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nloúltm. coZ htl^ sullilLln zhnd

norcno r.,ko Lrcstny lrn pobti"
vinj l'odnlhc hyl LlvčZnčn v ,ó
.c l.r88 K Ý,udu byl pilvezcn
; VJZbv nJ knlťikoÝclTl kťslť,
pavcl \ionka zc 'el ve vězcní na

Z tlob. (,]v s. hrtlrnstvr Lre,tr

kt n,rnl n,,iJ,] zb}!!jldhlhv, kLe

le lť nťiestne \blrl Ne]tlť jcn

o,lti.hLcL !ynlka]lťllll osoh

nostcm {bvl in menl('iam), stej

ně důlcžiú ie lLrcci icjich přilrě

hv do moz;iky niiíodních dějin,

}llsLoriť nclll P1.1kJl,ltťry se d,i

donťkonean.l IlťlcpoÝJl Po,1l(
lobo. kdo vliidnc ted

A i kdtž píezident, který navts

huv:rnť kJnJldlly nJ §Lilnl ÝyznJ
m,.n.úl Schvirluiť Itbo /Jnni,llc
n] hislorik, Ie už pJnrčlruk, Jl\fč se

nco,uýl nLloho ptJt, ,A ldo |e

Len Šllhilli Kdo byltln Wol]LJ|'
I Aul,, rl d lt lt1l,n\ nl r lAd )

schválený v čeNnU Poďaneclou
\ncnrovnou pnÝ\liÝJ,r ť /ln re

tI-kll,ú- ktciť !vllr.Zoú (tyli!e
lileté plodleoí, pŤijí]nii státní vy,

Kdm ý lu oDo2tl.n,U nlcdJili
rli? NeisDtš ;3 sklo kn|hnvny,

trtcnr t,,-rt]n, cl, by lr nosil v tlo
i,e sLkJ, kdYz ldť,t nrnžclloú n,l

lt lno isenr z nnvll) zIiýilJ, žť ],
nedostai, ,.Byl llJ přcce jen komu,

Vyřazení
L,l,tJ.- lťLIJ nli(lo lšlclU,Ň iťlrU
nal! . t lU lJLú| ŠllgJn1" PL'l !r
l o7ruřený Břcžnč! /-dccimované
ho DubÉeka, když ho přitáhli
? vč7ení k nroskevskén l.Jednací,

lnu slolLl ,,PlJÝlťú,|" U\oUJil KU-

SÝtln .J ť fu .jlol lhnlťLy komul!§
ri-",rsr.l st DUbťck mužc,
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A z tímco sc ček.llo, až kjcd
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st z vyso(ln sť zucJslnlllely
|larod, V nSN z.Ďedil' l"dJ

PÁ to ierkoslovcnsLr delug;
.r lkrome L,-iJntl§kJ Krre8lal
v M;skvč vzdala, siezd byl pro

hlíšcn za Dele8íl|rí, Rada bez
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ltli !e l Itnylll |n,hlťnrůnr DJl
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