Zvláštní Q listin VOV Č3M Praha o situaci kole©? Jiřího Müllera»
Člena přeisedni • - íysv-k o školského obvodního výboru ÖSM v Praze
*
: • -4 • 22o a 23o 2 2«, 1966 by" Jiří Müller z rozhodnuti předsedrni.ri.va Městskéh. výboru ČSM Praha vyloučen z ČSM„ z ro^.odnutí
děkana fakulty strojního inženýrství byl vyloučen se studia na FSI
a byle tr i oznámen ,, že během ledna 1967 bude povolán do základní
vojenské službyo
¿do 5e Jiří M ú 11
V doběe kdy v květnu 1966 přerušil své studium» byl a t ud entern
4o ročník-- fakulty strojníhb inženýrství ČVUT v Praze» nositele
Řádu republiky9 ekonomického směru<>
členem ČSM je od roku 1958« V průběhu své svazácké činnosti pra«
coval rok jako předseda dílčího výboru ČSM na FSI ČVUT, dva roky Jakí tajemník kolejní rady Hlávkovy koleje» tři roky jako člen FV ČSM
/později STAR ČSM/» tři roky jako Sien redakce Bucharu, fakultního
časopise Í3M na FSI CVUT» rok jsko jeho šéfredaktor» rok "byl č len eis
Vysokoškolské rady UV ČSM* Třetím rokem je členem Vysokoškolského výboru 5Sto v Prase a druhý rok je v předsednictvu tohoto orgánu« V dobe -y/loučení, z C SM b;yls kromě posledních dvou funkcí, členem komise
jedenáctvi
VSR UV Uoiüi a členem studentského výboru pro pomoc V^etna„ V téže době kandidoval•za svou základní organizaci na člena
ÚV ČSMo
Za své zřejmě bohaté činnosti ve vysokoškolských orgánech nejrůznějšího stupně je dobře znám nejan studentům vlastní fakulty a široký
vrstvám všech studentů pražských; jeho jméno znají i studenti po celé
republice -= zejména jakožto zástupce skupiny kolegů ze STáRu FSI a z
VOV &SM Praha» kteří jeho ústy tlumočili I c celostátní konferenci vy«
sokoškoláků diskusní přispěvek^ zabývající se nevyhovující strukturou
'a obsahem práce ČSM» zároveň s návrhy na řešení těchto nedostatků®
lhcete-li si tyto myšlenky přiDomenout, odkazujeme vás na Studenta
čo 4/1966, kt
erý příspěvek otisklo

Městský výbor ČSM zdůvodňuje vyloučení J. Muliera
23c 12c 1966 bylo předsednictvo VOV ČSM Praha seznámeno na svém
zasedání ústně s rozhodnutím iiěste výboru ČSM® So Vobořil, přecjs^da
AiV CSMj tlumočil důvody vyloučení zhruba takto i /Dlužno připomenout,
ži písemně nebyly do dnešního dn<í žádné materiály nikomu předloženy;
s 0 Jira8 tajemník MV ČSM, však konstatoval, že následující záznam
v podstatě odpovídá původnímu ústně předloženému materiálu/,,
"V* '••vé činnosti v ČSM se zabýval různými úvahami o politionosti
a vztahu KSC a ČSMĎ Na řešení úkolů se příliš nepodílel c Na semináři
fakultních časopisů vystupoval proti KSČ0 Pod jeho vedením byl připra
ven íiskusní příspěvek na Celostátní konferenci vysokoškoláků, vs
r-
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kterém jako hlavní princip pojitičnosti ČSM žádal oponenturu
vůči str-sn^ Své názory uplatňoval i ve všech orgánech VOVř
.ýcit byl zvol en0 V jejich smyslu se snažil ovlivňovat x konferenci VGVo
Zúčastňoval se besed na Čínském velvyslanectví, kde se promítaly filmy a hovořilo se o územních otázkách» o Vietnamu a o kulturní revoluci o Organizátory těchto besed jsou někteří tudr at:
Na FSI je to skupina studentů spolu se soudruhem Mull*rem0 Námit=
ka, že chtěli získat autentické informace, je neopodstatněné, protože náš tisk poskytuje dostatek příležitostí se s nimi seznámito
Tito studenti byli odpovědnými pracovníky upozorněni,
tato Činnost není správnáo Soudruh Müller neinformoval VOV o svých záměrech
Jeho činnost byla činností ilegální0
Se soudruhem Mullerem bylo mnohokráte hovořeno stranickými a
svazáckými funkcionáři0 Přesto se svých názorů nevzdal a pokračoval ve vytvářeni frakční skupiny proti straněo Chování a počínání
soudruha Müllera je v rozporu se stanovami ČSM 0 "
Po takto tlumočených informacích požádal© předseunictv - VOV
o předložení písemných materiálů do 110 1» 1967» aby mohlo zhodneti
dosavadní práci kolegy MÜllerao
27o 12o 1966 obdržel J 0 Müller povolávací rozkaz? podle kterého se měl hlásit u svého útvaru již 5° 1» 1967» tj o ještě před
konečným vyřízením otázky jeho dalšího studiao
Co následovalo na předsednictvu VOV
4o lo 1967 se sešlo předsednictvo VOV a bylo kolegou Mullerem seznámeno s jeho odvoláním k rektorovi ČVUT proti jeho vyloučení z FS
Předsednictvo se rozhodlo podporovat toto odvolání a přiložit hodno
cení práce kolegy Müllera za dobu jeho působnosti na VOVo Pověřilo
kolegy Ditricha, Laštůvku a Petříka vypracovat toto hodnocení do
11 o lo 1967° Kolegovi Kymličkovi, předsedovi VOV Č SM Praha}, uložil',
informovat PVOV koncem ledna o stavu projednávání záležitosti kolegy Müllerao
Zároveň bylo předsednictvo seznámeno s odvoláním kolegy Mu
ra k
tfV CSMo V tomto odvolání J o Müller pečlivě vyvrací Jeá&;isa.'íáv bed
obžaloby, na základě které byl vyloučen z ČSM a poukazuje na systematické užívání překroucených faktů m\ zjevných nepravdo Př ed-sedni--m
konstatovalo, že do nástupu kolegy Mullera do základní vojenské
služby nebyly poskytnuty žádné další materiály, na základě kterých
byl vyloučen z CSM, ani PVOV, ani Jo Müllerovi samotnémuo PVOV pr•-.•
to nezaujalo konečné stanovisko° V usnesení předsednictva se praví
že "za okolností, kdy Jo Müller odchází na vojnu, kdy materiály
a argumenty poskytnuté MVj5SM se PVOV jeví jako nedostačující, je
PVOV nucenoyvyslovit Jo Mullepevi morální podporu a pdpořit i j ehe
¡'volání k ÚV ČSMo" Vyhradilo si však zároveň právo upravit & upřeš
nit své rozhodnutí v případě dodání dodatečných důkazů a materiá,lů?
týkajících se jeho obvinění, a po dokončení jeho komplexního h-..i dnot*ní na PVOV
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5olol967 byli o -tázkou kolegy Mullera seznámeni předsedové
kladních organi
na fakultách, v souladu s rozhodnutím PVOV
z 23ol2ol9660 5o. Íra zde nřednesl tsv0 "Informaci" o vyloučení
JoMullftra* kterou vypw- val -sekretariát MV ČSM, a které se značně
liší 0 původní obžaloby«
Ílolôl9ô7 posoudilo PVOV návrh hodnocenís vypracovaný jíž zrnině«
nými kolegyb Té
3kupině bylo uloženo zhodnocení doplnit a pře«
pracovat podle připomínek ostatní' h přítomných .členů PVOV« a v
celené formě je pak předložit llv ČSM a rektorovi ČVUT,, nositeli
ádu republiky«
Předsednictvo se dále rozhodlo svolat na I80I0 momor-ádné 2ase=
dání Vysokoškolského obvodního výbc 'u9 na kterém by plénum seznémilo s celou otázkou«
Plenum^VOV^ČSita Praha=
se sešlo 18olol9670 Písemné mater\ályř zdůvodňující rozhodnutí
předsednictva MV GSM o vyloučení kolegy Mullera ze --vazu mládeže nebyly do té doby poskytnuty» Tajemník MV ČSísi s« J 0 J/rap
před&esl plénu výše zmínánou MInformaci™9 avšak ve zkn ácené podobě o Kolega Holeček s®znémil plénum s odvoláním kolegy Míillera
k UVSI>23MO Předsednictvo seznámilo plénum se svým hodno sním kolegy Míillera« Tento pí se.oný materiál mají všichni členové V0Vo
Dlouhá několika hodinová diskuse vyústila v toto usneseni oléna
VOV ČSM Prahao
"Plénum VOV CSM P aha žádá plénum MV ČSM Praha o revizi usnesení
předsednictva MV SSM ve věci vyloučení Jiřího jaullera z ČSM, z
důvodů zásadního nesouhlasu s takovýmto rozhodnutím ř neboí je
považuje za absolutně nesvedstatněné«
Zároveň plénum VOV ČSM žádá plénum MV ČSM o přizvání Jiřího Mulle--ra, zástipců pléna VOV a zástupců STARu F3I na toto jednání o"
Další závěry pléna VOV byly ty ňo s
a/ Plénum považuje J 0 Mullera za člena VOV a PVOV ao wř:.a en'
odvolání k UV ČSMo
b/ Ukládá informovat FV o průběhu jednání pléna VOVo C snůa
pléna ukládá informovat jakýmkoliv způsobem nejširsí studen
veřejnost o stanovisku VOV k případu Jo Mullep0
c/ V Bulletinu VOV publikovat stanovisko VOV. požádat plamně
příslušné orgány o přijetí odvolání JoitfL současně $ . ďn-ocením
JoMoj, které plénum VOV tímto schvaluje«
d/ Zašle písemné zdůvodnění žádosti tfv ČSM a požádá v l ; ,v .vyřízení odvolání J0M0 ( doloží hodnocení JoM«, vypracované PVOV^j
e/ PVOV se ukládá vydat během 10 dnů privní číslo Bulletinu lež
bude obsahovat informace a stanoviska k případu Jo Mullsr*.
f/ Zašle Jo Mullerovi děkovný dopis za jeho prácí v organizací*
opis dopisu zašle na vojenskou posádku«"
Předsednictvo VOV ČSM
Prah*

