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Určeno peuze pro vnitrefokultní ootřebut

Vážení čtenáři,

tisíceré ooluvy za opožděné vydaní bulletinu Pražského
s tuder. takého parlamentu .
_>talo se tak vzhledem k znáním ojeiztivním příčinám n
Jlezor& .r.izaci v re dakci. Věříme ,že- pamatujete naše nulté
číslo z mii.ulého reku,které ve Vás vyvolalo, jak doufáme
pocity neukojeného očekávaní ,kteréžto se tíi^to pokusí...
ukojit.
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Zakyslení nad odkazem Jana Palecha
Dr L ilan Pohanka
Jak málo komentárů vystihlo podstatu věci. Kolik jích
mluvilo o tom, že smrt není řešením? Kolik jich zdůrazňovalo, se
pro socialismus je třeba žít, ne umírat? Nasel se i psycholog
/nebo psychiatr/ připomínající, že mladí lidé méně lpí rm životě
a snáze podléhají emocím a zoufalství.
Jan Pal
ach si zoufal? Ne i Připomněl naa. naopuk rozdíl mezi
sebevraždou, která je kapitulací a únikem a sebevraždou, které je
- u sebeobětování, výrazem protestu a dokonce víry. Neboí
mi lí byli mnozí ostatní, ¡šatímeo on - se svými druhy - "realitu"
uvážil a uvěřil. Jeho čin je výrazem víry nebo alespoň důvodné
naděje, že cíl je dosažitelný a prostředek - dostatečně i č.nný.
Ne k to...u, aby "vyřešil: situaci, ale -by přiměl k řešjní ty,
ktorí jcou k tomu povoláni.: lid a jeho představitele.
Se státnickou a téměř filosofickou moudrostí vystihl nojzákr dnější
podmínka zdravého, demokratického vývoje společnosti.
Svobodu veřejného projevu • pravdivost veřejných informací.
Slov." pena presidenta o různosti možných cest vedoucích
k témuž cíli byla moudrá a poučné. Chtěl však Palach se svými druhy
vyjádřit opravdu pouze názor n:, to, kterou z těchto cest se dít?
Zda přímou a nebezpečnou, n.bo delší a jistější? Jsou i takové
cesty, které k cíli navedou. Vedou od něho nebo mimo něj.
Je-li naším c ílom pravda, demokracie, sociálaanus s lidskou tváří,
pak k němu nevede jiná ceste než cestc pravdy, cesta demolirc cief
ceste sociální spravedlnosti a lidské důstojnosti. Ani svobodu nelz
udržet . získat jinak ne. svobodnými činy. V posledních dvaceti
letech jsme se znovu přesvědčili, kem i v politice vede heslo
"'čel světí prostředky". Lze to říci t:ké opřeně: výsledek je
takový, jaká byly prostředky. Závisí to na nich e vyrůstá z nich.
'áným zázrakem nemůže být jiný.
A měl Jan Palach právě nyní vážný důvod k pochybnostem, sd;
jdeme cestou, kt ..rá ještě vede k cíli? z cla j e to ještě ona cesta
pravdy, svobody a lidské důstojnosti? Nebo srm d chtěl jen svévolně
a alomysině, sveden " antisecialistickými silami " v " uklidňující
s a situaci " znovu rozdmychat "akcč narušující klid • pořádek"
/ J- k dobře my v Čechách < na Lora v ě zněme t,..to olova.,, jak často
a a jakými pocity jsme je kdysi slýchali/.

Kdo si právě týden před sebeobětováním Jana Palacha u nás
veřejně stěžoval na nedostatek cenzury, na to, že tisk, rozhlas
a televize nebyly a nejsou pod dostatečnou kontrolou strany
e státu a dožadoval se nápravy? Kdo mluvil o "čachrování " spočívajícím v tom, že "uzoučké skupiny " lidé " bez jakýchkoli
pověření stranických a lidových vrstev se soytkromě. scházejí "
a hrozí generální stávkou ? Nebyl to nikdo bezvýznamný a neřekl
t :• rovněž na bezvýznamném místě. Bude nyní opět mluvit o vyvolávání neklidu, který by bez jeho vlastního přičinění nevznikl.
Také Jan Palach by raději pro socialismus žil. Jeho čin neize
přece vykládat jako vyjádření obecně platného přesvědčení, že pro
socialismus je třeba.umírat. Nebylo však v této.chvíli třeba právě
tohoto "druhu komunikace " ? Jak strašlivě, jak absurdna /téměř
cynicky / to zní. A přece šlo v podstatě jen o výzvu a varování,
které by jinak patrně k'sluchu nedošlo.
Národ porozua 51, Další oběti nejsou v této chvíli nutné
a lze souhlasit s názore^, že by mohly ohlas a význam první spíše
utlumit. Povede-li naše cesta k cíli oklikou, která je nutná,
rozumná a bezpečná, půjdeme po ní klidně. Přestane^li směřovat
'. ^ ;'li vůbec, budeme musfet najít jinou. Takový je odkaz Jana
* o

*
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Prostředek, který zvolil, byl svobodným činem a neporušil
zásady demokracie'-. Hlubokým altruismem, pravdivostí a statečností
nebyl ani v rozporu s-důstojným lidstvím. Opřel se o majestát
s.rti a manifestoval znovu, co naše národy ukázaly v srpnu.
Lásku ke svobodě, lásku k pravdě, která nakonec vždy znovu
zvítězí,
. 1
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II. Parlament SVS

- 13.. - 15.12.1968

Třídenní zasedání parlamentu SVS bylo zrcadle;.., ve kterém
se studentská organizace a její orgány měly možnost vidět ve vší
kráse. SVS je organizací mladou, která po několika měsících činnosti
provedla dalekosáhlé personální změny. Jde o orgenizaci, která disponuje takovým mozkovým potencionálem, jako málo která jiná, ale popravdě řečeno - výsledky jednání parlamentu .nejsou přesvědčivým potvrzením
tohoto konstatování»
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Velkou část viny na současném st.rvu nese předsednictvo.
Nepřipravilo dost? tek podkladových mat riálů, s —nohjmi se plánu...
.¡mámilo a2 na zasedáníTatd. Organizační zajištění sekretariátem
byle nedostatečné, když řada pc-tíží vznikla přesunutím zasedání
parlamentu do Prahy.
Kdo čekal, áe parlament
věrečn;.m hodnocením uzc vře stávku
předloží program, který by SVS detur;..inov: 1 v politické sféře,
byl zklamán, íáateriály hodnotící stávk , postrádaly preciznost,
v žádném, případě nemohly znamenat tečku za stávk u a proto stažení
>

tohoto bodu z programu nelze hodnatit než kladně.
Ot azk. " politické determinace " SVS byla diskutována z .moha
str n ČNR, NF, stsk s dělníky a tak podobně. Parlament potvrdil,
že js...e prozatím schopni myslet jen v k. t .m-goriích od akce k akci,
potvrdil, že koncepce studentského linutí, definice struktur a. rámcové vylezení jejich činnosti je nudbou budoucnosti..
St 1 se živým příkladem různé názorové vyzrálosti jednotlivých cent
r
' kult. Pokud k určitým programovým prohlášením došlo, jednalo se o
m skupinový, postrádající objektivní hodn.caní a vyústění
.cných závěrů zahrnujících delší časový úsek.
Po zasedání parlamentu zůstává n: dál., řada otázek nedořešena:
1/ Vztah obou národních svazů
¿/ P rtnerství SVS s názorová blízkými or-.aniz..cemi a platforma
spolupráce.
3/ Celý komplex otázek, související s m.ta-iální garancí činnosti
S S . center fakult.
4/ studentská konference
13.

Bodrobnájoí informace o perla...entu SVS, který se konal
ž 15.12.1968 jsou uvedena v usnesení p rlamotu SVS.
( FRG)

Styky so závod"'' n-., úrovni f .".kult
P. Mgisonor
Styk s pr cujícími n;: úrovni fakultaa závod probíhá zatím
p odlo ..oběhnutého nepravidelného " systému" .
Zvláště intontivní bylo spojení v týdnu od 20.. 1. do 27.1. ,
- době událostí okolo smrti Jene. Palacha. Zástupci závodu s~
• li s projevy soustrasti a so stanovisky ZV ROH, ZVKbČ
i ó-dnotlivých skupin pracujících na fakulty, zvláště na FFUK,
(kam prišlo téměř 2.000 rezolucí) nebo přímo na SVS.
Představitelé fakult vysvitl..v li seačasnou situaci studentek'h. hnut í a okolnosti J.Palocha. Zúčastnili se shromáždění na
více než 30 pražských i mimopr Lský ch z.vodách.
Zástupci závodů q-j zúčastnili studentských shromáždění r. ŕ. : Albertov, filozofie (pleném í shromáždění - zúčastnilo so
oficiálních zástupcu z,.'vodu) .
Závody žádají pravidelné informace nejen formou pí setých
materiálů. SVS, ale hlavně osa'oních kontaktu. Písemná materiály
/TĽÍSS/ ja
na některých podnicích ( zv . mimopražských) označovány z:., ilegální a je zakazováno je rozšiřov: t.
Proaíme .roto - vydávejte pouze tiskoviny a razítkem!
Je nutno posílat n: závody spolehlivé . dobře informované
kolegy. Je nutno počítat se zvětšujíc í a a snahou určitých kruhů
...ylně- vysvětlovat činnost studenta a sra.hu diskreditovat studentskou politiku - zvláště me-zi dČI,_íky.(Několik podobných hlášení nap. okres Mělník).
V současné době je připravována nová organizační struktura
n,. "rovni fakulta - závúd, kte. á má zajistit větší plynulost styku
reformací v obou směrech. Podrobné pokyny budou rozeslány nr rado 17.2.1969 •

Zápis o usnesení FSP

FF UK

4. února 1969

Přítomno ; 14 fakult
Kontrola plnení minulých usnesení

Schůzka studijní komise uskutečněna. Připomínky k VŠ zákonu
před dokončením* Materiály rozeslány. Práce ve studijní komisi
se zúčastňuje asi 12 fakult. Na PF UK - nepořádek.
t
Stravování studentů z KB EF - jednání s UK úspěšně skončeno p
Dohodu s menzou musí KBEF uzavřít sama.
PSP získal cyklostyl. Informovanost fakult se zljpší* Foslancům
parlamentu s j ukl.dá, aby zasílali každý tgřden do středy večer
stručnou zprávu o situaci na fakultě a o její činnosti. Tyto zprávy
budou tvořit obsah Zpravodaje z PDP. Žádná fakulta tuto zprávu, dosud
nedodala. Opětná upozornění poslancům na Bulletin PSP - příspěvky
zasílejte na PSP, Vsehrdova 2, Praha 1.
Politický seminář uskutečněn, podrobný zápis bude fakultám
k disposici na PSP, Všehrdova 2, Prahe 1. Informujte se nr telefonním
čísle 531181.
Styk se slovenskými fakultami navázaly tyto fakulty : PŘF,
FF, FE1, VŠE, PF UK, VŠCHT. O ostatních není zpráva.
Zpráva o jednání PSP v Brně a Bratislavě není hotova.
Kolegové Vajrauch a Škultéty se omlouvají pro nedostatek času.
"orává bude předložena před zasedáním příštího pariämentu.
' obně i zprava kolegy Krajce.
Inf ormace:
Činnost SVS , FSP, a AVPS v době pohřbu Jana Palacha.
Kritika práce všech těchto orgánů, hlavně SVS a AVPS.
Alice nebyly politicky dotaženy. Naprostý krach vnitrní_organizace_
pohřbu Jana Palacha: městský rozhlas nefungoval,delegace z celé
republiky se pohřbu defacto nezúčastnily, deziorientovanost veřejnosti o průběhu pohřbu a jeho organizaci • •
Hodnocení událostí vztahujících se k činu Jana Palacha
vypracují koljgové Meissnerová a Vajrauch.
Poddělní demonstrace - vyhlášení akce PP^P dodatečně schváleno
parlamentem.
Kolega Gebauer informoval o své práci ve FS.

Pře do-j dna c i vo SVS
A

Ho''..^o;ní i« h o práce, Z diskuse vyplynula nutnost důkle dně sg
;
r v:.L na pr; ti zasedání p ..rlriaentů SVS. ( Dle posledních informicí ¿1-2 si;. • 0 ? Cstrav.j).
Ku FSI se . udo kcrn t se".
pr: šských poslanců parlaueiatu.
SVS srn úšelem s v stovaní s jelo on Ĺ kčndi látky na předsednictvo SVS,
d chody o společném o e rapu c. informací en o představách f e kult. jak
dál v činnost:' SYS. -ľ mír. bude včas oznámen, Rozeslání pozvánek nejméně týden kajdem er.ř:' rX kol» Povolný» Fakultám se doporučuje, aby se
na sch&zku pečlivá připravily.
Kol.- Dym«..: t k r 3 " okusil os--v. t lit některé oři pomínky v práci SVS. •
Zároveň 1C dá x ku: ty, c by ho imJemov ly o fa'-. shromážděních, y ád s é
na ry padí'váť,
o činnosti fakult n m í informován*
K o n g r e s
r

roz.ho.ll požádat o svolání kongresu SVS c polovino drán a -,

PS? z dá předsednictvo SYS, aby podrobně informovalo o halož-mí
s penězi získanými v době stávky - se sbírky ne Jana Paladia.
Be'ie aádá. aby F3VS o tomto uveřejnilo podrobnou zprávu v dennín tisku .
Odborový sjezd
PSP rozhodl rozeslat na v? ":• cbny fakulty projev kolegy Dym Áčka .
připravovaný projav kol. Hul ora ( a j bo scuhla som) .Zařídí k o}.. Ve jrauch,
do 11,2.1959»
Inf orma c o
VeSkoré -Ustupné informace budou soustřeďovány na PSP ve Vsehrdcvě ul, 2 o
Schůzka hýkající se konečného zajištění dokonalé inf ora ove n o st i
se dle osnéaoni koná ve čtvrt k 6,2.19.59 y 15,00 hod na ^VS, Gorkého
nám. ¡2 4.
Ukončení zasedaní pr.rla_.2ntu PSP byly pří osmy pouze tyto f a kult v:
PŘFjFFĽ,VSCIIT, ?S VP < FS;Ff. Předsednictvo PSP se domnívá,že nezájem fa-"
kult svéd^í spase o neschopnosti tě cl t o fakult, než o "neschopnosti
předsednictva.
DOk'-zem t ch o j n to, že na pořad jednání se v důsledku nepřítomnosti
mnoh fakult ne d03tac.lá velmi důležitá otázka - cesty kolegy Holečka
na K ustelu v tribunál do Sto'cholmu, Předsednictvo PSP žádá fakulty,
se v;: žne zamyslely nad tímto p.roblémeme,který znevažuje práci PSP
a p..ral1-'suj"1 studentské hnutí v Praze«.

r.-iě o skor.oění zasedání PSP se sečlo předsednictvo. Neschválilo
cí cl opi o pro kol. L.Holečka a rozhodlo se zvolit 'vyčkávací trkti]X. .

n

Vyhovělo žáíosti divadelního Souboru VIA, působícího v dive dle
v Suterobu v Praze 6. nár.-kkC jnové revolt c e a připojilo jej k PSP*
Spojení pria:se oboustranné vý: ody<
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Spolupráce SVS s odborovými svazy
s
Jar os lr v Jíra
Dohoda je uzavřena s odborovým svazem kováků, pracovníků ve
školství, s federací lokomotivních čet, K podpisu se připravují dohody s tiskaři,stavaři,horníky,dřevoprúmyslem,zdravotníky a zemědělci.
Všechny tyto dohody jsou předmětem konkrétního vypracování některé
zbývá jen odpovídajícími orgarjypodepsat • Nebylo možné postupovat
rychle ji,jednak proto, že možnost stávky kováků a situace kolem
smrti Jana Palacha nás orientovaly k okamžitým řešením a také proto,
že změny v návrzích dohod podléhají schválením příslušným plénem ÚV
arového svazu. Tato pléna jsou od sobe vzdálena vždy několik týd • a . t

Dále jsou uvedeny odborové svazy, jimž buď jejich sjezd uložil
uzavřít smlouvu o spolupráci s SVS, nebo ty, s nimiž jsme navázali
kontakt a o konkrétní dohodě budeme jednat. To jsou odborové svazy obchod, energetika, železnice,projektové činnosti, státní orgány.
Všechny uzavřená i připr ve vane dohody j_a jí za základ dohodu
s kováky.
xxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Evropská konference v Budapešti ~ 4. - 7 . 1969
Jan Kavan
Hlavní téma: 1/ Problémy evropské bezpečnosti,
2/ problémy zahraničních studentů
Del„gace SVS : Jan Kavan, Ondřej Burkackij, + 2 členové politická
skupiny p ř i v g politické + tlumočnice
Jugoslávská delegace se snažila v 6 čl. přípravném výboru prosavůj návrh,aby otázka Československa byl?* zařazena jako mimořádný
á
jednání. Návrh neprošel, neboí 3 delegace / Dánsko,Skotsko^Belgir to nepovažovaly za nutné - vzhledem k tomu, že je to již obsazeno
v prvním bodu jednání a 2 delegace / Polsko a Kadarsko/ se postavily
¿/roti jakékoliv zmínce o Československu.
1

Rozhodnutí «jak příprvného výboru, tak i plena- ^uaa být j&čnorayolnó podle pravidel konference. O CSSB. se ve svých příspěvcích znínžlv
všechny delegace až na 2 - ¡Jadersko./ v bilaterárních jednáních
so r-yšem stavěly negativně/
Rui.n-.ns!: o / v b i la terárních iftgdnáních
' . mi á p. stoj/.- Tři d-:i.eL :2 / .1.1 , o 1: k. , "ľu ].h:. r n k o / řehtalovaly vstup 5 ar:_.ád a sov.delgmfc to dlouze odůvodňoval v polenie«
s příspěvky delegace československá¿jugoolávské. VDS ze záp. Ná.jcka.
Z a nás promluvil Jan Kavan, s jehož ;i'íspěvkeml vy pra cov :ným ne
SVS s; předem ztotožnila i delegace ZVS.Y pa-oá' vu vy jt en oval :xistu
jící koncepce rosení evroj ská b z_ •:. oate , amu 1 ca o jojich slabinách
načeete t cích a v pěti bodech ch~i: kterozeval j • far SVS na další
p- stup v Evropě- Odsoudil vše clmp- kc . -. Pá r á n pmfciv.it,ovlivňují vytváření kolektivního sy stárnu bezp^. Cm.c- t: v .ar .x. v této souvislosti
pochopitelně i intervence pěti ar- ad VS v 2eska slovensku-*
Závěrečné ko.uniké nebylo vydáno. n b c "í již ca" ědr.í dva dny jeťlnení byle jasné. že n .muž© dojít k ¿jedne^ysinoc ti. V soukromých ras •
hororech se někteří delegáti z-: Sovětského ev.zu a z "ácaapska d o ž í vali, ž o k této nejednotě došlo vinou č eska slovanské c ju bosi;, vské
del goce.
-vHebyl ust"ven ani zválen nový přípravný výbor, nobot Polsko
a LlaSarsko se v přípravné;., výboru postavily proti návrhu, a.by příští
k onfe ren c i poř áda1i Juguslávci.
Bylo konstatováno, Že rozpory v oblasti politické jsou t~k znnč• ke nalže počít' t se svoláním ôr läí, tedy X. evropské koní' ranč ,•
typu.
1 schválen n c vrh, aby příští samánáa : který . pra videli:': p? aáda jí
•Jugesl..vci v Dubrovníku se věnoval diskusi o bu,:! oucnasti evropské
studentské ko rdinece.
V soukromích rozhovorech nám tyl vy já'V en nesouhlas s nršíu vystoupením především ze strany Sovět ok m o s r z u «" lúačarska. Jed on
člun maďarské djljgnco šel dokonce a : d leko. že nazval studentské
akce konxrarevolučními a doporučil SVS vzdát še jakékoliv politické
činnosti a věnovat se pouze sociálním a náborovým prchlé„Ďm.
xxxxaX::x:: r .xxxxxxxxľn:

Co; se děje s UKáFem ?
Karel Kov-naa
UNEF je Národní svaz francouzských studentu, k jehož 5r . komor es
s^ konal v Mareille v prosinci.
Je jistě úctyhodné, když se jakákoliv studentská, organizace dočká
svého 57-kongresu. Llarseillský kongres všan byl mnohými považován
Zí klíčový, dokonce takový, který roahaármm bude-li ještě kdy
kongres drlší.
UNEF má ve vínku, ae je organizací odborovou, syůdikalistá ckou,
levicovou - samozř jmě ; ani v odborových otázkách se francouzští
levac-eví studenti nehodlají sjedn.cov t s gc ullisty a podobnými.
Základní otázkou kongresu bylo. zda sa- po kv,.cno-/é -- črvn ví a. ařen ' revoluci může UNEF i nadála ' zeb . vat výhr dně otázkami stipendií
a meoz, či zda sa má přetvořit v organizaci politickou, a do' jaké
:. 'r 1.
roblá^y zřejmě navýstost ,,.odofcné problémům na óim.

I když jsme nectili revoluci, měli jsme srpen, zejména pc.k listopad.
A také, jak si snad vzpomínáme, byl SVS původně vytvořen jako nopolit
iická , odborovd organizace.
H dír 1-li SVS d ť. t nojširsí možn .st vytváření a prosazování nojróznojších politických proudů, stalo sj toto v UNEF u již skutečnost í r
Nc kongresu byly zastoupeny nejrůznější politické proudy: pročínsky
z „.ěřenými kolegy počínajíce , zhrube dvě skupiny trec ,istů a komunisty konče. Někt r." chtěly přetvoři c UNEF ve zcela jednoznačné politici: J hnutí i ze cenu rozštípení, odtud předběžné obavy, aby 57.
kongres nebyl kongresem posledním. Jiné skupiny, velmi důrazně pak
komunisté, chtěli, aby UNEF se i nedaře zabýval výlučně odborovými
založitostmi"a tímto způsobem bojoval proti moci francouzských monqpolů" jak řekl předsedr UNEFu Sauv.gjot, že UNEF již dávno přestal
být výlučná syndikalistickou organizací. Po květnu a červnu je to
jasnější, než kdy dřív a zavír:.t před tíij oči by znamenalo vracet
vývoj kamsi zpět. Národní vedení pak zastavělo stanovisko do jisté
míry kompromisní / jak už asi bývá zvykem národních vedení /,
že by UNEF měl být politickou organizací studentských mas; a rozhodné
by měl zůstat jednotný. Zdá se, že i ve Frencii existuje hrůza před
nejdnofeností - při argumentaci se např. udával příklad Itálie, kde
neexistuje jednotná celostátní levicová organizace studentů, r proto
t .. be j ¿probíhá v každém univerzitní:., městě autonomně a ne kcordino9

•j stanovisko národního vedení nakonec zvítězilo; stalo se tak
rozličných procedurálních kličkách, jejichž správnost si
netroufám hodnotit, Lihem kterých byli zástupci některých center
pod různými záminkami zbaveni mandátů a podobně. Netřeb. dodávat, že
to byli shodou okolností zástupci takových center, která by stála
pr/ i kompromisnímu řešení. Zvítězilo nakonec i národní vedení UNEFu,
k t - .r ó bylo 60 až 65 %ní většinou znovu zvol.no. Základními rysy
politiky UEEFu zůstává tedy boj proti fr ncouzskému kapitalismu
a světovému imperialismu,s tím s mozřej. ě i podpora všem, kteří proti
imperialismu bojují - a je snad ež překvapivé, jak podstatně živější
je vedomí všeho bezpráví, které s: na světě d-., je. Dále figuruje snahe o co najtesnejší stykky a spolupráci s francouzskou dělnickou třídou, přičemž existují zkušenosti z jara,které Francie teprve zažívá nez ..pomenme, že květnová revoluce nebyly jen barikády a převrácená
auta, ale i 10. milionů stávkujících dělníka, kceří téměř svrhli
režimy a konečně pak využívání odborových problému, při prosazování
politických cílů.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K o ne c
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(Ze zahraničních _,at_riálů přeložil II.Šmíd)
Koncem minulého roku zasedalo v prostorách menzy Hanoverské technické university 2J. konference d.1„gétů SDS z celé NSR. a západnízo
Berlína. Osm týdnů před tím s..- rozešlo podobné zasedění ve Frankfurtu
zcela bez úspěchu . I nyní celkem ji^ po 105 hodinové diskusi nedošli
stu '-^nti SDS k nějaká konkrétní k.ncepci svojí organizace.

Id3clogberlínská skupiny SDS konstetov 1 : " SDS stojí v dilem:tu,
vc kterém se proti autoritářská revolto obrátila proti vlastní organizaci, "^Při zrsedání pod velikým portrétem ruského anarchisty Bakuni na docházelo k .noha spárům a rozporům. Dívky protestovaly proti potlačování ze strany mužské části řad SDS. " tradicionalisté " se přeli s " Antisutoritáři". Orgnizace menších škol prosazovaly svoje nároky proti velkým skupinám, jako je berlínská, frankfurtská nebo ham- burská. Všichni účastníci se shodli pouze na jednom,: Je třeba skončit se sociálno demokratickou strukturou svazu. Koncept nové struktury však nebyl vyřešen.
Někteří řečníci viděli přičinu nejednoty v nerovnérném vývoji
hnutí, Zatímco provinční SDS se zabýv jí problémy studentského hnutí
teoreticky, ve velkých městech dochází již k praktickému uskutečňováni. Zatímco n~ menších universitách se SDS zabývá, ještě požadavkem
třetinovéhc: sestoupení studentů ve vedení universti, v západním Berlíně studenti požadují "studentskou kontrolu institucí ".
Ozvaly se i hlas.y, že : kdo stálo jen ter oře tisu je, nepatří k ná„«.
Přestož.. téměř polovin:, účastníků odjela z konference před jejím
zakončenie,, bylo zvolene spolkové předsednictvo, jehož pět členů pro
hlásilo, že nechc~ autoritativně vést celý svez, ale chce být pouze
" centrálním zprostředkovatelem".
Celkově lze říci, že dob., rozkvetu SDS a jeho vlivu je již pryč,
Hnatí se teoreticky tříští ve saěs různorodých ideologií. Prexe
vychází z dogmatismu těchto ideologií a téměř samoúčelná destřuktivn .st jehe akcí odrazuje j:.k ostatní studenty, tak nejšiřší veřejnost.
A tak i ti, kteří emocionálně souhlasí s příčinami a původem protestu
so od jeho praxe odtahují.
etudenti v západním Berlíně vyvolali nedávno ne jvětší - c o do
• zraněných - potyčku s policii, jaké kdy se od konce války vy-.; Její efekt byl však spíše bumerangový. SDS ztrácí v řadách
L en t st ve. sympatie i svůj vliv a na jeho místo nastupuje SHB S^zlalistisch| Hochschulbund - což je v podstatě odnož sociálně
demokratické str ny SFD.
I franc uzský studentský buřič Daniel Co]an -vBendit prohlásil,
nedávno ve Frankfurtu : " Jakou moc má nyní SDS? Žádnou . Proto není
třeba proti němu bojovat, nýbrž je ho třeba jenom-ignorovat.
Ze zahraničních materiálů přeložil M.Šmíd
St v kritického ...yšlení no St.v bní fakultě
Kolega Merta
Yycházímo z toho, že není možno přesně vyjádřit poměr nekonforáních a umírněných názorů - alespoň na naší škole. Předkládáme _cdel
struktury studentského hnutí, vyvozený z pocitu neustálé potreby
zpružňovat jeho tv:r, akce, řízení a z potřeby překonat dočasnost
hnutí, plynoucí z nestálosti studentstva jako třídy.
Studentské hnutí obsahuje podle našich i zahraničních zkusendostí stálý počet nerovnoměrně zestoupených slože, jejichž vliv se mě .
ní nejenom s časem, ale také dočasně v závislosti na zvolené taktice
a odpovědi protivníma. Tato struktura je živelně rostlá a tudíž životná,. Není e.ožné očekávat od masy studentů obdobu jednolitosti zaběhaných politických stran» Přesouvání "těžiště " stud.politiky z jedné
skupiny na druhou působí blahodárně zejména tím, že nemůže v nikom
vznikat dojem šikanování, stahování pod jednu názorovou střechu.

t -' 'n .f „i těžiště vznikají taká oddychové : ô ohaněcí c. .¿y,
, -t cu „uLv- dojít k o korekcí.... programu skupiny, r, k doplnění
s^adiá. V přehledu můžeme uvést aforisticky tyto názorové skupiny
/ je třetic vidět, že někteří lidé zaujímají svým záběre:, několik sku^
p in,/
I, Skupina dešifrující souč- polit, tendence a opatření, vymýšlející
protiakce na základě £ naformulované, ale společně jasně cítěné
orientace; počítá do značné1 míry s úcinnstí protiakcí a jejích no
sitelů. Míru nepřesnosti poměrně přesně odhaduje, podřizuje jí
výraznost svých akcí, které ladí na stejné výrazové prostředky
jako protivník /používá stejné řeči/. Vnitřní dělení na příznivce
vstupu a nevstupu do NF neohrožuje způsob jo jí pracovní jednolitosti. Až doposud toto skupina n... prost o převládala zejména ve vedení hnutí.
II. Nazávislá nenkomformní skupina, tvořící paralelní variantu společenského vývoje. Dokud svoji dtbtížnou práci neuzavře do srovnatelného systému a nepoloží ji, bude p.trně své akce podřizovat dočasně výraznějším /a zdánlivě pokročilejším / skupinám.
Nemá zájem jen na NF. Obdoba mimoparlamentní opozice. Dočasnost,
pohyblivost, neuzavřenest do žádné- taktiky ji staví do výhod i nevýhod . Obecně tato skupina nabízí varianturozvoge, jejímž srovnáním s oficiální variantou vzniká¿napětí n tlak , kterým jo možno
dosáhnout změn. Bude usilovat o politickou registraci.
III«. Realisté - pří jímají strukturu souč, polit, práce v zemi, snaží
se ji obrodit v jejím rámci. V podstatě splývá s pokrokovým křídlo., KS,
IV- Humanisté - dělníci detailu« Připomínají přístupem styl listu
"Listy" . Rozhodují se pro přesné a publikované filosoficko- humanistické rozbory. Apela.ee na. probuzené národní vlastnosti
' většinou pospolitost, vědomí vlastní důležitosti naší historie,
'•kopnost soustředění a sjednocení sil v klíčových situacích/.
Snaží se udržovat konstatně úrayeň těchto vlastností.
Její příslušníci jsou většinou studenti širokého tvůrčího záběru,
kteří většinou vykračují' z hranic spoleČ.středu studentského
hnutí. Publikují většinou v nestudentských prostředcích,
v„ Nátlakové skupiny, hysterici, anarchisté, přeléváví n dšenci
neukáznonfi a asocialcvé.Nápisáei a jiné živly - dají se využít
studentským centrem s určitým rizikem, že se vymknou,
Z a běžné situace mohou vždy udržogat vnější kontinuitu neutráln í m i akcemi stylu - blbý, ale něco se as,on děje. Ha napjaté
situace se většinou pod ídí dočasně z výr-" zněným skupinám.
Podstatou našeho návrhu je požadavek vyčlenění dešifrující
infora.átorské služby stud. parlamentu, která by prováděla pro akční
výbor varianty a odhady vývoje situace, a po uplynutí inkubační doby
by z nich vybrala tu, která situaci nejlíp odpovídá. Instukco akčního
výboru by potom byly provedeny skupinku, které jsou najbližší a těm
členům ostatních názorových skupin, kteří by nahlédli jejich účánnost
a dočasně by se přidali do akční jednoty jiné skupiny. Vyžadování
absolutní discipliny vždy a od všech není reálné.
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jsme. se dohodli na prospěšnosti kupříkladu těchto kroků:
- y„. lat ve stud»tiskárně dokumentaci projevů n. šish
jiných potiku. posledních let a konfrontov t jo navzájem, s vědomím osvětlit
" jich dnešní postoj, záměry atd.•Připomenout obrovská množství faktů,
ní ré lidi začínají zaplavovat a dát jim původní jednoznačnou orient?
taci " J6 ~
•nápisové akce všeobecné v souhlase " s ústavními právy" n: diskusích s dělníky vysvětlovat cel .u šířku našich spoločných
á. -by oo nenechaly několika jedni c i přesvědčit o nevhodnosti
• ,' ne
ke kterým
k
' byli jejich uzavřeností a pasivitou donuceni, aniž
zněnilr reálná situace padá v" t
ximální požadavky při tvorbě vy sok školského zákonapemanontní • onápisoVání škol, atd..
„n

J
: - .U. a
••Uf
. ' SJOA •••
r ;.•.;. ;TJ,; u^.p
Zatrženo v knize J»Besaneona . "Zdi ...ají slovo", kt^-rá vyšla v Paříži po studenrtakých ..bouřích;
...
• , ..
> •"
z •
Pisté všude! ' , " . - . . - .
_
•-.
Dřív než začnete
psát,>hact6
se álespon
-•
1: _ „a/slet.
- ; u .
Trochu p . volit, yto znanená příliš, in piťulovat.
Ct vír...j t o svůj mozek-tak často, j 'ho si rezopíraráto kalhotyí
Pravdu n-lze smazat (lež ostatně tak. neí)
Ke člověk, ale svět so sial abnormálním.
BuSte realisty, žádejte n: možné i
»
tr?
Když prst uk zuje na •_._síc, inbecil s, dive n pust. (Cíns A přísloví)
V revoluci existují dve druhy lidí: ti, kteří ji Sílají á"ti, kteří
toho jen využívají. (Napoleon)
.....
-.t . t
..
i: slonk; , která stagnuje, jo ;_yšlenk u, která hnije.
Ani robot, ani otrok;
jí - •
Akce nemá být reakcí, .ale kreaci.
\
J
Jen pře vda je re^luční.
, .. „ .
, . ,
: sudky jscu,. vodítky civilizace.
..,,.
.1: se- vzájemně , ^ m a k vás budoucí b. t oni
.
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K jsua vykoná y„žší dráhu než srdce, ale ned .jde tak daleko.

(Čínské přísloví)
n'ždý roformiSmUS je..chřaktorizován utcpismen své tragedie a oportuniskom. své..,lnht^kyv' \
..T.
i ..
,
Člověk není stupidní nebo inteligentní: člověk je svobodný nebo není
Vůbec.
i§i
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Vybra-.l Pavel Dolem ský

