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Všem pracujícím kovoprůmyslu m

Slovensku !

Soudružky o soudruzi,
protože nevidíme jinotr cestu jak dosáhnout potřebného u rychleno
kontaktu s Vámi, obracíme se na Vás ti ito dopisem, abyste ná. pomohli
překlenout situaci, která by mohla přerůst ve vážné nedorozumění men±
český?, a sldvenským národem...
Podporujeme feder -¡Lizaci našeho státu, J sne přesvědčeni- že federace od siného počátku bude silné, a životaschopná jen tehdy, když oba
nůše národ;y budou ve společném státě spolu jednat bratrsky jako rovný
s rovným n najdou při řešení společných otázek zejména v tétc osudové
době dostatek vzájegného pochopenie
Nyní se vytvářejí vládní a zákonodárné orgány obou našich národních republik. Jejich složení je věcí příslušných národů. Vytvářejí se
však také orgány federální, což ji již věcí společnou- O výběru představitelů těchto orgánů však nejsou oba naše národydostztečně informovány., Je to ve vážném rozporu s principy polednové politiky.
f

Jediné, co mv známe, je usnesení UV KSS, s nímž nás seznámil ve
vánočním projevu soudruh dr. Gust "v Husák, první tajemník UV KSS.
rtekl, že v usnesení byl jednomyslně, přijat návrh, aby předsedou Federálního shromáždění byl předst vitel slovenského národu, což odpovídá
rovnoprávnému zastoupení našich národa v nynějších státních, funkcích,
Z tohoto logicky vyplývá, že se soudruhem Josefem Smrkovským. sc na 31c
vensku. pro tuto funkci nepočítá.
Nechceme polemizovats usnesením UV KS3, protože ani nevíme, jak
se k jeho obsahu st >ví slovanský lidc Nechceme upírat spravedlivý podíl slovenského národ Í na řízení celé C33R. Jsme však přesvědčeni, že
není vhodná doba k tomu, abvdo funkce předsedy Federálního shhromážuěn
byl zvolen někdo jiný než soudruh Smrkovský, "jeden z velké čtyřky",
člověk, který po boku Ale r -ndr-a Dubčeka důsledně prosazoval :. prosazuje myšlenky Ledna a stal Sd oprávněným mluvčím obou národů, zastánce
otevřené a nekabinetní politiky, která je jedině přijatelná pro dělnickou třídu obou našich národu.
Klademe si s plnou zodpovědností otázku, cc takovéto rozhodnutí
vyvolá, zda nejde o pokračování postupného odvolávání dalších a dalších soudruhu, kteří mají plnou důvěru našich národů.
Rádi bychon, soudružky a soudruzi, znali Vaše názory a stanoviska k této vážné otázce.

Ústřední výbor
fíeského odborového svazu pracovníků
kovoprůmyslu
V Praze; dne 27. prosince 1968

/
P lénu G ÍJV odborov Í ho sv JZU KOVÁKŮ 27 c 12, 1968

popud svolání i projev Husáka a Černíka (vánoční)
N
Předseda ÚV - ing. Toman:
závěrv našeho sjezdu nás zavazují, oby v prípade nepříznivě se vyvíjející situace (odstranění politiků, kteří a-ají n-iSi důvěru - jmenovitě Smrkovský) ~ jsme st; proti tonu rozhodně postvvilni, v případě
nezbytnosti vyhlásili krátkodobou protestní stávku.
Situace na závodech je napj-tá, chtčjí stovko ví t -3 dotazují se nás,
k3 y a jakým způsoben budeme realisovt usnesení sjezdu o- stávce.
Toman - Poláček
T i požadavek Slováků je v zásadě správný, za současné situace je
uvažovaná výměna nebezpečná (Soirkovácý je symbolem upřímné a nekabinetní politiky)»
odkaz na demokratické vyřešení kádrového obsazení prostřednictvím
řádných velebP: zastává v těchto otázkách stejný názor.PiJRO se sejde 3. 1» (místo'
14. 1.) o bude o tom jednit. Náš postup pokládá Poláček za správným
Toman -- .jpačetc
T: informovali jsme ho o našem postoji a zamýšleném postupu«
Si v plénu ani v PUV KSČ nebvlo jednáno o kádrových změnách. Vaše^stanovisko jevel.mi vážná věc, byro to bude projednávat do 3. 1.. UV
KSČ' do 15, 1.
T: naše informace přijímal valmi odpovědn." se vší vážnostít vyplývající ze vzniklé situace*
Smr.covský - necítí důvod, pro který bo to nemohl dělat dál, nemíní
opustit principy polednové politiky.
Přijaté dokumenty (všechny jednohlasně):
1. Komuniké z jednání LJV odb. svozu (naše stanovisko na vědomí závodům
důrazné upozornění nahoru)
2. Otevřt-ný dopis českým a slovanským poslancům
3. Otevřený dopis ke kovákům, na Slovensku
8. 1. projednáme odezvu na naše stanovisko a rozhodneme o dalším postupu (stávková akce)
Z 3 SVS - Dýmácek:
podpořil stanovisko kováků, schválil jejich postup,.;a ohledem na uzavřenou dohodu mezi SVS a kováky vyhlásí SVS v případě vyhlášení stávky
odborovým svze.m kováků také stávku vysokoškoláků Cech 2 Moravy,.
^pracovali Jír.:

4

Dohoda c spolupráci českého odb'orováho svazu pracujících kovoprůmyslu,
a Svezu vysokoškolského studni;-st v a C a ch ej.íor avy
Obé strany považují za základ dalšího postupu Československé
socialistické í-ederaifivní republiky k socialismu společenské dění
zahájené p'lei.¿m UY KBC v lodea
68 71 -.ř-rru.řené intervenci
5 armád Varšavské ' sm±ouľ. / d: .ika.- lc\ ansko v srpnu 1968=.
Obě strany vysoce cceruj".' základní úspechy lidu ČSSR v polednovém
vývoji, z2 Která Tvcklá:'. 3 ji zejména *
1- Otevřenou účss t veřejnosti y Čele
politiky státu .a K§£f.

c

dalnickcu třídou na tvorbě

?. - Otevřený dialog veře jnosti s vedením' státí o KSO realizovaný
prostřednictvím mgísovýeh komunikačních prostředků.
3. Obnovení společenské úlohy KSČ projevené zvláště Akčním programem
KSČ z dubna 1968, odpoví::/, předsednictva ÚV KSCÍ na dopis
5 komunistických*stran z Varš.vy - Červenci 1968 a*14<mimořádným
s jezdem KSČ v-srpnu 1966..
4. Odpor lidu ČSSR proti intervencii izích armád ve dnech 21,-28. '
srpna 19.68,
\
Český odborový svaz pracujlaíck kovoprůmyslu vyjadřuje svou podporu
nedávné studentské stávce z. realizaci 10 bodů Svazu vysokoškolského
studentstva a/;žédá vytvořer.í takových pjdmínek pro práci ve vládě,
které by umožňovaly pro:'. Karli ^ccvi zůstat členem vlády. Svaz
vysokoškolského-stc centatv_ Čech a Hořavy vyjadřuje svou podporu,
úsilí pracujících v kávoprů~p"^lu a c dat raněný rp ar á triků a byrokratů
z vedoucích orgánů Revolučního odbbrc rého hnutí a o vytvořeni
organizace, zastupující si:; . - • ' diliiíirfu SVS Cech a Hořavy
se připojuje .k rezoluci CK-akJka a.i: zclu pracuj Ccích v kovoprůmyslu
na podporů s. Josefa Smrkovskéiao
Obě* stí ary odmítají dnešní po"! :/fciku neustálého ustupování vnš'jším
tlakům a záměrného prorv. •.•ni v: ku .a:' .:.-mači m;zi vedením státu
s
a vedením KSČ ' a veřejnosti<
(
Obě strany prestestují proti V. ;ulaci funkci- moci a informa'í
v rukou úzká skupiny vedoucíah představitelů«,
Obě strany nesouhlasí s tím. aty polit Dui v Českých zemích řídilo
nedemokraticky vybrané by r o KSO pro práci v českých zemích a.'žádaj i
okamžitá svolání sjezdu České komunistické strany r
Obě strany odmítají napadáni kulturní fronty a vyso'.a oceňují
její politickou angažovanost ~
Cbě strany varují před ' omezováním svobodné činnosti pasový nt.
komunikačních prostředků.
"
»
Obě strany jsou rozhořčeny neustálým odkládáním koncepce ekonomického vývoje a odkládán: i eřejné'diskuse a schválení zákona
o socialistickém podniku.,.
Obě strany žádají, a by bylo umožní ner teamu dělnických zástupců
z podniků a Seskcšlqreršk;'-oh ekonomů vypracovat alternativní
ekonomický'' pregraftě *
Obě strany trvají na- požadavků okamžitého obnovení suverenity
republiky a stažení "ir.:. :h -v oj

*

Z.ŕpis z jednání delegace PSVS s předsedou ČOS pracovníků v kovoprůmyslu
Ing. Tomanem

Dne 3. 1. 1965

Přítomni: Dymáček, Gebauer, Jíra, Tmkca, předseda äSUV r rocházka

i

Zástupci SV3 navrhli ing. Ic-manovi kooperaci ve věci eventuálního
La tí společné delegace SVS a ČOSPK výkonným výborem PUV KSČ a přeJ :li lapis- "Těm, kteří pochopili,. oč šlo v nedávná studentské stávce".
Ing. Toman kořist toval, že pokud jde o přijetí Dubčekem & Co.,
by si raději ponechali iniciativu sami, aby nedošlo k nařčení o zneužití SVS. Dále informoval: u jednání s Kituševem kováči nebyli - Poláček
informoval lakonicky i kováči jsou rozhodnuti splnit usnesení s jezdu
(stávka).

"

i

K otázceobsazení funkce předsedy FS společně konstatovali:
1. Tím,, jak byl.a situacevyhroceno, přestává jít pouze o osobu Smrkovského.
2. Hrozné by bylo, kdyby Smrkovský sám veřejně odmítl funkci předsedy FS
3. Solid .rita kováku se studenty trvá - delegace PSVS pozvána na plénum
IJV Č OSP K dne 8. 1. 1969A .•

Zápis z přijetí delegace PSVS předsedou N3 J. Smrkovským
3 -_
1 .» 1969
_
Přítomni: Dymáček, Gebauer, Holeček, delegace závodu Met a z
Dymáček vyjádřil Smrkovskému podporu studentů a'přesvědčení, že nej
Äde .ani o jeho osobu, ani o čistě národnostní, nýbrž o obecně politický
problém. Smrkovský prohlásil, že je nutno dodržovat principy federace,
/

nechce být zatažen do kampaně za svou osobu a že doufá, že krize bu—
" '-'jšen kompetentními orgány.
Na otázku,, co.udělá v případě dalšího vyhrocení krize, odpověděl:

jestli se vyhrotí národnostní vztahy, dajde-li k živelným akcím (stávky,
demonstrace), bud e postupovat tak, aby zachoval jednatu lidu a orgánů.
Z toho n Jkteří naši delegáti vyrozuměli, že v krajním případě by mohl
odstoupit.
Na závěr pak prohlásil, že doufá, že dělnická třída i inteligence
budou postupov ¡t společně a jejich moudrý post;.p vyřeší nejen tuto politickou situaci.
\ i
referif-mka: uvedené formulace nejsou přesné, jedná se pouze o jejich smysl
Zpracovali: Gebauer, Holeček, Prokeš

I
I

Jednání zástupca SVS s vedením Odborového svezu pracovníků v dřevoprůmysl u

Dohodnut stálý styk se Svozem prostřednictvím s. Spiclvagelové. organizační oddelení.
Konkrétní možnosti informací z naší strany:
o) Možnost zveřejnění našich zpráy v informačním zpravodaji Svazu.
(4 stránky - krátké články, 3 000 ks, měsíčné)
JJL

b) Možnost docházet na pracovní schůze předsedů podnikových výborů
(jednou z:i dvT měsíce)
c) Pozvání m

větší schůze (osobní vystoupení)

Zástupci Svazu přislíbili:
a) Zakotvit do svého pracovního plánu spolupráci s SVS (doložka pracovního plánu) — Z7V-1?
b) Projednat potvrzení a podepsání smlouvy s SVS (obdobná smlouva s ko-?
véky?, případně stejná)
SVS bude dodávat své informace v počtu 50 kspro 25 podnikových výborů
a vnitřní potřebu aparátu.
Do 15o 1. předloží SVS návrh smlouvy pro sjezd Českého odborového svazu k předběžnému projednání.
Závěrem áednání nám bvl přislíben seznam větších podniků Svazu, s. kterými bycxhom mohli nivézat horizontální spolupráci.

Přítomni;

SVS
ing. J. .Jíra
V. Našinec
Z. Blůhová

goSPD
s. Zápotocký - předseda
s. Špiclvogelová

Dne 6. 1. 1969

Zpracovali Našinec

/

Komuniké ze společného zasedání P ZVS a P 3V3, rozšířeného o poradce
/V Brné dne 5-1=1969/
Delegace se navzájen informovaly o svém hodnocení současné
situace i- k pravděpodobným perspektivám jejího vývoje se shodly
na těchto stanoviscích:
Při obsazování vedoucích funkcí v CSSR je nutno stále důsledněji respektovat požadavek zvyšování kvalitativních kriterií výběru
kandidátů. Považujeme za samozřejmou potřebu, aby se do funkcí dostávali lidé, kteří jsou progresivní nejen ve svých prohlášeních, ale
především v činech, ^ároveň však musí být dodržována zásada, že své
reprezentanty si mají demokraticky vybírat co najširší vrstvy lidu,
V této souvislosti obě delegace považují za potřebné co nejrychlejší
uskutečnění voleb do zastupitelských orgánů.
P ZVS podooruje požadavek na urychlené svolání ustavujícího sj¿z
du KS českých zemí. Delegace se shodly na naléhavosti potřeby svolání XIV. sjezdu KS
es. ¿ároven se dohodiv na nutnosti dodržování
základních principů federace při tvorbě vrcholných

orgánu v CSSR.

P ZVS vyslovilo požadavek na změnu složení federální vlády ve smyslu
uvedených principů a delegace 3VS jej podporuje. Delegace se budou
snažit,aby v souvislosti s probíhajícím střetem politických orgánů
a preferencí nedošlo ke konfliktním situacím.

•

Po seznámení se se stanoviskem předsednictva UV KSCS ze dne
3.1.1969 obě delegace dospěly k názoru/ že nemají důvod měnit svá
dosavadní rozhodnutí a rezoluce.
Přerstavitelé ¿VS vycházejíce ze suverenity národních svazu
respektují
právo SVS analyzovat a hodnotit vývoj politické situace
v
v Cechách a na Moravě o zaujímat k němu vlastní stanoviska. Podobné
práva si vyhrazuje ZVS pro Slovensko.
1
K rozhodnutím o společném postupu je možno dojít pouze na základ
souhlasu nejvyšších orgánů obou národních svazu. Obě delegace vylučují ve vzájemných stycích národních svazů formy otevřeného či skrytá
ho nátlaku.
1

>

*

l
i

ii

Zpráva o návštěvě oficielní delegace čs. vysokoškáláků v SSSR

Ve dnech 16. - 20.12. 1968 navštívila delegace čs. vysokoškoláků Moskvu ve složení :
Jan Procházka - předseda Č3ÚV
Jaromír Kuča - člen předsednictva SVS Čech a Moravy
Juraj Trokan - člen předsednictva ZVS
Účel delegace:
1/ Informovat sovětské vysokoškoláky nezkresleně o polednovém
vývoji u nás a vyjádřit postoj čs_ vysokoškoláků k událostem 21-» srpna, jakož i k současné politické situaci;
2/ seznámit zástupce sov. vysokoškoláků se strukturou obou
národních Svazů a zdůraznit jejich specifika;
3/ získat podrobnější přehled-o studentské-organizaci Komsomolu;
4/ zjistit stanovisko sovětské strany k blížící se exekutivě
MSS v Káhiře /leden/ a mezinárodní konferenci v Budapešti
/4.-7.Í./'
5/ ověřit si, zda je vůbec možné provést konfrontaci názorů
mezi oběma stranami.

/

I

'

Postoj delegace při rozhovorech, at již na ÚV Komsomolu nebo na
fakultách, byl determinován prohlášením vlády, Národního shromáždění, presidenta republiky a předsednictva ťJV KSČ ze dne
20. srpna 1968 a vyhlášeními jednotlivých národních Svazů*
Program delegace:
16.12. - přílet do Moskvy /v nočních hodinách/
17.12. - úvodní rozhoyory na
tfV omsomolu
- návštěva Moskevské státní university
- beseda s- prorektorem Moskevské university
- rozhovory s představiteli Komsomolu na Moskevské
universitě
- beseda se studenty ekonomické fakulty Moskevské university
18.12. - návštěvo Plechanovova institutu národního hospodářství
- beseda s. představiteli jednotlivých Štábů studentských
budovatelských oddílů
19.12. - závěrečné rozhovory na ÚV komsomolu

- 2 -
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- návštěva energetického institutu /MEI/
20.12-, - - odjezd / y ranních hodinách/
Průběh jednaní:
Úvodních rozhovorů na tfv Komsomolu se za sovětskou stranu
zúčastnili:
Šostakovskij - vedoucí odd. vysokých škol
Maslov

- vedoucí odd. středních škol

Nemec

- instruktor odd.

Alexejovová

- pracovnice mezinárodního odd. LJV

Sovětská strana seznámila čs. delegaci se strukturou, poslán
n im a
obsahem práce Konsomolu se zvláštním zřetelem na podmínky
vysokých Škol. Sovětskini zástupci byl naší •delegací
; í . ; J- presentován požadavek, aby na závěr našeho pobytu byla podepsána
dohoda o stycíchmezi československými a sovětskými vysokoškoláky na rok 1969. Rovněž byla čs. átraně učiněna nabídka, aby
si pobyt v SSSR prodloužila, což; z pochopitelných/důvodů bylo odmítnuto.
Členové čs. delegace seznámili pracovníky
ÚV Komsomolu s programem a strukturou vysokoškolského hnutí v ČSSR /šlo především o charakteristiku jednotlivých národních Svazů/ a vedoucí
delegace Jan Procházka informoval o. všeobecných cílech našeho
studentského
hnutí, postavení a činnosti ČSÚV, přičemž byla
v
zdůrazňována jeho koordinační a reprezentativní úloha,
Jaromír Kuča objasnil a zdůvodnil motivy, které vedly ke studentské stávce a prezentoval odhodlání českých vysokoškoláků
podporovat i proti vnějšímu ná
tlaku vše, co udržuje kontinuitu
s polednovou politikou. Na závěr jednání reagoval Jan Procházka na .'požadavek sovětské strany v tomsmyslu, že znovu zdůraznil informativní charakter cesty s tím, že delegace nemá právo /jelikož k takovému jednání neobdržela od žádného z národních Svazů mandát/ uzavírat jakoukoliv dohodú. Zároveň podotkl
že požadavky sovětské strany budou tlumočeny oběma.. Svazům,
které jediné mají právo rozhodovat o svých stycích

se zahra-

ničními studentskými organizacemi.
Při besedě s prorektorem Moskevské university členové čs.
delegace jménem čs. vysokoškoláků odsoudili vstup-pěti.sení
na území ČSSR s tím, že kromě mezinárodního práva-byly póru-

- 3 -

i

seny i vztahy lidské a zásady slušného jednání. Prorektor Petrovský seznámil naši delegaci se stanoviskem vedeni University,
které je shodné se stanoviskem "ÚV t SSS, Z jeho projevu jjsnie
zjistili postavení čs. vysokoškoláků, kteří se po prázdninách
vrátili zpět na Moskevskou universitu /pouze nepatrné procento/
a posléze, když se začalo mluvit o připravované kontrarevoluci
již před srpnem, byly rozhovory ukončeny s tím, že obě strany
setrvaly na svých stanoviscích.
V rozhovorech-se zástupci Komsomolu na universitě, tyly ventilovány především problémy,
týkající se konkrétní náplně práce situ4
'
v
dentské organizace, at již šlo o činnost odborovou /zastoupení
v jednotlivých komisích atd/, či politickou působení lektorských
skupin, vazby mezi Komsomolem a KSSS atd.
V úvodu besedy cna ekonomické fakulto byla z naší strany podána
pokud možno vyčerpávající informace o struktuře , obsahu a činnosti čsl. vysokoškolského hnutí. V diskuzích, které byly pak
vedeny nejdříve hromadně a pak každým členem delegace zvláší, bylo zřejmá naprostá dezinformovanost vysokoškoláků a tím i veškeré veřejnosti, jak sani sovětští studenti přiznali, jediným jejich zdrojem informací o událostech v československu je kromě
novinových zpráv tzv. Bílá kniha, což logicky vysvětluje v deformovaný náhled na konzultované problémy.

úst Vladislava Sorokina

jsme se např. dověděli, že kontrarevoluce se zahnízdila přcvážbiě
v tisku a v ostatních-komunikačních prostřccích a jako symptomy
kontrarevcluce byla uváděna činnost soc, demokracie, demokratické
strany Slovenska, Strany sociální spravedlnosti /?/, K 231 atd.
Často bylo operováno s pojmem 40 000 ozbrojených kontrarevolucionářů s Dubčekovým výrokem, že prý u nás je půl milionů potenciálních nepřátel socialismu. Vyskytly se i tak extrémní názory,
ja'ko: Věra Čáslavská obdržela, zlaté medaile v Mexiku proto, poněvadž- podepsalo 2 000 slov - z úst vysokoškoláka - olympionika
atc. Po delší debatě, kdy členové čs. delegace dokazovali na faktech
nesmyslonst a neopodstaněnost těchto tv zení a dovedli uhájit
své názory, bylo vidět, že nějvětší obtíží k objektivnímu hodnocení poměrů u nás ze strany sov. studentů je katastrofální nodbstatek seriozních onformací.
V diskuzi na Plechanovově institutu národního hospodářství s funkcionáři komsomolské organiza.ee se projevila naprostá rozdílnost

- 4- hodnocení srpnových událostí.a současného politického vývoje
v Československu, na čemž další výměna názorů ztroskotala. Nedohodli jsne so ani v nejobecnější rovině, jako je otázka demokracie, specifického vývoje socialismu a zvláštnosti struktury v Československu.
Na besedě v ústředním štábu studentských budovatelských oddílů
jsme si vyjasnili poslání této práce, seznámili jsme se s rozsahem činnosti budovatelských oddílů za 10 let jejich existence,
diskutovali^ jsme o účasti čs. vysokoškoláků na" těchto táboroch
přičemž se ukázalo, že obvinění čs. vysokoškoláků /v Sofii z úst'
sovětského zástupce s. TUljajova ohledně negativního postoje k
pobytu v SSSR na pracovních táborech/ je neoprávněné. Pokud

n

ám

bylo s,děleno, žádné podstatné výhrady vůči naším studentům neexistují a sovětští partneři jsouP s prací našich studentů spokojeni. Zdůvodnili jsme, proč lze očekávat pokles zájmu čs. studentů v tomto roce o účast na prázdninových brigádách v SSSR
a vyjádřili jsme pochybnosti, zda budeme schopni 800 nabízených
mfst plně využít. Sdělili jsme, že to'to je plně v kompetenci
jednotlivých fakult vysokých škol a záleží tedy pouze na nich
jak se rozhodnou* Uváděli jsme, že je nutno polítat s psychickým šokem, který po 21. srpnu prožili nejen studenti, ale celé
naše veřejnost a který způsobil tak velké nedorozumění, jež
půá^Q jen s největší námahou odstranit.
Závěrečné rozhovory na ťJV Komsomolu
Rozhovorů se za sovětskou stranu zúčastnili:
Torsujev - tajemník TJV Komsomolu
Komov

- vedoucí mezinárodního c-dd. ÚV

Šostakovskij- vedoucí odd. vysokých škol
Orlov

- pŕacovnik mez. odd. ÚV

Alexejovevá - pracovnice mez» odd. ÍJV
Vedoucí delegace provedl s uručné zhodnocení pobytu. Řekl: poznali
jsme názory sovětských studentů a některých pedagogických pracovníků na události v ČSSR, přičemž lze konstatovat, že v hodnocení naší situace se projevila velká variabilita názorů." Jestliže chce sovětská strana obnovit styky, musí si uvědomit, že
situace v ČSSR je velice složitá a zdůrazňujeme, že styky byly
přerušeny jednostranným aktem* Stejným způsobem hodnotili pobyt
A
,
delegace za národní svazy kol. Kuča a Trokan«.
K

Torsujev - sovětská strana chápe problémy.

x

yto byly po-

Ŕ

soazeny i v Praze za prvby tu delegace UV Komsomolu; obnovení styků chápeme jako záležitost, které je rozložena
nF del°í časové^období. U sovět ských studentů stejně jako
u československých j-e možno vidět diferenciaci, jejíž příčlncujsou srpnové události. Na základě té&o diferenciace
můžeme rozdělit studentv na 3 skupiny. Jedna se staví za
další kontakty, druhá je neutrální a třetí je proti vzájemným stykům. Kol. Kuča odmítl toto dělení jako schématické r- pokusil se česk* studenty zařadit do 3 skupin:
1/ ta, která snad po čase potlačí emoc-iální prvty v hodnocení vzájemných vztahů, pokusí se zapomenout o bude se
^

snažit o novou spolupráci
2/ ta, které v důsledku psychického šoku z 21, srpna bude
v

neustále pocitovet křivdu, j'ež byla na našich národech
spáchána. Jak se budou vyvíjet vztahy k sovětským studentům u t á to skupiny, rozřeší teprve následující období.
Sovětskou stranou bylo konstatováno, že 3 měsíce je dosti dlou
há doba, aby vliv psychického *oku /jak s ním pořád operuje
zástupce českých studentů/ pominul, což bylo víemi- členy
delegace

resolutně odmítnuto. Soudruh Torsujev dále řekl:

My vychováváme sovětské studenty k internacionalismu a na
k nacionalismu a šovinismu, i když tyto by mohly mít svá
místo. Naše politická práce mezi mládeží je zaměřena především na tyto problémy:
- vztah mládeže a státu
- vztkh mládeže a strany
/

- otázky vedoucí úlohy strany.
^ěžko se pracuje s tou organizací, která jasně nevyjádřila
svůj vztah ke straně, ^e třeba se dívat na naše vztahy perspek
tivně, zaměřit práci konstruktivně.
Po těchto výkladech následovalo polemická výměna názorů.
Np. závěr předložila sovětská strana náměty, týkající se vzájemných styků.

- 6-

i

ZáKLcdní směry výměny:
A/ Centralisovaná výměna
- výměna delegací : a/ obecné
fc/ specializované
- společné semináře
- různé- tábory
- je možná i výměna s ministerstvy /praktikanti/ a účast
la různý c' kurzech /slovanských jazyků/
B/ Decentralizovaná výměna - mezi jednotlivým'!

vysokými

Školami a fakultami
- delegace
i

- semináře, vědecké konference

i

C/ Studentské budovatelská oddíly
D/ Oborová spolupráce vysokých škol
Tímto skončila diskuse kolem prvního okruhu problémů, který
se týkal zhodnocení pobytu delegace, posléze následovala
diskuse k otázkám-Mezinárodního svazu studenstva:
Sovětský postoj byl formulován takto: je třeba dát do pořádku
naše vztahy k MSS. MSS by

se měl zabývat těmito problémy:

1. Vietnam
2. nebezpečí neofašismu NATO

x

3. likvidace následk* arabské války, spolupráce s arabskými
studentskými organizacemi
4. demo1,r-"+izace studia na vysokých školách, pomoc hospodářský
málo vyvinutým zemím
Je zapotřebí aktivní konsultace s bratrskými organizacemivčetne československých studentů. Delegace Sovětského svazu
bude co nejtěsněji spolupracovat a čs„ delegací a snažit se
o společný oostup na mezinárodním fóru tak, jek tomu vždy
bylo. Musíme upevnit aňtii.mperialistickou frontu, do popředí

je nutné stavět to, co nás spojuje, hledat- styčné body,
Dále jsme se dověděli, že z iniciativy lumunskych vysolíoškoláků bude pťpyděpoábbrě před evropskou konf'er--;r-ca 'r
Budapešti / leden 1969/ svoldra schůsha frilég^eí v$':Oc;h socialistických zemí, Pľijde o ty clony derle^ ce, kteří re
zúčastní dalšího jednání v Budapešti. Schůzka se má-uskutečnit

1 nebo 2 dny předem. Rovněž jsme byli dotazováni,

jak bude-postupovat naše delegace, vysťpupí-li některá studentská organizace na veřejném fóru e čs* ptá r kou.«. Otázka
zněla: stáhneme ji z programu, či budeme mlčet, coáv-fr.do
znamenat tichý souhlas. Zdůraznili -jsme, ;óp naši delegáti
budou postupovat tak, jak jim uloží národní- s v a z p ř i č e m ž
není vyloučeno, že_.v.s československou ptá z kou vyjdeme sam:

. •'
Závěry:

1

'C
'

•
.

••'

-

• .-(í ví
.•• i

• ' - :

Domníváme se, že hlavní cíl delegace byl splněn* ?od~řilo se
nám. zjistit stav informovanosti sovět skérid v ýso ko * ko Is káho
studenstva /nástěnky na jednotlivých fakultách/ c informovat
alespoň část studentů -o naší;'situaci a cpóstdji 'čs. vysokoškoláků k událostem v ČSSR a k Současné politické situaci.
Rovněž jsme zjistili stanovisko
sovětské strany k evropské
T
*

%

konferenci v Budapešti, ke Káhiře - exekutiva MSS c seznámili
jsme se se strukturou v y s o koš ko 1 s ké. crgaiizace Komsomolu. .
Zvlášt důležité- bylo objasnění
existence .národních student—
i
ských svazů, a jejich dal a' činnost. Taktéž jsme získali infor
mace o postupu sovětské delegace v MSS.Pokud bude existovat daný stav toku informací, budou mít sovětští studenti i nadále představy o ČSSR velice vkreslené a
těžko bude moci docházet k adekvátní výměně názorů. Co se tyč
SYS Čech a Moravy., největěí část dotazů patřila programu SVS
/proč nemáme v něm zakotvenou vedoucí úlohu K3Č, proč nejsme
v Národní frontě a've Sdružení dětských a mládežnických organizací/. Kol. Kuča 'zdůraznil, žó SVS uznává ústavu CSGR, kde

- 8se hovoří o vedoucí úloze KSČ, o že v dalších dokumentech
se českomoravský SVÍ.Z přihlásil k akčnímu programu KSČ,
Do NF jsme
dobudována

nevstoupili proto, že její struktura není plně
o zařrzení do v,yšsí organizační struktury /to-

též Sdružený rozhoduje kongres SVS, který bude na jaře
1S69. Když byl z naší strany vznesen dotaz, proč na fakultách nebyl vjrvěšen plakát, který by studentům oznamoval, že
přijeli zástupci čs, vysokoškoláků, kteří budou odpovídat
na dotazy, bylo nám sděleno, že jsme funkcionáři Svozu a
tedy našimi partnery jsou funkcionáři Komsomolu. ^ vzájemných svazích mezi čs, e Jipvšt. studenstvem kol. Kuča konstatoval, že vzájemná normalizace.závisí na úplné normalizaci
mezi našimi vládami, "dčr." jínil, že nechce diskutovat o obsahu pojmu normalizace, ale

pro'české studentstvo je alfou

a omegou úplný obchod sovětslr'ch vojsk z čs. území. Teprve
pak můžeme začít jednat o další spolupráci trk, abychom ji
uvedli na předsrpnovou úroveň. Co se týče konti-ktč. jednotlivých fakult, v rámci decentralizace SVS, je v kompetenci
každé fakultní jednotky, zda bude či nebude udržovat kontakty se sovětskými partnery. K tomuto
venské vysokoškoláky připajil

tvrzení se za slo-

kol. Trokan. Celá d e^legacě

posftupovrlr v zásadních otázkách naproeto jednotně, což se
ukázalo i v tom, ž i nebyla podepsána žádná dohoda oni vydáno
komuniké.

Zprávu podává: Jaromír

K ti č a

R

s a 1 o u v a

á m c o v á

o spolupráci

CJS.11

a o /o v roce 1969

Svaz vysokoškolských otudentů v Čechách a na Moravě se sídlem
v Praze li, tiorkihc. nám. 24, krátce S/S. zastoupená s. B e usem
ze strany jedné á Cestovní kancelář mládeže se sídlem v
Praze 2, Žitná 12, v následujícím krátce CKM, zastoupená s. /la
dimírem Markem ze sírany druhé uzavíravírejí dnem podpisu obéQP stranami tuto

r á m c o v o u

3 m 1 o_jii v^ _u

o vzájemné spolupráci v roce 196 J:
Článek 1.
S/S a CUM se rozhodly uzavřít dohodu o společném programu pro
vysokoškolskou mládež a publikovat tuto r^c' pod názvem ''Azurový program". Tato: dohoda uzavřena na rok 1969 by se mela stát
základem úzké spolupráce ^e z i oběma partnery v příštích letech
I

a může být. případně doplňována o nové dodatečně sjednané akce.
Azurový program, který CKM zajistí pro vysokoškolskou mládež
v roce ly69,
bude obsahovat tyto druhy činností:
•
a) levný program cestování
b) tematické zájezdy pro mladé odborníky
c) jazykové kursy
d) mezinárodní budovatelské tábory
c) zphraniční praxe a pobyty mladých odborníků
f) axce na podporu individuálního cestovaní
g) domácí cestovní ruch
Článek 2.
V. rámci .Azurového programu zajistí Ciili možnost cestovaní na
těchto trasách:
1. SSSR

a) jiyjev - Oděsa - Lvov
Ka této trase budou vyslány celkem 2 skupiny a
v těchto termínech:

ceob

?

S 5 j8

15.8. - 27 '8 n

S 5J9

18.8= - jO.8.

Cena zájezdu bude pro jednoho účastníka 920,- Kčs.
Lotace bude poskytnuta ve výši ä Kčs 600,- na 1 účastníka
prodejní cena j20,- Kčs.
b) Lvov - "J i lni us - Moskva
Ka této trase bude vyslane 1 skupina a ^4 osob v tomto termínu:

S 681

16.8, - 2.7.8»

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.J70,- Kčs,
Dotace a Kčs 700,- na účastníka - pro&ejní cena 670,- ivčs.
2.

ULR

Balatonfoldvár - Budapest
I a této trase budou vyslány celkem j skupiny a j>4 osob v těch
to termínech:
M 652

24-6.-4,7.

M 653

24.7.-31.7-

M 657

12.8.-19.6

«r

Céna zájezdu bude pro jednoho účastníka 660,- Kčs.
Dotace a Kčs 500,- na 1 účastníka - prodejní cena 160,- Kčs.
j. NDR
¿tralsund / - Grael Múritz
Na této trase budou vyslány celkem j skupiny a 29 osob v
těchto termínech:
N 409 9.8. - 21.8.

N 410 10.8. - 22.S.

N 411

15.8.-27.8

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.2-+0,- Kčs, včetně kapesného 65 M
-^otace* a Kčs 700,- na 1 účastníka - prodejní cena 540,- Kčs
4. PLR
oopoty - ..'aršave
Na této trase budou vyslány celkem 2 skupiny a J4 osob v těch
to termínech:
PS 676

8.7. - 17.7

PS 1.8. - 10.8.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 900,- Kčs.
Dotace a Kčs 600,- na 1 účastníka - prodejní cena jOO,- Kčs.
5. SFRJ
Rovinj

-

J

-

Ne této třese budou vyslány celkem 2 skupiny a 60 osob v těfhto
termínech:
J 254 19-7. - 29.7J 256
10.3. - 20. o.
Cene zájezdu pro jednoho účastníka 2.050,- kčs včetně kapesného
18 7,5 Nuin
"Dotace a Kčs 1.000,- na 1 účastníka - proaejní cena 1.050,- Kčs.
6. RoFv
*

Mama ia
Na této trase bude vyslána celkem 1 skupina a 180 osob
v těchto termínech:
R 207

8.9. - 21.9.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.J70,- Kčs.
Dotace a Kčs 700,- na účastníka - prodejní cena 670,- Kčs.
7. ¿>LR
Kamcia.
Na této trase budou vyslány celkem 2 skupiny a 100 osob
v těchto termínech:
B3 54

7.7. - 1j.7.

BS 60

18.8. - 24.8.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka cca 500,- Kčs.
Dotace a KČS 400,- na 1 účastníka - prodejní cena 100,- Kčs
\

zdarma.
T

»

8. 33SR - Finsko
Moskva - Leningrad - Helsinky
Na této trase bude vyslána celkem 1 skupina a 34 osob v termínu:

ICS 503

17.9. - 28.9.

Cena zájezau pro jednoho účastníka 2.320,- Kčs včetně 12,40
FM kapesného na osobu, notace bude poskytovana ve výši 1.000
Kčs na účastníka - prodejní cena l._j20,- Jvčs.
9. NDR - Lánsko
DrážSany - Berlín - Rostock - Kodaň
Na této trase bude vyslána celkem 1 skupina a 29 osob v termínu:

\

KN 27

19.8. - 30.8.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.620,- Kčs včetně kapesného 50,)- N a 22,50 DKr.
Dotace bude poskytnuta ve výbi 700,- Kčs na účastníka - prodejní cena 920,- Kčs.

10. PLR - Švédsko

'

\

Krakov - Pozněň - otětín - Stockholm
Na této trase bude vyslán celkem 1 zájezd a J4 osob v termínu:

KPS 698

12. 7. .- 22. 7.

e

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.960,- Kčs včetně
20,60 ŠKr,;
Dotace ve výši Kčs 900,- na jednoho účastníka - prodejní
cena 1.060,- Kčs.
Prpgram levných rekreačních zájezdů, uvedených v článku 2.,
obsahuje celkem 956 míst pri předpokládané

celkové dptsci

628.200 Kčs.
Nejpozději do _>1. 1.' 1969 nabídne CKM pro Azurový program SVS
nejméně 500 dalších míot na rozšíření programu levných rekreačních zajezaů při celkové 'dotsci a Kčs 600,- tj. KČs jOO.OOO,celkem. Rozšíření programu levných rekreačních zájezdů o tato
dodatečně nabídnutá místa bude řešeno uzavřením dodatku k této rámcové smlouvě.
Ceny všech zájezaá uvedené v této smlouvě jsou základní ceny
%

—

včetně dopravy a hranic, u autobusových zájezdů bez dopravy a
mimo KDR. a SFRJ a západních s.tátů i bez kapesného.
Článek j.
Tématické zájezdy pro vysokoškoláky
CivM zajistí tématické zájezdy pro vysokoškolák/, které budou
přiděleny jednotlivým zájemcům /kolektivům/ prostřednictvím SVS
Tématické zájezdy budou uskutečněny na těchto trasách:
*

1. Skandinávie
Tématický zájezd pro studenty architektury - _>4 osob, 10 dní
pobytu - cena zájezdu pro 1 Účastníka cca

iV

čs 4.000,- Kčs.

Dotace a Kčs 2.J00 - prodejní .cena cca Kčs 1.700,-.

J

v
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•) tématický zájezd pro studenty strojních fakult - 34 osob
10 dni pobytu
Sena zájezdu pro 1 účastníka cca KČa 3»500.Dotaee a Kčs 2.300.- na 1 účastníka - prodejní cena
cca Kčs 1.200 Kčs
b) tématický zájezd pro studenty chemie - 34 osob 10 dní
pobytu
Cena zájezdu pro jednoho účastníka cca Kčs 3»5@0.~
Dotace a KČ g 2.300 na 1 účastníka - prodejní cena
Kčs 1.200
Ceny • zájezdfi" uvedených v "článku 3 budou up'ŕagnény po
jejich konkrétním dojednání s partnery CKM.
Program tématických zájezdiu obaahuja celkem 102 míst
při predpokladané celkové dotaci 234.600 Kčs
CKM prověří možnost rozšíření počtu tématických zájezdů
a bude o případných možnostech informovat SVS

nejpoz-

ději do 30. 4« 1969. Pro tento účel'bude vytvořena reserva z fondu dotace- ve výši 80.000 Kčs. Konkrétní
dohoda o tomto rozšíření počtu zájezdů bude řešena
formou dodatku k této smlouvě.
Článek 4
Jazykový kurs ruštiny - SSSR
/

Na této trase budou vyslány celkem 2 skupiny

s

a 34 osob

v těchto termínech :
S 654

11. 7. - 23. 7.

S 655

11. 7. - 23. 7.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.490 Kčs
Dotace a Kčs 1.200.- na 1 pracovníka - prodejní cena 290 Kčs
Jazykový kurs němčiny - NDR
Na této trase budou vyslány celkem.7 skupiny a 29 osob v
těchto termínech.
N 542

10.7. - 23.7

N 541

9-7. - 22. 7.

N 544

22•.7» - 4. 8.

N 543

21.7. - 3. 8.

N 546

3.8. - 16.8.

N 545
N 547

23-7. - 5. 8.
4.8. - 17.8.

ŕ,

\

/

-

*"•
\

-

6

-

Cena zájezdu pro jednoho účastníka 1.270»- Kčs včetně kapesného
70.- M. Dotace a Kčs 1.000.- na ,1 účastníka - prodejní cena
270.- Kčs.

.

•

"

Jazykový_kúrs_an^ličtin^_2_Anglie .
Na této trase bude vysláno celkem 50 os'ob, 21 dní pobytu.
Cenazájezdu pro jednoho účastníka cca Kčs 5*500.Dptace a Kčs 4.OOC na 1 účastníka - prodejní cena cca Kčs
1.500/.-

'

' .

:

• "

1

'

.: "

Jaz^kový^kurs francouzštinj_-_rrancie
' ,

' •

-

' ••
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-

\

iNl

a této trase bude vysláno, celkěm 20 osob-, 21 dní pobytu.

Cena zájezdu pro jednoho účastníka cca ICčs 5.500.Dotace a Kčs 4.000 na 1 účastníka - prodejní cena cca Kčs
1.500.Program jazykových kursů obsahuje míst při předpokládané celkové dotaci 564.600.- Kčs. C O prověří do 30. 4, 19 69 možnost
' rozšíření nabídky JK pro SYS, jak v zahraničí tak v Č33R a dalších cca 3C0 míst na které se předpokládá dotace v celkové
výši Kčs 300.000.- Rozšíření jazykových kursů Azurového programu a tato dodatečně nabídnutá místa bude řešeno uzavřením dodatku k této rámcové smlouvě.

'

Článek 5
Organizační zajištění akcí uvedených v článcích 2, 3 ; 4 této
' smlouvy.
§ 1 •
C KLI zajistí vydání zvláštních poukazů s označením "Azurový
program" které v příslušném množství předá do 31. 1.' 1969 SVS.
SVS zajistí distribuci těchto poukazů vybraným zájemcům, kteří
na základě předložení (zaslání) těchto poukazů v pobočkách
CKM obdrží závazné přihlášky na příslušný zájezd s dohodnutou
sníženou cenou. Podmínkou poskytnutí této snížené ceny je
předložení Azurových poukazů v pobočkách nejpozději do 25.3«
1969» Po tomto datu budou zbývající místa nabídnuta ostatním
zájemcům ve volnem prodeji.
/

P

§ 2
Ke každému zájezdu zajistí CKM kvalifikovaného vedoucího.«
U zájezdů do ZEZ s vyšším poetem účastníků než 30 a vé zvláště
obtížných zájezdech zajistí CKM rovněž kvalifikovaného tlumočníka. Vedoucí zájezdů ani tlumočníci nejsou zahrnutj. do
• poctu účastníků ¡v počtech/ osob uvedených u jednotlivých zájazdu- u akcí obsažených v čl áncích 2, 3 této smlouvy.
Š

§ 3
SVS má právo navrhnout C O

Ŕ

zájemce o funkci vedoucího (tlu-

močníka) zájezdu Azurového programu. Navržení zájemci o tuto
funkci budou povinni složit příslušné kvalifikační zkoušky
CKM a zúčastnit se příslušných školení C O . Po úspěšném
splnění těchto podmínek budou přednostně zařazováni do
funkcí vedoucích zájezdů v rámci Azurového-programu. Přihlášky
zájemců o tuto kvalifikaci předá SVS s příslušným doporučením
do C O nejpozději do 15. 2. 1968.
4

Slánek 6 .
mezinárodní budovatelské tábory - krátce MBT
t

CKM.bude v roce 1969 spolupracovat s SVS v organizaci MBT v
ČSSR i v zahraničí. Vzájemná spolupráce je upravena rámcově
touto dohodou.
§ 1
CO

se zavazuje předat SVS k distribuci 500 míst v MBT v zahra-

ničí v rozdělení, které C O upřesní do 31. 12. 1968.
§ 2
•

•
'

>

Účastníci obdrží dotaci na úhradu jízdného a správních poplatků ve výši Kčs 300.- na osobu, t.j. celkem dotaci 150.000
Kčs.
•§3
SVS se zavazuje provést výběr účastníků jednak podle požadavku velmi dobré znalosti alespoň jednoho západního jazyka zároveň při alespoň dobré znalosti druhého západního jazyka, jed-

nak podle specifických požadavků CKM (zahraničních partnerů
CKM).
§4
CKM si vyhrazuje právo:přezkoušet vybrané účastníky z jazykových
znalostí a v případě zjištění nedostatků je event.
vyřadit.
~t
,
Z tohoto důvodu vybere S75 cca 10% náhradníků.
i

.•• .

' ..

'

§ 5
Nejpozději do 31. 4. 1969 nabídne CKM, v případě, že se jí
podaří sjednat další- místa v-MBT,; rozšíření programu I,IET o
dalších cca 100 míst. Předpokládaná dotace na toto rozšíření
(za stejných -podmínek jako v § 2). je celkem Kčs 30.000.§
g 6

--
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. . . .•

,

Organizační zajištění grkce .
1'. CKM spolu s upřesněním kvót. předá Sv'S; pří slušné množství dotaz
niku (přihlášek) MET zvláší označených "Azurový ' programe
2. SVS zahájí neprodleně výběr účastníků a zavazuje s:e zajistit
předání dotazníků zpět ČKM-: ně jpozdě jido.; 15'.. 2.- 1969•
3. CKM ihned po dohodnutí konkrétního místa v zahraničí" i,IBT
postupně zašle vybraným účastníkům veškeré náležitosti.
4. u čašník naváže kontakt s najbližší pobočkou CKM, která zajistí jeho odbavení (pasy, viza, jízdenky, pojištění, kapesné ).

"

\

•

5. 3VS se zavazuje zajistit MBT v Č3SR pro reciproční počet
zahraničních účastníků (500) a to na základě požadavku a
dohody s CKM tak, aby provoz a organizace těchto MBT-odpovídaly mezinárodním zvyklostem.

Článek 7
Zahraniční praxe a pracovní příležitosti

>
p

' "•--•'.-

-

- •

.:, v •
\

I

- 9 ..§ 1
CKM se zavazuje předat SV S přednostně k rozdělení veškeré
pracovní příležitosti (krátkodobé i dlouhodobé zaměstnání)
v zahraničí, vhodné pro studenty, které sjedná. SVS se zavazuje v případě požadavku reciprocity zajistit na základě
CKM odpovídající počet odborných pracovních příležitostí
v ČSSR.
<

§

2.

Účastníkům, které vybere SVS, zajistí CKM obdobně jako MBT
(viz čl. 6) odbavení s výjimkou * 2 (dotace nebude poskytována)
§ 3
SVS se zavazuje předat CKM k technickém odbavení, případně
dojednání i ty akce, kterť ji budou ev. nabídnuty při zahraničních jednáních SVS-

«

§4
, *
CKM zaiistí technické odbavení účastníků zahraničních praxí
(IASSTE, AISSE, IFMSA, AVSH). Na tento účel bude každému
účastníkovi poskytnuta dotace a 300.- Kčs na správní poplatky
a příspěvek na dopravu v případě, že tato doprava bude objednána prostřednictvím CKM (jízdenky, letenky). Při předpokládaném počtu účastníků 800 činí dotace na tento účel celkem
240.000 Kčs.
<

•

Článek 8
Akce na podporu individuálního cestování
§ 1
CKM se zavazuje zajistit popularizaci KMC a IYHF mezi vysokoškolskou mládeží a to pc dohodě a v úzké spolupráci s SVS.
CKM prostřednictvím svých poboček poskytne odbornou a podle
svých možností i materiální podporu klubům a zájmovým sdružením vysokoškolské mládeže v oblasti domácí i zahraniční turistiky.

- 10.§2
CKM se zavazuje informovat průběžně SVS a prostřednictvím poboček její orgány o všech akcích, které postupně na podporu
individuální turistiky zorganizuje.

§ 3
SVS se zavazuje spolupracovat v této oblasti s CKM především
v zabezpečení potřebách kapacit pro individuální turistiku
v objektech, které pro vysokoškolskou mládež získá.
§4
CKM umožní vysokoškolským studentům podílet se na zvýhodnění
/

v dopravě do zahraničí, kterou bude CKM o ganizovnt pro jednotlivce.

Člíněk 9
Domácí cestovní ruch
CKM zajistí pro SVS

míst v zařízeních CKM v termínech

a za ceny, které budou SVS sděleny do 30. 4. .1969« Na' tento
účel bude reservována dotace v celkové výši 20.000 Kčs.
§ 1
Pro účastníky Azurového programu platí v plném rozsahu Všeobecné podmínky CXM, které se rovněž zavazuje dodržovat SVS.
§ 2
CKM a SVS se zavazují pověřit jedaoho svého pracovníka úkoly
spojenými s Azurovým programem, aby byla zajištěna optimální
operativnost spolupráce.
§ 3
CKM spolu's SVS prejedná s MŠK nejpozději do 31- 12. 1968 otázky
zajištění finančního krytí akcí Azurového programu a k tomuto
datu smlouvu potvrdí. V opačném případě pozbývá CKM povinnost
tuto smlouvu dodržovat.
Za Cestovní kancelář mládeže
o o » o o o o 6 0 0 o o o e o 0 o o o o o

V Praze dne ..,
P

2a Svaz vysokoškolské mládeže

* o o o a o
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Předsednictvo SVS o ZVS předkládají fakultám společné hodnocení
politické situace, na kterém se obě delegace shodly v Brně 5.1.1969

V procesu urovnávání vnitrostátní situace po srpnové intervenci
vzniká negativní vzdělávání mezi představami o nutné iniciativě
mas, kterou hodlají občané přispět k realizování politiky nastoupení
v lednu 1968 a představou centra o nezbytném klidu pro vykonávání
jeho řídící role.
Skutečnost,že centrální orgány včas a jednoznačně neinformují
veřejnost o způsobech, kterými hodlají řešit závažné politická problémy, ootom přímo zvyšuje napětí mezi občany. Iniciativa a masové
prosazování požadavků veřejností jsou potom nejen přirozenou reakcí,
:ile přirozeným orávem lidí. Bouřlivé nálady neustále zwšují ob-avy
vzniklá z nezřetelného postoje centrálních orgánů ke konzervativním
silám, které zvedly hlavu právě v důsledku nepřijatelné srpnové intervence.Následná řešení předem zamezitelných krizí snižují potom důvěru
Ŕ

lidu ve schopnost naší politické reprezentace demokraticky a v souladu
s cítěním lidí řeěit celospolečenskou situaci.
Uvědomělá kázeň a tvořivý pořádek necht je žádán nejen po občanech
ale také na všech orgánech, zejména politických. Spravedlivé požadavky
Slováků na vytvoření federativního státu necht nejsou zneužívány
pro realizaci monopolistických cílů v českýc.i zemici.
P o 1 i t i c káx. a kt i v i za c e dělníků a nová jednota různých sociálních
skupin společnosti necht je užita ve prospěch nás všech a ne k vyvolávání dramatických předstiv o anarchii y;e společnosti.

Předsednictvo SVS se déle domnívá:
Postup sestavování národních vlád a federální vlády, postup p*i obsazování funkcí předsedů federálního shromáždění a především přednášení
politickýca rozličností ve vedení ASČS na platformu národnostních
vztahů svědčí o krizi zaviněné nikoli t.zv. extrémními silimi nimo
stranu,n ale svědčí o vnitřním pozičně mocenském boji, který na naší
oolitické scéně probíhá, jistě k radosti extrémních sil u nás i v zahra
ničí.

- 2orgánů., která jménem svého členstvatômtg soudruhům vyslovují svou
plnou podporu. Jsmeznepokojeni snahou označov :t tyto projevy vale našich občanů zanátlakovou politiku pravicových sil» Domníváme se, že
lid Československo představuje rozhodující realitu v našem státě a politikové, kteří místo ní jsou ochotni uznávat jedině realitu vnéjší
nebo realitu svých funkcí s osobních zájmů, budou nakonec našimi národy odvrženi a zapomenutí, jak o tom svědčí i nedávná minulost. V celém vývoji politických, stran byla za _r vicavou pokládána politika
proti lidu nebo nad lidem, politika kabinetní a osobní moci potlačující

proj vy lidu a svobodu slova

v

která tím bránila pokroku, s nímž

je spojena- polit'.ka 1 vice. N-iop.ak na levici a pozicích socialismu
stojí síly, které respektují názory dělníku a ostatních pracujících
a realisují politiku v jejich prospěch - což je smyslem socialismy.
Některá prohlášeníz poslelní doby st ví tato fakta na hlavu. Jelinci,
kteří sami pěstují politiku typicky se řadící d o pravicových frotisoecialistických sil., označují za pravici každé,10, kdo s nimi nesouhlasí
a kdo se chce ve své -olitice opírat o názory dělníku a našeho lidu.
Dále docházímek tak podivuhodným situacím, že předsednictvo UB K33 representující asi 1/4 členů - což je jen o málo více, než je napři
pražská organizace KSČ -. ústy svého

iníka označuje za pravicovou

nátlakovou skupinu i representanty 1 milionu dělníků - kováků z celé
republiky (včetně ^lov^nska)

¿tejně

dobře by bylo možné a z hlediska

počtu i 'spravedlivější chápat situaci obráceně a označit předsednictvo
UV KSS z - ňýtl ikovou organizaci, což'by však bylo stejně mylné jako.
předchozí stanovisko s.. Husák':.
Ve skutečnosti jde o to, že v dáb£, kdy svoboda tisku je omezeny
kdy byl c&dálen sjezd strany a kiebyly umožněny řádné volby, mají občané tohoto státu, jedině pomocí rezolucí aožnost i právo vyjadřovat sš
k politick. mu i celému veřejnému dění v naší republice a tento nenormální stav muže ukončit-j^n sjezd a volty. Do té-doby je však nutno,
aby UV KSČ i ostatní centrální orgány, nechtějí-li ztr -tit kontakt s
lidem republiky, tyto projevy fůle občanu v tradici polednové politiky
plně respektov&ly.
Za spolsčný výbor ZO KSČ-äoÄV v Praze
doc. dr-. Z O. Fencl Ur-Se , předseda, v.r.
dr.- V. Kolomazník CSc, místopředseda, v.r.
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rezoluce př-edsodni-ctv -. s; mléčného výboru ZO KoC
československá ak^d^mie věc1 v F r ";ze

^

Jako jedni z největiích stranických ccgbniz*oí česko inteligence
se připojuj a e k řado r-esolucí řnšeho * Sinic tv a z celé republiky

re-

preér.nto-'Tiého jak o;vg misnetni str. m y , tisk odborovými a M.léme, aby
a-ž do uskutečnění sjezdu ESC
|cin-ých parlamentních voleb nebyly
(

*

prováděny zněny ve čtyřech vedoucích funkcích've státě. Plně e^uhlisí
•ne s ťín že representanti Slovenska nůší únyrn . ziujímvt některé z ve
doucích státních fun"c;í~ -Do těchto funkcí však, i když to není funkce
ústavní,

dá i první tajemník ÚV KSC. j \k to požaduje vedoucí úloha

•strany ve státě* 0 rozdílení všech čtyř těchto funkcí je vs tk nutno
jednat současně.. Z toho důvodu požadujeme, iby iž do voleb byl předsedou Federálního shromáždění s. Snrkovský, ktorý pozvedl ,ráoi parlamentu na vedoucí orgán lidovlá.dy T vrátil nu ztracenou autoritu a
d ův éru -%
u

cenujeme v .teto souvislosti

ostoj našich kolegů ne Slovensk é

akademie véd, kteří svou resolucí podepřeli kandi'1 H u r u s. Smrkovského-., "ejde přece o to, zda m m í v této funkci bude 6ech nebo Sj-vák,
ale důležité je, zd

to bude představitel, který svou činností v po-

sledním roce dokáz/il, že je statečným bojovníkem za polednovou politi
ku."

, .
J

.sme překvapeni nepřipraveností předsednictví Ú7-KSČ m

z ici našeho státu, kt-.rá s.e projevil

foderali

tím, že předsednictvo nedalo

včas souhrnné konkrétní návrhy nej en na pož dováné funkce, ale i na o
soby, ktoré by je zastávaly. V současné době při s t--'lom odkládání voleb, které avzaručil: demo kr aticitý výběr zástupců lidu, je nutné, aby
.vedoucí místo ve státě byla obsazen- lidmi, kteří m Í jí důvěru obyv>» telstva a skýtají mu za své minulé práce záruky, že jsou schopni rc—
alisovat polednový vývoj za složitých dnešních podmínek. Jak dokazuje
řada vědeckých rozboru veřejného ní ně ní, mají z Českých politiků v celém státě důvěru ss. Svobod
.to jedině s, Dubček.

x Snrkovský a ze slovenských politika je

.?

0 tom dále svědčí i řadvreso^ucí str anických i společenských.

»

D O H O D A

\

§ 1/ Svaz vysokoškolského studentstva Cech 3 Mor?, v y /dále jen 3VS/
zastoupený Parlamentem 3Vo a Sdružení or ¿ani z ací detí a mládeže
České socialistické republiky /dale jen 30DM/ zastoupené radou
sdružení uzavírají nezi sebou tuto prozatímní dohodu.
§ 2/ Smluvní str :ny budou navzájem respektovat své programy o statuty /resp. stínový/.
§ 3/ Smluvní strany si kladou za cíl wtvářet podmínky pro démokn:I
.
tické a samostatní rozhodovaní organiz icí dětí a mládeže o proto odmítají jakékoliv formy oolitického nebo ekonomického

, ,

nátlaku jak vůči sobě navzájem, tak z vnějšku.
•

v

§ 4/ Smluvní strany respektují 1 bu^ou vždy respektovat zásadu
naprosté právní samostatnosti, rovnoprávnosti 3 dobrovolnosti
naplení nebo postihu jedné ze smluvních stran se obě strany
dohodnou na společném účinném postupu.
§ 5/ Smluvní strany mohou vstupov it do široích organizačních celků
a být ve svazku s jinými organizacemi.
§ 6/ Smluvní strany budou spolupracovat v úseku vnějších i vnitřních
informací a v oblasti hospodářské .a administr ativní. Hospodářské komise projedná 1 uz ivřj zvláštní dohodu podle hlavy VIII, .
§ 28 k statutu sdružení.
§ 7/ Smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem bezprostředně
informovat o své činnosti.
§ 8/ Smluvní strany budou spolupracov >t v hospodářské oblasti zejména
v rámci Hospodářské rady SODM-, jejíž práce se 3V3 zúčastní .s
plnými právy a povinnostmi.
§ 9/ SVS má orávo:
a) vysílat plný počet zástupců s hlasem rozhodujícím do Hospodář
ské r-/dy SODM;
b) vysílat plný počet zástupců s hl-.sem poradním do rady SODM;
c) předkládat návrhy na změnu nebo doplnění základních dokumentů SODM i jiné návrhy;
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d) úč-istnit se ustavujícího a mimořádných kongresů SODM;
e) v ridě SODM se přiznává SVS hlasovací právo při projednávání
všech otázek týkajících se SVS v rámci hospodářské spolupráce
/nopř. Hospodářská komise, hospodářské směrnice, rozpočet,
zřizování a činnost hospodářských a účelových zařízení,\rozdě- '
lování dotací a získaných prostředků, rozdělení n užívání majetku SODM, svolání mimořádného kongresu a pod./;
f) vysílit plný počet zástupcu s hl:isen rozhodujícím do revizní
komise SODM;
g) pověřenými zástupci se účastnit běžné práce všech orgánů SODM.§ 10/ Zástupci SODM mají právo se účastnit jednaní Farl"¡mentu SVS a
kongresu SVS jako hosté.
§ 11/ Orgány SODM nemíjí privomoc zasahovat do vnitřních otázek SVS
ani do jeho reprezentačních práv, a to ani v mezinárodní oblasti.
Tam, kde se bude jednat o -zastoupení všech organizací dětí
a mládeže /t.j. včetně SVS/ bude toto zastoupení vždy předem
konzultováno s SVS. Vpřípadš, že nebude dosaženo v tomto směru
dohody, je nutno tuto skutečnost vždy výslovně uvést.
§ 12/ SODM bere na vědomí, že:
a) pravomoci uvedené v § 7, 8, 9 "0 - e") , 11 předává Parlament
SVS předsednictvu SVS stejně j-^ko právo schvalovat dohody
uzavřené SVS a SODM;
b) parlament SVS má však právo měnit nebo rušit všechna rozhodnutí předsednictva SVS;
c) privomoc uvedená v § 9 f) p^tří do výhradní kompetence- dozorčí
rady SVS.
§ 13/ Každá ze saluvních strjn může po vyrovnání svých závazků k druhé
straně od této dhody odstoupit.
§ 14/ Tato prozatímní dohoda zakládá vztih SVS k SODM o platí do kongresu SVS /t.j. nejpozději 15.4.1969/, oo němž bude další členství
SVS v SODM znovu projednána mezi oběma stranami.
Za Radu sdružení organizací

Za Plrl^ment Svazu vysokoškolského

dětí a mládeže
Předseda
Místopředsedové

studentstvo
..;
V Praze dne 20.12.1968

/

Dopis všem těm, kteří pochopili, o co nánj šlo při stávce
Rodí se nová revoluční jednota, psali jsme v jednom z posledních
dokumentů naší stávky.
0 nutnosti jednoty ŕlnes hovoří mnozí. 0 nutnosti sjednotit stranu
na základě listopadového plén<a, o nutnosti jednoty společnosti, o nutnosti jednotně čelit tomu či onomu nebezpečí, těm či^oněm extrémům. Čím
to, že najednou je společnost zase nejednotná ? Kam se vypařila ona
grandiózní jednota srpnových dnů ?
Nemyslíme si, že tato otázka je dobře položena : Problém tkví jinde.
Jednota, po které se volá, je jednota kompromisy. Ti, kteří ji obhajují,
soudí, že stačí tu přidat, tan ubrat, tomu přisypat a onomu zas trochu
vzít; to, co z toho vznikne, Je podle nich to nejlepší, co vůbec může
být. Za kompromisnické názory, kceré jediné mohou být výsledkem podubnéhc postupu, se p^k vejde kdekdo- jak ti, kterým jsme důvěřovali dávno
před lednem, tak ti, kterým jsme nikdy důvěřovat nezačali. Ti, kteří
volají po jednute, ve skutečnosti shtějí, aby tímto způsobem získaný
výsledek pokládali všichni jednotně Z\ jediný možný, ne j šťastně jš.í,
spravedlivý á vůbec nejlepší. Kdokoliv bude o hodnotě takového výsledku
pochybovat - o hodnotě výsledku, který je nijaký, protože vyhovuje
všem - je okajnžitě kárán za to, že jednotu porušuje.
0 takovou jednotu nám nejde ! Jestliže někteří vedoucí představitelé cítí potřebu cbrušovat společná prohlášení, aby se za ně mohli
vejít, jestliže někteří mají špatné svědomí za to, co dělali během
srpna a chtějí sedět za společným stolem s těmi, kteří v té době dělali
to néjlepší, co dělat mohli, tak jim musí být jasno, že takovýmto způsobe m
si důvěru nezískají. Na rozdíl od politiků se mezi lidem neprojevily
různé názory na srpen. Lid x^eagoval na invazi zcela jednoznačně. Lid
tedy takové kompromisy nepotřebuje.
Jednota, o kterou náií j "e, je jednota všeho našeho lidu;ale na zákl-~ě
toho, co si lid sám zvolí - nikoliv na základě doporučení či poručení
někoho -jiného. Během studentské stávky se ukázalo jasněji než kdy
Jřív-e, že studenti si věru mají co říci s dělníky, že jim vlastně jde
o společnou věc. Konefně ie v praxi ukázalo to, po čem strana tak
dlouho volala: jednota dělníků a studentů, jednota dělníků a inteligence
V díle, které začalo během stávky, pokračujeme. Naše styky s dělníky S9 dál utužují. Podepsali jsme dohodu o solidaritě s kováky. Spo]upracujome
s Federací lokomotivních čet. Zcela otevřeně říkáme, že i nadále budeme
usilovat o co nejtěsnější svazky s dělnickou třídou.
Očekávali bychom, že tento konkrétní způsob sbližování různých
vrstev národa bude velmi^vítán. Očekávali bychom, že teto naše úsilí
bude chápáno jako přímá aplikace myšlenek klasiků marxismu. Očekávali
bychom, že strana uv í tá-v z ni ka j?l c í neformální jednotu společnosti.
Co však vidíme ? Na styk;' dělníků se studenty ,na styky studentů
s ostatní inteligencí je pojednou nahlíženo s podezřívavostí, přímo
s odmítáním. Vysocí představitelé strany a státu vyslovují svou "lítost"
nad tím, že studenti a kováči se uměli dohudnout. Nevíme, proč vedoucí
představitelé nedůvěřují dělnické třídě, Je snad mezi kováky málo komunistů? Je snad málo komunistů mezi naší inteligencí? Přesto se však
hovoří o potřebě "bránit horizontálním kontaktům", o nutnosti " čelit
nátlakovým skupinám". Takto podivný jazyk 3Í vytvořili ti, kteří nám
nevěří, když říkáme, že jsme ze svého nejhlubšího nitra přesvědčeni
o tom, že so ialismus je pro nás jedinou možnou, jedinou chtěnou
cestou. Ztratilo- li vedení důvěru v ty, které vede, nebylo by jednodušší, jak říká Brecht. , "lid rozpustit a zvolit nový" ?

Názory na to, je:: se dostat z krize, kcerou -ssio nezavinili,
mohou být různé. Růmcot názoru rauše týt i mezi politiky na straně
jedné a jednotlivým';- vrstvami společnosti na .-«raně druhé, Všichni pak
ale musíme považovaní za samozřejmé, že se toto rozdílnost bude projevovat veřejaě ; je toho zapotřebí nejen pťoto. abychom ř-i zachovali
svůj vlastní způsob myšlení, ale i proto, abychom nachovali rozumnou
podobu centrální politiky .Ti v. "realita"; kterou ~e dnes ohání kdekdo,
není důvodem pro tu, oby někdo podnikal krok/-, Jeř' -i lid odmítá, ale
pro to, aby hledal oporu v lidu při odmítání takových kroků.
JeT- .la obyčejných lidí dole, kteří jezdí do práce tramvají a
kupují nekvalitní zboží, jednota lidí, c kterých platí, že co na srdci,
to na jazyku, je onou revoluční jed.lotou: o které J-TI-- psali během
stávky. Od stávky uplynulo necelých šest neděl, a zrevu je tu pádný
důvod, abychom tuto jednotu znovu jaksepatří projevili.
Všichni- víijie, o čem je řeč. Samozřejmě,o Smrkovskéa.
Naučili jsme se nezapomínat. Nezapomínáme ani. na to, že soudruh
Smrkovský byl na jaře mezi prvními, kteří v Cechách pochopili nutnost
federalizace. Byl mezi prvními, kteří zdůrazňovali, jak nesmyslné byly
výsledky kupeckých počtů při počítání, na kolik českých náměstků připadne jeden slovenský. Byl mezi prvními,kteří zdůrazňovali nutnost
skutečně bratrského vztahu mozi oběma našimi národy. Dnes však isme
svědky neobyčejně špinavé hry. Vyložena konzervativní síly, jakož
i všichni ostatní. kterým vadí, že Smrkovský uděxai z parlamentu parlament, 3e spojili - at až jsou 7 Čech nebo zo Slovenska ••• aby právě
v jeho případě znovu použili kupeckých počtů, lneš už jiip nejd^- jen
o to, aby si pozice udržovali lidé neschopní, a^o dokonce, aby schopní
lidé odcházeli. *
Spolu se všemi ostatními čestnýsi lidmi jsme přivítali federalizaci jako neobyčejně závažný pokus'v řečit národnostní .problém,
který bohužel i v socialistických státech zůstal vět '-r\ncľu %>rdým oříškem. Zcela jednoznačně jsme se postavili za to, r .by si každý národ
rozhodoval o svém osudu. Budeaje .se všajc stavět p^éti + cmo , aby se
naprosto správných zásad demagogicky zneuživ lo pro c /le některých
"realistických"politilců. V této době. která je r r oba naše národy
tak vážná, musí v čele státu stát ti najlepší z nejlepších, ti, kteří
obstáli v těch nejtěžsích zkouškách, ať je to Slov.' k neho Polák,
Čech nebo Mažar. Bylo by tím nejsmutnějším, kdybychom trpně dopustili,
aby ze svých míst odcházeli ti, kterým jsme vořili již před lednem ,
zatímco by zůstávali ti, kterým jsme nevěřili oni před srpnem.
Vidíme jen jednoho možného kandidáta pro funkci přeáasdv Federálního
shromáždění - tímto kandidátem je soudruh Josef Smrkovský.
Znovu zdůrazňujeme : Nebudeme mít žádneu důvěru k těm,
kteří při praktikování své odsouzeníhodné, kabinetní politiky si budou
rozdělovat významná místa jako válečnou kořist. -- jedno mně. druhé
tobě - aniž by přitom naslouchali hlasu zdola. Když dnes znovu začínáme slyšet slova, která jsne už chtěli zapomínat jakc mučivou noční
můru, cítíme nutnost- podtrnout jedno : Lidé v Cechách a na Slovensku
už neupadnou dc oné pasivity, neuzavřou se už do onoho krunýře mlčení,
který umožní jiným, oby jejich jménem dělal cokoliv se mu zlíbíJsme často odkazováni na reálné možnosti, kter' z> hranují tomu .i
onomu, -asi lidé však prošli v posledn?lm půlroce mnohou zkouškou,
během kterých dokázali i zdánlivě nemožné. Tento argument na nás
tedy neplatí vždy a všude.

Nová revoluční jednot?, dělníků, inteligence rolníků a studentů
která měla svůj počátek v odporu pro-či c i zí c-ic- ¡pani a ave důstojné
pokračování vo všestranné podpore studentské stávky dnes znovu zdůrazňuje svou sílu. ^edno si však uvědomme: ¿akko •.!>• důležitá je dnes •
otázka Josefa Smrkovského, je to přece jen 1 otázka e mnohých, o které se budenie mu s P prát, ífiaché z dalších jtm? uvadly v : ešich 10 bodech.
Jde však o mnohem více? Jde o tc, zda budeme ve svém ^ á t ě vládnou my,
čtrnáct milionů lidí, kteří si budou chtít říkat všechno z očí do očí,
a nebo zda nám bude vládnou vrstva stále užší a užěx, metodami, které
nám budou stále cizejší a cizejší. Josef Smrkovský, v čele Tederálního
shromáždění je jedním z faktorů- které budou podstatně překážet té
druhé možnosti.

Předsednictvo Svazu vysokoškolských
studentů Cech a Moravy.

29. prosince 1968.
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Přehled jednání předsednictví SVS v prosinci 1968
Pooa. s V přehledu jsou z i hrnuta i zcel a"soukromá" jednán 1 ~ ' at/4ľr\íni .
parlamentními a politickými p*< r st ¡viteli.
2el2. Kadlec (delegace P3VS Gebauer, Holeček, Kovanda, Prokeš, Mravec.
Polanský, Burk^c-kij, Dubový) ~ jednáni na Mo o zprávě MŠ vládě
- o naší stávce. Zápis rozmnožen

• rozeslán.

10.12. Kadlec (delegice PSV3 á AVPS) - pouze ujištění o naprosté podpoře Í žádost o setrvání v úřaděa
10,12. Rézl (ôelegeae FSVS Dymáček, Gébauer, Kcvanca, Dolanský, Rybář,
Púčik) - jednání o nové vládě. o Kijevě, o stávce apod.
Zápis Qerozmncžen v držení kol. Polanského,

\

10.12, Erb :n (Dymáček, Gebauer) - o tomtéž soukromě, 0 doplnění ČNR.
v

11.12. Poledňák a 5 poslanci NS (Dymáček.. Mravec, Horák. Prokeš, Vičar,
Seiinger, Staníčeic, Dušek) - vzájemné informativní beseda o tomtéž před plánem UV KSČ, Zajím vá mvšlenka : vedoucí roli mohou
převzít zpolitisov né odbory

dělnická tříd . u moci de f :cto.

14.12. Kadlec (delegace parlamentu 3VS) - pozvání na parlament. Na parlamentu informace o situaci, proč Kadlec obchází«
17.12. Černík, Colotko (Dymáček, Gebauer.- Eol?naký, Müller, Tůma) informace a domluva příští, delší schůzky. Zápis rozmnožen»
18.12. Císař (Rybář. Holeček) ~ kvůli našim kandidátům do ČNR.
19.12. česká část UV NF -- Erb an (delegace ustavujícího kongresu 30DM,
Dymáček) - kandidáti všech organizací dětí a mládeže do ČNR,
prošli Gebauer a Vokrou.hlic&ý,
20.12. Kadlec (Dymáček) - soukromý pohovor po tiskové konferenci.
21.12, Černík, Erbon (delegace FSVS Dymáček, Gebauer, Rybář, Dolanský,
Holeček, Púčik) - jednání o Smrtovskám, dohodě SV3 s odborovým
svazem kováků, situaci a o postupu oficiálních orgánů i SVS.
Předběžný zápis rozmnožen, detailní zápis pouze v 15 exemplářích
čeká na autorizaci Černíkem.
29.12, Kadlec (Dymáček. Prokeš) - soukromý pohovor po tiskové konferenci*
'

'

'

~

Blíže se informujte na SVS nebo u jmenovaných kolegů. Zápisy tamtéž.
i
/

3,1.1969 Mikové (delegace PSV3 Dymáček, Kovanda, Mra?ec, Prokeš, Horák,
Gebauer a 6 členů politické skupiny PJVS), Zápis rozmnožen.
Zpracoval : Prokeš

}

Stanovisko PSVS ke článku Ľudovíta Vlašiča "Poeddie študentského
štrajku" (Nové slovo č. 26/1968)

- Po přečtení Článku Lľ Vlašiča "Pozadie študentského- štrajku" otištěného v týdeníku. Nové slovo č. 26/1968 musíme1 konstatovat, že autor tohoto článku- nepochopil smysl a cíle -listopadové stávky vysokoškolských studentů.
- A í už to byla špatná informovanost nebo záměr, považujeme za nutné,
ostře se ohradit proti podobnému způsobu zkreslování skutečností.
- Uvádímôupro.tc? ňěkteré nepravdivé informace..na pravou míru.
i
- Prohlašujeme, že pře-sednictvo SVS chápe Akční výbor pražských studentu jako výkonný orgán, jehož úkolem byla organizace n řízení celé -akce na území Prahy, že oba orgányúzce spolupracovaly před stávkou, v jejím průběhu i pak. Tím je dán charakter jejich vzájemných
vztahů..
- Po vyhlášení stávky studenty z vysokoškolských center z Čech- a Moravy a po jejím za h á jen ŕ- olomouckými studenty vyhlásilo PSVS 15.11.68
třídenní stávku vysokoškoláku na území českých zemí. Myšlenka na
stávku nepřišla ze zahraničí ani z. ..podsvětí, ale od slcvensjych
studentů z. Nitry, a my jim chceme za tuto iniciativu poděkovat.
- Okamžitě po vyhlášení akce 15. 11. jsme o tom osobně informovali
členy předsednictvaZVS v Bratislavě i předsedi ČSUV Jana Procházku,
člena TJV KSS* ^emáme ani právo ani chuí pátrat, proč o tom slovenské vysokoškoláky včas neinformovali.
- Ostatní nepravdy, které se v článku vyskytují, nepovažujeme za důstojný joáklad pro polemiku, ^omníváme se, že podobné články rozhodně nepomáhají ke vzájemnému přátelství a porozumění Čechů a Slováků
a bvli bychom rádi, k yby byly zveřejňovány jaiom ověřené informo-

ce o studentském, hnutí v českých zemích, které jsmé kdykoli ochotni
poskytnout. "

v
. V Próze dne 11. 13. 1968

Předsednictvo Svozu vysokoškolského studentstvo
Čech o Morový,
'
Akční výbor prožských studentů

Poznámko: Tento text je návrhem tiskové opravy v intencích zákona
81/66 Sb. §19 odst. 1 .i 3. V případě, že nám nebude vyhověno v zákonné lhůtě, (§ 19, odst. 3 a 4), použijeme ustanovení § 20, odst. 1.

Usneseni společného zasedána! PSVS a PJVÁ v Brně 5. 1. 1969
A) Prozatímní dohoda o SsÚV zůstává nadále v platnosti.
B ) ČSÚV je chápán jako koordinační orgán, který nemá politické pravomoc
ci.

.

...

C).-Pověřuje se 4členná skupino, jejíž členy delegují obě předsednictva,
aby zpracovala e do- konceledna předložila oběma předsednictvům
návrh ha řešení členství v MSS,- do konce února návrh řešení ČSIJV
a koncepce vzájemných styků.

Bulletin Průšvih - úřední věstník Svazu vysokoškolského studentstva
Sech a Moravy,. Vydává předsednictvo- SVS pouze pro
vnitřní potřebu organizace, rozšiřuje sekretariát
SVS. Odpovědný redaktor Miroslav Prokeš.
Ročník 1968/69, čísla 4, vyšlo 10. 1. 1969

|§ÁTELÉ_DĚL|ÍCI_Ä_Z^fcTANGX.sivejú :
Od stu den-té? -é st ; vky upi"aul a
st týdnů. Studenti
v ní Vyjádřil: svůj.néaar na aei.kovou politickou situaci v
naší zemi. •Peset požadavků naší § t á v % jste přijali s pochopením. 7 současné* dob :- známe již vyjádľu.í vlády k této stávce. Je nejanně, uhýb ave a. naprosto opomíjí našich deset požadavků. Proto s ním nemůžeme souhlasit.
Také celý život naší země se stále' "íc a víc ad těchto
požadavků vzdaluje tím , že :
- • lo Půd nebylo ~:ar ove'no d s tur ápln'ho Odchodu cizích
- neůst 'le ubývá informací o činnost . vlády a všech
centrálnícn orgánů
- lidé- kteří ztr? til: lůvěru národa, setrvávají ve svých
funkcích a naopak l i d é . k t e ř í dúv'ru mají. jsou z funkcí postupně vyalaaováni nebo je nemohou vykonávat proto,
že nejsou sami d o s t a t e č n ě lni oračvárí:- demokrationost a iniciatíva kiaí je neustále potlačována.
- pojem "tvrdá reexita" z d-stává jen frází. Jsme přesvědčena. že kdyby nám naši paedet
' telé upřímně a naplno řekli, co vše je obsahem tohoto a jiných slov, chápali bychom daleko snáze jejich činy a prohlášení.
Naše generace převezme zanedlouho správu této společnosti. Proto se už nyní nemôžeme smířit s nejasnostmi a pokrytectvím; které nás obklopují
pozdvihujeme znovu svůj
hlas, Domníváme se, že stú&ni.ska stá" -a by tentokrát už neměla potžeh'ý ohlas. R©zhodli jsme a ; proto použít důraznějšího prostředku ;
iíy, posluchači brněnské filosofická fakulty dnem 13.1.
t.r. přerušujeme na masíč své studiem. Veškseré studijní povinnosti se tím o měsíe p.^ouv-a.jí-, Tem, mimo jiné, -znamená,
že se nám o měsíc krátí letní p r á z d n i n y *
Dobu-měsíčního v o l n a v y u ž i j e m e k praoovní brigádě v
továrnách. K-omé toho, ¿e pocážeiae národnímu hospodářství a
také vlastní kapse, budeme v denním "tyku s dělníky, což doufejme acmôže s konečnou platností objasnit vzájemné názory
na s±ifuaci.
Obracíme-se i na ostatní vyeoké školy Sech a Moravy s
výzvou : následování.
D o u f á m e , ěe na" e akce najde i e V á s pochopení a v a n á s ,
,1 'Spon na krátkou dobus jednoho měsíce přijmete mezi sebe.
Tento měsíc bude prospěšný jak pro nás. tak pro Vás.
Děkujeme Vám.
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