
Z naší Kroniky… 
 
Neslavné 40. výročí „Srpna 1968“ – 3. část 
 

 
 
Sedmý den 
 
V ranních hodinách přilétá vládní delegace z Moskvy. Prezident Ludvík Svoboda, předseda 
vlády ing. Oldřich Černík, první tajemník ÚV KSČ Alexandr Dubček a další. Radostná 
zpráva. Rozhlasové stanice hlásí, že budou čteny zprávy stranických a vládních činitelů. 
Znovu po celé republice zvoní zvony a houkají sirény v 9 hodin 15 minut. Netrpělivě byl 
očekáván projev prezidenta Ludvíka Svobody. Ten byl až v 15 hodin. V 9 hodin hovoří Josef 
Smrkovský: „Chci prostřednictvím rozhlasu poklonit se našemu národu a straně. Je to 120 
hodin obsazení vojsky.“ 
Za tu dobu se stalo cosi neuvěřitelného. Obyvatelstvo našlo způsob, jak vše přežít. Všichni 
nastoupili do závodů, v obchodech se prodávalo, doprava nepřestala fungovat, na minutu 
nezmlkl rozhlas, zákonná vláda neztratila kontrolu. 
 
Osmý den 
 
28. srpna. V brzkých ranních hodinách ozvala se vážná hudba. Po té bylo občanstvo 
seznámeno se zněním dohody mezi Sovětským svazem a naším státem, týkající se nutnosti 
zásahu vojsk Varšavské smlouvy. 
 
Devátý den 
 
29. srpna. V kulturním domě naší obce byla veřejná schůze, na které předseda místní 
organizace komunistické strany vysvětlil jednání naší delegace v Moskvě. 
 
Desátý den 
 
30.srpna. Okresní národní výbor v Chrudimi vyzývá obyvatelstvo, aby odstranilo nevhodné 
nápisy v obci, týkající se cizích vojsk. 
 
Jedenáctý den 
 
31.srpna. Po naší obci jezdí polský rozhlasový vůz. Hlásí zprávy. Štafetové rozhlasové stanice 
jedna po druhé se odmlčují. Hlasatelé se loučí s vysíláním. Místo zpráv jsou přednášeny básně 
o zradě našeho národa v minulosti. Jsou to převážně básně Nerudovy a Sládkovy. 
 
Dvanáctý den 
 
Prvního září 1968. Je neděle. Lidé se na výzvu vlády vzmužují. Rada místního národního 
výboru ústy místopředsedy neustále připomíná výzvu státních a politických činitelů 
k zachování klidu a pořádku, k jednotě a svornosti. Tak jedině přispějeme k normalizaci 
poměrů v našem státě. 
 
V těchto těžkých dobách sjednotily se národy Čechů a Slováků jako jeden celek. Tento fakt 
nemá v našem národě i ve světě obdoby. Heslo „My s vámi, vy s námi“ spojilo masy lidu 



v jednotnou frontu. Cizí pozorovatelé žasli nad touto skutečností. Prezident Ludvík Svoboda 
ve svém provolání vybízí všechny občany: „Nedejte se vyprovokovat, jinak by došlo 
k nezměrným utrpením a masakru.“ Vojska byla vyzbrojena jako do války. Tanky, děla a jiné 
zbraně. Polští vojáci z tábora nad Rychnovem často projížděli ve dne i v noci naší obcí a 
hlídkovali. 
 
25. října, přes noc, byl tábor vyklizen a polští vojáci odjeli. Občané zklamaní událostmi 
přestali sledovati další vývoj. Přestala i honba za tiskem. 
 

 
 
Tolik z naší krounské kroniky z doby před 40 lety. Škoda jen, že se už nikdy nedozvíme, co 
všechno měl pan kronikář na srdci, když se u nás dělo to, co se dělo a co by doopravdy rád 
zapsal do srpnových dějin. - Předpokládám, že přes všechny kroniky v republice přešla tvrdá 
cenzura a kronikář si nemohl napsat to, co chtěl, ale to, co mu bylo povoleno a nadiktováno. 


