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INFORMACE O SOUČASNÉ SITUACI
Zápis ze zasedání parlamentu BSC SVS ze dne 16.12.1968.
1) Informace o plénu KV KSČ Brno:
První útoky na vedení KV KSČ z konzervativních pozic
s. Chrást - Ivančice
s. Svačina - §ottwaidov
s. Veselý - Brno - venkov
Zlom v diskusi byl zaznamenán až po diskusních příspěvcích
s. Čejky (ředitel Služeb města Brna), Šabaty, Bušiny. Po
přestávce vystoupil s. Holčák (taj. KV KSČ) - tentokrát přímo útok zevnitř vedení KV. V tomto duchu pokračoval s. Kolášný a hlavně s. Barša (předseda MěV SČSP), který přišel
s otázkou, zda vůbec člověk typu s. Sabaty může být členem
KV KSČ. Obrat v diskusi až po příspěvku s. Meliše (dělník
z IB ZKG), který přednesl návrh na přerušení jednání. Návrh
byl akceptován, plénum KV KSČ skončilo tedy bez závěrečné
rezoluce, což je za této situace výhodné, protože vystoupení
konzervativců by určitě mělo nepříjemný vliv na její znění.
Další pokračování pléna stanoveno na 6.1.1969. Na plénu byla mimo jiné rovněž kritizována účast s. Špačka. Doc.
Šabata zde předložil elaborát ohledně svého odvolání z fuňtece tajemníka KV KSČ,v němž zdůrazňuje, že neodchází
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ní žádost. Po zkončení parlamentu zasedalo předsednictvo
VŠV KSČ, ¿jehož závěrečné stanovisko je v podstatě doporučením parlamentu BSC*
1/ dobře vážit naše rozhodnutí vzhledem k stávající vnitropolitické situaci
2/ v případě, že by naše akce na pidporu s. Kadlece vyzněla proti s. Bejdíčkovi, VŠV KSČ k ní zaujme záporné
stanovisko.
3/ doporučuji poslat na ostatní centra otevřený dopis,
charakterizující osobnost prof.Bejdíčka.
2/ Parlament BSC akceptuje návrh s. Kavína na účast stranických
funkcionářů na fakultních mítincích, a to konkrétně?
Ped.F. - úterý 18.oo hod.
FE - úterý 8,J>o hod.
PF - středa 19.30 hod.
FAST
- středa 15.oo hod,
FS

- úterý I5.00

hod.

3/ Některé aspekty, vedoucí k návrhu na odvolání doc. Šabaty
z funkce tajemníka KV KSČ, který bude projednáván na pokračování pléna KV KSČ:
- jasné a nekompromisní vystoupení doc. Šabaty na srpnovém plénu ÚV KSČ,
- uměle vytvářená atmosféra nedůvěry vůči jeho osobě,
která činí jeho funkci v KV KSČ "nepřijatelnou",
- pozdní předložení návrhu na kádrová opatření sekreta.-?
riátu ÚV KSČ (týká se navíc s. Černého),
- nepřijatelným se vedení KSČ jeví doc. Šabata i přes
své prohlášení, že rezoluce listopadového a prosincového pléna ÚV považuje za východisko a jako k takovým
k nim hlásí.
4/ Informace kol. Bruži o příčinách, jež vedou ke zvýšení politické aktivity studentů:
Účelem naší pohotovostní akce by mělo být vytvoření
jisté politické atmosféry, příznivé čtvrtečnímu jednání prof. Kadlece ve vládě, kde nepůjde jen o 1 0
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ní stávky jako takové, ale i o podstatu současného studentského hnutí v ČSSR. Vyhlásený stav pohotovosti se
musí jevit jako naprostá připravenost studentů k akcím,
které budou nutné. Je nutno klást důraz na spolupráci
se všemi složkami obyvatelstva, zejména pokračovat v
kontaktech so závody. K eventuálním personálním změnám
va vedení strany a státu - hlavním důvodem zde není jen
otázka osob, ale hlavně příčin, jež vedou k jejich výměnám, což so týká především osoby s. Kadlece, který
odmítl kandidovat na funkci ministra školství pro Čechy a Moravu s tím, že systém práce celé vlády mu neumožňuje odpovědně vykonávat tuto funkci. Při všech našich akcích je ovšem nutno vycházet z reality v tom
smyslu, abychom nebyli nuceni lc případnému konstatování neúspěchu. Prozatím stačí dát do.podvědomí celé společnosti naši připravenost a akceschopnost, jako základ
našeho dalšího počínání.
5/ Informace zástupců fakult o situací na jejich fakultách:
PEF PLI AF VŠV FASTFS FE FF PF LF -

připraveni k akci
není známo
zástupce není přítomen
nejsou předpoklady, studenti odjíždí domů
předběžně zájem o akci
návrh fakultní rady na vyhlášení pohotovosti
připraveno vyhlášení pohotovosti
v úterý rozhodne valná hromada
připravena
není známo

JAMU- zástupce není přítomen
PedF- připravena
(tyto informace platí pro odpoledne 16.12..Dnes vypadá situace podstatně jinak - pozn. red.)
6/ Stanovisko parlamentu BSCSVS k vyhlášení pohotovosti:
Fa svém zasedání dne 16.12.1968 zvážil parlament BSC
SVS situaci, ve které se nacházíme, p na základě pod\\>! 'A

/

nětů, ktoré vyšly z jednotlivých fakult doporučuje těmto
vyhlásit pohotovost Ic případné akci* Pohotovost jo nutným
predpokladom a zároveň ukazatelem připravenosti brněnských
studentů vzhledem k další možné veřejné presentaci studentských názorů.
O dalším postupu studentů bude rozhodnuto po zveřejněni
výsledku zasedáni vlády na základě opětného zhodnoceni
situace jednotlivými fakultami,
7/ Parlament BSC požádá s. prof. BezdíČka o schůzku se zástupci parlamentu kol. Bružou, Králem, Cigarasem a Dobrovolným.
8/ Parlament akceptuje předběžný návrh zástupce tW" Eodorace
lokomotivnich čet no. uspořádáni rekreačních zájezdů.pró
studenty - zdarma. Jedná se o týdenni pobyt pro 20- lidi
v době od 5.1. - 30.3. 19G9 v Šaryšském mlýně v Orlických
horách. Podrobnosti budou dohodnuty na dalších schůzkách.
9/ Parlament BSC ve spolupráci s FIČ uspořádá ve čtvrtek
v 9.00 hod. na Antoninské 1 (FE) společné zasedáni za
účelem dohodnuti konkrétni spolupráce, lále budou přizváni
zástupci brněnských závodů jako pozorovatelé.
Každá fakulta zajisti účast cca 5 studentské i vnitropolitické situace znalých lidi, kteří budou mít mandát schválit
zdo dohodu o solidaritě, jejímž vypracováním je pověřena
FF (kol. Rýc),
Místnost pro jednání (Kaple na Antoninské 1)
zajistí kol. Dobrovolný,
10/ Styky se závody:
a) Parlament BSC na návrh FF předkládá jednotlivým fakultám k projednání možnost pravidelných setkání studentů,
prof. sboru a dělníků na půdě fakult jako součást
dlouhodobé koncepce těchto styků. Na programu by měly
být současné politické a ekonomické otázky.
b) Parlament BSC se obrací na jednotlivé fakulty so
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žádosx-i o spolupráci při formulování dlouhodobé pol.
koncepce brněnského studentského hnutí.
Po 20» 12. nechč fakulty oznámí na BSC jména lidí,
ochotných podílet so na této práci*
11/ Parlament souhlasí s textom otevřeného dopisu ZO KSČ,
formulovaný kol. Rýčem. Materiál bude rozmnožen a dodán
na fakulty (text v příloze) (10,0,0).
12/ Parlament BSC deleguje jako člena koordinačního výboru
SVS kol. Dobrovolného. (7,0,2).
13/ Parlament BSC schvaluje text informačního letáku "VŠEM1'
(text viz příloha) (9,0,0).
14/ Další zasedání parlamentu 17.12.1968 ve 20.00 hod,
1^/ Parlament BSC předběžně doporučuje fakultám uspořádání
fakultních mítinků na čtvrtek, až bude známo vyjádření
vlády ke studentskému hnutí v ČSSR.
16/ Konkrétní organizace akcd na fakultách:
¥ intencích bodu 4)
- zorganizovat permanentní hlídky na fakultách
- budovu fakulty vhodně 'Vyzdobit" písennými informačními
materiály
- mít na fakultách k disposici stálý káát lidi schopných
okamžité akce
~ pořádat fakultní mítinky a na
iofonaorat 0 účoltt
akce, současné vnitropolitické situaci atdr Odesiláaí
rezolucí se doporučuje* a to i na no^vygší místa v současné době
význam,
- vytvořit systém spojení na BSC i mezi fakultami.
- vhodnou formou publikovat veškeré informace.
- zintenzívnit v co nejvštší míře styky se závody prostřednictvím kvalitních a informovaných lidí.
- prověřit možnost akce o vánočních prázdninách (ochotu
studentů účastnit se).
17/ Schůze stávkového výboru

tupci fakult přinesou informace o pokračování kontaktů
se závody.
Přítomni:
Parlamentáři; Cigaras, Král, Pátík, Sedlák, Opekar, Dymáček,
Hejsek, Čech, Tuček, Dobrovolný, Miláček.
Stávkový výbor: Bauer, Domcs, Rýc, Potůček, Steklíková,
Obdržálek,
Hosté; Vaculíková, Vinkler, Kavín, Zapletal, Bukal, Dušková,
Foretník.
Zapsal: <T. Kučera.

DEMENTI DEMENTI
DEMENTI DEMENTI

VŠV KSČ nás požádal o dementi té části otevřeného dopisu
očlozávodním a dílenským výborům KSČ, kde so hovoří o aktivu okresních tajemníků KSČ Jihomoravského kraje. Opravujeme tuto informaci v tom smyslu, že takovýto aktiv so
nekonal a vyzýváme fakulty, aby tuto opravu co nejvíce rozšířily, a to h l a v n ě
na závodoch. Správná formulace
zní: ...což se projevilo i na plénu KV KSČ.

Na základě informací o reakcích některých závodů na "otevřený dopis'J, vydaný parlamentem BSC, upozorňujeme na noinost zdůvodnění, proč se domníváme, žc by se k rozhodnutím
stranických orgánů měli vyjadřovat i nestraníci (vedoucí
úloha strany má dopad na všechno obyvatelstvo - tedy autnost
/ i
~j
vyjádření všeho obyvatelstva k jejím rozhodnutím).
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V poslední d^bě reste zn j :l_dněhí studentů a veřejnosti
zvláště v důsledku
1. dokonalé a hluboké neinformovanosti o návštěvě a jednáních
našich vedoucích státních a stranických činitelů v Kyjevě;
2. zvěstí o chystaných personálních změnách jako např. ložnost odvolání s. SmrkoVského,
To naznačuje, že 10 bodů Svazu vysokoškolského studentstva, na jejichž podporu jsme ve dnech 18. - 2l. 11. 1968 stávkovali, nejsou našimi stranickými a vládními představiteli dostatečně brány na zřetel.
' Na posledním plénu ÚV KSČ byla projednána kandidátka vlády ČSSR a ČSR. Prof. Kadlec odmítl kandidovat na místo ministra školstvííve vládě také z toho důvodu, že mu nedostatek
informací o důležitých politických problémech a jednáních znemožňuje na tak významném a důležitém politickém místě odpovědně pracovat. Neinformovanost tohoto druhu je u člena vlády naprosto zarážející.
Se znepokojením sledujeme také snahy o odstranění s* Smrkovského z veřejného politického života, a proto se připojujeme k požadavkům mnoha organizací, které vystoupily na jeho podporu.
Napětí v politické situaci vyvolal také postup ROH a ninisterstva vnitra "oroti Federaci lokomotivních čet. Vyhlašujeme solidaritu s FLC a prohlašujeme, že kdyby FLČ vystoupila
s nějakou akcí, podpoříme její požadavky vhodnou formou v duchu
studentských tradic.
S obavami pozorujeme vývoj ve vrcholném orgánu KSČ v Jihomoravském kraji, konkrétně zesílení útoků na s. »Sabatu.
Protestujeme proti kabinetní politice a administrativním
zásahům, které znemožňují osvědčeným představitelům jejich
práci ve vrcholných orgánech.
Na základě těchto skutečností se parlament Svazu vysokoškolského studentstva a parlament Brněnského studentského centra rozhodl vyhlásit pohotovost na fakultách, během které proběhnou studentská shromáždění.
0 dalším postupu studentů bude rozhodnuto po zveřejnění
stanoviska vlády k listopadové studentské stávce.

Parlament Brněnského studentského centra SVS
/ s použitím "Dopisu parlamentu SVS fakultám"/
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Otevřený dopis celozávodním a dílenským výborům KSČ

Studenti vysokých. škol v Brně s ©bavami sledují politický vývoj v Jihomoravském krajie Jsou znepokojeni aktivizací konzervativních sil konkrétně na okresech Kroměříž,
Brno-venkov, Znojmo a Třebíč, což se projevil® na aktivu
okresních tajemníků strany i na plénu KV KSČ® Studenti
jsou pobouřeni obzvláště útokem s. Barschi / předsedy MěV
SČSP v Brně/ na KV KSČ a jmenovitě na s. Sabatu, kterého
považuj£ za zásadního"představitele progresivní politiky
strany. S. Šabata je nucen k odstoupení nátlakem těchto sil
a to ze dvou příčin:
1. vlivem uměle vytvářené atmosféry kolem jeho osoby ně~
kterými nejvyššími straniclsými funkcionáři
2• vlivem byrokraticko-administrativních metod kádrové politiky strany
Studenti důrazně protestují proti těmto politickým
intrikám a domnívají se, že s. šabata provádí politiku,
vycházející z akčního programu strany, z rezolucí listopadového a prosincového pléna ÍÍV KSČ. Z těchto důvodů se obraci parlament BSC na celozávodní a dílenské organizace
KSČ s prosbou, aby zaujaly jednoznačné stanovisko k aktivizaci konzervativních sil v kraji a k nátlaku na s. Sabatu.

Parlament Brněnského studentského centra

