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V dějinách se v My vyskytuj: �k�mži,, kdy se. keMý musí rozhodnout,

jek se zachová e zde je celou svou osobou ochoten hájit apre-g1"dl.-: · 

nost proti zvOli, lidkost proti brutalitě. �ít jako stvOre nebo 

jako člověk je rozhodnutí, která se vyžaduje od každého z nás 

dnes. Lze snad odolat všemu, uniknout čeDQtkoli - s výjimkou v�est

ního svědo� tomu nemOže člověk, hodný tohoto jména, uniknout 

nikdy, e to musí nemilosrdně odsoudit ·každého, kdo by chtěl kole

borevet. i Zdá-li se v okamžiku, že hrubé násilí mže zvítězit, 

jde o dojem chvilkový. Ještě nikdy nebylo možné netrvalo umlčet 

pravdu, zastavit v;ť,oj, i k�ž se o to pokoušeli sebemocnější 

otupati a sebebrdltálnějšími prostřěd�. 

Nikdy neuznám žádnou okupaci ČSSR, nesprevedln�st a zp,teč

nict·y.(. Stojím plně ze XIV.sjezdem KSČ, ze ne

E

í 1 gální vládou a 

za jejími zákoneymi představiteli. 

PhDr. Frent. Graus, řádný pro esor Filosorické 
rakulty KU, člen-korespondent_ �SAV 
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Nenásilný, ale aktivní a ned~ený odpor sjednoceného národa 

·proti věrolomné okupaci mě naplňuje hrdostí a dojetím. Svoboda, 

socialismus a suverenita jsou nyní hodnotami, které stojí nej

výše a pro nět je thbe obětovat všechno. Nikdy se neemífíme 

s tím, h by se nemělo vrátit ovzduší volnosti, tvllrčí práce a 

radosti, které jsme pro!ívali od ledne do vpádu cizích vojek. 

Zdstaneme věrni legální• pfedstaviteldm a nedopustíme návrat 

po1it1cUho eysU• u, kterj ničil nejcennější vlestn'8ti a vlohy · 

našeho lidu. 

24. srpna 1968 

Prof~ ux BNDr. Jaroslav Hájek 

fádey profesor matematicko-fyzi

kální fakulty Karlovy university 

Krutost a nesJDiYslnost okupace l!eekoalovenska neú v historii 

na!lic1:1 národd obdoby. I pod hrozbou tankových hlavní nú vAak 

metává posle~ naděje. J•• j.e.dno.tni za legální vládou, za 

Núodním shromá!děnía á z.a prezidentem republiky a štítivě ae 

odvracíme od kolaboranta. Yěfía, !e n'1-ody s takovou kulturní 

minulostí a pfítomnoetí nezlomí ani dnešní barbarství okupantd. 

Dr. Josef' Janáček Ita Sef 
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JAN MU Z f K se narodil v roce 1924 v Praze.Je synem zahradníka, studoval 
na obchodní akademii v Karlíně, za okupace vstoupil do Komunistické strany 
Ceskoslovenska a patřil k aktivní protinacistické skupině mladých lidí z Prahy 8, 
kteří se soustřeďovali kolem Dušana Sovy, popraveného v roce 1944 gestapem. 
Po válce studoval na Vysoké škole ekonomické, krátký čas působil ve Státní 
bance a pak přešel do služeb ministerstva zahraničních věcí. Stal se členem 
čs. mise v OSN a pracoval střídavě v New Yorku a Zenevě. Zastupoval Cesko
slovenskou socialistickou republiku v mnoha jednáních, zejména ekonomického 
charakteru. Jeho projevy se vyznačují jasností, přesnou stylizací ajsoú cílevě
domé a nedvojznačné. V těchto dnech hájí spravedlivou věc naší vlasti v Radě 
bezpečnosti. 
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' To, čau se vzpírá věfit rozwa e srdce keldého poctivého 
eecha a Slováka, stalo se ekutečnos,:í. Naše vlast byla násilně 
obeezene cizími vojsky. Češi a Slováci Ji! po tisíciletí brání 
své nezadatelné právo na svobodný núodn:í a státní livot ve 
své vlastní zemi. Tohoto práva ee nikdy nevzdali e svou morální 
e duchovní silou vidy nakonec zvítězili.• 

V této osudové chvíli historie našich národd - Jednotni e 
věrai aobl, demokracii e. eocialisau - et0Jí41e odhodlaiiě a pevně 
ze na§ím presidentem, zékonitou vládou, Národním ehroaá!děnía 
a áetfednía vjborem Komunistické straey eeekoeloveneka, fádně 
svolenta Z • miaofádnýa XIV. sjezdftl Ial0 • t:' . ~, 

PhDr Jon:!, 
ČH)q historik 

24. srpne 1968 

~ee]cy národ má pohnutou historii e přelil Již mnohá proti
venství. Hrubé a brutální síle dokázal vždy čelit zbraněmi ducha 
a morální převahy. Během čtyř dnO nové okupace ~eskoslovenake 
jsme opět v§ichni hrdí ne svOj národ. Do slu!eb dobré věci se 
znovu zapojila česká vynalézavost, houlevnetoet a schopnost im
provizace. Národní ndtěetí sjednotilo zdrcující vlt§inu národa 
ze požadavky naprosté podpory legální vlády a Národního shromál
dění, za usneseními mimořádného ril •;tm, XIV. sjezdu KSČ a• 
proti p/.ítomnostl okupačních vojsk ne ne§em i1zemí. S těmito po-
žadavky se plně zto'tx!tluji e věfím ve svdJ národ. ,/ 

~~ 

24. srpna 1968 
čtvrt$ den okupace 

PhDr. Jiří Kofalka, 

čes]cy historik 
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.Jsme svobodní lidé a kalcit z nás má molríost volby a rozhodnut:!. 
' ,1 

A keldý z nás se ausí rozhodnout. Tak jako v minulost11ani dnes 

není bezvýchodných situaci; taldý dějinný okamlik: našich národ'd 

aěl své ěestné východisko - •4( je i dn4'Aek, i kdyby pfíští ~ 

pfinesly cokoli. Jen jedna cesta vede do slepé uličky: bezrad- --

nost, slepé zouf'aletví, ztráta l11dské tváfe a svědomí - na konci 

je totil kolaborace a zrada nejen národa, ale i sebe sama. 

Dějinná zkou§ka odhalila kvality národe, _o nich! se mnohdy 

pochybovalo. Jsem hrdý na to, le jsem Čech ale mohu jako fadový 

pfílluěník národního společenství pomáhat/kdekoli je to zapotfe

bí. Boj za svobodu a nezávislost mdle mít mnoho fází a keldá 

z nich rdzné formy boje - na konci je vítězství. Pro svobodného 

člověka, pro svobodný národ není livote na kolenou. 

Praha, 24.erpns 1968, 

' &tvrtý den okupace 

PhDr. Vilém Prečan,· 

Č ~ f,:'2, _(\) "_ -.-
- - eský hi~t~!ik•v, ~l(Oi. -~ 

J.ilko historUc . pf'írodních vid jsa ae vidy znova pM sv, 

práci pfedsvědčovala o skutečnosti, lev moderní době se věda 

mohla skutečně vyvíjet jen ve společnostech, v níl svobodní 

vědci 1111 ve no bodném státě, který si Mdil no bodný lid. 

Proto zásadně odmítám nezálonné obsazen~Československa, 

-stavím se za pohdavek okamlitého odchodu okupačních vojsk, 

stojím ze legální v1ádou s výsledky XIV. sjezdu KSO. 

HNDro 1-JSeidlerová 

pracovn~ Historického 
ústavu ČSAV 

Chtll bych, pane pfedsedo, zd4raznit, aby byla kfíšťálovl jasná jedna vlc, za kterou 

stojíme - a to je vlc socialismu. Budeme poslední, kteří by chilli vidlt vlc socialismu jlštl 

více ohrol,enou, nel, se dosud stalo. 
Ing. JAN MUŽÍK, československý delegát v OSN 

dne 22 . srpna 1968 
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