

pravda a právo, na naiH straně je budoucnrot„ 

(Reportér, č.J5 1 26. 8, 1968.) 

Jak zdecimovat_neEřítele 

V pátek, čtvrtý den násilné okupace Čéskcslovenska, zača
lo střídáním stráží, Baěhem posledních dVJlasedmdesáti hodin 



hodin se val! ze všech stran čerstvé jednotky, které by 

nahradily corálně zdecimované a uns.vené divise Vt.1.ršav
ského paktu. Pouhé čtyři dny stačily k to1m1, • by dvě stě 
tisíc sovětských• východoněmeckých• polských, tu lharsk.ých 

a me.darských vojákó. zóatalo sice na svých pozic!ch a u 
svých zbraní, ale velitelé okupantfl pochopili, ~e reakce, 
bystrost a ostražitoat• ale 1 rozvaha isou narušeny. Ne:rú 
divti. Falešně informováni přijeli do země, kterou osvoto
zovali jejich otvové• a na každém kroku se setkali s od
porem, k r.ěwž není zapotřebí nejmodernější techniky a 
pláml, které vynzyšleji jejich generálové. Vjeli do měst 

a vesnic, kde jim lidé vysvětloyali - na základě lidových 
lrursó ruštirzy- v Jejich ro<lném .Ja:t\\'ée, že přijeli nev:í

táni, že je nikdo nevolal, ie tu není kontrarevoluce, že 
tu nejsou západoněmečtí revanšisté. Mohli si přečiat 
des.ítey hesel, která je nabádala k návro.tu doc:tů. :Pokud si 
to silou svých zbraní nevyn~tili, nikdo jim nedal jídlo 

a nepOCal vodu. Lid se k nim obracel zády. Tento spontán

ní projev odporu Čechoslovákó bez zbraní rozložil morálně 
po zuby ozbrojené jednotky okupantů. Na takový plán by 
nepi'Híel žádn,ý generální štáb sv6ta. To se zrodilo v hl.a ... 
vách čtrrnicti ,milíoru Čech~ a Slovák~, kteří odmítají 

nezvané hosty a tír:rto psychologickým OOporem ukázal.Y, že 
lze rozumně a v klidu čelit i nejmocněj2í a.rmádě. To si 
generálové v Kremlu neponzyslelif 

(Lidová demokracie, VIII.zvláštr.i VJdání, 26. a. 1968.) 

:!~..llll~~ 
Ve všech zemích světa platí zákon, že podpis na dokumentu 
vynucený zbraní je neplatn,ý a ten, no němž byl vynucen, 
jej aenrusí dodržovat. Ostatně, v tomto snzyslu navrhla 

rezoluci v CGN i naše deleeace a tento požadavek byl 
součásti širšího návrhu OssR ne. r.,osledn:!m zasedání VS 
OSN, kde byl také přijat, 
Jestliže by k vám v noci vtrhl lupič, zran.il ,1'és a donu
til s pistolí v ruce k ;:odpisu, že llll dobrovolně vyóšte 

svůj majetek, má tento podpils význam pouze po tu dobu• 
kdy stojíte před napřaženou zbrani. Ilaši předetavi telé v 



Moskvě jsou přesně ve stejn~ situaci, Oba naše národy stoj:( 
zraněn, přea hlavr.ěmi tanků, Svoboda s Dubčekem a Černíkem 
v l4o3Ji:vě jsou již několik dní bez inf orací Q si tu8.ci u nA.s. 

Z,,timco jednají, střelba u nás pokračuje. 
Prvá podmínka Moskvy o umístění sovětských jednotek 116 r•
šem úzecú. je nepřijatelr.á• protože tlm by zde zlist,vala 

neuetále napřažená zbraň. Bylo by možno ji pfi jmout v pří
padě, že by moskevský vojensky okruh byl po stejnou dobu 
obsazen výlučně čs, vojenskými jednotkami, 
Druhá podmínko r:i,i zabránit agitaci proti SSSF .• Je pln'! 
přijatelná, protofe vý:sledey takové agitace proti .SSSR, 
jakou provedl Kreml obsazením Československa se nedaji 
VIS.bec srovnat s výsledlcy agitaCí těch nejkrajnějších p.::a
vicových organizac:ť. na Západě, Agitaci proti sobě si 
provedla Moskva již sam&.; dopL"1.il bych tuto podmínku jeno:n 

tiinto dcx:l:atkem: čs„ předs~vitelé se za-vat.ují, že budou 
vžť!.y dbát na to, aby se psala a říkala o SSSR jen a .jen 
pravda, A žádat totéi 00 L.. Brežněva. 
:f:řet:í, nepřijatelnou podminkou, požat!ujici znovuzavedení 
cenzury, se všech pět zemi přiznávat že tato cenzura u 
nich existuje a všichni již dobře známe, co to zru:uliená,. 
Stokrát opa.kovaná lež se stává pravaou, TASS si vy1cyelí 
zprávu, která koluje po vtech pěti zemích a v jejich 
tisku, rozhlase, televizi se do omrzení cpak:uje 1 aby se 

čtenářům a posluchačům vryla do pam€iti„ Děkujeme, ale 
cenzuru,zvláště takovouhle, přijmout nemťlžeme. 
Čtvrtá podminka na nás žádá vzaát se nároku r.a neutralit~ 
a z~otat ve Varšavské smlouvě. Volání po neutralitě u nás 
vzniklo především ve chvíli, kdy Varšavská smlruva byla 

agresi de facto roztrhána a kdy náš lid najednou uviděl, 

že m m:ťsto nezávislosti zajištuje - okupaci; Ideální by 

bylo, kdyby všechny státy n& světě byly neutrální a vojá
Jcy propuatil.)1 do civilu. Naše armáda, která k: počtu otzyve
tel je jednou z největších ra světě, nebyla. po dobu r,ade
sátiletého trvání republilcy dosud použita, Náš stát je 
tak malý a na tak exponovaném mietě v Evropě, že ani v 

budoucnu, pokud bude existovat toto mocenské rozdělení 
svět.aj si nemůžeme dělat žádné iluze. Proto je r..ezbytné 
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s to~to podm.inkou souhlasit. ile i pro ni platí, to, co jsme 

napsali v úvodu. 
Přijetí na!lich podmínek by však Kremlu nemělo dělat těžr. 
kosti. Tak jako tak byli donuceni jednat • legálními pi'ed
stavitell našeho státu a již tím, že s nimi jednají, uzná
vají r,&u1i prvou a <lruhru podmínku. 
Okupanti by zře .joo: chtěli nasaói t de vlády povolná po:J-1 tiky. 

Ale přesto ani šestý den okupacé není vytvořena kolaborante
k:4. Vláda. Naopak by spí2e ffiělo být S$.UL,zřejoým, aby vlád,y, 

které se zko:npromitovaly dobrodru~J\Ým taženim proti ČSSR, 
odstoupil_y. 
Třet:! podmínku bychom doplnili o to, aby samy naše o:rgállj' 

cohlífel_y na úpl..ey a přesně v te:rmínech stanoveey oóchoo 

okupačních vojsk. Na aliby a smlouvy se po pcslednich 

zkušenostech nemůžeme spolehnout. Máme ještě ne. ptllllěti 

rychlost, s jakou si balili fidlátka sovětští spojaři a 
opraváři na :'.':ervencovém štáb:úm cvičeni u nás. Jestliže 
Moskve. dovedla uřídit, že okupační jednotky obsadily naše 

území pf-es noc, dovede jistě zařidit i stejně rychlý od

chod. 
PostI'ádáwe však mj. i nutnost náhrady škod zpCtsobe!zych oku

pací. Fond republ1k;y 1 na kt8ry všichni yřispívali, byl 
promrněn během prvr.ích hodin okupace. 
Nejdč.lezi těJší podm!nkoo. j;! cdchod okupačních jednotek. 

Dokud zde jaou cizí vojáci, neJsou naše jednání rovnopráv
ná6 Svoboda, suvere~itat socialismus - to jsou m~e 
podoúnk;y. 

(l,(ladá fronta, 26. 8, 1968.) 

Od,nítáll>l_v,še_Erovylání 

k občan{lm ~s. socialistické republiky, odmitáme prohlášení 

vlád Bulharské lidové republik.'? 1 Maěarské lidové reputli-

1(/ 1 N•meck:é demokratické republikJ,•, · Polské lidové x·epubli

)cy; Svazu sovětských socialiGtických republik z 24. srpna. 
O:llc,rujete nás "bratři" a. "drazí soudruzi 11

, ale text pro
hlášení rozhazují tiž vata vo,'.;,Jci z palub Urtulnikút z 

tan.lru a. z obrněných trar.s;:;ortérů, kteří včera i dnes proti 
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kvašim bratrem a soudru.hům" atfílejí ze samop•l~, kulometil, 

děl••• 
Vaše prohlášení neo:úžeme c.~ápat Jinak, než ,iah pokus 
vlád pět1 umí, které se dopustily nesuuslné ozbrojené 
intervence do výhradně našich vnitřních věci a pášou tak 

zloěin proti ideám soeialistiekáho internacionalisllU -
přikrýt eV\ij postup demag•gií, 
Olrupačn;( vejske vašich zemi k nám nepřUla na l:áaost le
gálních představitel~ naší ko"""'1stick4 strany a našeh• 
socialistického e tátu. Mepf-1.šla v eruladu e dohodami z 
Čierné a, z Bratislavy, Nepřišla hájit socialismus a 
zabezpečit pokračován;( t& politiky naší KS!!, kterou vy

jádřil leden, Nepřišla hájit svobodu a nezávislost naší 
vlasti před vni třni kontrarevoluci a imperialistickýld. 

nepřáteli.· 

Všechna tato tvrzení jsou v naprostém rozperu a tak~ a 
pravdou. SlQl.l~Í především k dezinformaci lidu zemí pěti 
e1,gnatář0 1 ale lid Československa, adresát vašeho prohlá~ 
šeni jim neuvěi'í, protože zná pravdu z vlastni zkuěenosti. 

Ví, fe jsou nepravdivá 1 va~e tvrzeni o tom, že prý řada 

našich poli ti.lm ve vedení stracy a státu oc;:Hláhala kontra

revolučním tendencím k vyvoláváfi.í chaosu, příprave ,.,. .. o..u, 
aby Čeakoalorensko bylo vyrváno ze společenství aocialie
t1ckých stát1.I:. 
Je to právě vaše ozbrojená agresivní okupantská pósobnost 
v naší vlasti, která plní objektivně kontrarevolučn:! úlehu 1 

nebot zpOsobuje nenapravitelné škody autor1 tě idejí aocia
lisJlll v naši zemi a v celém světěl 
Povšifflli jsme a1 dobře, že na rozdil od původni vaší 

formlaee z 21. srpna, kdy jste prohlašovali, že vaše voj
ska opustí ČSSR ihned, :.,.kmile prý naše "ústavní a stra
nické orgácy zjistí, že delší přítclllnOst spojeneckých 
vojsk je zbytečná", nyn:í prohlašujete; "tato vojaka opustí 
vaše území p• pT'ek:cmán:í stavu ohrožení švobodY a nezá
vislosti Českoslover..aka"• Avi'.:ak stav ohroženi naší svot»
dy a nezávislosti vytváří jedině ptitomnost vašich voJsk 
na našem území. Varujeme Vás 1 Chcete-li svým prohláše!Úm. 

říci, že jste připraveni zfistat v naší zeDli nadlouho• pak 
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náš lid zahrne opovrženim a nenávisti nejenom vaěe okupantská 
vojska! 
Ještě je čaa začít s nápravou tragické ch.Ybyl Ale je nej

vyšší časl 

(fuaé právo, 26.8.1968,) 

!!~2UlL!::.!!.E 
"Prvni den jsme byli jediná ne.::uocn1ce s volným přistupem0 • 

Doc.Mudr Korčák je ve Vinohradské nemocnici šestý den stéj
ně jako všichni ostatní. Vypadá av~ží a čerstvý a to nemó.

žeme pochopit. Vžayi1 "Ve středu jsme přijali 69 raněných. 
Byla to zraněni projektilovQ ... průstře)j' a zástřely, stře
pinová paranění útočným granátem, atřepinov, záetřely tan

kových roztržených granát\l - a to jsou velmi těžká a hlubo

ké zraněni, ?,\střely do břicha, do krku, do hrudníku, tříš

tivé zlomeniny končetin"• 

Ze 69 je dnes na chirurgii 24 zraněn,'ch, na plastické chi
rurgii leži pět P"Cient~. Z 69 čtyři nežiji. 
Zraněni jsou převážně mladí lidé. Starší lena, která bydlí 
na Václavském náměstí, se šla s ma.nželem podívat k ::-ozhlasu, 

a v tu chvíli to za~alo. Aánlel ji chránil kabátem, má 
utrženou přední část pravého choóidle. Ona má roztříště-

nou kost pravého bérce a střepinové zástře'.cy do obou očí. 
"Vidim"! vykřikla ve chvil1, kdy ji ao oslepl,ých oči nall!Í

r'ilo ;,rudké světlo reflektoru Armádního filmu. "Jsme zvyk

.li IlQ hoéně, to už je r.aše řer.:1eslc - ale to byl· šok i pro 
nás". 

U lOžek každého zraněného voní překrásné karafiáty, roočíky • 
astry, dar pražských zahradnictví. K mladéllll muži s roz

třištěnou nohou přišel na návštěvu tatínek. ~lezničář. 
A vypráví: t vlaku, který veze přistroje k rušeni nal:iiéh 

legálních vysílač~. "ňeknu vám upřimně, ten vlak ae ~ěl 
zdržet už od Čierné • .í'1"ebyl ale nápadný ničím jiným než 

svou krátkosti - jen osm vagÓOO. Nejdřív jsme ho chtěli 
shoait z tratě, ale to by mohlo mit strašné následJcy. U 

Olooouce v jel před vlak s nákladní soupravou. Přetrhl ji 

na tři kusy a spravovalo se to čtyři hodiny. Přesně podle 

všech pře~pis~. Fek jsem se zhroutil. V tu chvíli se obje-
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vi~ polské helikoptéry• Další opravář pracoval Ca.lš:í ětv'

ři hodiny, Pak se to hnulo do Třobový a dál při stálém 

opravování jen do Chocně. Oatud jsme je chtěli dirigo-

vat do Polska, ale to už měli mapy. Ze~ali také spěchat, 

protože UŽ snědli všecfl..no, co měli ve svých dvou salonních 

vozech. Před Moravany jsrce shodili troleje, vlak se do 

nich zamotal, Ani dvě čety opravářů to ne a ne dát do ku

PY• 1\-tcové už byli nerv~zní. Chtěli, aby IJG.šina jel.s na 

baterii e těžko ~im bylo pochopit, že to nejde, kC:yž růz

ná zařízení fungonla. V Pardt..bicích chtěli páru, ale řek
li jsme jim, že tohle je elektrifikovaná trat. V Přelouči 
b~1ly rozmontovar.é kolejnice, pak shozená troleJ, dál chtě
li jet jenom přee &adec, Ve Stéblové opět shozená trolej, 
je tam jednokolejka, a tak se nedalo nic dělat, Rozhodni 
ne rychle. Šest sovětských vrtulník<1 s sebou sebralo jako 

rukojmí naše dispečery. Natlačili jsme před nli 15 náklad

nlch vlaků• a to nemO!e žádné pražské nádraží přijmout••• 
00.aká.ksJ~, to naše vlaky, všechno ae U.k zdrželo, že já 

jae:n při jel óo Kolína s úplM prázdn.ým osobákem. Te! je "I, 

někde v lysé nad lebe., ... Taková švejkovina nemllže &l.e 

trvat věčwl". 
V nemocničních pokojích voní květiny, asi nejenom v této 
bodově, Do Vinohradské neCJ.Ocrůce přišel kolega ze Zemědě

lek e. předává smutnou štaf,etu zprávl v nemocnici na Fran,,. 
tišku je 7 raněných, Jeóen prostřel lebJcy, Jiey wá sklem 

přeřezané tepny na ruko~, dali!i průstl'el mlcy a ledviny, 

ostatn:l jsou průstřel;)' okončetin. Na F:ro.ntHku byl jediný 

mrtvý. Jmenoval se Semjonovič a byl to sovětelc.;ý voják. 
Jeho smrt byla ate jně bizarní jako všechno& ze samopalu, 
který měl zavěšel\t na rameni, Y;ěla dávka, H~adalcy' pruBtřel 

sedacího svalu. Jehc ozbrojeni brat.M - tak zřejmě zněl 
jejich rozk&z - OOpověděli na. výstřel jednoznačně: rozstří

leli ho jako řešeto. 
Je šestý den okupace. !'raba má :114 zreněn,ých, 110 jich leží 
v nemocnicích. 22 mrtvých. lékaři mají novou zkušenost. 
Zkušenost e válečnw chirurgií. 

" V téte situaci je hlavním úkolem zachovat skutečně prin.-
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cip,' zájru • člověka a podřídit tomto zájnu v každém slo
va smyslu veěkeré přítomné i budwcí obtíže. A to je klíč 
k tom, abychom si udrželi sczysl a úroveň své ~rá.e,e", řek
l nám na odchodu jeden z lékařč. .. DoWváme se, :'te tQ je 

skutečně jediná cesta. Pro všechny„ 

(Politika 3, 27,8,1968.) 

Jtn.énem včech učitelů a studentů stavební fakulty ~'l" v 

Praze odsuzujeme věrolom.'1.ou okupaci Ossli a žádáme t 
1/ Okamžitý oóchod všech okupačních arc,id z úzelllÍ ČSSR, 
2/ <J<amžité propuštění a návrat všech nezákonně interno-

vaných občsnů ČSSR. 
,1 Umožnění svobodné práce orgánů legálně zvolených česko-

slorenskjm lidem. 
Považujem JeOnání v Moskvě za záměrně protahované a máme 

ohavy o objektivitu informovanosti našich legálně zvolených 
představitelů o současné situaci v naší vl~sti. Protože oku
pační vojska nepřerušila po dobu jednání své násilné akce, 
považujeme pod:ninky jednárú za ponižující a nedóstojné. U
dáme proto p:::'erušen:( jednání a okamžitý návrat věech členů 
představit eló.1 Svob 00.y, Dubčeka, Černíka, Smrkovského de 

naši vlasti. Dvojnásobně poučeni následky je<hání z nedávné 
doby, žádáme naší vlácu, acy další jednám byla vedena jen 

na našem územi neto neutrálním ,, za využ1 tí možnosti přitom
noati pozorovatele OSN. 
VyZJ'Vá• e studenty e absolventy všech vysokých škol v ~Iť., 
aby se připojili k naší výzvě, podporovali r.aše legální 
představitele a nepřipustili V"J~žiti svých vědomosti a 
schopností ve prospěch okupant~ a kolaborant~. 
Vyzýváme všec~tudenty, kteří jsou mimo t1zemí ČSSR, e;by 
tuto naši výzvu ro1.f.'..if'ow_li v zahraničí a žádali o pod;:i.oru 

věechny organizace 
V Praze 26,8.1968 

a pokrokové lidi světa. 

Vči telé a,stul enti f'akulty 
,..1/U'.l' v Pm ze. 

Prohlášení_zaměstnenc~ n.2t.Mí.r 

stavební 

Zat!Bstnanci t! c.keřských závodí:. nárOOnihfJ podniku Atir co 
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nejostřeji protestují proti násilnému přeruňení výroby a 
obsazeni svých závodů okupační armádou. Denně nám vzniká 

obrovská ztráta a je nám znemožněno inf'ormovat v plném roz
sahu naše občaey providel~řmi zprávami. Chceme svobodně 

pracovati . 
Ůdáme ústře<lni výbor na§í straey, Nárooní shromáždění e 
vlácu naňf republiky, aby okalilži tě zajiotil;y bezpečný 

návrat naši delegace z Moskvy. Prodlužování pobytu v Mos

kvě nepřispívá ke klidu našich občanů s ne.svěóčuje, že ze 
strany okupantů se pro,:'.";evuje neústupnost. Při Jedte, i kd;y ž 

se nedohodnetel Nechceme žádnJ kompromiet 
Z důvodů zreóy Německé demokratické republiky a připojení 

se k okupaci přerušujéme smlouvu o přátelství s podfilkem 
Viktoria z Heidenau. Vyziváme naěe pfátele z tohoto pod:

niku, kteří při návštěvě našich závoťů velmi sympatizova
li s naším politickým vývojem, aby protestovali proti 
úěasti armáay ~meckf:'! demokratické republiky n.9; okupaci 

Československa„ 
2bovu žádáme , 

l. Okamžitý odchod okupační armády z nai!í r·epublilcy. 

2. Ckamžité propuštění internovaných naěich pfedstavitelů. 

l. Ckamžité zastavení vraždění nevinných cbčanň a-propuš
těni vlech zatčeqých osob. 

4. Náhradu všech škod napáchanjch ckupací. 
5. Pokra~ován:í v r.ašem polednovém politickém vývoji zalo-

ženém na svoboCě slova a tisku a demokracii„ 
Slibuje!D.e 1 že nepodlehneme jakémukoliv n~:. -,ku a odsuzu~e

me hrstku kolaborantů. 
Nechi žije ~skoslM'ensk, socialistická rept:.blika! 

Necht v nejkratší době je cpět svobódnál 

(Zem! dělské noviey, ~7.B.1968.) 

Neutralita? 

Vojenskou okupací ~eskoelovenska socialistickými státy byla 

poělapána nezávislo..st Československa; základni zásady jeho 
zahraničně politické orientace. Českoalovensk~ s aktem tak 
hrubé agrese ze straey svých bý,1alých přátel r..er __ ,,;•lo, 
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neb0•lo na ni p:ř'ipraveno. I lidé, kteří se hlouběji u,,bývali 

problematikou vztahó mezi socialistickými státy, něco po

dobného nepředpokládali. Nikoli prrytr-, že by si snad dělali 
iluze o zahraniční politice SSSR, ale vzhledem k d~sledkům 
vojenského zásahu v ČSSR pro světový vývoj, světové kom

nistické hnuti g_ zvláště pak pro v:;-voj světového socialismu. 
Nicméně obavy z aóeledkO. ?.:eeKcslo, enské cesty k socialisw 

na v:,~oj někter}ch socialistických státO převážily :m:d hla
sem rozulill; nad politickým realisroom. Proto dnea SSSR svou 

vlestn::1'. vinou :;tcji na prB1DJÍi'1 t ~ako představ-itel nejhrub
šího aktu e.gre.<;1e, s nimž jsme se mohli setkat v dějinách 

mezinárodních vztahů. Aktu agrese vůči zemi, která ve 
svých pováleč~tch d~jirufoh a ve svém poleé'.novém vývoji ví. -

ee než kdo jin,.,V usilovala o rozvoj přátelských vztahů s 

SSSR a socialLstickými stá t;'y' 1 o vzájemné pochopeni. Tím 
hlubší je však: vliv vojenské okupace se strany socialis

tických "přátel" na politické rrtišleni národll našich zemí, 
které jsou nuceny revidovat představy e ideje je~tě done

dávna pokládané za re dotknutelné. Stanovisko naši veřej

nosti, vyjádřené s takovou roz~1odnosti a jednotou, již 
ovlivnilo politiku ČeskoElovenska, představovanou jejíllň. 
legálními představiteli, a bude :1 nesporně ovlivňovati 
v budoucnosti. To je nutn;ý Ct.cledek 8,t,1'B5ívního aktu ze 

strarzy SSSR a některých dalších socialisticlcych států, 

jedna z těch nových realit, s nimiž je a ~uóe nutno počí
tat • .Požadavek neutra.li ty 1 jenž je dnes tak často v,yslo

vován, vyjadřuje oněn hlutok:l obrat v myálení neší veřej
r:..ostl. Neutralitu žádné malé země nelze ale za.jistit sa
motným vyhlášením neutrality, Tento po! adavek je ukvapen$ 

a buae okupanty jeno~ zneužíván. Potřeb• současné situace 
je nutno vy jádfii t především m zhodbjm požadavkem obYnovy 

plné nezávislosti a svrchova~ost1 naší země. Jako záklaC-

ní požadavek to znamená především odchod cizích vojsk, I 

Xcyž j€ dnes těžko ří ei, jak bude potom konkretn~ V'.fpodat 

mezinároi!ně po'.U tické postavení Československa a jl ké 
budou podmínlcy a možnosti jeho zahraniční poli tik;y :,e 
jisté již v této chvíli jedno: že to bude socialistická 

zahraniční politika, vy jat}f-ujicí důsledně potl-eby a zá ji:ey 



našich národů v nově vytvořené situaci. 

(Politika 2, 26.8.1968.) 

P!sa,!!EE 
l, nevím 
2. neznám ,. nepovím 
4. nemám 
5. neumím 

6. nec!ám 

7. nemohu 
s. neprodám 

9, neukážu 
10. n~u<lělám 

(Ve~erní Pr9!:a 1 26.B.1968.) 

V/5:e:::o ::iten;fr•Um P.u,::!ého_p::;:áva! 

Vše1:1 koim je drahé soci-3.listické Českcslwensko 

Po několikttdenní přestávce v,Yvolané všeobecně znátj!Ili při

~ina'!Il11 čtenáři Fu.aého pťáva znovu ao:stávají do rukou svůj 

deník• orgán é~.třeO'r.ího vjbor-.1 Komunistické strany Česko
slov-enska. 

Rudé právo zůstává věrno svým tradicím revolučního komu
r,istického tisku 1 zQstává věrno ideám marxismu-leninismuJ 

zUstává věrno principům proletářského internacionalismu 
a socialistického tj.astenectví. 
Jsme org:inem oficiálně zvoleného dv, na čele kterého stojí 

jeho prvni tajemník ÚV sou.druh Alexandr Dubček. Náš or[13n 

nerná naprosto nic společného s ústředním výborem, který 
byl vytvořen na tak zvaném r:ůmořádném XIV. sjezdu, j?hož. 

svolání a průběh př'eCstavují l'etěz porušení nejélementár
nějších norem vnitrostranické demokracie, základillch to 

podmínek práce sjezdu. 

Naší politickou platforv.iou je důsled~.á realisace politické 
linie 1 je jíž OE.novou jsou usnesení lednového pléna 6v K.Se 
a Akční program strany. V jejím praktické:n uskute~ňOvání 
budeme vycházet z usnesení přijatých na květnovém plenár-
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nim zasedání ústhdniho výhoru. HOCnocení poh.'/bu spole~en

skjch sil, které bylo provedeno na tomto plénu, bylo pln, 

potvrzeno dalším vývojem. 
To znamená• že budeme rozhodně vyatupOifat proti věem ten-Oen
cím a pol!.us~m o návrat pfedlednového obCobí a jeho právem 
~eouze!Wch metod a praktik. Nepřipustúne, aQY se do poli
tického života vrátili lidé zdiskreditovaní před stranou i 
lidem, kteří nesou odpovědnost zs chyby a óeforn.ace minu
losti„ 
Budeme nesrciřitelní v boji proti pravým antisoc:i.ali.stick,ým 

silám a kontrarevolučním živllim1 které využily proces de
demokratisace naší společnosti k útokó.m ll!l zákla(JJ' socia

lism v rurtší zemi„ Povedeme co nejrozhodnější boj proti 
nosi telilm revizionismu, kteří se soustředili na ideologic
ké a organia ční f'ozbiti strany. 

V těchto dnech, v mimořád~ě složité situaci, napjaté at
mosféře chceme co nejvíce přispět k postupné všestranné 
konsolidaci a uklidnění. Chápeme, fe ~~ to nesmírně složi
tá úloha. Její pl.n,ý úspěch závisí především na skutečně 
pravdivém, objektivním informování občanú, které u~o!ni 
převážhé většině eocialisnu oddaných lidí prohlédnout 
falešnou hru a pochopit reálné nebezpečí, které vá~ně ohr..., 
žuje základní záJll\Y pracujících. Její úspěch závisí na 

vysoké zodpovědnosti atrenickjct., státních a hospodá!'ských 

orgánó při nortualisaci životních a pracovních podmí.~ek. 
V &ldém právu tolJlU chceme ruipomáhat ze všech sil. T&ková 
je 1 podle našeho názoru, cesta pro v tvoření podmínek, 
která umožn:! odchod vojsk spojeneckých 1Z.emí bez rizika 
ohrožení socializmu v naši zemi. 
Bez ohledu na těžké pracoviú podm.:ťnlcy budeme se v redakci 
Bn&žit, aby mše noviny vycházely pravidelně, buderre ee 
snažit, aby naěi čtenáři byli pravdivě a rychle informová

ni. Jsme připraveni zúčostnit se svým podíle~ na pfekoná
vé.n:í překážEit: a organisačním upevněním naěí straizy, v 
posílení jej:J'. vedoucí úlohy, v zabezpetení dalšího úspěš

ného rozvoje socialisnu v naší Oeakoslovenaké socialistic
ké republice• Redakční raťa Rudého práva 

(fuoá prévo, 26.8,1968.) /nelegální/ 
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"IlV.!-mimořád~;La,jezd'" - _nesAf.chané porušeni stanov 

Tak zvaný 8dstředni \";Ybor• zvolený tzv. "XIV. mimořádnjm 
sjezdem"' pÍ'ohlásil, že je·• jedirirn právoplatným vedoucím 

orgánem-strexzy v období .aezi zasedáními sjezdu a žádá 

věech.ny nižší stranické orgány, aby se ve své činnosti 
Hd1ly výhradně pokyrzy tohoto legálního ÚV • jeho předsed
!lictva"'• Tento bezpříkladný podvod, stejně nehorázný, jako 
cel4 svolání a organi zováIÚ ilegrllni :ť:ra ěky se XIV. rnimo

řádr-cím sjezdem je obsn~en v komniké z I. zasedán:ť to
hoto podivného, nelegálního stranického orginu. V této 
souvislosti je třeba Mci jasně a bez kotnpromteu; svolat 

sjezd, ru!iit lllOndát;y dosavadního ÚV strany a ÓXRK, volit 
nový tstřední výbor, přijímat výzvy, schvalovat dopisy, 
rezoluce a dokonce si usurpovat právo na "~izeni strany"' 
je činnost protistranická, ilegální, činnost v naprostém 
rozporu se stanovami strany a jako taková bude poeuzován.!t. 
a odsouzena. 
V čem spočívá toto v historii na.ěi stra:rzy nevídané a 
nesJ..ýchané poruěen:í stanov strany? 

l. Právoplatně zvoleey a mandátu dosud nezbavený '6v 
rozhodl svolat sjezd na 9. záři 1968 a podle platných sta

nov jedině jemu příslušelo právo toto datum z~ni t. Nikdo 
jin,}~ k tonu oprávněn nebyl a dosud není. 

2.- Samozvaně o svolání mimořádného sjezdu rozhodl Městský 
výbor- v Praze, který tím sám sebe povýšil na ťstředni 
výbor, přestože dv KS~ měl plnru možnost otázicy data svo
lání sjezd~ posoÚdit a rozhodnout. ~staký výbor v Praze 
tím hrubě porušil stanovy straey a jeho činnost je třeba 
hodnotit jako protistranickou. 

'• Třetina právopletně zvolených delegát~ sjezdu neměla 
možnost se sjezdu zúčastnit, protože nevěděli ani o jeho 
svoláni ani o místu konáni. Sjezdu se nemohla zúčastnit 
řada delegátó ze vzdálenějěich českjch krajů, z Moravy 
a delegáti ze Slevenek.a se sjezdu nezúčastnili V\".tbec. 
SjezC proto neměl právo zasedat, a už vůbec ne rozhodova.t 
o ce+ostátn:!ch otázkách, nemluvě již o tom, že vObec neměl 
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právo volit nový ťstřední výbor a ústřední kontrolní a 
:revizn! komisi KS~. 

4. Dokumenty, o kterJch tzv. XIV. mimořádný sjezd rokoval 

nebyl;:t posouzeny a schváler,y p:rávoplatně zvoleným e. mandá

tu dosud nezbavený~ ťv. 

5. Na XIII. ajezdu strany legálnš zvoletzy lN neměl rr:ožnost 

informovat sjezd o situaci v zerrJ., která V'Yústile až v 

nutnost příchodu vojsk varšavské smlou~ ao naši vlasti. 

To vše je dů.kazere, že tzv. "XIV„ mimořádtzy sjezd" neb;yl 

svolán právoplatně, etanováffi očpovíd-ejícim způsobem a že 

v aoučasnjch složitých podmínkách naprosto nemohl splnit 
svoji úlo:::,.;,. Jeho jednání, je.koiž i volba nových orgánó. 

strar.y b,Ylo prctistranické a nelze je ;:ovožovat za právo

platné. 

O svolání XIV. sjezdu I<SČ v novém termínu móže a musí roz
hodr.o~t jedině právoplatr,.,ý dstfední výbor KSa volený 
n:1 XIII„ sjezdu stran;:;,. 

Tento 0rgán nemůže net,raOit nikdo, tím m6nl extremistické, 
ultrapravicové síl;y, které rozložily ~stsk;ý .rýbor stracy 

v Praze, které se povýšil,y do funkce Ús~:ředniho v-ýbcru 

a znovu, jako již bezpočtukrát předtím dokázali, že právě 
ti 1 kdo;; 1mji plná tístav hua:anismu, ot:roay a demokracie, 

dernokrtctc1i rychle o<lloži, kd_yž se jim pí•estane hoCi t„ 

(ft,aé právo, 26„8.1968.,) /nele~ ln.i/ 
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ÚTERÝ 27. SRPNA 

7,25 hod, čs. rozhlas: Podle zprávy z Moskvy jednání &končilo. 
Dele,;ae& se vr,ací do Prahy. 

7,30 hod 1 čs. rozhlas vyo:ll-al výzvu, aby opět v dev~t hodin ~o 
na 15 minut rozezvučely všechny zvony a sirény. 

1,49 ho4, Os. rozhlas: Vedení Ústřední roey odbord vyzývá vše
chny závodní OrKan1zaca ROH a stávkové výbory, aby perma
nentn6 zasedaly. 

7,45 hod, Ča. rozhlas vysílal informaci svého spolupraco'VIJ.ťka. 
který právě procházel Prahou. Značná část těžké teclm1lcy
oku.pantil opustila etř-ed Prahy, ministerstvo národní obrsny, 

Chotkovu silnici, přístupové ceety ke Klárovu; rovněž mos
ty jsou opět volné. 

§,05 hod, Zpráva ~s. rozhlasu: Dnes ráno v časných hodinách ee 
vrátila naše delegaeo • Moekvy. 

8 110 hoda če. rozhlas: Kladenská třída a o~oli je již po dva dny 
obeypaté Pražany, čeksJicími naě1 dele~aci. 

8,15 hod, Čs. rozhlaa vysílal záznam rozhovoru ae Smrkovelc,Ýll po 
p~íletu z megnet.xťonového pásku, • 1Téžko se mi mluví. Sklá
n:1'.11 se prostřednictvím roz.hlasu před národem, který tolik 
dokázal. Vrátili js"" ••všichni.Kriegel tslcé.• Neví v Ja• 
kém pořadí• ale bude mluvit Svoboda, Lubčekt berník $ on. 

8 122 hod. ZeháJ•ní pouačováni 85. "imořádntl aehdze předsed

nictva NS. 
Z progau: Vyjádřena nespokojenost s postupem vlády• která 
NS netlumočila zprávu o w-volněnť budovy předeednietve. vlády 
a o ukončení rozhovorů v Moskvi; informace o telefonátu 
s J. Smrkovským. (Materiály NS.) 

10,Jl hod, Zahájeno pokračování mimořádné 26. schO.ze pléna NS 
(přerušeno v 11,l) hod.) Schl'lzi řídil •• Sw·kovslcy. 
Progam: uvítáni a. Smrkovského, informační projev.a. Sm:r
kovskáho o jednání v Moskvě. (Materiály NS,) 



Parlamentní zpravodaj hlásí~ 
27 .8. 

- '58 -

Předběžná_zpr:áva_2ředae~NS Josef&_Smrkovakého 

V noci rachotily kolem budovy parlamentu tanky a trans
portéry víc než kdy ,jindy. Kdy2: jsme ae ráno podívali z o

ken, nebylo po nich ani vidu 1 ,jen hroudy ornice prozrazova

ly, kde stály. 
Skupina poslanců se může svobodo~ procházet kolem vchodu. 
Naši představitelé ae totiž konečně vrátili z Moskvy. Bě

hem dopoledne se očekával příchod předudy Národního shro

mážděni soudruha bmrkovského na plenární schůzi. Pfed parla
mentem se sešly davy lidí, zejména mládeže, Óeskoslovenšt! 
i gahranični novináři a ť1lmař1 mají pln~ ruoe práce. 

Když soudruh Smrkovský předstupuje před posiance - je na 

rozdíl od bouřlivého vítání venku - nezvyklé ticho. Unave
ným, vážnÝIII hlasem podrobně informuje o moskevském jednání. 
Schňze končí bez rozpravy. 

Přáni tábora lidu1 aby promluvil z bslkÓnu, nevyhověl. 
Spěchá na zasedání úetřodniho výboru KSČ. 

(l!J.adý &vět J5, 1968.l 

11 759 hod. Zshájeno pokračování 85. mimořádné scrulze předsednict
va NS (přerušeno v 12,10 hod.}. Pokračováno od 14,o9 hod. 
z pr0f;r&111U: 
opatření k zame2ení neklidu v Praze; inf'ormaee z vlády; dis
kuse o otátkách souvisejících se závěry moskevských jednánt 
a o organizačním postupu při jejich pro,jednávéní; návrh ko

muniké o činnosti parlamentu. {Materiály NS.) 

Komentáře• prohlášeni psané před zveřejněním komuniké z moskvv
gkého 1e dnffllí, 

Dědicov4_černosotněncd_a_seetaEákt\ 

Vrátil Jsem se zvnitřni Prahy, v nohou ffiám patnáct, snad 
vice kilo:net:ró. Viděl a slyšel jsem doat a nyní mám psát ko
mentář. 

Sedim a nevím, jak se vyhnout silným výrezOm, aby to anad 
nevypadalo nadneseně. Al& eo naplat; tvrdá je skutečnost, 
v níž Jsme okupanty donuceni žít; hrubému násilí nelze ří-
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kat "nedorozuměn1H, cílevědomé terorizování obyvatel a pokuq o 
vyprovokování 1nc1dent0 nejsou ojedinělé e neškodné zábavičky. 
Gauner 2óatane gaunerem> okupant okupantem. vra!de není ničím 
jiným než vraždou - et u~ se toto přesné oznečen:í reality něko
mu líb:f nebo ne. 

Včera jsme psali o rozštřílené sanitce, o k:ráde!ích a truboa
tech olcupentd* Dnes, jak hlásil ~s. rozhles podle oficiálního 
sdělení naši vlády, atřileli okupanti 1 na dva naše ministry, 
když odjížděli z Hradu;_ kradli benZŮ< • aut, rozbíjeli výkladní 
s.kf'íné. Naái apolupracovníci nám včere během dne hlásili: n kŤi
tovatky Na Harfě, viděli, jek okupanti odebírali naěim lidem 
trenzietorová rádia a na míatě je ničili; včera v 15.00 na ná
městí Republiky sovětský pancéřový roz vyvrátil "maják" na reri
lli; téhož dne okupanti vytloukli další výklad v Bílé labuti; ne 
mostech přes Vltavu vojáci nárazově šecoveli i aktovky. A v kom 
by snad ještě zbyly nějaké iluze, a{ se ,jde pod:ívat do ID.árnic 
praž$kých nemocnic. Mrtvý s ustřelenou částí hlavy není vša& n1• 
jek krásná podívaná. Lékaf L. je nezvratně přeavědčen 1 že k faoě 
zranění (i zabití) došlo po zásahu střelou dum-dum. 

Clověk zat.íná zuby a do o~i se mu derou slzy a bezmocného 
vztelru5 Ale musíme ty zatnuté zuby udrfet a zachovat klid, nesmí
me okupantOm zavdat dllvod k masovým repree:ťm. 

Vysoké školy už obsazené máme, tajná policie okupont~ zatýká 
a odvléká naše lidi, okupanti bez vyzvání a důvodu Jtfilejí za 
bílého dne po chodc1ch,,. hil.ř jak za nacisto. 

Jen nějaké nové Lidice zat!m nemáme~ Neaejme tedy saiai příle
žitost k tomu; aby k nim doělo. Je možné, že takový nějaký inci
dent by se kolaborantům a dědicům černosotněnců doat hodil~ 

(Legální Kovák ČKD Praha, 27.8.1958.) 

Slouifme_soc1alistické_vlasti~_věrni "111"Chn1mu_vel1te1i čeakoalo
venské_lidové_armá~L-armádn!mu_generálu Ludvíku_Svobodovi 

Příslušnici Ceakoslovenaké lidové armády stoji pevně po Ook:u 
našeho !1du a vfdy mu vlrně budou sloužit. 

ČeskoaloveMti vojáci věrni avé p~fsaze nikdy nezradi ideály 
zrozené Lednem 1968. 

Nikdy se nesmíříme s násilným obsazením naší vlasti a pošlapá

ním nejzákladnějších práv naáich občanů. 
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V naší armádě není místa pro zrádce a kolaboranty. 
27. srpen 1968 

Př1alušnici československé 

lidové ar!llády 
(Tištěný leták) 

R_e_z_o_l_u_c_e _ _Eracovníkd n•E• SThVOSERVIS_dne 27.8.1968_ 

leategorick:y žádáme, aby světová odborová federace okamžitě, 
bezvýhradně odsoudila okupaci naěí země a požadovala bezodklad
n:J odchod všech okupsntll. Jejich pf>ítomnost vážně ničí prác1 na

ěich lidí a ohrožuje věc socialismu. 
V př-.ípad~, že se tak nestane, nevrhu,jeme zrušit naše členství 

v této organizaéi. 
Plně podporujeme stanoviska Svezu pracujicich ve stavebním 

prilmyslu e Ústřední rady odoorů pokud hájí věc DUOCEKA, S'V0B0-

DY, ČE.RNÍKA a SMP.KOVSKtHO, věc svobody, socialismu a 9UVerenity. 
271 podpie<l 

Světové_odborové_federaci_v PrazeL 
8enerálnfru_tajemníkU_Luis ~a1!lantovi 

1.Jstřední rada českou:i.ovenských odbor:1 Vás v posledních dnech 
již několikrát 2ádala, abyste zaujal Vy osobně i sekretariát SOF 
rozhodné stanovisko a protestoval proti obsazeni ČSSR vo,jsky pě
tl atátó Varěavaké sm.Louvy, .1ej1chž odborové úatředny jsou r-ov

něZ členy SOF. 
Do dnešního dne jste neudihali nic„ ,.Jménem pěti a pól m1110nu 

členil československého Revolučního odborového hnutí odsuzujeme 

ten'to postoj„ 
,Je to .tim zaréžejicí, Ze sfdlo SOF je v hlavní.m městě- nedí re

publiky 1 takže ,jste očitými svědky toho, co se děje v !18Ši zemi. 

Je to nepochopite.l.né proto, ze v m1nu.l.ych dnech již celá pokroko
vá vei"eJnostt odborové organizace všech avětadílU, vjtšina odbo

rových ústředen, lrteré jsou členy SOF, ale i ~lenské orgAnizace 
j1njCh me2inárodní.ch odborových ústředen vy,já.dtily plnou podporu 

spravedlivému b-oji československého lidu a na ,jeho podporu orga

nizuji stále ve vět§i miŤe rózné solidární akce„ 
Vedeni úettedni rady odborůt ÚVOS ve jménu pěti a půl m111ó

nu našich čleOO vyslovují ostrý protest prot1 Va~emu dosavadnímu 
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váhavému postoji a žádá, abyste Vy i sekretariát SOF zaujal o
kamžitě stqnovisko. 
27. srpna 1968 Vedeni ÚRO a ÚVOS 

V Praze dne 27. srpna 1.968 
Vládě Ceskoslovenské ::mclaliatické repub.Liky, 

Uárodnimu shromážděni Čf„SR, 

ústřednímu výboru KSČ 
Pr_a_ha 

Ko~un1sté 1 nestranici v ministerstvu národhoapodá~akého plá

nováni, shromáždění na echúzi dne '27. srpne 1968 proh.Laěují, Ze 
by nebyla pro nás přijatelná taková dohoda, která by 

i. legalizovala přítomnost okupa~ních vojsk na území Česko
slovenské socialistické republiky; 

2~ znamenala omezení svobody slova a osotních svobod občanů 
~eakoslovensk~ soc1altstické republiky včetně voleb ústavních 
činitel'.l a orgám1 a etra,nických :funkcionářů.. Přitom neodmítáme 
zdrženlivost sdělovac'ích prostředků v otázkách týkajících ae 

8&.,R, rmR; 11.LR, PIB a BLR; 
). jakimkoliv zpóaobem zasahovala do neěeho polednového vývo

je ve vnitfuí 1 zahraniční politice ČSSR; 
4. znamenala neuznání výsledlru jednání a voleb XIT. mimořád

ného sjezdu KSČ„ 

Spoléháme na Vás e na Vaše prohláěenf> že žádná taková dohoda 
nebude pf-ijata. 

Jeme toho nazoru, ze pro další vývoj aoc1alismu u nás a ve 
světě JE LÉPE ViSTAVIT &'E NÁSILÍ A ZACH0VAT SI ČEST A P~fZEll 
POKROKOVÉHO ~ MÍNWÍ NEŽ Pl'UJMOUT POTUPNJ!! _POllMÍNJCl 

OKUPA.~Tff. Závodní organizace KSČ 
ministe~stva ná:r~dhoepodářského 

plánován! 

~_o_u_d r u_z_i_~ __ v r a_t_t_e __ s_e_! 

Ústřední výbor, vláda a Národní sh:rom.áZděn! vyzvali soudruhy, 
kteti jednaji v Moskvě, aby pferušili jednání s vrétil1 se. Po
kládáme tento požadavek ze prvn1 a nejnaléhavějěí požadavek dne, 
ne-li této m1nuty a vteřiny. 
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Přesvědčeli jsme se o primitivitě, jakou byla okupace prove
dena. Víme, jakou přim1tivni psychologii pouiťvají ve své propa
ganděo Ale vime také, že jsou mistry v psychologickém nátlaku 
na jednotli~ce. V osobním psychologickém nátlaku na lidit kteří 
jsou členy etejné otrany. Totiž, ani ne tak mistfi~ jako vytr
valci. A celým atelinismem si ověřili nejd*let1tějěí pou~: 
izolovat~ Hermeticky uzsvř~t Jakékoliv spojení 1 jakékoliv podně
ty zvenčí 1 jakoukoliv informaci. 

Věříme soudruhdml Věříme, že znaji mentalitu naěeho lidu a 
vědí o co Jde. Nejeme si ale jisti, jestli vědí, jak se atrana 
jako celek k nepoznán:!; jakoby zázračným proutke:n obrodila" Jak 

v eobě zmobilizovala všechny své ne,jlepšť vlaa.tnoet1 1 které zis

kals z nejaTětlejšioh stránek historie J•jí a historie našich 
národO. Soudruzi, naléhavě prosíme, vraite se a p~esvědčte se o 
situaci. Poznátet !e nemůleme Y suverenitě ustoupit ani o krok. 
Že jestlife přijmeme komproml..S, pak to může být jen kompromis 
v mezích velkoryaosti vůči poraženému. Kompromis jakkoli narušu
jíc! naši suverenitu a polednovou cestu by byl nejen pro národ 
nepřijatelný, byls by to i zlá a nenapravitelné ráne pro vedou
cí úlohu atrsny~ A zeJm.éna by to byl amrtíci úder pro budouc
nost mezinárodního ko~un1st1ckého hnutí. Nejde jen o Ceskoalo
veneko, jde o da!ší životnost Marxových a Leninových myšlenek. 
Vy jste jejich prapor převzali, ne zdegenerovaná sovětská stra
na. Není to velikášství, je to reálná skutečnost. Ten prapor 
pfeb!ráme, protože vlivem rOzných okolností ho převzít musíme. 

Okolnosti nám ho vnucuji. Není proto třeba mluvit o hrdosti, 
spí§ bychom si mohli vzdychnout, ze opět náě malý národ musí 
přinést jistá oběti, ale nedá se nic dňlet. Zklamat nemůžeme• to 
si n&še malé národy také na aebe nemohou vzít. Vyznačovali jsme 
se vždy tím, ~• jsme v pravý čsa věděli co dělat. 

Soudruzi, vr&ite se! Achillovou patou každ~ho vOdc~ je jeho 
spojení e m_yělenim a cítěním lidu. A až opět navážete jednání, 
pak za přítomnosti třetiho. Aby byly k jednání normální podmín
ky. Doporučujeme Tita. má rovn~ž velkou d~váru národe. 

(Svoboda, 27.8.1968.) 

l!;Y,šlenlq: miru_Jaou silnější než_tenlcy 

Vojenská okůpaee ?řišla jako soUllil'ak nad naši zemi. Ustal z1-
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ffl• Tim vicé v8ak ožilo spojení mezi lidmi, vzájell!Dé vztahy a 
pospolitoet. Právě touto ceatou jsem se dověděl o názoru holand
ského velmistra áachu J.H.Donnera, který byl náhodou v tuto dobu 
v Prozo. 81kal: tak úlsanou věc jsem nikdy nezažil. Nejsilnější 
poMmí armád& svna si pHbrala ještě čtyH daUí evropská er
mády; společně přepadly malou bezbrannou zem a vyvolaly strašný 
paradox. Na jedné straně stála děla vijech rážť, tanky, kulomety, 
samopaly, a proti nim vyrukovaly do ulic d~t1, mládett muli 1 

teny a začali malovat na papíry ne zdi, i na cesty. Malovali do
máe1 prasátka, ruské hvězdy, školáci rychle opakovali azbuku, 
přesto, že ještě mají prázdniny a pilně•• cvičili, jak ae píše 
"Idítě domoj", "Počemu vy k nám prišli"? atd. Kolikrát e1 vybra
li kvdl1 rýmu i nějaké slovo neslušné, neohl jim to národ prorai
ne. Výsledek byl ohromující. V tomto světová~ konfliktu, kde na 
jedné straně byla nepfedstavitelná palebná síle, no druh<! straně 
jen myšlenky vyjádřené azbukou, latinkou, obrázky a symboly -
z vitě~ 1 lo to druhé! 

Zvítězily myělenky a stal.o se tak proto, že to byly myšlenky 
míru. Vidíte, jsou věci, které ani síla tanku nepf>emóže. 

Emil Zátopek 
(MJ.adá fronto, 27.B.1968.) 

Občane! 

Je čas I'ozhodnutíl 

Skončilo období, kdy nám okupace připadala jen jako hrOzn,f 
sen„ Dostala. konkrétní a ustálenou podobu vzrušených výzev roz
hlasu, novin či plakátO. Podobu rozbitých budov a silnic, ale 
také hr~znou podobu• vyjádřenou nápiey na zdech; Sovětské auto
maty obsluhuji rychle s bez front. 

Je čse rozhodnuti. Katdý z nás, občanO této země, se musť roz
hodnout, čím se stane před tváří svých blízkých, před tvá!'í náro

d&. 

MO.žeá být čestným člověkem, či zrádcem, občane„ Pamatuj, !e 
trsda ~ečíná drobnými ústupky nepříteli. A zradíš-li, pomáháš to
mu, aby tvO.j národ ztratil to ne,jcenněj§í 1 co má„ svou svobodu 
a kulturu. Ztratí-li je, budou naše děti, zbavené lidskosti a ma
nipulované cizími samozvanci, potlačovat svobodu jiných. 

M11feme a Illlsime zvítězit~ Máme v ěele čestné a statečné zá
stupce. Dokázali jsme vytvořit jednotnou organizaci odpat"u. Ne-



- ,64 -

Jsme em.o.1. Naleptali jsme j1ž velkopanskou nadutost nepřítele. 
Naěe pravda jej ovlivňuje víc, než jeho lži ovlivňuji náe. 

Vydrlime-li, staneme se skutečnými tvůrci největšího okaJdi

ku novodobých dějin našich národd. A to je hodně, vět mi, obča
ne, 

(Zemědělské noviny, 27,8,1968.) 

Jde_o charakter_a poJ našich národll 

v uplynulých třiceti letech jsme prodělali mnohé těžké chvile, 
které zanechaly stopy na našem národním charakteru„ Byla to hit
lerovská ok:Upace, která naše národy newni~ně ponižila, umožňovr 
la, eby se uplatnily špatné charaktery a systematicky zbavovala 
naše národy jejích duchovních vildcd, ktetí by měli vliv ne roz
voj národa. Sotva se podař-110 vlivy okupace překonat a vytvořit 
p~edatavy našeho socialiemu, který by odpovídal charakteru na-
:Uch národň i je,jioh novodobé historii, zasáhl do práce naě:í 

strany e celého našeho tivota velmi brutálním zpósobem stalinis
mu&. Vytvořil - procesy a celým systémem byrokratické organiza
ce - atmosféru etrachu a existenčního ohroženi zvláště něk:ter
rých vrstev našich národn, vmtil nám své pravdy, z nichž :nnohé 
se ukázaly jako falešné, a co víc, nutil celým mocenským systé
mem lidi, aby přijímali tasto falešné argumenty - jak to ostatn~ 
vidíme i dnes u sovětské propagandy, když chce před vlastními 
občany ospravedlnit brutální okupaci našeho svobodného socialis
tického státu jen proto, že chceme tVOrč1 sociali6ll1.ls. 

Vyžádalo si několik let usilovné práce :nnoha komunist~ a ob
čana tohoto státu1 než se podařilo odstranit ve straně vedení. 
které bylo poplatné zahraničním airektlvám a pro svá pozice b1lo 
ochotno zrazovat 1 vlastní národ a vnucovat mu postoje, které mu 
Dyly eizi ,jak v oblasti vn1třni politiky, tak i v oblasti ekono
miky, mezinárodní politiky ap. Jen to bylo předpokladem, abychom 
si začel1 vytvářet takové podminky zivota, které by umožňovaly 

zdravý vývoj našich národ~. Podafllo se to po lednu, i kdyi 
s mohým1 kompromiay - 1 s ~!m, ze onozí dogmat1čt1 poiitiei se 
dál drželi svých funkci, i když jim národy vyslovily ne«lvěru. 
Ale přece jsme pfikročili krok za krokem k vytvářeni toho, co 
jsme nazvell demokratický socialismus, socialismus s lidskou tvá

:H1 jehož mél-ítkem by byl ~lověk e ,jeho š'tastný život. Začalo ob-



dobí renesance našich národ�, které v historii utvářely charak
ter našich lidí. Úcta k v�děn! a pravdě, smysl pro spravedlnost. 
dem.okratismus ve aprévě společnosti, uznání lidská osobnosti a 
jejiho práva na vlastni vývoj a s tím spojený :taunanismus, láska 
ke svobodě a samostatnosti, rovnost lidi, to věe ožívalo � za
čínalo blahodárně ovlivňovat život na�ieh národd. Náš lid si za
čínal vytvářet takovou správu avých věci, která by umo�nlla roz
voj jeho talentů a u?iatněni jeho schopností i vědomo-stí• život
ních zkušenosti k pro�ěchu celé na�i spoiečnosti. 

Násilná okupace na�í vlasti je úderem právě proti tomuto po
lednovému vývoji. Ukázalo se však• že dobré vlastnosti na�1ch ná
rodů nezlomil&, nýbrž naopak vyburcovala. Celý svět dnes naše ná
rody obdivuje. Zavazuje nás to k toD1, abychom nepřistoupili na 
nic, co by toto probuzení našich národi.l ohrozilo, co by nám vza
lo d�věru ve vlastni �orální a intelektuální kvality naě1ch lidí 
a vůli v tomto vývoji pokračovat. Naše národy se proto nemohou 
zříci životadárných pramend, z nichž tvoří svoji hlNWii. Oku
pant jim může dočasně leccos vnutit, ale žádný poctivý Čech a 
Slovák nic takového dobrovolně nemdže přijmout a uznat. 

V tom je naěe pozice pevná a nemůže v ní být kompromisu. na
šim východiskem muaí být nadále v plném rozsahu neokleštěný akč
ní program KSO a program vlády naší socialistické republiky. Ta
kově je naše stanovisko ve chvíli, kdy se uvažuje o tom, k čeJDJ 
povedou rozhovory v Moskvě. Domníváme se, že ka!dý poctivy poli
tik v naěem státě si to uvědomí a bude podle toho jednat. Jinak 
by ae dostal do těžkáho rozporu s vlastním lidem. 

Mohu řic1, že nové veden� strany si to plně uvědomuje. Gvědo
muje a1, že komunistická strélna a komunisté Jsou povinni vyjadřo
vat mínění 1 zájem vlastního lidu a usilovně za ně,bojovat. V těch
to dnech to projevuji velmi konk:rótními č1ny. Neustoupí od toho 
ani v budoucnosti, proto�e jen to mOža být základem dOvěry lidu 
ko komuniattl!n. 

( Z..mllděleké noviny, 27.8.1968.) 

Krev _děti tekla 

Stalo se ne Cyrilometodějském náměstí v Karlině. Obrněný tr&nS
portér sovětských okupačních vojsk se blížil k domu� na němž asi 
patnáctiletý hoch maloval azbukou nejobvyklejší nápis těchto dn�: 
Iditě domoj! Kulometčik na voze obrátii zbraň proti chlapci. Spa-



tfila to zena e kočárkem a v bláhové naději, že okupant bude m!t 
aspoň trochu citu, uohop1le své p~lročni dětátko a postavila ae 
k chlapci. Okupant však jedinou dávkou zavre!dil všeehn,y t.fi. 

(Lidová demokracie, IX. zvláštní vydání, Praha, 27.8.1968.) 

!eJ!!OVá_ čtvrt 

Šestý obvod Prahy býval v mírových dobách n&lllýván fajnovou 
čtvrtí. Dejvice, Střešovice, Břevnov, Liboc. ~dné továrny a po
pílkem a kouřem, jen parky, široká třídy, vily v zahradách, mo
derní donzy, Bydlí tu hodně úř<,dníkO. Je zde sídlo četných velvy
slanectví, ministerstva národní obrany, generálního štábu, něko
lika výzkumných ústavů a dOležitých 1ootitucí. V posledních 
dnech i sídlo ne,jvětšího počtu okupačních vojek, měříme-li prů

měrem ostatních pražských obdodO. Ztě~ují dopravu, záeobovárt!, 
život čtvrti. 

V sobotu skládali nováčková vojenského útvaru v Ruzyni, obklo
peni okupanty, vojenskou p~íaahu. Dvě roty pochodovaly před veli
telem útvaru, zněle československá hyntrla. Ze staré přísahy byla 
vynechána jediná věta - o přátelstvi se SSSR. Slavnosti byli 
pHtomni rodiče nováčků, delegáti mimořádného XIV. sjezdu ICSél, 
obvodního výboru strany e ONV. 

Bilance obětí okupace !eatého obvodu Prahy v pondělí 27.8, 
v poledne: l mrtvý, l tělce raněný, 2 lehce ranění. Pohf-eb Mila
na Kad1eC'$ se konal za ú;eati čettlych delegací ze závodň s apo
lečenských organizací v ůterý ve 14 hodin. 

První den okupace zahájila lllládef podpi.ovou akcí k prohláše
ní ONV Prahy 6. Toto prohl.ášení ae stsv:ť za na~e legální orgány 
e požaduje okamtitý odchod okupačních vojek~ Hned první den je 
pode1J8alO 16 000 občanů. 

Obvodní výbor KSČ pracuje v plné legalitě, Denně zasedá plé
num, rozšířené o členy obvodní kontrolní a re-vizni komiae a před
sedy celozávodních výborň atren.y. V~echn,y stranické organizace 
obvodu vyjádřily souhlas se závěry XIV. sjezdu KX a usnesením 
nového ústředního výboru. Do strany vstoupilo během šesti ano ně
kolik d$eítek nových člena. V hotelu :'ranait sesadili komunisté 
předeedu evé organizace, protože si vzal v pohnutých dnech dovo
lenou a nechoval se tak, jak ee ne člena strany pattí. Ok:amžitň 
vstoupilo do této organizace 15 nových členů. Mezi delšími v těch• 
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to dnech přijatými čle?\l' je učitelka mateřské §koly Jana Kothe
rová, pracovnice zahraničního obchodu A. Tachezyová a sazeč R. 
Čech. 

Na sekretariát OV KSČ přicházejí denně občané, nabízejí fi

nanční dary na obnovu města a svou ?0moc. ~ajem:ník obvodního vý
ba.ru strany řiká: "Pracujeme legálně. Jsme však připraveni zejie
tit stranickou práci za všech podmínek. Stí!noet máme jedinou: 
Je špatná koiportáž tisku. Rozhazuje se pó ulicích• my jej potře
bujeme dostat do závodd". 

Okupanti zabavili zbraně Lidových ~ilicť na letišti e ne Vy
soké strenické ákole. zj\,ejmě i tam bylo podle nich sídlo kontra
revoluce. 

Ne obvodě Prsha. 6 pracovaly v sobotu a v neděli všechny závo
dy. Pouze ne letišti není možný normální provoz. Pracuje se tam 
aspoň na konzerveoi at~oj~. Letiště je okUpovanét ale na 1000 za
městnanca odhlasovalo rezoluci za svobodu, Dubčeke a Svobodu. Vě
dečtí pracovníci a další zamilatnanci výzkwmlách wtavil přiěli 
nabídnout svou pomoc ne ONV a OV KSČ. Pomáhají pfi rozvozu potra
vin a v úterý jich o(!delo 400 na clmlelovou llrigádu, 

Na OV KSČ se přihlásili šoféři, údržbáři, uklízečk;y a delší, 
ktef! pracovali ve službách aovětsk6ho velvyslanectví. Žádali o 
náhradní z8lllěstnání, nobot tam jit nechtějí být, Byla jim opatře
na jiná práce. 

Ani jeden z ptíaluěník(l VB nezradil. Svoji pomoc nabízejí le
gálním orgánllm 1 příslušníci StB, nyní mime •luibu. Zrádce mají 
na obvodě pouze dva - d~laji hlasatele okupantské televize. Jed
nim z nich je Miloš Hladík, bývalý tajemník MV KSČ pro ideolo
gickou práci. 

Zásobování funguje. Jaou otevřeny všechny jesle, mateřské ško
ly s družiny. V družirulch se vyvařuje. ONV zajistil péči o osa
mocené a přestárlá, nemo~né občany~ Starají se o ně členové ob
čanskych výborů; nakupují, uklízejí a vaří jim. 

Pionýři na Petřinách organizovali v úterý sběr starého papíru. 
Na svoji výzvu občent\m napsali, že to je na pomoc tiskárnám. Tak
hle ~ije v těchto dnech obvod, nazývaný fajnový. 

(Politika, J, 27,8.1968.) 



~1t~Y-~il-!!!:2~~-i!!1:'.2t~~2lI 
Okupaci noěi země muselo nezbytně předcházet dlouhé období, 

v němž sovětské vedeni shroma!dovalo informace. Ty mohly být 
několikerého druhu, ale nejzávažnější z nich byly dvojí povahy. 
Jednak agenturní, získávané agenty sovětsk~ ěpionážn! služby 
v Óeskoslovensku, jednak politické, které zpracovávali pracovni
ci sovětského velvyslanec·tví v Praze„ 

Jak ae zdá, špionálnf sii u nás zkrachovala a o úrovni práce 
sovětských diplomatů v :Praze svědčí její výsledky. Když se Bi'ež

něv rozhodl k intervenci v Československu (a rothodnutí mu za
jisté schválili pánové Ulbricht, Gomulka, Kádár a 2ivkov}, musel 
přece na základě ně,iakých inforCTací počítat s tím, že najde ihned 

lidi, kteří se prohlásí za nové čs~ vedeni, že alespoň tást ob;y
vatela~va přivitá sovětské okupanty, že slOž_ky čs. bezpečnosti 
zneškodní ihned sdělwecí prosti'-edky e hromadným zatýkáním za
straší obyvatelstvo. 

Nevyšlo mu ani jedno„ Svědčí to o zdravém illorálním a vlaste

neckém jádru naěich lidí, ale mnoho to r:ílcá o špatné úrovni in

rormátorů sovětského vedení. 
A objektivní informace je základem správného rozhodnutí. O 

tom se snad přesvědčil i Brežněv, .Jako se o tom přesvědčuji 1 je
ho vojáci, kteřf bloudi v kolonách naši!ll1 městy bez rozcestník'l„ 
BudíZ alespoň v jednom čest sovětské &""mád~ - na okupaci země je 
moc mizerně připravena. 

Měl by z toho 3reZněv a jeho druzi v politbyru vyvodit závě
ry„ Alesporl dva • .Hozpustit svou špionážní sil v Československu 

a raději čist svobodný čs. tisk. A vyměnit své diplomaty v Pra
ze. Těmhle ut u nás stejně nikdo ruku ~epodá. 

(Politiko, J, i7.B.l968,) 

Stre~L které se_těžko_sl!EÍ 

Málokdy je tak výstižné přirovnání k alonwn v porculánu J•ka' 
v těchto chvílích. Bylo rozšlapáno mnoho vzácného a v mnoha pří
padech nenahraditelného porculánu: v tom se shoduji světoví ko
mentátofi, kteří rozebírají invazi do naší republiky. Pokrokoví 
lidé ve světě zatínají pěati nad nesmyslností vpádu, kt€rý móže 
v očích tolika mLLiÓnó pošpinit. myšlenku soc ial 1s1lll. 
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Některé závěry kom.entátord: 
Těžkou ránu pod pás dostaly snahy o evropské sblížení zemí 

s rózným společenským zřízením.. Italové, Angličané, NSR, ba 1 

Dánové volají po zesílení NATO. 
Soudržnost komuni~tického lmutí byla otřesena, myělenky hru

tí byly zdiskreditovány. "Je to hrozná clzyba~, napsal včera 
v 1 'Humanité ěéf'redaktor Andrieu. 

Na dóvěru národd v možnost harmonie a na obecnou úctu k me

zinárodnímu právu byl spáchán atentát. 
SSSR ztratil mnoho, mnoho přátel tím, ze bez skrupulí vpadl 

do malé země. V podílnických zemích se zpytuje svědomí a hlásí 

se výčitky. 
Obáváme se, ze takové ěkody opravdu nestály za "otcovský zá

sah v rodině". 

A nynl některé z nesčetných protestních akci a aktó: 

V Londýně včera zasedaly - od roku 195b poprvé mimořádně -
obě britské sněmovny a ostře odmítly okupaci ČSSR. Síněmi West
minsteru zněla hněvivá slova vó.dc~ všech politických stran. 

ltalský president S8.ragat svolal parlament k zasedání o vpá

du do ČSSR na JMSÍtří dopoledne. Bude to poprvé po válce, kdy se 
poslanci seJdou v době prázdn1n. V Římě, v rudé Emilii a Romaen1 
stíhá jedna protestní akce druhou. 

V Rakousku proběhla dnes před polednem generální stávka na 

obranu naší svobody. Včera zastavily práci továrny ve Francii. 
Holandané se vyjádřili dnes po po.iedni dvěma minutami národrúho 
ticha. 

Francouzská KS vydala již třetí výzvu, aby Sovětský svaz stá
hl svá vojska, a vyslovila obdiv důstojnosti Cechů a Slováků po
stižených trpkou zradou. 

(Večerní Praha, 27.8.1968.) 

Okupovaná ~~~ 

Rozstřílená. S obětmi na životech. 8 dě.iy namířenými na l1di 1 

na budovy. Ale nejen taková. Sedm dni už trvá okupace. A přesto 
Je naše město nadále nepokořené. Polepené plakáty, které hovoří 
jedinou řečí: jděte domů, okupanti! Nikdo vás sem nezval. A šip

ky, které ukazují: Moskva - l BOO km. 

Ale zatím je město stále okupované, 1 kdyZ se okupanti dnes 
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stáhli z centra másta. Lidé, kteří procházejí kolem Národního 
muzea. Vinohradakou třidou zatínají p~sti. Protože pražané milu
ji své město. A přísahají si: To vám nikdy nezapomeneme. Ještě 
naěe děti budou slyšet o jednom srpnovém ránu, kdy se na ulicích 
objevily vaše tanky, budeme jim vyprávět o věrolomnosti a zradě 
naěich přátel„ 

Ne, neboj~e se, nezapomínáme sni na rok 1945, kdy sovětská 

vojska nám přinesla svobodu. Jsme spravedliví a spravedlivě hod
notíme činy, 

Praha okupova~á. Naše město, které se nepo~tilo, tak jako 
lid celé naši země, srazit na kolena. My jsme pány ve svém domě, 
ve avém městě. A tady u nás vy nemáte co dě1att 

ODF.JWXEt 
(Pra~ské noviny, vydavatelství Nové Prahy.) 

Co_~_tomu tekl_Lenin 

Stalo se to ve středu města. Nejdtíve hřmot v:rtulnilru. 1 pak 

spr§ka letálol. Ne, nejsou to letáky, ale něco většího - noviny, 
tištěné ezbukou. Moakeveká Pravda. List, který lidé dříve číta
li s tužkou v ruce e z níž se i učili ruštině. Dnes je to Pravda, 
piěicí o nás soustavné lži. V nedělním vydáni opět etojft te 
"kontrarevolu~e v ČSSR je stále drze,)ší ..... •• 

Je to otřesné~ Ti na§i dróbni, poctivi a hrdi lidá, milující 
svou republiku, železničáři, prodavačky, tramvajáci, dě!nici, 
spěchající do f'&brik ul1C:em1, kde dnes ~eká zá.kefuá smrt, řidi

či, rozvážející v nebezpečných nočních a ranních hodinách mlékot 
ne~e inteligence - to je u Pravdy kontrarevoluce7 Tak daleko jst~ 
došli, pracovníci Pravdy, že přesto, co museli v Praze vidět va
ái korespondenti, nepřestáváte urážet naše poctivé lidi? A při
tom obelháváte pf'ea 200 miliónů d1věřivých sovětských lidí? 

Shora se sná~ejí výtisky Pravdy, tel, dnes plné lži o Česko
slovensku. Jak se pak divit tomu, co následuje: lidé Ji chytají, 
anáAeji na hromádku a zapalují 1 jiní s odporem trhají. Tam až 
jste tedy doveli n4kdejší nádhernou popularitu Pravdy, za.ložené 
Leninem! Tak hluboko jste jÍ dali Klesnout tlra, že zneužíváte 
jejich stránek k ospravedlněni oku;;ace a stf'elby do nev1nnýcht 

bezbra:mých lidí? Lenin SÉ mu~, jak říká úsloví, obracet v hro

bě. 



- ;71 -

Vám to však, pracovnici Pravdy, zřejmě nebude vadit, abyste 
zítra nepřinesli další zprávu. Bude v ni aal: "Kontrarevolucio
náti v Praze apaluj1 Leninskou P~evdu!n 

(Rudé právo, legálni vydání, 27,8,1968,) 

Jiř! Lukáš v nové_ťunkci 

.Mnoho lidí v těchto dnech ztratilo svou tvář. Někteří ji ak:rý
vaji. Za obrázky z Plickovy knihy o Praze se skrývá hlasatel 
okupantské televize Jiř! Lukáě, šéí"redaktor časopisu Praha-Mosk
va, bývalý pracovník ÚV Kx° u A• Novob1ého, a bývalý zástupce 

ěéfredaktora Květó, těsný spolupracovník sovětské agentury APN. 
Měl by jeátě změnit své jm4no, nejen skrývat svou tvář. tffato 
Lukáš by mu slušelo Jidáš; jak uvádí Rudé právo. 

Lukáě je typickým kariéristou Novotného režimu, kterélll\l vidy 
beZ&W'akterně sloužil e potlačoval v§e pokrokové. Byl nekonec 
odstraněn pro vážné morální přestupky, protote jeh'.I pozice 1 v a
parátu Novotného se tak stala neudržitelnou. Aby váak mohl dál 
hýřit po barech s opíjet se, dostal hezké místo - záetupce ěáf
redaktora Květ~, když předtím byli pokrokoví redaktoři této stra
nické redakce v několika poetupných vlnách tvrdě lilcvidové:ti. 

(Zemědělské noviny, 27.8,1968,) 

Bez kolabo:rantO jsou yytizeni 

Žádný okupant namůže nadlouho existovat bez kolaborantO. Pro
to k základním strategickým cil~m našich dnešních okupante od 

počatku patřtlo vytvofení kolabOI'antakých orgánů a instituci. 
Jedině jejich prostfednictvím mOže dostat okupantský režim "le
.gální" f'asádu. 

'l'ento strategický plán nevy§el. Ani po llest1 dnech olrupeee 

nemohou nikým nezvaní přivandrovalci předložit evětu žádnou "pro
tektorátní" vládu či jakoukoli jinou kolaborantskou instituci. 
A to je pro ně nepochybně největši otřes. Bez kolaborantO jsou 
vyřízeni. 

Ned~l~jme si však iluze o tom, že by u náa nebyli lidé ochot
ni k té nejhor§í zradě našich národO - ke kolaboraci. To jenom ta 
úžasná apontánní jednota; obrovská aktivita naprosté většiny ná
roda, neskrývané opovržení a nenávist zatím ~aržují rozhodnutí 
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těch, kte~1 vlastně ut dávno zradili ve svých m.y~lenkách. Ne
nechme proto nikoho na pochybách, že XO-uABORACE S OK1JPA.~TY JE 

TOU NEJ HORŠÍ ZHADOU, NEJTĚŽŠÍM ZWČI!IEM PROTI riEP;,,13LIOE, kte

rý také podle zákonó této republiky bude spravedlivě souzen a 
stíhán nejtěžšími tresty. 

S kolaboranty nebudou mít národy na§í republiky nejmen§í sli
tování. 

(Rudá právo, legální vydání, 27.8.1968.) 

Jarmila Glazarová 
Ani_v neJčernějšim_neJfantastičtěJším_snu •• * 

V TĚCHTO DNEOH, když často zach,ytim vyaílání aov~tskěho roz
hlasu, když poslouchám v úžasu ty fantastické, nes:.n,yslné; i pro
stoduché lži, musím vzpomínat na dobu evé práce v mook•"t'Ském 

rozhlase. Vidím předsill studia• kde ,jsem čekávala na střídáni 

s hlasatelem rakouským, vidím mikro~ony, k nimž jsem usedala noc 
co noc, abych pronesla první větu relace~ Y.oskve hovořit hovoří 

Moskva. Tam totiž. je začátek mé úcty k &.;SR. 'l'sm jsem podávala 
zprávy o tom, jak vstává z trosek Sovětský svaz, zničený olrupan
ty1 jak hrdinsky a obětavě v nejt&ich podminká~h pracuje sovět
ský lid, vyčerpaný, ožebrečený 1 vykrvácený a pln,ý boleetn:;jch ran. 

A poznala jsem Leningrad s paměti Ještě docela čerstvou na 
:.růzy blokády a hladomor. Chodivsla jsem po krásných nábřežích e 
,Jeátě po třech, po čtyřech letech j$et:J. četla a dotýkala se dla
němi černých nápisů, které nesmyly deště a nerozpustily mlhy e 
sněhy aeverských zim. Srněri nemeckim zachvetčikam! četla jsem 
Šolochova e jeho Školu nenávisti. Žhavé, zavilé, žulové nenávis
ti k zachvatčikam, k okupant~m~ 

Psala jsem knihu Leningrad, a chtěla jsem, aby to byla bible 
statečného• čestného a zoufalého hrdinství~ vlastenectví, nejlep
~ťch lidských vlastnosti sovětského člověka. 

DVACET ROKf.3 JSEM ThACCJIALA pro přátelství se Sovětakým svazem, 
pracovala s čistým a přesvědčen..,vm srdcem* a ta práce ae dařila, 
protože jsem pro ni hořela i zapalovala. Jistě dnes ženy v Chomu
tově myslí na naši besedu; na moji yoslední besedu na toto téma, 
na dvě oovětské profesorky, které se jí zúčastnily, na vroucnost, 
lásku, a nad~ené přátelství, lqeré naplnilo ten vyzdobený sál. 

Vzpomínám, jak jsem stála u kolébky fakulty českého jaiyka 
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na moskevské universitě, na spolupráci s profesorem Bogatyrovem 
a jeho prvním česko-ruském slovníku. S jakými pocity asi opouštěl 
nyní prof. Bogatyrov, po čtyřicet roků náš oddaný přítel, světo
vý kongres slavistů v Praze? Ten ~Qže dosvědčit, ~e nebyly zmet

ky a nebyla kontrarevoluce v naší zemi. 
Před málo dny jsem st~l~ v ':'reptavě u Berlína před velkole

pou sochou rudoarmejce s obrovským mečem v jedné a dítětem na 
druhé ruce. Monumentální a podmanující symbol síly a něhy, vítě

ze a ochránce • .Kolik tam bylo lidí v ten vlulzy letní den! Kolik 

jich oněmělo pod zdrcující silou dojmu, vzpomínek, vděňnosti. 
Stáli tam lidé všech možných národností, mlčeli, plakali, a Clo

věk tam stál a díval se na hrdinu a díte, ochoten ke každé obě

ti, ke každému důkazu, ke každé povinnosti. 

KDE JSME SE NADÁLI, že za pár dni ten voják s mečem přijde 

k nám. A že se na Hěho budeme dívat ura~eni a pon1!en1, s bolest

nym1 a nevěř1cím úžasem, ze se jeh::> meče oudeme oát i my, i dě

ti, takové, jaké tam ctrzel v néručí, a on že bude do nás i do 

těch dětí střílet, ne vítěz, ne hrdina, ale okupant - zachvatčik, 

přesn~ to, co se učil nenávidět a trestat nelítostně es krutou 

spravedlností. 

V těchto dnech denně potkávťi.m v lese ruskou paní, vlídnou a 

l;;iskavou man:;.inku, která tady ma provr1anou dceru. ''Jak krásná ze

mě, jak vlídná, tolik z1;1J:1rad a kvetin. J. jaká péče o hroby na

flich synl.1." - A já si vzpomínám naruátkou na hrbitov šesti tisíc 

sovětských padlých na opavském hř'bi tavě. ArmÁda okupan tl.1 proi'.il8 

už ;:ieveromoravským kr&jem. Snad si ťOVšimli té láskyplné péče. 

Nevědí, Ze naše děti r.::i.ají ten hÍ'bitov v posloupné péči, že tam 

každoročně vzplane o Štědrém večeru celý les vánočních stromků. 
A je to k víře, ie během dne, béhem soudné hodiny se k týmž uni
formám obracíme zády? Že nám treba krvócí sr<lce, ale vody nepo

dáme? A že se sovětský voják dívá nb náš hrozný zal a hněv a ne

chápe pranic, protože i on byl oklamán? Propaganda je zřejmě -rak 

všemocná, tek před ní není úniku v těchto režimech, a vytváří ta
kové nepřekročitelné :,ropasti, Ze v několika málo dnech se přes 

ně nedaří sklenout žádný most. 

A JE TO K VÍŘE pro mne osobně, že píši tyto řádky, plné nář

ku1 zklamání a nezhojitelné lítosti? Když v kvGtnu roku 1945 vy

šlo první číslo Hudého práva, naZloutlý list narychlo vytištěný, 

byly tam články dvou spisovatelek: 1.-larie :FU,jmanové a můj. 
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Byl by člověk v nejčernějšilll nejfatSBt1čtéjá1m onu mohl pi'ed
vídat, že po 2) letech bud01.I psát do těmito ok~psnty těžce zkou
šeného Rudého práva vyznání svého žalu a rozčarováni, které tak 
nesnesitelně boli na prahu stáři a na troskách věrné• oddané a 

láskyplné práce? 
(Rudé právo, legáln! vydán!, 27.8,1968.) 

Jan Drda 
Nezkřivte_Jim_ani vloa, nedeJte_Jim_oni_k•Elru_vody 

Pero ae mi chvěje v ruce, hlas se mi zadrhává. Pětadvacet 
let jaem učil své děti, aby milovaly Sovětský svez, aby v Moskvě 
viděly hvězdu naši jistoty, ručitele naší národní• atátní ne
závislosti. Ted je to všechno v troskách. Tytéz tváře• tytéž 
uniformy, které viděly na obrázcích z nezapomenutelných májo
vých dnJ., které jsem je učil ctít, jako tváře našich osvobodi

teló, vidí ted mé děti vlastníma očima v stra!mých souvislos
tech. Vidí je prolévat českou krev, střílet ao našich národních 
památnikll, jsou avádky toho, s jak bezpřikladn,tm cynismem unesli 
neznámo kam A. Dubčeka a O. Černíka - představitele ruaěť suve
renity - počet zločin~t k nimž v t~chtc dnech doělo v pražských 
ulicích, volá do nebe. 

Lžou svttu, ze prý jsme je zavolali na po~oc, přitom nejsou 
s to uvést jedno jediné jméno; ltou, že chrání Prahu, ale při
tom ji ničí, pásy i kanóny tanlru; lžou, že nám nesou bratrskou 
pomoc, ale pfitom český národ nestoudně a nesrozumitelně tero
rizují. Bojují prý za komunismus - proti českým s alovenakýtn ka
munisttlm, usilujícím očistit štítstrsny. Zp~eobili, že se v nás 
zrodilo něno strašného: nenávist k této pro'Utmosti a nestoud
nosti, palčivý pocit u:rázky, neuhasitelný plamen hněvu. Ale ta
ky něco krásného: hrdost ne syůj vlastni lid, všelidová neoblom
ná jednota, odhodláni vzdorovat a~ de konce• neuetoupit, nepod
dat se, nekleknout před okppanty, nep~ijmout žádný kompromis! 
Naěi mravní pfevahu vidí celý svět, snad ji dokonce vidí 1 mno
zí z těch prostých Iva.~ů a Serjož01 kteří před námi klopí oči 
na pra!skýoh ul1c1ch~ Marná sláva, molodci, at jste osobně sebe
víc dobrosrdeční: přišli jste jako okupanti, při~l1 jete jako 
nočn! lupiči, poskvrnili jate.. naši rodnou zem, naňe děti ae vás 

učí a naučí nenávidět, 1 kdy.Z my ,isme je učili mllovet va!e ot-
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ce. A my, tátové, se na to dívátn.e v hanbě a bezmoci, ale ne s~ 
zlomeným charakterem. Přežijeme tu ránut překousáme tu hanbu 
zrady a podlosti; ale přičtěte to svému "načalatvu" a sami so
bě, jestli!e ze svých srdcí vyvrhneme a vyrveme sleva 0 láaka'' 

a "družba". Jste bezectní okupanti a měl a·tok:rát pravdu ten, 
kdo napsal na pražské zdi: "Nezkřivte jim ani vlas, nepodejte 
ani kapku vody!ff 

Rudé právo, legální vydání, 27.8.1968.) 

s_t r_a_e h 

Viděl jsem v očích okupantských vojálru strBch. 1:llídali jedno
ho sterého vrátného v pr~ehodu do veliké garáze. Byli to jistě 
slušní mladí lidé, jistě si ještě před týdnem nepom,y-sieli, fe 

by mohli někoho zastřelit - a přeée kousek od m:iata. kde stáli, 
padli naši první inrtv1. Ten strach, který měli vojáci v očích, 
byl zvláštního druhu. Ano, ketdý strach je vlastně atevem, k<ly 
se člověk cítí být bez pomoci. Jenže strach človtka, který má 

v ruce sem.opak a za zády Skoro milión svých vojákůi svých tenků, 
obojZivelní~.1 a letadel, který je příslušníkem po zuby ozbroje
né nejpoča-tnější armády ev~ta, tento strach.}; opravdu ottesný. 
'l'ito 1,t<1jáci, tito lidé- Jsou ,rlastně bez pomoci - nemsjí ve svém 
vlastním, osobním kulturním povědomí nic, co by jim umožniio po
chopit neěe cbčany> kteří se k nim obracejí zády. Tito vojáci se 
ocitli v situaci ruskéno izvoščika Váni• o kterém p1ěe A.P~Če
chov v jedné své ;iov:ídee. Váňovi se náhodou dostane do ruky pře
klad Tri mu8ketýró 1 Váns knihu přečte,kroutť hlavou a říká: ni
čeho nechápu. jacísi cizozemci ••• ,jde a upiji se k Bmrt1. 

Ruětí vládcové, kteří poručil1 těmto mladým chlapeňm vtrhnout 
do ffialé země uprostřed Evropy, uvrhli svoje vojáky zpátky do sta
rého traUJ1W.tu rusk,Ych dějin. Ruské dějiny ,jsou cheI'akterizovány 
v podstatné miře aplýváním, slučovánim věcí "ciasřových a bo
žích"• :noci svttské ideologie, státu A církve, strany a vlády• 
proett tím, co se ozna~uje slovem ceasaropapismus. Ruské dějiny 
jsou ovšem také d~jinami odporu proti této ceeaeropapistické 
tradici, nebot nejlepší mozky Ruska si vždy nvědomovaly, že cae

saropapietický model tivota zbavuje člověka toho nejpodstatněj
šího - tvořivosti, ze jej vrhó do úděsné pasivity s ie tato ú

děsná pasivita vede k neúztě přéC sebou samým, vede k ctrockoa-



ti. Duchovní i vnějěí svét člověka vydaného této otrockosti je 
neprodyšně sešn~rován a dá se v něm Zít pouze a jedině za před
pokladu, že takováto neprodyšnost je evetá v pravém smyslu slo
va svetý. Car prohlásí, že roucho na ikonách všeeh svéttlli bude 
m,ilováno zlatě, vzepřít se tomu znamená ne jenom poZadovat ji
nou malířskou techniku, nýbrž 1 otřást moc! carovou. K tvrzení, 
te tl'áva je zelená (prohlásil-li ji některý orgán za modrou), 
Je zapotřebí Koperníkovy odvahy, neboi to znamená stát se svo
bodným člověkem tváří v tvář mašinérii hrozící světové velmoci. 
Má tuhle odvahu vojáček, který stojí ve vratech garáže? Asi sot
va. Avšak ruátí vládcové, kteří mu pfipravili toto treuma, jsou 
lepeni svou vlastni lsti, Vždyt tam, kde vládne tak hluboké po
hrdání vlastním národem, jel.DUŽ jeho TASS smí namlouvat ty nej
tasenm1eovatější goebelaovštlny 1 tam, kde si myslí, že pocarště
ný msrxiamua UI:ložňuje nějaké analýzy skutečnosti, tam nakoneo 
Váňa pl'tu1tí knihou ·Tří muěketýl-1 do kouta a odcház:í pít, aby za
hnal strach. 

Ne, nemyslete si, že- bych tento strach podceňoval. Právě ne.1-
hor§í zločiny, ne,jkrutější zrady vznikly ze stt'achu. I to, co 
pro~ťváme, čeho se na nás aopuatili, je zločin ze strachu. Báli 
se nás. Bójí se nás. Protože jsme i před ~~avněmi jejich milió
nové armády svobodní lidé. 

(Seěity, zvláštni vydání, 27.8.1968.) 

IdeoI2111e..11tea11i 

Člověku se nechce věřit vlastním uším, poslouchá-li v těchto 
tragických dnech argumenty sovětské propagandy. Údiv, který v nás 
sovětský tisk vyvolával již od Jara, byl dlouho provázen poceyh
nostmi o inf'ormovanosti sovětského vedení. Dnes vime, Ze tyto 
póchybnosti nebyly ra místě. JJnea jsme už jen rozhořčeni e. šoko
váni cynismem, s nímž tato propaganda osekává objektivní pravdu. 
ab-y ae vešla do př'e.depsané, prftmitivni ~ablony. 

Vulgárnost této argumentace je přímo úměrná vulgarizaci my8-

lenek - jazyk i mozek .jsou v naprosté jednotě a neni jen věcí 
československé ~ptiky, Jestliže konstatuji, že ideologové KSSJ 
přestali rozumět řeči svetového dělnick~ho hnuti a t.ťn:. i drtivé 
většině komunistických stran. Mumifikovaný marx-leninismus ofi

ciální sovětské ideologie nen1 dnes ničím jiným než poelušným 
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vykonavatelem velmocenských zájmů: ~drtet status quo. Jde o -
v historii známé - spojení ucirkve" se státem, kde ideje zkame
ní v podpěry nesnášenlivé moci. 

Doklade~ toho jsou v posledních dnech útoky na XIV. sjezd 
KSČ. Nemá smysl zal;Jývat se vysloveným.i nepravdami a překrucová
~ím. Je dostatečně známo, že delegáti tohoto sjezdu byli demo
kraticky navrženi v základních organizacích a potom zvoleni na 

řádných zsaedánich okresních a krajských konferencí. Je známot 
že byli zvoleni lidé, kteří se distan::~~vali od chyb, kter~ KSČ 
v upl,ynulych dvaceti letech pod tuhým vedením Moskvy napáchAla, 
a které e.ni dnes s<Jvetská propaganda nemllže zapírat. 

Je také známo, ze delegáti XIV. sjezdu zvolili ne přední mía
~a nového ÚV především Alexandra Dubčeka společně s těmi z jeho 
nejbliZ~ích spolupracovníků, kterým se nakonec podařilo preatil 
hSČ, zostuzenou a lež1ci v prachu, vyzdvihnout tak vysoko - jak 
v Óeskoslovensku nikdy nestála. Ddvěre ve vedeni K.SČ• soudruha 
w~;c.:.aA~ b ostatní, j,e.dnota všech vrstev národe umožnila něco, 
co by ee jinak nikdy nemohlo podařit: uskutečnňní sjezdu o po
lovinu měsíce dříve a nadto za velmi těžkých podmínek. Okupační 
vojska se snažila zabránit konání sjezdu - internovala soudruha 
Dubčeka a mnoho aa~ších. Nebýt délníKů v továrnách, Lidových 
m111ci a soustředěné pam~ci prostých občanů - ~ienó i nečlend 

strany - byl:, by se okupantO.m podařil.o to„ proč V-Obec do ČS~ 

při~li - zabránit konzoLidované straně vykročit s jistotou k usku
tečňování socialimuu lidské tváře, k némuž vzhliž:i člověk v dru
hé ;iolovině dvacátého století - af. ,je obtanen: kteréhokoliv státu 
- a naóějemi. 

Neobstojí ani 9rúhledná argumentace sovětských koniašů• te 
ll~. sjezd probíhal v neregulérních podmínkách - tajně. Stáčí 

i1atovat dějinami Vl<Sb (i v jejich oficiálně deformované 1nter
pretae1)1 abychom našli čotné doklady o tom• ze strana se musí 
v zájmu své akceschopnosti přizpůsobovat objektivním podminkám. 

Čl.niia tak i sovětska strana a mnohé Její sjezdy v historii děl
nického hnutí v Rusku by bylo možno nazvat neregulérnim1 mnohem 
spiš neZ legáln1> demokraticky připravený XIV. sjezd~. 

Proč se však stal XIV. sjezd KSÓ terčem propagandiatícké ka
nonády sovětit~ch ideologd? Pod hlavně~i okupa~nich tanků to po

znáváme jil neomylně. !'C.S~S smísila ideologii strany s velmocen
skou pOlJ.tikou atat,ních orgá.-u1. Pro ni :ieni. rovnosti mezi komu-
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ntstickými stranami stejně Jako pro ni neni rovnosti mezi velmo
ci a Jejím satelity. KsSSneuzr.avá již na dvacátém a dvaadvacá
tém sjezdu závazně deklarované právo suverenity komunistických 
stran mol:Vch jako velkých. Ideologové neostalinismu považují i 

nadále ze své pravo rozhodovat s konečnou platnosti o vývoji 
všech komunistických a áělni~kých stran. Myělení e cítěni lidu, 
,Jež ,je zdroje:.o t~\rčího v,:ívoje .sociališmu, je pro ideology sa

moděržaví pouným ob,jektem rrtanipu1ace. Výsledkem tohoto anachro

nismu v myělení oficiálních sovětských ideolog1 a Vlldcl, je ono 

tragické neporozumění, jež vedlo rozhodující avantgardy děln1c
k4no nnutí - komunist:1.cké strany ne,jen v čssn 1 a.1e v celém svě

tě - tak Jedn-0tně k odsouzeni okupaci CeakosloveruikB. 
,>;1ezinárodní vztat'\Y - pol1tika státu - vždy byla a bUde po

J.itirou kompromisó. Jinak to snad ani ne.jde. My3lenky a ideály 

lidstva a pf•edevsím vědecké nzyšle!l1 mar:XiSticko-leninských stran 

se však n-emůže pohybovat kupředu Sa/!1ospádeI:1 korn;;rorciat1 1 a.1e jen 

a jen obtížnou cestou pozn~váni. Vkurace Ceskosl~venska poskytla 

cel~mu světu příležitost poznat - ze 11.d, jehož tažby a ideály 

jsou ideály socialiamu, je jedinym tv::ircem ideologie a jediným 

au11erénem své politiky. 
(Svět ;ráce, z;vlá.9tni vydáni, 27.8.1968.} 

0loueek_ŠveJka ~ooefa 

"Tec-hn1ka 1 paní :.1/IŮ.1..lerová, to .ie vohromný požehnání pro lid

atvo, 1• pravil Josef' Svejk, nepřestava,je si masírovat nohy. ''':'ak 

ůe poGivejte - rádio~ Proběnal jsem dneěnino dne éelou Prahu a 

t9d Bi pustím ráctio Vltava a zjišiuju, že to my běhání bylo zce

la zbytečný, jelikož jsem voporninul v 1-'raze to nejpodsta:.~ě.jší. 

<;:·eprve v tom rádiu Vltava jsem se na základě vfr:rchodnejch zp:r>áv 

z :i4oskvy dověděl, a to citýruju doslova, pani ,llÚlH:rov/3, ze je 

u nás často možno viděti• jek ve.Jaci a ó1sto,jníci spojeneckjch 

vojsk přátelsky beseduji s obyveteh,tvem, odpovídají na nesčet

né otázky, pomáhají správně hodaotit politickou situaci a ob,jaš

nit ušlechtilé cí1B 1 které plni Jejich vojska. 'l'ek to povídali, 

pani Mullerová, a já vám reknu, ze ner.:it ruce vod mazáni, ttJk 

si musim utřít z voči aley do.jeti, jak mi ,je h!.ízk€j ten jejich 

jazyk." 

*' A hL'lsili taky, milostpn.ne», přitakrtla pani i.Úllerová,"že na-
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Šli v ministerstvu pana Boróvky tajnej sklad zbraní?" 
"Tak to je, paní Miillerová, dalěí doklad pro to, co vám 

tu vysvětluju: Marná sláva, jasnozřivá informace, to je pro 
každýho poklad. Vo tom, že byl v ministerstvu zemědělstva 
odhalen sklad zbraní psaly moskevský noviny v sobotu a ta
ky ho tam statečný okupační jednotky v ned'ěli našly. Vani 
vlastně daly jenom tý moskevský Pravdě zapravdu. To jsem 
znal jednoho domovního ddvěrníke Vaněčka v Nuslích, který 
měl•• společné péči věechno obyvatelstvo domu a ten někde 
slyěel, že v~ichni inteligenti mají lcř'ivou držku. Tak si 
v noci počkal na jednoho vedoucího Pramene a když se vrátil 
dam~, povídal, že je to pravda, 20 má taky dr2ku nakřivo. 
A navíc mu chyběj dva zuby." 

"A pak Hájek z ministerstva zahraničí, milostpane, je za
se na útěku 1 " zašeptala paní Mullerová. 

"Tak, tak, paní Mullerová," pravil Josef švej 1 zvedl na 
okamzik své vážné oči ke své bytné a pak se soustředil ne 
masáž druhé nohy. "Ten pak Hájek je ztrecenej talent ,jak je 
jasnozřivej •. Představte si, paní Mullerová, že byl na tom 
útěku u jugoslávakýho moře už několik pní předtím, než se 
náhle spojenecký vojska wdhodlala u nás rozdrtit kontrarEt
voluci1 kdyby ji měla vydupat ze země. A ted ke věemu pan 
Hájek utíká ještě za moře do Ameriky do Organizace spoje
nejch národó 1 což je u ministra zahraničních záležitostí 
vopravdu neslýcháno." 

Paní Ml.illerová, podpírajíc se o násadu smetáku, sledova
la vclěčně vývody Josefa Švejka a ,jen kuse zasahovala do roz
pravy. 

"A před.stavějí si, milostpane, jek ty rozzuřený proti
atrenický živly v redakci Rudýho práva chytily pana švestku, 
takže ho musely vysvobodit ze zajetí sovětslcy vojska!" 

Josef Švejk si už zavazoval tkaničky podvlékaček a shrno
val nohavice. Paní Mullerová mu podržela kabát a on se cho
pil své :fej:fky. 

"Já ted jdu 1 paní Mullerová, na chvíli ke Kalichu. Dou
fám, že tam nebude starej Bretěnajdr 1 Ze už si ho někdo při
šel taky vosvobodit." 

(Svět práce, 27.8.1968, zvláštní vydání.) 
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14,35 hod1 Zpráva čs. rozhlasu o dopolední eetnlzi vlády ne Praž~ 
ském bradě, kterou řídil O. Cern:!k a na niž přišel presi
dent Svoboda. Vláda projednala informaci o jednáních čs. 
vládních s stranických představitelů v Moakvě. Vláda bude 
v zasedání pokračovat odpoledne. Na této achaz1 budou před
loženy návrhy k obnově výroby, dopravy s k zajištěni klidu 
a pořádku. Vláda se obrací k obyvatelstvu a hlavně k p~aža
ntlm., aby zamezili zivelným akcím a rozvahou a klidem pod
pořili cestu ke konzolidaci na celém územ:! CSSRl Vláda o

známila, že dnee promluví ss. Svoboóa a Dub~ak, z1tra es. 
Černík a Smrkovský. 

14 140 hod. Cs. rozhlas VY•ílal komuniké o čs.-sovětakém jednéní 
v Moskvě ve dnech 2;.-26, srpna 1968, 

2J.-26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě če.-sověteká 
jednání, kterých se zúčastnili: z československé strany 
president ČSSR s. L. Svoboda, první tajemník Uv KSČ s. ál. 
Dubček 1 předseda NS, člen pPédaedniet~a ÚV I<Sa s. J. Smrkov
ský, předseda vlády, člen p~edeednictva ÚV~ a. o. Černík, 
člen pi'edsednictva ÚV KSČ a první tajemník ÚV KSS s. v. B1-
Iak, člen předsednictva'dv ~, místopředseda SNR s. F. Bar
birek; člen předsednictva dv lC':t s. J. Piler, člen před
sednictva ÚV KSČ s. E. Rigo, člen předsednictva óv KSČ s. 
J. Špaček, člen předsednictva 0v KSČ•• o. švestka, před
seda ÚKRK s. M. Jakeá, kandidát předsednictva a ta.Je.mník 
ÓV KSČ•• J. Lenárt, kandidát předsednictva ÚV KSČ•• B. 
Šimon, místopředseda vlády•• dr. G. Husák, tajemnik ÚV 
KSČ s. A. Indra, tajemník ť1v KX s. ar. z. Mlynář, ministr 
národní obraey gen. plukovník s. M~ !Eúr, ministr sprave:

dlnosti s. dr, B. Kučera, velvyslanec OSSR v Sovětamm 
svazu a. Vl. Koucký. 

Ze sovětské strm1y gen. tajemník 1N KSSS s. Brežně-v, 
p~edseda Rady ministró SSSR, člen pol1tbyra ÚV KSSS s. Ko

sygint předseda :Presidia NeJvyš9iho sovětu SSSR, člen po-

11 tbyI'a ÚV RSSS s. Podgornyj, člen ~ol1tbyra úV, ptedseda 
Rady ministrO RSFSR s. Voronov 1 člen politbyra a tajennik 
tf{ KSSS s. Kirilenka, člen politbyr-a ÚV KSS0 1 I. naruěstek 
předaedy Rady mtnistrů SS;.;,'R s. Poljanskij, člen poll.tbyra 
a tajemík ÚV KSSS s. Sualov, člen politbyra ÚV KSSS, před-



bda Věeevazové Óotředni rady odborů•• Šeljapin, člen politby
ra óv KSSS I. tajemnik ÓV KS Ukrajiny •• Šelest, tajemník ďv IS 

Sovětského svazu s. Katuěev, tejemik tfv KSS e. Ponomarijov, 
ministr obrany !;SSR a. Grečko, ministr zahraničn:í-ch věcí SSSR 

s. Gromyko. 
V pr~bihu rozhovord byly v otevf-ené soudružské diskusi po

souzeny otázky týkající se současného vývoje mezinárodní situa
ce, aktivizace machinací imperialismu próti socialistickým ze
mím, situace v Československu v poslední době i dočasného vstu
pu vojek pěti socialistických zemi na dzellli ČSSR. Óčaatníci vy
slovili pevné společná přesvědčení, že v současné situaci Je 
hlavním úkolem uskutečnit společná rozhodnuti přijatá v Oierná 
ned Tisou, vycházet ze stanovisek a zásad formlovan.,Vch ne po
radě v Bratislavě, jakož 1 postupně uvést v život praktické kro
ky vyplývající z ujednáni uzavřeného v prOběhu rozhovor~. Sovět
ská strana vyjádřila 9Vé porozumění a podporu pozici a vedení 
KOC 1 Československé socialistické republiky, které je rozhod
nuto vycházet z usneseni přijatých na lednovém a květnovám ple
nárním zasedání t1v KSČ vzájmu zdokonaleni metod řízení společ
nosti, rozvoje socialistické demokracie a upevněni socialistic
kého ztizení na základě marx1amu-len1nisn:u. Bylo dosaženo doho
dy o opatf>enícht jejichž cílem ,je co nejrychlejší normalizace 
sitooce v ČSSR. Cs. představitelé infoI'lnOvali o nejblit~ích za
mýšlených opatřeních ke splnění těchto cílfi. Ze strany přeďata
v1teld CSSR bylo prohiéěeno, te veškerá trác:e stranických a 
vládních orgánů na věech úeecich jejich činnosti bUde zs.měfena 

ru, zajištění účinných opatřeni v zájmu soc1elistického zřízeni, 
vedoucí dlon,y dělnické ttídy a komunistické strany, v zájnlu roz
voj~ a upevněni přátelských vztaM s národy Sovčt& ého svazu a 

celého socialistickéhO společenství. Sovětští pře~atavitelé vy
jádrujíce Jednoznačrnl úsilí národO SSSR o přátelství a bratrství 
s národy socialistického Ceakosiovenska potvrdi11 svoji připra

vano~t k nej§irš1 a upřimné spolupráci na základě vzájemná úcty 
a rovnoprávnosti, území celistvosti a nezávislosti a socialis
tické solidarity• 

Spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území Českoslo
venska• se nebudou vměšovat do.vnitřnich věcí ČSSR. Bylo dosaže

no dohody o pod::nínkách odchodu těchtó vojsk z území ČSSR v zavis-
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Josti od normalizace situace v CsSR. Čs. strana informovala 
o tom, že vrchní velitel čs. ozbrojených sil vydal přislu~
né rozkazy v zájmu toho, eby nedošlo k incidentům a konflik

tům, které by mohly vyvolat narušení klidu a veřejného po
:ť-áďku. Dal rovněž pí•íkez. vojenskému veleni CsSR, aby udržo

valo spojeni s velením spojeneckých vojsk. V souvislosti 
s projednáváním tzv. otázky o situaci v ÓSSP. v Radě bezpeč
nosti prohlásili představitelé č.ssn, že čs. strana nežádala 
projednání této otázky Radou bezpečnosti a žádá o její sta
žení z programu .jednání„ Vedoucí představitelá KSČ a KS;:;s 

potvrdili avé odhodláni provádět rozhodr.ě ne mezinárodním 
:fóru politiku odpévídajicí zájmů.nt upevnění solidarity socia

listického společenství, zájml'un míru a mezinárodní bezpeč
noeti. ČSSR a Sovětský svaz tak jako dosud budou klást roz
hodný odpor militaristickým, reven§istick:ým a neonaci3tic
kým silám ueilujic:í.m o revizi výaledktl druhé světové války 
a o narušeni nedotknutelnosti existujicich hranic -y EvTo;:iě. 

Znovu bylo potvr~eno odhodlání rozhodně plnit všechny závez
k:y, vyplývající pro obě strany jak z mnohostranných, t~k i 
dvouat.ranných dohod, které byly uzavřeny mezi socialistic
kými sta.ty, posilovat obrannou sílu flocialietiekáho spole
čenství, zvyšovat erektivnost obrru1né Varšavské smlouvy. Roz• 
hovory probíhaly v ov?du1i otevřenosti, soudružství a přá
telství„ 

{Dokuaenty a prameny MZV.) 

14 1 50 hod. čs. rozhlas vysílal projev ;:iresidenta republiky L. 
Svobody. 

Drazí. apoluobčanél 
Po čtyfech dnech jednání v Moskvě jsme zase ~ezi Vámi ve 

své vlasti. Vrátili jsme se společně se soudruhem Dubčekem, 
Oern:!kem, Sll'!l'kovak,ým _! ostatni:ni soudruhy. Ani vám, ani nám 
nebylo lehko. Svými ~.yšlenka:mi jsme každým okamžikem byli 
s vém1, a mysleli jame na to, jak proživáte tyto 1,(!azká dny„ 

Jsme upř:ímně rádit že jsme zase doma s Vámi. S hlubokým ža
lem jsme přijímali zejména zprávy o ztrátách na tom ne,jceft

nějším, na lidských životech a rřevázně u.aladfch 11YOtech. 
Bl~boce citime účast s hořem jejich drah,ých a přátel. 
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V našem jednání nás posilovaly nesčíslné projevy vaší důvP-ry„ 

Upř:.únně vám za ni všem děkuji„ Jsem přesvčdčent ze ,js~e ,ji ne

zklams.li„ Pomáhala nám rozvaha, vysoká kázeň, kterou jste pro,je

voveli i vy všichni, Češ1 i Slováci, precu,,ící, 1 naěe ozbrojen6 

oložky. 
Události v naši zemi v minu~ých dnech hrozily každou hodinu 

ne,jtragičtějšími důsledky. Jako voják dobře v:ún, jaké krveproli

tí může vyvolat konflikt mezi občany a moderně vyzbroJenou armá
dou. Tim více jsem, jako váš presidént považoval za svou povin
nost, učinit vše pro to, aby k tomu nedo§lo. aby netekla neamyel
ně krev národů, které vidy bily přátelsky, ale z~roveň aby byly 
zajištěny základní zájnzy naši vlasti a jejího lidu. Nechci t:ím 
skrývat skutečnost» ž;e na dlouho zůstanou bolavá m:íate, zp'liaobe
ná událostmi těchto dm'.1. Máme v§ak opravdový zá,iem o obno„ení dó.

v'ěry a upřímné spolupráce mezi zeměmi, které byly osudově spjaty 
spole~nou cestoua Místo naáí země v dne§nim světě je a nemt,.že být 

jinde, net v socialistickém spoiečenetví. Jak už jsem zallreznil 
ve svých předchozích vystoupeních, odjel jsem do Moskvy na jedná
ni po dohodě s v+áaou republiky s tím, že za východisko v řešení 
složité situace Jsem považoval urychlenou normalizaci činnosti 

úetevních a jiných legitimních orgánů naěeho socialistického stá
tu, společnosti a jejich vedoucích představiteló. Jak jsem vám 
.:1:! sděloval z Moškvy a jak se sami můžete přesvědčit, vracím se 

společně se všemi těmito soudruhy, kteří se také neprodleně ují
mají výkonu svých :funkcí, Oo nic,hž byli demokraticky ustanoveni 
a v nicht jste ,je podpořili svouplnou dtvěrou. 

Je to prvni 1 ale pro náe dóležitý krok k normalizaci života 
v naši vlasti. S tím pochopitelně souvi$i i odchod vojek Sovětské

ho svazu a dalších socialistických zemi z územi naěí republiky. 
Dosáhli jame ze;}méne zésať!n! dohody o postui:riém uskutečnění plné

ho odchodu vojakt do té doby je jejich přítomnost politickou rea
litou. Rozvah8 a kázeň, kterou jste projevovali až doposud, jsou 
nutným předpokladem pro konečné řešení této otázky. To vám říkám 

s plnou odpovědností jako presidenti vlastenec a voják. 
Drazí přátelé, v uplynulých dnech jste náat ústavní předata-

vi tele státu, vedoucí éin:i tele Komunistické strany Ceakouloven

ska zahrnovali projevy Ot'ivěry, věrnosti zá,JaGmsocialismu. To je 

veliký kapitál, veliká síla a my s ni počítáme v tS ilí o zabezpe
čení dalšího dlialedné socialistického rozvoje na~i vlasti. Ve smy-
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s1u lednov&ho, dubnového a květnového p1éna Ústředního vý
boru Komunistické strany Ceskcalovenska chceme dále rozví
jet aocialistick:ý společenský řád 1 poeilovst jeho humanis
tický, demokratický charakter, jak ,je to vyjádřeno v akčním 

programu KSč a programovém prohlášen! vlády~ Chceme dále 

s eelóU národní frontou budovat svou zemi jako opravdovou 
vlaat pracujícího lidu. Od těchto svých záměrů ani ne krok 
neustupujeme, nedopustíme samozřejmě, aby jich mohli pro 
své cíle zneuživet ti, komu jsou cizí zájmy socialismu. K to, 
mu musíme nyní všichni rozhodně a cílevědomě zorgeniaovat 
svou práci. 

Obracíme se na vás věechny, drazí spo1uobčané, na vás -
dělníky, rolníky a přísluětúlcy inteligence, na vás - mladí 
přátelá v t~chto těžkých dnech, vás volám k jednotě a pro
sím vás, abyste i nadále prokazovali moudrost a rozvahu. 

Spojme všechny socialistické, vlasteneck~• tvořivé síly 
do práce pro blaho lidu naěí Československé eoc1811atické 
republiky! 

15 1 05 hod. Če. rozhlas vysílal besedu u kulatého atolu s komen
táři k moskevskému komuníké. 

16.55 bod, Zahájeno pokračování 26. mimořádné ach~•• pléna NS 
(přerušeno 18.29 hod.). Pf1tomno 216 poslaneO. 
Z programu: pfečtení komuniké o moskevských jednáních• dis
kuse o současné s1tuac1j ,jednomyslné schváleni komuniké o 
činnosti NS., (Materiály NS.,) 

Prohláěoní k obyvatelstvu 

Národní ahromažděn:í ČSSR pracovalo po 7 dni okupace se 

vší odpovědnosti a v souladu s vt\lí českoslovenakého 11du. 
Na svých stanoviscích k násilném a protiprávnímu přepa

den,:( naší země trvá„ 

Národní shromáždění se staví za legální orgány zvolené 
XIV. sjezdem K~ s plně je resp~ktuje. 

Dnes vy.-:,lechlo první dílčí informaci sváho předsedy a. 
Josefa Smrkovského; kter~ho mezi sebou srdečně přivítalo. 
Plně mu i ru;dále důvěřuje. 

Národní shromážděni ď'sSR si vyhražuja právo v souladu 



• ďstavou se v§í odpovědnosti posoudit zprávu & návrey vlá
dy tak, aby byla zachována suverenita a svoboda země, aby 
dá.I.o pokračoval demokratický vývoj naši socialistické repub
liky. 

Národní shromáždění se rozhodlo přerušit svou schóz~ do 
té doby, než vláda podá zprávu a předloží potřebné návrlly. 
Žádá současně vládu, aby tyto práce 1 vědoma si jejich n~oby
čejn~ závatnoati pro další osudy naě1 ze~ě, pro život v~eho 
našeho lidu, posuzovala s nejvyšší odpovědnosti. 

Národní ehromáldění ukláaá svému Wedsednictvu, aby dále 
pokračovalo ve své práci e vedlo potřebné konzultace. Ukládá 
současně výborOrn ústavně právnímu, brannému a bezpečnostni
mu a zahraničnímu připravit rozbory všech v úvahu přicháze,1:í
cíe:h otázek. 

Národní shromáždění se nlrací znovu ke všem občanam s nA
léhavou žádostí, aby nedávali záminky k jakémukoli zostření 
situace. 

Věříme Vdmt dUvěřu,jte nám. 
Národní shromáždění OSSR 

V Praze dne 27~ srpna 1968 

Kolem 17,J-0 hod, Čs. rozhlas vysilal projev prvního tajemníka ÚV 
~s.A. llUbčeka. 

Drazi moji spoluobčané, soudružky a soudruzi, 
těžko se mi hledají slova, kterými bych vyjádřil vděčnost 

za nesmírné projevy důvěry, kterými jste zahrnuli mě 1 os
tatní soudruhy, na které jste čekali. Vaše vysoké morálko• 
uvážlivý postup, vystupován1 a pevně vyjádřené přeevědčení, 
že se do svých funkcí vrátí všichni řádné zvolení funkcio
nář-i strany a >Jat:ť-ednich ol'gl~nťi nebyly planou vírou. Jsme 
zase ve svojí práci mezi vámi. Děkujeme vám. Móžeme opét ob
novu činnost Ustredn:ích orgánů. v naší republice, Národního 
shromážděni a vlády, činnost Národní ~ronty. Tato činnost, 
steJně jakc Život našeho lidu bude probíhat v .situaci 1 je

již reslita není zav1slá jen na naší vlili„ 1l'uto sk:uteCnost 
jsme si v plném rozsahu uv0domovali p0 calo·.1 dobu právě? tuk, 

Jako to pociŤ.u,jete a jistě sl uvědomuJete vy všic}.'sni. Je ve

likou zasluhou v&ši rozváZnosti,lidu naši repuoiiky, že dbal 
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na výzvu před-.ednictve Ústředního výboru K;;iČ a presidenta ČSSR, 
soudruha Ludvíka Svobody 1 vlády republiky

1 
ž& nedošlo k otevře ... 

ným větším st~etnutím a k tragičtějšímu krveprol,!váni. Ze každou 
cenu třéba zabránit dalšímu utrpení e dalším ztPátám, protože 
tím by se skutečná situace stejně nezměnila a nenormální stav 
v naší vlasti by se prodlužoval„ Jsme-li odhodláni zabránit krve
prolévání, nezMmená to, ze se chceme vzniklé situeci pasivně 
podř1d1tt naopak \~1n1me vše abychom našli a ,jsme přesvědčeni, že 

najde~e prostor, cesty a prostředky, jak rozvinout a s vámi vše
mi uskutečňovat politiku, která nakonec povede k normalizaci po
měrO„ V tomto přesvědčení nás posilňuji i výsJ.adky jednáni• kte

rych doaáhli představitelé našeho státu1 atran,y a národní :ť:ronty, 

e představi tel1 .:3ovětak ého ava-zu, které ,jsme včera v Moskvě u

končili. Rovněi sovětští představitelé chtějí přispět k normali
zaci našich vztah~. Jsme v dnešní realitě postaveni před úlohu, 
naJ1t východisko z dneění situace v Československu. Na prvním mís

tě Je dné8 dohoda o postupném odchodu voJsk pěti stá~ z území 
naši republiky. k'roto nedilvěra, vyvolévané v tomto SJJ éru není 

opodstatněná a je škodlivá. V této dohodě, v tomto stanovisku je 

z'1clední předpoklad celé naiH další cesty. Dohodli jsme> Ze vo,js

ka z obci a měat se okam2itě přemístí do vyhražených prostorů* 
'l'O je ovšem spojené s t.ím, nakolik budou naěe vlaetni českoslo

venské orgány schopné v jednotlivých místech zabezpečovat pai-á

dek: a normální ihvot. Vláaa republiky v tomto E1D.ěru již dneepři

kročila k příslušným opatř·enim, 9by naše vla$tn:í orgá.."1y provádě

ly opatřeni k regulaci našeho občanského života. eyl.o by proto 
velro.i nerozumné a nebezpečné zdrzove.-t aakýmikoliv akcem.i přeswiy 
a nakonec odchod voJek pěti stát:1 z naší vlasti, proto~-e koneč

ným cílem oel~ho na~eho snažení je uskutečnit úplný odsun těchto 

vojsk a to co nejdříve. Na základě jednánd v Moskvě vláda již 
provádí praktické kroky v tomto směru. 0hceme ještě dnes v noci, 
aby z některých :mist byla odvedena vo,jska a u'tol.ňují se některé 

prostory a objekty v Praze. Pracuje se na dalších opatřenich 

v tomto směru. Prosíme Váš, váženi spoluobčané, abyste nám pomo

nJ.1 čeLit jakýmkoliv provokacím takových sil, které mají zéJem 
na zostřeni beztek již velmi napjaté situace a které Jsou zaměře

ny některými lidmi i proti so~1alismu. V tomto obdobi zvláště po

třebujeme pořádek, potřebu,jeme uvědomělou kézeň a disciplinu 
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všech na§ich občand, obyvatel naší Československá aocieliatická 
vlasti tak, jak tomu bylo a! doposud. Ba, co v!c, v delěím obdo
b! budeme svoji uvědom~loet pot!-ebovat Je§tě daleko vío. Nebot 
jde skutečně o mnoho a zále!! tál na našem postupuJna naší prá-
011 1 na tom, jak vy viHctm.1 v této lU:IŠÍ práci pom,1.žete. Chci 

té! co nejvá!něj1 upozornit na to, ta k normalisaci poměrd pattť, 
aby choviin1 a konkrátní činy ka!dáho jednotliv~e se neposuzovaly 
na základA vá~ní a meaové psychózy bez znalostí skutečnost!. Ne
smíme propadat v této složité době váňni a psychóze. V tekov~ 
prostředí tělko bychom mohli zvládnout situaci, těžko bychom mo
hli tídit !ivot v naěť vlasti a věřte, te chceme a rozhodně udě
láme y tom směru všechno, co na nás závisí. 

Normalisace pomi'ird je základní reálný předpoklad, abychom za
se mohli soustl'edit naše úsilí na to, jak jít dále bez váffl.ých 
chyb a podstatn~jš!ho zdrlení po cestě, která jste spolu s námi 
tak vě~111 a myslím, !e Jí stále věříte, I kdyl dnes !1jeme a pra
cujeme ve slolitých podmínkách, ve složitém období. Chápali jsme 
a chápeme vaši podporu v těchto dnech jako podporu myšlence úe
p!šn~jšího rozvíjení socialismu v ne§í vlasti tak, jako jsme se 
to pokusili formulovat o<$ lednáho plána ústJledního výboru KSČ a 
v ptíprevách na mimořádný sjezd strany. Tím víc nás tato podpora 
posiluje, ~im víc náa zavazuje 1 v této složité době novtdat se 
našeho svobodnáho ús111 o plnější vyjádření humanistických socia
listických zásad, 

I kdyl se zdá být jakkoliv paradoxní, že hovořím o tom práv~ 
v této době, ale 1 tak musíme mít viru v naši sílu, víru v náš 
lid, proto~e jenom v .jednotě a v jednotném postupu, v jednotě na
šich čind mi.lžeme zabezpečit úspěch naěí delěí politiky. S rozhod
nutím, vytvořit podmínky pro pokračování v této politice, pokud 
možno e nejmenňím1 chybami se též vracíme ke svojí práci. Nebude 

to lehké a bude proto U-eba vynaložit mnoho úsilí. Taková Je sku
tečnost a z toho musíme vycházet při svojí práci. Ignorování sku
tečného atavu by mohlo vést v nňkterých místech jen k dobrodru!
ství, anarchii a to je nedobré, to by bylo nedobré pro uskuteč
ňování ?ýznamných úloh, která máme před sebou. Víte, že nová si
tuace, která je v naěí vlasti, staví nás pfed nová otázky a ,jsou 

tu některá nová hlediska. PrVIÚ co potřebujeme, je pokud mošno 
nejrychlejší konsolidace a normalisace situace v neěí vlasti~ 
Vím, ie to bude velmi ~ložit~, ale musíme to chápat jako základ-
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ní phdpoilad daUíeh krol«l, Právě proto •pol<lbálu, :!e tak, Jak 
jste nás podporoval.i doposud, pomO:!eta ne z<ikledě reálného po
oouzoní a1tuoco svojí delší d~věrou a aktivní účastí i dnea a to 
1 v tom pt!padě, :!e budeme musit uskutečnit 1 některá dočasná 
mimořádná opatfení, omezující stupeň demokracie a svobody proje
vu, jakého Jome ji! dosáhli a ktaré byehOm u normál.ní situace 
děl•t nemohli, Ale prosím Vás, •byste s1 hluboce u'fědomili dobu, 
ve které :lijeme. Čím dHn •• nám podal'! normalisace poměr~ ve 
vlaet1 a čí• větllí podporu nú poolcytnete, tím dtíve budeme moci 
udělat dali!í krolcy na nallí polednové oeotě. Cestu Jr l'ellení na
šich problémd nechceme hJ.edat sami. Nespoléháme jen no svoje 
vlastní síly• ale pfedevš:ím na síly va§at na vaši soráln! eílu1 
na vál charakter, na vaše samostatné myšlen!, které musí být o
pfené o rozvahu, uválenost a které musí vycházet z reality, kte
rá v naší vlasti vznikla. To není možno 1gnorovat. Tomu neodpo~ 
vídá tekové počínání, ledy se ve vys!léní nikterýeh rozhlasových 
vy•ílačll. po vystoupení presidenta republiky, •• Svobody §i:H no
d~věra, pochybnosti k výaledlrola moskovakých ,ladném a pUpravo
vanr,,. opat!'en:í• k odsunu vojsk. Velllll. naléhavi Tél'ujeme phd ta
kovým počínáním. Zápalná slova se lehko vypustí do et~ru. Je t~e
ba v§ak to spojovat s odpovědností za dalěí ob~ti na t1votech, 
•• hmotné škody, které jsou již teá nemalé. Vaše podpora,kl1d, 
rozvahQ a činnost stranických orKánO na všech stupnícht 1 i'unkcio
néřd atrany 1 ostotn!ch m.asových a společenských organizací 
v těchto dnech znow potvrdily zkušenost, kterou jsme získali 
ji~ od ledna tohoto roku, le jo tfeba mít těsné apojoni s lidem, 
soustavně se a nim radit, opírat se o jeho rozum a zkušenosti, 
dbát na jeho názory• vyjádřit je v naěť politice. Chceme tak po
atupovat 1 nadála. Vím• za .1ak~ ideály bojujete, vím, !e nikdy 
neustoupíte od myš.Lenky socialismu, humanismu a národní samostat
nosti e naší československé suverenity. V~f1m, hovořím před tvá
tí vás vlech, !e ve svém tivot~ nemohu a neehci j&dnat jinak, 
než p~acovat pro uskutečnění těchto 1deáld svého lidu. S touto 
ieyšlenlrou ,jsem jednal v minulých dnech a ostatními eoudrulzy, 
s touto ~§lenkoo chci pracovat a sloufit avoj! vlasti 1 v budou
cích dnech. Otázek, na které je tfeba hledat odpově~, je velmi 
mnoho. Vy sami nejlépe víte, kolik nových a osudových otázek vy
votalo ze poslední týden. Od 'obnovení pořádku • odchodu vojsk 
pfés fešení mnohtch problémů ž1vota ka!dého ~ náa. To všecko vy-
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leduje skutečně promyšlenou odpověd a to co nejdříve. Ubezpeču
ji Vás, že chci spolu s Vámi náš postup v no!, situaci promyslet 
co nejdříve a také co nejdřive zečit poet11Pně řešit nejnaléhavěj
!í problémy. 

Dovolte mi nyní povědět několik slov věem komun1st0m, člendm 

i :f'unkcionáfilm naěí strany. Soudružky a soudruzi, my vě1chn1, 

nech{ jil pracujeme v základních or«anizacích anebo 1 nejvy§ších 
funkcích strany jsme ailni jen tehdy, kdy! nám dOvěl'uje celá stra
na a kdyl ve stranu dOvěfuje lid. O to větší odpovidnost máme za 
to1 abychom v praktické politice uskutečnili věechno, co je v zá
jmu lidu a to 1 v současeych mimořádných a neuvěřitelně tě!kých 
podlllínkách. Největším neštěstím pro stranu by bylo, kdyby se je
jí zdravé jádro, všechny jej! síly, které probojovaly cestu k po
lednové politice Komnistické strarzy Oeskoslovenska se te~ roz
drobilo, kdyby došlo k nedOvěře uvnitř zdravých sil strany, To 
by neyYhnutelně znamenalo rozpad síly, která jediná je schopná 
vyvést naše národy z dneění složité situace. 

Chci, abyste vy 1 členové e funkcionáři strany, ktefí jste 
v těchto dnech pracovali doma, porozuměli nám, ktefí jsme jedna
li mimo ná§ domov. Projednáme co nejdfíve společně v§echny otáz
ky, které vznikly ~a opravdu mimo:fádn.tch a výjimečných okolností. 

Prosím všechny funkcionáře krajských a oJrreeních výbord, i zá

kladních or«anieací strany, dele&áty m1mofádn~ho XIV. sjezdu, aby 
po nikoli.k: dní v této výjimečné situaci plně respektovali v stra
nické práci ty pokyny, která ve svá :funkci ,jako první tajemník 
t1v K&! vydám. Hovofťm o tom proto, že se musím spolu a ostatními 
soudruhy, ktefť pracovali na okresech, krajích a tady v úst:fedí 
poradit o dalších krocích, jak sjednotit krok všech komun1std na 
všech stupních práce, sjednotit krok komun1.std 1 kte:fí pracovali 
tady doma k da!ěimu uskutečňováni politiky naěí strany, 

Ujíaém ae současně výkonu své t"lmkce velitele lidových milicí, 
která mi plyne z titulu funkce, která mi byla svěfena. V nejbliž
ších dnech potom vyřešime všechny pot~ebné otázky na jednáni plé
na dv KSČ aa účasti záatupcd delegátů XIV. sjezdu. Musíme se do
slova poradit s těmi komunisty, s těmi vedoucími :funkcionáři na
ší strany, kteti pracovali v tu dobu, když jsem já a oatatn:( 
soudruzi nemohl se zúčastnit spolu s nimi na práci naší strany. 
Celkem otevřen~ chci říc1 1 te zkušenosti nás draze poutily o tom, 
le naši politiku musíme dělat rozhodně a 00.aledně. Musíme vAalc 
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té! dbát, aby současnou dt!lež1tou oitu&ci ne.yul1ly ty síly a 
tendence, kterým je ciz.í social1smua.. Budeme do budoucna rozhod
ni• d6slednl chránit na§1 socialietickou politiku Československa. 

Válení posluchači, pros:Cm abyste mi prominuli, kdy! tu s tam 

•• projeví nějaká p!'eotávka v této mojí mnoho improv1sovsné l'ečl 
a improVieoveném vystoupeni. Myslím, !e 111! ch4pete, čÚI je to 
zpdoobené. I.ly vil1chn1, ktel'í jsme v minulých dnech Jednali v Moek
vi je1ne vátii hluboce vdični za rozvatnou a skutečně 1Jom.nist1ckou 

práci. Bez ni by nebylo moi!tié •abránit zosti'ování situace, udrtet 
rozvahu a zároveň vpravd~ morální a pol1tiekou jednotu naleho 11-
du, ChtU bych zároveň podl!kovat přislušnikdm ernu!dy, sboru ná
rodní bezpeanosti a 11~ových m111c za to, !e se v n1oh p~ojevU 
takový vysoký moráln1 činitel, který pl'l.spěl lt tomu, aby nedošlo 
lt vell:;fa kontl1ktt'lm. To je spravnil, tak je t!'eba e1 počínat dále 
podle příkazu presidenta CssR. Vám všem, všerau našllllU lidu•• 
srdee dlkuJ1. Věfte, !e vaše dňvlra je pro nás všechny závazkem 
e le na tentO závazek nikdy v t1votě nezapoaenetae a budeu ee váa 
vidy eít1t ze svoJ• činy zodpovědni. Chápeme svoji prée1 noJlnák 
net Jako elulbu svému lidut slulbu avoj1 Ceskoalovenská aoe1.al1e
t1c~4 vlasti. Vš1ehn1 dneo víme, lo daláí eesta nebude lehká, !e 
bude olol1tá, proto!e bllde aložitéjší a také delší, nel jsme •1 
to donedávna p~edstavovali 8 hlediska u&kutečňováq! Akčního pro
gamut ale necht u~ jde i1vot JakkOÁ1V 1 dnes v této době musíme 
m1t na zfete1i, ze musíme dalš1 obaob{ promyRlet• Jat uskUtečrio
vat sávěry naší polednová pol1tilcy, jak uskutečňov~t v táto novl 
vzn1klé situaci e podminkáeh pro&f'U na!:ií Koa:amiatick~ str~ 
Ceskoelovenska, ke kterému jsme se v lednu, dubnu 1 v delěích o
petřenicb ÓV KSČ přihlásili. Jinak ani to není možnil. I v dalším 
období na táto posici Jsme atáli a stojíme dnes a z této naší po
l1tilty budeme vycházet 1 v dalllim období. 

Národ, náš lid patří epolečenatvu eooia11atiekých národd v oe
tat nich zemích. Vět1rne, ie přes všecnno, co se stalo, eo dnes 
prolíváme, ee vzta~y mez1 naěim1 naroOy a národy ostatních ao
cielisticltýcb zemi upravť t&k, •by byly v aouladu • touto skuteč
noeti. Jinak to ani nemohu ř:fcL. Právi proto, že nnf'ie národy; ae
ěi a Slováci • ,}sou hluboce hutu:ffině r:aložení lidé, s internacio

nálním citem a proto vztah k pá.rodům dI'Uhýeh aocial1et1ckých zemí 
1 k národ6m1 lidu, pracujícímu lidu 1 v Sovětském uvaze, i v os
tatních zenúch cítí svůj 1nternocionální vztah, který nesmíme o-
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pustit, proto!e bude.mr; pracovat nejen dnes, sle 1 zítra a 
vztshy v tomto sllliru jistě budou eměl!'ovat k to-,, ebych0111 
se s těmito národy dále sbližovali• aby se vzta~ upravova
ly tek, aby to bylo v souladu a odpovída1'> olrutečnoSti, te 
nalle 1 jiné národy jsou národy soc10l1at1cké, l'rosÚI vée, 
nadopustte provokaci, nedovolte m4st pan!.lw do našich !'ad. 
Nezbývá nám v tělké aituaci n1c jiného, nel napnout všechny 
síly, vAeehen rozlllll, ebychom v dalě! práci ekutečni obstá
li. Nezahyne národ, ve kter<lm •• Jca!dý dok.U.e !'ídit jak 

svým rozwnem, tak svoJ:ta avědomia. Proe!m vQ všechny, dra
zí moji epoluobčané, Cecey 1 Slováky, komunioty a členy oo
tatních pol1t1clcych str&n Národní .fronty, prosím vl!echn,y 
dtlníky, rol.n1ky, prosí• neili 1ntell.genc1, všechen náš l1d 
zdstaňme Je<lnotni, klidru., hlemě ro•v!!!ní, pochopme ta jen 
v tom a v na~! věrnoeti soeialismu, v nai'l! čeetnoeti, v na ... 
lem úoUí a charakterech je zál'Uka cesty vpřed, 

Zádračnt! pro.1ey;y a dokumenty ne.l9Yilě:Cch 8t!ltních a etranickfch 
orgánň k 110Bkevskgu k!l!NPiké a k pr•t f'áp1 pobytu ci„ích voJek 
na dzem! ~eatoaloveneka• 

Kolllllliké_ze_zasedání úv_KSO a llxBli: 

Sjednotit síly k řeien! slo!itých úkol.ň dneška 
~l.enové ÚV Kro a i!xruc, zvolení naléhav.t,a zased!!n:(m XIV. 

sjezdU KSČ• se na své schdzi dne 28. srpna 1968 roihodli 
disciplinovaně podporo~at vede:ií strany v čele ee soudruhem 
A. Dubčekem • př1epilt ke •Jednocen! úailí celé •tr•n, zvlád
nout slo!ité ilkoly nyniljěí t~!ké situace v naší ,..,i, Jedno
mysl.ně dohodnutý politickt postup budou eyní realizovat 
v místech svého pdsobení, l'evnou oporou pHtoa Jeou olova 
dOvěry, vyjadfovaná v anolství rezolucí z kraJd, okrest1 a 
závodO adresovaných ÚV KSI!. 

SoudrU!ky a soudruzi, oběané ČSSR! 
V těchto historick;fch chvfiich povalujeme za svou povin

nost pod~kovat vám za bezpříkladnou statečnost, ukéměnost 
a věrnost myšlenkám demokratického, humanietiokého aocial10-
m.u, za. va~i jednotu a upfťmné vlastenectví. Vysoké m.orál.n:í 
l<vality našeho lidu získaly sympatie pracujících na celés 
světě a pomáhají pfekon!!vat dOsledky trál;iOk;ých událostí 
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v naší zemi. 
Zvlái!tě oeeiiuJ"""' ob!tavoet precovoíků v prdmyslu a v zeměděl

etví, ve zdravotnictví a v dopravě, v zásobování a v •ergetiee, 
neodolnou V\l.li všeho lidu při u.Jillfován:ť chodu naěeho hoepodši'
otv:ť a základních potřeb lidu. Mimořádný dík patří pracujicía 
vyaočanokých závodd v Pi-aze, bez Jej1chf podpory by nebyla momá 
politická práce vedoucích <>rgánd m: v kritických dnach. 

Děkujeme příolullníkňm Lidových milicí•• jejich vysokou uvě
domělost, pohotovet a obětavost, ge jasnf postoj po boku našeho 
lidu• Přiolullníci naěi lidové er"'4dy e rozbO<lujicí Yiti!ina nei!icb 
b.,.pečnostnicb eborťl 01 svýla vystupováním získali úctu a vdičnost 
všech spoluobčanO. 

Děkuje•• dále věem prec"""1Íl<ňlD hromadných sdělovacích prostřed
ků, kteM po ztrátě evých základních pracovii!t dokúal.i za po110-
ci odborn,tch :oávodd e mnoha občand vybudovat 1n1c1at1Yně etonoviě
tl n'11rallní a v hodinách osudové zkoušky vyjadřovali wl1 1 cit7 
našeho lidu. 

Soudružky a eoudruti, občané, vysoko oceňujae vaši vlastenec
kou, $oc1al1stickou práci. 

Jsme• vállli, buate • nálllil 
(Ru<lé právo, 28.8.1968.) 

Vl"!!!_čeetoalovansk<!Dlu_lidul 

Naši drazí spoluobčané! 
Svym JI\Yšlankemi jsme ks~dýll okamUkem s vállli. C í t!mo • vémi 

e rozwúu vám. Cítíme evou odpovidnost za ddviru, kterou jste 
náa obklopili„ Prosíme vás, ve jménu všeho, co je dra~ naěUt ná
rod11a: Nedejte ae unést svými city k ničemu, eo by znamenalo rul
rodní katastrofu„ Všechno te~ závisí na váe, na valem rozhodnutí. 

Rozhodujte státnicky a moudřel V:íme, ie jate toho schopni! 
Hlami otázka dneška zní: dokt!Íeme naJ!t výchO<ll.ako z reál.ni 

aituac• a vládnout ai eam1 v těchto těžkých chvílích? Nebo dovo
lime, aby neodpovědnost nerozvámých či s:íly cizí soo1al1slllU vy
volaly zásah vojek, která jsou na ru.i:ěem územi? Chce sna'5 někdo, 
kdo mé rád na~i socialistickou. vlast, aby se tato vojska zaee 
vrátila do ulic naě1ch m~at, z nich! u~ vitěina ode~la a budou 
dál odcházet? ll;ysli snad někdo, te ei e&mi vládnout neumime? ll;y 

viřime, !e to doká~~me za jakýchkoli podmínek. 
Udali jste, aby se válli voleni představiteli opět ujeli evých 
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tu.nte!. Jeou vám ze to vděčni a zaváún1 do konce svých životd. 
Proaía vás vilek v táto chv!li o Jediné: !)Odpoi'te to, proč jsme 
ae do svých .funkcí vrátili. To, co je podm1nkou, aby vaše 1 naše 
t1ail! lll'1o sl!\)'al. Podpořte snahu o konsolide.c1, aby vojska z na
šeho územ mohla začít poetupni odcházet a nakonec •~bec odejít. 
Postavte•• apelu• nám1 proti věslllll, co stojí t0111Uto úsilí 
v oeati. Pomzte nám zabránit provokecía, zabraňte hau.rdn:! ht-e 
o osudy našich nérod\'l. V tom je celý smysl našeho jednání. To je 

p~edpoklad. abychom mohli pokračovat v politice, které jste dali 
avou ddv!ru. 

Vale ddvira nás zavazuje. Jsme však povinni v t~to zemi z va
šeho pověi'en! vládnout. Umožněte nám to, žádáte-li od nás, aby
chom vám sloužili. 

Pl'esident Os. eoc1al1at1cké republiky 
Ludvik SVOBODA' 
Za llár odní s hrollá!dění c!SSR J. SMlllCOVS!d', 

ze vládu republl.lcy in!. O, CEHNfi::, 
za t1v KSČ A. DUOCEK 

(Rudé právo, zvláštní vydáni, 28.8.1968.) 

!!t!!':Lll2!!-~!!!2!lO!!!!!!!!!l 
llárodní obromátděn:( vycházejíc z jednomyslné v\'lle lidu vyjád

řeně•• stovkách reeoluc!, které docházejí ne adreeu NárodníbO 
abrotú!di1li 1 povaluje za nutné prohlásit: 

l, 1'árodn! ohrollá!diln! povaluje nedále obsazení essR vojsky pě
t1 atátd VadavskébO paktu za irotiprávní, odporujíc! aezinárodn!lll 
11'1ouvú, Chartě Spojen;foh národil. i Varilavské amlouvf, 

2. 1'árodní ehroaáždllni V1<dává dík presidentu republiky, p!'ed
a·,av1telt\io Národního shrolláždění, vlédY, X0111UU1st1cké stran:, 

Oeakoelovenska a Národní ~ronty ze jejich úsilí pfi moekevekých 
jednán:1sb aa,eňuje jejich t1ail:( zaměfené k odetraněn! dnešního 
nenormálnťho stavu v naší zemi. 

,. Nárollní ehrod!dění Je přesvěděeno, h Jediné misto této ze
mi! je ve apolaěenstvi soo1elistických národd s státO. 

4, llárodrt! shromážd5ni je př<lavědčeno, že nalie armáda je eebop
na zebozpeěit naše zápedn1 hren1ce • žádá vládu, aby dil.slodně a 
rozhodně trvala ne otanoveni a· d\\elednéa plni!n! konkré!nfoh ter
míml co nejryeblojl!!ho odchodu cizích vojelc z nollí zemi. 

5. llárodn! shroaál!dění poladuje, eby byls neodkladně umožněno 
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a zabezpečme ll<U'ušená svobodná ě:lnnost všech ústavnich,vlád• 
nich a atátnich orglind a institucí, všecJ,;ieg~ch edšlovacích 
proati'edkil, Zároveň trváme na tom, aby bÝli propuštěni na ovobo
du všichni naši občané, ktef! Ještě joou protizákonně d:r!en1 a 
vězněni ěeskoolovensi;fmi 1 cizími orgány od 2!. erpna 1968. 

6. llárodn! shr<mé.Zdění zdOrazňuJe, to neochvěJně setrvává na 
zásadách a politice vyhl,šaných a p~1Jatýeh v akčním pr<>&!'...., 
~ a programové• prohlášení ěeekoeloveru,ké vlády. Poalene1 se 
zav111uJí, le vyvinou 111,i:1:imální úe 111, aby náš demola:'atizai!ní pro
••• pro~hal bez ruUvých zJevO. 

7. Národní ehromáždění blUle proJeclnávat v nejbl1Hích dnech 
zprávu vlác\Y o vteladc!ch Jednání v Moekvě e vládni prohlášení, 
llérodn1 shromázdšní vychází etále ze svých dokumentň, které p~i
jalo ode dne 21. erpru, 1968. 

a. llárOdni ahroaildšní V71$Vá všechen lid, aby udrlel pevnou 
Jednotu, aby zabránil provokacím, které by poskytly slilll.nku k no
vtm zákrolma proti zájada lidu a našeho etétu. Jen r01WUm a roz
vahou al!eu vyjít ze aituece, kterou jeme neuv1n111, vrátit ae 
k norllllln:!Jlu tivotu twt za t6tkýoh podmínek a pokračovat v budo
váni Coskoelovenské eoo1al1et1ck6 repuhlik;y podle tulob a pi"ed
atu jejího lidu. 
V l'l'aze <lne 28. arpna 1968. 

(llatariál;y NS.) 

!l!!!!P.:.llié!:.i.t!l\!!l!!I 
Stanovisko Jo \lDRŽET 10'.,Il) 

Náromi shrolllái!dšni č'.!SSII 

Na otúku nalieho zpravodaJe, Jaká je jehO ettmov:lako k aoučae
nt! aitWlloi, ••Jména • lllolliaka jejích vojenských aspektň, ministr 
národní obrany odpovídá: 

"Pletí 1 nadále ~íve vydané rozkazy. Jejich •111slem bylo nedo
pustit, aby doělo I: ozbroJené,m sttetnutí a maeovélm krveprolití, 
aby byla pevně ohránl!na západní nren1ce na§! republiky. llevydáv..l 
Jaem i!ádné dallií nové rozklozy, ••Jména a ohledem na ujištění 
voj&lc pšt1 zem!, te nedojde k pokueňm o odzbrojování Jednotek na• 
ěí armády. llám za to, že nyní je pl'edevil!m thba ze Jiádnou cenu 
nedopU8t1t konflikty• případné krveprolévání. 

V současném ne.pět! 1 :nalá provokace by mohla zpdsobit velký 
po!ér • kateatrotálním1 následky. Ano, situace je 1 nadále mimo-
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i'ádni válná, ale po nall1ch jednáních v llosnl Jan J1et, !e 
eX1at11Je vjchod1sko, • oillul ovllea pouze • po&úDlr.011 11drlení k.li
du, Právi Jae• odeslal dopis delegátwo sjezdu Xoaun1st1ck6 
strany Slovenaka, l!O:ára tu: Proa:!a, abY'"!• pl'i je<lnárl:Cch vychá

zeli s politické reality tilké e1t11ace, ve která•• naše r•pub
l.1lra nacb6s1, a uplatnili potf-ebnou. rosvabu. a aU'ízlivoet, Jan 
pi'eavidě1111, le apoleěn,t,,1 aila• i obou národd, ilaobd a Slov.illcd, 
pod vedená dv Jali! nejdome vjehodieko 1 z této tliD:á aitoace,• 

(!!11,14 právo, zvláštní vydélú, 28.8,1968.) 

2818. (1) l!a. roshlea vysílal projev pf>edaady vlády inl. O. llar
nilra. 

llraz:ť p!'áte16, aou-ky a aOlldrusi, a vel.li;l,l dojetá, 
p!'edatup11J1 pl'ed vás, abych vila poděkoval A vhclmy po

z1'raT,Y a ddvěr11, kterou Jat• v uplynulfch cinech projevova
li vládl a • li oaobnl!. Vracá se do práce T pollllíill:ách • 1-
aol'ádni obtilDAI situace v naAí z•i, která•• dotkla našich 
ci td a iivota naltch rodin. 

Jak ,jste 1111 byli :Informováni, súčaatnil jaea se jednúí 

preaidenta republiky T lloal<Yi. Chtěl bych p!'i této pMleh
toati, draz! spoluobl!an4, vysoce ocenit oUtniolcou moudrost, 
ale i trpělivoat1 úsll1, rozvaln a pol1ticlcou proz:Cravoat 
nel!aho preaidsnta Ludvílce Svobody, Dovolte, abyoh vyull11 té
to přílelitosti a T,Yalov11 au za to upf'1'ltl;f dil: a proJev 
naš:C nluboté úcty. 

Prvni• vfaladkea aoakevalcfch rosoovord bude obcow,ú čin
nosti M<!n1ch llatam!ch m'gánd státu a J•Jich sD:onni zTO

lelltch Yodouc:Coh pi'edotaviteld. lloho411 .,._••těl hla>ni 
záaadu O:. principu odchodu zahraničn:Cch vojall: a uron,mú ná
slodkd Je31ch pobytu u nás. ll4mo zájem spolu a v"•i na je

Jiob úplná urychlená odchodu, llus:Cae vliall: b/t trpěliví a 
nadále i ro:vální, Tsnto odchod bude proTed ... poatupnli • 
v nilcolilce f4sích, 

V u.-. normalisace naleho :Hvota odeJdou nejdl't•• vlle
cbna vojska z aést a stilbnou ae do novfoh proatord. Jedno
tliTá tán úpln6ho odchodu vojsk" nelleho úze•:( a,eí být 
Jelitl ll:onkretúov"'1 a budou projadllAv~ a pf':Caluin,t,,i 
vládn!ai a!aty, 

Doatali Jau ujištfni, la zahranični ftjalce ae nebudOu 



Ydš.,.,at do vnitmíeh zálolitoetí republilr;f • le říun:!. všech 
&t'ér etátm apráv, zOatává plni podi'ízeno vládi a oetatn!a stát
n1a orgánO.. Konkrétní kroley- k UJ><ťmovárú soe1al1st1ekého sya
t'-1, jehol Ňšení jeme připravovali nebo eyrú př1prav:e.. k 
pron4en:C, Jsou naši výlučnou vn1tl'ni zélelitoet!, Je však tře
ba pochopit, le Jo 1181110~0.i,J, le eyní jeou ovl1vňováey nali:( 

a1'1ol'ddnou oituac:( a budou také ll!t často lllllOřádnou a doču
nou. platnost. Pros:ťa váa 1 abyete vlak pochopili, le jeou to 
oUsq, které bQdou vyladovat určitý čao, trpělivost a dall:C 
jed:nánt. lfus!•e- vlak pracovat rozhodni, a nallbavou .rozvahou a 
o 1rět§:( d4lllednoatí 1 proti tb, 11:tař! by ehtiili naši aoe1alie
t1ckou c•atu ohrolovat. 

Jednotu lidu, která•• v poslední dobli a zvlášti v upi,nu.

IJ•h dnech projevila, plnil ed:Clilll. Byla nejen vám vlutrannou 
poeUou, vzpruhou a nadějí, ale byla vsprnhou a nedějí 1 pro 

,me. Chtil bych vyzdvihnout - pokud to vdbac je llO!nf rozlišo
vat - př<l<!ttllía postoj, Jo:t.rt v tl!chto dnech najala nelie mlá
do!. JeJ:( obětavoot, Její veliká oddanost vlaat1 nás naplňuje 
Jiatotou, l!e naše generace odevzdá své dílo do dobrých rukou. 

Při kald<IIII kroku jsme mysleli jen a jen ns vás, drazí spolu• 
ol>č1n4, ne vaše děti, na vaši budoucnost. V tskov,feh Ok811Ucich 
ka!dý pochopí, co je mUovat svój lid, .Uovat svon vlast, jeji 
dějinJ' 1 součunost, její kulturu 1 práci, Znali jellle i vaši 

ddviru k ná a podporu. inovu se v této podpo!'e projevUa ohroa
ná sfla vlastní n!lroddtl nelieho otátu, pemoet duchs a vil.le, vy

viraJ!cí • dávn.fch histor1ck;ých ko!'ew, 
11611 Jsme stále před očima nejen ty hodnotJ" kul. turní, duchov

ní & uteriální, která za staletí vytvo!'ila práce lidu této ,.._ 
mě, ale cítili jsme také plnou odpovědnost za zachován:! těchto 
hodnot pro budoucí «enerace. 

Uplynulé dny •• staly obrovskou man1t'estací Jednoty obou na
šich n!lrodO a všech národností. Ukázalo se, jak nesmírně pevný 
Je vstah mezi Čeehy a Slováky, a potvrdilo set !e touto zkoul
kou se Jeětl! více upevnil. Chtěl bych z ceUho erd<le poděkovat 
zejm<lna celému elovenskéau národu za vřelá a upřimná slova, 

kterýlli •• poetsvil za uchování jednotné a pr,né republilr;y. Vel
mi ei váHm pevnáh<> postoje, který zaujela Slovenská národní ra
da. Jako pfedaeda vlády chci stát nadále v čele vl4dy, která 
zOatsne vládou všeho naičho lidu, obou našich národO a věech ná-
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rodnoatí, "ládou, která poU"á plné ddv6ry di!ln1ok6 tf'ídy, rol
nictYa a inteligence, všech slolek apolečnoat1 a která chce 
ndJ detavni mandát ddY6ry, opitomi! potvrzen! lid„ T uplym
lých dramat1clcych dnech, splácet oddanou elulbou "ěci eoo1a-
11am a •'Jm0m &fl"chovan4ho ěestoalovenek4bo státu. 

ZvlálU Ill. dovolte říci několik slov k přieluibúkda araédy, 
bezpečnosti a Lidových allicí. V noci s 20. na 21. srpna 1 
v náeledu.jicích dnech Jata splnili ptikez vedení araédy, potvr
Hný předaednictvem t1v KSČ, presidentem republiky a Tlédou, • 
tía Jste zabrénilí krveprolévání nejen voJékd, ale i civilních 
oběsnd nelí zemi i vellcym hmotn.fa ztrátú. Kdyby •• to nebylo 
podařilo, východisko ze soul!asné situace by bylo nearomatelni 
tHlí, rozvaha, organizovanost a kázeň ozbrojených elolak Je 
Jednou,! dQlelitých podmínek normalizace p0116rd T republiee. 

■6Jne za to, le Je třeba poděkovat vládl republiky, která ve
vá!ných chvilích, bez děaati n6kterých Jejích ělend, nedopu
atila, aby se ochromila Její ěinnost a pemi atála a lide■ té
to z.al a pf-i presidentu republlty. Slibuji váa všem, !e 1 na
dále chci Jednat tak, abychom "YV•dli naši republiku ze alo!i
té a obtílné situace a splnili cíle vládního progr&1111 •. Vidy•• 
přito■ budeae řídit zásadou: co lid nedoká&e, 16dné jiná síla 
nedotále. 

Váleni přátelé, lidé ném te� kladou •• slzami v oěích otázku: 
Je vaAa rozhodrotí a vál postoj správný? Jaera r ozhodnut pokraěo
vat T politice, JeJil základ polo!Uo lednové zaeed"1í t1v ES�. 
Chci potraěovot v plniní prograraováho prohláiani vlády, nebol 
Jedini ne Jeho Bákladl dostala vláda ddvi!ru lidu, a to jak na 
deeku vnitf'ní, tak i ""hraniění politiky, kde Je nutno dostát 
vlea sávazkO.w., vypl.lvajícía pro nás z dvouatrann!ch 1 viceatran
ných smluv a Jedn"1í. 

To ee týká i dohod sjednaných v oblasti zahraniěníbo obchodu, 
kde ■dleae trvat na aplniní závazkd z druhé strany Jedině tehdy, 
budemo-11 Je pln1t také sami. Kaldý Jistě pochopí, le splnění 
ti!ch dlouhodobých dkold socialistické výetavby, které povaluji 
za zrue&ú, nebylo dfive a tim spiš nebude dnea enadnou zále!i
toatí. Jaea pl-eavid.ěen, le vlé.da, která od aa,ho poěátlcu ••' 
činnosti a zvláAtě nyní dostávala plnou ddviru lidu, bude i v 
tlchto tilkých .dnech dávat vAechny své síly k zabezpeěaní vlast
ních potřeb lidu a k normalizaci veřejného 1 hospodářského livo-
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ta, VIIMa, te se budelle soci apol.elmout na váli,......,., opt,ent 
o cítili! nalich ruirodd a Ty11okou státnickou odpoyidnoet lidi. 
t,ito nail, 

01Jmoat Tl"'1,J chd -ť aaaěřit na konkrétní l!'eiien1 Malad
ltd lldiloati poeleclních <lnd, I: tOBl pl'ipravuje vldda u! nyní ni!
tterá opati'w, Bě- nškolita dní yYpracuJe dokllllent, a ktex-,a 
H ob!'áti na vlády S.SSR, llllR, Pll!, IILR a BLR, •bf co neJdM.,. 
eylo sab!ljmo Jedná.Qí o postupná odchodu zahran1llnicb vojek 
s /la, úzud, Bllhea dvou tjdna budou pf'ipra"""3' podklad,Y pro hos
podái\alc4 Jedn'1ú v lloetvl, V niob bUdon sahr"'1t,Y 1 Jll!lvrll,Y na 
"'pravu ddaledkd udéloati a1nul.ých <!nd, 

Urychleni Je nutno norul1sovat poclm:!nley pro llilmoet sáklad
Dich orcllm'l et4tu, vlletn! Tlácly, ZeJaúa Je ti'eba rychle obno• 
v1 t spoje a dopravu, posili t alo!lr:y pro udr!ovéllť vefejDého 
poi'ádku, H,lat!na ve velJcleh městech, Občané b,Y Jiatl uTitali, 
kdyby llárodn:! 1f1bory or&a>1sovaly va epolupráoi a vai'eJn(,tt 
bespellnoati allli\11 pro abespellen1 poi'ádku, klidu a bezpe/lnoa
t1 !'Ú vllech, Zvlálltllí po•omoat je ti'eba vlnovat normaU,sac! 
ettuac. v Prase, a proto chce vláda proJe-t pi'ielullné návrh,Y 
llérodniho Tiboru lllav. Ilf.ta Prahy běhá dvou dnd. 

Vláda dne• 8cbvállla nfkterá -- opatl'eni, tfltajíei aa 
U.altu, roshlaau a televise, která odpOY!da.11 aouaa.,.é nenoraál
ni S1tU8c1, kdy je ti'eba uplatnit plni vl1v vlá<!,J na roshlea, 
televisi a On:. 

Sona&anl Je nutno uj1•t1t, aby událoati p011ledn:!ob dnd ne• 
ilhorl1l7 &llkladni livotn1 pcclmink;r lid!. Proto Je ti'eba 1&J1•
tit •lem prostl'edq aklis<oň, zemědllelcyoh produlttd, nebot 
lkody, které b;y ode byly spňeobercy lla•ovýa zpoldlnt•, Jsou ne
nahraditelr:111, Zaj1at1t pJ.,ynulé zásobováni obyvateJ.atva 1ál<J.ad
ni1U aru,v •bosí a pa!1V811 na zim, 1 z!laooován1 V-,..oby pro J•· 
Jí uryohJ.onou normaluac1. Umolnlt N,dnj a pJ.,ynuJ..t provoz llkol 
a zdravotnlolcloh zeH1eni a peněznioh dat.Yd, V,pl.1ty aazd, dd• 
chodd a ostatních penhnicb dá.,.k. Umom1t n,,Vl'at domd občan.,,_ 
ČSSR, kteM Jsou v "8hran11li na dovoleni! nebo na elullebnich 
c:Htáoh. 

lC tom, aby ee, Uvotní podJllínlcy lidw ne&borlllly,Je tfeba TY
nalolit potfabné úail:! k zachován! klidu e poi'ádltu. Proto Je 
nutno orcenizovat rozváln,t postup proti silám, ltter é by "" po
kouěely o roz"«'$Cll"lÍ oběanské kázně, o vyvolávání provokací, atd. 



V souv1'1loati • !'ešenúl těchto otánk zabáJ1l1 Jsme jednání 

o lll'OVIIIÚn Dáale<lkd ěinnosti zahrsnillních vojak na náro&úa 
hoapodái'8ltvt. 

Vedle tichto dkold bude vláda 1 v tkhto .aol'ádn,ých podaťn
kéch ueUovst o dodrlování zákonnosti podle našich zákonll a 
pi'odp1all. llilloMdllll opatl'ent, kt&:rá vyplynou " llliaOUdné eltue
co, 110hou a:ťt jen dočaonou ptlaobnoot. llobud& to vidy enodné a 
bude hoclně 1álo!et na vašem pochopeni a na ocbOpnoati Yšech 

o:rgdnO státní eprávy, pl'odovšá "" národn!oh výborech yJech 
stupňtl, ab,y Ulllěl.y nalézt sprámou mru svých rozhodnut:!. 

Včersjll:ť jednání vlády a pi'odse<ly 111V mě p!'eirri«l!ilo, h ná
:rodn:ť výbory v atnUl;tch dnech aehr-'l.y v;t..,_on ú1olm pM l'e!ie
nf. neno:r"'1n:ťch polla,!nek :tivota občanO. lll!llnj1 jia za jejich 
práci a vyslovuji pi'esvědčen:1, lo budou tak nadšeně a oolitavi 
poetupo-.at 1 %111.<tile. 

Vláda se usnesla, le po zhodnocen:! vmilůé situace ptecretou-
~ v nejkratší době pl'ed 114:rodní slroaéldln:ť naši republl.ky 
a pro«raum no.rmalillace našeho národn!ho livota, e progrBHII 

aktimiho odatraňovi!ni pfelcé!ek s nenormálnosti, v,yvol811foh 
p!'ttoanoati o:IJl:!oh vojsk v nsii:l'. ••1• lluaiae nyní viiicbni 118 

lce!dú stupni Mzen! pl'icbázet • Jaonlai, praktiolcy,ů akty e 
zelo!it tak národní s moráln:I Jednotu na konkrl!tn!ch čin&oh na 
ka!dtla kroku. 

V takové postupu •• projeví postoj nsěsbo 111111 k reelitt 
tlchto dní. Ch-'pu TI1lle city, d:ruí spoluobčané. V!itte Yilak, !e 
z obt!l!né situace mlhas republiku vyvést jeMa e chladno,, hls• 
vou. Jedině odpovědně ro11mový přistup na lllloln!, abych,_ ao
bli, byt poMleji, pl.nit lllcoly, ktor, j- ei dali. 

V táto souvialooti vás prooia, abyste ae vyvsr01rali unáhle
ných aoudd. V nep!'ebledné situaci totU velai lehce vznikají 
často protiohddné a mačnl zkreslené informace. Vyvaru.,_ ae 
toho, aby ndll postup 1 program i'eilsn:i vzniklé eituace nebyl •
ten nedolllyllen,ýa radikalismem. Jeu p!'e.,,.ldčen, !e v,tcbodiskea 
se vzniklé eituaoe je chladný rozua a roná!n;t poetup. 

Obra<l:úo se na všeehey pracovn:lky na z,lvodecb 1 " •-diletvi, 
kulturni a vldeel<é oblasti, ne pracovn:lky vlleob státn:lch a 
boapodál'81<,feb <!rgáoo a výzvou, aby svou pracovní oblltavoat! po
mohli vládl!. v této vé!né situaci. JHm si jist, h 1 tea ea1 

naJlépe v!te, jakým směrem nap!'ít ev,! tlail! tak, aby naie zeai 
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neutrpěla dalilí strd:t.:,. Cesta k naplnění neěich cíl.O, 
c n1chl JBti nulevU1 a nehodlálle alent, bude tUlcll a 
naúllavá. Vede ,jen pi'ee trpělivou, rozváln.ou a obitavou prá
ci nás dech. Pemi yllalc Yěl'ía, ie byl ae to dnes zdil aebe
obt:í!nějii:í, idea a dílo soc1sl1-1 jeho 11<laká tváf' vy
J40<I s essa z této tě<'-kll doby dspl!lnl. Je to mo!nll vlak jen 
tehdy, budeme-11 1 nadále jodno1ni v práci 1 li&Ui o s<>cis
l1at1olcé Čeekoelovmeko. 

Vlii'ÍII pnně lidu Ut<> země a prosa váa, abyste 1 v, ani 
1 Ylédl poskytli dllYěl'U v obt.:ímé a alo!!té práci, která rui,i 

ěalcá ve vytvoi'en:í podainelc pro ll8lcutečněn1 prograai dal.lího 
rozvoja socialiou, které jsme vy JádM11 v poladnovú Tfvo-

.l1 neiií -• 
(Práce, 29.8.1968.) 

29.S. (?) l'!a. rozhlu v;roilsl projev pl'edsedy !IS. •• J. s.,,.kov
eUho. 

Drazí epoluo~ené DOiií ěeakoelo•enel<é 'f'laati, drad pi'á

tel,I, lllutll jaaa k Vú „ up~ulé dobil mohokrát, lllOi!Jul, !a 
al pl'íliš ěaat<>. Hlr:d:, ,laea v, Jádl!'U to, co j&te e1 mysleli 
• vldyelry .l• .. to poClllival - hovol'ilo „ lli hhěej1. Chtl!l 
b:,ch Váa ted říci, le Jeětl nikdy se 111 vlek nehovol'ilo tak 
tHko - Jako ll,)'llť • 

Jen jediná v5c 1 která a1 v těchto dnech dévala e:íly - to 
Jato b:,11 Vy, náš lid, Čelii a Slováci 1 vliiclmi ostatní, kte
M Joto ee Y této til!lcll, snad nejtě!lií zlcouiica zachovali tak, 
la•• mi nedostává sloT lc vyjáill'en:! svých dttd a né dcty 
k Vá vA ... Skláním ff před Vámi, eklá!úll ee p!'ed neliÚII 11-
dea, skJ.Jliú>I se před Jeho obětmi, ekláni'.a oe pl'od Jeho odva
hou a ronahou. 

Kecbci opakovat, eo ul bylo řečeno v projevech presiden
ta•• Svobody, prvního tajemnílca 1'v KSČ•• Dubčelca a pi'edae
dy vlády I.ni.i:, Čern:l'.ka. Dovolte 111, abych ml.uvil osobně, abych 
řekl, co cítím, Je 111 - šedesát rolo:I a neprolil jsem toho 
-. !1votil ..Uo. lldj Uv1>topia máte a víte, !e nebyl lebley. 
llikdy dl'itt Jsem •1 nemyslel, le mne v tivotl čeká jelitl ni
co tě&liiho, čekaJi ještl tHiii rozhodnutí. llyni tó vill, Uply
nulé do;v byl.y t:ta nejtě!1Íf11, oo jaea v !ivotli u!U. A v:ťa 
také 1 t<>, le ani dal!l:1'. do;v, které otojí před námi, nebudou 
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lehké. 
Vá dobi'o, oo ja to1i hlaVIÚII př"4ůt8lll vaiich d.vab. Je to 1 

pl'edaět dvah nai!ich, a to u ú ode dnellka, ale po celou dobu na
šeho pobytu v llo8kv4: jak to a rulai všemi, a calou republikou bu

de dál. 
lfem tel1 času an1 llliata na pohledy zpft, na bilanci nallebo po

lednov<lhl> vývoJe. Ud<llooti posledních dnO llk6zaly, se jne ve 
avú dosavadním úsilí nedocenili niktaré faktory, kt'll'é podotatně 
ntlll vfvoj ovlivňuji, pl'elleTiiía faktory flliJllí i me1<1"'rodni, 
• n1cbl pool6ae vyroete nejvitllí a nejtělti koapl1ltace neěeho ane
lení. Vito, te •• politika naší etrany pootupnll etela pi'edmlit„ 
kritl.Q • tlaltu sousedních socialisticltfch z'81!, tlaku, kterf 21, 
arpna pferoetl do hrozivých rozměrd. Nele země byl• úhle obsaze
na obrovskou vojenskou moeí, JÚ čelit etejn,1,o zpru,ob„ bylo ab
eolutně be:madějn4 e vyloučcé. 

Bobu!el, tl'ikrét tel, noni tato •1 tuace v historii našich IUl
rodň nová a neobvyklá. Nejednou se tak Btalo v česk,'fch a sloven
ských dějinách a Vlastně u! po druhé•• tak stalo ve dvacát.lm eto
letí. Je v tom tragil<a malých národd, jejich! vlest je pololena 
do obzvláitě ciUivého llli•ta tohoto kontinentu. Je v toa tragika 
úsilí o nové spolaěansk4 výboje, tragika tich, kteří se ana!í Jít 
lcue nepřad, tragika pol<usu národd, které ai kladou velké, "llleoh
tilé o!le. 

Takové úsilí nikdy není snadné a u malých národa Je dvoJnásob 
tltké• dvojnáeobně spojené a ris1kea nez:derd, neúapěcbl, nepochope
n:!. ll;yel!m,la jallé a1 tohoto r1&1ka byli vlidOllli, ""8lím, h Jam• 
tuě1l1, !e u všechno to bude• maet platit, avšak - a to bych 
rád ~aznil - nepočítali jsme s takovou cenou, kterou náa přine

sl" noc • 20. na 21. srpna. 
Od toho Qkamžiku se ve emrteli>éla nebezpel!í ocitlo nejen vlleohno 

nsše polednové dailí, ale doalovni nejzákladnější, vprevdě exie
tenčn.:! hodnoty nás vše::h - stát a jeho auvtten1ta, svoboda, f-ízen:í 
našich vniti'ních zálelitosti, ba i existence a bezpel!noet ka!débo 

občana. 

Naše jednání v Koakvě mělo neobvyklý rág. Vy vťte, te jame ta. 
nepf'1jel1 najednou a jsou Váa známy okolnosti, za kterých se tu 
kdo z náe doetel a jednal. 11,yalá, !e to nemua:ílll ro1vádět, dnee je 

to pro mne, stejně jako pro soudruha Dubl!eka 1 ostatní ještě pří

liš tě!ké a boleetn4 téma. 
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Roshodovat H v této situaci bylo, Jali: •i Wdý a4m rOJSIIO'&l1, 
JcraJni probleaatické. Obaazenť zeaě vojalcy Varhffké Ollllouvy b;y
lo kratou akatel!noatí. Bale spo.jen1 s doaovem bylo "'"'zané, in

farmc! J8111• 11611 zprvu iúlo, ekoro !álú>é e nejelú>ou Jsme b;yli 
oélltti"""" vice na víru v paYrJ1 postoj nallich národG, nelne fak
Ucl:w zneloet situace. Doet p!'esně nám vllak byl sdělován postoj 
nalich partruird, tušili jame 1 jisté obtíle, v nich! oo vněji:ť 
vo,lenak:,t aásah pol1t1clcy ootl. V6děl1 jaae, ite svit "nái s;ympa
ti1UJe, le dal< velaoci pMJaou radij1 kompromisní l!elení, nst oo-
1:oli jiného. 

Za těchto ol:olností Jsme b;yU. postaveni pl!ed dil81118, z nilhol 
nebylo uniknutí, 

Mohli jeae odmítnout jak;;fkoli koaproais a hl:iát vývoj vicí do 

aituace, kdy cizí vojska zdstenou trvale na našem území M věem1 

dtl.sledk;y pro suverenitu státu, politick;I práva, ekonoaika 1 pro 
pl'íps.lú>é nové lidské obět1, jet by patrně takovfto lcon:t'liktní v/
voj• Hl>OQ pf'ineal, Podot$káa, že Jsme brali do úvab,y 1 to, 18 
v určitá -entu nezbývá n~ odmítnout JekékoU pMzpdaobivé 
i'elení, !e nlkd;y Je v zéjm cti a charakteru národa lepil: nuta
vit bodáku rozhalenou hru~. 

Vedlo toho Jne se 'tli&I< doanívali, !e pi'aee Jen takovýto kreJ
ní IIIOlll8l>t Ještl nenastel, !e pi'ea v!ecmo, co se stalo, jeilti 
•b,tvé 1 druhá aolnoat, kterou jako poHtilcové, zodpovidnť za oeu
d;y sttltu, nesllillle nechat nev;yuUtou. Proto jome se poal"'8 poku

eili hledat Je!t§ Jednou východisko spoěívajíci v pi'1jatolnéllt -
proll1.,, I v tomto piiípadii Jsme a 1 byl1 vědoal. dtl.aledkd, saJ,Nna 
mm'élll:(cb • historicktch, které takové !'eiienť au, mít za néale
del:, 

Proe:ťll Vás, ebyato rub, -.iil!ili, h náš osobní oeud, al! náa Jako 
norllál.n:l.a 11c1„ phrozenil nebyl lhoateJn.t, byl pro nás v tom o
kamiiku vedleJA:ť. R09hodujíoím moaontea pro "'8 bylo, ada oe Je
liti rýsuje ni.Jaká molnoet k t01111, abyo- as pokusil! v;yv,!et čee
ekoelonllllkt stát a aocieliellllll • krize, do které ne vleotní vi
nou upadl„ 

Takové molnoat se začala r'3ovat poté, kdy!•• Jaon:f a Jelú>ot
nl poetoJ ě„lcéhc a slovenského lidu k vetupu cizích vojek na na
še d•IIIIÍ plnil projevil a ovlivuil postoj našich partnertl. 1 neU 
situaci oeobnť. V této aituac! jsme se poaléz,, rosbodli Jít dru

hou ceetou, ceetou kOllpl'oll1au, dávajícího nadl!Ji na pokral!ovtln:ť 
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v ceatě, započaté ledn..m. To bylo druhou jednajíc:! stranou uzná
no jako zákled mo:!ného feěení. 

Ilaše rozhodování od.,., nebylo ani pak lellké. Trvalo prakticlcy 
den a noc a byli jsme $1 vědomi, le rozhodnutí fflža být lidem A 
dějinami označeno 1 za přijatelné 1 za zrádné, byli jsme •1 vido
"1 1 problematičnosti a omezení našeho mandátu. Prosím, abyste 
věřili, te jsme nemlčeli, te jsme se ostře střetli - s našimi 
partnery, 1 mezi sebou - le jsme poulili veškeré ar~entaee, 
která nlim byla dostupná. 

Z toho všeho nakonec vykrystalizovalo řešení, které u! zhrUba 
znáte - předievším z projevd presidenta, prvního tajemníka 1lv xii! 
a předsedy vlády, kteří - na rozdíl od <>ťiciálního kOillúniké -
promluvili jazykem nám všem blilším a srozumitelnějším. 

Jak ul věti1nou víte, h1"vní body dojednání jeou zhruba tyto: 
1., Nál m1ti'ni život, přetváření ěeakoslovenskébo aocieliemu. 

v tom duchu, jak byl vyjáMen plény 1lv KSC od ledna, bude déle 
pokračovat. 

2. Ž<t celý tento politický •ivot nebude řízen ládnou dosazenou 
vládou, ale věemi doeavadniai zákonně zvolenými státními orgány. 
V tomto Slllěru bude i llárodn! obromá!děn!, jeho! jsem předsedou, 
plnit v§echny funkce, svěřené.,. ústavou a dal!ími zákony. 

J. československá zahraniční politika bllde dále driet dosavad-

ní kurs. 
4, Vojska Vsriavské smlouvy obsadila llzemí Oaskoslovenolca, jak 

se praví v komuniké, do~asně a tato vojska, an1 Jiné orpny těch
to zemí se nebudou vm,ěšovat do vnitfin:foh záležitosti naš:( zemi§ a 
opět z ní - p<> normalir.ac1 situace v ŮSSR ... odejdou. 

5. Rovnět KSC bude dál v duchu akčního programu plnit svou po-
11 tiekou :funkci v našich národních poapo1itostech. Ka!dý soudn,f 
člověk jistě uzná, ta práv; v krizi těchto dna osvědčila tato na
še stran& své schopnosti, !e byls jedinou reálnou sUou, echop

nou vást naše národy. Jsme všichni přesvědčeni, ~e tuto achopnost 
bud& prokazovat i nadále a že, sjednocena kolem Dubňekova vedeni, 
• chladnou hlavou a rozumem vyřeší k prosplchu lednového kursu i 
v§echny aY,.problámy vnitro!. 

To jsou ,á.,.dn! body dohod, ve které moskevské jednání vyllsti
lo. Ka!d,1 •• jistě ptá, jaké jsou jejich záruky, 

Oteweně říkám, ta - přes všechnu pomoc přátel, jich! máme ey
nť mnoho, a jimž upf'ímně, • celého srdce děkuji - za daného stavu 
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něta nemá naše zeě ~ádnou jinou reálnou garanci a naději ne! 
evO.j vlastní rozwa a hlavně svou jednotu. Seberme tyto věeo~ 
své schopnoot1, které nllm v historii ul tolikrát pomohl.y posta
vit ae pevně na nohy, sevřeme svou W.11, zatněme zuby a jděu dál 
svou cestou za ideály, které jsme po Lednu napsali na svůj štít. 

Prosá vás, abyste po první vlně bolesti a rozhotčeni přistou
pili k výsledkrull Jednání s chladnou hlavou• tak tíkaj:íe vzali 
náě osvědčený rozwa do hrsti. 

Jde totili o to, 
Vojska Varšavské smlouvy tu nějaký čas mají Zt'letat, jak o tom 

hovořil předseda vlády, i kdy! o etapovélll jeJieh odchodu z naší 
selllě vláda zahajuje Jednání. 

Budeme nuceni učinit maofádná opathn:í na úaeku tisku, roz
hlasu a televize, aby se v něm nepsalo a nemluvilo proti zahranič
ně politickým potfebllm e zájimm republil<:y. Na úseku právo spolčo
vaoiho a ahromalidovacího vyladovaná opatfení povedou k rozpuštění 
pol1tiolr,toh klubll a -zení vz,ůku dalších pol1t1okýeh etll'an, 
Vládl bude tteba dočasně poskytnout některé zvláštní pravo110oi, 
Vl„bne tato opati'ení budou učiněna na základě zákond,které pro
jedná Národní shromáždění v ptíštích dnech. 

VA1cbn1 epolečni chápeme, !e jde o záeahy, které zpo11Alují 
• ztHuJí proces vybudován:! demolr:ratiokt!ho soc1alisllll. Věříme, !a 
pochopíte, proč t.,_,. tak llá být a nebudete vedení a státu podklá
dat olý '111,ysl. Větí"", že to vše pochopíte jako nezbytný pro-
atfadek pro normalizaci sitnece, k odchodu cizích vojak a k opět
náau urychlení tempa naši socialistická demokratizace. 

JO.uvá k Vllm o v.feledcieh moskevského jednlini u vědomí oné ne
změrné o,lpov5dnoet1, která dn"" le!í na bedrech 1 ne,jvyHího ús

tavního orgánu republl.lcy - Národního shromá!dění - v jeho! čele 
• Vaěí vOle toho času stojím, 

Národní shromáMění splnilo se cti tu .'.:to!m, která mu pt-ipada
la v upl,ynulých pohnutých dnech. Zdrcující větiina našich poelen
cň se projevila jako stateční, svrchovaní, svobodní zástupci evé
llo lidu, kteří 1 za p!'itomoati cizích vojsk na našem území dó
i:tlioli bájit legelitu a svrchovaný výkon práv našich úatavnieh 
org"1Jl„ 

Se otejnou zodpovědnosti chce toto Národní shromá~oění ptistou
pit ke evá práci v nové situaéi, daná po naěo návratu • lloskvy. 

Národní ehromáMění ji! vydalo své prolll.tlšení k tétll situeei, 
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které je Vám známo, e požádalo vládu republi�, aby pl'ed ně v 
nejbližších dnech předstoupila se zprávou o moakevských jednáních

t 

ae svým stanoviskem k jejich výsl.edk.lm i se .svými návrhy na opa
tření, směřující k všestranné normalizaci živote v naši zemi. 

Je samozřejmé, že NároGilí shromážděni projedná tuto zprávu 
vlády a �lným vědomím svých práv, svě odpovědnosti a spoluodpo
vědnosti jako orgán, jehož souhlssu podle Ústavy CSS.SR podléhají 
jakákoli ujednání, dotýk&,jicí se svrchovanosti a územní nedotknu
telnosti republiky i jejího vnitřního politického uspořádáni. 

Neznačil jsem již t jakými cestami se ubíraly neše úvahy během 
jédrtáni v Moskvě. K nim přistupovalo i vědomí, že se svými stano
visky předstoupime před náš lid, před ústavní orgány republiky. 
A že budeme posléze vystaver.i 1 neúprosnému soudu času, soudu 
dějin. Nebot jsme v těchto dnech stanuli na opravdové dějinné 
křižovatce, kdy je třeba myslit na základní hodnoty-, které je 
nutno bezpodmínečně uhájit, aby na1e národy mohly opět nabrat 
dech a vykročit vpřed tou cestou, která je jim jedině vlastni, 
která odpovídá en:isel-.; dějin i emyslu jejich samotné existence. 

Váš postoj, drazí spoluobčané, v uplynulých pohnutých dnech 
de�onstroval věrnost smyslu naěich dějin způsobem, který ns�el 
ohlas, uznání e obdivy celém světe. Byl nám tou největší posilou 
v přetěžkém úkolu, který jsme museli plnit za hranicemi své 
vlasti„ 

Z celého srdce Vám děkuji, soudruzi dělníci a příslušníci li
dových milicí, kteří jste naše závody přeměnili v bašty pevnosti 
a odhodlání, kteří jste znovu dokázali, jaké historická odpo
vědnost Vám v této zemi přísluší. Dík;y 1 Vám, rolník.'i!:n, kteří 
jste letošního léta museli sklízet plody své celoroční práce a 
zebezpeeovat 11 chléb náš lJezdejší 0 ve at:ínu tankO a letadel„ 

Píky Vám, představitelO:m vědy a kultury a zvláště p-racovn:1'.k'lm 
tisku, rozl:lasu a televize s všem příslu6n:l'.k�m naší inteligence, 
za vál postoj navazující na ne�lepši tradice československé vědy 
a kul tury. A zvliL'5tní díky vám, naše drahá raládeži, budoucnosti 
této země, díky vám, chlapci a děvčata za váš elán, odvahu i �oz
vshu. Dík i vám, soudrůzi z armády i Bezpečnosti, kteři jate 
zóstali na stra�ě svého lidu. S díky a úctóu se obracím k na1im 
ženám, matkám, které musily projít dny úzkosti, utrpení a hote, 
sle které jste nám z�staly ;evnou oporou. 

Zvláště bych chtěl dnes, v den výroči Slovenakého národního 
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pontáni poděkovat slovenskÚIU národu"" postoj k jednotě naši 
socialistické republl.:ky a ujistit Je, že uděláme rieehno, aby 
,áJ:onné rozhodnuti o federalizaci otátu mohlo být pt1Jato v před
pokládaném termínu, to jest k 28, říjnu t.r. Věřim,te své vzájem
né vztsey, stái,l:í 1 etran1ek4, dáme plně do pol'ádlru a le k t<>RU 

1 obou stran máme dostatek dobré vO:le. Pro&ím1 abychom se v tom
to směru nedával 1 vyvéot z míry U.dnýlll1 dočasn,1,ů a vedlejšú1 
mo•enty a klidně a s dňvěrou se aous~edlli na pfízn1vé vyf,eien! 
věci základních, 

A naposled - stejně jako•• čarnik - bych chtěl jména& Nérod
niho shromá!dění i za svou osobu poděkovat presidentu republiky 
arlládn.imn generálovi L. Svobodovi ze to, jak zasáhl v :l!l0mentu1 

který byl pro stát i pro nás osobně nejhor§!, 
Soul!aanl, drazí spoluobčané, prosím, abyste měli pochopeni 1 

pro náe, na Jejich! bedra padlo tHké bl'ímě Jednání a rozhodová
ni. I a::, Jsme jednali a rozhodovali se ve stínu tanlm a letadel
ktoré byly na naěez území, 

Ujiětuj1 vás, že jsme jeilnali a rozhodovali se joko vlasten-
ci i vojáci • Jako lidé, kteří nemyslí na sebe 1 ani na své !ivo
tyt ale na ~1vot s budoucnost našich národO. A "lě jménu toho-to 
!1vota a této budoucnosti OechO a Slov-ák:O. a Wbac všeho lidu na
~:! zem.ě se na vás obracím e: výzvou 1 prosbou, která nás v uply
nulých dnech tolik posilovala: jsme s vámi, ouate s námi, Pa,..tuj
me na pově•tné J pruty Svatoplukovy! Nepřip,.18tme rozkol v neš1ch 

:!'adáchl llebot to by psk byla •kutečrul pohr.01118 o skutečná poráž
ko naší věci• porážka eooialiallll, naší svobodné ~esko•lovenalcé 
soc1&11atiok6 republiky. A to se nesmí státt! 

(Práce, ;J0,8.1968,) 

~ozlc.az_čs. xrchnťho_vel!te!! 

V těchto dnech procházejí naše bratrské nerady, Češi o Slová
ci, osudovýtn1. událostmi. svdbo v:ÍvoJe, lrtte:ré se hluboce promita
j1 v livoté československé iidové armady. Československá lidová 
armáda jednoznačně podpol'ila prohlášeni pfedsedn1ctva tlv ESČ, 
vlády O.SSR a Národního shroaá!děn:C k situaci, ktera vznl..k:u1 vstu
pem 5 armád na území naší republiky. Velitelé, političtí pr~cov
nici • všichni vojáci pochopili vá•nost a slolitoot vnitřní• me
zinárodn~ politické situace. Svou rozváiností a ukázněnoetí po
zitivně ovlivnili vývoj vn1tl'n1ch událostí v zez1, zahrán1!i zby-



- 407 -

tečnému krvepr<>J.1ti 1 e tim v,f"""mě podpořili eložitá e obtímli 
Jednruú naší delegace v Moekvě. 

Vyeoce oceňuji postoj příeluAnťlro l!sI.A v těchto kritiok,ých 
dneeh a vyslovuji vám své poděkováni„ Obrac!m se na vés„ vel.1-
tele, politické pracovniky a epolečen.oké or&anizaoe, vojáky a 
občanské pracovnílcy, ebyate 1 nadále všestranně podporovali d.ai
l:í •edenť •tr&nf a státu a všeho našeho l1du pl'i urychlené kon
solidaci iivota v naší eooialietioké v1aet1 1 nedali ee otrhnout 
emoceai a vášněmi, které jeou pi'i řešení aloti tých a1tuao1 špat
ným r,dcem. Jen klidn,ý, rozválnJI a enar,;ický postoj D4a mže véat 
na cestě, kterou jame naetoupili pod vedenim Koaun1e tioké strany 
Ouk0&lovenska v lednu t.r. 

Jako vrchn1 Yelitel ozbrojen,teh sil Ceokoeloveneké socialia
tioké republiky ukládám: 

1. Nadále upevňovat v feskoelovenské lidové armádě orgenizo
vanoet, vojenskou kázeň ČSLA a přeeně plnit rozkazy a nel';ťzan1 
veliteld a náčeln:ťkd e zabezpečit vysolcy stupeň připravenosti bo
jové teohnilcy. 

2. ~oskytnout vlestranou pomoc územním stranickým orgán.tím a 
nérodnia výborOm při obnově normélnťho živote v nal!í zemi, 

Jeem pfeevědčen, že všichni příslušníci armády tento m~J roz
kaz důsl•dně splni. 

(Rudé právo, ,8.8,1968.) 

Vfzva m1n!•tra._vn1tra 

President republiky L, svoboda 
v.r • 

Ministr vnitra J. Pavel adreooval všem pfíaluňníkma. Národní 
bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy výzvu, v n1ž se mj. praví: 
"Vš1chn1 občané našeho státu dokázali, h jsou odhodláni bojovat 
za hullán!'.lť a delllOkrstioký eociali&tiolcy společenský tád. Spolu 
s našimi občany, přislušn:(lcy Čil, lidové armády• Lidových milici 
stáli v jedné řadě 1 příslušnici Sboru národn:! bezpečnosti a Sbo
ru nápravné výchovy. 

Dovolte mi proto1 ebych vám touto cestou poděkoval za peVJ\1 
postoj, jím! jste jasně prokázali oddanóst své soc1al1stickě 
vlasti. Jsem pfesvědčen• že i nadále budete obětavě a svědi::citě 

plnit úkoly v zájmu všech našich občam'.1, potřam<I pro zachování 
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pol'ádku a klidu • tím i k normalizaci vni t!'llích po1aěrťl ve stá
tě." 

(~dé právo, .:JO.ll.1968.) 

Č•!~lovanské _!!!<!!!1 
Chlapci a děvčata, 
znovu se na vás v těchto dnech obrac:!me. Chceme vám ješt~ jed

nou .i,.énem orgeniucí llll.ádete a dětí poděkovat za véil rozhodná 
poetoJ a statečné vlastenectví, Jet jste projevili vuuplynulcch 
tHlc,1ch dnech. Je ho zepotl'ebí dnes i v budoucnosti. 

BoJ, který jsme společn,! započali, není u konce a neskoni!í, 
pokud na naěea dzemí bude jeden Jediný vizi voják. Nikdy se ne
emífí•e a výsledkem moekevalc.ých jednání, 1 kdy! ohép""8 1 !e 

v současné době jaou naiW hlavními abraMmi rozum, rozvaha a 
jednota lidU- I pro llll.áde! je dnes rozhodující to, co ji spoju
je - vztah k vlasti, boj proti věem, k:tefí ji ublilují nebo by 
chtěli ublitovat. 

Pfíkaz těchto dnťl mí - SLUŽBA VLASTI! 
V duehU tohoto příkazu zQstáváme 1 "'1 - vedení úatfedního vý

boru ČSM a vedení jednotlivých organizací dětí a lllládeže - na 
evých aístoch do té doby, dokud nám to dovol:! naše čeat-,a Rědo
llÍ a vaše d\'lvěra, o nH nás dnes znovu tádáme. Uj1ii{ujeme vás, 
lo nikdy vás 1 ••b• nezradíme. Nikdy neslevíme z pootojťl, které 
j..., zau,jali od počátku nezákonného vpádu cizích vojek. Žádáme 
okem!itý odchod cizích armád a obnovení poillapen' národní suve
renit~ a samostatnosti. Ten, kdo z.radil, musí odejít. Chceme so
cialismus, ale lidský, dOatoJný, demokratický a svobodu$. Proto 
dejme Ještě jednou svou dOvěru eoudruhtlm Svobodovi, Dubčekovi, 
Smrkovskému, Carnikovi, Krieglovi s tiim, kteM je bezvýhradnil 
podporuji. 

Rozhodující joou naše společné činy. Není Jiné ceaty, net spo
leěn,f postup všech organizací dětí a mláde!et nás •šech. 

Slutbe vlasti dnes znamená - nastupme všichni hned o 1'1""'•1 
Organizujae brigády na odstranění zpQsobených škod, na záchranu 
úrody, k obnově dopravy, k ~ep~ení zásobován!. pečujme o děti• 
nemocné a p~estárlé. 

Ve spolupráci s Veřejnou bezpečností tvofmo pořádkové alutby. 
Halle aíeto Je po boku ústavních or11ánd nalií republiky, Ale

zandra llubčeka • Jím vedené strany. 
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Praeu;l11!a s m,yšlenkou na ty, ktel'í pi'i alu!bě vlaet1 polo!ili 
své livoty. Vzdejme hold Jejich památce! 

Vlasti ku prospiíchu, sobi ke ctil 
Podepeali •ástupci -.ěach 
organtzací dětí a mllidele ČSSR 

V Praze 29.8.1968 14 hodin. 
(llladá fronta, J0.8.1968.) 

'lll..P-l5.!2!!§.!!!!l~-22!!U!H:é .!!!!!!!2! 
1. Za základní povatujeme zabezpečit odchod oizioh ot1brojan,ých 

sil. Žádáme vládu, aby uzav:l'ala dohodu o čaeově vyaezan,ých eta
pách, ai do úplného odchodu cizích vojsk, aby tak byla omovena 
pln4 8UV8:ren1ta naěeho státu. 

2. V zájmu normlizace politického, hospodátakébo a kultUl'ni
ho livota v ČSSR žádáme, aby '1otavníll1 orgánim, orgllm'llll vlády, 
llárodní :fronty a organizacím sdru!en;ýla v Národní frontě eyla umo!
něna v neJtratlii době normál.ni činnost včetnli činnosti publikační. 
To nám umo!ni znovu plnit úkoly, pi'ed kterými v současné dobll 
stojúoe. 

). Bezpodmínečně trváme na tom, aby cizí vojska a jiné cizí 
orgdny respektovaly moskevská Jednání a nevm,ěovaly ee do našich 
vniti'ních poměrd. Z tohoto důvodu, aby okom"1tě byli propuštěni na 
svobodu protiprávně zadrhni občané llsSR. Spolu s t:ílll vyzýváme vlá
du, aby suverénně rozhodovala o věech státn1ch zále!itost&eh 1 
v oblasti vnitřní bezpečnosti. 

4. Ústi'edn:i výbor Národní f"ronty vyslovuje souh.Las • pootupem 
svého pfedsedn1ctva ve dnech 21.-29. srpna, s Jeho protesty proti 
porušení suverenity CSSR, které odporují zaklaťkl:ťa normám me~1ná

rodn1ho práva, jakož i všem pi'edstavám o přátelslcyeh a soudru!
skýoh vztazích mezi soo,...listickýnl1 státy. 

5, Vyslovujeme dik našemu lidu za jeho rozvážný, jednotný a 
pevný postoj v pohnutých dnech, za jeho věrnost svobodě, socia
lismu a demotrsoi1. 

Obrscúae se na or_ganizace sdru.2en4 v Národní frontě,ns všechny 

občany v ČSSR, ktefí si 1 nadále uchovali národní a občanskou hr• 

dost, aby si nez:aetirali r-eálný pohled na akuteOnost, abychom zno
vu mohli společn~ vytvářet svilj vlastní Uvot. 

Vyzýváme všechen 11d Oeakosloven.sl:&, aby svfra vlaeteneeleym 
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praoovn:!a do1lím a uvědomělou odpově<lnoetí pcaohl zaJ1at1t sou
čuru! hospodál'ské úkoly a normalizaci našeho tivota. 

Udolejme vik, abyoll011 po4al1 <IO.kaz nezdoln<I síl., a ocbopnoe
ti i za těchto tělkých podaínek obnovit politioll;t a vetejni 11-
vot. 

lfeti'ední v/bor llárodtú f'ronty vysoce oceňuje etátniokou moud
roat, rozvétnoot a d1\slednoat ;reaidenta republiky Ludvíka svo
body, který spolu a pol1t1cl,;ýlll1 a úst•~ činiteli sOUdruhy 
Duběekem, SmrkO'lslr;ým a Čel'IÚ- projevil v době moakevských Jed
nání a vyslovuje pl'esvlldčení, le za pomoct nalich národ\'\, čeako

elovenakébo lidu, zabezpečí aormalbaci nai!eho Uvota a odchodí 
c1zích ozbrojených sil. 

llstl'ednt výbor lllrodní fronty 
(Zemědělské novu,y, Jl.B.1968.) 
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EPILOG 

st ano Ti a k o č •• lid u k m o s ke Ta k é m. 
p r o t o k o l u 

Nebyli jsme pora!eni 

Rezoluce oelozávodního shromá!dění Slévárny llx:D Praha, 
která byla jednomyslně přijata za pfítomnooti aoi 
2000 pracujícíoh. 

Obracíme se tímto provoláním na všechny naše zsměst
nanoe bes ohledu na J>Olitiokou příslušnost a 1 na postoj, 
který do okupace naší země ~astávali. Je třeba vám zcela 
otevřeně říci, že Sovětský s.,.s je státem imperialistickým 
se "IŠemi jeho charakteristickými znaky. Není tedy vlastí 
socialismu ani záštitou eooialiamu. Pláštěnky sooialiem 
používá talt dlouho, dol<Ud nejsou ohro!eny T jakémkoliv 
ohledu jeho mocenské zájmy. Dojde-li k ohro!ení zájmu 
sovětského impéria, poulivá prostředkll. okupace, fyzické, 
kulturní a politické represe•• všemi illisledky z toho vy
plývej ícími. 

Varujeme před klamnou iluzí, ~e jde o nedoro~um~ní 
nebo dokonce o omyl. Varujeme před iluzi, le vše bude na
praveno a uvedeno do normálních poměru takt jak jeme ei to 
pfedstavovali. Varujeme před klamnou iluzít ,e naš1 p~eoní 
straničtí a otátní představitelé, kteří byli demokratioky 
zvoleni, mohli na jednání v Moskvě, kam byli jako otroci 
odvlečeni a kde a nimi také bylo jako• ner,oaloonými otroky 
jednáno - dosáhnout zásadních ÚspěchO., nebo snad dokonce 
''neutrality a euverenity1

'. 

Varujeme jeden druhého před tou myšlenkou, !e bychom 
se holýma rukama postavili proti sovětským ozbrojeným silám. 
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Varujeme proto, !e za panoéřovými pláty sedí lidé• aeiat
ekými mraT7 a nízkou kultu:,ou, Jeou to lidé, kteří neznají 
ani historii tohoto národa a jsou tu jen proto, aby bráni
li cíle evých imperátoiů. Nebude-li u náe pořádek a bude
li to potřeba, dojde k obsazení ne.i! země neomezeným ~oě
tem vojok. Impérium je pro ně oše - národy nejsou niěim. 

Varujeme jeden druhého před přeceňováním světové soli
darity • ndím bojem. Nás to samozřejmě tě!ií, lo jome šli 
a chceme jít dál po správn, cestě. Máme skutečně obrovskou 
větši.ttu kulturních lidí ve evětě na evé straně - jejich 
možnosti jeou však o~ezené. 

l?řee všechna naše varování zdůrazňujeme: naše národy, 
njlš ěeakoeloveneký socialistický stát nebyl poražen, proto
!e nemohl bojovat. B7l sraien na kolena a bude muset, tak 

jako tolikrát ve svých dějinách, pokusit se z pokleku a s 
tě&ým břemenem vstáů a pozvednout oči vzhů.ru. Co tedy dě
latY Jsou mezi námi většinou lidé, zvyklí čelit tělk' prá
ci a těikému livotu. Jsou tu lidé inteligentní a velice 
eohopní. Jsou tu lidé stateční, čestní a srdcem opravdoví 
demokraté. Obracíme ae na vá& e naléhavou výzvou: 

~ijme dál aoudrti!ně a čestně, tak jako jsme lili v 
těchto dnech. Nedejme se v našich názorech na socialismus, 
demokracii a vlastenectví zviklat. Drěme ~evně pohromadě 
a nedovolme, aby byl někdo~ našeho středu vyrván. 

Nedopuetme, abychom likvidovali ty demokratické insti
tuce, které máme vybudován7, ai jsou to instituce stranic
ké, politické nebo vládní, věetně orgáoů odborových, našeho 
závodního výbora a stranických orgáml.. ryto musí být nástu
pištěm k tomu, abycho~ mohli vst4t z pokleku, nebol imn• 
rátoři dvaoátého století někdy potřebují demokratických 
institucí; aby ekonomicky předstihli druhého imnerátora~ 

Kdo máte ještě sílu a aůěete prospět cílům demokratic
kého socialismu, nevystupujte z KSO~ Budeme muset dál pra
covat legálně i jinými formami. Kdo nůžete, vydržte co nej
déle v řadách Lidových milic. 
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Co vše.lt udělejme -.šiohni - oaohOvejme vůči -.šemu, co 
je oovětské, naproetou pasivitu, Vadí-li Sovětekému evazu. 
!e o nich píšeme a mluvíme, nepišme a nemluvme o nich Vil
bec, Neberme tedy dočasně na vědomí ani jejich kulturu, 

Technici a hoepodéliítí pracovníci, věnujte nadále maxi
Jllální pozornost ekonomioe naší země a závodil. PřipraV1lljme 

ji každým dnem pro demokratický socialismus. Nezapomeňte 
hlavně na to, le nalle cena je pfedev!íím zachování a další 
rozvíjení nallieh kádrO.. 

Odboráfi a mládelníc1, pracujte neúnavně dál, vyu!í
vojte 'ri ech molností. Bude-li to molné, hodně ceotujto, 
abyste nabrali dosti čerstvých sil. 

To je tedy vše, oo vám jako členov, celozávodních orgá
l!Ů /strany i odbor/J.j jsme schopni v této ooudové chvíli 
Hci, J ome hrdi na to, lle jsme prozatím nezjistili T na
šioh fadách ani jednoho kolaboranta. Za vaši obětavost 
v těchto hietorickfch dnech a porozumění Yám děkujeme. 
Jsme dále s vámi, buate 1 nadále e "81111. 

Al ~1je demokratický ooc1alislDUO, který je cílem naše
ho lidského sna~ení na tomto světě. 

Celozávodní výbor ROH 
ČKD Praha, n.p. 

závod Slévárny 
/Avantgarda,č.l, 29.s.1968./ 

Aekněte národu plnou pravdu! 

Stanovisko vysokoškolského výboru. 

Občané ! 
Odmítáme v!íechny podmínky, které by znamenaly kapitu

laci a porušení naší státní suverenity, 'takové "podmínky" 
jsou pro náš národ nepřijatelné - je to kapitulace, která 
ve skutečnosti znamená skrytou okul)&ci. Té máme ~oakytnout 
zdání legálnosti. Raději otevřenou oku;,aoi, no! kaPitulaoi. 

Zádáme, aby naše legální stranické a státní orgány ob
hajovely tyto poiadevky: 
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Okamiitý, bezpodmínečný a fiplný odchod všech oku~ač
ních vojsk a plný přechod správy země na na~e státní or
gány, 

Respektování všech důsledkt\. a princip,l našeho demokra
tizačního procesu. 

XIV, ejesd a jím zvolené legální orgány strany jsou 
jediným oprávněným mluvčím XSČ. 

Plná náhrada všech škod způ.sobenýoh okupací. 

Občané! Meišeme se bránit jen hrdým a klidným odporem, od
po~em minulých dní. Nedejme se v-yprovokovat. Okul)S.nti na 
to čekají, Braňte kolabore.ntlm v J)i'evzetí funkcí. Pam
tujte si je. Vše!li prostředky podporujte euverenitu naše
ho státu a našich orgánů. 

My, komunisté vyaokých škol v Pra~e ee obracíme k 
dělníllňm praihkých závo@. s výzvou na vytTáření apoleě
ných výborO. na obranu socialismu, svobody a suverenity. 

Vysokoškoleký výbor XSČ v Pnze 

/Avantgarda, č,l, 29.a.196s./ 

Telegram zeol&ný ze zasedání vedení l1V ČSi! dne 27 .8, 1968 

President republiky - Ludvík Svoboda, Praha - Hrad 
Vláda CSS!l 
llárodní shromá!dění OSSR 

Při všem pochopení '{aš í nepředstavitelně tnké situa
ce, při vši Úctě k Vaší osobě, k Va..q_í dosavadní práci n.a 
záchranu národa a státní suverenity - ne~lžema přij~out 
koll!unii:é. 

Jsme toho názoru. že dnea o dalším osudu země nenů~e 
rozhodnout a,ni aám president, ani sama vláda, ani sám 
parlament. 

~ádáme Vás, vyhlašte okamžitě lidové hlasování o výsled
cích jednání v Moskvě. 

Vedení llV CSM 
/ Cyklostylovaný leták/ 
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•i•ořádné zasedání pléna OV KSČ v Praze 1, konané 
27.a.1968 po seznámení• informací o moakevskjch jedná
ních po'lllžuje za nutné zdl1raznit, 

1/ ko~unil:é, které bylo -.ydáno, neanieme přiJmout 
jako projev svobodné Wle čemtoalovenských představitel~, 

nebot jednání probíhala za podmínek okupace ČSSR a také 
pro~o, že 4e jednání zúčastnili ti, kdo! ztratili ,rávo 
mluvit za naše národy; 

2/ trvá,ne na dll.sledném ztažení okupačních jednotek a 
na obnovení plné anveranity ~SSR; 

3/ trvlÍlne na závěrech, které přijal mimořádný XIV. 
3jesd Komunistické strany Če"1<:oalovenska a žádáme, aby 
XIV.sJezd okam.!itě za vedení soudruha Dubčake pokra~oval 
ve svfm přerušeném jednání a aby na základě plné informo
vanosti o oelé, by~ kruté pravdy, ře~il vzniklou situaci; 

4/ v těchto těžkých chvílích stojíme za eoudruhem 
DubOekem, Svobodou a za opatfeními legálních stranických 
a státních orgánů naší vlasti. 

Obracíme se na všechny občany a žádáme je a prosíme, 
aby s ohledem na danou realitu zachovali klid, který je 
dnes jedinou naší zbraní, opřenou o sílu pravdy a ro~umu. 

Obvodní výbor KSČ, Praha l 
/Cyklostylovaný leták./ 

Celozávodní výbor Komu.nietické strany čeakoslovenska 
v 6eakoslovenských aeroliniích na svém dnešním mimofádnám 
zasedání projednal a zaujal toto jednohlasné stanovisko: 

1/ nesouhlasíme s obsahem komuniké a výsledky jednání 
v Moskvě. Jsme přesvědčeni, že jednání probíhalo v nenormál
ních podmínkách, pod nátlakem a bez možnosti styku s řádně 
zvolenými legálnÍIDi stranický~i a vládními orgány. V ča. 
delegaci vystupovali i lidé, kterým náš lid ne~rojevil ~1-
věru. 



2/ trváme na prohlá.'!oní a usnesení mimofádného jedná
ní IIV,oj•zdu strany a jím provedených Toleb nového ústřed
ního výboru Xomuniotioké strany Oeskoslovsoska. 

3/ !ádáme o provedení \'Šenárodního referenda o těchto 
súadl!íeh otázkách v oelé naší vlasti. 

X tomuto prohlášení se připojuje i Podnikový výbor ROH 
a Celozávodní výbor CSM. 

Jménem všech pracujících Ceakoalovenských aerolinií 
Celozávodní výbor KSC ~S! 

/Cyklostylovaný leták./ 

My, pracující n.p. Nářadí Praha 10, který představuje 
7061 pracujících, zaujímáme toto stanovisko ke komuniké 
• moskevokfch porad, které nám bylo tlumočeno v 15,00 hod, 
dnešního dne rozhlasem: 

1/ Pova!ujeme podmínky, které komuniké stanoví za na
prooto nepřijatelné pro oba naše národy a cítíme•• trpce 
zklamáni s erazeni. 

2/ Dohodu opolupodepiaovali i lidé, kteří ji! k podni
ou takového dokumentu neměli ládný mandát, a nroto nikoho 
nezastupovali. 

3/ Současně vyslovujeme přesvědčení, fe Podmínky ro,o 
Jednání naší delegace v zemi, která vyalala eTá vojska na 
naše územ( nebyly v rámci mezinárodního práva regulérní a 
byly diktovány z posice síly, 

4/ Znovu potvrzujeme, ie za jediného a nejvyllšího stra
nického představitele povalujeme XIV.mimořádný sjezd KSO a 
jím zvolený ÚetřednÍ výbor. Bez výhrad se stavíme za jím 
dosud přijatá usnesení. 

5/ ládáms, aby Národní ahromáidění jako nejvyllší zákon
ný orgán nalíeho lidu dodrlelo svá stanoviska vyjádřená v 
prohlášení z 24. a 26.t.m. Zvláště apelujeme na zaručení 
Ústavních svobod všech našich občanů. 

6/ Povalujeme nadále plnění akčního programu za základ-
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ní linii našeho demokratizačního procesu a plně stojíme 
za vj'aledlcy, kterých jsme při jeho plnění dosáhli od led
nového pléna tlv KSČ. 

7/ Vzhledem k to-, ie jsme si vědomi nesmírné obtí!
nosti a neregulérnosti moskevských Jednání vyslovujeme i 
nadále plnou dů.věru soudruhům Svobodovi, Dubčekovi, Cerní
kovi, Smrkovskému a !ádáme, aby za všech okolností setrva
li ve svých funkcích. 

ZV ROH, vedení ~odniku. ZO KSO, 
LIi, ZO SH!. 

/Cyklostylovaný leták./ 

My pracující národního podniku KOH-I-NOOR žádáme dů
razně a jednomyslně, eby okupační jednotky okamžitě• bez 
odkladťl opuetily celé území naší ovobodné a suverénní re
publiky. 

Dále žádáme, aby nebyly prováděny žádné zásahy do sprá
vy našich vnitřních věcí. Svá záležitooti si v ~ele s na
~imi orgány řádně zvolenými podle Úetavoích a dalších záko
n\). naší republiky dovedeme řešit sami. 

Plně se stavíme za usnesení XIV,sjezdu KSf v čele se 
eoudruhem Dubčekem a da~šími předataviteli nového ústřed
ního výboru KSC. 

Neuznáváme jako představitele strany nikoho, kdo ve avé 
funkci nemá demokraticky získaný mandát, a to dnes i v bu
doucnosti. To znamená, lev ústředních orgfinech Kse neuná
vllme nikoho, kdo nemá maodát mimořádného XIV.sjezdu strany. 

Vedení rodniku, 20 KSC, ZO ROH. 
/Dopis ústřední radě odbo~~./ 

~ávodní organi~ace KSC, závodní organizace ROH a všich
ni pl.'acující národního 0 odniku Elektroěas se na dn~ním 
shromá!dění na pracovi.št!ch usnesli zaujmout toto stano
visko k současné politické aitu.acii 

l/ Nesouhlasíme s formulací komUlliké, vydané na závěr 
jednání představitel~ CSSR a SSSR a iádáme okamlité odvolá-
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ní jednotek všech okupačníoh armád z nelloho úzelllÍ, aby 
b1lo ~!no norMli•ovat svobodně politický a hospodářský 
Uvot vo etátě. 

2/ Stavíme•• plně za akční program strany a národní 

fronty. Věříme, ie v:jioledky jednání v Koskvě jsou maximál
ním. vyjádřením toha, čeho bylo lze docílit za daných pod

mínek a nátlaku. 

;/ Podporujeme plně nový Ústřední výbor a jeho před
sednictvo, v čele se s„ Dubčekem. Znovu pot-vrra1jama, Je 

dV KSČ, který podporuje obrovská většina lidu, byl zvolen 

na legálním a právoplatném XIV.ojezdn strany. Projevujeme 

svoji láek~ s. Dubňekovi a s. Svobodovi a slibujeme, !e 
budeme plnit jejich vá!ná slova, která nám řekli po ovém 

návratu z Moskvy. 

ZV KSC, ZV ROH, zástu~ee ~racují
eích podniku Elektročas~ 

Národnímu shromá!idění československé socialistické ret>ubliky 
Ootřednimu výboru KSC 
Vládě i'.)SSR 

soudruzi, 
záetupc1 Oeskoslovensk, socialistické republiky na jed

náních v Uoekvě plně kapitulovali před brutální silou oku
pantů. Jejich čin, nezávisle na nátlaku, jemul byli vysta
veni, rovná se zradě této republiky, zradě lidu. 

llatifiknoí výsled~ moskevských jednání ztratíme VŠ ech
no. S~Qu svobodu, svou čest, avé svědomí. Staneme ae - po 
kolikáté uš v naší historii - národem otroků, stádem bez 
charakteru. Zradíme nejen eebe, ale i historický Úkol.který 
naší zemi pfipadl: otfást nelidskou stavbou stalinismu a 
najít lidskou podobu socialistického zřízení. 

Proto, chcete-li se dál nazývat aástupci českého a slo
vanského lidu, chcete-li, ,aby na vašem jméně naridy neulpě

la hanba ~rady a ~onižení, chcete-lit aby tato chvíle ne-
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vešla do dějin našeho národa jako nový MnichoT, učiňte 

toto: 

Národní shromá!dění, jako nejvyšší zákonný orgán této 

země, nech\ okam!itě odmítne ratifikovat výsledky moskev

ských jednání, 
tlstřední výbor KSČ nechi oka■!itě odmítne Týsledk7 

moskevských jednání, 
Vláda republiky, necht okamfitě odmítne výsledky mos

kevských jednání. 

Soudruzi, buOte Čechy a Slováky, buOte komunisty, buO

te občany této země. Nechte raději okupant7 rozehnat vaše 
orgány, ne! abyste podepsali zradu. 

/student, v, zvláštní v7dání, 27.a.1968/ 

Redakce časopisu Student nám pfedala k uveřejnění text 

svého dopisu adresovaného presidentu republiky Ludvíku 

Svobodovi, prvnímu tajemníku tlv KSČ A. Dubčekovi, předse

dovi NS J. Smrkovskému a pfedsedovi vlády O.Černíkovi. 

Vážení soudruzi, 
dovolte nám, abychom se vyjádřili k našemu stanovi•ku 

k výsledlolm moskevského jednání, které vyšlo v poslední• 
v. zvláštním vydání Studenta. 

Povalujeme ho jak obsahově, tak způsobem na~sání za 
neštaatné. Bylo koncipováno po projevu J)re8identa republi
ky a po přečtení komuniké v ~s. rozhlase, ve chvílích, kd7 
se nám zdálo, že se zhroutilo vše. Ze se zhroutilo ještě 

mnohem víc, než když k nám vtrhla vojska okuuantů.. Dodnes 
jsme přesvědčeni, že jsme v této situaci sdíleli ~ocity 
většiny obyvatel této země /především té jeho ěásti, kterj 

je nám věkově a mentálně blízká/, země, které je zřejmě 
předurčeno, aby jejími dějinami prostupovaly strašlivé 
tragédie. 

Dosud si někteří z nás myslí, že ideály demokratického 
socialismu, jenž je tím nejlepším, co lidé tohoto světa 

sami sobě mohou dát, a za který jsme se v našem časopise 
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všemi svými silami snažili bojovat, se ani během !ivota 
na!!í generaoe neuskuteční. Ale tady by musel mluvit k&!dý 
sám za sebe aury vám píšeme všichni. 

Trvalo nám enad příliš dlouho, než jsme ai uvědomili, 
že váš postup v moskevských jednáních nelze na~vat zradou. 
Stanovisko k němu jame naopak zaujali příliš brzo, mnohem 
dfíve, ne! j$1lle byli schopni racionálnÍho myšlení a ne! 
k nám pronikly děsivé informace a podrobnosti. 

Snad je našemu dopisu rozumět. Snad náta. bylo rozumět 
1 v době, kdy jsme vydávali náš časopis, hlavně vallí • á
oluhou •• těch nejlidštějších poměrů, které jakýkoli stát, 
nejen tato republika, kdy znal. 

Snad porozumíte i tomu, !e dnes u! ěaso,ta v tomto re
dakčním složení vydávat nebudeme, ani kdyby to současné ~o
měry dovolily. Neuů!eme, i když bychom strašně chtěli~ Snad 
porozumíte 1 tomu. 

Redakce čaeo~isu student 

/Mladá fronta, 31.s .1968./ 

Historický ústav ČSAV v Praze přijal na oaloúatavním shro
máMění dne 28,srpna 1968 dopoledne tuto rezoluci: 

Své stanovisko k agresi pěti zemi proti ~eskosloveoaku 
jsme kontinuálně vyjadřovali ve svých prohlášeních a 'Výzvách 
od prvého dne okupace. Také včera po zveřajn~oí komuniké 
o moskevských jednáních a po projevech presidenta republiky 
a i.tajemníka ÚVXSČ jsme své atanovioko k situaci vyjádřili 
v prohlášení předaném legálnímu čs. rozhlaau, které je integ
rální oou&ástí této rezoluce. Nadále odmítáme nadiktované 
a pod neslýchaným nátlak•• přijaté podmínky a zejména cy
nické frúe moskevského komuniké. Stojíme bezvýhradně za li
nií nastoupenou v ledno 1968 a zejména za Wemi usneseními 
mimořádného XIV. sjezdu KSČ, za usneseními a prohlášeními 
ťatfedního výboru, zvoleného na tomto sjezdu. Tak jako v 
uplynulých sedmi dneoh, kdy jsme stejně jako ~echen lid 
rozhodovali o svém poeturu lil o své činnosti F-amostatni§ a 
podle podmínek, ve kterých je~e žili, chceme si i nadále 
zachovat vlastní samostatné myšlení a iniciativu. 



- 421-

Není omíření s okupanty. Fro svobodný lid není !iTota 
na kolenou. 
Zasláno, Kancelái'i presidenta republilcy, 

Xancelél-i předsednictva vlády, 
Předsednictvu Národního shromáždění, 
Sekretariátu 1lotředního výboru xsil a OTIC. 

Drasí spoluobčané. 

Po vyslechnutí komuniké o moskevských jednáních, pro
jevil. presidenta republiky a prvního tajemníka 11v XSC celé 
osazenstvo Historického ústavu esAV, které se k vám obra
celo v uplynulých 7 dnech jménem pražských historiků, pro
hlailuJe, 

Pro nás, pro náš národ, pro všechen československý lid 
nenť oeety spět. Už v nezapomenutelném poselství jsme si 
slíbili, ie z nastoupené cesty nesejdeme. Sedm dní, je! 
nelze nikdy vymazat z našich eyslí, znásobilo naše odhodlá
ní a nezlorr.né rozhodnutí jít vlastní cestou. 

Nejcennější výsledek jednotného celonárodního boje a 
obr.e.ny proti okupaci je skutečnoat, �e lid této země vzal 
svůj oaud do s-,,ých rukou. T entc- suverénní lid, odhodlaný 
bránit svou avobodu a nezávisloat, musí 1I1Ít mofnoať vyslo
vit se k jakékoli dohodě, jež rozhoduje o jeho osudu mo!ná 
na celou generaci a musí být respektován každým, kdo chce 
mít jeho důvěru. 

Stojíme bez výhrad za všemi usneseními XIV.mi!Ilořádného 
sjezdu KSČ a za Ústředním výborem, zvoleným na towto sjez
du. Bez U11nóní výsledků mimořádného XIV. sjezdu KSO není 
jednoty strany. To cítíme my, kteři žijeme jako řadoví 
příslušnici národa me21 lidem, to musí vědět i politikov,, 
ktefí �luví jeho j�énem a žádají o jeho důvěru. 

Jsme pro klid a rozvahu. Nejsme avanturisté, nechceme 
nesmyslné oběti. Avšak historická zkušenost dávná 1 ještě 
čerstvá jednoznačně fíká: Kaldý Ústupek v zásadních otáz
kách pfi jednání s moci �e krokeffi na šikmou plochu, krokem 
na cestu, jejíž konec nelze dohlédnout. �o, co se dnes 
nů!e zdát nevyhnutelným aktem reálné politiky, uká�e se 



zítra jako poč,tek kapitulace. 
Stojíae 1 nadálo za praaovnílc;y legálních čs. vysílačů, 

vyslovuj ... • obdiv jejich práoi, pohotovosti a odvaze, soli
darisujeme se s nimi a vyelovujeme jia dllvěru~ 

Není omířenf • okupsnty. Pro svobodný lid není livota 
oa kolenou. 

Ftedáno tel•fonicky Os.rozhlasu 27.8.1968 v 19,30 hod. 
lhvyeiláno, 
/Archiv Ústavu./ 

0s. akademie věd k situaci 

Preoidiwn ČSAV projednalo situaci Akademie věd, její! 
sídlo je nadále obsaeeno cizími vojáky. 

"Olenové presidia ČSAV s pochopením a dojetím vyslech
li projevy nelíieh zákonných představitelů, zejména první
ho tajemníka ÚV KSČ!. Dubčeka. Chápeme situaci, za níi 
byla vedena jednání těchto představite!A T Moskvě - uvádě

jí v prohlášení. Xonwtatují, is nenormální stav, který v 
naší zemi vanikl vojenským obsazením zem~, těžce zasahuje 
i činnost naší vědy. Vyslovují přesvědčení, !e základním 
předpokladem normali•aos je neodkladný odchod cizích jed
notek„ t'Sit.uaoe, v ní! se ocitla ~e země nás nutí stř(zli
vě, realieticlcy a •ěeně se rozhodovat„ Takové rozhodování 
pochopitelně zabrnu~e i jisté Ústupky, zejména tehdy, roz
hoduje-li•• pod tlakem přeeily. Abychom však mohli rozhod
nutí, která za těchto t>Odmínek vzniklat reenektove.t, !'.GůsÍme 

mít sáruku, ~e tlaku. t,ho přesily nebude dále zneufito." 

Presidiu~.ČSAV zd~raZQUje, že podle jeho přesvědčení 
rozhodně nelze pfijmout kompromisy ani útu~ky v těchto 
bodeoh; 

- obnovení plné suverenity OSSR a neodkladný odchod 
všech cizích vojsk 

- za-0hování a dalŠÍ rozvíjení demokratických nrinoit:ó 
života a činnosti státu, strany a celé'. spole:Sno.sti 
bez jakýohkoli vnějších zásmnl. 

- důsledné respektování naší socialistické zákonnosti, 
zamezení jak~koli persekuce t~ch, kteří se neprovinili 
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proti zákonům naší ropublilcy, a naopak potrestání vl§eoh, 
kdo•• treatnýoh čim dopustili. 

To, co jsme prožili v minulých dnech, nemlžeme nikdy 
vymazat ze sv~ pam~ti, i kdy! třeba budeme nuceni o svých 
pocitech a 111Y~lenkáoh mlčet. I ve své další práci se budo
me řídit zásadou, !o povinností vědy a vědc,l. je hledat 
pravdu a jenom pravdu, a tuto pravdu také důalednň bájit. 

/Rudé právo, legální vydáni, 29.a.1968./ 

Presidentu CSSR a.L. Svobodovi 
prvnímu taj emníltu Ksll s.A. Dubl.Sakovi 
Járodnímu shromá~dění ČSSR 
XIV. sjezdu xsO 
Primátol'l2 hlavního měata Prahy 

Vyhnáni•• své budovy, pracujíce v Provizorních pod
mínkách, byli jsme d doposud jednotni ve sv~m odnoru 1 ve 

svých sympatiích a citech. Chceme v takov~to jednot~ setr
vat 1 nadálo. Je to těžké, ale pokusíme se o to. Cítíme 
totii, že zachování jednotnosti je politicky to nejdtl.leži
těj§í, oč je třeba v těchto dnech usilovat. Jde o jednotu 
naHch národll a předev§ím pak o jednotu vedení etrany a 
členstva strany a lidu. 

Nenlll.leme proto v této chvíli prohlásit nia ji!lého, ne! 
co jsme zastávali od prvního dne násilné okupace naší země. 

l. Plně důvěřujeme prvnímu tajemníku KSČ s. Alexandru 
Dubčekovi. Pochopili jsme jeho projev a chceme se řídit 
jeho polcyny, nebot v Alexandru Dubčekovi spatřujeme státní
ka nesmírně charakterního, čistého a lidského. 

2, I nadále však cho••• pojmenovávat věci 'pravými jmé
ny - čestnost čeanoatí~ lež llí, okupaci okupací. Nikdy ne
aílieme zapo~enout, čeho ae na nás dopustily vedení a armá
df pěti zemí Varšavského paktu. Je to neodčinitelné politic
ky i_morálně. Bylo zde zrazeno a ~ošpiněno ~říliš mnoho, e 
čim Jame spojovali sv, i1voty, ne! aby bylo mo!no z.anomenout. 

J. Chápeme proto výslel!ky moskevského jednání jako vnu
cený nátlak~ se kterým se neztotolňuj eme. 

4. Plně se stavíme za výsledky XIV. sjezdu, předevl§ťm 
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pak za politické hodnooení situace/•• dne 22.8.1968/ XIV. 
sjezd u1011áváme jako jedině platný, za jediné stranické 
představitele pak uznáváme ty, kdo! byli nv. sjezdem f'd
ně •Toleni do Ústředního výboru. Nikoho jiného, zvláště pak 

nikoho• těch, kdo v tě!kých dnech zradili, nejen!e neuzná
váme, ale se vší rozhodností 3e odsu:zujem&. Po!adujeme o:ta
miitý odchod okupačníoh vojsk a cizích bezpečnoatnioh slo
šek, a•• stejnou rozhodností trváme na plná náhradě škod, 
vzniklých okupací. 

5. Prohlašujeme, !e neustott.Píme z cesty, kterou n~e 
národy, strana, všichni lidé dobrovolně, svobodně a se vší 
odpovědností nastoupili od ledna letolíního roku. I nadále 
trváme na politických svobodách, bez kterých nelze demokra
tioký socialismus uohovst a rozvíjet. 

6. Po!adujeme, aby výsledky moekevstýoh jednání pro

jednal;y: parlamont, i:1v Jfárodní fronty, llstředni výbor KSČ, 
permanentní nv. sjezd KSČ, jakož i mimořádný sjezd KSS. 

7. Po!adujemo, aby OSlf projednala a odsoudila proti
právní oknpaoi OsSII. 

8. Zádáme neodkladné ovolání mezinárodní porad7 komu
niotiokýob a dělniokýoh stran do Prahy, Tato porada b;y měla 
projednat situaci T mezinárodním komunistiok,m hnutí a vzta
h,Y mesi komunistickými stranami, 

9. Poiadujamě, aby byla zajištěna bezpečnost a svobod
nf pohyb všech oběarnl. ltSSR, kteří •• neprovinili proti zá
kotům naší republik;v, 

10, V zájmu urychlené normalizace vnitmíoh poměrů T 
nalií vlaeti, žádáme primátora hlavního města Prahy, ab;y 
bezodkladně projednal• pfísleronýa'. velitelstvím okupač
ních armád, aby okupační jednotley, které násilně obsadil;y 
oídlo vydavatelství lllladé :tronty v Praze l, Panská č,6, 
tuto budovu neprodl&nil opustily a umo!nil;v nám,. abychom 
svou prací mohli spolupii.ao~it na brz~ou konsolidaci situa
ce, vyvolané násilnou okupací ČSSR armfldami 5 etátii. Var-
šavské dohody. 
Jedno1117alně schváleno shromálděním pracovnílcll. vydavstelatví 

a nakladateletví lllladá fronta. 
/Tištěný leták, 28 .8, 1968./ 
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•1, učitelé a studenti Yakult1 oověty a novináfotvi Iarlo
TJ' univereit7, shromážděni dne 28. srpna 1968 na veřejné 
stranické eobl.ai, jedno1111alně prohlal!uleme, 

V těiké eituaoi nedávno minulých i pfítomnýoh d!!ll 'r.f

nikt, 'r.feoké morální hodnoty lidu této země, které vetou
pí nejen do našich dějin, nýbrž i do historie lidského 
boje za svobodu & spravedlnost. S tímto vědomím etavíme 
•• plně za soudruh,y Dubček&, Svobodu a !lernílca a stojíme 
peT11ě n neneseními 14.ejezdu a nově zvoleným 1'.IV ISO. 

Jako občané evobodného státu a jako komunieté riale 
iádáme, ab7 byl p~ed námi 1 před celým avětae addrazněn 
fakt, !e doěaený &atup od některých prinoipl, za které 
jsme bojovali, je vnucený diktát, Navíc je moekevaké ko
lllW!liké podepeáno i někter/mi lidmi, • nimi! jako ěeotní 
oběané nechoeu IIÍt nio společného, 

Iú, uěitele a etudenty Ye.l!:ulty osvěty a novináfetT!, 
•• sYllllště dot/li moinoet omezení svobody olova a projevu. 
Prohlal!ujeme, le trválllo na udrieni základních oběenokfoh 
avobod, todifikovanfch VŠillli revolucemi Y MinUloati, přede
'YŠÍ• pak Velkou fíjnovou sooialistiokou revolucí, Trváme 
1 na 1iom„ aby zůstala za.ohovúa vysoká morální úroveň .na
ší tiskové, rolOhlaeové i televizní publicistiky, 

Ch,peme, le předetavitelé nal!í strany a vlády budOll 
usilovat i v dnešní těžké situaoi o uekutečněni epravedl1-
výoh poladavl<d, a ujišlujeme je svou plnou podporou. 8hoe
me ae zdriet proje..O. planého radikalismu 1 malomyslnosti, 
nepf1jmeme však iádnou formu kapitulace. 

Zádáme, aby 11v xsO okonooval se zrádci, kteří se svou 
kolaborao! na věky eneuotili. Neoheeme, aby syou pfítom.ností 
ve straně zneuotivali i nás, 

Děkujeme všem atudent".im 1 absolvent'úm naší školy, ktef! 

byli v těikých dnech na svých místech je.l!:o obětaví a nad
šeni publ1o1eté, věříme, le ani nadále se žádný z niob ne
prop;ljoí k hlásání něčeho, co se vzpírá svědomí a pravdě. 
Ve vysok:ýob morálních hodnotáoh zůstává naše největ!i eíla. 

Učitel~ a studéllti l'OI UI 
/Cyklostylo"l'aný leták./ 
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Vái!eni přátelé Literárních listů., 

redakce, která v posledních letech získela vaši důvě
ru, si v této těžké chvíli klade otázku, jak bude pracovat 
dál v podmínkách, které•• tak radikálně změnily. Chtěla 
by vám všem také říci, jak•• dívá na dnešní situaci, co 
si myelí o možnostech nás všech do budoucna. 

Prohlašujeme, 
Dohody, které po~ítají s jakoukoliv formou okupace 

českosloveaaké eooialiatické republiky jsou pro českoslo
venské národy nepfijatelné. Odmítáme moskevské komuniké, 
jež je v rozporu s usnesením XlV. sjezdu. Představitelé 
naší strany a státu jednali v neregulérní situaci bez spo
jení se svými národy a pod hrubým nótlakem. Vynucené do
hody nás neza,.,.,u3í. 

Suverenitu našich národ~ vidíme ve svrchovaném posta
vení jejich státních a politických orgál1Ů., jel vykonávají 
svobodně evé !unkee. Odmítá.ne proto podmínky, jež tuto 
avrchovanost fakticky popírají. 

Nelze pokračovat v ~olitice dúsledného vývoje k socia-
11otické demokracii a znovu přitom zavádět cenzuru. 

Redakce Literárních 11atil je odhodlána vydávat časo~i• 
jen tehdy, bude-li moci dále pracovat v souladu•• svým 
pfesvědčením a svědomím. Nepřistoupíme uf nikdy na 11rea
liat1ekou11 politiku filtrovaných pravd„ 

Ve chvilfch násilí se osvědčila jednota našich národů. 
Projevovala se aktivním odporem, YyZnačujíe!m slušnó lidi. 

Nedopuatme, abychom nyní, kdy násilí usiluje o avou 
legalizaci, jednali jinak. S puškami a p:ii,tolemi bychom 
sotvaco dokázali. Leda nesmyslné krveprolití. Hrdinství 
jedné chvíle je rematicky krásné, ale neúčinné a zbytečné. 
Hledejte hrdinství tr~alého odporu! BuOte nesmiřitelní, ne
poddávejte se, ale nepodléhejte hysterii! 

Vždyt ani v této reálné situaci nejsme bezbranní. Sedm 
dní okupace ukázalo, ~e naše národy jsou schopny vynalézat 
v nejtěžších podmínkách nové a nov~ zrů,.soby od~oru, nesou
hlasu a protestu. 

Vyzýváme dnes naši veřejnost a zejm~na mlad~ lidi, aby 
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pokračovali v těchto formách rezistence. Mlčenlivá demon
strace za ~ochodu nebo vsedě, !ivé noviny hesel a ~laká
tll ná ulieích, ve vJkladnÍéh skříních a na ~deeh1 bojkot 
okupantské ~ropagandy a projevy solidarit1 -všeoh pocti
vých lidí naší vlasti mají větší aílu, nei si myslíte. 

Nepřistupujte ne morálku oko za oko, zub za zub. Svět 
se přeev~dčil, !e neporazitelná aíls socialistického a 
demokratického Oeekoslovenska je v jeho etickém poatoli, 
hodném vyspělého evropského státu. 

Upevřrovat tuto mravní převahu za všech podmínek dnes 
i kdykoliv v budoucnu je náš trvalý program. 

Byli jsme s vámi! Jsme s vámil Buate • námi! 

Redakce a spolu~raoovníei 
Literó.rníoh lietů 

/LL, zvl6iltní vydání, 28 .a .1968 ./ 
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P r o v o 1 á n i 

předsednictva ltstředni ra!!;r odborl\ a ~ředsedů adb2;:!!

vÝcb svazů, 

Soudružl!;y a soudruzi, odboráfi, pracujici Oeskoslonnské 
socialistické republik;:,! 

Od tragické noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy vojska 

pěti zemi Varšavské smlouvy překročila protiprávně i,.aše 
hranice s obsadila ú,emi celé Oeskoslovenské socialistic
ké republilr;y, proživaji naše národy těžké a pohnuté cbvile. 
Od té doby žijeme v obavách o osud a budoucnost naši vla
sti, o osud socialismu v ~eskoslovensku. Tento tragický 
zásah má dslskosáblé následky nejen pro naši Oeskosloven
skou republiku, ale pro celé dělnic 11:é a pokrokové hnuti. 

Dnes, když pobližim& na přikoři, které nai!ie národy utrpě
ly, na probdělé noci a dni v obavách o osudy naši země, 
plně si uvědomujeme, jak všechen náš 114 touži po opravdo-
vé socialistické svobodě, jak jsou mu cizi všecbey formy 
násili. Prožité ponižani a urážlr;y naši národni hrdosti 
ještě vice sjednotily nóš lid kolem progresivniho jádra 

KS~ a vlády Národnibo shromážděni a Revolučniho odborové-
ho hnuti. 

Jednota a pevné odhodláni hájit a uhájit suverenitu 
našeho státu dávala silu představitelům státu, presiden-
tu republiky, soud:Nbu Ludviku Svobodovi, předsedovi vlá
dy soudruhu Oldřichu Černíkovi, předsedovi Národnibo sbro~ 
mážděni ooudrubu Josefu Smrkovskému při obtižnýcb jednánicb 
vedených v MoskVět naše myšlenky a city i naše d~věra pa
třily představiteli KSČ soudruhu Alexandru Dubčekovi. 
Pevni jsme věřili, že tito soudruzi, přes velmi těžkou 
situaci. zůstanou věrni svému liduf své komunistické stra
ně, pracujicim assR, a že nezklamou důvěru našich národů. 

Naše jednota i d~věra nebyla marná. Projevy členů de
legace po návratu z Moskvy nás přesvědčily, že v daných 
podminkách učinili vše, co bylo v jejich silách, že vyna
ložili všecbno úsili, aby práva a přáni našeho lidu byla 

aaximálně obhijena. s radosti jsme přijali zprávu, že 
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soudruzi Dubček, aenú.k, Smrkovský se mobli znovu ujmout 
svých funkci, do kterých byli demokraticky zvoleni, že 
naše legálni orgány mohou opět pracovat. 

Avšak oprávněný požadavek československého lidu, aby 
olrupačni vojska byla okamžitě stažena, nebyl splněn, Sly
šeli jste v projevu soudruha SVobod,y a Dubčeka krutou a 
pro nás nepřiznivou zprávu. Uznáváme, že jde o tiživou 
realitu, která nezáviai jen na nQši v~li a možnostech. Přes 
to na odsunu cizicb vojsk nadále trváme a nemů!eme souhla
sit s tim, aby jejicb odchod byl oddalován. Věřime vám, 
soudruzi, Ze učinite vše, a my vás v tom budeme podporovat, 
aby v dalšich jednánich byly ziskány zárulcy úplného odcho
du cizicb vojenských jednotek z našeho územi. 

Obracíme se k vá.i11t soudruzi a soudružky, odboráři, 
pracujici českého a slovenského národa, abyste zdstali na
dále pevni a jednotni v podpoře představitel~ našebo so
oialistickébo státu. V této době budeme stát pevně, jednot
ni proti provokacim, které by mobly vést ke ztrátám na 
životecb. Dále bojujme za naše nezadatelné právo sami 
si neomezeně vládnout a hospodařit ve své zemi. Náš bo~ 
ai vyžádal v posledních dnecb i oběti na životech. Probla
ěujeme slavnostně, při památce těch, Kteři obětovali swj 
život v boji za nám všem tak drahé zásady svobody a suve
renity, že těmto zásadám zůstaneme neochvějně věrni. 

Děkujeme všem pracujicim v továrnách, zemědělstvi, 
stavebnictvi, dopravě, v potravinářském pr~elu, zd.ravot
nietvi, obcbod~, službách, v orgánech státni správy 1 všem 
dalšim praoujicim ze jejiob pevný a rozvážný postoj, za 
jejich obětavé úaili, aby přes všechny obtiže byly zajiště
ny potřeby naši společnosti. 

Jednota a naše pevné odhodláni byly možné 1 proto, ze 
jsme byli soustavně o všech událostech informováni. Pro-
to naše vřelé poděkování patří také pracovníkům rozblasu, 
televize, tisku a všem těm, kteří umožnili. aby přes veške
ré překážley mobli plnit své ddležité posláni. Věř:ime, že 
i nyni učini vše pro podporu našich etátniltů, kteří usilu
ji nadále, aby socialismus měl svoji lidskou tvář. 
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Větime, že i nadále učinite vše pro to, aby chod naěi 
výroby byl uveden do pořádku, aby bylo zabezpečeno všet 

co naši pracujici a občané našeho státu potf>ebuji. 
Naše jednota byla upevněna v pohnutých dnech, které 

vstoupi do historie čeakébo a slovenského národa. 
Upevň~jte dále naši jednotu., naši rozhodnost a naši roz

vážnost. 
Pokračujme dál v procesu obrody společenského a poli

tického !ivota - pokračujme dál v ~lněni akčního programu 
Komunistické strany eeskoslovenska, vytvořme všechny před
poklady, aby byl splněn i program Rovolučnibo odborového 
hnuti. 

Celý pokrokový svět stál v těchto poh~utýcb dnecb s 
námi. Odboráři bez rozdilu politické přislušnoati denně 
prokazovali solidaritu s Oeskoelovenskou socialistickou re
publikou, I jim patří v této cbvili naše poděkováni, 1 j:lm 

zaailáme naše soudružské a bratrské pozdravy. 

Jednot o u R O R - z a soc i al ismu s, 
z a s v ob od u a s u ve r e n 1 tu č e a k o sl o-
v. n s k é s o Ci al i st i C k é rep u b li k Y• 

Praha 28.8.1968. 

Poslan~wa Národnibo shromážděni ČSSR 
v P_r a_z e 

28.8,1968, 

Váženi soudruzi pos1anc1l 

Pracujici závodu ČKD Polovodiče v Nuslicb vám děl<uji 
za neohrožený postoj a statečnost v tak těžké dob~. kte
rá byla způsobena vpádem cizich vojsk na naše územi. 

Nedopustt&, aby z našeho veřejného života zmizely oso
by, kterým jsme od ledna věřili. Nezmiřili bychom se se 
změnami, které by byly vynuceny okupanty ve funkcích čle
nd vlády, Národnibo shrom.Ažděni a ve všech ostatních fun
kcicb, do kterých byli všichni i'ádně zvoleni a ustanoveni 

podle naši ústavy. 
Vime, že v současné době není možné okamžitě zbavit 
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:funkci všacbny Kolaboranty a zrádce Oeskoslovenského lidu, 
ale dejte nám svým způsobem na vědomi, že ne od nich dis
tancujete~ 

Máte naši plnou důvěru! 
Bude-li jakýmkoli způsobem omezována nebo zr.emožňovó.na. 

práče ve všech .státnicb a veřejných orgánech, js;ne rozhod

nuti vyvolat ~nerálni stávkU. 
Jsme přesvědčeni o hluboké pravdě citátu, který by mě1 

b:ýt posilou všech lidi dobré vUle na celém světě: 

"Z.a.mysli-li se lidstvo, nastává nová epocha dějin; a 
lidstvo se nad osudem. Československa zamyslelo"~ 

Za pracujici c.p. eKD Polovodiče: 
Stávkový výbor 

org.čis.104-03-ll 

Zóvodni Výbor ROil 
~KD Praha ::. p. závod polo

vodiče 

Preba 4, Budějovická 64. 

S t a n o v i s k o 
EĚ!2~!dn!~~a Obvodn~_2dborové rady y_E~~~~-~Q_ 

Předsednictvo odborové rady na svém mirno~áUném zase
dáni projednalo a plně uvážilo projev presidenta republi
lcy Ludvika Svobod,y a prvního ~ajemnika 1lV Komunistické 
strany ~askoslovenska A. Dubčeka. Současně jsme projednali 
1 resoluce ze základních organizací Revolu~niho odborového 
hnuti a jejich stanoviska- PředGednictvo odborové rady p!'Q

~o považuje za svou povinnost prohlásit: 
Plně si uvědo~ujeme obtižné postaveni našich předsta

vitelů na moskevskych jednánich. Vimet že jejich rozhod
nuti byla ovlivněna hrubou moci a vedena uvážer.im,aby ne
došlo k ohětem na životech našich žen a děti. které jsou 
tim nejdražšim, co :náme. Vyslovujeme plnou důvěru presi
dentu eeakosloveneké ~epubliky L. Svobodovi a soudruhům 
Dubčekovi, Černikovi a Smrkovskému. Proto co nejrozhodněji 
ojmitáme všechny názory některých jednotlivců, kteří by 

k: nim chtěli vyvolfwat nedůvěru. 
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lladále :považujeme :plněni akčního :programu ÚV KSČ ne 
v :prol<lamacicb, ala ve svém der.ním kont.ni za základní li
nii v celém :politickém a bospodáfakém životě naši ~eakoslo
venské re:publilr;y, 

Za jedinnébo představitele Komunistické strany Oesko
slovenska uznáváme nové zvolen;ý ústřední výbor na mimořád
ném XIV, sjezdu. Plně osvědčil v těžké době srnj poctivý 
vztah k tužbám a zájmům našicb národů, Jednoznačně se pro
to stavíme i za závěry sjezdu. 

Za základní piliře našeho politického života považuje
me svobodu, suverenitu a humánní demokratický socialismu.a. 
Vyžadujeme proto úpln;ý odchod cizích vojsk armád Varšavské 
smlouvy v co nejkratěi době. 

Zádáme ťtatředni radu odborů a Pražskou odborovou radu, 
aby Světové odborové federaci sdělily náš protest za to, 
že nečinoě přihližela k pošlapáni všech lidských práv a 
svobod v Ceskoslovonsku ao1ž by proti tomu protestovala, 

V Praze dno 28. srpne: 1968. Předsednictvo 

Obvodní odborově rady Prahy 10 

PracovnikO.m legálního svobodného rozhlasu, 
televize a všem redaktorllmt 
kteři v nejtěžšiob cbviliob 
!!.Y:li • námi 

Váženi soudruzi! 

našich národů 

28.8.1968 

Všichni pracujici závodu ~KD Polovodiče v Nuslicb se 
skláni v obdivu před Vaši odvahou a nezlomoou rnli bájit 
spravedlivou věc všech poctivých Oechoslovákll od po6átku 
vpšdll cizicb vojsk na naše územi. 

Vaši zásluhou se nepodařilo okupantům rozvrátit naši 
Jednotu a způsobit chaos, který by znamenal konec všem na
nějim v pokračováni ideálů humánního socialismu a vůbec na
stoupené oesty po lednovém plénu. 

Nemůžeine docenit Vaši obětavost a pracovni VYJ)ěti v té
to mimořádně těfké době, ,11le slibujeme Vám, že nám budete 
vzorem při plněni našich úkolů. 



- 4'3 -

Vytrvejte 1 nadále v této nedocenitelné vlastenecké 
práci. Chceme slyšet pouze Vaše hlasy, vidět Vaile tvář<! a 
čist Vámi psané řádk;y. V připaaě, žo budete pracovat na ji
ných úkolech, doporučt<> takové lidi, ltteři Vás dástojně a 
čestně zastoupi. 

Nebudete-li moci sdělovat pravdu 1 která bude umlčena 
jak;ýmkoliv omezenim, nesdělujt<> raději nic. 

Nebudeme-li čist Vámi psané řádlcy, vidět Vaše tváře a 
slyšet Vaše hlasy, které budou násilně umlčeny, j,,.... roz
hodnuti vyvolat na Vaši obranu generélni stávku. 

Jsme s Vámil 

Za pracujici o,p. OKD Polovodiče, Org. čis. 104--03-
ll 

Závodni Výbor ROl! 

Závodni výbor ROH 

CKD Praha n,p.závod 
Polovodiče 

Praha 4,Budějovická 64 
stávkový výbor 

OKD Praha oborový podnik Závod Lokomotiva-Sokolovo 
Praha 9 - Vysočany, Oeskomoravsl!:Á č,,?05 - Tel,822185 

Titl, 
Ostředni rada odborá 
nám. G. Klimanta 
P_r_a h a3 - ~ižkov 

28,8.1968 

Pracujici závodu OKD Lokomotiva - Sokolovo vyslechli 
informaci o průběhu jednáni v Moskvě a projevují zásadni 
nesouhlas s přijatými závěry. 
~ádáme o projednáni a přijeti těchto bodů: 

l. Zaručeni normálni funkce právoplatně zvolených 
orgánů, t.j. presidenta republiky L, Svobody, 
vlády republiky pod vedenim s.O. Oernika, národ
nibo shromážděni pod vedenim a. Josefa Smrkovské
ho, ÚV NF se a. Krieglem a ÚV KS0 s prvnim tajem
nikom s. Al. Dubčekem, 
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2, Uznáni nového ÚV KSČ, zvoleného na mimořádném 
XIV. sjezdu. 

?• 2ádáme úplný o~cbod okupačnich jednotek z územi 
esSR včetně jejich politických a bezpečnoetnich 

složek a poskytnuti náhrady způsobených škod. 

4, Okamžité odvoláni z funkci všech kolaboranttl a 
zrádcd, kteři již nikoho nezastupuji• 

5. Zaručeni všecb občanských práv a demokratických 
svobod občanů naši republiky a poskytnuti ochreny 
všem, kteři se v polednovém vývoji a zvláště v 
poslednim týdnu veřejně společensky angažovali. 

6. UznAni naši svrchovanosti a vlastni specifické 
cesty k socialismu v ducbu akčnibo programu K8Č 
a programového prohlášeni vlády ~SSR, 

Současně vás, vážení soudruzit ubezpeču~em.e, že za vá
mi pevně stojime, vyžadujeme si vaše dalši stanoviska a 
slibujeme, že neučiníme zatím nic, co by dnešni složitou 
situaci v naši zemi dále zkomplikovalo. 

Za ZV ROil 

Kulišek v.r. 
Za vedeni závodu 
/podpis nečitelný/ 

~Iárodni sbromáždéni 
Vláda republiky 
ÚV KSČ 
xr,r. sjezd KSČ 

B!~2!~~-&_aktivu funkcion!ň! 

S pohnutim jsme vyslechli projevy ss. Svobody a Dub~e
ka a s rozhořčenim odsuzujeme nadiktované moskevské koCUJni
ké. Po věrolomné okupaci, únosu našich představitelů a ná
sili konaných okupačni~í vojsky je akt nelidského nátlaku 
na naše představitele dalším důkazem mocenské politik,y 
vládnoucicb kruh~ SSSR, které nevábal,Y obětovat lidské ži
voty i naše tradični pf~telské vztahy k lidu velkého slovan
ského národa. 

Náš lid, který prožil zklacini zrady Mnichova v r.1939t 
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je dnes jednotnj-- a odhodlaný neem.iřit se e postupnou olm
paci bývalého přítele. 

Vyslovujerae našim představitelům Svobodovi, Dubčekovi, 
Černíkovi i Smrkovskému poděkováni za statečnost během ne
rovného jednáni v Moskvě a ubezpečujeme je o naši plné pod
poře ve společném boji za obnoveni předokupačnibo života 
našich zemi. Nadále těmto našim představitelům plně důvě
řujemet nelllŮžeme však přijmout obsah a formu moskevského 
komuniké. 

V zájmu zachováni jednoty našeho lidu žádáme zveřejně
ni všech i dilčicb dohod ze všech jednání se zástupci oku
pačniob zemi. 

Proto prohlašujeme: 
l„ Nikdy se nesmiřime a okupaoi našeho území a trváme na 
okamžitém. a bezpodminečném odchodu okupačnich vojsk. Od
stranětÚ okupace je prvnim předpokladem normalisace živo
ta v naši vlos~i. 

2. Chceme: slyšet celou a plnou pravdu a to neprodleně o 
všech í dilčich dohodách. 

3. Stojime plně za jednánim XIV. sjezdu KSO, za Ó'střednim 
výborem, voleným na tomto sjezdu a ztotožňujeme se ae sjez
dovými doku~enty. 

4. Ve své zem1 budeme uvádět v život" v plné šiři ak:čni 
program KSČ přijatý na dubnovém zasedilni Ó'V KSČ. Chceme 
realisovat socialismus s lidskou tváři. 

V Praze dne 28.8.1968. 

Aktiv funkcionářů KSČ, ROH 
a ostatnicb organisaci NF 

závodu Tesla Strašnice 



_!_ani f e a t sedmého dne 

Vzhledem k situaci, za niž se rozhoduje o životě nebo 
smrti obou našich národ~, zaměstnanci závodu ~••la Hloubě
tín, dělnici a technici, komunisté a přisluanici ostatnioh 
složek D provedli hlasováni, kterým~ za sebe a vši
chni dobrolll&d,y vyjádřili tímto swj postoj a nejhlubši 
přesvědčeni: 

1. Podporuji a plnou dll.věrou svého presidenta Ludvika Svo
bódu, prvniho tejemnilca ůV JtS!l Alexandra Dubčeka, svou 
vládu vedenou Oldř1cb.,.. 1lernikem, předsedu NS Josefa 
Sarkovakébo, li!' vedenou l'rentililcem Krieglem. 

i!. Sto jia '"' all:llnim progl'- ml! a za 1'V ml! zvolen;tm na 
xn. mimořádném sjezdu atrany. 

3. Sl1bu;j1, h za vi!eob okolnosti sachovám rozvahu a nevy
vol.u incident s přislušnil<;f ozbrojeojcb jednotek pěti 
stát,l. a nenechám se nik;ýa a nii!im vyprovokont. 

4. Slibuji věrnost soeielis1111 s lidskou tváři. 

5. Požaduji zaobovat samostatnoett eelistvoett suverenitu 
a ob<Íanské svobody 1lSSI!, 

6, Požaduji, aby ei•i vojaka opustila v nejkratši době 11ze
mi essa se zárukami vy jádřenj,ni tí.Joto m$m slibem. 

7. Jsem připraven za tyto své ideje a za tento svůj slib 
položit i swj život. 

Výsledek našebo hlasováni zasiláme Národnimu sbrol!láž
děni assR, závodllm Prahy 9 a veřejným sdělovacim prostřed

kům s výzvou, aby se připojily k tomuto manifestu a proved
ly všelidová hlasováni. Odhlasujeme tento mani:.ťest v dneš
ni d.en. 

V Praze 28. srpna 1968. 

Ztt zt111lěstnance Tesly Eloubětin; 

OV KSČ ZV ROH Vedeni závodu ZV ess ZV SPM 
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S nesmírnou bolesti, ale i hofkosti jsme ,rysleehll 
rozhlasový p:.-o jev s, Alexandra Dubčeka, Plně cbápeu to, 
co řekl, i to. co zatim Mci nemohl. Jsme věak přenědě•ni• 
že za daných podminek a za daného poměra sil dosáhl svýa 
neohrožen;ýln, statečn;tm a čeatn;ta postoje• maxima, 

Nesouhlasime však s formulaci komunilté o jedrulni naši 
a sovětské delegace v Moskvě, která. frázemi zatemňuje pra
vý stav věci a již spolupodepsali lid4, l<teři v t6 době již 

neměli k podepsáni tak závažného a osudového dokumentu řád
ný mendát, tudiž také nikoho nezastupovali, 

Znovu potvrzujeme, že za jediného a nejvyššibo předsta
vitele Mlli •trru:,y v nynějši aituaci považujeme XIV. sjezd 
KS/la jim zvolený ústředni výbor, Bez výhrad se stavilae za 
dosud jim přijatá usneseni, 

Samozřejmě, že 1 v našem. závodě budeme normalizovat 
pracovni podminky talt, aby ěkody vznikl.é nanormálni situaci 
a nezaviněné p:racujioimi1 byly co nejdřive odstraněny. !lo 

ovšem předpokládá okamžitý odchod okupečnicb armád z úa
mi OssR. 

V Praze, dna 28. srpne 1968, 

ZO KSč Vedeni závodu ZV ROii 
Tesla Holešovice, závod 7 - Vršovice 

Předsedr.ictvu ÚV KSO, 
Národnimu shromážděni OssR. 
Vládi! republik>f. OssR __ 

Váženi soudruzi, 

s hlubokým soustředěnim vyslechli jsme projevy našeho 
presidente OssR L. Svobody e prvého tajemnita KSl! s. A, 
Dubčeka. Vycházejíce ze současné reality, která znemožnila 
svobodné rozhodováni našich představitelů, jednajicich v 
Moskvě, a všecb slov z učiněných projevů, prohlašujeme, že 
se plně stavime za našeho prvého tejemnika KSO s, Dubčeka, 
za všechna usne sen i leg á 1 ni ho mi
mořádného XIV. sjezdu KSČ, za presidenta Č8SR soudruha 
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Svobodu, za naši vládu v čele se s. ~ernikem., Národni shro
mážděni v čele se s. Smrkovským., národni frontu v čele se 
s. Krieglem a všechny legálni. demokratickou cestou zvole
né představitel& našeho, tak drahého československého stá
tu. 

~ádáme Vás, váženi soudruzi, abyste zvláětě v těchto 
velmi závažných cbvilich pro naše budouci osudy, ve svých 
f'unkcich setNal1, dovedli tak náš lid legá1ni cestou k 
vytčenému demokratickému socialismu. 

Trváme na okamžitém odchodu okupačnich vojskt která 
hrubým způsobem pošlapala naše svobody a ovlivnila m;yšle
ni a citěni všeho našeho lidu. Žádáme o urychlené zaplace
ni věecb škod, okupanty na našem území způsobenýcbt i kdyi 
ji~ nikdy a žádným zpásobem nelze odškodnit a nahradit ži
voty našicb nevinně zavražděných děti a občanů! 

Vyslovujeme zásadni nesouhlas s komuniká, které bylo 
podepsáno na z4věr jednáni v Moskvě. Moskevský diktát ni
kdy nepřijmeme t 

Věřte nám, my věřime Vámi 

Za 902 pracujicich závodu Kablo Hostivař 

ev KSČ ZV ROH Vedeni závodu 

V Hostivaři dne 28,8.1968. 

Tuto rezoluci podepsalo celkem 540 pracujicicb našeho zá
vodu, kteři pracuji v ranni směně. Podpisy zaměstnancd z 
odpoledni a noční směny budou dodány zitra. 
Originály podpisů jsou připojeny k rezoluci odevzdané 
ITT' KSČ, 

Za: správnost: 
ev x:se ZV ROH 
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Závodní organisace Komunistické strany eeakoslovenska 
n.p. Závody na výrobu vzduchotechniclcych zařizeni -

________ ,~!!,VOd l<!a"l"'"'"""i~c"e'-------··-------

Společné stanovisko výboru 
ZO KS0 a ZV ROH 

~střední rada odboru 
Pr a b a 

28.8.1968 

S pocity hlubokého nesouhlasu jsme vyslechli znění ko
muniké o výaledcicb moskevského jednáni. 

Projevy soudruhů Svobody a zejména Duhčeka nás však 
přesvědčily o tom, ze v daném okamžiku neni l:lOžno jednat 
jinak. To si vyžaduje tvrdá, smutná realita těchto dnů, 

Zůstala jen vira, že naše legálni orgány najdou noj
schůdnějši východisko z dané situace. Chceme jim k tomu dát 
potřebný čas. 

Rezolucemi poslodnich dnů jsme dali našim zákonnýla před
stavitelům plnou důvěru a postavili jsme se za dosavadni 
výsledky permanentnibo mimořádnébo XIV. sjezdu KS~. Celý 
národ projevil v těchto d.neeb svoji vůli tak jednoznačně, 
jako nikdy dosud. Hlasovacimi liatky těchto dosud nejavo
bodnějšicb voleb naši historie byla česky i azbukou napsa

ná hesla, volebnimi urnami se stalj- ulice všech našich měst 
a vesnic. Nikdo z nás neslevi z takto projevené vůle a dů
věry ani pismeno. Jsme i nadále všichni za svými představi
teli a věřime, že i oni jsou s námi. !e nepřipusti, aby 
tak draze ziskaná jednota národa a důvěra v jeho komunis
tickou stranu byla narušena. Budeme však i při plné dů.vě:f-e 

v naše představitele dbát, aby ani na okamžik neustali bá
jit akčni program strany a polednový vývoj 1 když vime, že 
uskutečňováni idei bum.anitníbo socialismu bude tělši a 
zdlouhavějši. 

Trváme na tom, aby probihajici XIV. sjezd strany řekl 
své stanovisko k dnešku. Jeho delegáti maji naši důvěru a 
věřime, že nepřipusti, aby socialismus v to~to státě zase 
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ztratil svoji lidskou tvář. 
Ztráty způsobené naše111U bospodářetvi okupanty jsou 

obrovské. Je na každém z nás. abychom je sami ještě nazvět
šovali, Je proto nanejvýš nutné, aby postupná ru>rmalizaca 
zavlidla i v běžném pracovnim životě ústavu a technického 
úseku ZlVZ co nejdřive. I to je přikaz dnešni hořké doby, 
platici od vedoucich přes techniky až po dělniky, 

Proto Ještě jednou pro všechny ty, kteři v dnešnich 
dobácb bledaji východisko ze zoufalé situace: 

Jal!IO nadále všich?rl. jednotně s Vámi, pokud i Vy 
budete s námi! 

'ZV ROH ZO KS1l 

Zaměstnanci Metalurgických závodů n.p. v Praze 10 Straš
nicích předl<ládaji ltstřednimu výboru KS1l, 1'l!O a Národninm 
shromážděni tuto rezoluci! 

1) Považujeme podminky, které komuniké o moskevských jed
nánicb stanovi, za nepřijatelné pro naši stranu a oba
naše národy.

2) Dohodu spolupodepsali lidé, kteři " té době již neměli
k podepsáni takového dokumentu řádný mandát a tudiž ni
kobo nezastupovali.

3) Znovu potvrzujeme, že za jeainého u nejvyššího předsta
vitele naši strany v nynější situaci považujeme XIV.
sjezd a žim zvolený ústřední výbor. Bez výhrad se stavi
m.e za dosud jim přijatá ustanoveni�

4) Povazujeme nadále plněni akčnibo programu za základni
linii práce strany a plně cto.jime za výsledky, jichž
jsme při jeho plněni od lednového pléna ÚV K.se dosáhli.

5) �á.dám.e, aby neprodleně pokračoval ve svém jednáni XIV�
mimořádný sjezd a zaujal stanovisko ke vzn1klé situaci
v naši zemi. Předpokládáme, že bude stejně jako dosud



- 4-U -

vycházet ve svém jednáni ze základnicb zájm/i obou 114-

šicb národů. 

6) Jsme si vědomi složitosti a obtížnosti moskevskýeb jed
nání a proto nadále Vyslovujeme plnou dúvěru soudruhdm 
Svobodovi, Dubčekovi, Oernikovi a Smrkovskému a žádá
me je, aby za všech okolnosti setrvali ve svých stra
nic\cych a státnicb funkcicb. 

7) Požadujeme okamžitý odchod cizieh vojsk z našeho úze
mi (případně stanovení term.nu co nejkratšího odchodu 
a oznámeni našemu národu). 

8) Požadujeme v plné výší náhradu všech škod, způsobenýeb 
okupačními armádaCJi SSSR, NDR, BLR, MLR, FLR. 

Schváleno všemi zaměstnanci dne 28. srpna 1968. 

Vedeni závodu ZV ROH 

Os. automobilové opravny, Národní podnik bl. města Preby 
Závod č. 2. U seřadiště_7, Praha - Vršovice 

28.8.1968 

Zaměstnanci závodu OSAOt závod č.2 v Praze 10 ve Straš
nicioh se zájmem a netrpělivosti vyslechli Kowniké moskev
ského jednáni, projev presidenta republiky s. Ludvika Svo
body, jakož i soudruha Alexandra Dubčeka, prvoiho taje:nnilca 
KSO. 

S plným pochopením složitosti a nesmirné obtížnosti 
těchto moskevských jednání, projednali zAvěrečné komuniké 
a oba projevy našicb nejVyššicb představitelů stra,:,;y a stá
tu na své schůzi dne 28. srpna 1968. 

Z toboto shromážděni vyslovuji tyto své názory e sta
noviska: 
1) Podmínky obsažené v komuniké považujeme za nepřijatelné 

i s uvážením všecb okolností a nátlaku, ve kterém mos
kevská jednání probihala. 

2) Pro dalši řízeni a vedeni naši republik;y a KSe vyslovu
jeme plnou podporu a dUvěru soudrubilm Svobodovi, Dubče-
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kovi, Oerníkovi, Smrkovskému a Krieglovi. s přesvědčením o 
nctnosti společného a Jednotnébo úsill ve věci obhájeni 
suverenity našebo státu~ 

3) Znovu, prohlašujem, že jediným a právoplatným představite
lem KBO je mimořádný XIV, sjezd a jim řádné zvolený ústřed
ni výbor K&!:. Bez výhrad podporujeme všechna usneseni až 
dosud přijatá XIV. sjezdem. 

4) ~ádáme maximálni urychleni odchodu vojsk Varšavské smlou
vy a v~ech osob s timto souvisejicieh z úze~i našeho stá
tu. 

5) Jako základní linii plně uznáváme a podporujeme přijatý 
ekčni program, jakož i všechey výsledky, ktecyob bylo od 
lednového pléna 1lv KS/l dosaženo. 

6) ~ádlune, aby byly vyčísleny všechny hmotné škody, vzniklé 
obsazením republiky armádami Varšavské smlouvy a nekom
promisně požadována náhrada těchto škod u všech na inva
si zúčastn~ných států. 

Tuto rezoluci schválilo celkem 112 přitomných za
městnanců našeho provozu. 

ústřednímu výboru KSC 
Národnímu shromážděni ~SSR 
!!!~!-~§§R,,_ _____ _ 

S hořkosti a pocitem křivdy vyslechli jsme komuniké 
o jednání mezi představiteli ~SSR a SSSB.t projev našeho 
p~esidenta republiky s. Ludvika Svobody a projev našeho 
prvniho tajemnika ÚV KS~ s, Alexandra Dubčeka. 

Z celozávodni scbůze, svolané 28.8.1968 posiláme vám 
tuto jednomyslnou resoluci: 
1~ Bezvýhradně věřime soudruhům Svobodovi, Dubčekovi1 ~er

nikovi, Smrkovskému a ostatním soudruhům, kteři jednali 
v Moskvě jménem našich národů a z pověřeni našich náro
dů. 

2~ Slibujeme podporu jejich dalšímu jednání a prohlašuje-
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me, !e co oni rozhodnou, rozhodnou í z vůle naši a 
našim jménem. 

!h Cbápeme komuniké jako akt našim národwn vnucený 11a ne
normltlnich okolnosti. 

4. V žádném připadě nesoublasime • tim, že nás při moskev
sl!;j-eb jednánicb zastupovali také lidé, kteři pro tato 
jednáni neměli od nikobo pověřeni a jednali tedy sSllli 
za sebe. !ádáme, aby ti to lidé měli po této národni tra
gedii konečně odvabu odejít z veřejných i politick;ýcb 
funkci. 

5. Hlásíme se k usnesení lednového pléna 1lv KSČ, stavime 
se za akěni program KSO a Prob léšeni vlády ČSSR, které 
se staly záležitosti celébo národa. 

6, Plně soublaaime s problášenim mimořádného xrv. sjezdu 
KSČ. 

Sjednoceni jednáním z pozice síly slibujeme znovu našim. 
vrcholným, řádně zvoleným orgánům plnou podporu v jejich 
dalšim konáni, 

Jménem 1826 zaměstnanců n,p, TOS Hoat1ve.ř, 
nositele l!ádu práce: 

Národninn; shromážděni Československé repul,_!iR 

Váženi soudruzi, 

tak jako všichni poctivi občané Oeskoslovenské socia
listické republiky s ~ozhořčenim odmitáme komuniké z mos
kevského jednání. Viroe, že bylo přijato naši delegaci pod 
nátlakem sil, kterj-"1:1 za situace, která se vytvořila, neby
lo možno čelit. 
Plně se ztotožňujeme se závěry XIV. sjezdu Komunistické 
strany ~aekoslovenaka a požadujeme, aby tento sjezd. jako 
permanentni, projednal vzniklou situaci a zaujal k ni svo
je stanovisko. 
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Požadujeme 1 aby sjezd projednal možnost svoláni schůzky 
představitelů všech komunistických stran světa na územ.i 
esSR, neb neutrálni půdě k projednáni vzniklé situace v 
našem státě. 

!ádáme o oksmžitý odchod c i z i c h okupačnicb vojsk 
z naši samostatné republiky. 

~ádáu, aby vláda a Národni shromážděni assR mohla Vykoná
vati svobodně a zákonným způsobem své funkce~ 

Požadujeme, aby zajištěni a internovani občané nsši repu
bliky dnem okupováni, byli okupačnimi vojenskými úřady pro
puštěni na svobodu a aby nadá1e bylo zastaveno dalěi za
jištováni a internováni občanů. 

Požaduje..,, aby vláda esSR vyžadovala náhradu a úplné za
placeni všech škod, způsobených nezákonnou okupaci naši 
vlasti jednotkami pěti států varšavské Sllllouvy. 

Vyslovujeme plnou podporo ústavnim představitelUll\ ČSSR1 
zejména presidentu republiky arm. gen. Ludviku Svobodovi, 
prvnímu tajemníku ŮV KSe Alexandru Dubčekovi, předsedovi 
NS Josefu Smrkovskému a předsedovi vlády Ing. Oldřichu 
l!ernikovi. 

V Praze dne 28.8.1968, Podnikový výbor ROH 
Montované stavby n.p. 
Praha 1, Revolučni 7 

Reaol~ce zaměstnanců KonStrukce rozvadě~Ut přiatrojů a 

usměrňovačd EPII - Mod~r~·~L.-------------

Zaměstnanci konstrukce rozvaděčů, přístrojů a usměrňo
vačů vyslovuji plnou důvěru naši legálni vládě, soudruhW?l 
Svobodovi a Dubčekovi, avšak zásadně nesouhlasi se závě
rečným komuniké zjednáni v Moskvě. 

l) Trváme i nadále na bezpodmip.ečném a okamžitém. odchodu 
okupačnicb vojsk. 

2) ~ádw dplnou náhradu škod vzniklých okupaci naši re-
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publik;y. 

3) Stojime za výsledk;y jednáni XIV. mimořádnébo sjezdu 
J!Ell a tento pova~ujeme za právoplatný. 

4) Požadujeme, aby jednáni o násilném přepadeni Ossa by
lo dáno na pořad jednáni OSN. 

5) Požadujeme, aby občanům 1!ssR byla zaručena všechna 
práva, která jsou zakotvena v ústavě aSSR, včetně svo
body tisku a svobody projevu. 

iádáme 1'Ro, aby okamžitě k této resoluci zaujala Jas
né stanovisko v legálnim čsl. rozhlase, tisku a připadně 
televizi. 

V Modř,meeb dne 28.8.1968• 

Elektr opři s~ r o jt národní podnik 
závod v Modřanech 

Cstředni rada odboru 
P r a b a 

28.8.1968 

V přileze Vám zasilámo text prohlášeni zaměstnancd 
n.p. Elektropřistroj Modřany ze dne 28.8.1968. 

Očekáváme od Váa jakožto vrcholného odbor. orgánu, že 
urycbleně zaujmete nekompromisní stanovisko k událostem 
v naši vlasti a že představitelé Cstředni rady odbor~ v-y
stoupi ae zásadnim stanoviskem a seznámi s nim v Ča. roz
hlase a televizi veškeré členstvo ROH. 

~eká.me na Vaši rychlou a nesmlouvavou akci a jsme 
s pozdravem 

Pravda vitězil 

ZV ROII 
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28.8.1968 

!!_!!_S o l U C e 

Na dnešni společné schůzi ZV ROH,CZV KSČ a vedeni pod
niku n.p. Elektropřistroj Modřany byla přijata následujici 
resoluce: 

Zdravime naše představitele, zejména presidenta Svobodu, 
s. Dubčeka, Černika a Smrkovského po jejich návratu z Mosk
vy a ujišt'Ujeme je, že věříme, že dělali všechno, co mohli, 
aby v nerovných podmínkách zvolili pro naše národy nejmen
ši zlo a že mají i nadále naši plnou důvěru. Tuto důvěru 
chceme vyjádřit tim, že přes naše zklamáni zachováme podle 
jejich přáni klid a pořádek, zůstaneme jednotni a s naději 
budeme očekávat dalši vývoj události. 

Přesto považujeme za nezbytné svobodně prohlásit před 
celým světem, že mimořádnou situaci vnucenou našim před
stavitelům neuznáváme a našimi požadavky i nadále zůstáva
ji: 

1. Co nejdřivějši odchod všecb cizích vojsk 
2. Plná náhrada všech způsobených škod 
3. Důsledné vyloučeni všech zrádců a kolaborantů z na

šeho středu 
4. Plné zachování všech občanských svobod a lidských 

práv 
5. Pokračováni obrodného demokratického procesu nastou

peného v lednu 

~ádáme naše představitele, aby nás otevřeně a pravdivě 
informovali o průběhu i podmínkách vzešlých z moskevských 
11 jednáni" - naše národy si to za týden statečného a rozváž
ného postoje plně zaslouží a plná informovanost o tom, co 
bylo a o přijatých závazcích nám ulehči chápáni toho, co 
přijde. 

Apelujeme na prokázané morální a charakterové vlastnosti 
našich národů, aby toto stanovisko podpořily a znemožnily 
tak vyplout na povrch bezcharakterním jedincům, kterým se 
nejedná a ani nikdy nejednalo o socialismus, ale jen o osob
ní prospěch. Proto s rozhořčením přijímáme, že pod moskev
ským komuniké jsou pod•8psáni i lidé, kteří ztratili právo 
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nás zastup-0vat. 
Za jediné oprávněné představitele považujeme ty, kte

ré zvolil legálni Xrif. sjezd K...~, za jebož dosavadni vý
sleďk;y se plně stavi~e. 

~ádáme, aby jednáni mimofádného XIV. sjezdu okamžitě 
pokračovalo a zaujalo stanovisko k situaci vzniklé ve stra
ně a státě. 

Nenormálni situace byla vyvolána vpádem vojsk na naše 
územi a bude normalizována jen jejich odchodem. 

Se Svobodou, Dubčekem} Černíkem a SmrkOV$kým za svobo
du - pro ko.ždébo obcana i pro celou naši vlast! 

Byli jsms a budeml 

CZV LS1! Vedení podniku 

Zasláno: 
Národnímu shromážděni Praha 
Předsednictvu vlády Praha 
ÚV KE1! Praha 
8. Ludvik Svoboda - president ČSSR 
Čs. rozblas - svobodný Praha 

ZV ROH 
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lfárodn1au sbrollllldfn! CSS!! 
Vládl republii;y CSS!! 
ďetřodn! radě odbord 
dat~edn!mu výboru KsC 

Stanoviako pracovnílnl: Technickoekonomického výzkumného 
~!!!IB-4iintbe_et9!.::!!~-!-ft!!!!_f _________________ _ 

S pochopeni• a hlubokým pohnut!• jsme vyslechli v ros
hlase dne 27. s. 1968 pr0Jevy presidenta•• Ludvíka Svobo
dy a prvního tajemníka ÚV 11'.S~ •• Alexandra Dubčaka. 

KonatatuJ••• ie nea(if.eme vážit klada a sápory výaled
ltd jedllllni v l!oaltvi jak vyplývají .., a trohého ltcaunii:d a 
projevd ru,iich předataviteld. Věříae, le Vy jako lidu odpo
vědný a lépe in:1.'ormovanj orgán tak učiníte při vědomí od
povldnoati za dneiek i naěi budoucnoat. 

Ubaspečujo„ Váe, že plně ddvěřujeme sáatupcwo naiaho 
státu a naií KSO, presidentu republiky•• L. Svobodovi, 
prvníau tajemníku ÚV KSC •• A. Duběekovi, předsedovi llilr.d
ního shroaáldiní •• J. Sarkoveké• u a předsedovi vlády a. 
Ing, Corníkovi a přiolibujeae jia plnou podporu v další 
práci. 

Víme, l~ v současné ko.plikované situaci ae auaíae tí
dit rozumem, avěak, te tél ausiae hájit čeat českoaloven• 
ak,ho lidu o jeho !(S(). Proto na avéa shrolláldění jome zno
vu odsoudili 
- násilí, neoprávněnou a neospravedlnitelnou agresi pěti 

státd proti OSSR; 
- aetody Jednání s vrcholn,ými představiteli čoskoolovenské

ho lidu, Jeho státními• otranickými funkcionáři; 
- nerovné podmínky pti moskevských jednáních dané uoneoení• 

stranických a státních funkcionář~ k těmto jednání•• 
Hluboce nás zarmoutily výeledky moskevskjch jednání, 

dané zfejlllě diktátem přesily. Sdělujeme, !e neooUhlasíme: 
- •• setr,áním okupačních vojsk v ČSSR, Jejich! přítomnost 

brání normalizací naěehQ politického, hoapodU-akého a 
společenak,ho !ivota o !ádáaa jejich u.rychlený odchod; 

- se !ádoeti čeakoslovenaké strany k OSN o eta!ení zála!i
toeti agreae Bulharska: 1&aaaraka 1 NDR, Polaka a SSSR 
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• pořadu Jellnáni orgán6 OSN; 
- se zastupováni• l!eskoslovenak4ho lidu a jeho KSO tlai, 
kteří k toau nemaji právoplatnt aandát dacy ěaskoalovon
sk$ai zákony ěi XIV, ajezdea XSC. 

Plně stojí•• aa dossvadníai výsledky poladnov4ho vývo
j•, as jejich! nehol pokládáa• záiéry aiaof'állnáho XIV. 
•Jezdu KSO. Jsme pfesviděeni, !o pevný poatoj nelí atr1m,1 
l:ntd• 11.ít kladnou morální odezvu nejen u náe, a1e i v oatat
nich koauniaticlcyoh a dllnických atranách •věta. 

Zádáaa, ab;y l>11.Y vefejni a etátníai v,11zna• enániai oca
nini za svou vlaatanttekou ěinnoat pracovntci našeho leg,1-
ního rozhlasu a talovizo a všichni ti, kteří projevili aiao
řá"'1ou otatel!noat „ up~nulých tHkých dnocll od 20, 8, 1968. 

Uji6{uJamt Váa, !ev d6vlf'e ve Vali préci a rosllodnutí 
chceme z6atst klidni a rozvá!ní a učiniM vše k r.ychl'6 nor• 
asliuci práce našeho w,tavu. 

Je„ a Váai • buate a nálli I 

Za vedení dat.avu: Za Zll.vodn:ť org. a?II 
Ing, J • Bláha Ing. V. Dostál 

OV liOII 
Praha 4 
TábopJá ul, 

Za závod.org.JCSC 
li, Spurný 

pfedaeda. 

V Praze dna 28, s. 1968 

li;' učitelé a oatatn:ť sa• šatnanci Základní de•ítiletl 
lkol,r • Praz• •~ Pankrác II, čp. 1593 stoJ:ťae pe,nl ca •l•• 
mi naěi■i demokratio)Q' ••olenýai etátni• i org<ID,y, ca pr••i
dentea Ludv!tea Svobodo\l, za ÓV XSC v ě:elt ae •• Duběek:ea, 
za Oern!kovou •l,dou a Sarkovsk4b.o parluentu a sa uane
oení• XIV. sjezdu xse. 

Js• e velmi roztrpčeni okupooí naší HIii, a proto trvá•• 
na úplnf• a urychlená• odchodu všech voJok. 

V toato duchu hudeae také v3chovávat děti. které náa 
jsou evěi'en;y. 

ZV ROii 
Základní devítiletá školo 
Praha ,r 
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dati'ední výbor 
Komwtistická strany ~eskoslovenaka 
pr 9 ha 

28, arpna 1968 

~!!a!g2!_;Q_1f§~-t-~Y-~Qli_!!?2~g_g~ir1!!'J!_§lr1!2i,! 
Po vyslechnuti komuniké z aoskevakýcb jednání, proje

vu presidenta republiky s. Svobody, vedoucího tajemníka 
ÚV KSC a. Dubček& e. po vyslechnuti prohláše.ní Národního 
shrolllá!dění podopoaného preoidentem ropublik.Y, pi'odsodou 
Národního ahromálděni •• Smrkovakýa a p!'edoed.011 vlád.)' a. 
In,;, Oernik.,. ,aujali •ástupci pracujících naěeho zévodu 
toto stanovisko; 

l. PodmínlQ', kter4 ~oakevské komuniké stanoví, povalu• 
jeme pro oba na§e národy ~a neptiJateln4. zvlé4tě proto, 
!e je epolupodepoeli lidé, k.tet! v této době ji! neměli 
pro podepoání takového dokumentu řádey undát a tudí! ni
koho nezastupovali. 

2. Znovu potvrzujeme, !~•din4ho a nejvyěšiho pi'edsta
vitele naši strany v nynlljěí situaci povalujeme XIV, sjezd 
a jťm zvolený ústřední výbor. Eezvýhrad s~ stavíme za dosud 
jím ptijatá usnesen!. 

). Povalujeme nadále plnění akčního programu za základ
nť linii práce strany e plně otojťme za výsle"-ky, Jich! 
jo'"' pti jeho plněnť od lednového plána dv KSC dosáhli, 

4, Zádáme, aby neprodleně pokračoval ve svém jednání 
XIV. miaoi'ádný sjezd a zaujal atanoviako ke vzniklé situa
ci v naěť zemi„ 

5, ~ádáme okam!ité uvolněni velkerých vei'ajných budov 
a spojovacích prostředk~, aby byl co nejd~íve obnoven nor• 
málnť chod naěeho !ivota. 

6. Zároveň tádáme• aby cizí armády• které neod~~odněni 
obsadily naše územ!• co nejrychleji opustily naši republi
ku. 

7„ Navrhujeme, aby naie vláda poladovala náhradu veške
rfch škod zpOsob<ných cizími armádami, 

8. Jsme ai vědomi aložitQeti a obtížnosti moskevských 

jednání a proto nadále v;ýelovujeme plnou ddvěru soudruhu 
Svotodovi, soúdruhu Dubčekovi, soudruhu. 108• Cerníkovi a 
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aoudruhovi Sark:.ovek,w a !ádáaé Je, ab)' za všech okolnoett 
••trvali ve eV,cb atraniclqch a státních funkcích. 

v Pr••• dne 28. s. 1968 

Národnímu ohromáldini 
republiky českoalovenské 

Prah a 

Soudruzi. 

CHirana, Strašnice 
ZO XSC Vedení ZV ROH 

sávodu 

oq pracovníci n.p. N Á R AD f Praha projednali ja• e dnoo 
na celozávodní echwii situaci, která vznikla po Jednánicb 
naleho presidenta, záotupcd naší vlády, záatupcd 0v XSC 
jako! i některých dalších nelegitimních přialuAníkd naší 
etrany s ptedataviteli Sovětakého evazu v ll().akvl ve dnech 
23. a! 26. srpna t.r. 

Uznáváme práci našich legálních a řádně zvol•n1oh před
•taviteld za situace, ve které byli a věříme, te dělali věo 
co bylo v jejich silách. 

Vyjadřujeme souhlas •• XIV. • illlOi'ádn;t• a judem xsC, 
který pokládáme za jediný legální a• jeho usnesení•, jako! 
i a nově zvoleným Ú&tfadnia výborem v čele a Al•xa• drem 
Dutičekea • 

.Prohlašujeme, !e budeme pokračovat v Qestě započat4 
naš:ťm lednem v budování sooialiemu v duehu dem.okraci• a 
huaanismu. Bozhodni a dd&lednl budeme odat.raňovat chyby 
minuloati. 

Jeliko! při posledních jednánfeh v llookvě nemohl;' být 
splněny oprávněné po!adavky obou našich národd na územni 
suverenitu a záruky plnjeh demokraticlqch evobod pro naše 
občany, byli naši oficiální představitelé nuceni ptíjmout 
opatřen! ve eacyalu moskevského jednání, aby tía ~abrtnili 
ještě brutálnějiímu náeili, které~•• mohlo přeměnit 
~ genocidu, ab3 zaírnili utrpení naěeho lidu. 

ž'dáme, aby o našem neaouhlasu a touto eituaci bylJ' 
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vyrosu"'6ny parlamentní výbory věeeh spř4telenýeh at4td. 
lleehce11e a nemdleme ptipustit před eelýa pokrokový• světem, 
aby ne nd1 atrani! a na nelom lidu sllstal st!n pod•sř•nt 
• neěestnfho jednání či sbabllosti. 

Cbceae a budeme epolupraeovat Y aír~ • přáteletvi na 
zůadáoh vzájemného respektování a uzn.tinť naší suverenity 
a pracujícími věeeh zemí, které budou saatávat alespoň z,
eady elušnébo lidakého chováni •••i národy. 

11l11AD1 PRAHA 
Vedení podniku 

ZV ROii ZO ll:s!?. 

Výskuaný úatav polygra1'ický, Piitroseova 21, Praba l 

ústřední rado odbor<l 
Proba 3 Praha, dne 28. a. 1968 

~ členové ZO ISO spolu n delli pracovníky našeho ů• 
stavu, čl•ny ROH poklddáae za aamoztejm.ou povinnost posta
vit•• plně sa soudruh.a Alenndra Dubčeka a ostatní před
stavitele dv K.Se řádně •volené na XIV. mimotádn4m sje•du 
KS-0, Jako! i za vlechny naše svobodni zvolen4 dst•vní orgá
ny. 

Jakékoli tormy oassovéní nobody a,yělen1 a projevu po• 
vatujeme•• porušování základních lidských prá• a nátlak 
na naie orgány V)'Víjenj v tomto &11.)'Blu povalujeme za hrub, 
vměěovánť do vnitřních záležitosti naěebo státu. 

llavěřťme • nikdy neuvěří••• !e Jakékoliv potlačování 
osobních evobod a huaán.ních rye~ eoci,lních acyilenek a 
aocialieticlcych prineip'll • dle být zárukou pokroku lidetva. 

Rozurúma dobře feči zbrani a nehodláme v žádné• ptípa• 
dě prorážet hlavou zea. Vojanskýai prostředky•• věak ne• 
dajť trvale teěit ideologick4 rozpory aezi aocialíetiek:1-
mi •Uty. 

!'roto neeoublaaíme a násilnou okupací a !ádéme úplný 
odchod okupačních vojek a obnoveni naií státní suverenity. 

ZO KS0 a ZV ROii 
Výzkumný ústav polygraficlcý 



I, tajeanílcovi lti l:$0 •• Alexandru Dlabi!akod 
Vh• členda l!i X'SI! 
Delegáta 14, aiaot,dn6bo ejesdu X'SI! 
OV lCSe v Pru• 4 
Preaidentu republill;f •• Ludviku Svobodovi 
PfóedHdov i vlády \'!SSR 
Pfedaedovi llár<>dnibo ahroúlděni llssR 

Všichni zaaiatnanci n.p. llikrotecbna Praha 4 llodfoan;, 

přijali Jcomuniká o výsledku -k•vakých je-í • pocite• 
hořkosti a roihořčon!, proto!e a nfbo vyplývá, !e podaínlq 
dohody jsou Jednootrannýa diktáto a!• by).J na naAich zá
etupcích vynuce~. 

Chápeme a chcell8 i ,,y vycházet•• aoučaaná reálná sku
tečno~ti. z• kter4 ujiet4 vychězela i naše delegace, avšak 
neaouhluime a nikdy•• neaaiřiae • přítomností cizích vojsk 
na našem území a odaútáae jakou.kol.i :formu znovu zaveden:( 

cenzury. 
Proteatujeme proti tomu, že komuniké podepsali za ča■Jro

slovenakou stranu lidé 1 kteří svdj undát ztratili a kte~í 
ji! nikoho nezastupo~ali. 

lláme i nadále plnou dO.věru k jednání prvního tajeani
ka X'SI! •• ~lexandra Dubi!eka a budeme ho v dalěí obtí!ná 
práci a jednání plni podporo nt. 

Trváae na návratu k legálním a not'llální• podmínkú 
nal• ho !ivota a Udáme: 
- okaafitý odchod okupačních &rád z ~••aí našeho státu a 

ilhradu všech škod vzniklých náaledkem okupace 
- uznání dosavadních výsledkd jednání miaořádného 14,sjez

du KSC • zvláště nově zvoleného ÚV X'SI! 
- no.rmalizaci podmínek práce pro všeehn.,y demokraticky zvo

lené orgány státní i otranick, a pi'edo• odmítá• jakéko
li snahy o nedeaokratiekou změnu vjejich složen! 

- pravdivou a úplnou in.tormovanost nejěirií veřejnosti o 
všech dosavadních i nastávajících jednáních 

- potreatánť všech oeob, které v minilých dnech poruěily 
platná zákony ČSSR, 

Žádáme veřejné oceněni• poděkování v!u novin.U-O. a 
pracovníkOm tieku, rozhlsau a televize. kteří v upl,ynul.ýoh 
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dnech svou hiatorickou praci zaaezili nesayalnéau k:r9e
prolití v našich alotech a zaolou!ili se o ud:t'!ení Jedno
ty vieho naieho lidu. iádáae, ab,Y yiichni i nadále tůsta
li na ových pracoviltích. 

Praha 4, Modřany 28.8.1968 

ósttední rada odborů 
fr ah a 

Válení soudruzi, 

l 100 zaaistnanců 
np. liik:rotechna, Praha 4, Jlo
dtany. 

pracující závodu Elektroaignál v Praze 7 ae aeěli 28. 
8. 1968 na celozávodní schdt.i po projevu preaidonta ČSSR 
•. L. Svobody a pnniho tajemn!k:a ICsO •• Alexandra Duběo
ka a přijali toto stanovisko: 

1. Vyslo,uje'"' i nadále plnou podporu a důvěru pr„i
dentu 0SSR •• Svobodovi, pnníau tajHlllíku ÚV lCsO •• DUb• 
ěekovi, ptedaedovi vlád.)' republiky•• Oerníkovi a předse
dovi Národn!ho shrollláldění •• Slllrkovsk4mu. Vět!me, !e uve
den! soudru•i • poaocí svých orgánů, které řídí, najdou 
•• současná eituace to nejlepší a nejpřijatelnljlí výcho• 
dieto pro oba naěe národy. 

2, Koauniká pfijat4 v Kookvě pcva!ujeae za trqiek,. 
Jen d vlak vědoai, v jaké• proathdí, u jakých okolno
stí a pod jakým tlak•• bylo podepaáno. 

J. Stojíme•• rezolucí aialo~ádného XIV. ejezdu KSC a 
za tfv svoleným na toato sjezdu. Poe)cytneae nově zvolenéau 
&I KSO plnou podporu při ,ajiětování politiky strany, která 
byla nastoupena na ••••dání ladnov6ho pléna ÓV KSC a budeae 
podporovat uskutečňováni akčního programu et~•~• který se 
•tal pro náe jedinou generální linií, 

4. Vych4zeje zs součaan6 reality jsme si vědomi, že 
jakákoli nejednota a projevy nejednoty by vedly k anarchii 
v naší ,.,.i. Nechceas, aby byl vyvolán stav, který by•• 
muael telit eilou, co! by.zavedlo naěe národy k dalěí tragé
dii. 
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5. Budeme věnovat veškeré svoje dailf ke koneolidaci 
poměrd v nai! vlasti. B.Yli jsme si vědomi, že veškeré na
še podpora, kterou jsme Vám poskytovali Vá• posilovala 
ve Veit těžké a odpovidn4 práci. ~roto si uvědomujeme, le 
i v nastávající• období potřebuj••• pořádek, uvědomělou~
zeň, disciplinu vlech, abychom Váa •• Valí práci i v budou
onoeti aaxiaálně pomáhali. 

Soudruhu Dubčeku, rozumíme vAellU co jsi tekl. RozUll.1-
ae i tomu, co jsi nefekl. Věřiae Ti a podporuj••• Ti. 

Závodní organizace KSe 
Závodní organizace ROH 
Organizace pracující aůádele 
~2~-f4~~-ft!l!.!..i~-~~!l,z ____ _ 
Národníau ahroú!dění l)ssR 
y P r a z e 

Válení soudruzi poslanci I 

Pracující závodu Elektrosignál. 

My, za•ěatnanci n.p.PAL, Praha 9-Xbaly, jam• a pohnu
tí• •~slechli projev~ soudruhd Svobo~ a llubčeka a J••• 
pteavěděeni, !e dělali pro naše ruiro~ vie co b,)>lo možné, 
aviak neaouhlaeíae a pfadloieným koaproai.enía Btanoviaku, 
projednaný••• nerovnfch podaínek. 

Prohlaiujeme a trváme na toa, že sdrojem veškeré aoci 
v tomto etátl j• lid této •••A a jím volené etátní a atN
nické orgá~. Žádná jiná ekupine lidí, byi v nejvyěěích 
funkcích, nemdle bez souhlasu lidu přijímat a uzav1rat po
dobná dohody. Plně ae atavíse za prohlášení N~rodního Bhro
máidiní i vlá~, za usneaení mimotádn4ho XIV. sjezdu KSC a 
!ádáu okaa!itý odchod vojsk pěti etátd Varěaveké smlouvy, 
její dodr!ování a plné respektování otétní auverenity Oeako
•lovenska. 

Okea!itjm odchodem vojek budou vytvořeey normální pod
at~ pro činnost čeakoelovenakjch óotavních a politických 
orgánd. Trváme na zachování viach občanských svobod a demo• 
kratickýeh práv, včetně svobody projevu. 
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�ádáme odsouzení viníkň obsazen! státu, vyčíslení a ná
hrady veikerých hlllótqých škod, které naě! vlasti vznikly, 
Politiky, ktefí •• v rozhoduJ!c!ch chvílích národa zkoapro
mitovali, neuináváme. 

Chceme dále pracovat e rozuaea a ro•vahou a proeime 
proto soudruhy Svobodu, Dubčeka, �erntU a Smrkovského -
ktofí byli v době jednán! odděleni od národa - aby•• opře
li o všech� poctivé občany t4to země a epolečně e nimi po
kračovali v u.ekutečňován! akčního program.u KSO a budování 
suverenního socialiatiekého Oeakoslovenska, 

ev KSe ZV ROH OSM 
PAL, np, 

Praha 9-Kbely, Os.armády 

Stejnopisy tohoto dopisu byly 
Presid$nt �SR.s. Svoboda 
Vláda CSSR, Praha 
ÚV KSe Praha 
Ceskosiovenoký rozhlao, Prolla 

Jeitě pfodány na tato místa: 
1lv Národní fronty, Praha 
ÓRO, Praha 
CTK. Praha 
Oesko&lovenaká televi�e. 
Praha 

Jletua poitovního raz!tka 2, 9, 1968 

Obvodní odborová rada 
V Olšinách 80 
Praha 10 - Strašnice 

)ly, pracující n.p. Fáro�na Hostivaf jsme e pohnutím vy
slechli komuniké a dalá! zprávy o jednání naěich pfodstavi
telO v Moskvě. S obsahe� komunik4 nesouhlasíme, jelikož bylo 
zřejmě přijato pod neemírn$m nátlakem. Zápornost naěeho sta
noviska je znásobována značnou nedO.Věrou• kterou máme k dal
ším přijatým aávazkai. • jejich! obsahem jsme doaud nebyli 
seznámeni. Žádúo naše legální orgány, aby je v nojkratěí 
době a v plné• rozsahu zveřejniI.y. 

Naši vedoJJ.Cí představitelé mají naěi plnou dOvěru a mo• 
hou se otevřeně a e veškerou dtvěrou obrátit se věemi sta
rostmi a tti!kostmi na náš lid, Jeliko! polednová politika 
KS� vycházela z potřeb a tužeb obou našich národd. Proto 
vůbec nepochybujeme o legaliti XIV. sjezdu KS� a budeme re
ep•tovet jedině jeho kádro-vá opa.tření e. politická usnesen!. 
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Statečnoat našich občand, kteří veřejně bojovali za 
nezávislost proti okupentilm pokládáme za legální plněn:í 
občanslcych povinnosti a žádáae naěe státní orgány, aby za
bránily j•kémukoliv jejich pronásledování. 

Pochopili jsme smysl osudového projevu Alexandra Dub
čeka po jeho návratu z lloakvy. Vyjadřujeme své hluboké a 
uptíam, poděkování věem legálním člen'WI naěí delegace, 
ktefí zfajmě udělali věa, co bylo v jejich silách v dané 
situaci molné. 

Jsme přesvědčeni, ta uskutečnění naěich národních ideá-
10 a plné etátn! suverenity je reálnou možnostít b3! í ne
smírně tělce a obtížně dosatitelnou. Proto budeme prosazo
vat plnou jednotu všech naAiah pracujících k uekutečnění 
socialismu• humaniemu, demokracie a nezávislosti. K dosa
žení těchto cilO nepotřebujeme násilí. zvOli ani cizí jed• 
notky. 

Nezh~ne národ, ve kterém se ka!dý dovede řídit jak 
svým rozumem, tak svým svědolÚa. 

Originál byl zaslán Národnímu shromáf.dění u 498 pod
pisy„ 

Hostivař, 28. 8. 1968 

President republiky s. L. Svoboda 
První tajemník ÚV K.Se•• A. Dubček 
Předseda vlády s. inf. o. Oerník 

Pracující n~p~ Pérovna 
ZO KS~ ZV ROH 
Praha 10, U Kabelovny. 

Předseda Národního shromážděni s. J. Smrkovský 

Všichni pracující národního podniku Grarotechrul v Pra
ze 9 po vyslechnutí kollWliké z moskevských jednání a po 

v1elechnut! projevu presidenta republiky s. Ludvíka Svobo
ey a projevu prvního tajemníka ÚV KSC s. ilexandra Dubčeka 
vyjadřují ové hluboké zklamání nad výsledky aoskevských 
Jednání. Přea to jeme přesvědčeni, !e naše delegace učini
la věe 1 co bylo v daných podmínkách mofné. Jsme takd pře
ověděeni, ite jednání budou dále pokračovat E:t VJtvoi"í se 
ptíznh•ějš:í podmínky pro -dalěí rozvoj demokratického aocia
liamu v naší vlasti. 
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Věříae presidentu republik.y, novám vedení naěí stra
ny a nai! vládě, !• oe společnými silami přičiní o to, aby 
•ěechna cizí vojska v nejkratěí době opuetila nati vlast a 
politick,ý i hospodáfeký livot u nás ae kor,ttv!idoval v du
chu naši ceety• kterou jsme nastoupili od ledna letošního 
roku a kterou vyjadtuje akční progru atrany. Vyjadi'ujemo 
té! souhlas s výsledky a uanes,enťa XIV, mimofádndho ejezdu 
KSO. 

Nedopuatto, aby nikdo z těch, kteří v minulých dnech 
zradili národ, byli připuštěni do jakýchkoliv politických 
či hospodlli'skýeh ~unkcí. Po!adujeme také, aby byl;Y zveřejně
ny osoby, které ládaly o zásah cizích armád a po zásluze je 
potreetejtel Součaenl ládáaa, aby byla zajištěna osobní ne
dotknutelnoat viem hrdindm. rozhlaau, televize a věech ostat
ních sdělovac!ch proettedkd i věem občsn'llm, kteří se eprávnf 
postavili•• stanovisko celého národa. V dalších Vaěieh jed
nánich prosszuJt•~ aby našemu státu b~J.y nahrazeny věechny 
hmotná ěkody, vzniklé okupováním naěí vlasti, kdy! i,orál
ní ěkody a ztráty na lidských !ivotech nikdo nahradit ne!l!ll
!e. 

Slibujeme praaidentu republiky, novému vederu'. strany 
a naěí vládě, !a v nynějších vá~ch chvílích se bude,u 
fídit jejich pokyny a zabrán!IIB jakýmkoliv unáhleným akc!m. 
Vydržte, abychom společným úsilím docílili vítězotví demo
.lcratick4ho e skutečně lidakěho socialia~~ v naií vlasti! 

v Praze 9, dne 2a. srpna 1968 
Gratotechna• np5 

Praha 9 - Vysočany 

ZV ROH, podnik. ředitelství a 
ZV ROH, závod 01 
ZO x:sC, podnikové feditalotv! a 
ZO KSO, závod 01, Opravárny 
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!lárodnímu •h:roaii!dění (!$SR 
Vládě CssR 
Oetřednímu vtboru i:se 
Oettední radě odbord 

11,y, pracovníci Výzkwantho úetavu libovarO a konzervá
ren v Praze, jeD včerejlibo dne v3alechli netrpěliv4 a 
jeětě a nadějí očelalvan6 komunil<é o lll08kevelcych jedn>lních 
i projevy presidenta republiky•· Svobody a a. Dubčeka, 
Ilaše zklamání vlak bylo hluboké. 

PochYpili jame proJ•"1 a. Svobody a ptedevěía •• Dub
čeka, kteří nó převedli otřeant a šokující text komunik' 
do nám srozullitelnt řeči. Jeme bez velkých iluzí. 

Nikdy se •ěak ne&mífíae s postupe& a násiljm, které 
v posledním týdnu pou!ily proti néa vlády pěti zemí Var
šavaké smlouvy. Okupaci se vlelli následky, celt prOběh i 
závěrečné koD1U.niké ~ aoskevekých tzv. porad povalujeme za 
hrubý a násilDif akt velmoceneké politiky, vyplývající z 
neachopnosti pochopení de..,krati•ačního vývoje a probléad 
u nés. Ještě odpornější je však úloha a postoj skupiny 
zkompromitovaných politikd proti jejichf přítomnosti "?ti 
jednáních• v ~oskvi oette protestujeme a nikdy neuznám& 
dohody uzavřené těaito qi•lin,gy. 

Oceňujeme a váží~e si postoje naěich ptedních po1itík0 
a jeme rádi, !e ee mohou ~jaout opět svých fwikeí, do kte
rých byli zvoleni. Chápeme a stavíae •• sa jajich činy, 
proto!e jim viřime. Víme, že jia i n'11 zbývá ne příliš pro
storu pro svobodnou práci. Nekoapromianě vlak požadujeme, 
aby okupační vojska beze zbytkO v oo nejkrat!! době opu
stila území naší republiky, 

Ujiitujeme Vás_ ~• budeme podporovat Vaěe snahy o nor
ulisaci poměr~ v naši vlasti a pokračování přerušené 
ceety polednového vjvoje u nás. Uvědomujeme ai, !e k tomu 
mdžeme nejúčinněji ptispět svým klidem a rozvahou. 

Závěrem chceme vyJádfit naše uznáni hrdinství pracov
níkO sdělovacích prootř$Okd v této pohnuté době. 

V Praze dne 28. arpna 1968 ZV ROH ZO KSC 

Výzkwtný úetav liho
var~ a konzerváren 
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P r o h l á A • n í 

Věichni zaměotnanci našeho ústavu•• na mimořádné ochd
•i dne 28, 8. 1968 ráno uoneoli plně podpotit prohláěonť 
nového lfv KS0, které bylo publikováno ve ovobodnéa roahla
so dne 27, 8, 1968, 

Vyjadtují ovou podporu vedoucí• ěiniteldm strany a 
státu, aoudruhml Dubčekovi, Svobodovi, ~erníkovi, Sarkov
skému a dalěím a větí, !e na moskevakých jednáních doeáhli 
aaxíaá toho" co v danti situaci blilo mo!né. Současně !ádaj:i 
legální vládní a stranicU orgány, aby pevně obhajovaly 
eeetu k huaanistiek~mu aoeialiamu, nastoupenou letoa v led
nu a alibujeme, !e je budeme ze všech sil podporovat celým 
•v1m jednáním• prací. 

Pfedevším chceme zdllraznit, že~ 
l, Koauniké • ao•k•vských porad, ptijaté nallio,i zástup

ci pod hrubjlO nátlakeo, a hrozbou tragických náoledkd okupa• 
ca, je pro naše národy zahanbuJ!cí a ne•61e bit přijatelnou 
trvalou sárukou noraa1izaca nalebo !ivot•~ 

2, Zádáu okamlitý odchod okupačních vojek, která prá
vě svou příto~ností zpd&obují nenorúlní situaci v naěí ze

•i• 
3. Nikdy se neamitíme s trvalým oae~ovánía občan&kých 

svobod, vyjádř'ených v Deklaraci lidekjch práv, zejména 
s cenz~rou edtlovacích proatředkO. 

Oceňujeme postoj viech pracovník~ legálnfoh informač
ních prost!'edkd, kteří v této mi110řádné době rozhodující 
měrou přispěli k prosazování jednotné vdle celého národa 
a věříme, !e jejich postoj bude oceněn a !e t1v xsC se za ty
to pracovník,y plně postaví. 

Tímto nalím prohlášení• doplňujeme & potvrzujeme naše 
etanoviste, která jsme přijali na sv, schdzi 26. a. tr. a 
je! jsJH předali OV !CSC Praha 4, 

V Praze dne 28• srpna 1968. ZV ROH ZO ICSO 
VýzkW!lflý a vývojový 
ú•tav dřevats)<i, Praha 4 
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P R O V O L Á N f 
pfedaednictva llatřadní rad,)> odbord a předsodd odborových 
avaa.O. 

Soudružky a soudruzi, odboráf'i, pracující Ceakoalovenek4 
socialistické republik,y ! 

Od tragické noci s 20. na 21. srpna 19681 kdy vojska 
piti zeai Variavaké aalouvy překročila protiprávně naše 
hrenioe a obsadila dzeiú celé Oeakoalovonaká aooialistick, 
republiky, prolívají naie národy tlftá a pohnuté chvíle. 
Od té doby lijema v obavách o osud a budoucnoat naši vlasti, 
o osud socialismu Y čeakoslovenaku. tento trag:ický z6aah 
l8á dalekosáhlá núledky nejen pro naši Oeakoolovenakou re
publiku, ala pro celé dělnická a pokrokové hnutí. 

Dn••• kd,yl pohlílíme ne příkoří, které naše národy utr
pály• na probděl' noci a dny v obavách o oaud.}' naš;! země, 
plně ai uvldomujeme, Jak vě•ehen náš lid tou!! po opravdo
vé aocialiatic~ě svobodě, jak jaou mu cizí věechn,y torm:, 
násilí, Prolité ponilení a urátky naší národní hrdosti ješ
tě více sjednotily náě lid kolem progresívního jádra x:se, 
vlády, Národn!ho shroaá!dění a Revolučního odborového hnu
tí. 

Jednota a pevné odhodlllní hájit e uhájit suverenitu 
našeho státa dávala sílu představiteldm našeho atátu, pre
sidentu republiky soudruhu Svobodovi, přadeedovi vlády sou
druhu Oldřichu Oerníkovi, ptedeedovi Národního shromá!dění 
soudruhu Josetu Smrkovakému r:ři obtílných jednáních vedanjeh 
v lloekvě; naše myšlenky a city i naše d6věra patřil,;, před
staviteli KSČ soudruhu Alexandru Dubčekovi. Pevně jam• vlfi
li, že tito soudruzi, pfes velmi tižkou situaci. z'O.etanou 
věrni svéeu lidu. avá komunistická etraně 1 pracujícím OssR, 
a te nezklamou ddvěru našich národd. 

Neěe jednota i ddvěra nebyla marná. Projevy člen6 dele
gace Po návretu z lloakvy nás přesvědčily, ie v daných pod
mínkách učinili vše, co bylo v jeJich eiléch, že vynaložili 
všechno úsilí, aby práva a přllní našeho lidu byla aaximálně 
obhájena, S radoetí jame přijali zprávu, fe soudruzi Duběek; 
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aerník, Smrkov•lcy ae aohli znovu ujaout svých funkcí, do 
kt•rfch byli deaokraticlcy zvoleni, !e naše legální orgány 
mohou opět pracova~. 

Avěak oprávněnf pažadavek čeekoslovenakáho lidu, aby 
okupační vojska byla okamžitě stažena, nebyl splněn, Sly
l•li Jste v projevu aoudruha svobody a Dubčeka krutoa a 
pro nás nepříznivou zprévu. Uznáváme, le jde o tíživou rea
litu, která ne,ávioí jen na naší vili a J110!nosteoh, Ptoato 
na odsunu cizích vojsk nadále trvéme a nead!eme eouhla&it 
s tím, aby Jejich odchod byl oddalován. Věfiae Váa, souc}ru
zi1 !e učintte věe, a my Vás v tom budemr podporovat. aby 
v dalších Jednáních byly získány záruky úplného odchodu ci
zích jednotek z našeho ázemi, 

Obracíme se k Vú, soudruzi a soudrulQ, odborář-i, pra
euJ!cí ě••kého a olovenakáho národa, abyate zllatali nadále 
pevni a Jednotní v podpoře k představitell'lm našeho sociali
stiok4ho státu. V táto dobi budeae stát pevně, jednotni pro
ti provotacta, které by aohl,y vást ke &trátáa na !ivotech. 
n,1e bojujme za naěe nezadateln, právo sami si neoaezeni 
vládnout a hoopodařit ve své zemi. Náě boj •i vy!ádal v po
sledních dnech i oběti na životech. Prohlaěujeme slavnoatně; 
při památce těch, kteří obětovali evdj !ivot v boji za nám 

věom tak drahé zásaey svobcey a ouveranity, !e těmto záaa
dáa zilstane11e neochvějně věrni. 

Děkujeae vle.a prac~jící• v továrnách, v zeměděletví; 
atavebnietvi 1 dopravě 1 v potrsvinářakú prml)'alu• zdravot
nictví, obchodě• •lulbáeht v orgánech státní správy i všea 
dalším pracujtcta u jejich pevný a rozválnj postoj, za 
jejich obětavé lll!ilí, aby přes všechny obtí!e byly ••Jiětě
ey potřeby nai!í společnosti. 

Jednota s nai!e pevné odhodlání byly mo!né i proto, !e 
jeme byli soustavně o věech událostech informováni. Proto 
naše v~elé poděkován! pattí také pracovníkllm rozhlasu. tele
vize. tisku, spojd a všem těa, kteří umoinilit aby pfes 
voi!kerá přoká!lcy mohli plnit svá d~ležitá poslání. Věříme, 
fe i nyní učiní věe pro pod~oru našich státnťkil,. ktefi usi
lují nadále, aby aocialismus ~ěl svoji lidskou tváf. 

Věříme, že i nadále učiníte věe pro to, abj chod naěí 
výroby byl uveden do pofá.dku, aby b;yl<J zabezp«tčeno vše, co 
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naěi pracující a oběsné na.ě.tio státu potfebuji. 
Naěa jednot• byla upevněna v pohnutých dnech, které 

vstoupí do hietorie čeak,ho a slovenského národa. 
Upevňujme dále naši jednotu, naěi roz.hodnost a naAi roz

vážnost. 
Pokračujme dál y procesu obrody společenského a politic

kého života - pokračujM dál v plnění akčního prograau 
Kowunistické strany eeskoslovenska1 v1tvo~me všechny před
poklady, aby byl splněn i p~ogram Revolučního odborového 
hnutí. 

Celý pokrokový svět stál v těchto pohnutýoh dnech s ná

mi. Odboráři bez rozdílu politické pt!sluěnooti denně pro
kazovali solidaritu s Oe&koslovenstou socialistickou repub
likou. I jim P&tří v této chvíli nale poděkování, i jim za
síláme naše soudru!ak4 a bratrské pozdl"avy. 

J. dno to u RQH - za eogialiamu.8, Z& pvobodu a 
suverenitu čeakpslovenakí socialiatick, republiky. 

P r o h l á 6 e n 1 
zaměatnancd závodu •IIETRO - 04", Vodní stavb3 1 přijat, 

n• milllořádné schůzi DV ROH dne 29.8.1968 

i.Podporujeme plně prohlášení Národního ahrollli!diní zve
řej1,ěné dne 28. a. 1968 ve ovobodnéa rozhlaae. 
2. Stavíme se zs es. Svobodu, Duběeka, Smrkovekébo • dal

ší• rovně! za óv KSC •chválený na •imořádnéa 14. aJezdu 
KSO. 
). Povalujeme: 

a) vý5ledek jednéní v Moakvě za diktát, se kter;m ne
souhlasíme prot•ie naěi představitele jej podepsali pod 
nátlakem a vedeni obavami o noěe životy, 

~) výsledek jednání v Moskvě pou~e ~a návrh• který 
musí být následně posouzen a potom eventuelně přijat ěi 
zamítnut Národ.ni~ shromážděním• jako nej~yěším zákonodár• 
nj,1 orgánem v CSSR. 
4. Zvláětě zdW'az.ňujeme, že pronásledování neb perseluce 

proti pracovníkům rozhlasu, televize a všem ostatnía pre
oovn!kům, kte~l po dobu přítomnosti okupačních vojsk na 
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nalea území pracovali v tl!kých podmínkách za účelem in
!oraoYanoeti cel4ho čeakoslovenekébo národa, považujeme 
za nesákonné a nepfípustné. 2ádám.e, aby v tomto ellěru byla 
urychleně učiněna potřebná opatření. 

ZV ROH ZO KSO 
Vodní stavby 

Praha 7, ůělnická 25 
óstředn! radě odbord 

P r a h a 
Podpieov, archy jsou pl'iloleny k dopiada na 'ÓV KSO a Národ• 
ní shrolllliždění CSSR. 

Rezoluce 
ze shromá!dlní učitelek a správních zaměatnanc~ aateř
ských Akol v Praze 4, která•• konalo dne 29. 8. 1968 

My, pracovnice mateřských lkal obvodu Prahy 4 chceme 
vychovávat naše děti v aíru 1 radosti, chceme je učit svo
bodně tít,; IDJ-'Slet a rozhodovat, chceme je vychovávat ve 
svobod.té obČ&DJ' naě! socialistické vlasti. 

Po ddkladnéa projednéní výeledkd mookevských jednén! 
j••• doAly k následujíc!• závěrllm, která zasíláme óv KSO, 
Národn!au ehroaážděn!, vládě a ÓRO: 

1) Rozhodně naeouhlae!ae s tóne• moskevak4ho komuniké, 
která ani alovea neocenilo pdlroční práci naěí obrozená 
vlasti, ani slovem neodsoudilo násilná přepadaní naěí ze
mě. 

2) Plně se stavíme za obrodný proces započatý v lednu 
t.r. a vynalo!íme věechno úsilí, aby akční program KSO 
ee stal nikoliv cárem papíru, ale reálnou, naěí prací na
plněnou skutečností. Plně se stavíme ze výsledky jednání 
XIV. Pjezdu. 

J) Žádáme urychlený odchod okupačních vojek a náhradu 
zpdsobených lkod. 

4) Ddrazně trváme na odchodu zkompromitovaných pracov
níkd, kteří nikoho nezastupuji. Obhajujeme úsilí těch, 
kteří se tak obětavě a nedhro!eně postavili za obrodný 
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procea v naší vlaati. 
5) ha den Jl. 8. 1968 vyhlaiuje•• na vloch 1U.teřakých 

ěkolách v obvodu Prahy 4 pracovní ellinu, aby bylo U110žn•
no rodičm, které nastupuji na ai.ořádná sllěn;y •• těchto 
s měn súčas tni t. 

Ja,nea věoch Hlllěstnanc~ ,aateř
ak,fch likol obvodu Prahy 4 
ZO KSll ZV ROii 

Lidová ěkola uaěn! v Prase(, ředito1"tv1, LounalrJ'oh 129/4 
Praha 4 - Nuele 

Obvodnímu výboru KSll v Pra•• 4 
Obvodnímu ytbory llQH • Praze 4 

Všichni členová ZO KSll !$tf v Praze 4-Npelích spolu•• 
vlemi členy ZO J!OH, tedy věichni zaměotnanoi nali! iko!J, 
na společné &chdzi, konsné dne 29• 8, 1968 vyjadřuj! své 
následující stanovisko k aoučaanýa událostem. 

1) Stojíme plně za demokratick.Yt celýa národea zvol•
nými představiteli vláey Os.sil a KsC, tj. •a prosidentoa 
republilcy' ar~. gen. a. L. Svobodou, p~edsedou vlá~ CSSB 
ing, o. Oernikem, předa. Národního ahroaá!děn! •· J. smr
kovskjmt předa. nár. ~ronty dr. Krieglea, předsedou ~eak4 
národní rady drem ~. Císařea, za prvním tajemmíkea KSC 
•• A. Dubčekem a věesi ostatn!mi legálními předataviteli 
nal! etrany a vlády. Uvědomujeme si vá!nost a obtíhost 
celá současné situace a vynaena!íae se, abychom vsemi 
ov,tmi silami přiopilí k dobrý• výolodkll,J tělké práce naě! 
strany a vlády. 

2) Koauniké o jednání našich předataviteld v IIQskvě 
povalujeme za výaledek nenormální situace a vycházejíce 
z této vnucené situace si uvtdomujeae, !e jediná naěe dal
ě! cesta je zaenování Jednoty věech slo!e:k našeho náx-od.a 
a v plné podpoře uválen,fch usneaaní naěí strany a vlády 
essR. 

3) Plně se stavíme za právoplatnost XIV. sjezdu KSe, 
který•• konal v naprosto mimořádn;/ch podmínkách a byl 
plně oprávněn vyjádřit se ke vzniklé politické situaci a 
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zvolit nuvj úatfední výbor. 
Uvědomuje.Qie si plně• fe jedině jednota a aellltnutoat 

našich národd, politická a praeovn.ť vyapěloat a kázeň 
každ4ho jednotlivce, budou nutné k vyJešení vl•eh nesmír
ně obt!iných problémd v ooučdné tragick6 situaci. 

Současně žádá&e co nejcyclllejší odchod všech okupač
ních vojek. 

i&miatnanei Lidové 
lko 13 lllllěn:C , Pha 4 

Preeidentu eeakoelovenaké socialistické 
republiky 
Vládě ~••koalovenaké aooialiotioké 
republiky 

Národní1111 ohrollá!dln! Oeakoalovenaké 
oocialistieké republiky 
óotfednímu výboru Komuniotieké atr&JIY 
O•ekoslovenap 

Drazí soudru~i J 
Pracujíc! Leteckých opraven ve Kbelích se sešli dneěn:C

ho dne na evé celoz,vodn! schOzi a zaujali toto stanovieko: 
Nezaat!ráme, le nás zveř•jněné koaun.iké z jednání 

v Moskvě neuspokojilo. Víae, ie takovéto komuniké mohlo 
vzniknout jedině pfi jednáních v nerovných a neobvjklýeh 
padll:Cnkáeb. 

V•lmi pozorně Jsme vy~leahli projevy sváho p.reaid•nta 
armádního generála•• Ludvíka Svobody a prvního tajemníka 
ÓV KSO •• Alexandra Dubčeka a dobře jsme jim porozuměli. 

Vědomi si však váfnoeti situace, do které ee naěe ná
rody nikoli svou vinou dostali, budéme usilovat i nadále 
o to nejcennější - o udržení jeEoty a semknutosti věech 
vrstev nelich národd. 

Prohleěujeme, že pevně stojíme za legálně z~oleným 'ÓV 

KSe na XIV. ~jezdu strany v čele e jebo prvním tajemníkem 
s. Alexandrem DubCekem a za vlemi ostatními legálně zvole
nými orgány v čele a preaidentem republiky artnádnfm generá
lem s. Ludv!ke!l Svobodou. předsedou vlády s. inž. Oldřichem 
Cerníka, předsedou NárodQího shromáldění s. Josefem Smr
kovským. 
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V těchto osudovfoh dneoh se budeme řídit polcyrcy jsdi• 
ně těchto orgánd, 

Oěekávruiie pok;)lrcy ke konsolidaci naěeho opoleěenokého 
o hospodářokého livota, Přičiníme ae o to, aby podíl naěi 
účasti při tomto úsilí byl co největší. 

Pove!ujeme za nutná však :dOraznit, le vfsledek toho• 
to úsilí je odvisl;' m.j, od jednoho z• zákledníoh pola
davkd - tj. odsun u cizích v o J s k g našeho 
suvereruúho státu v co nejkratší době. 

R u k u v r u e e 

Pracující Leteckýeh opra
ven ve Kbelích 

Pověření zástupci organizací KSO OKD TRilCE a práv
nické fakulty KU v Praze se sešli dne 28, 8, 1968 a kon
otatují, 
• naprostou &hodu avých dříve Bamoatstně ptijatýeh rezo

lucí, které nspřijímají moskevské komlllliké (viz přílolzy) 
- i nadále uznáváme za jedin~ právoplatné nejvyšš1 stra

nické orgán, XIV. mimořádný sjezd a jím .volená orgárcy 
• tádáae okam!itá obnovení činnosti XIV. sje~du 
- vyzývúe Národní shromáždění a vládu CS.SR k nekompro

misnímu odmítavému postoji vděi atále trvající vojensk4 
okupaci noěí vlasti 

- obě organi~ace budou v duchu přij~tého atanovieka udržo
vat stálou akční jednotu. 

Celozávodní výbor !CSO 
právnické rakulty Univereity 

Karlovy 
Celszávodní výbor x.se 
Cu Praha závod TRAJ(.()B 

(Avontgarda, čís. l, 29• 8, 1968.) 

N o v é g e n e r a c • p r o m l u v i l a 
Mladí eokolováci 'l)'jadřují zpdsobem jim vlastním svo

je současná city, která je 110!00 vyjádřit jedním velikým 
PROČ? Mnozí z nich, proto!e teprve nedávno skončili Akol
nť docházku, nechápou, jak ae to 1 čeho jsou dnes svědky, 
slučuje s t!m, eo ee ve ěkolách učili. Proto se ptají 
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tich zkuěenějěích - a chápou. Jen ták si lze v1světlit 
jejich dopis Národnímu shromáždění, v němi mimo jiná žáda
jí, ab:,· poslanci dosáhli projednání situace v i!SSR na za
sedání Vainého ehromá!dění OSN. V dallím stanovisku, zasla
ném ÚV KSI! ěteme:•Jednoznačně stojíme za výsledky prvního 
dne jednání mimořádného XIV. sjezdu KSC s podporujeme pou
ze orgány na tomto sjezdu zvolené.•TQnto dopis končí uji
ětěním, že mláde!níci z Lokomotivky jsou připraveni pomoci, 
kdykoliv to bude třeba. A do třetice od mládí Sokolova: 
jsou to řádky adresované Svazu českých novinář~. Děkují 
v nich za dosavadní statečnou práci lidem ve edělovacích 
prostředcích a slibují, že jsou připraveni poskytnout kdy• 
koli pomoc a ochranu věem, kteří ji budou potfebovat. To 
všechno jaou slova generace, nad kterou již leckdo lámal 
hí)l. 

(Legální kovák Čl(l) Praha, v okupaci čís. 12, Jo. 8,1968.) 

Oeskoslovensk.é mláde!i 

Chlapci e děvčata, 
znovu ae na vte v těchto dnech obracíme. Chce~e vám. jeAtě 
jednou jménem o~ganízacf mládeže a děti poděkovat r.a váš 
rozhodný postoj a statečné vlaatenectvi. jet jete projevi
li v uplynulých tě!kýoh dnech. Je ho •spotřeb! dnes i v bu
doucnosti„ 

Boj, který jsme společně zapačali, není u konce a ne
skončí, pokud na našem území bude jeden jediný cizí voják. 
Nikdy se nesmíříme s výsledkem moskevských jednání, i když 
chápeme, že v současné době jsou na~imi hlavníai zbraněmi 
rozum, rozvaha a jednota lidu. I pro mládež je dnes roz
hodující to, co ji spoj~je - vztah k vlasti, bcj proti 
všem, kteří ji ubližují nebo ~, chtěli ubližovat. -"říka2. 

těchto dnQ zní - SWWA VLASTI ! 
V duchu tohoto přílr.ezu zllstáváme i my - vedení ústřed

ního v.)boru CSJl a vedení jednotlivých organizací dětí a 
mládeže - na svých místech do té doby, dokud nám to dovolí 
naše čest a avědomi a vaše d~věra, o nit vás dnes znovu !á
dáme. Ujiš{ujeme vás, te~nikdy vás i eebe nezrsdíme. Nikdy 
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neslevíme z postoj~, které jsme zaujali od počátku ne
zákonného vpádu cizích vojsk. Zádáme okamtitý odchod 
cizích armád a obno~aní poělapané národní suverenity a 
samostatnosti. ťen, kdo zradil• musí odejít. Chceme so
cialismus, ale lidský, d08tojný 1 demokratický a avobodný. 
Proto dejme jeětě jednou svou dOvěru soudruhOm Svobodovi 1 

Dubčekovi, Smrkoveké~u, Oernikovi, Krieglovi a těm, ktetí 
je bezvýhradně podporují. 

Ro~hodujíc! jsou naše společné činy. ~en! jiné cesty, 
ne! společný postup věeeh organizací děti a mládeže, nás 
všech. 

Slutba vlasti dnes zne~aná - nastupme všichni;hrled do 
práce 1 Organizuj.cne brigády na odstranění zpasobenýeh ěkod, 
na záchranu úrody. k obnově dopravy; k zlepšení zásobování. 
Pečujme o děti, nemocné a pfestérlé. 

Ve spolupráci e Veřejnou bezpečnosti tvof•e pořádkové 
slu!by. 

Naše místo je po boku ústavních orgánO naěí republiky, 
Alexandr-a Dubčeka, a j~:l vedené strany. 

Pracujme s myilen,d:it.1 na ty, kteří pf-i alu!bě vlaati 
položili své 1ivoty. Vzdejme hold jejich památce 

Vlaati kP prospěchu, sobě ke cti! 

PoC.epaali zástupci věeeh 

organizací miáJe~e u dětí ČSSR. 
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PRfLOHY 

V'fBER NAPISO Z PRAZSKÝCH ULIC 



- 472 -

PMllli ••• 

!e p!'iáli Vl!all
to napeal l<d7ai Nezval.
- a uvítal je De.!':Ckový Jr;vat,
Druta Jsou tu zas,
tféba je nikdo nezval.
Tea na náa lll!f:C jejich kul....,t, 
Proč jeou tady 
nevidí, •rr1Jeehaliff -
a na svých tane!ch yezou středověk: 
Smrt B "Vl t&vou" • 
A ti náa namlouvali, 
jak •volno u nioh d;fše čelov6k"I 
Jednota , klid Jsou zbraně naAi zem4, 
Soud světa okupanty nemine. 
Jen nezradit! 
• zní právo v jicnu temně ••• ft 

Snad zešíleli. Vzbud se, Leninel

Sovitské autoaaty vše obalouž:! ryehle a bez ěekárú. 

Pooneli jata e1v111zac1
1 táhněte dOllld! 

Ruské tanl!;y, rusi<<! zbrani? - český národ kálí na na! 

ZapMllněte pluh;)' za tanq • zvoreJte si Sib�I 

Ivane, jdi doaň, Nataša ti courá s Koljoul 

Z tanlru se dá stfilet - ne vládnouti 

Zpráva TASSU: 
Naše vojska byla v CSSR vítána květinami ••• 
ll;y dodáváma: ••• ale byly Ještě v květináěích. 

Nová sovětsl<á častuška, 
1. Splet si lven kombajn • tankem,

na záda si mošnu }ial. ,.
Opasek a1 pevněj utáh,
do ruley' vzal samopal.

2. Kontrvevoluce tad:! 1 

.1edem Praze Pml9'0:i t 

Na ceatu si J)Osvít:úae,
proto jedem za noci.
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,. •co je to civilizaee?• 
l:tá •• lvon zdilleni. 

Tady 1111jí lidé do,oy 
a rq eptae na seně.• 

•• Aby ae civiliuci 
trochu více pfiblí!il, 
krade 114•• trensistory, 
jak bo are!něv naua11, 

JARN.f ROIWICE (podle Jar. Vrchlickdbo) 

Byl jednou jeden l<Ouselllik 
ten,.. l!'.realu bydlel hradu 
l!bal ae v lh"1'l2' nad Tieou 
a pfipravoval :radu. 

TCIIIU se Jednou zaateaklo 
u stalinov,'ch slují 
a chtěl•• jíti podívat, 
kam demokraté plují, 

Vzal do ruky svdj hromý tyj, 
v tu zemi poslal tanky 
a tišil••, jek zničí všo 
a ziská sradce taky. 

Však btida, jaká prOlllěna, 
hned celý nět J• proti 
e celý národ jedno je 
a nebojí•• smrti. 

Ne hlavě -.tdycty lláelo měl 
• nárua plnou krltť 
a na rtech sliby p~átelotv! 
a na hranicích l!iky. 

Od ledna slyšel o zeai, 
kde béen:flc volně 1pív6 
lid o svých věeeoh roztodne 
a strana k t01111 k;/Yol, 

A těšil ae, jak v OSN 
umlčí evlt vat„ 
a 1právu o své• j)(>alilnJ: 
pošle celýa evttom. 

Kaa vkroč 11 ze.a ten starý ek;yt, 
zas krev a smrt a sl•Y• 
i rozpláče se kouzelník 
a sáa si hlaw srazí. 
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LojH Zbof'il I 

~!'!!:.1!.l!!..!!!!!!!!!!2!!-!..!22!.:..4!_ceatu v•l!~!l!!!!i!!!! 

•••pOll8ňt•, apojanc1 1 

!ev čaaká znaku stoji lev ••• ! 
Tu• koot:í Je a•• svald 
•ne:•• al4,ay nebo• plev ••• 

že ta Jlóravsk, m.-lice, 
Jet s llllélcea roní tůá krev, 
je k boji vldycll;y ochotna, 
jak o tom evldč:í její a p 6 v ••• I 

lleoap011eňte, lide n6ll 
na eleukou ě • r no u orliei ..... t 
Te za &>'é černé bohatetví 
a:ívala z l a t o „ trubl1c1 ••• 

Reze.poaeňte, soud.rusi, 
olovanakýcb 4t:ítd valebných,,,I 
Kel znovu klesnout• otroctví, 
raději pednem vedle nioh, •• I 

Věerejlá bratfú,, 
Tys přiěal střílet nevolm> -
napsali chlapci na 11ábi'e!:í -

Je to talc proatés &evŇti zbraň, 
nq:ířiš, atiakllel - a u! leiil 
Co na toa, !a byl ~zm•ann;f, 
toa ptaoe nemoh', nechtěl vědět 
a pak - proč t1 les de. rány, 
Jsi přece doma! llre!něv svldelc. 
llea zabil elitě? Bo!e chraň -
(ty Jeho vyčítavé oči) 
Tele zaee pevněJ ae-,M zbraň 
a svit se pořád, pořád točí. 



z pražských plakát~ z 21. - 27. s r pna 1968 
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Občané I 

Mimořádný XIV. sjezd KSC wyzývá v š e c h n y občany naši 

republiky 

k jednohodinové stávce 
na protest proti okupaci naši v)asti. 

Tato stávka se uskutečni v pátek 23. srpna 1968 od 12.00 

do 13.00 hod. V tuto dobu newycházejte na ulici. Na ulicich 

nalich měst a obci ar zůstanou pouze okupanti. Mohou 

aspoň tak přemýšlet o né hanbi. 

n p • a a • • 

q, opeACTaB• TeAb aolca Bel)IIIAacaoro AOroaopa, cTapmal AelTellA• T 
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aya llCCl'. 

·J ~ ~ I 11 

\: ... ~:~mým 'l f!.OUt,tid.!~ ! 
t ~J"AC'l '! 

ze r.sč z lrahy 2 

p r a O O Y ff i C 1 
P.~rav.lnffitk'1:lo ěbcbodu 

•• ... 



LIDOVÉ MILICE 

jako součást ozbrojených složek obrany státu 

se přípojují k výzvě adresované armádě a nevydají 

okupantům svoje zbraně 

Slibují všemu lidu, že tyto zbraně budou použity 

jen proti nepříteli ! 

n 
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' 

.. 

~ f "'" ~==~ ~ :7 
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MY 
ČESKOSLOVENŠTÍ 
VOJÁCI, 

věrni slovům přísahy, kterou jsme složili ústavním čini
telům svrchované Československé socialistické repub
liky prohlašujeme: 

1) Nikdy dobrovolně nevydáme z rukou zbranlt jei 
nám byly k ochraně státnf samostatnosti svěřeny. 

2) Za žádnou cenu nebudeme spolupracovat s oku
pačními vojsky, ani jim nebudeme poskytovat ni
jakou podporu. 

3) Naopak v souladu se svým posl.lnfm budeme spolu
pracovat I našim lidem za udrienl moci našich leg.11-
nlch instituci a proto budeme plnit rozkazy svých 
legálnich velitelů, k nimi m.tme důvěru. 

4) Stojíme plně za našim vrchním velitelem presiden
tem, erm.ldnlm generálem Ludvikem Svobodou, 
předsedou vlády Oldřichem Černíkem a představi
telem naši komunistické strany Alexandrem Dub
cekem. 

5) Hluboce litujeme, ie naše upflmné přátelství s armá
dami Varšavské smlouvy bylo piti těmito arm.Idami 
tak věrolomně zra:z:eno. 

AŤ ŽIJE 
SVOBODA, DUBČEK! 
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.ns'l'l! r vr JSH I.IIF<llll!m m w svfc1 a~ 
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UPOZORNENI PRO VŠECHNO 
OBYVATELSTVO REPUBLIKY 

POZOR! POZOR! POZOR! 
Podle některých .zpráv z různých oblasti 
země dochází v p.růběhu dnešní noci k prav
děpodobnému vystffdávání okupačních 

jednotek. Nové jednotky dosud nebyly ve 
styku s obyvatelstvem. Neznají s:ituad 
v naši zemi~ navíc přicházejí do prostředí 
poznamenaného okupací (poškozené budo
vy, plakáty, mimofádná opatření), které je 
jim pravděpodobně líčeno jako důsledky 
působeni kontrarevoluce. 

PROTO POZOR! 
Situace nucených styků se může zítřejší 
a další dny podstatně zhoršit. Buďte si toho 
vědomi a jednejte proto podle toho dů
stojně, hrdě, v duchu dnešních dní, ale 
neriskujte v diskusích své životy. Jsou pfí
liš drahé, chraňte je pro l':eskosloven.,kou 
sa<:ialistitlou republiku. 

z,A'.n: •A'.si 'ťm'i'J'E .NÁM~ Zl'h'f'-E! 
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Desatero: 

1. lle'fÍII 6. lle<lú

2. llesrula 7. Kemobn

J. llepovťa a. lleprodáa

4. li•- 9. lleukátu

5. llewúa 10. lloud6láa

Na ochranu naAí banky 

nepotřebujeme vaAe tanky, 

a:, to hovno, co tam Élle 1 

■ami sobě uhlíd"'8.

!Cdy! byl howa větší kue,ůrad nú ho bl'atr Rua.

!la gal'IIO!iky zahráli a kdo bude tanco

vat? 

Jedině kolaboranti. 

Optillisms je nedostatek 1nf'ormacíl 

Pi'ipaáno: a pee1a1..,. to je �ání okupantd. 

Spiaontelé, novináf'-1 

nedopou!itijte Bílou horu nalich mo&kd. 

Okolo lesa pole lán, 
jede, jede z lesa pán, 
na ruská ocelová■ of-1 1 

taa vjede, vše kolem bo,í 
jede, jede k nú. 

A v Praze z tanku hop hop hop 
a na č lntáky klop klop klop 
hola hej, otevfete mi dvefe 1 

Jé zbloudil jsem při hledání zvěře 

dejte vody píti 

Však marně, nikdo neotvírá 
divn.4 tucha m-dce svírá 
co to? Jaké to vítání -
mém hlad, chtěl bych snídaní 
jsea rodný bratr váš. 
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Stolcrlite n,o podupali Jako kroupy lclas, 
otolcrlite .!••• z hrObu Ylltali a vat.-e &111. 

S boleoti v srdci o.....,,.ujeme vě- p!'átelO. 
na evětě, !e ""8 na'fl4y opustila naše vellcá 

Láolca 1c SSSI! 
Opw,tila náa navt4y po draaticlr:;y oh,;ybnéll sá
lcrolcu p. dr. Brelmha a apol. 

Za pozdetalé: Vl1chru. poctiví občané ~SSR 

Poslední a Bo1181l neJpozdlj1 zal měeic 

Pro trempy tu llllme spal, nato no lcamp jedem no •-li 
lfeamíae ho nechat obn.ťt, nebylo b;y pele co pit. 

Jak to, !e ruek, Pravde píle eaou lelT 

RucU bratřit Vra'tte se do svých rezentac.ť. Vinetou„ 

'l'all: dlouho jame prohJ.ubo'f&li naše ptátelatvi, d 
jlJlle na dni. 

llo•inl<y týdne, llňačl<o: •s.rt si l'-íl<á mužBA •. 
lovf; •sa a 14a • Sověta.ký evac•. 

'l'slsg;raa: 

I&norujte llj!reaoryl 

Bref.nl'f - lloona 
V prdaké porodnioi •• včera narodilo 12 
kontrrevolucionái'd - stop - pošlete del-
u tank;r. Dop1eo'l8tel ll08kneké Pravd;,. 

Obral Wericha: Text: Co tomu f'ík4te, pane Wericl'll? 
"llejh<llrili je, kd;y! ll1 někdo začne nobodu nebo nějelcé .!IUati 
vnucovat aocenek;l,ai prooti'edky. !lli!kdo potfebuje ke Atleti "1-

brát bitvu a zabit pár t1sic 11<li, nilkoau stačí hrát al • Jh
denkou od tramvaje. linii k toau stočila ňdyclcy ob;yěeJná J.áska.• 

'l'r 1 dni u nahdňal i 
ešt6 ma nedostali ••• Císa!-

s., Sov6tslcym svazem 
na věčné časy -

do hrobu. 

!lili jsme •• z,pedu, 
napadli nú • východu, 

Dubčeku, ty zlatej kluku, 
nepodávej RusOm ruku, 
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Lenin by se styděl, kdyby v'8 tu vidiil. 

Uclnaj nad, kdo joou 
Domallice, 
ládnaj neví, kdo jo 
Hradec, 
ptej ee nás namecky, rusky 
1 aaaaraky, 
lédnaj navíae nic vdbac. 

Ruak,ý vojíne, co řeknei d01111 • ..,_ d6tem, al•• tě zeptají, 
proč jei byl v ~SSR? 

s1,va a čest to11t1to národu, 
této zalili, tolikrát krv:í zbrocené, 
tolikrát od přátel zrazon4 
a p~ece nepokotené. 

Co nebudeme moci napsat do novin 
napíAeme na zad, 
co nebudeme moci napsat na ze~, 
nepfeetaneme si myslet. 

Ivane, jdi domO, chceme jít do školy. 

Moskva, 
Rozhovor Švejka a Brežněvem. 
Švejk: Tak co, pane Brežněve, jak to vedem? 
Bre!niv: Vítězství je na.ěe. Obrozen, Německo je jeden klíč, 
poslušné Polsko druh,ý klíč, 11aaareko a Bulharsko jsou dal
ší klíče. 
ŠVajk: To j~ znal jednu paní ze ~ižkova, ta měla celeJ sva
zek klíč~. Jednou ěla na záchod a ne! našla ten pravej klíč, 
tak se posrala. 

Všecbny síly dejte k to1111, 
a{ Rusové táhnou dolllll. 

To se brácha ale eplet, 
kdyl vzal na náe kulomet. 
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Co uYid:l'.te • našich !dnech: 
lcúiO, č l.el"Dli nad 'risou 

llosJcve 
Zt:rec""é 1luae 
110.-llová rokle 

Varila•slc' salouva 
Pt-aha 

Velké 11111m:, 
lfělcdo to r,ld horká 
lloc pln' p.!'el<Yapaní 
Cabiriiey noci 
lloi':C, aá pa-o 

Rw\Tftf 
Václ•••lcé rulmlietí 

(!e. roshla• 
Sli!s 
!!SSR 
SSSR 
Dubl!elc 
svoboda 
Cisafó 
!lalgovU 
Okupant 
Kolabcrant 
ntava 
'l'ASS 

Prav/Ill 
0111 
llilrod 

z nár-ch píaní, 
20 let Jan u váa eloulU 
• nic J•t• IŮ nedali, 
potoa Jako na "1odij• 
tank;r ne a6 poelal1. 

YleebnO zlato, co jsem. dostal, 
llo Prab,y Jaft ulo!U, 
•p~!tel" Brelněv, Jako Yldyclcy, 
o Yiecbno al pl'ipravil. 

100 000 dolare na alunc1 
!laní míru pod olivami. 
... it petM DŮi 
Rio Bravo 
llá1'1.'at 
llwl který vidil pt,!116 mnoho 
Konec agente W4C 

Ahle v ••1 diw 
lla kaldého JednoU dojde 
Celt svět•• am.lje 
Baron Pr~il 
Streiidla •• Sp••--tu 
Spravedlnoet pMc"'d 
Vstanou nov! bojovnici 

•.sratr• Ru• byl hospodář• 
a llovot,,J aklallník:em, 
Já Jaom tady, cllullák, zlletal 
• vythp.,,,.,_ chlebníkem. 

Breiněve, na boóác!ch Jde vlie, 
jenom ne aadit. Čelit. 
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.U bud<lm umírat 
l>ldeme vzpomínat 

na Mn1chov, ne Lidice -
a na vás nejvíc,111 

A proč la nejv!ce? -
• proč no kytioa? 

To, !a jeto nás objali 
al kosti praake.ly, 

to, že jste nám zé.kefnl 
nO.! do zad vraz1J.1l 

Soudruzi sověti• 
pročpak i do dět!f 

Copak vl!ill dělají? 
Ty zbrani! nemej:! I 

A věeclm.o lidské do prachu ae kácí 
y sjplavl podlosti a zrad, 
do oč! vš .... jill hledět budeš 

a POHRDAT a POHRDAT. 
A nechat suřit lei a šp!nu, 
Jel na pravdu d n e- e chce s i ht"ét, 

jen stisknout zu'b;r, polknout s11nu 
a POHRDAT a PO!lRDAT. 

Vraz111 nám do zad nOt: 1 ale neBJl.ťme t.o Met, 
~tětovali bychom s1tuac1. 
Nakopli nás, ale mus:!M ae tvářit, 

~e je to jen tak mezi pf>áteli. 
Svlékli nás, ale musime dělat, 
!a jsme nikdy tádný oděv nemšli, 
Zmlátili n,s, a1e musíme mlčet, 
kdybychom ee ozvali, byla by to provokace. 

Velký tluče malého • ten sa má rozbitými ústy 
pokusit o ú6lDěv a tícit !e si to vlastně zavinil aim. 
Pane Bo!e, 
to ae s nimi máme zsse v budoucnu bretl'<ičkovat? 
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Okupace na bodácích, Jenffll lc:rllt ce potrvá, 
""A• vira a! v oblac1ch, ta 1 vlq p~etrvá, 

České hlavy rq Jame tvrdé, 
polcoi'it •• nedáe, 
Budem stále proti lluaO.., 
na U vlili nezláme. 

Neadleme aa radovat. ale nelll.lsllte zou:rat. 

Stňjte pemi za lednem, e! se zase pozvednea. 
Jtompromie b.tv,I. zradal 
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PROJEVY ČESXCELOVENStiCl! ZÁSTUl'CtJ V &U)]:; BJ;ZPEČNCSTI 
VE DNECH 21, - ~4, SR.PNA 1968 

Projev stálého zást\il!c• Československa v .l!adě_bez~noat1 
~._lá.ižíl!f~_g!,_§~_12..6!!, 

Chtěl bych pl'edevšfa Zdilreznit násl eduJicí body, 

2aprvé, jednám podle výslovných polcyrn:1 ministra zahraničnic h 
věcí 1!.sl:oslovenské socialistické republilcy dr, Hájka, jehož 
mnozí z vás znají jako svého bývalého kolegu, 
Zadruhé, Chtěl bych vy jó.dři t svou vděčnost vám, pane před

sedo, a těm členům Rady bezpečnosti• kteří umožnili česko
slovenské delegaci zúčastnit se diskuse, při které jde, 
tak jak ton:11 bylo pfed tM.ceti lety, o otázku svrchovancsti 
Československa. 

V souvislooti s tímto pozváním Radoo. bezpečnosti Jsem 
obdrž:el pokyn, abych informoval členy Rady bezpečnosti o 

následujících poselstvích, které rodržela Čeekosl<Nenská 
mise od ministr• zahraničnich věc! Českosloveneké socia
listické republilcy v průběhu dneěního dne, 

První poselství došlo v brzkých raních hooinách dneě
n:!ho dne a je to prohl:iišení předsednictva Ustředního výbo
ru Korrunistické strany Československa, které zni, 
/ Prohlášen! je uveřejněno na etr. 6 této dokumentace/. 

Později ráno dnešního dne jSl!le dostali následující 
prohlášení ministra zruira~ičních věci z 21. srpna 1968: 
/Ta~též, str, 57/ 

Toto prohlášení ministra zahraničních věd b~lo ptedá
no tisku s dodatečnou připom:ínkout že text b,yl sdělen radio

vým spojením a IOOže být neúpley, odpovídá však sazyelu po
selství„ 
Zatřeti, během dne jsme dostali následujíci prohláše!Ú 
deseti členů vlády I /Tamtéž, str.49/. 

2). srpna 1968 / 7 / ve 2.oo hoO. OOpoleOne zde.jěího času 

Sostala StQlá mise Československa následující prohlá~eni 
předseC.nictv.a Národrúho shromáždění: /Tamtéž,str. 51-52/ • 
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P?"Ostřeěnictvim Československé tiskové kanceláře obdržela 
Stálá r::iise zprávu o zasedání československé vlády: 

/Tamtéž, str, 55-56/ 
Posléze bych chtěl přečíst výzvu presidenta Českoslavenské 
soeialietické republiky, I,,ávik& Svobody, jejiž znění jaem 
dostal těaně před od<'hodem na tuto scMzi, Prohlášeni pre
sidenta Republiky vysílané rozhlasem 21. srpna 10.JO hod. 
večer• /Tamtéž, str,64/ 

Na závěr svého projevu bych chtěl zdůraznit ještě 

jednou• že naše vláda v uplynul.Jich týdnech mnohokrát pro

.t:lásila, že změrzy v l'.!eskoslovensku po lednu by)s zaru..'lřeny 
pouze na zlepšení socialistického systému, aby se l:'e;:ubli-

ka přibl. ížila vz.ne~enýill cílům svobodnějšího socialismu, 

který by nastolil všechna lidská prára a svobody, což by 

trelo být nedílnou swčásti každého socialistického systé-
mu.. Věříme, že- jednota našeho lidu a jeho oddanost věci 

socialiaw něm umožni dosáhnout cílO., po kter$ch touž:! všich
ni pokrokoví členové lidské společnosti. 

DruM.J!rejeV stálého_zást\!l:J:e Českoolovenska v_Redě 

bOZl;!!Čnoet1 J~žíka 21, 8, 1968 

Bude mi sna.d dovoleno, abych jako representant českoslo
venské socialistické republiky se stručně vy jáé!řil k bo

dům, kte:ré se přímo nebo velmi úzce dotýkají mé země? 

Z..prvé Ůnor 1948, !>ff, Češi a Slováci se nestydíme 
za Únor 1948. Naopak jsme na něj velmi hrdi, protože 
Únor 1948 znaunenal vítftzstvi nad srahami reakce zvrátit 

vývoj v poválečném Českoslovena!w nazpět. Nové vedeni 
zeaě a Komrd.stické etrarzy- Československa často zdůraz;o
valo, že v žádném případě nepó.jdeme zpět do doby před 

ďnor 1948 či před 5. leden t.r. 

Začruhé,pokud ee týká smrti b;ývalého ministra zahr·a

ničních věcí Československa Jana Masar,yka, šetření, které 
nařídila vláda ~eskoslovenska a které bylo 0okc,;čer,o ,:;.si 

přeC .měsícem, došlo k závěru, že to 'cyla sebevražda. Ten

to závěr byl založen především na západních _pramenech• 
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zvláště t~ch, o kter,ýéh zae již byla tuto noc 2Jn.ínka • tj. 
svědectví dvou wlmi blízlcych osobních tajemníků ministra 

Jana Lfas&TYk•, ktefí opustili Československo v roce 1948 
a ži j:C. doposud v zahraničí .. , 

Zatřetí. ~slfa1 že je oicylem srovnávat eynějěí vývoj 

v ČeskoslovenskU e. »adarskec v roce 1956. Snad je spoleě
ná jed!U\ věc, totiž chyby I jichž se dopustilo vedení zem~ 
a. {:trs.ey n. které byly zpCi.sobeny neaostatkem zku~enosti a 

tím, že se v minulosti ner>ealizov•l socialisme v takov~ 
zemi; avšak to 1 co se stalo v Maáaralru byla kontrarevoluce, 
která byla rozdrcena Sovětskou arwáóou. Nebyl jsem v tu 
dobu v českoslo,enaku. Jako státní ;ifed:nik jsem se zú~astnil 
konf<.U"'t?nce v z.11hrtnič:í, ale Clá rodina, která žila v Prs.ze 
v blízko$ti sportovního stadionu, n:t' po mém návratu vyprávě
la, co se dělo v neděli 4. li~-topadu, kdy~ návětěnúci 

footbalového utkání, celý stadi~n, který newdZe být po

dezříván z žádné politick~ inCo:krin.ace, jak si rIO'sliw, 
vypukl v jásot, když sed ozvěděl o vítětr.ství nad kontrare
volucí v Madarsku. 

V této souvislooti bych rád zdórazni.1 1 h mimo faktory, 
o ni,chž jsem ae již zmírJ.l a které stran. a vláda rozpozna

ly I hrál;y v deforlllll.cich, ktteré se v Československu vyvíjely 1 

úlohu některé vnějěi f&kto;cy, které ve velmi podstatné mi
ře přispě.J,y k jejich vznikuJ především studená válka, která 
byla tehdy Úll\YSlni! ,cyvoj.áru, ililperialistickými silami, jež 
chtěly ani~it ekonomickou sílu socialistických zemi závody 
ve zbrojení, které zpó.sobily de:forll:'flce v na::ií ekonomic9, 
a diskrin:.inace a eu:bargo„ které vyvoléval.y auj.e.rktické 

tenaence v ekonome~ ~eskoslove;iska a :;:,.fispěly tak k defor

macím, je jichž Gósledlcům. musíme čelit ještě r,S"nío 
Konečně bych rád poděkoval z.á~t.upcóm těch zemí, jejichž 

pověst byla vždy čistá a jasná nebo - jestliže není irožné 
\':';'loučit historii -, které se kd;ysi a navždy vzdaly úreyslu 
vládnout jiným národům a vnucovs.t jim svou vllli, které 

nezacházely se zetcěmi jako s "banánovými 1·epublikami", ani 
neved).y agresivní válku z jejích vl•stni země proti Čhudým, 
Ale avobOOomilovn_ým lidem na jif'J$ch kontinentech. 
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( ruslcy), Pane phdsedo, protože mám slovo, rád bych také 
učinil p-mk;y k prohlášení zástupce Svazu sovětských 
socialistických republik velvyslance :.lol;íka. Snaiil jsem 
se zde př.e~íst i'akta a D.\YSl:ím, že nen.í ce dodat. A.však 
v souvislosti s některými bodY jeho prohlášení, jakoby 
Českoslovenako pozdě.Ji b;/lo připraveno likvidovat veakeré 
socialistické vymolenoati a ja.k:oby současně byla ohrožena 
bez;,,čnoot oatatních socialistických států bych se rád 
ještě jednou pokusil přesvědčit velvyslance l!olika, že 
vláda Československé socialistické rep.ibliky, komunistická 

strana Československa a strany Československé národIÚ fron-,, 
ty vždy usilovalo' a budou se vždy snaž! t chránit práva pra
cujícich a. současně i bezpečnost socialistického tábora. 

Chránit opravdově. To je společná věc, jak zde bylo toče
no, ale přesevšechno je to závazek a záležitost každé 
socialistick' zen:ň, která lépe než ost•tní socialistické 
země zná konkrétní podmír:tlcy pro budování sociálianu a 
jeho výv"j ve: evé vlastní zemi. 

l'ro.J.!!V...!ltá;biiho z!\ltl!JlOO_!j,,skoslovenska v lladLb•zP•čnosti 

:!._~fka.,_ 22..._!l.,._l,;168. 

Pane předsedo• mám tu část informovat Vás, jakož i ostat
ní čleey Rady bezpečnosti, že situace v Češkoslovenské 
socialistické republice se zhoršila v důsledku okupace 

cizími ozbrojeeyrni silami. Dnes ráno jsroo obdrželi od 

ministerstva zahraničních věcí. - podtrhuji od mini.sterst• 
zahraničních věc! československé socialistické republilcy 

následujíc i tiskový kabelogram o situaci v zemi, 

"Dnes nev;yšlo' žádné nov1r.y s výjimkou zvláštmch 
vydáni SvQb9dnáho slova a Ze,mědělských novin, které b;ylf 
distribuováey bezplatně a obyvatelstvo lzylo informováno 

pcuze svobodnými rozhlasovými stanicemi kr•jských výbon'\ 
Kolll.lnietické strany Č.akoslovenska Y l'rue, Flzni, Budě
Jovic:ť.ch, Hradci Králové, ťbt:í ™1d Iabem. Kromě tajrzych 

rozh+aaových stanic• jejichž umístění nen:í známé, vysílá 
čas oč času také okupační rozhlasová stanice Vltava. 



- 485 -

Dubček 1 Kriegel, l!paček, Smrkovskj jsou nadále internová
ni, President Svoboda obklíčen na Hradě, Oeuay ministra 

Pavla, ministerského předsedy !lernika • dalšich ml.niatro 
neJsou známá. Včerá. se sešlo l 7 člen~ vlády pod předeed

nictv:ún Machačové-Dostálové, Vláda vydala výzvu k lidu 

a požaduje, aby inteI'novaní f'Unkcioná!'i byli propuštěni, 

aby okupační arlllády ode!l,y I a aby 11Yla umožněno činnost 
ústavních činitelů. Včera večer hovořil president Svolx>da 
v oficiálním rozhlase, <.!soudil okupaci jako akt síl;y 

a vyzval k upevnění d'l1věcy k principům akčního programu. 
llél rozhovory s vládou a oznámil, ~e se s ni setká také 

enes a pravděpodobně osobně i s ministerským předsedou 
~ernikem. Dnes se seěel mimořádný e,)ezd Kownistické stra
ny Českoslovenaka. Dnes v 9. hOO. dopoledne se sejde Ná
rodní shromážděni s člen,y vlády, kteří nebyli internováDi, 
Z toho oůvodu okupační jednotky slibilY umožnit přístup 

k budově Národního shroOOždění. DQpt'ava je v Praze ?&1'•11-
zována. Krajští 1\lnk:cionáři jednaji s velic;ími důstojníky 

okupačních vojek a dosáhli včera v Plzni, Budějovicích a 
na jiných místech, že vojska budou stažena ze středu měst„ 

Přes no.ili snahu jsme do,,ud neuspěli v navázání oficiálnieh 
kor&aktd s představiteli okupačních armád. Prohlášení v.

jenakého velitele Prahy a střodočeskáho kr•je byl• ilířene 

mezi obyvatelstvem, rad nímž vykonává velitel okupačních 

armád de fakt o práva vládní moci, l?rý se v; tvořila skupina 
kolaborsnt~ v Ústředním výboru. V táto souvislosti ae 
uvádějí Sil'.ak, Kolder, Indra a Barbírek. Většina obyvatel
stva podporuje Iu.bčeka, vůdce Kom.mistické strarzy Česko
slovenska, pre:siderta Svobodu a ~ernikovu vládu.• 

Bád bych dodal, že jsme tento kabelogram obdržel.i 

dnes v 9.oo hod. dopoledne. Qj té doby nemáme z tohot• 
zdroje žádné jiné zprávy o situaci v eeskoalovensku. 

Přes a.hora popsanou. situaci se zdQ • ie okupační .jed
notky neuspěly• aby vnutily československém lidu předsta• 
vitele, kteří nebyli zvoleni. Stálá mise obdržela poselství, 
iie ee mirulru noc seša. většina čleru W Komunistické 

stracy Československa, zcela podporuje stanovisko předsed-
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nictva dstředního výboru Komunistické strany &skcsl.oven

eka z 21. srpna - o němž jsem ji.ž raěl tu č esť Vás infor
movát včera - a rozhodlo se, že bude zasedat nepřetržitě. 

Jiná zpráv• konstatujei "MJ.r.ao:Mdny sjezd K0l!lllnistické 

straqy Československa se sešél v Československu. Sjezd aal 

ultirc.atum sovětským a ostatním okupačním si Um, aby 00 eš'.ly 
ze země a propuatil,y všechny stranické a vládní činitele. 
Jestliže tento požadavek nebude splněn, bude vyhl!mna gene

~lní stávka v celém Českoslo.rensku, která začne v pátek 

v poledne." 
V souVíslQ.<3ti s úvahami Rady bezpečnosti, t;ikajicí se 

situace v Československu, rád bych zdůraznil tyto body: 

Zeprvé, okupace Československa. cizími ozbrojen,ýcl sila.:ni 

je zcela nezákonná. 
ZédrJllé, pouze legálně zvolení ústav:ú čin1 telé jsou aku teč

nými představiteli Oeskcslovenské socialistické 1epublilcy 
n jejího lidu a proto jic ::nueí b$t umožněno vykonávat svc
bodr.ě jejich ústavní funkce bez nezákonného vměBováni se 
ok ...,•ačnich sil. 
Zet~eti, všechey akce cizich okupá.01 :í.ch sil v Českosloven
ské soci•listické :mpublice jsou nezákonné. 
Zečtvrtá, úplné a okamžité skon~eni okupace, odct.cd všech 
okuµačnich sil z t:z.emi ~eskoalwenské socialistické repub

liky a úplná obnova. suverenity a územní i,ntegri ty Českoslo
venské socialis tic.ké republik:y jsou bezpoO.ta:í.nečně nutné. 

M1r--1str zahre.!1ičnich věcí Českcslo; enské soci.nlistic
ká republiky Dr. Jiři Hájek j-e na cestě do New Xol'ku 1 aby 
se zúčastnil zasedání ,Rady bezpečnosti. Dou.fáme• že buče 

mít dostatek přiležitosti, aby objaamJ,postaveni naši země 

v detailech„ 

&i. závěr bych rád zcela jasně prohlásil, že .socia.li.s

nru.s je jedinou věcí za ktel'ou bezvjhradně stojíme, r.echtěli 

bychom jej poškoCit víc, než se již stalo„ Idea socialiaou 
je svo.tá nejen nám, nýbrž celému pokrokovém lidstvu. 
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Projev ministra zahraničních věcí Dr, Jii>iho Há,jka I přednesen,í 

v !ladě bezpečnosti dne 24. smna 1968. 

Jako člen a odpovědný iř' edstavitel ústavní vllily &a. 
cháp.i se slova v tomto významném orgánu světové organizace. 

~nim tak s pohnutím, smutkem a lítosti, poněvadž předmětem 
jednání je tragická událost a tragická situace v mé zemi. 
Není vinou vlády OSsR, že její vztab,Y k někte::ým cru>.ým 
socislistickým zemím se dostaly na Ra.du bezpečnosti s staly 

se předmětem debaty 1 do niž zasahuji i jiné nesocíalistické 
zerrě, deba,cy, ve které se objevily i jisté protisocialistic
ké argumenty. íl:ipověCr,;;- za to jsou t,· vlály socialistických 

zemi, které bez ohledu na dohodnuté zásady vzájem:r,.,ých vzta
hů, mnohokrát proklamované a naposleQY slavnostně stwzeny 
společnou deklarací jejich nejvyšších představitel~ v Bra
tislavě 9. srpna, bez otiledu na smluvně stvrzené bilaterální 
i multilaterální vzájemné závi::,zlcy, sáhly k ;ouži ti sily a 
obsadily vojensky v noci z 20. na 21. srpna ,,'.zemí Českcsl~ 
venské socialistické ::::epubliky. 

Tento akt použití síly nelze ničím ospravedlnit. Neudál 
se na vjzvu ani prosbu čs. vlády ari.i žádného jiného ~stavniho 
orgánu rcpubli~'. Prohlášeni presidenta re publik,Y, Národního 

s:".rol."lážděni, vláézy i přet':seCrrir: tva Úetředniho výboru KS~, 0 

nich~, pokud je mi znácio, byla F-udn · informována, o toci jasně 

hovoří. Pokud v nčkterých z 5 zemí, jejichž vlády se ..ičast

;uji násilné ckce proti ~R, se hovořilo c žáéo$t1 n~jakých 

ústavních či poli tickJ'ch čini telů 1 nebylo uvedeno ar:i jediné 

~:néno e pokud je čs. vládě znám.01 taková žáčcst nebyla nikdy 

učině:ia. 

Vojenské obsazení ~SR nelze rovněž ospravealňorat sta
rostí o vnějfií bezpečnost ~SSR a plnění povinnof:'ti na (kolech 

společné obrqny zemí Varšavského paktu. Vláťla ČSSR ~to povin

nosti svěóomi tě a <lťisledně dodržovala a nere cf'.óvola nikoho r». 

preh_ybnostech, že i naCále je odhodlána i schopna tak óini t. 
Toto bylo onol:ókrát w jáj::'eno a ani vlály 5 zemí netvrdí, že 
Cssa v cb,-Jtik okupace hrozilo iminentní nebezpečí vojenské 

agrese zvenčí - proti a1muž ost3.tně čs. art"Jáda bJla p:f·iprave

na a schopna se bránit, jak za svých návštěv v kiětru až čer-
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venei u•nali 1 vedoucí vo jeni!tí vellt elé Varšavské smlouv:,. 

Vojsmkou okup„ci llssR nelze ospravedlnit ani argumenty 
o Domnělém nebezpečí kontrarevoluce. 'l'yto argumenty samy 
o sobě jsou právně neplatné, Ale nehledě ani k mproaté 
neplatnosti a nicotnosti takového argumentu, považuji za nut
né probláait, ie vlála 1!ssR byla až do okupace plně pánem 

situace na svém území, kde vládl soci3listický řád. Iungova-
1,y orf'l,ny veřejné apré,.y a moci lidu, rozvíjel se intenzivní 

~olltick,ý tivot, zalotený na socialistické koncepci společ
nosti, plurall tě sp•lečens.kýeh organizací semknutých v Náro:i

ní frontě a <w>ávajíc:ťch vedoucí úlohu dělnické třídy a KSČ, 
V proběhu procesu, jejž XSČ zahájila v lednu 1968 a jehoo 
podstatou bylo odstronění byrokratických de:f'ormací, plné 
uplatn~ní hu.manisti ék~I) a aemokratického obsahu i smyslu 

eocialiew a olivení politické aktivity i iniciativy lidu, 
rozvinula. se všestranná diskuse. Jej:! rozv0j podstatně posí

lil je,k socialistické a vlastenecké uvědomění, tak i vedoucí 
úlohu K:oaru.nistické strahy, založencu na přirozenťi autoritě 

vypljvajícf z iniciativy Ieyšlenky koncepce, činu. Touto ces
tou .:)ome posilovali pozitivní široký proud politické inicia~ 

tivy, vedený Komunistickou stranou a čelili jsme extremistic

kým silám a jevdm. Olvážím se i'! ci, že •• vedeni Alexandro. 
Dubčeka a jeho spolupracovníků dosáhla KSČ takové přirozené 
autority a nepopiratelného vůdcovstvi v obou národech naši 

země, Čechů a Slovák~, jakou po dlouhá léta neměla. Svědčil 
o tom 1 spontánní, mohutný proud socialistického vl astenectv11 

jak se rozvinul zejcnéna v letních .!Iěsicích a jak se projevo
val v konkrétních činech pracovního úsilí i dobrovoln.1ch da
ru ne. :fb ndy, potřebné pro řešeni rozsáhlých ekonomických prob

lém.ů a ťkolů„ 
~to klaóné,- opravdu vlastenecké a soci al i.s t-ické proj3, vy 

lidové iniciativy zatlačovaly zcela na okraj našeho politické
ho života oey negativní j!a vy protisocialistieké1 která znepo
koiovaly nás i naše přátele a které - at d:i jektivně, ai vědo
mě a záměrně - mohly být spojenci sil nepfáteis.kých sccia
listické:mu Československu. Byli a jsme si jejich existence 

vědomi. Nepodceňovali jscr.e ,._, čelili jsme .,illlk. Považovali 
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jeme ovšem za správné činit tak předevilim !iirokou lidovou 
iniciativou, jež tzy tyto negativní síl_y izolovola o. umoi!nilA 

po.k plnou účinnoat i adlllinistrativniho zásahu, kterého se 
pochopitelnš žádný etát nemže zříci a l<terého jsme •• nech til-
11 zříkat ani lIG' • .Právě v posledních dnech a týdnech bezprostřed

ně před okupaci správnost a účinnost na/li metody začala při
nášet plody• 

B.:,lval bych o tom nehovořil, poněvadž se jedná o vni třoí 
záležitost naší země, nebýt toho, že .}lem měl dojem z proto
kol.O., že někteří představitelé, kteří ee snažili ospravedl
nit kroky proti 1Jeskoslovensku na těchto skutečnostech trva

li a předkládali je zkresleně. Chtěl bych poukázat na takové 
státníky a politické osobnosti socialistického světa jako 
je "'60,,lávslcy president Tito a jeho kolegové, jlkož i předse

da rww.nské Státní rady liikolai Ceauoeocu a jeho kolesové, 
kteří se o tom právě nedávno přesTědčili během svého pocy tu 
týden před osudnou okupa:éí. Jejich svědectví jen potvrzuje i., 
co vláda ČSSR i vedoucí politikové Uvota zelllj, ÓV liS~ • 

plnou odpovědností prohlašují tvél'í T tvář okupačním silám 
i světové veřejmsti, což znamená, že Československo před 
srpnovou okup9.cí bylo .a :zO.stávalo odOesné věci aoc1al1emu, 

socialistického budováni a rozvoje, věrné, ochotné a zpO.soti -
lé plnit své závazky vMi společenství socialiaticlr;ých zemi 
v Evrop! , Jeho vni třni život se rozvíjel solidně na socis.
listickjch základech a k socialisticlcym cíl~m. Jeho vedoucí 
politická síla, KS~, prožívala procea hluboké vnitfní regene
race, v němž se posilovala, všestranně aktivizovala. a získáva
la stále širši autoritu a oporu. v celém li Cu. Naroclni Fronta, 
zalaž.ena za vedení ESi:! pevně na socialistických principech, 
upevňovala se jako rámec politidcého života země. Negativní 
jev:, a jejich p~sobeni v masových sdělovacích prostředcích 
dostávaly se do izolace a mezi všemi, kdof b,Yli zodpovědni 
za sdělovací proatředlcy' a jejich p~sobeni ve veřejném životě 
se upevňovala uvědomělá dobrovolná kázeň, která t,yto všechqy 
výraey uvád~la m správnou míru. Nic tedy neopodstatňovalo 
obavy n pochybnosti o nebezpečí kontrarevoluce v ~R. ~. 
vláda m~la plně situaci v rukou a min-, 1 dost prostředkO. k 

toau, aby eventdáln:ť útok proti základ~m socialismu odrazila. 
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O organizovanosti, kázni našeho politického života, 
socialistick~ a vlast€necké uvědomělosti lidu, o opravdové 
vedoucí éloze dělnické třidy a .KSČ v nórodech ČSSR cvědč:í 
skutečnost, jak reaguje celá mše ze~ na fakt okapaee. 

Naprostá v~rncst a poslušnost legálnim orgintm, neuznáváni 
přikaz1) okupačních vojsk, dilsledná úspěšná snaha udržet :f'Un

gován:ť Y~munistické stl"arzy ja.Lo p~tefe národního života, 

UFychlené uskutečněni 14. sjezdu KS~, který pod tlakem oku
pece přijal usneseni rozhodně požaduj(cí konec okú.pa,ce a 

projevil neochvějnou věrr.ost vedení A. Dubček.a - ie m::ižno 
najít výraznějšího důkazu i cyní pro to 1 jak špatně zr.ali 
naši s1. ,.uaci I jak špatně rozuměli našemu lidu a r.ašemu vývo

ji ti, kdo se domnívali, že mají oprávně:ú ao '.'ěho z.assl',ovst 
t'.čtkovými prostf-edlcy, jako je okupace? 

Jestliže něco ohrozilo vážná věc socialisn:.u v ČSSR a 

hrozí ji zkompromitovat ve světě, .) to právě necitlivý a 

nezákonr,.ý postup těch vlád, které provedly okupAci území 

s()Cialis tické!:o ~s~cE>lovenska, ktef'i narušili okupaci řádný 
chod bospcdářského 1 sociálního a politického života v ČSSRJ 
znemožnili ústavním orgánům a de::okraticky zvolenérru vedeni 
plné uplatňm:,íní suverén.."!íc..'1 i plněr,.í úkol i"., ji mi ž je 

lid pověr•il, protože jak víte, aěkteré z Hic.bto vedo.;.cich 

osobnosti se dostaly do velmi obtížné situaceJ 

Právě toto 0C1ezeni možností 03.lšího plněni svobodné 
politické p:,áce, právě toto násilné, i když a:Ucy lidové i.ni

ciativě jen částečné "vacuum iur:ts" přináší největší ne~ez
pečí pro věc socialis!Il.l v ČSSR„ Těžce poškozuje a hluboce 

zra;uje přirozené city pfátelstvíj které náš lid choval a 

chová k národům SSSR, Polska, Bulharska, Mada.raka i NDR. 

Zároveň ovšem vytváří v ťbleko v~tší J.niře než ~edtím prostor 
pro to; aby tyto city, naděje a víra v socialismus sk'J.tečně 

lidský, které se se tkaly s ta~ okupace• se zvrhly ve frustra
ci e r1;gativisrrrus se všemi áú.sledlcy antisocialistických posto
jll :,ásti obyvatelstva. I když se torru v těžké si tuftci snaž.íu.:e 

čelit, nemáme k tomu pL"'lé možnosti! mbO"t je ná:a:. v tou:. bráně
no oku~cí. Od.pověd:mst za tyto Cůsledk;y :r:ále~:í. ovšem plně 

těm, kdo ok~paci nařídili. 
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Nebezpečí je také v uezinárodním otilase tohoto činu. V 
daleko ií:l.rší míře, ne~ kcykoli předtím vytváří se situace 
pro pů.sobení propagandy a a.kce sil nepřátelských socialismu a 
míru, které se budou snažit vyu.ž;it okupace ~SSR k antikom
nistie:k,ým„ antisovětským štvar..icím1 k odmítáni a popírání 

_politiky mírového šouži tí, k očerňování a pomlouvání celého 
socialistického společenství a jeho úlohy v úsilí o zabezpe
čení míru, k ospravedlňování útočné politi.KJ impe1~alism ve 
Vietnam, na Středním 't:,)ehodě a kdekol1 jirnle, looz,národní 
situace, která jevila v poslední době některé slibné z:námky 
zlep..~ováni, ae opět zhoršuje„ na.pěti vzrilstá. Také za. tyto 
a~sleaey, nesmir~ závažné pro věc světového miru, patři 
odpovědnost těm, kdo rozhodli o okupaci. Vláda Českoslo,lenské 
socialistické republiky v souladu se svým lidem nedá se nikdy 

propll.Jčit k tomu, aby sv:,'mi činy j,kkoli přispěl.a k těmto ne

gativním dťlsledkům a napomáhala ÚJl1)'slll.m nepřátel socialis11111 • 
míru, V této souvialoo ti bych chtěl prohláei t, že naše dele
gace se plně distancuje od jakéhokoliv pokusu. snižovat nebo 
popírat existenci llDR i kdyby tyto pokusy měly být spojovácy 
s výroky podpory pro ČSSR. Zostává Jedním z prineipů naši 
zahraniční politiky• že existence dvou německých států je jed

ním z pfedpoklad~ mirového uspořádání• ,zytvofení účinného 
systém evropsk~ bez.pe6nosti. Rozhodně odmítáme, aby mše 
jména a dnešní situace v Československu bylat uiiY"3a k úto
k.'.un na věc socielism a komunismu, v kterou dále neochv~jni 
věříme. Češi a Slováci rozhodli se pro socialistidc oo cestu 

dobrovolně a z vlastni iniciativy a nemají v ú.leyslu z této 

cesty sejít. Po zkušenostech J.bichova a imperialistické fa
šistické okupace, po hrdinské• boji a osvobození, v kterém 

sovětské armát.zy hrá).y takovou vynikající úlohu• óali se twtCJ 
cestaJ v r. 1945 a pod vedením KoJIUni.stické atrarzy odrazili 
v roce 1948 útok m domác;í i zahraniční reakce r.a tute svou 
cestuo V roce 1968 opět za večerd Komurástické strany přikro

čizy k rozhodnéw odstreňová!Ú deformací, které se do tohoto 
vývoje dostal.y v 50. létech• pOOkozujicich věc socialisou 
a k budováni své vlastní cesty socialistického vývoje• formo

váni takového společensk>:'.ho ct politického modelu• který by 

odpwídal jak hluboce hurca.nistickéru obsahu a Sl'.llYslu sociali sw, 
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tak našim demoltraticlcym tradicím a mentalitě, jakož i 

\'Yznamným úkolům vypl.ývajícim ze součásného obdob:( rozvoje 

lidské společnosti, vědeck<r-technické revoluce 1 úsill o m.!r 

a spolupráci mezi národy. Je nutná zC.ůrazni t, že národní 
specifika ČecM a Slovákťl ovli vněru\ jeho poltrokovým, revo
lučním, demokratickým• humanitním dědictvím, podmiňuje je
jich nzy-šlení a váže je úzce ke kul turnim prrudO.m Evropy a 
světa v mi nul os ti i současnosti, v.ytváři typický cit pro lo

gickou integraci intelektuálních zdro~ světa a korunuje 

všechno hlubokým smyslem pro správné a krás~. To vše se 
objektivně odráží v morálních iesteticlcych liastnos tech celé
ho čs. lidu. Toto všechno ee jasně OJ razilo v celém našelI!. 

politickém vývoji od Je dna 1968, který, a to bych chtěl zno
vu zddrazni t, směřoval k socialistickým. cílům, stál pevm 
na socialistických zákl1;1dech a nikdy ne/001 v úrrzy-sl.u cpusti t 
souvislos:ti socialiatického společenství. 

Současná okupace zasadila této naši cestě těžkou ránu~ 
ProHváme hluboké zkla!llání, uréžl<U a ponížení, těžší o to, 
že přišlo odtamtud_, kle jsme se toho nejméně nadáli a odkud 

jame to nejméně zasluhovali. lb'..káme to se s.lil.ltkem, ale bez 
neptátelství. Věříme, že k to!Illto osudnéiw. činu došlo na 

základě nesprávných úvah, nesprávných informací, nesprávného 
hodnocení situace. ~skoslovenská vláda, v souladu s citěním 
lidu nadále chce jít dfisledně cestou socialismu a obnovovat 
i upev~ovat své sv~zk;y bratrství se zeměmi socialistického 
tábora včetně těch, s nimiž tyto svazky byly narušeny a poško
zenY nedávnými uCál09tmL Jsme si vědomi toho, co nás e nimi 

poutá, nezapornináme M tradici těchto svazků, r.ikGy jsme neza
pomn~li, jak 'cyto svazky jsou ~ro nás ť!ů.ležité a doufáme také, 
že naši partneti si uvědomit jak je důležité a prospěšné pro 

ně mít ty to svazky na základě rovnosti a respektováni suvere

ni 'cy a rezávislosti. Nezapomíná:ne také za co vděčíme národó.m 
Sovětského svazu i ji!zym r.át' odům bratrských zemi. Vysoce oce
ňujeme v této chví.li hlul:Qké porozucěni a skutečné čiey bra
trské pomoci• které našemu obrodnému procesu i našen11 lidu v 
této chvíli projevuji bratrská Jugosl.ávie a l\um.msko. Považu

jeme to za projev SAU.tečného socialistického intcrnacicnalisJW. 
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Přejeme •1 jen, oby vlády pěti socilllls ticlcych ••mí u vědorni 
jednoty našeho lidu tváří v tvář okopačním j, énotkám 1 u vě
domí nebezpečn,ých a~sledků okopace brzo pochopil;:;, jak obrov
skou a tragickou chybu učinilY a provedl,y Její rozhodnou 
a rychlou korekturu a reparaci. Bylo zp~sobeno příliš mnoho 
škod a je proto naléhavě nutné nepl'ipustit hromaděni dalších. 
Spolu s našim lidem a světovou vefejnosti doufá100, že souč•ané 
jednání presidenta ČSSR lJ.ldvíka Svoboél;y a jeho delegace v 
lloskvě k tollll přispěje. I v této těžké chvíli, kdy vůči nám 

tě<:ht• pět zemi své povinnosti neplní, povarujeme nadále pro 
sebe za závažné zásady a cíle naš:! socialistické zahraniční 

politikyt Usilovat o porozumění_., jednotu a úzkou spolupráci 
socialistických zem při respektován:! národních zájmt a spe
cifik každé z nich. Usilovat v duchu m:!rového scužiti o zabez
pečení míru a široké mezinárodní spolupráce v duchu Chart;y, 
podporovat pokrokové úsilí národů celého světa v boji proti 
kolonialisDJ, imperialismu, proti agresi ,):kéhokoli druhu 
at ve Vietnam, na Dálném a Stfedním východi či v l<aribské 
oblasti. To nám dbá plnru legitimaci, abychom s veškerou 
důraznoo t:í se stavěli proti porušováni mezirulrodnich závazků 
tam, kde jde o nás. 

to jsou zásady, o které se vlál a republlkY opírá, když 

pa!.aduje, aby cizí vojSka - i kél;yž přátelských zemí - okamži
tě opustil.a naši zemi, a aby ~la. plně obnovena její suvere
nita po celé zemi.., Pravococ a funkce ústavních činitelO. i po
litie,;ých orgánů a jejich členů musí být plně respektována, 
V souladu. a míněním v~eho našeho l1du a s usn;senim XIV. 
sjezdu Komnistieké atraey, pOll!l žujeme akt,, okupačních oréll m'I 
za nelegální. Jloufáme, že přijet::! této pozice• kterou naše 
vláaa a všechb.Y \.\stavní orgá!zy plně obhajují m~že tvořit základ 
budoucího usp<i' ádání, Pcuze ne této základně bude rwžno, aby 
československý lid se pokusil společně s úsilím oatatn1ch 
bratrských zemí 00 stranit mblahé důl3ledk;r současné okupace 
a pQk:račovat ve svém úsilí o rozvoj vyspělé socialibtické 

společnosti oO:povídající jeho tradicím, jeho mentalitě i potře

bám doby. Ne tomto základě bude možno> jak věř:í.m, zahojit 
hluboké rárzy a obnovit přátelské svazey s národy těch zemí, 
je.jichž vlály maou odpwědnost za jejich současné zt.oršeni. 
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Na tom základě bude možno, aby Československo jako člen 
OSN také znovu věnovalo své •i~ konstruktivn:tnu úsilí 
o o:ezi.národn:í spolupráci a zabezpečení míro. na celém sv~V. 

Jsme ei plně věóomi toho, že vlastni řeěen:t situace 
spočívá na vládách pěti zemí, které okupova~ naši zemi 
a v jednáních s ústavními orgácy ČSSR. Vllřím však, že lla~a 
bezp,;čnosti míl!e přispět takovéml řešení, zaujme-li moočrý 
poatoj 1 polliže-li vytvofit příznivou at~osféru pro účinné 
a urychlené vyřešeni si illace a vytv~i t tU základnu, kterou 
jsem ae zde snažil nastirůt. 

(l&:iteriál.y CISl!) 

Tento svazek čokuro.enttl byl př1pr0ven k tisku Hiatorickym 

ústaveo ČSAV v Praze pro studi jni účely. Jakékoliv pfeUak:o
vá.n:í ťokumentů je pod.:úněno svolením v;ydfclvotele. 

Praha, záH 1968 V,'tisk je re prodejný. 





PŘEDBĚŽNÁ DOKUMENTÁRNÍ ZPRÁVA O ČERNÉ KNIZE 

První verzi tohoto textu V. Prečan připravil v únoru 1988 pro pláno

vané cizojazyčné vydáni ť:ernt'. knihy, ktere se posléze nerealizo

valo. Novou 11erzi pro československý reprint knihy autor dokončil 

2. ledna 1990 a ihned}/ odes1a1Jaxem do Prahy. Oproti textu Zprávy 

o publikaci Sedm pražských dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumen
tace /Praha: Academia 1990. s. 387-406) zde vynecháváme /až na 
posiedni odstauec) druhy oddíl „Česká htstoriografte v druhé polo
vlně šedesátých let", jehož podstatné myšlenky Jsou obsaženy v pří
slušných pasážích článku Historiogrqjle a moc 11 Československu 
1948-1984, který je součástí knihy V kradeném čase. Poslední od
stavec tohoto vynechaného oddilu (začíná slovy „vznik a zveřejněni 

dokumentace, .. ") Je zde začleněn do úvodního oddílu Zprávy. 

Na podzjm 1968 vyšla v Československu nákladem tří tisíc výtisků pě• 
ttsetstránková kniha s takřka stovkou ilustraci. Měla prozaický název; 
Sedm pražských dm'í. 21.·-27. srpen 1968, Dokumentace. Byla označena 

Jako studijní materiál pro vnitřní pottebu a nebyla k dostání v žádném 
knihkupectví, Přesto se zpráva o její existenci záhy rozšířila po celé 
zemi a do poloviny prosince J 968 prošly informace o vydání Sedmi 

pražských dml celýrn světovým Uskem s V'}jimkou Sovětského svazu 
a Jeho tehdejších satelitů. 

Černá obálka knihy a události, Jež kniha dokumentovala, způsobily, 
že se pro ni v rozporu s intencí jejích vydavatelíi - velmi brzy ujdiO 
pojmenování Černá kniha, Pod tímto názvem - Česká černá kníha (Th.e 
Czech Black Book, Das tschechísche SchwarzbuchJ - vyšla, opět bez 
přičinění vydavatelí't. dvě z prvních cizojazyčných vydáni; je známo, že 
překladových vydání bylo mnoho, a nikdo sí dosud nedal práci, aby 
sestavil Jejich bibliografii. 

Osudy této knihy, přetištěné ze strojopisné předlohy bez další sazby 
rovnou na nekvalitní hrubý papír, byly mimořádné. Je to snad Jediná 
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kniha v novodohých československých dějinách, kvůli níž došlo k me
zistátní diplomatické korespondenci; nejméně dvakrát se Jí zabývalo 
předsednictvo československé vlády a několikrát o nf jednalo nejvyšší 
grémíum vládnoucí Komunistické strany Československa, Kvůli ní obe
šlí uniformovaní policisté několik málo měsícú po Jejím vydání osm set 
československých institucí, Jimž byla kniha zaslána. převážně archivů 
a knihoven, s příkazem, aby Ji „zatkli" a postarali se o splnění sovět· 

ského požadavku, aby byla kniha „stažena z oběhu". 
Třebaže šlo o legální publikací vědeckého ústavu Československé 

akademie věd, stala se předmětem rozsáhlé vyšetřovací akce Generální 
prokuratury ČSSR a Správy vyšettování Státní bezpečnosti v letech 
1970-71: trestní stíhání bylo formálně zastaveno až v roce 1980. Vy
šetřovací spis číslo ČVS-VS- 11 / 11 O- 70 má skoro pět set stran, nepo
čitáme-lt dalších mnoho set stran talczvaných dokumentů; Jen samotné 
výslechové protokoly dvou historiků obviněných z trestného činu po
buřování, posléze překvalifikovaného na podvracení republiky, zaplňují 
I 80 stran strojopisu. V průběhu vyšetřování byly vyslechnuty tři de
sítky svědků; byli povoláni prodejní znalci, aby předložili o knize po
sudky. jež měly podeprít obvinění z Inkriminovaných trestných č!m'.t: 
kromě toho byl do spisu založen takzvaný znalecký posudek Ústavu 
československých a světových děJ!n ČSAV. 

Příběh této jedné knihy, pravděpodobně ojedinělý v dějinách světo
vého písemnictví moderní doby. je součástí dramatických dějů. jež 
otřásaly Československem v roce 1968 a pak ještě nějakou dobu poté, 
Ba Ještě víc: osudy této knihy a Její peripetie těsně souvisejí s osudy 
a peripetiemi pokusu československého lidu získat pro svou zemi svo• 
bodu a suverenitu. 

Vznik a zveřejnění dokum.entace Sedm pražských dnťl. 21.-27. srpen 
1968, jakož i obhajoba práva a povinnosti historiků připravit a vydat 
tuto knihu. původně nesená celou historickou obcí i veřejností, byly 
koneckonct"1 výsledkem tehdejšího vzepětí rodící se občanské společ~ 
nosu. k níž se historická obec počítala, Postoj historiků byl součástí 
dobového étosu: nešlo o nové zpolitizování historie pod jinou firmou či 
v rámci jiného ideologic-kého schérnatu, šlo o výraz občanského i pro
fesionálního sebevědomí lidí. kteří pociťovali zodpovědnost za osud své 
země, za Její budoucnost i za záchranu všeho, co patřilo k dědictví její 
minulosti. dávné i zcela nedávné, k čemuž se jako historikové cítili po• 
voláni i povinováni. 

Když Jsem začal v únoru 1988 psát tuto dokumentární zprávu pro 
tehdy plánovaný a posléze nerealizovaný zahraniční reprint Sedmi praž-



Zpráva o Černé knize 249 

ských dnů. ukládal jsem sl v mnohém směru rezervu. V č.::eskosloven
sku byl u moci politický a policejní establishment, který svou legitimi
tu odvozoval od sovětské invaze Jako „bratrské pomoci proti kontra
revoluci-. Byla to tematika citlivá politick:y i policejně; mnozl herci 
našeho příběhu, který se udál v době před dvaceti lety, bylí stále ještě 
postižitelní. Nemohl jsem tušit, zda si přejí být Jmenováni či nikoli. 
a nemohl jsem se jich ptát, aniž bych Je uváděl do rozpakú, a hlavně 
do nebezpečí spoluúčasti na néjakém novém trestném činu nebo je 
nějak jinak kompromitoval. 

Proto jsem se tehdy rozhodl uvádět fakta jen o svém podílu na vzni
ku a vydání Černé knihy, a to podobně jako pří někdejších policejních 
výsleších. kdy jsem při diktování svých výpovědi do policejního proto
kolu nešetřil pouze ty, kreřl ve službách mechanismu čistek pti svých 
svědeckých výpovědích vystupovali jako svědci obžaloby a chovalí se 
Jako udavači. Kladl jsem si rezervu také v případě těch, kteří nemě
li šťastný den v dohě. kdy byli vyslechnuti jako svědci, později však 
osvědčili statečnost tváří v tvář normalizačnímu režJmu, 

Necítím se ani v této chvíli. na konci roku 1989, když beru do ruky 
necelé dva roky starý koncept a narychlo ho rediguji do konečné podo� 
by, zbaven povinnosti respektovat skutečnost. že se záležitost stále ješ
tě dotýká žijících lidí. Termín pro přípravu černé knihy k překvapi
vému novému vydáni v Praze Je však tak krátký, že nejsem s to ani 
nyní. ve svobodných poměrech, vyžádat si odsud ze zahraničí souhlas 
těch, Jež bych rád v této dokumentární zprávě Jnu:noval. A stejně tak 
nemohu kromě někdejšího kolegy, blízkého přítele a „spolupachatele" 
Milana Otáhala konzultovat nikoho, jehož vzpomínky by doplnily meze
ry v mé vlastní pamétL Ukázalo se dokonce, že není schůdné ani řeše
ni. Jež bych za norm,lí.lních okolností považoval za jediné možné, že by 
totiž tato dokumentární zpráva byla napsána dvěma autory, mnou a 
kolegou Otáhalem. Proto se tedy v nadpisu tohoto textu hovoří o „před
běžné" zprávě, Snad později, dejme tomu za deset Jet, nebude nic z to
ho, co patrí do této historie, už tak citlivé, Jak Je tomu ještě dnes; 
a delší čas umožní vyjasnit okolnosti některých detailů. jež prezento� 
vány nyní, bez dalšího zkoumání. by mohly příběh zkreslit víc, než 
když je zcela pominu. 

Bezpochyby mnohé z toho, co jsem zažil před dvaceti či jedenadva� 
ceti lety, mi v paměti vybledlo, leccos Jsem asi zcela zapomněl. Jako 
historik si potvrzuji, že moje paměť by sama o sobě mohla po dvaceti 
letech vydat svědectví, jež by bylo pramenem pouze druhého či třetího 
řádu. Naštěstí Jsem se pří psaní této zprávy mohl opřít o mnoho docho-
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vaných písemný<'h pramenů: jde o míiteriál, který je uložen v archivu 
(:s. dokumentačního střediska nezávislé literatury v západoněmeckém 
Scheinfeldu nebo v mém archivu osobním, 

Na prvním misté je to kopie souboru korespondence někdejšího His• 
torického ústavu (~SAV (jeho ředitelství a různých stožck v ústavu čin
ných) vedené od září 1968 do konce roku 1969 v souvislostí se vzni
kem. distribucí a později pronásledováním knihy Sedm pražských dnů; 
k tomu patří interní zprávy pro různé adresáty, zápisy o různých za
sedáních a jednáních. Jakož i mé tehdejší osohni záznamy jako jejich 
účastníka. 

Měl jsem dále k rHspozJci celou složku sV)'ch poznámek konceptú 
a rozvrhÍí. práce na dokumentaci ze srpna a září 1968, Zachovala se 
také veškerá korespondence - možná stovky dopisů z celé republiky -
týkající se distribuce knížky, žádostí o zaslání studijních výtisků apod., 
která obsahuje četná svědectví o tom, Jak byla knížka ve veřejnosti 
přijímána. 

V prúbčhu vyšetřování, jemuž jsem byl podroben. a zejména v srpnu 
197 l , kdy Jsem dostat podle zákona do rukou - želbohu na omezenou 
dobu - <'elý spis, 111ěl jsem možnost seznámit se s řadou dokladů, které 
jsem do té doby neznal. a udělat si z nich opisy či aspoú poznámky. 
Takto jsem opsal a propašoval z vyšetřovny v Ruzyni (později i do za
hraničí) schéma celého \-')'-Šetřovaciho a trestního spisu. text českého 
překladu sovětské protestní nóty z prosince I 968, část korespondence 
prezídia ČSAV ve věci Černé knihy, výňatky z výslechových protokoló 
spoluobviněných a řady svědků. Zachoval Jsem si také část svých 
vlastních poznámek psaných v průběhu celkem šestnácti výslechových 
sezení s mým vyšetřovatelem majorem Kudrnou (pokud se tak opravdu 
jmenoval}, záznamy pro pamět napsané bezprostředně po skončení 
prvních dvou výslechú dne 20. a 21. dubna 1971 a úřední rozhodnutí, 
jež mi byla Jako obviněnému z trestného činu doručena. 

Historický ústav ČSAV v srpnu 1968 

Také Historický ústav ČSAV, přední pražské badatelské pracoviště v oba~ 
ru československých a světových dějin, se ve druhé polovině šedesá
tých let postupně vymaiíoval z područí marxlentnské ideologie a zapojo
val se do procesu emancipace historické vědy, proměňující jí z nástroje 
sloužícího k legitimizaci komunistického režimu na disciplínu vůči ně
mu nezávislou a kritickou. Ústav měl koleni stovky zaměstnanců, z to
ho více než padesát vědeckých a odborných pracovníků, v jeho čele byl 
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akademik ,Josef Macek a sídlil v budově někdejšího Lobkovického palá
ce v Jih:iké ulici na Pražském hradě. 

Hradní areál byl invazními vojsky obsazen od první okupační noci 
a na pracovišti tedy nebylo možno se sejít. Byli Jsme proto nejprve v te
lefonickérn styku nebo _jsme se scházeli v menších skupinách v bytech 
a tak jednali o tom, co dťlat. jak reagovat na vpád, konnt adresovat 
protesty, na ktné kolegy v zahraničí se obrátit s Zúdostí o solidaritu 
s Československem. Souť:asně jsme hyH v kontaktu s kolegy z jiných 
historickýeh pracovJM. s přáteli z redakcí časopist'L s nimiž Jsme spo
lupracovati, a podobně. Výsledkem takových rozhovorů a porad prvnf
ho dne bylo prohlášení Historického ústavu k situaci, které v:ysilal Cs. 
rozhlas pozdě vť'čí'r 21, srpna. 1 

Naše požadavky se kryly s těmi. Jež byly v těch dnech společné prak, 
tlcky všem. Dávali jsme své sily k dispozici jako historikové a publi
cisté 1 Jako občané. kdekoli nás bylo zapotřeUL Hodnotili jsme Jako 
nejcennější výsledek prvního dne okupace, ,,že se nezformovala ani ko
laborantská vrstva. ani klika zrádců naší suverenity". Prohlášení varo~ 
valo s poukazem na Mnichov 1938 před kapitulací a cenou, jež se za 
kapitulace platí. a končilo výzvou. která se potom v různých obměnách 
stala mottem dalších našich prohlášení. že totiž pro nás - pro svobodný 
lid - není života na kolenou. 
Během dvou dnů se našlo náhradní sídlo pro zaměstnance ústavu, 

kteří byli v Praze a nebyli vázáni povinnostn1i Jinde, Jako například ře~ 
ditel ústavu Macek, který se jako poslanec Narodnfho shromáždění 
v budově parlamentu aktivně podílet na Jeho práci od prvního dne. Od 
třetího dne okupace. Jak jsme tehdy počítali Č8S, jsme se scházeli 
v místnostech pro dějiny přírodních vť'ri v MJkovt:ové uhC'l číslo 5. malé 
uličce za Národním muzeem, 

Tam Jsme volně přiťházeli. hodnotíli situaC'i. zde se konťipovaly letá
ky a další prohlášení. odtud Jsme byli v telefonickém styku s rozhla
sem a redakcemj .. svobodných" novin, jak se jlm tehdy říkalo. zde se 
diskutovalo o tom, Jak mohou historlci nejvhodněji přispět k celoná
rodní rezistenci: to byla naše burza informací. A tam začali pracovníci 
Htstorlckého ústavu \-'ydávat letáky jménem „pražských historik U", kte
ré pro nás tiskla jedna libeňská továrna. tuším na barviva. 

V Mikovcově ulicí také vzniklo 24. srpna I 968 několikastránkové 
zvláštní číslo československého časopisu historického, do něhož napsali 

I Sedm praiskJjc/1 dnů. 21.-27. srpen 1968. Dokumentace" Praha: Academia. 1990. 
s. 65 11. 
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svá stanoviska k situaci a svá tehdejší „vyznání viry" šéfredaktor časo
pisu profesor František Graus a někteří další pracovníci ústavu (část 
z nich později na začátku roku 1970 ~ svá prohlášení veřejně odvolala). 

Stanovisko ústavu z 27, srpna. které bylo koncipováno večer po pro~ 
jevech prezidenta Svobody a generálního tajemníka KSČ Dubčeka, bylo 
sice při odeslání do rozhlasu schváleno Jen menší skupinou pracovní~ 
ků ústavu, avšak bylo autorizováno cefoústavním shromážděním o den 
později a stalo se integrální součástí rezoluce tohoto shromáždění. Pra~ 
vilo se v něm: 

.Nejcennější výsledek jednotného celonárodního boje a obrany proti 
okupaci Je skutečnost, že lid této země vzal sv11j osud do svych rukou. 
Tento suverénní lid. odhodlaný bránit svou svobodu a nezávislost. mu• 
sí mít možnost vyslovit se k Jakékoli dohodě, jež rozhoduje o jeho osu
du možná na celou generaci, a musí být respektován každým, kdo chce 
mít Jeho dťlvěru. ( ... ) 

Nejsme avanturisté. nechceme nesmyslné oběti. Avšak historická zku
šenost dávná i ještě čerstvá jednoznačné říká: Každý ústupek v zásadních 
otázkách při Jednání s mocí Je krokem na šikmou plochu, krokem na 
cestu, Jejíž konec nelze dohlédnout. To, co se dnes mťlže zdát nevyhnu
telnjm aktem reálné politiky, ukáže se zítra jako počátek kapitulace. ( ... ) 

Není smířeni s okupanty. Pro svobodný lid není života na kolenou:· 
V rezo1ucJ z celoústavního shromáždění 28. srpna se dále pravilo: 

,.Nadále odmítáme nadiktované a pod neslýchaným nátlakem přijaté 
podmínky, a zejména cynické fráze moskevského komuniké. (.,.) Tak 
Jako v uplynulých sedmi dnech, kdy jsme stejně Jako všechen lid roz
hodovali o svém postupu a o své činnosti samostatně a podle podmí
nek, ve kterých jsme žili, chceme st i nadále zachovat vlastní samo~ 
statné myšlení a iniciat.ivu:·i 

František Graus - ředitel Macek byl opět v parlamentě pronesl teh
dy projev, z Jehož dochovaného stručného záznamu cituji: ,.Dobrovolně 
nesmíme ustupovat v ničem, Nejhorší by byly nálady, že se nedá nic 
dělat. Bylo by zpozdilé dělat si iluze. Naší zbraní však mťlže být pasivní 
rezistence. Nikdy nesmíme uznat skutečnosti, s nimiž nesouhlasíme. 
Okupaci nemůžeme nikdy označovat jinak než Jako okupaci. Nikdy ne
smíme přistoupit na slovník a argumentaci okupantů. 

Je nutno vytvořit společnost slušných lidí. Zde Je hlavní úkol vě
deckých pracovníků a historiků. Mohou říkat spoustu věcí, aniž je pře~ 
vádějí do politického slovníku. Mohou nás umlčet. ale nikoho nelze 

2 Tamtéž, s, 328 n. 
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přinutit, aby mluvil tak. jak chtčjí okupanti. Nejvyšší autoritou každé
ho jednotlivce Je Jeho svědomí a nejdůležitější Jeho oporou je kolektiv: 
každý Je oporou kolektivu. Na všech společenskovědních pracovištích 
Je nutno vytvořit takovou koalici slušných lidi. která nedovolí obětovat 
kohokoli ze slušných lidí a nedovolí jakoukoti kolaboraci. Musí to být 
jednolitý celek. který nepřipouští jakoukoli zradu:' 

Citoval Jsem tak obšírně proto, aby bylo zřejmé, v jakém ovzduší 
a cítění se zrodilo rozhodnutí o tom, že neJadekvátnějším příspěvkem 
historiků k národní věci v dané situaci bude vypracovat co nejrychleji 
zprávu o tom, co národ zažil a jak se zachoval. a přispět k tomu. aby 
pravda o týdnu, kdy „lid vzal svůj osud do vlastních rukou", nemohla 
být nikdy zcela zamlčena. 

Jak Černá kniha vznikala 

Myšlenka dokumentace se zrodila nepochybně už v Mikovcově ulici nad 
stohy materiálu, který se tam začal zcela spontánně shromažďovat při
činěním pracovníků ústavu. V poznán1kách, které Jsem sepisoval v no
ci 24. srpna 1968 před dvoudenním zájezdem na Slovensko. Je mezi 
vzkazy k práci na náhradním pracovišti Historíckého ústavu pro nej
bllžší den také bod „Praha v boji proti okupaci". To byl jeden z prvních 
pracovních názvů zamýšlené dokumentace, Ve svých poznámkách z poz• 
dější doby Jsem našel argumentaci ve prospěch titulu „Sedm pražských 
dnů", který byl tematicky širší a umožňoval bez dalšího vysvětlení za
hrnout i materiály pocházející z aktivity okupantů. Jisté Je, že rozhod
nutí připravit dokumentací k vydání bylo prezentováno na prvním celo
ústavním shromážděni. konaném znovu v budově na Pražském hradě 
28. srpna 1968, už jako hotová věc. V tomto smyslu pak hyla záležitost 
podrobně prodiskutována před koncem srpna u řediteJe ústavu Macka 
s vedoucím oddělení neJnověJších dějin Otáhalem a se mnou, vědec
kým pracovníkem téhož oddělení. 

Tvórčí záměr, s nímž práce začínala a který pak byl stručně vyložen 
v úvodu k dokumentaci, lze shrnout takto: 
a) dokumentovat dění v hlavním městě Československa během prvních 

sedmi dnů obsazeni cizími vojsky, tj. do večera 27. srpna, do chvíle, 
kdy veřejnost měla možnost obeznámit se s obsahem takzvaného 
moskevského komuniké (nikoH moskevského protokolu); 

b) dokumentovat všechny sféry žtvota s těžištěm na politickou oblast 
a přinést doklady o typických politických reakcích pro různé vrstvy 
obyvatelstva, pro různá pracovní a životní prostředí: 
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cl dokumentovat smýšlení lidi. Jak se zrcadlilo v politické publicisttce 
i v ulicích města: 

d) dokumentovat dramatické okamžiky i všední život; vzít v úvahu i ty 
dějové faktury, které zasahova}y do života v hlavním městě prostřed
ntctvím rozhlasu: 

O psanC texty mčl doplťlovat fotografický materiál; šlo o to ukázat tváře 
osobností obou táborů představitelú rezistence i prosovětských ko~ 
laborantll. dále typické záběry z pražských ulic - cizí vojska i jejich 
protivníky, mladé lidi nesoucí československou vlajku zbrocenou krvi 
usmrceného kamaráda, front:;/ před potravinovýmj obchody, plakáty, 
{:asovému rámci knihy bylo ovšem nutno uétnJt jisté koncese, na-

příklad tím, že by!y zařazeny rozhlasové projevy předsedy vlády Černí~ 
ka a předsedy parlamentu Smrkovského, í když byly proneseny až 2~., 
respektive 29. srpna; podobně se výbor z prvních ohlasů na moskevské 
komuniké a na projevy čtyř státníků po návratu z Moskvy neomezoval 
datem 27. srpna. 

Omezení na Prahu bylo dáno povahou shromážděného materiálu, 
který byl příliš fragmentární. než aby mohl poskylovat obraz o celé 
republice. a současně vědomím velikosti ukolu, který na tomto poll 
zhývai, úvod ke knize proto obsahoval výzvu pro historiky, archiváře, 
instituce a občany v celé republlcť' h sou.středěn(·mu sbírání pramen
ného materiálu a k potlobn,ýrn edičním podnikům na různé úrovni re
gionální a temaUckC, jež měly ve svém souhrnu vytvořit podmínky pro 
práci na pozdější celostátní dokumentací Sedm českoslooenských dnů. 

!\emě1i jsme v úmyslu konspirovat, třebaže při zahájení práce - jak 
zjisťujl ze svých tehdcJšich poznámek~ nebylo jasné, Jak se poměry budou 
vyvíjet a kdo bude moci být uveden jako ccHtor a vydavatel. Situace v His~ 
torickém ústavu, v Akademii včd a koneckoncú Vť' státě ovšem 11ruož11ila. 
že příprava dokumentace se stala ve všech ohledech normálním pracov~ 
ním úkolem ústavu, jťnŽ vystupoval přt vydání knihy vl1či veřeJnosti Jako 
badateiskě středisko pečujkí o shromážděni všech dostupných pramenú. 
Vydavatelsky pak šlo o úéelov:ý tisk ČSAV, financovaný Akademií a zada-

v tiskárně jako bt':žnú tiskárenská objednélvka. 
Budiž tefeno. Ze ptlvodnf zťuněr byl širší. než kolik se podařilo usku

tť'čnit. V rozvrhu obsahu dokumentace. který Jsem sepsal, nacházím 
takové body jako: statistiky, mapka obsazeni. mapka srážek a střelby, 
charakteristika jednotlivých dnů, fáze života mčsta, vývoj forem rezls~ 
tence, vývoj sryků obyvatelstva s okupanty. 

Měli jsme v úmyslu zjistit a uvčřit přesné údaje nebo <lata o tako· 
výchto udáiostech: které a jak počerne vojenskC jednotky překročily 
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hranice a kdy došly do Prahy, do Brna, do Bratislavy; kdy byly obsa
zeny nebo obklíteny budovy Jako letiště, sekretariát ÚV KSČ~. předsed
nictvo vlády. 11rad. p;,rlamcnt. rozhlas: kdy a kde se střílelo v ulicích, 
jak pracovala Sověty řízená .,československá" rozhlasová stanice Vlta
va: kdy byli odvleč-cni a kde b;yli internováni vť'doucí představitelé stá
tu a komunlstiC'kt:'. strnny: jak probíhalo Jednání o kolaborantskou vlá
du; Jak{' byly osudy (:esko.slovenských občanů v pětl státech, Jejichž 
vojska se podílela na invazi; Jak zasedala a jakou činnost vyvíjela vláda 
pod vedením mlnistryně Machačové. Měli jsme v ůmyslu obstarat údam 
Je o prúbčhu jednání v Moskvě, o jeho fázích a účastnících - a ještě 
mnohé Jiné. 

Naše záměry byly limitovány časem. který Jsme měli k dispozici. 
a neJlstoton. jak se hude .situace vyvíjet. Spčchah jsme, za každou ce
nu jsme chtěli hýt hotovi co nejdříve. Hnala nás obava, že hy za několik 
dnů čl za týden mohlo být už deifinitivně pozdé, že se může stát něco, 
co by znemožnilo vydání publikace v zamýšlené podobě. 

:\1usela se vykonat spousta práce. Mnoho novin a letáků bylo sebrá• 
no spontánně: už v průběhu práce v Mikovcově ulicL V posledních třech 
č.tyřech srpnových dnech bylo možno ještě pofídit za Jímavé fotografické 
snímky v pražských ulicích (týkalo se to hlavné nápisú a piakátúJ. Ale 
to bylo Jen torzo materiálu, který byl zapotřebí. aby se dala porídit 
systematicky uspotadaná dokumentace jako základ příští edice prameníL 

Materiál. o který šlo. nebyl soustředěn na jednom místč. Bylo nutné 
začít jej systematlcky sbírat a přitom nejít s bubnem na zajíce - sověl~ 

ská zpravodajská služba mohla mít své lidi všude, Bylo třeba obejít 
instituce a získat materiál od nich, v:,.ružít všech osobních vztahů a kon~ 
taktll s pracovníky v ccntr;;llních úřadech a zjistit. kde kdo co má, aby 
se mohl mareriát alespoll vypújCit k ofotografování nebo k přepsání, 
V té době nebyly k dispozici kopírovací přistroje, fotografovalo se pou~ 
ze tracličiním zplbohem: pracovníci fotooddělení ústavu dělali doslova 
zázraky. 

Díky rozsáhlým, stykllm, jež se neformálně vytvořily v pníběhu „sed
mt dnů'", se nám dostal do rukou tiskový materiál shromážděný minis
terstvem zahraničí i dokumentace, kterou připravilo Národní shromáž
dění a prezidium ČSAV, Dověděli Jsme se, že v pražském Informačnfrn 
ústředí Organizace spojených národů lze získat materiáJ ze zasedání 
Rady bezpečnosti. Využili jsme kontaktů s filmaři na Barrandově, alJy. 
chom obohatili soubor ilustrací knihy o snímky z filmových záznamů, 
které natočili. Podobnč Jsme doslova zakopli o soukromě pořízené mag
netofonové záznamy snad celého vysílání takzvaného svobodného čes-
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koslovenského rozhlasu, jak bylo slyšitelné v Praze, Nebylo lehké pře
svědčit Jejich majitele Aloise Svobodu (tehdy šéfredaktora časopisu Po
litika I, třebaže to byl blízký přítel. aby nám pásky zapůjčil, ale zpraco
vat Je bylo da)eko těžšL Nicméně právě přepis těchto záznamů poskytl 
ne.jcennějšl materiál při sestavování chronologicky uspořádané kostry 
celé dokumentace. 

Šli jsme pramenům a svědectvím vsUíc: sám Jsem navštívil některá 
místa, kde jsme doufali nalézt údaje pro doplnění chybějících kamínků 
v mozaice dějů, ověřit u přímých účastníklt té či oné udátosti zprávy, 
jež sice prošly tiskem, ale mohly se zakládat jen na pověstech a doha
dech, Některé di\ležlté písemnosti nás vyhledaly samy - například svě

decké vyprávění o noci z 20. na 21. srpna v centráJe Státní bezpeč
nosti v Praze. Ani v tomto případě jsme nepřijali materiál nekriticky: 
obrátil Jsem se na člověka, o němž Jsem věděl. že má n1ožnost ověřit 
důvěryhodnost tohoto svědectví. Trvalo to několik týdnů, než Jsem ten
to materiál dostal zredigovaný a opravený nazpěi: byl Jedním z posled· 
ních. který se zařazoval do dokumentace - až 3. října 1968. 

Podobných písemností jsme však získali poměrně málo a vlastní spi
sový materiál centrálních ůřadů jsme neměli k dispozici žádný. Nejen~ 
že na to nebyl čas, tehdejší mimořádr1é podmínky ani neumožúovaly 
takový materiál sl opatřit: příliš daleko jsme se odvažovat nemohli, 
abychom se neocit!J v pasti byrokratické schvalovací mašinerie. Byli 
jsme tedy převážně odkázáni na materiál, který tak či onak ,.ležel na 
ulici", pfesněji: byl nějakým způsobem v próběhu oněch setlrni dnů 
zveřejněn. Jak už bylo řečeno: neznali Jsme napříkJad „moskevský pro
tokol". protože ten byl - a zůstal - tajný; o ném jsme dokonce ani n1oc 
nevěděli. !V knize je závažná tisková chyba. Epilog Je označen Jako re
akce na „moskevský protokol", správné má být uvedeno „komuniké z tak
zvaného Jednání v Moskvě".) 

Sestavovatelé dokumentace měli tedy k dispoz1ci prameny tohoto 
druhu: 
a) NejdúležltěJším zdrojem informací pro knlhu byl tisk, především tak

z:vaný svobodný tisk - nouzová „svobodná" vydání novin a časopisů 
vycházejících v Praze, včetně novin, které vydávaly velké pražské prů
myslové závody. Doplňkem a protiváhou domácího „svobodného" tis
ku byl oficiální tisk sovětský; 

b) soubor letáků vydávaných „svobodnými" organizacemi a institucen1i, 
osazenstvy závodů, úřadů apod.; stejně Jako v pfípadě tisku byly 
shromážděny letáky. jež na území Prahy rozšiřovala cizí vojska: 
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b) soukromě pořízené magnetofonové záznamy vysíláni „svobodného·' 
rozhlasu: 

c) materiál z centrálních instituci vydaný tiskem nebo jako rozmnožen}" 
strojopis (např. Národní shromáždění, (SAV): dokumentace z Rady 
bezpečnosti jako oficiální tisk OSN, získaná v příslušné informační 
kanceláři v Praze; 

d} osobní svědectví psaná nebo ústní. jež se podařilo shromáždit do 
20. září: 

el fotografický a fi1mový materiál vlastní, z Barrandova a od soukro
mých osob; 

tJ plakáty, pouliční nápisy, říkanky a průpovídky, karikatury. 

Vydání a distribuce knihy, její další osudy 
do dubna 1969 

Na připravě rukopisu dokumentace pracovalo celkem 15 zaměstnanců 
ústavu (včetně písařek a technického personálu}. někdo udělal víc, ně~ 
kdo méně: m.álokdo se mohl věnovat výhradně jen tomuto úkolu, proto
že ostatní práce ústavu se nezastavila a po1iticky vzbouřená doba vta ~ 
hovala svými požadavky na čas do víru aktivity doslova každého. 
Definitivní redakcí jsme dělali s kolegou Otáhalem v prvním týdnu fíj
na: rukopis daleko přesáhl původní úvahy o brožuře v rozsahu 50--150 
stran, Pak už se přepisoval na takzvané kovolísty a šel do tiskárny. 
Také náklad, o němž se rozhodlo v říjnu, byl daleko vyšší, než před
pokládaly původní úvahy z konce srpna. 

J\ia titulní strnně je dokumentace datována „září 1968". což byla 
pravda Jen poloviční. Kniha byla jako rukopis zpracována, jak už řeče~ 
no, do začátku řijna, vytištěna však byla až v listopadu. Nevím přesně, 
v který den byl doručen do ústavu celý její náklad, ale k hromadné 
distribuci nedošlo před 20. listopadem. Průvodní dopis přiložený k vý~ 
tiskům rozesílaným poštou byl datován 25. l\stopadu: dopisy příjemců 
potvrzující zásHku nesou datum 27. listopadu a pozdější. Přesto se 
1 v úřední korespondenci ústavu Jako doba vytištění knlhy uvádělo září 
1968. Důvodil pro tuto kamufláž bylo více a snad budou jednou detail
ně rekonstruovány. 

Náklad kníby, který se vykazoval počtem 2900 výtisků (jen o deset 
méně, než kolik jích skutečně bylo), byl distribuován podle přísného 
klíče dohodnutého ve výboru tehdejší závodní organizace KSČ se zá
stupcem i'edttele ústavu, Seznamy. Jež se úředně vedly, evidovaly však 
pouze počet adresátů, většinou státních, podnikových, závodních a Ji-
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ných archivl1, ústředních státních a politických institucí, spisovatel
ských, novinářských a jiných organizací (měly přece také své archivy!), 
nikoli však počet výtisk1t které byly na určitou adresu doručeny nebo 
předány. Bylo tedy 800 adresátů, mezi něž se rozdělilo 2900 výtiskt'\, 
Pro Slovensko bylo rezervováno 500 kusů knihy: odvezlo je do Bratislavy 
nákladP.í auto jednoho velkého závodu a uloženy byly ve zbrojnici ta~ 
mějších Lidových milicí, než mohly být v prosinci 1968 distribuovány, 

Okolo 5. prosince 1968 jsme s kolegou Otáhalem sepsali interní 
zprávu pro ředitele ústavu Macka, který se v těch dnech vracel ze za~ 
hraničí. Zaznamenali jsme v ní toto: .. Kniha se setkala s velkým klad• 
ným ohlasem a není nadsázkou říci, že Historický ústav se stal nejzná• 
mější a vysoce oceňovanou institucí Akademie. Dostali jsme mnoho 
děkovných dopisťt (mnohé z nich Jsou velmi dojemné), mnoho lidí tele
fonovalo. z jedné továrny v severních Ůechách, kde to dostali pro zá~ 
vodní archiv. nám dokonce volali, že vstoupí do stávky, kdybychorn 
měli nějaké potíže. 

Negativní ohlas z politických míst je daleko menší, než se dalo před
pokládat. Věcí se zabývalo velmi zběžně také předsednictvo ÚV KSČ na 
začátku minulého týdne (zřejmě kol 25,-26, hstopadu). Přednesl ji Ja
keš. který byl ovšem špatně informován a domníval se, že obsahuje 
materiály rehabilitační komise. V té době už měl knihu Dubček, Černík 
(kabinet předsedy vlády požádal dodatečně dopisem o 3 výtisky mimo 
ty, které dostal Černíkův sekretariát pro archiv předsednictva vlády 
a k informaci předsedy} a snad také prezident Svoboda. 

V úterý 3.12.1968 Jsme byll ústředním výborem požádáni o informa• 
ci o této dokumentaci a Jejím účelu. Don1nívárne se však, že jakýkoli 
postih by vyvolal obrovský odpor vědecké a kulturní veřejnosti. (V této 
souvislosti upozorňujeme, že sobotní celoakademícká stranická konfe~ 
rence doporučila prezidiu připravit druhé vydání knížky.) 

Otázkou distribuce se zabýval stranický výbor spolu s Pavlem Oli
vou, t:rčila se dosti přesná kritéria a v podstatě se podařilo je udržet. 
Bylo to ovšem nesmírně obtížné. Do ústavu táhla „procesf' s písen1ný~ 
mi žádostmi a telefonní provoz ústavu se v posledních dvou třech týd
nech ztroinásoh!L. Z celkového počtu 2910 výtisků, které jsme dostali 
z tiskárny, zbývá k dnešnfmu dni nerozděleno asi 500 výtisků .. , 

Je to někdy těžké hýt tvrdý a neposlat výtisk. Tak jsme např, od 
jedné paní odkudsi ze Sázavy dostali dopis s padesátikorunou, prosí 
o výtisk na dobírku a děkuje nám za to, že Jsine nenechali hanobit 
národ. Soukromé dopisy se množí zejména po zprávách zahraničního 
rozhlasu; vídeňskou zprávu přetiskla navíc v pátek 28. listopadu Lído-
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vá demokracie, V poslední době se také množí volání některých insti
tucí po dalším vydání. někdy nabízejí flnanční příspěvek ... " 

Korespondence okolo knihy přibývalo, také proto, že se dospělo k zá
věru, že je nutno chránit autorská práva U.stavu a zajistit, aby bez sou
hlasu Akademie nevyšly překlady [jednoznačné bylo dohodnuto, že ta
kový souhlas dán nebude). Ústav reagoval také řadou dementi na různé 
zprávy a dohady Hsku. Považovali Jsme nakonec s kolegou Otáhalem 
za nejdůstojnější reagovat na všechny dotazy v interview, které jsme 
poskytli časopisu Reportér; bylo otištěno v čísle z 23. ledna 1969. Vzniklo 
okolo toho dost diskusí, zda byt tento krok vhodný a taktický. Zdálo 
se nám důležité informovat širší veřejnost o tom. co obsahuje a jak 
vznikla kniha, o které se tolík mluví a kterou si nelze koupit, a pova
žovaii Jsme za čestné přihlásit se k ní i jmenovitě, jestliže Jsme převzali 
zodpovědnost za Jeji definitivní redakci. Nebylo pfitom důvodu chlubit 
se. Tehdy se už vědělo o negativní sovětské reakci, začínalo být Jasné, 
že se za knížku bude platit. a hledaly se spíše argumenty na obranu 
proti útoku, k němuž se schylovalo, Závěr rozhovoru ocituji 1 s pasáží. 
kterou cítím po letech Jako přillš obranářskou: 

„Domníváme se. že historik musí jít svou cestou a plnit společenské 
poslání své profese za každé situace a nesmí jít cestou kom.promisů, 
které jsou v politice nezbytné. Nesledovali jsme v žádném případě něja• 
ké politické cíle. byli Jsme si vědomi současné reality, a proto jsme 
tento materiál vydali jen Jako studijní a pro vnitřní potřebu. Naše tvr~ 
zení dokazuje i fakt, že v knize není ani slovo našeho komentáře. re
gistrujeme události formou kroniky a uveřejňujeme k nim příslušné 
články z novin, popř. Jetáky či jíné matcrJály. Uveřejnění těchto mate
riálů není tedy vyjádfenfrn našeho stanoviska, ale tyto články byly sou~ 
částí skutečnosti, kterou obrážely - a vzhledem k zásadám vědecké 
práce Je nutno uveřejnit celý dokument bez úprav." 

O tom, že Leonid Brežněv Černou kníhou rozčileně bušil do stolu při 
Jednání s československou delegací v Kyjevě 7 .-8. prosince 1968 jako 
důkazem o tom, že normalizace nijak nepokročila, jsme zaslechli poví
dat ještě před Vánocemi. O sovětské protestní nótě z 27. prosince 1968 
vešlo ve známost něco málo až v lednu. Celou Jsem ji četl až v srpnu 
1971 při „seznamování s výsledky vyšetřování'" v centrále Státní bez~ 
pečnosti v Ruzyni. Ve vyšetřovacím spise byla založena v českém zně
ní, Jež ocituji doslova bez Jakýchkoli oprav: 

,. Vláda Svazu sovětských socialistických republik upozorňuje česko· 
slovenskou vládu na to, že v Československu byl vydán a Je rozšiřován 
sborník 'Sedm pražských dni\. 21. - 27. srpen 1968. Dokumentace'. 
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V uvedeném sborníku, pojmenovaném ·černá kniha', byly shromáždě
ny protisovětské výplody, které se v československu objevily po 21. srp
nu Lr., texty letáků, plakátu, hesel, novinových článků. anonymních 
výroků, rozhlasových a televizních vystoupení aj. Sestavovatelé sborní
ku se pod rouškou obJektlvního výkladu faktů a výpovědí očitých svěd
kťt a tendenčním výběrem různých n1ateriálů snaží překroutit politiko 
Sovětského svazu vůči bratrskému Československu, zasít nesvár mezi 
sovětský a československý lid. 

V materiálech 'Černé knihy' se nevázanou formou, nezřídka za po� 
užití neslušných výrazů. znevažuje zahraniční i vnitřní politika Sovét� 
ského svazu. Dochází to tak daleko, že Je SSSR srovnáván s tmper!alis
ttckýml státy, nazýván 'četníkem Evropy'. PoužívaJíce stereotypních 
výmyslů antikomunistické propagandy, pokoušejí se sestavovatelé sbor
níku připisovat Sovětskému svazu 'nelidskost'. 'diktáť, 'barbarství', 'zvíw 
řeckosť. 'provádění politiky masového ničení československých občanů·. 
Stránky sborníku jsou plny pomluv o sovétských ozbrojených silách. 
Nepřátelsky Jsou vypodobňovány sovětské oficiální osobnosti. 

V 'Černé knize' jsou shromažďovány materiály. které mají naladit 
československou veřejnost proti moskevskému protokolu. Ve sborníku 
Je obsažena přímá výzva k obyvatelstvu. aby nikdy nesouhlasilo s mos
kevským protokolem, ačkoli Jsou na něm. jak známo, podepsáni vedou, 
cí činitelé KSČ a ČSSR. Je _jasné, že to vše může jen ztížit úsilí o reali
zaci dohody dosažené v Moskvě a normalizaci situace v Československu 
i sovětsko-československých vztahů na základě této dohody. 

Výzva, s níž se iniciátoři vydání sborníku obracejí k ·celé republice·. 
aby byly shromažďovány podobné dokumenty a publikace. nemůže být 
chápána jínak než Jako snaha pod záminkou zájmu historie podpofit 
a pokračovat v protisovětské. nacionalistické kampani. Hrubě zfalšo� 
vání skutečnosti. které sborník obsahuje, nemůže mít nic společného 
s historickou vědou. 

Zaslouží si pozornosti, že do materiálu sborníku je propašována my• 
šlenka o nutnosti změny zahraničněpolitické koncepce Československa 
a přechodu od spolupráce se soclallsllckýml zeměmi k politice neutrality 
Československa. 

Je známo. že sborník Je rozšiřován jak v lnstttucích Ideologického 
a pollttckého profilu, tak l v závodech v Praze, Bratislavě, Brně a Ji
ných městech. Kromě toho byl sborník rozšířen i mimo Českosloven
sko. Nepřátelé socialtsmu využívaJi Již dnes 'Černou knihu' aktivně 
k podvratné činnosti proti socialistickým zemím. Její materiály slouží 
pro zlostné insinuace takových rozhlasových stanic Jako 'Svobodná 
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Evropa', 'Německá vlna', 'Hlas Ameriky' aj, Podle zpráv buržoazního 
tisku byl sborník přijat do arzenálů protikomunistických center v zá
padním Německu. Francii, Itálii a Rakousku, 

V Sovětském svazu si povšimli té skutečnosti, že přípravu a vydáni 
sborníku provedl Historický ústav Československé akademie věd a or
ganizátorem a hlavním sestavovatelem 'Černé knihy' se stal ředitel 
ústavu a člen ÚV KSČ Macek, Tato okolnost vede k závěru, že se protíw 
sovětské kampaně. která dosud v Československu pokračuje, zúčastňují 
československé oficiální instituce a lidé, kteří zauJín1ají vlivné posta
vení v soustavě utváfení veřejného míněnL a že rozšiřovatelé protiso
větské slátaniny mají k dispozici široké možnosti a prostředky pro svou 
špinavou prácL 

Vydání sborníku 'Sedm pražských dnů' spolu s pokračujícím zve
řejňováním v tisku protisovětských materiálů svědčí o tom, že pravt~ 
cově prottsocialistické živly se nesetkávají s odporem a pokračují ve 
své podvratné činnosti, snažíci se zostřit situaci. zmařit úsilí o norma~ 
lizaci situace v ČSSR. o zlepšení sovětsko-československých vztahů. 
Vydání sborníku Je v zfcjmém rozporu s ustanovením moskevských 
dokumentů z 23,-26, srpna, a také komuniké o Jednání v Moskvě 
z 3.-4, října. podle nichž se československá strana zavázala učinit ne
zbytná opatření k zastaveni protisocialistických, protisovětských vy
stoupení v zemi. Takové akce se nikterak neshodují ani s usnesením 
listopadového pléna ÚV KSČ. směřujícím k upevnění a rozvíjení přá
telské spolupráce mezi Československem a Sovětským svazem. 
Během sovětsko-československých jednání, která probíhala v Kyjevě 

ve dnech 7.-8. prosince, vyslovila sovětská strana svůj názor na vydání 
·černé knihy', V Sovětském svazu se očekávalo, že budou učiněna pří
slušná opatření. která by potvrdila dobrou vůli československé strany 
vůčJ Sovětskému svazu. Jsme však nuceni konstatovat, že českoslo~ 
venská strana neučinila patřičné závěry z těchto oprávněných pripo• 
mínek. které byly v souvislosti s tím vyřčeny při setkání v Kyjevě, 

Sovětská vláda hodnotí vydání sborníku 'Sedm pražských dnů' a Je
ho rozšltování v Československu Jako akt hrubého porušení moskev
ských dohod, Jako pomluvu politiky Sovětského svazu a urážku so
větského lidu, V souvislosti s tím vyslovuje vládě ČSSR svůj protest, 

Sovétská strana očekává, že příslušné orgány ČSSR uéiní okamžitá 
opatření k zastavení rozšiřování uvedeného sborníku, Jeho stažení 
z oběhu a povolají k zodpovědnosti osoby, které se podílely na jeho vy
dání. Doufá. že československá strana zaujme zásadní stanovisko 
k uvedené publikaci a seznámí s ním československou veřejnost 
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Sovětská vláda vyslovuje ptesvědč.ení, že v souladu s úsilím o upev
ňování sovětsko-českosJovenských vztahů najde československá vláda 
možnost, jak ochránit naše přátelství před akcemi nepřátelských proti
socialistických sil." 

'** 
Sovětský zájem o knihu povzbudil aktivitu různých složek minister

stva vnitra, což se proje,.,ilo v několika agresivních dopisech, jež do ústavu 
nebo na prezidium ČSAV došly koncem ledna 1969, Ústav reagoval 
žádostí generální prokuratuře o expertizu v tom smyslu, že vydání kni
hy bylo zce)a zákonné, a dalšími kroky na obranu tegality svého postu

pu. Kromě toho připravoval dopis upozorňující na nebezpečí omezování 
svobody vědecké práce všechna pracoviště, jimž byla kniha zaslána. 

20, února 1969 se knihou zabývalo předsednictvo vlády; Jednotlivé 
body vládního usnesení lze rekonstruovat z korespondence složek ČSAV 
Jen částečně: měla být zastavena další distribuce knihy a Historickému 
ústavu se přikazovalo, aby požádal všechny adresáty o vrácení publl~ 
kaee, Historický ústav se formálně podřídil, dopisy byly odeslány, ale 

· Jinak hájil právo Jednat podle zásad profesionální etiky, Ústavní rada 
Historického ústavu se I 7, března 1969 usnesla sdělit prezidiu ČSAV, 
že ústav nepovažuje předsednictvo vlády za ústavní orgán, se kterým 
by se mělo Jednat o těchto záležitostech, 

Předseda Akademie profesor Šorm podal 14, dubna předsedovi vlády 
Černíkovi písemnou zprávu, v níž uzavíral, že „způsob i rozsah vydání 
a rozšiřování publikace je pině v souladu s oprávněními. která má His~ 
torjcký ústav" a že „vydání a rozšiřování studijního materiálu 'Sedm 
pražských dnů' nezakládá žádné dúvody pro disciplinární postih pra
covníků Historického ústavu ČSAV, kteří za ně odpovídají", A 15. dub
na 1969 se Kolegium historie ČSAV usneslo udělit výroční odměnu ko
legia patnáctičlennému kolektivu pracovníků Historického ústavu, kteří 
se podíleli na přípravě Sedmi pražských dnů, 

Doba frontálního útoku 

Kolekt1v se sice vzápětí odměny zřekl s tím. že práci na publikaci pova
žoval za svou profesionální a občanskou povinnost. zpráva o aktu vy~ 
znamenání skupiny těch, kdo na knize pracovali, se však stala pro 
Gustáva Husáka záminkou k útoku na publikaci v prvním jeho proje
vu po zvolení do čela KSČ v dubnu 1969, 

Historický ústav tehdy Ještě zaujal Jednoznačné stanovisko, Přípis 
z 5, května 1969, adresovaný Husákovi. nesl razítka a podpisy všech 
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ústavních činitelů a složek, od ředlteie Josefa Macka přes stranickou 
a odborářskou organJzaci až po „výbor Národní fronty", pozůstatek Ja~ 
kési bratrské jednoty z Mikovcovy ulice. Tlumočil jednomyslné stano~ 
Visko ústavního shromáždění z 28. a 29. dubna, v němž se odmítalo 
označení dokumentace - ,,,tohoto edičního činu", jak se pravilo v přípise 
- za protisovětské nebo protisocialistické a obhajovala se legalita 
i oprávněnost vydání knihy. Historický ústav nezůstal sám: postavil se 
za něj Společný výbor závodních organizací KSČ pracovišť ČSAV a další 
složky ČSAV. 

Nicméně normalizátoři už byli v ofenzivě. Rudé právo otisklo 15. května 
1969 prohlášení výboru Klubu přátel sovětské vědy a kultury a pří

pravného výboru Levé fronty s útokem na Historický ústav a Sedm 
pražských dnů. Vedle toho začaly privátní útoky a vyhrožování, pte
devším formou anonymních telefonátú, jež měly zastrašit ty. které si 
Státní bezpečnost a další aktéři v pozadí vytipovali za terč odvety. 

Po dovolených a po velkolepých manévrech proti „antisoctaHstickým 
silám" přt prvním výročí. srpnové invaze. poté když v aparátu komu
nistické strany získaly převahu síly rozhodnuté znovunastolit poměry 
před rokem l 968, začala se drobit Jednota „slušných lidí" v ústavu, 
kterou František Graus rok předtím označll za podmínku sine qua non. 
Zatím to byla Jen trhlina nepatrná, šlo jen o Jednoho dva lidi.' Avšak 
poté když se stal úřadujícím místopředsedou ČSAV akademik Kožeš
ník. když byla přijata mimořádná zákonná opatření suspendujíd dosa
vadní práva zaměstnanců ve vědě a na vysokých školách, přibližovala 
se doba. kdy začali Jedni uvažovat o tom, Jak využít nové konjunktury, 
a druzí o tom, Jak v sttuaci blížícího se pogromu zachránit svůj pra
covní stůl nebo údajně „ústav pro vědu", třeba i za jakoukoli cenu. 

Nad Historickým ústavern se zatahovaly mraky nejčernější. Akademik 
Macek tehdy učinil vše, co bylo v Jeho silách. aby úder od ústavu od
vrátil. Ve zprávě hlavního normalizátora ČSAV Kožešníka předsedovi 
vlády Černíkovi, datované 17. listopadu 1969, se uvádělo, že „akademik 
Josef Macek,., převzal plnou politickou i odbornou odpovědnost za ne~ 
gativní politické důsledky vydání a rozšttováni publikace [a žel před
nesl v závěru projednávání věci na zasedání presid1a ČSAV 5.1 L 1969 
v této souvislosti žádost, aby nebyl potvrzován pro další výkon funkce čle
na prezidia ČSAV ... jakož i své rozhodnutí rezignovat na funkct ředitele". 

Kožešník ve zprávě sděloval, že prezidiu ČSAV se nejeví dostatečně 
opodstatněný právní postih autorů publikace a že prezidium i přítom-

Jedním z nich byl Jaroslav Purš. (Pozn. autora 7, prosince 1993.) 
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ný představitel ÚV KSČ Jaroslav Obzina (pozdější ministr vnitra) pova
žují realizaci návrhú akademika Macka za uzavření řešené otázky. Avšak 
s Jednou výhradou: ,,To ovšem nevylučuje možnost vyvození dalších zá� 
věrů vůči jednotlivým osobám, jejichž nesprávný postup v této věci by 
byl dodatečně zJtštěn a doložen." 

Kola normalizace se roztáčela stále rychleji a Historický ústav byl 
první na řadě: i jeho jméno muselo zmizet. V rámci „reorganizace" 
započaté I. března 1970 byl přejmenován a dostal nového ředitele. 
A v dubnu 1970, rok od Husákova projevu, bylo zrušeno oddělení nej
novějších československých a světových dějin, do 1. března 1970 vedené 
doktorem Milanem Otáhalem, které bylo potrestáno první Jako viditel
ný viník za Černou knihu. Tím se ovšem eXistenční perzekuce v reorga
nizovaném ústavu nezastavila a postupně postihla mnoho dalších vě
deckých a odborných pracovníkťi. 

Tehdy však už nebylo žádných fór. na nichž by bylo možno hájit 
práva a povinnosti historikt''t. Hsk a ostatní média byla znormalizová
na. Nebylo odvolání. nebylo nikoho. kdo by se historiků zastal. upro
střed čistek probíhajících po celé zemi bylo jisté Jen to. že za troufalost, 
s níž vztáhli ruku po svobodě a Jednal! podle svého svědomí, se bude 
platit dai\. Kostky byly vrženy a karty rozdány, byla uvolněna cesta 
k zúčtování. Po poHUcko-admínistrativním rozhodováni vedoucím k po� 
stihu existenčnímu byl už jen krůček k perzekuci policejně trestnL 
Brzy mělo dojít l na nj. 

Trestní stíhání 

První písemností ve v;yšetřovacím spisu ČVS-VS�l 1/ 110�70 je majorem 
Nogou podepsané usnesení z 20. července 1970 o zahájení trestního 
stíhání - bez udáni pachatele - a to za trestný čin podle par. I 04 trest
ního zákona, který se vztahoval na údajné hanobení státu světové so� 
cialtsttcké soustavy a jeho představitele; nejvyšší trestní sazba podle 
tohoto paragrafu byla dvě léta odnětí svobody. 

Poté Je zařazen záznam z následujícího dne - 21. července 1970, 
v němž se pravilo: ,,Na základě rozhodnutí vedeni ministerstva vnitra 
a vyššího stranického orgánu bylo vyšetřování v trestní věci vydání 
publikace ·sedm pražských dnů·, tzv. Černá kniha, kterou v srpnu až 
září 1968 sestavil kolektiv bývalého HÚ ČSAV v Praze, z důvodťi mož• 
ného vyvolání emocionálních nálad proti KSČ a SSSR přerušeno na 
neurčitou dobu ... 
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Následující Hst spisu obsahuje přípis vyšetřovatele Nogy z 20. září 
J 970 Generální prokuratuře, v němž se oznamovalo, že byla v trestní 
věci vyšetřena řada svědků. Ani slovo o tom. že bylo vyšetřování přeru
šeno anebo že by bylo obnoveno. Při studiu spist°t Jsem stál častěji před 
podobnými hádankamL Údaje byly pozoruhodné kusé, do spisu bylo 
zřejmě zakládáno především to, co mělo dokumentovat korektnost vy

šetřování, 
První svědek byl vyslechnut 21. červenec I 970, a byla to výpověď 

klíčová z hlediska kvalifikace „nepřátelských úmyslů" budoucích jme

novitě obviněných.4 Do 20. září. kdy major Noga podával další zprávu. 
bylo vyslechnuto celkem 15 svědkťi. až na jednu výjimku vesměs za
městnanců už reorganizovaného ústavu. Bylo příznačné. že Jako svěd
kové nebyly povolány osoby, protí nimž bylo později vzneseno obvinění. 
Z vedení výslechů svědků vyplývá, že existovala zákulisní režie, ve spi� 
sech nezachycená: od počátku věděli, koho vyberou za hlavní viníky. 

Major Noga sdeJil nakonec 24, února 1971 prokuratuře éeské socia
listické republiky předběžný výsledek vyšetřování. v němž uzavíral. že 
byla „vyslechnuta řada svědků, kteří se ve své podstatě shodují v tom, 
že za skladbu, vydáni a distribuci uvedené publikace nesou plnou zod
povědnost dr. Vilém Prečan, dr. Milan Otáhal a Viktorie Čečková", a 
oznámil, že 2, března 1971 bude proti této trojici zahájeno trestní stí
hání na svobodě, 

Vzhledem k onemocnění dr. Otáhala došlo k dalšímu odkladu a k pro
dloužení vyšetřovací lhilty, takže trestní stíhání proti Jmenovaným třem 
osobám bylo zahájeno až 20. dubna 197 l. Obvinění kvalifikovalo údaj
nou trestnou činnost Jako pobuřování podle par. 100 trestního zákona. 
přičemž v průběhu pozdějšího vyšetřování byl z obvinění vynechán pa• 
sus o pobuřování proti socialistickému společenskému a státnímu zří
zení republiky; nejvyšší sazba odnětí svobody tři Iéra. 

Vyšetřovatel posléze zastavil - 30. {ervna 197 l trestní stíhání proti 
Viktorii Čeč.kové, takže zbyli pouze dva obvinění. Začátkem srpna byl 
zpracován trestní spis proti PhDr. Milanu Otáhalovi a spol.. v polovině 
srpna 1971 bylo vyšetřování formálně ukončeno takzvaným seznamo� 
váním s výsledky vyšetřovánL Všechny návrhy obviněných a obhájců, 
pfedtožené při této příležitostL byly zamítnuty jako bezdttvodné. 

K procesu nedošlo. Údajná trestná činnost obou obviněných byla 
v roce !973 pfekvaliíikována na podvracení republiky podle par, 98, 
kde byla nejvyšší trestní sazba až deset tet ztráty svobody. Pro mě 

" Tímto svčdkem byl dr, Jurij Křížek. íPozn. autora z prosinec 1993.) 
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skončilo trestní stíhání via Jacti okamžikem vystěhování z Ceskoslo~ 
venska v červenci 1976. Trestní stíhání proti dr. Milanu Otáhalo1;i bylo 
zastaveno až v roce 1980. 

Kolega Otáhal nadiktoval do protokolu 6. srpna 1971 své ceterum 
autem censeo Jako už předtím mnohokrát v príiběhu vyšetřováni: ,,O vy
dání publikace bylo rozhodnuto podle běžných zásad platných při vydá
vání vědecko-dokumentačních materiálů, Byl jsem a jsem dosud pře
svědčen, že lato publlkace nezakládá skutkovou podstatu trestného 
činu." 

Sám Jsem tehdy napsal-· 24. srpna 1971 - po seznámení s trestním 
spisem dopis Gustávn Husákovi, pro řadu osobních důvodů právě je
mu. O chystaném procesu Jsem uvedl toto (překládám ze slovenštiny. 
v níž Jsem dopis koncipoval): ,,Až se tedy bude konat soud. hude souze
na kniha dokumentů, sestavených nahrubo. ale nezfalšovaných, bu
dou souzena fakta, která Jsme tehdy znal! a k nimž Jsme měli tehdy 
přístup. Budou souzeni historikové za to, že plnili, co jim přikazovala 
jejich profesionální povinnost. 

Pokud Jde o mne, budu se hájit až do konce, tak jako Jsem začal, 
a v souladu se svým přesvědčením (. .. } Kromě pravidel trestního stíhá~ 
ní za „pobuřování" existují i pravidla, která pro sebe považuji za zá~ 
vazná Jako historik. k nimž jsem se dopracoval, zejména od roku 1963, 
a jejichž oprávněnost budu hájit. i když snad nebudou v souladu 
s představami prokurátora a soudcí1 (. .. ) Nepůjdu cestou těch svědků, 
kteří ze strachu, ze zbabělosti, ze zlé vůle, z kariérismu, prospěchářstvi 
a poHttckého oportunismu „ztratili paměť-, všelico si povymýšleli nebo 
zapomněli na svědomí (někteří z nich ho měli). Ale nepoženu nikoho 
k zodpovědnosti za křivou výpověď, Existuje dost písemných dokuw 
mentť1 od září 1968 do konce roku 1969. od Historického ústavu až 
po vládu, o než se může obhajoba opřít." 

*** 
Celý příběh Černé knihy by se dal zobecntt jako příklad postoje 

a jednáni jedné ze součástí občanské společnosti ve státě, jehož tota
litní struktura sovětského typu byla v hluboké krizi. Autoři-sestavo
vatelé knihy púsobili v oficiálních strukturách, šlo o oficiální publikaci 
Akademie věd pořizovanou za státní peníze; publikace byla legálně roz
šiřována z oficiální instituce Jiným oficiálním institucím. Autoti obha· 
Jovali legalitu a legitimitu svého počínání poukazem na právo na vě
deckou svobodu a na publikaci výsledků své práce; do krajnosti bránili 
všechny institucionální možnosti v rámci daného establishmentu. Jichž 
užívali podle svého profesionálního a občanského svědomí. Možná je 
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to však příliš abstraktní. Poučení z příběhu o Černé knize se dá vy
jádřit J Jinak. 

Ještě před odjezdem z Československa v létě roku 1976 Jsem náho~ 
dou potkal na ullci Jednoho z kolegťt. který pro dokumentaci udělal 
kus práce: Jako svědek se při výslechu zachoval nestatečně a nyní se 
mt chtěl omlouvat. Řekl jsem mu tehdy: Má-li člověk hodně velké štěs
tí, Jednou za život se mu dostane příležitostí podíiet se na něčem, co 
ho přerůstá a co ho přetrvá. Zfíci se toho Je totéž, Jako když Petr zapřel 
Krista. Nemám tl nic za zlé. je mi tě jen líto. protože ses zřekl možná 
toho nejlepšího ve svém životě. 

Neřekl bych to dnes Jinak. 

Poznámka autora z prosince 1993: 

Kauza Černé knihy měla v roce 1990 kupodivu pokračování. V prosinci ono

ho roku mi byl doručen ptípis rehabilitačního odboru Generální prokuratury 

České republiky ze 7.12.1990 {VU Pz 683/90) o tom, že trestní stíhání proti 

mně v dané věci bylo 30.l l 1990 s konečnou platností zastaveno. V odůvodně

n{ se uváděly skutečnosti. které byly pro mě nové. Nejpodstatnější novinkou 

bylo to, že v březnu 1972 byla proti Milanu Otáhalovi a mně podána žaloba. 

která pak byla za necelých šest týdm"t vzata zpět. O tom jsme tehdy neměli ani 

potuchy. Dále jsem se dověděl, že po mém vystéhování bylo trestní řízení v mém 

ptíp-adě pouze přerušeno. Proto se v ném muselo po mém návratu do Českoslo~ 

venska formálně pokračovat, bylo však vzápětí za.staveno s odůvodněním, že 

stíhaný s,kutek „nikdy nebyl a není trestým činem. postup byJ v rozporu s trest~ 

nim zákonem i trestním řádem. s čl. 28 Ústavy č. 100 ze dne 11.7.1960 ve 

;mění pozdějších ústavních zákonťl a s Všeobecnou deklarací lidských práv, Ja

kož t s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech uveřejněným 

pod vyhláškou č. 120/1976 Sb.". 

Tfm však neměla kauza skončit. Později jsem byl povolán na. Generální pro

kuraturu, abych se k věci vyjádřil jako svědek v trestním stíhání zahájeném 

proti JUDr. ,Jaroslavu Krupauerovi, který v letech 1974-1989 vykonával funkci 

generálního prokurátora České socialistické republiky, a nyni se vyšetřovalo, 

zda ve své funkci neporušil tehdy platné zákony a nemá být postaven před soud. 

Dal jsem tehdy svou výpověcf do protokolu, na věci jsme však neměl zvlášť velký 

zájem. lim spíš, že všechno óStatní z tné každodenní práce bylo pro mě důle

žitější než tento kus minulosti. Proto jsem se také s lehkým srdcem omluvil na 

první určený termín k zahájení procesu s Krupauerem, který byl určen na jaké• 

si mně zcela nevyhovující datum v prosinci 1992. 

Nicméně se ukázalo, že nemohu soud zcela ignorovat. a tak Jsem se nakonec 

ocitl v Jednací síni Obvodního soudu pro Prahu 4 ve Spálené ulici v Praze, kde 
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bylo zahájeno hlavní Jičení dne 20. ledna 1993. By! jsem povolátt Jako svědek 

a současně jako „poškozený". protože jeden z bodů obžaloby, podle níž měJ Kru

pauer jako generální prokurátor ČSR porušit zákon, se týkal trestního stíháni 

proti Milanu Otáhalovi a mně. Jako osoba poškozená jsem měl oproti normální

mu svědkovi práva navíc: bylo rni ponecháno na vť1li, zda se zúčastním celého 

jednání; kromě toho - jak jsem se dověděl - jsem měl právo nahlédnout do 

obžalovacího spisu. 

Tehdy jsem jeSté netušil, že tohoto práva využiju. Kdybych byl vyslechnut 

krátce po zahájeni hlavního líčeni, asi bych byl podal krátkou formální výpověď 

a věť:' by pro mé skončila. čteni obžaloby a výpověď obžalovaného však zabraly 

tohk času, že moje výpověď pticházeia v úvahu až pozdě odpoledne, kdy jsem 

měl Jinou, v mých očích mnohem závažnější povinnost. a proto Jsem se soudu 

v púJ druhé odpoledne pro ten den omluvit Pět hodin soudního přeličeui, a ze~ 

jména Krupauerovo stanovisko k obžalobě a jeho reakce na výslech vedený 

pfedsedou senátu probudily múj osobní zájem o jeho kauzu. Hájil se tún, že 

plnil pouze pokyny svého nadřízeného. generálního prokurátora ČSSR a svá 
rozhodnutí se pokoušel interpretovat tak, že vlastně byla <lisidentt"tm na pro~ 

spčch, Ke všemu moe svon výpovědí na věcí osobně zainteresoval a přiměl mé 
k tomu, že Jsem se jí začal zabýval více, než jsem měl původně v úmyslu; tekl 

totíž uěco, co se dotklo mé cti a pobouřílo mě. 

Ve snaze bagatelizovat skutečnost, že v rozporu se :2ákonf'm v roce 1976 

zpětně sankcionoval překvahfikování trestného činu, který byl v pl1vodnim zně~ 

uí obvínéní ze zákona amnestován už v únoru 1973. pokusil se Krupauer oéer• 
nit mě a učinit ze mne chráněnce režimu; uved1 totiZ, že moje někdejší styky 

s G. Husákem v době, kdy byl Husák vědeckým pracovníkem Slovenské akadew 

mie věd a já Jsem se s ním stýkal jako historik, zaručovaly mou beztrestnost 

v kauze Černá kniho. 

Přelíčení bylo odročeno na 17. února 1993; byl jsem rozhodnut připravit se 

na svou výpověď studiem spisi°1, abych si také pro sebe ujasnil. jak to vlastně 

bylo s žalobou z roku 1972 a proč byla záhy po podání vzata zpět. Nakonec 

siťe nebyla éasu příliš mnoho. dvě krátká dopoledne těsně pfod termínem líčení, 

nicméně se mi podařílo ve věci se vyznat, takže Jsem si mohl pfipravit vlastní 

expozé k přístnšoému bodu obžaloby. Soud mi dal slovo a předseda mi na vý

slovný dotaz potvrdil, že mám právo nejen odpovídat na otázky. ale uvádět sku

tečnosti, jež by pfispěly k objasnění případu, a podílet se tak na dokazovacím 

řízcnL Této možnosti jsem plně využil a přednesl jsem asi piilhodht-Ový výklad, 

Krupauera to pak vedlo ke konstatování, že postup soudu byl neregulérní: do

kládat že okolností. že jsem jako poškozený měl právo nahlí:žet do spisil, byl 

zmařen smysl mé výpovědi jako svědka. 

Nejde mi teď o mou výpověď jako celek, třebaže možná maloučko pfispěla 

k tomu, že Krupauer byl v tomto bodě, jediném z pěti bodii obžaloby. uznán 
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vinným a odsouzen (trest mu pak byl tak jako tak změněn na podmíněnýL 

V dalším chci jen co nejstrutnCji uvést, co nového jsem sr dověděl :ze studia 

spisu 6 T 82/92 oproti podkladúm, jež jsem měl k dizpoci v době dokončování 

Předběžné dokumcntárni zprávy o Černé knf7-e. 

Byla to předevSím hojná splsová korespondence Generální prokuratury ČSSR 

z prvních mě.sícti roku l 972, Byl přípraven nástin obžaloby v trestní věci prn!i 

.. PhDr. Milanu Otáhalovi a spol." který dostal s datem 12. ledna 1972 k po~ 

souzení a ke schválení zamýšleného postupu tehdejší L náměstek generálního 

prokurátora ČSSR dr. .r. Krupauer. Teu vyslovil souhlas s navrhovanými opatře

ními a podepsal koncept informace pro 14- oddělení ÚV KSČ. V ní bylo věno

váno hoduě místa obavám, že ptipravovaný soudní proces vyvolá nežádoucí po• 

zornost zapadního tisku, Zejména se poukazovalo na to, že při domovní prohlídce 

u dr. ,Jana Tesaře v listopadu 1971 byl nalezen koncept dopisu adresovaný .. čel• 

nému poúnorovému emigrantu" historiku dr, Radomíru Lužovi, v němž Jan Te

sař „vyzýval k organizování kampaně proti ČSSR po nařízení hlavního líčení 

proti PhDr. Milanu Otáhalovi a spol.". Přijetí dopisu prý Luža šifrova11ou formou 

potvrdil. Přesto všichni :zúčastnění na přípravě procesu a podání žaloby trvalL 

pouze doporučovalt, jaká ma;í být učiněna opafren.i, aby „do Jednací síně neměly 

přístup nepovoleně osoby", 

Pokyn k vypracování obžaloby byl vydáu 18. února a obžaloba samotná -

podaná obvodním prokurátorem pro Prahu l na M. Otáhala a V, Prečana - nes~ 

la datum 6. bf·ezna 1972. Byla zaslána Obvodnimn soudu na Praze l: dostal ji 

k nahlédnutí také dr. Krupauer a parafoval ji 18.4.1972. Mezitím však došlo už 

14. dubna 1972 k obratu: vedoucí speciálního odboru Generální prokuratury 

ČSSR uložil podle pokynu generálního proktnátora O. Dolejšího prokurátorovi 

speciálního odboru Generální prokuratury ČSR, aby neprodleně ..... ve věci II/4 

GPt 05/72 obviněný Dr. MHRn Otáhal a spol. - dal okamžité prostřednictvím 

městského prokurátora v Praze obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 pokp1 

ke zpětvzetí obžaloby a spis ponechal .. v trezoru", 

Z citovaného záznanu1, datovaného J 4.4.1972, dále \yplývato, že podobně se 

postupovalo v několika dalších politických kauzách: okamžitě se stahovala žalo• 

ba proti Ing. Karlu Bočkovi !byl v srpnu 1968 generální ředitel uranových dohi, 

později byl trestně stíhán, leč z vazby se mu podař'llo uprchnout) a spis obvi• 

něného Luďka Pachmana (byl ve vazbě) měl být ponechán v trezorn. Naprntí 

tomu se mělo beze změny pokračovat v pi'ípravě soudního řízení v tresmí věci 

proti Janu Šabatovi a spol. a ve vyšetřování proti MUDr. Milanu Šilhanovi, kte• 

rý byl spolu se skupinou obviněn~·ch také ve vazbě. 

Ve sptsed1 však není žádný přímý doklad o tom, proč k takovému rozhodnutí 

došlo. Až v dopise Generální prokuratury ČSSR z 12.8, l 976 adresovaném Kan

celáři prezidenta republiky (šlo o to. jak odpovědět M, Otáhalovi na jeho opako

vanou stižnos1. proč nebyla v daném případě upla1něna amnestie z února l 9731 
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nalezneme pasáž, jež po mém soudu zaměřuje další pátrání po příčinách dvou 

proticht"1dných rozhodnouti - z července 1970 a z dubna 1972 ~ správným smě~ 
rem, Psalo se tu: ,.S ohledem na složitou situaci v mezittárodnún dělnlckérn hnutí 

a pro okolnosti stojici mlmo vliv orgánů trestního tízení bylo k zahájení trestní~ 

ho stíhání př'ikročeno až v červenci 1970 po upozorněních v tisku a obvinění 

pro trestný čin pobuřování bylo vzneseno až v dubnu 1971. Výše naznačené 

okolnosti bránily a dosud brání meritornímu vyřízení věci," 

V materiálech z bývalého archivu Ustředního výboru KSČ /$f;' jednou možná 

najdou záznamy, na Jejichž podkladě se zjisti nade vsí pochybnost, Jak došlo 

k rozhodnuti ze 14 dubna 1972. snad dokonce vyjdou najevo i skutečnosti o Jed

míní v té věci se sovětskými místy. Při soudním jednání 17. února 1993 Jsem 

uvedl, že zatím považuji za klíč k odpovědi komuniké ze 17. února 1972 o zase

dání politbyra Komunistické strany Francie {FKS) uveřejněné v deníku ťHuma

nité {zpráva o něm byla zveřejněna svého času v časopise Svědectví, roč, XI, 

čís. 43 z roku 1972). Politické byro FKS informovalo o výsledcích jednání svého 

člena R. Lernye v Praze, kde byl přijat J L února 1972 G. Husákem. Klíčová 

věta zni: .,Na otázku týkající se právě probíhajících zatčení nám soudruh Husák 

odpověděl. že v éeskosJovensku nebyl a nebude nikdo zatčen ani souzen za po

litickou aktivitu v letech 1968-9, že v éeskoslovelisku lidé nebudou zatýkáni 

pro své politické názory a že socialistická zákonnost bude přísně respektována." 

{Citováno podle Suědectuí.} 

Rozhodnutí ze 14. dubna 1972 se zdají odpovídat danému vzorci: Bočkův 

případ, kauza Černá kniha a Pachmanovo stíhání souvisely s událostmi zmíně

ných let. proto měly být uloženy k ledu. Zato případ Jana Šabaty a druhů, který 

se týkal informačního letáku obéanům před volbami na podzim l 97 I. a také 

stíhání lékaře Šilhana, navazující na aktivtty po roce 1969, do výše uvedené 

kategorie nepatřily a měly být dovedeny do hořkého konce, což se vynesením 

soudních rozsudkli v lété 1972 stalo 

U kauzy Černé knihy příslušné orgány nevěnovaly včas dostatečnou pozor

nost důsledkltm prezidentské amnestie z února 1973, jež automaticky zahrno• 

vala trestné činy takzvaného pobuřování podle par. 100 trestniho zákona. A tak 

se dostaly do situace pro ně nemilé v okamžiku, kdy obvinění Otáhal a Prečan 

požádali o písemný doklad o tom, :že trestní řízení proti nim bylo zastaveno. 

O tom poskytuje soudní spis J. Krupauera bohaté doklady. Jisté je, že už 

koncem srpna 1973 byl na Generální prokuratuře ČSR zpracován rozbor v dané 

věci, z něhož jednoznačně vyplývalo: .. Vztahuje se tedy na trestnou činnost obou 

obviněných ustanovení článku UL rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 23.2. 

1973 o amnestii." (Na tento rozbor se odvolávalo o pět let později i stanovisko 

městské prokuratury v Praze ze srpna 1979, když konstatovalo, že opatřeni Ge

nerální prokuratury ČSR z 18.4.1974 o změně kvalifikace daného trestného činu 

na podvra<:'ení republiky nebylo namístě.) 
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Přesto dal v září 1972 vedoucí odboru dr. Fišer pokyn, že se v dané věci ne• 
učini žádné opatření, a v lednu 1973 byla věc dále odložena s odt\vodněnírn, 
že .nejsou prozatím podmínky ke konečnému rozhodnuti" V okamžiku, kdy při• 
šla žádost od mého obhájce dr G. Bystrěho o _písemné vyhotovení usnese11í 
o tom, že trestní stíhání bylo zastaveno··, datovaná 14,3,1974, musela ovšem
prokuratura jednat. Rozhodování bylo takově. jaké bylo: odmitnuti argumentace
o amnestování a překvalifikování trestného činn, jež odporovalo platným zákon•
ným ustanovením; toto rozhodnutí bylo datováno 18A, 1974. V té době byl už

J. Krupauer generálním prokura.torem ČSR.
Nicméně osudným se mu sta! až jeho souhlas se stanoviskem -..rypracovaným

referentem dr. Krátkým 5.3.1976; stanov;sko bylo ,.,yprovokováno další stiZností 
neústupného Milana Otáhala. V uvedeném spisu byla překvalifikace trestn6ho 
čJnu oznaéena za zákonnou; tvrdilo se tu mimo jiné, že „případná změna v práv, 
ní kvalifikací není vyloučena ani po vydání rozhodnuti o amnestii". Jaroslav 
Krupauer v předtištěné rubrice „Generální prokurátor" rukou připsal, že se sta
noviskem $0Uhlasi. a přičinil svou parafu s datem 9/3 [19761, O sedmnáct let 
později byl za to bývalý generální prokurátor české socialistické republiky pod· 
míněně odsouzen k 18 měsícům vězenL 




