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Praha«
pril.fttšlA i® Praky sovětská delegace na jednání * c t ázkáchvyplýva^l cieh m smlouvy o áščasném p®bytu sovětských vojsk na územá GSSRs
Zpráva priši* T 19«1.5 hod®
Koordinační výber tvůrci©h svazů®
Tm^s se v Pra?.® sešel koordinační výbor tvůrčích sv«zů? který ae
l@vi k žádosti studentů o zastavení vše eh kulturních pořadů«* Stanoviska můžeme očekávat
zítra®
Praha S?S
19® ©o
Snutečni prevod v Praz® vedl ulicemi s Václavské náměstí9 Příkopye
KA»*sfel republiky, Revoluční třida? Nábreží« Náměstí krasnoamějeů
( <J, Palacfe« >e
Ódfeaft - 100 00© lidi o
N® tgysaS hovořili L e H@leě©kg akad. Charváty zástupe® ©dborů - kove®
fif& žávěr projev Michala Dymáôka®
Prův -ô proběhl v naprostém
Aůstojně®
P© skončeni ak©@ byl© oznámeno príto5inýiLŕ ž® s® dnes sejd® Aelegac®
složená § kleg& Dymáčkac J® kúčig Kavana0 J« Mullera0 K® Kovandy a
bo Holečka s Dubčekesig C@raíkem0 Smrkovským a Svobodou® Delegace á©
vedená M® Dymáčkeai®
_
Pohřeb J® Palachu a© koná v sobotu
2H®1® ve Strašnickém Mr®ma<=>
terlm® Začátek pi@tni&@ aktu J® v 15«5® hod®
teudo® o konáni tohoto aktu informova t zástupci SVS0 akademií
ti funkcionáři t, rodina pozůstalého®
Demonstraci byla povolena primátorem hl® města Prahy®
?? dohlížela na plynulý průběh akc®0 především na důležitých dopravna
křižovat ká-šh.®
Pořadatelská služba studentů fungovala stoprocentně®
PXsf&is)
21 o 15 ©
Studenti plíseílskýeh fakult wsot^ých škol se sešli v® 15© h@d® na
•sr'.»XeUsé®. iwit^aks ttelsěEl®.lrträa©Na tomto ^mítinku bylá přítomni i
a zástupe! mm plzenskýefe návodů® Studenti
•
dalšího p®stupma fysokoškoláei byli pověřeni město
vys o
afcy tlmočili naffi®©»©a kraá® orgánech státní správy
a ¿BS péš&&wfesr9 m které položil J® Palach život9
požadavek
@ktä&Šit#h@
««Ääasy a zákaz .kolportace Zprav« Dál,e se svas
p-Mj'^íi t^p atoj'přisl^šné orgány prohlásili9 zda berou tyto zprávy
aliÝ® Pjŕ&t®® upozorňuj®? i® 7 bodů
nespustí se
t®2,@0
'sn@ g^Äho&lô p@ stup©vat dale takt® 8 po _ mítinku se klidně
g^ssiit
aby ukás&li šve ji snahu nekomplikovat ¿©¿jich práei®
M v š a k trvali na t@ag abyvpřed pohřbem J® Palacha mohli uskuteě«
Sit
pietni ak©& v půzeňskýeh ulicí@h„ Z® rozhodnutí se stavi
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ak- i--ílx.ti funkconáři všech plzeňských fakult® Byl zaslán soustrastný
telejg^ai atatce J®Po9 byla také volána 4-elenná delegace do Prahy,
aby pol:žila kytIod namísto» kde došla k tragické události«
Stud. pari» VŠ
ílamouéo
f Olomouci s ohledám na nepříznivou přítomnost cizích vojsk studenti
?;>M- neko&íliktni způsoby protestu (dnes večer budou svítit ve všech
Jme ah. jen sví 5 ky) 5 žádají instituce o smuteční výzdobu, usilují o
¿měny programů ki.ne
Dnes v 19«hod* konají mítinky,na který zvou zástupce závodů a institu«
G.I.®
Hodlají pojmenovat některou z kolejí jménem J. Palacha®
Sa Olomoucké Nové koleji se v současné dobe koná mítink za účasti asi
1 600 lidí® Přítomni jsou. zástupci společenských organizací a KSČ®
Ostrava®
Ye čtvrt na tři z-ačal mítink, byl^r porneseny projevy, následoval průvode který měl být pozastaven® Bylo tam asi 2 500 studentů^ manifestace probíhala v klidu® V jisou chvíli vyjelo proti demonstrantům auto
rp-.'-lioftjní)p z něhož vyzývali jménem zákona ke klidu® Když průvod
neuposlechl a pokračoval v chůzi? vyjelo proti demonstrantům auto se
í.t^rkm a haaišský vůa0 avšak ani to nepřimělo manifestujíc! k rozchoV20 Psůvad se skončil na stanoveném místě, poté došlo ke slovním potyčje? nèmèii vážnější následky®Celá manifestace trvala přibližně
31,Jt hodiny o
Iteáeatujňme zprávu8 že by Ostrava byla obsazena cizími vojsky®
•"•« lidí odjed« na pohřeb do Prahye zítra vyjde oficiálni stanovisko
Sira VSB ke všem studentským akcím® Y Ostrave je naprostý klid, osum
lidí hladoví do středy®
j® a fakulty v Ostravě jsou obsazeny stdenty® Stávková hlídka
připravuje pietni pochod na"den pohřbu JaPalacha0
V odpoledních hodinách, byla pořádána demonstrace« která byla rozptýlené VB a la ulicích se bb jevily zátarasy® Během týdne se očekávají
politické demonstrace®
•Wtefcwald OTO
uspořádají studenti ve spolupráci s Divadlem pracujících smuteční tryznuo
škole s s udržuje mált studentů, teprve zítra, kdy se budou konat
iw;^IateyDfcekajipočetnou účast®
Program divadel ve středu je zaměřen tak, aby byl sladěn s tragickou
udál 0>S ti o
'." denní®, tis&m bylo dnes uveřejněno 11® řádek kondolence a stanoviska
• sčasné politi.cké situaci®
''Hteš proběhla ve vysílání krajského rozhlasu®
•i i t .-.'"ä je informatívni mítink®
» - středu o-lpoledme ve spolupráci s divadlem pracujících se pořádá
* 0 ornín k ová. t ry sna ®
čtvrtek .ráno bude sloužena sa J® Palacha zádušní mšso
tfV středu jsou pozváni zástupci velkých závodů a společenských organi*»
k infoamaéní schůsss«®
m ooi
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Bratislava®
20® o©
Studentská rada jednala s® zástupci vlády Slovenské republiky. Byl©
oznámeno, ie si vláda nepřej® dakéksli^ fezmy manifestaci® Studentská
rada se proto rozhodla neorganizovat akc®, kieré
porušili přání
vlády a "budou pauz® na akademické půdé® V případě porušení této dohody Národní vláda použij® svého postáváni a zakroHí moci®
Zpráva z Bratislavy v 2284>5® dne 2tol969® Podává elektrofakulta®
Prohlášeni bratislavským fakult a studentských radš
1} Vyhlašujeme smutek akademické ©b@®®
2) Žádáme smutečni výzdobu Bratislavya
3) Uspořádáme smutečni shromážděni v 15o hedo v kosltel© sv® Martina
g nezvětší k®slt® Bratislavy) 5 minut před zahájením se rozezní
- kostelní zvony ©elé Bratislavy®
4) Až do
pohřbu se budou zapalovat od 19 o hod v oknech koleji svíčky ("bylo proveden© už dnes)®
5) Uspořádáme pietni shromážděni na fakultách.
6) Požadujeme splnění požadavku J.Palacha®
7) Požadujeme Vyhlášeni, volftb, svolání zakládajícího sjezdu KSC
•v a 14o sdezdu KSČS.
8) Zamezeni všemia^-so by znesvětil® ideály, pro které se Jan
. P&lach obětoval®
Banská Bystrica
19®50
V souěasné době nes® skupina studentů věnec na kateřalku,
který je
umístěn na náměstí® Na kateřalku je verš s písně 89Kto za pravdu
horí30«.
Byl©-navrhnut®0 aby c®lé měst® zapálil® za @kny svíce®
Primátor města s® digtaseoval od pořádámí temoaetrac®«. Studenti jednací v pořádání
vlastsí pěst®
V
bud® pu&llkována zpráva o rozhodnutí Akěního výboru®
Každou hodiny, s© u katsďslku bud® střídat č®stsá stráž až do dme
p@hřba. Studenti n@si ěesaé pásky na kabátech«,
¥ případě vypraveni sgfláštního vlaku jsou studenti ochotni hradit
si polovina®
Zvolen
21®3@
Smutním®« Smutním®. Do ulic se nešlo®
Tak začíná zpráva studentské rady zvolenských kolegii. Stud8 centrum
vydalo prohlášení v listě Pravda® Relace stejného znění byla vysílána v ^slaci krjského vysílání Banská Bystrica«
Byl poslán s@ustrastaý telegram prašské filosofické fakultě, kde
J.Palassh stud©val.
Ve vestibulu studentských kolejí byl instalován katafalk® Všichni
ubytovaní nosí černé ^ásky®
Dnes v 18e3® byla pořádána zádušní mše®
Zvolenští kei®gwé se chtěli zúčastnit p®hřbu v Praze autem rektora,
které je bohužel blokováno® Cesta autobusem by byla příliš nákladná
a tak se rozhodli cestovat rychlíkem«
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¥ši©vjd ^šiM^afeio
m- odhodlali podpořit otevřený dopis brněnský©^ sta&es&ů presidentu republiky hladovkou^ aechf as obrátí na
!©pas ©iufe = &aun±©@vy kolej®»
kole Doležel
FP
¥ysl&t zástup®® ©dbor&j, studentů« G o«o na .Jednáni d® Moskvy s otázkami a ©o h@dlá Moskva dál9 jak si i© u nás ä© budoucna představuje«
J® tr@bá ujistit pr®st@re který máme d@ budoucna k disp@zi©i®
JAMU
Baes v
uskutečni posluchači JAMU v ©pemim studiu smuteční
tř^sis za Jan® Palach&o
¥ iin@h®rnim studiu Je uváděna hra <J0P0 San.tra 00 špinavé ruc®Ma
¥®t®rinaQ
¥<st®rinás»t fakult®, se rozhodla zrušit X30Kopleg s tia« že je možné
p@dl® gitua©® uspořádat v tét© ples@vé sez@n§ pi®s XXXXX®
¥AAia
M e s zasedá vys@k©školský výbor ¥AA10 P@slu©hači se zúčastnili pietni ®ani#®st&©® w &auni©ový@li koleji©h0 £&tealtai ©rgásgr Jsou v poh®=informační's tř®iiskoe kfesréfeud®v® spojeni s BSGo
P@@lu©haěi a©si č®mé pásky0 v den pohřbu budou na fakultá©h pietni
d®1b§g&@® @ věn©i odj®d® na pohř®fe8
p&®s 1ÍMA% byl ©dložen na bř®zenQ
Flo
Ha mitiagu padl'návrh požádat PLČ © zajištěni zvláštního vlaku d®
Prahy na, pážř®l»a
•
Zprávy © hladověj í©í ©&,«
N® praním stř®d£skue ká® odpočívají studesti0
drží hladovku,
a®lz® ¿jiš další dobrovolníky ubytovat a pr©t@ zfizuje stav®bni fakulta stř®disk@ dalšio
D©p@l®da® navštívila hladověji©i ěs0 tel®viz® a j® pravděp©d@bnéež®
bud® zveřejněn záznam © tét® návštěvě^
Up@z@měais
Fakulty0 které n®maji možn©st tisknoutg n®ohf s® s důvěr@u obrátí
na tisk©vá stř®disk®. vetesinámig ®lektr@ a lesní fakulty*,
Připadal požádejt® tisková střediska University n«b T®«shnije
P©dpůmé rezolu@®0
¥ pri&šhu &a®šníh© in® jsme obdrželi r®fcolue®e kterými pracující města Bsaa vyjadřují svou podporu studentům a vyslovují soustrast nad
msrliffi JoPai&iShiu Staví se za požadavkye pr® něž se JeP® obětovalo
t©8
' ' ,
...
m
Svaz pra©ují©i± mládež® 1 BZKGo
Jmén®ffi
Bsa® vedeni podniku«
Pra©ujÍ6Í závodů Tatra Kopřivnic®.
Diieaský výb@r ROH 7 - montáž® traktosůc
Brněnští členové sek@e vysoký©h škol při ti¥0STŠA¥o
BS OOž
'
•

Předsedové závodních výborů ZV ROH "brněnských vysokých škol.
Pracovnici národního podniku Chemon Brno.
Předsednictvo VŠV KS<3a
Rektoři brněnských vysokých škol.
Městský výbor KSČ.
Výbor žen při 1BZKG.
Ústně nám přišli vyjádřit soustrast a podporu představitelé čs. strany lidové.
Brněnští vysokoškoláci uctili památku svého kolegy J.Palacha, který
včera zemřel.
Krátce po půl 2 vyšlý z jednotlivých fakult smuteční
průvody na Eaunicovy kolej®. ká@ ve 3 hod. byl zahájen pietni akt.
Během pietního aktu promluvil doc. §ab&ta, který označil požadavky
studentů za spravedlivé a vyzval studenty k boji zajejich podporu.
P@ zakončení smutečního aktu vyšel z areálu Kaunicových koleji průvod všech cca 10 qoo účastníků shromáždění do středu města, odkud se
studenti rozešli na svoje ffekulty«,
Dopis.
Vy, mladí lidé, máfce jistě mnoho nápadů, ale přesto Vám poradím
Jeden návrh, myslím, že bv byl velmi účinný.
Uvědomit co nejvíce občanu našeho města, aby v den a hoáinu pohřbu
JoP&l&sha odešli ze záv@důe škol« domácnosti i s dětmi, pokud možno
w černém (tmavém) oděvu do smutečního průvodu ulicemi Brna a "náhodou"
aby televize brala záběrytěch tisícových, mlčících, černých (-a proto výmluvných) zástupů*
To by byl důkaz pro mlf svět, že ne "jenom určité skupiny obyvatelstva jsou proti přátelství tešx atd.O» ale převážná většina národa. by se takto mohla projevit ve větším měřítku. (Aby nedošlo k překrucování pravdy, bylo by neseno několik transparentu a všechnv s jediným textem, se jménem a datumem pohřbu našeho Jana£ nic více;.
Urychleně poslat do Prahy, Bratislavy a jinde, aby učinili totéž.
Nepokládejte své životy za vlast, ale bojujme silou ducha.
Brno 20.1.1969.

Vlasta šibková

Plaea
Jdsef H l a v a t ý , 25 roků, f^zvedený, 2 děti, nar. 4.12.1943c
Yy&Sen slevač« pracoval áak© pivovarsky dělník v pivovaru v Plzni.
Peftil se na náměstí Dukelských kr&isů petrslt^ea a zapálil se0 Popáleniny II, stupně, sasažen® 66% pevrehm těla® Je v nemocnici v
Plzni®
T?@tle neověřených zpráv spáchal na schodech parlamentu v Budapešti
sebevraždu neznámý student.
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Parlament BSC na svém posledním zasedání dne 20o11969 rozhodl doporučit fakultám tento program na nejbližšíndMyá
Iterý 21olol969s
1/4,00 - slavnostní akt pojmenování kolejí 'ířŠZ na Kohoutové ulici na
-'•koleje JanaP"alacha5t,o Fakultám se doporučuje dostavit se na tot~ místo dle vlastního uvážení s ohledem na co největší účast studentůo
Vlastní program zajistí fakulta lesního inženýrství*
1.5c00 hod. Společný odchod na Zelný tíh (nám0 23 o února). Z organizačních důvodů se fakultám ukládá nést v čele svého průvodu transparent
s označením fakulty0 Předpokládaná trasa průvodůs Merhautova? dále
kolem VŠZj zimního stadionu? Leninova8 námQ Svobody« Zelmný trh0Organizační zajištění bude realizováno elektrofakultou CkolQ Nezmar).
Na nái$0 Svobody bude instalována tryzna
zhotovení byla požádána technická dílna Státního divadla. Nařídí kol. Fialao
Průvod se ztoomáždí an Zelném trhu0 kde bude předneseno několik projevů0 (kolo Pátíkp Nezmar8 skupina hladových)e Po skončení tohoto xrsx
shromáždění se rozejdeme b už po fakultách nebo individuálně podle
nastalé situace0Doporučujeme fakultám nést v průvodu co největší množství transparentů s texty dle vlastního uvážení a rozdávat vlastní informativní letáky pro veřejnost«
Další zasedání parlamentu BSC- dn® 21.1.1969 - 12*30o
Zasedání se zúčastnili s Dohrovolný
FE
Janeček
PedoF
Král •
FS
Sedlák
PEF
Havliš
FAST
Miláček
VF
Pátík
FF
Hej sek
FLI
Jedlička
1F
Slavíčky AF
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