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Dostavte se dne________ _ ______________________ _

RESPUBLICA

dobudeyy
v______

--------

První soukromý týdeník
se . samizdatovou tradicí

v hod.

20. - Okopej

ŠIaUVAJ__________ ulice

číslo

jK 11- ufor- čQofl
za účelem

\)
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S sebou vezměte občanský (nebo jiný jej nahrazující) průkaz, toto předvolání a_následující doklady

(j n
Nemůžete-Ii se dostavit ve stanovenou'dobu, zavolejte na telefonní číslo
abychom s Vámi mohli dohodnout jiný termín.

>
________

. Nedostavíte-li se bez dostatečné omluvy nebo závažných důvodů, můžete být předveden (a) (§ 12,
odst. 8 zák. č. 283/1991 Sb., § 14, odst. 8 zák. č. 333/1991 Sb.; § 42, odst. 1 správního řádu) a potrestán (a)
pořádkovou pokutou až do výše 200 Kčs (§ 45, odst. 1 správníhojjq

Razítko

Lakonické pozvání k"podání vys-větlení k časopisu "Res
publica" mohlo znamenat všechno možné, dokonce i trestní
stíhání. K takovému nekonkrétnímu pozvání, kdy se počítá s
přékvapením "delikventa" si na druhé straně nemůže člověk*
připravit náležité informace, třeba k č.41/95 a za těchto
nejasných, okolností se rozhodne raději nevypovídat. Skute
čnosti se potom ovšem těžko dolují a objasňují. Vlastní vý
slech byl korektní s "drbbnou chybičkou", poučení o výpově
di jsem obdržel až po výslechu před napsáním podání vysvě
tlení. Požádalzjsem pana nadporučíka o kopie "podání vvsvělení" - prázdných formulářů s tím, že si ho doma mohu lépe
prostudovat.'Byl jsem striktně^odmítnut, pak mi £an npr.
laskovně podával jeden exemplář a když jsem vztáhl ruku tat
(Uvnitř čísla: '-incď ucukl co sluuy "Já váhr Lu
dám a vy tam sfalšujete podpis
1. Jiří Grunt or ád: vyšetřovatele’.1 Když jsem upozoInformace pro členy
rail,že to byly metody bývalých
společnosti,příznivce policistů, tvářil se nechápavě,
a sponzory "Libri proV.H.
hibiti.
2. Jiří Gruntorád: Zpráva za rok 1995 "Libri prohibiti".
3«"Hlas revoluce": Zvláštní vydání dne 24.srpna 1968.
Předpokl.cena: 2,- Kč
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Informace pro členy společnosti, příznivce a sponzory

Milí přátelé,
již tradičně se Vám dostává do rukou Zpráva o Libriprohibiti, aktualizovaná v lednu 1996. Ta
obsahuje mimo jiné rozpočet na letošní rok a informaci o našem hospodářem v loňském roce. Je
určena zájemcům o samizdatovou a exilovou literaturu, kteří ještě nemají informace o naší knihovně
a také potencionálním sponzorům. Kromě základních údajů o vzniku knihovny a Společnosti Libri
prohibiti zde najdete informace o jejím fungování a stavu fondů. Pro zájemce je pořízena i anglická
verze.
V červnu loňského roku zemřel významný člen naší společnosti dr. Vilém Brzorád z New
Yorku. Společnost má nyní přes 170 členů a mnoho dalších "neorganizovaných" příznivců a
spolupracovníků. V březnu loňského roku se ustavil ve Švýcarsku "Klub zahraničních přátel Libri
prohibiti” z iniciativy dr. Oldřicha Černého a Lubora Jílka. Klub by měl seznamovat naše krajany
s činností knihovny, pomáhat jí s doplňováním fondů a dopravou přírůstků, dále získávat nové
poznatky z oblasti zájmu (např. doplňování bibliografií), a také získávat další sponzory. Kromě
individuálních členů klubu jsou členy i švýcarská skupina SVU a Československá Beseda Slovan
Ženeva. Klub spolupracuje prostřednictvím Lubora Jílka s Evropským institutem Ženevské
university a Nadací evropských arcliivů. Kontakt je možný na adrese Čs. Beseda Slovan, Case
postale 17, 1223 Cologny, Švýcarsko nebo Lubor Jílek, Fondaíion Archives Européermes, 2, Rue
Lan-Daniel Colladon, 1204 Geněve, Švýcarsko, tel. 22/7057856 nebo 7057851 a fax 7057852.
Finanční prostředky klubu jsou spravovány na zvláštním kontu a měly by být využity zejména k
rozšiřování fondů knihovny. Velmi bych si přál, aby tato pozoruhodná iniciativa, která už nese své
ovoce, našla odezvat i u krajanů v jiných zemích a na jiných kontinentech.
Knihovna se těší stálé pozornosti médií (v minulém roce to byla řada článků v denním i
odborném tisku, pořady v rozhlase a televizi), navštěvují ji zájemci z mnoha zemí světa, studenti
a vědečtí pracovníci několika ústavů. Denně přichází 5-10 uživatelů, další konzultace poskytujeme
písemně a telefonicky. Ročně pořídíme kolem 30 000 stran kopií. Na knihovnu, která nemá stálé
zaměstnance, je to provoz značně rozsáhlý a vyžaduje velké osobní nasazení. Vítáme proto každou
pomoc.
Děkuji všem našim přátelům, příznivcům, spolupracovníkům i sponzorům, kteří nám dosud
pomáhali knihovnu udržet a rozšířit. Přeji Vám všechno dobré, hodně štěstí a úspěchů a doufám,
že nám zachováte přízeň i v letošním roce.
2. 2058

? Kč

V Praze 10. února 1996

Cesta do návrší, brána hřbitova.
S listy str<>; "ů hrál si vánek domova,
když krok ustavil se u jednoho hrobu.
Omšelý u kámen pamatuje dobu
z roku osmnáctsetšestašedesát.
Na chví!,'
zůstal u náhrobku stát,
abych přečetl si v záhlaví, co psáno.
’ova omývalo klidné, tiché ráno.
. uský vojín spí tu, jména neznámého,
'echách dopřej, Bože, klidu tělu jeho"
d tím letopočet ošlehaný léty
hrob ozdoben byl povadlými květy.
.ěkdo z místních lidí občas květ sem klade.
Jedno, zda Cech - Němce spí íu v božím sadě.
Voják kdesi z dáli pohřben v české zemi.
Z domu do války šel s vírou, s nadějemi,
že se vrátí zase do svých rodných Prus.
S puškou v ruce prošel jiné země kus,
kde měl vraždit druhé z rozkazu svých pánů.

Zda chtěl nebo nechtěl smrtící dát ránu
tomu, kdo žil v míru, věděl on jen sám.
Kámen po něm zůstal, A hrob nebyl znám
rodině či druhým, tam kdes doma v dáli.
Dávno zemřeli už i ti, kdož ho znali,
aniž věděli snad, kde a za co paď.
Vždyť i on měl domov a svůj život rád!

Z hrobu neznámého tóny polnic znějí.
Rady padlých vidím ’ ěžet po aleji
varovat nás, živé, před požáry’ válek.
Miliony postav z nedozírných dálek
mluví k těm, kdož na smrt z vůle druhých jdou.
Lhostejno kde žijem! Tu neb za vodou.
I.idé, probuďte se’ volá dějin hlas.
Na světě dost místa pro každ< ho z vás!
Varování padlých v zášti živých hyne.
A lid - dále tone ve válečné špíně ....
Alois Hlavatý

"U "'rni

Hrob neznámého vojína

z ů s ta li" č . 11/94

míGruritorad

Tonda Kroužek
Vysoce aktivní a obětavý mukl
právě před rokem ulehl a nakonec
zákeřné nemoci podlehl. Byl
zakládajícím členem K' 231,
angažovaným členem Konfederace
politických vězňů a zakladatelem
listu Věrni zůstali, pro který
nelitoval čas ani vydání. Za noviny,
ale i Pietu mu patří uznání a dík.
ěkoda, že neúprosná smrt zbatila
jeho plány. V redakční radě po něm
zůstala citelná mezera. Při jedno
ročním výročí jeho smrti vzpo
mínáme na něhos úctou a láskou.
-re-

konci loňského roku jsme s finanční pomocí Ministerstva zahraničních věcí ČR vydali v nakladatelství Primus

Katalog knih českého exilu 1948 - 1994. Jde o relativně úplnou bibliografii neperiodických tisků našeho exilu
vydaných v češtině nebo v českých nakladatelstvích, obsahující také lokace uvedených publikací v Libri
prohibiti a Národní knihovně. Na 400 stranách je přes 3.100 bibliografických záznamů, jmenný rejstřík má více
než 60 stran.
Našich služeb využívají různé instituce doma i v zahraničí (např. Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Muzeum české literatury, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, British Library v Londýně, Institut východní a
střední Evropy při Amsterdamské universitě aj.), vědečtí pracovníci, studenti středních a vysokých škol,
novináři i další zájemci. Materiály pro své diplomové práce si zde hledají nejen studenti čeští, ale i zahraniční
(v minulém roce z Polska, Německa, Francie, Kanady a USA). Umožňujeme též praxi studentům 2. a 3.
ročníku Ústavu informačních studií a knihovnictví filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Cfle knihovny
Naším hlavním cílem je shromáždit co nejúplnější a nejkvalitnější sbírku knih, časopisů a dalších
produktů včetně audiovizuálních, které byly vytvořeny Českým a slovenským exilem, a všech dostupných
produktů naší domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kompletně počítačově zkatalogizovat
a výsledky zpřístupnit dalšímu bádání.

tomto roce je tedy třeba:
pokračovat v počítačové katalogizaci samizdatového knižního fondu a přírůstků
pokračovat v článkové bibliografii časopisů
dokončit projekt na zpracování dokumentů o lidkých právech
dokončit zpracování exilových periodik
pokračovat v budování audiovizuálního projektu, což jsou hlavně samizdatové kazety s hudebními
nahrávkami a přednáškami, produkce exilových hudebních vydavatelství (např. Šafrán), videomagazíny
a další snímky, pořízené exilovými i domácími publicisty
* dokončit úpravy interiéru knihovny alespoň natolik, aby bylo možno zabezpečit fondy proti vnějším
vlivům (klimatizace depozitáře)
* realizovat projekt ochranného a protipožárního systému
* zahájit projekt záchrany některých ohrožených exilových periodik kopírováním a přenosem na
elektronická média
K tomu máme zatím bohužel jen omezené finanční prostředky a technické vybavení, je tedy třeba získat
další sponzory.

V
*
*
*
*
*

Zpráva za rok 1995

LIBRI PROHIBITI
knihovna a čítárna
otevřeno pondělí - čtvrtek 13 - 17 hod.
Senovážné náměstí 2, Praha 1
tel./fax: (02) 24 22 59 71

čtenářům kniff

Poděkování

ttaái oežejné obecni kniffoowf.

Náš dík si zaslouží Ministerstvo kultury ČR, které opět přispělo dotací na náš provoz, dále přispěli v
loňském roce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Open Society Fund, Spolek Domov Basilej, Info over Charta
77, Jennifer A. Simons z Vancouveru, Plynoprojekt Praha a. s. a dále Nadace ROS, která nám poskytla z
fondu PHARE prostředky na projekt zpracování materiálů o lidských právech z let 1968 - 1989. Na letošní rok
nám poskytl velkorysou podporu 100.000 Kč i Václav Havel. Děkujeme také všem dalším přispěvatelům, které
zde nelze vyjmenovat. Bez jejich hmotné podpory by existence naší knihovny a studovny nebyla možná. To
platí také o nezištné pracovní pomoci mnoha jednotlivců.
Další nemenší dík patří také všem dárcům, kteří nám pomáhají rozšiřovat naše fondy. Zejména jejich
zásluhou je dnes Libri prohibiti tím, čím je.
Předem děkujeme všem dalším sponzorům, dary je možno odečítat od daňového základu. U České

spořitelny v Praze 1, Vodičkova 9 máme účet číslo 3019555-018/0800 s názvem Libri prohibiti. Dotazy
vyřizujeme i telefonicky na čísle (02) 24225971, které platí i pro fax.

Když nesete do knihovny přečtené
knihy, upozorněte knihovníka na zá
vadný obsah díla (proti duchu součas
né doby, prod lidové demokracii, proti
SSSR a ostatním našim spojencům).
Upozorněte také na knihy bezcenné
a nevhodné (krváky, přílišná erotika
a knihy, jež líčí život bez práce), aby
mohly býti vyřazeny.

Děkujeme Vám.

MEČEN ZUBOVA N;£
Jiří Gruntorád

V Praze v lednu 1996

”fíes publica” č.10/96
'

Veveří 11
602 00 BRNO

Ž

Vznik knihovny
Knihovna "zakázaných knih" vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti
produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zapimt tak jedno z "bílých míst" naší nedávné historie. Jsme
přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je právo občana na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek
a snažíme sc přispět k naplnění tohoto práva. Abychom lakovou siužbu mohli skutečně poskytovat, musí byt
knihovna soukromá a nezávislá.
Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, ubytovacích a jiných problémů se nám podařilo
knihovnu v říjnu 1990 otevřít v Podskalské ulici za finanční a technické pomoci Čs. nadace Chany 77 a za
účast; mnoha významných kulturních představitelů včetně prezidenta republik}'.
Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky. Vytvořila se tak
x- Čechách naprosto ojedinělá a nezastupitelná kniho' .. která zde dosud chyběla. Základem knihovny byly
archivní exempláře samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Jiří Gruntorád, a další publikace jím získané
x době normalizace koupí i výměnou. Sbírku tvořilo tehdy asi 2000 knih, reprezentativní soubor časopisů a
daiších dokumentů.

Společnost Libri prohibiti
Vzhledem k tomu, že knihovna potřebovala právní subjektivitu, založili jsme a 24. dubna 1991 na
Mmistersrxm vnitra ČR zaregistrovali nevýdělečné sdružení občanů - Společnost Libri pro:.
e.imž hlavním
cílem je podpora a pomoc při zajištění činnosti a dobudování naší knihovny. Členské příspěvky jsou
dobrovolné. Mezi zakládajícími členy společnosti jsou mj. spisovatelé Vácb
avei, Eva Kantůrková, Ivan
Klima, Hana Ponická, Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav, ^aie bývalý rektor UK v Praze
Radim Palouš, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Milan Jelínek, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny
A V ČR Vilém Prcčan, nynější ministr kultury Pavel Tigrid, novinář a generální ředitel Českého rozhlasu
Vlastimil Ježek, ředitel Masarykova ústavu AV ČR Jaroslav Opat, ředitel Centra pro teoretická studia při
Filosofickém ústavu AV ČR Ivan Havel a významný kato.
vdagog a vydavatel Oto Mádr. Podle stanov
občanského sdružení je představitelem společnosti Jiří Gruntomd.
Společnost má dnes 170 členů, mezi kterými jsou mimo jmenované zakládající členy také např.
spisovatelé Jan Beneš. Petr Král. Karel Pecka a Alexandr Kliment, literární vědci František Kautman, Antonín
Méštan a Jiří Brabec, Vojtěch Balík, ředitel Národní knihovny, Jiří Gruša, český velvyslanec v Německu,
Mirko Janeček, vydavatel Kanadských listů a další samizdatoví i exiloví vydavatelé, publicisté a přátelé
knihovny.
Do Společnosti Libn prohibiti zveme i nadále všechny zájemce o členství, kteří mohou a chtějí knihovně
jakkoliv pomoci.

Stav fondů knihovny
Knihovna se skládá z fondů samizdatové a exilové literatury, archivu dokumentů a audiovizuálního
oddělení. Je zde celkem asi 11.000 knihovních jednotek a přes 1.000 titulů periodik.
Sbírky' rozšiřujeme nákupy, výměnou a Gary ořimi-ců z domova i z ciziny. Z materiálů, které nemáme
x- originále, pořizujeme kopie a dále kopírujeme i cenné unikáty, a půjčujeme tyto kopie.
Fond knihovny má tyto části:
1. České samizdatové monografie a časopisy

Fonc má přes 4.500 knihovních jednotek ze 70. a 80. iet - jak z edicí (napr. Expedice, Petlice.
Popelnice, Česká expedice, Kvart, Kde domov můj a<e.), tak i publikací mimoedičmch. Je zde zastoupeno asi
100 edic a nakladatelů. Časopisů je 280 titulů (např. Informace o Chartě 77, Revolver revue. Vokno, Kritický
sborník. Střední Evropa atd.), téměř všechna důležitá periodika jsou kompletní.

2. České exilové monografie a časopisy
Fond zahrnuje na 3.800 knihovních jednotek, je zde zastoupeno 35 nakladatelství, která méla souvislý

ediční program a pres 400 jeunotiivycn m ---- iciu a institucí, které vydávaly publikace v češtině. Kompletní
je zde produkce nakladatelství Poezie mimo aomov. Rozmluvy, Opus bonům. Arkýř. Konfrontace. Edice
satiry. Framar. Moravian library atd. Máme již pres 400 titulů exilových periodik, z tono jsou kompletní
ročníky časopisů Svědectví. Listy. Studie. Proměny. 150 000 slov. Obrys. Zapad. Reportér. Hlas domova.
Kanadské listy. Sklizeň. Paternoster a další, zahrnující období od konce 40. let do současnosti.
3. Monografie 1. a 2. odboje a časopisy

Fond obsahuje 50 mono rafii legionářské literatury z 1. světové války. 230 monografií českého
válečného exilu 1939 - ±945 a některé časopisy z období 1. i 2. světové války.
4. Cizí samizdatové monografie a časopisy

Fond má kolem 100 knihovních jednotek slovenského samizdatu a 35 titulů slovenských samizdatových
periodik. Dále je zde kolekce polských samizdatových monografií - 350 knihovních jednotek a 165 titulů
periodik. Okrajově je zastoupen i ruský samizdat a periodika z bývalé NDR.

5. Cizí exilové monografie a časopisy
Fond má 240 knihovních jednotek slovenských exilových monografií, 25 titulů časopisů. 150 svazků
monografií ruského a ukrajinského exilu z let 1920 - 1990 s několika časopisy, polský exil je zastoupen jen
nékolika desítkami publikací a časopisů.
6. Cizojazyčné monografie a časopisy

Fond cizojazyčných knih se vztahem k ČesL- . . nsku nebo k problematice lidských práv včetně
překladů z češtiny má přes 1.000 svazků, časopisů je na 270 titulů.

7. Dokumentace a archiv
Velkou část tohoto fondu tvoří dokumenty o porušování lidských a občanských práv v bývalém
Československu a v celém sovětském bioku. Jde o soubor písemností vzniklý zejména činnost.' nezávislých
iniciativ Charty 77, Výboru na obianu nespravedlivě stíhaných aid., dále práce jednotlivých autorů i skupin,
šířené samizdatem, fejetony, politické komentáře, příležitostné texty, dopisy apod. Dále samizdatové plakáty,
letáky, fotografický a výstřižkový archiv. Dále jsou zde nepublikované práce a rukopisy a také dokumenty a
písemné doklady o činnosti exilových organizací a redakcí včetně korespondence.
8. Příruční knihovna - tematická a sekundární literatura

Zde máme knihy, časopisy a další písemnosti o samizdatové a exilové literatuře, katalogy, biografické
a bibliografické práce, článkové bibliografie a diplomové práce.

9. Audiovizuální oddělení
Vzniklo v roce 1993 z iniciativy PhDr. Aleše Opekara. Dnes dnes jsou zde stovky nosičů obrazového
a zvukového záznamu, na kterých máme nahrávky nekonformní hudby, záznamy přednášek a seminářů,
videodokumenty a filmovou amatérskou produkci. Nahrávky se snažíme získávat přímo od původců, tedy v
nej lepší možné technické kvalitě.

Provoz a činnosti knihovny
Dnešní sídlo knihovny a čítárny Libri prohibiti, která je v provozu již šestým rokem, je na Senovážném
náměstí č. 2 v Praze 1. Otevřeno mamě čtyři dny v týdnu (pondělí - čtvrtek) od 13. do 17. hodin. Fondy jsou
k dispozici čtenářské veřejnosti bezplatně, poskytujeme standardní služby včetně rešerší, kopírování, konzultací,
v provozu je i fax. Většina publikací je přístupná prezenčně v naší studovně, kde je 18 míst. Muitiplikáty
půjčujeme uživatelům po složení kauce.
Knihovní fondy jsou počítačové zpracovávány v systému ISIS/MAKS a v současné době je průběžné
doplňujeme a pracujeme na jejich revizi. Databáze rozšiřujeme také o záznamy desiderát a vytváříme tak
bibliografické soubor}'. Zpracováváme i článkové bibliografie důležitých samizdatových časopisů.
Tyto bibliografie samizdatových edic a časopisů již několik let uveřejňujeme v Krincxem sborníku. Ke
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Jako y roce 1938, jako vždy

Rozhlasová výzva

VYDÁNÍ

■-

věrni zůstaneme!

V sobotu v 11 hodin vystlal svobodný vysilač Se
verní Čechy výzvu, v které říká: „Všichni, kdo jstl pro
Dubčeka, Svobodu, Černíka, Smrkovského ozdobte své
osobni a nákladní vozy československými státními vlaj
kami. Ai. okupanti vidí, kolik nás je. Vy kteří můžete —
— pište po silnicích vápnem heslo: „Idite domoj“L
Přidáváme se k této výzvě. Ano, pište vápnem. Pa
pírové plakáty okupanti strhávají.

Ve jménu národní svobody a státní samostatnosti, vy
bojované před dvaceti lety, vyzýváme všechny věrné
občany Československé republiky pevně odhodláni, s obě
tavou a nezlomnou vírou ve vlastní věc, držme celistvost
a nedotknutelnou svrchovanost tohoto jediného, našeho
státu. Jen v pevné jednotě je naše nepřemožitelnost a síla.
Zůstaňme věrni sami sobě, věrni zásadám, z nichž se naše
samostatnos zrodila..•.
-- .
....
Stůjme do všech důsledků za těmito zásadami, vlastními
našemu národu a společnými všemu vzdělanému lidstvu!
Nedopustme, aby v naší vlasti byty - ohrožovány ’ mravní
základy kultury a lidských práv; Jsme a zůstaneme
svrchovaným státem, jemuž nikdo zvenčí nesmí .vnucovat
své požadavky! ... 7
' r. /
Přejeme si míru a opravdové dohody se soůsedý; respek
tujeme jiné státy a národy, jako žádáme, aby jiní respek
tovali nás. Kdyby byl mír ohrožen, nestane se tak naší
vinou. Tím rozhodněji se budeme bránit, pevní svou jed
notou. Víme, že se dějí pokusy rozvrátit ji. zvnitřku.
I tomuto nebezpečí se rozhodně ubráníme. Silni v sobě,
zachováme význam Československa' pro Evropu. Bráníce
svou samostatnost a demokracii ve středu Evropy, hájíme
svobodu Evropy celé. Tak plníme dějinné poslání státu
československého....
'
Dnes u nás není místa pro nikoho, kdo by chtěl šířit
nedůvěru v sílu republiky, podkopávat víru v demokracii,
zastírat vážnost dnešních dějů; není místa pro poražence,
kteří by malomyslně radili k cestám, jež přijmout neffifižeme a nikdy nepřijmeme. Proto nebojovala pokolení a
pokolení, proto nebojovali legionáři, abychom svou svo
bodu promarnili.
Stojíme znovu na rozhraní dějin. Věrni této slavné pří
saze prohlašujeme i my, občané a občanky svobodné a
demokratické republiky Československé, že udržíme samo
statnost jednou vybojovanou.
. -•
V. ■ '
Z Manifestu „Věrni zůstaneme“ z roku 1938.

Všem, všem, všem!
ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA ÚV SVAZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ
A ÚV SDRUŽENÍ
Zástupci předsednictev znepokojeni zprávou o náhlém
odletu presidenta republiky do Moskvy fa doprovodu ně
kterých bývalých vedoucích funkcionářů strany, kteří
již dnes nikoho nereprezentují, dostavili se do Kanceláře
presidenta republiky za účelem získání bližších informa
cí. Vzhledem k tomu, že s. president byl již na cestě do
Moskvy, byli přijati pracovníky jeho Kanceláře a v prů
běhu jednání i některými členy vlády v čele s náměst
kem ministerského předsody s. Hamouzem.
Jednání byli přítomni také s. Machačová a s. Borůvka,
Pavel, šmok. Po podrobné informaci můžeme odpověd
ně prohlásit, že cesta presidenta republiky, které se za
vládu zúčastní s. dr. Husák a s. ing. Dzůr; za NF dr. Ku
čera, uskutečňuje se z podnětu presidenta republiky, aby
osobně, bez jakéhokoliv prostřednictví projednal s roz
hodujícími činiteli tyto otázky:
1. propuštění internovaných stranických a ústavních
činitelů,
2. vytvořit všem státním a stranickým orgánům podmín
ky, aby mohly nerušeni vykonávat svoje povinnosti,
3. odstranit všechny překážky brzdící plynulý veřejný a
hospodářský život,
4. umožnit co nejrychlejší odchod okupačních jednotek.
Zástupci vlády nás ujistili, že všech přítomných 22 čle
nů vlády je si vědomo své veliké morální a politické
odpovědnosti v těchto tak těžkých chvílích pro naši vlast
a že jednomyslně trvá na opětném zajištění plné suvere
nity naší socialistické republiky, a nehodlá v ničem ustou
pit od provádění akčního programu strany a vlády.
Mějte spolu s námi plnou důvěru v presidenta repub
liky, její vládu a v nově zvolený ústřední výbor KSC.

My, bývalí studenti, kteří jsme byli 17. 11. 1939
zavlečeni do nacistických koncentračních táborů, pro
hlašujeme slavnostně, že stojíme pevně a věrně za na
ším presidentem arm. gen. Ludvíkem Svobodou, za
předsedou NS Josefem Smrkovským, za legální vlá
dou ČSSR a s předsedou inž. O. Černíkem a za akč
ním programem KSČ a jejího ústředního výboru v čele
s prvním tajemníkem Alexandrem Dubčekem.
Obracíme se proto na celou světovou veřejnost s pros
bou o podporu, zvláště na bývalé vězně koncentrač
ních nacistických táborů a na studenty celého světa
s touto výzvou:
ZABRAŇTE DRUHÉ OKUPACÍ
•
ČESKOSLOVENSKA!

ÚV SVAZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ
ÚV VŠECH SDRUŽENÍ

Nepomáhejte okupantům! Kde můžete,
vysvětlujte, k jaké hanebnosti se propůjčují
-
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Odbojáři protestují a žádají
24. srpna 1968
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Vládě Československé republiky
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Žádáme naši vláda, aby se neprodleně obrátila na

feJti Jsme sda - a naše mravní legitimace ja obrovská.
MlraHme J '
360 000 bratří a sester, kteří položili život za
r/-. *>ó<ia
^áinslest této země v druhé světové válce, mluvíms xa pcdié bratry legionáře, za umučené a popravené vlas" a* », kteří boje ali za nezávislou českaslovenskou republiku
již před půlstoletím. Do našich rad patří president nezávislé
C-.'$lfos?c: ;$ké republiky armádní generál Ludvík Svoboda,
bojovník d Zborova a velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR
ťa irahě světové války. Do našich řad patří partyzán Alexan
dr rbček, místopředseda České národní rady Josef Smrkovsfcý, 'ojovník Slovenského národního povstání Gustav Husák
a další a další vlastenci a spravedliví této země. Je nás ještě
na dvě stě tisíc.

OSN s konstatováním:

Všichni, jed otní a svorní o 'sužujeme $ krvácejícím a od
vahou a »pra.edlhjrn hněvem naplněným srdcem hanebnou
©kup :í naší země, která přišla prorado-u, pfo niž najdeme
?’ >:o obdobu v novověkých dějinách. Přichází ze strany na” ’i přátu! a někdejších spolubojovníků.

Žádáme o sdělení, zda je vláda s to splnit naše poža-

1. V ČSSR došlo v minulých dnech k nevyprovokované agresi.
2. Požádat o okamžité svolání Rady bezpečnosti OSN.

3. Prostřednictvím RB

OSN učinit nezbytné kroky

k okamžitému odchodu okupantů z ČSSR a k ob
nově naší suverenity.

,

dávky.

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR. SVAZU

^'brackne se ke yšem našim přátelům a spolubojovníkům
v
hraničí, ’ y protestovali v zájmu humanity, lidskosti a
v’.ch věčných í.eáfů, jimiž lidstvo stojí a padá, proti násilnéi obsazení
*4 země.

PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ

';me hrdí na náš lid a na rraši mládež, která v těchto
' jch a hoď- ách osvědčuje obrovskou lásku It národu a ze’. Nv-tává ’ dtna pravdy. Nikdo z nás ne ', <o přinesou
ti hodiny a dny. Ale ať přinesou cokoliv, jedno je jisté:
i synové, vnuci a další potomci se nebudou nikdy muset
stydět za to, že patři k českému či slovenskému národu. Naop ik. Etudou moci být vždycky naplněni spravedlivou hrdosti
na naši věrnost nezávislosti, svobodě a demokracii. A zároveň
odporem ke 'em, kdo se propůjčují a propůjčí ke zrodě. Zná
ma cenu svobody!

Karel Čapek hovoří k dnešku

My, českoslovenští odbojóři, bojovníci za svobodu a proti
fašismu, zdrc/'me všechen náš krásný a statečný lid, ústřední
výbor KS**, svobodně a demokrat’’ ky zvolený XíV. sjerdem,
našeho
’tra presidenta, bratry C bčeka a Smrkovského, a
věříme s . ’mi a s vámi všemi, že pra Ja zvítězí. Protože svět,
který by připustil cokoliv jiného, si nezaslouží, oby existoval.
Ať žije svobodná, nezávislá, nám nad hrdla a statky dražší
československá socialistická rey b! •! Ať žije náš lid, naše
národy, jimž připomínáme v tyto dramatické okamžiky odkaz
jednolio z největších Čechů:

Živ buď, národe posvěcený Botu, a neumírej I

PRAVDA VÍTřZl I

ÚSTŘEDNÍ VÝBORY SDRUŽENÍ

Ten boj se vybojuje, ať dnes, ať za rok. A naše pozice
je a zůstane vždycky jasná a pevná, neboť svou duši si
uhájíme, i k yby' se svět zbořil. Český člověče, slovenský
člověče, který neodstrkuješ poctivě podávanou ruku, ne
mysli v tuto chvíli sobecky na svůj osobní osud; ale také
se neopájej vášnivými slovy. Víra je klidná. Víra je na
dlouho. Musíme se zásobit statky trvalými, abychom pře
žili jakoukoliv zkoušku. Obstojíme v ní, zvítězíme v ní,
budeme-li se držet toho nejpevnějšího: víry v budoucnost
svého národa a naděje v lepší, spravedlivější řád světa.
Budeme na něm spolupracovat, i kdyby to muselo být
s mečem v jedné a pracovními Tiástroji v druhé ruce. Pro
své děti postavíme dům bezpečný. Tato zkouška nebude
nadarmo. Snad byla nutná, aby celý svět viděl jasněji,
co je před 'm. Snad my, právě my v t 'o chvíli připra
vujeme dějství světové, ve kterém pravda zvítězí...
Karel Čapek, září 1938.

