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Občané, občanky, soudruzi, soudružky.
Právě se vracím z Hradu od presidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí
demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu presidentu navrhl seznam osob,
kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan president všechny mé návrhy, přesně
tak, jak byly podány, přijal.
Soudruzi, soudružky, dekrety jak propouštěcí, tak i jmenovací jsou panem presidentem podepsány a za chvíli
budou mnou kontrasignovány. Pan president, kterému rozhodování o tomto návrhu nepřišlo lehko, jak vidno už
z toho, že to trvalo dosti dlouhou dobu, než věc uvážil a rozvážil. Pan president přes to všechno však nakonec
uznal nutnost a nezbytnost takového opatření a hlavně proto to uznal, poněvadž viděl, že to bylo přání, vůle a
hlas lidu.
A nyní, soudruzi a soudružky, ke konci ještě několik slov. Reakce, která chystala, připravovala, právě v této době
rozhodný úder proti našemu lidově demokratickému řádu, byla sama odražena a poražena. Bdělost, ostražitost a
pevná bojová vůle našeho lidu, zapříčinila v prvé řadě tuto porážku reakce.
Jednota našeho lidu, jednota dělnické třídy, jednota dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence to byla, která
našemu národu dala dostatek sil, aby v zárodku, během několika málo dnů zmařil úklady a spiknutí reakce.
Nyní, kdy útok reakce je odražen, vrátíme se opět ke své práci, ke své budovatelské práci, ke své práci na splnění
dvouletky, která, tato práce, bude o to radostnější, že už v míře daleko menší, než tomu bylo dosud, nebude rušena
rozvratnickými a sabotážnickými živly.
Je potřebí, soudruzi a soudružky, nyní, když vůle našeho lidu byla tak slavně prosazena, semknout se znovu v
mohutné pracovní úsilí, abychom překonali veškeré obtíže, které před námi stojí, a abychom vybudovali,
vybudovali z naší republiky, oproštěné od reakcionářů, šťastný domov všeho pracujícího lidu.
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