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Rodí se nová revoluční jednota, psali jsme v jednom z pohledních dokumentů
naší stávkyo
0 nutnosti jednoty dnes hovoří mnozí0 0 nutnosti sjednotit stranu na základe listopadového pléna? o nutnosti jednoty společnosti, o nutnosti jednotně
čelit tomu, či onomu nebezpečí, těm či oněm extrémům® ěím to, že najednou je
společnost zase nejednotná1? Kam se vypařila ona grandiózní jednota srpnových
dní?
Nemyslíme si, že tato otázka je dobře položenas Problém tkví jinde. Jednota, po které Be'volá, je jednota kompromisu. Ti kteří ji obhajují, soudí, že
ataŽí tu přidat, tam ubrat, tomu přisypat a onomu zas trochu vzít: to, co z to^sníknes je podle nich to nejlepší, co vůbec může být,, Za kompromistické nábory., které jediné mohou být výsledkem podobného postupu, se pak vejde kdokoli;
jak ti, kterýa' jsme důvěřovali dávno před lednem, tak ti, kterým jsme nikdy důvěřovat nezačali. Ti, kteří volají po jednotě, ve skutečnosti chtějí, aby tímto
žpS.sobem získaný výsledek pokládali všichni jednotně za jediný možný, nejšíastaějěif spravedlivý a vůbec nejlepší. Kdokoliv bude o hodnotě takového výsledku
pochybovat - o hodnotě výsledku, který je nijaký, protože vyhovuje všem - je
okswžitě kárán za to, že jednotu porušuje.
0 takovou jednotu nám nejde! Jestliže někteří vedoucí představitelé cítí
potřebu obrušovat společná prohlášení, aby se za né: 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*1 to nejlepší, co dělat mohli, tak jim
musí být jasno, že takovýmto způsobem si důvěru nezískají. Na rozdíl od politi!ků se mesi lidem neprojevily různé názory na srpen. Lid reagoval na invazi zce•1» jednoznačně. Lid tedy takové kompromisy nepotřebuje.
Jednota, o kterou nám jde, je jednota všeho našeho lidu, ale na základě
tohój, co si lid sám zvolí, nikoliv na základě doporučení či poručení někoho jiiuéhoo Během studentské stávky se ukázalo jasněji než kdy dříve, že studenti si
věru mají co říci s dělníky, že jim vlastně jde o společnou věc. Konečně se v
praxi ukázalo to, po čem strana tak dlouho volalas jednota dělníků a studentů,
jednota dělníků a inteligence. V díle, které začalo během stávky, pokračujeme.
Naše styky s dělníky se dále utužují. Podepsali jsme dohodu o solidaritě s kováky. Spolupracujeme s Federací lokomotivních čet. Zcela otevřeně říkáme, že i nadále budeme usilovat o co nejtěsnější svazky s dělnickou třídou»
Očekávali bychom, že tento konrlltní způsob sbližování různých vrstev národa
bude velmi vítán. Očekávali bychom, že toto naše Ú3Í1Í bude chápáno jako přímá
aplikace myšlenek klasiků marxismu. Očekávali bychom, že strana uvítá vznikající
neformální jednotu společnosti.
Co však vidíme? Na styk dělníků se studenty, na styky studentů s ostatní
¡inteligencí je pojednou pohlíženo s podezřívavostí, přímo s odmítáním. Vysocí
představitelé strany a státu vyslovují svou "lítost" nad tím, že studenti a
váci se uměli dohodnout. 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 äcupinám". Takto podivný jazyk si vytvořili ti,
kteří nám nevěří, když říkáme, že jsme ze svého nejhlubšího nitra přesvědčeni
o tom, že socialismus je pro nás jedinou možnou, jedinou chtěnou (Jestou. Ztratilo-li vedení důvěru v ty, které vede, nebylo by jednodušší, jak ?$cá Brecht,
?lid rozpustit a zvolit nový"?
Rodí se nová revoluční jednota, psali jsme v jednom z posledních dokumentů
naší stávky.

O nutnosti jednoty dnes hovoříranozío0 nutnosti sjednoti stranu na základě listopadového pléna, o nutnosti jednoty společnosti, o nutnosti čelit jednotně tomu či onomu nebezpečí, těm či oněm extrémůmo čím to, že najednou je společnost zase nejednotn»? Kam se vypařila ona grandiosní jednota srpnových dní?
Nemyslíme si, že tato otázka je dobře položena; problém tkví jinde. Jednota, po které se volá, je jednotou kompromisu,. Ti, kteří ji obhajují soudí, že
stačí tu přidat, tam ubrat, tomu přisypat a onomu zase trochu vzít; co z toho
vznikne je poéle nich to nejlepší, co vůbec může být« Za kompromisnické názory, k
které jediné mohou být výsledkem podobného postupu se pák vejde kdekdo; jak ti,
kterým jsme důvěřovali dávno před Lednem, tak ti, kterým jsme nikdy nedůvěřovali
či důvěřovat nezačli. Ti, kteří volají po jednotě, ve skutečnosti chtějí, aby
tímto způsobem získaný výsledek pokládali většinou všichni jednotně za jediný možný , nejšíastnější, spravedlivý a vůbec nejlepší« Kdokoliv bude o hodnotě takového výsledku pochybovat - o hodnotě výsledku, který je nějaký, protože vyhovuje
všem - je okamžitě kárón za to, že jednotu porušuje»
0 takovou jednotu nejdel Jestli někteří vedoucí představitelé cítí potřebu obrušcvat 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 nejlepší, co dělat mohli, pak jim musi být jasno, že takovýmto způsobem si důvěru nezískají» Na rozdíl od politiků se mezi lidem
neprojevily různé názory na srpen» Lid reagoval na invazi zcela jednoznačně. Lid
tedy takové kompromisy nepotřebuje.
Jednota o kterou nám jde, je jednotou všeho našeho lidu; ale na základě toho, co si lid sám zvolí - nikoliv na •ák&cLdě doporučení někoho jiného. Během studentské stávky se ukázalo jasněji než kdy dříve, že studenti si věru maji co říci
s dělníky, že jim vlastně jde o společnou věc. Konečně se 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 se
dále utužují.
Podepsali jsme dohoAj © solidaritě s kováky. Spolupracujeme s Pederací lokomotivních čet. Zcela otevřeně říkáme, že i nadále budeme usilovat o co nejtěsnější svazky s dělnickou třídou. Očekávali bychom, že tento konkrétní způsob sbližování nižných vrstev bároda bude velmi vítán. Očekávali bychom, že toto úsilí
bude chápáno jako přímá aplikace myšlenek klasiků marxismu. Očekávali bychom, že
strana uvitá vznikající neformální jednotu společnosti.
Co však vidíme? Na styky dělníků se studenty, na styky studentů s ostatní
inteligencí je péjednou nahlíženo s podezřívavostí, přímo s odmítáním. Vysocí představitelé strany a státu vyslovují svou lítost nad tím, že se studenti a kováči
uměli dohodnout. Nevíme, proč vedoucí představitelé nedůvěřují dělnické třídě.Je.
snad mezi kováky málo komunistů? Je snad málo komunistů mezi naší inteligencí?
Přesto se však hovoří 0 potřebě "bránit horizontálním kontaktům", o nutnosti "če lit nátlakovým skupinám". Takto podivný jazyk si vytvořili ti, kteří nám nevěří
když říkáme, že jsme ze svého nejhlubšího nitra přesvědčeni o tom, že socialismus
je pro nás jedinou možnou, jedinou chtěnou cestou. Ztratilo-li vedení důvěru v ty,
které vede, nebylo by jednodušší, jak říká Br^cht "lid rozpustit a zvolit nový"?
Názory na to, jak se dostat z krize kterou jsme nezavinili mohou být různé. Různost názorů může být i mezi politiky na straně jedné, a jednotlivými vrstvami Bpolečnósti na straně druhé. Všichni pak ale musíme považovat za samozřejmé,
že se tato rozdílnost bude projevovat veřejně; je toho zapotřebí nejen pro to, abychom si zachovali svůj vlastní způsob myšlení, ale i pro to, abychom zachovali rozumnou podobu centrální politiky. Tzv. "realita", kterou se dnes ohání kdekdo, nmní
důvodem pro to, aby někdo podnikal kroky, které lid odmítá, ale protid^jaby hledal
opo^u v lidu při odmítání takových kroků.
Jednota obyčejných lidí dole, kteří jezdí do práce tramvají a kupují nekvalitní zboží, jednota lidí, o kterých platí, že co na srdci to na jazyku je onou revoluční jednotou, o které jsme psali během stávky. Od stávky uplynulo necelých
šest neděl a znovu je tu pádný důvod, abychom tuto jednotu znovu jaksepatří projevili.
Všichni víme, o čem je řeč. Samozřejmě, že o Smrkovském.

Naučili. ,Í8Tn« se assapomínat. Nezapomeneme ani na to, že soudruh Smrkovský
byl na _iařk ro.mi, kteří v Čechách pochopili nutnost federalizace. Byl mezi orrnim <t*ř- zdůrazňovali, jak nesmyslné byly výsledky kupeckých počtů při
ponítánxp na :olik .z^sik^^i'.
náměstků připadne jeden šloirfaský® Byl mezi prvními, cteří sduražnc.val: nutnost skutečně bratrského vztahu mezi oběma našimi národy.
-'šak jgmí svědky neobyčejně špinavé hry. Vyloženě konzervativní síly,jakož i věialmi ostatní irterým vadí, že Smrkovský udělal z parlamentu parlament se
spojil?- a? už jsou s 5ich n«bo ze Slovenska, áby právě v jeho případě znovu použily kupeekýsh počtů« Dn-ís už nejde jen o to, aby pozice udržovali lidé neschopní,
ale dokonce, aby schopni lidé odcházeli»
Sp^V:
všemi ostatními čestnými lidmi jsme přivítali federalisaci jako
nebyčejně sávažný pokus vyřešit národnostní problém, který bohužel i v socialistických státech zůstal většinou velmi tvrdým oříškem. Zcela jednosnašgž
-se
postavili za ±o9 áby si každý národ rozhodoval o svém osudu. Budeme se však stavě tpr'v:-, i toau, aby se naprosto správných záaad demagogicky zneužívalo pro cíl«
některých "realistických"podnikô. V této době, která je pro bba naše národy tak
vážná,, musí v čele státu stát ti nejlepší z najlepších, ti kteři obstáli v těch
nejtěžších skouškách, aí je to Slovák nebo Polák, Čech nebo Maäar. Bylo by tím
nejsmutnějším, kdybychom dopustili, aby se svých míst odcházeli ti, kterým jsme
věřili již před Lednem, zatímco by zůstávali ti, kterým jsme nevěřili ani před
srpnem. Vidíme jen jednoho možného kandidáta pro funkci předsedy Federálního
shromáždění - tímto kandidátem ge soudruh Josef Smrkovský.
Znovu zdůrazňujemej Nebudeme mít žádnou 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 znova začínáme slyšet slova, která jsme už chtěli zapomínat jako tíživou noční můru, cítíme nutnost podtrhnout jedno: Lidé v Čechách a na Slovensku už neupadnou do oné pasivity, neuzavřou se do onoho krunýře mničení, který umožni jiným, aby jejích jménem dělali cokoliv se jim zlíbí. Jsme Často odkazováni na reálné možnosti, které zabraňují tomu či onomu. Naši lidé však prošli
v posledním půlroc^mnohou zkouškou, během které dokázali zdánlivě nemožné. Tento
argument :aa nás neplatí vždy a všude.
Nová revoluční jednota dělníků, inteligence, rolníků a studentů, která
měla svú.i počátek v odporu proti edzí okupaci a své důstojné pokračování ve všestranné podpoře studentské stávky dnes znovu zdůrazňuje svou sílu. Jedno si však
uvědomme s Jakkoliv důležitá je dnes otázka Josefa Smrkovského, je to přece jen
jenom jedna otázka z mnohých, o které se budeme muset prát. Mnohé z dalších jsme
uvedli v našich dešti bodech. Jde však o mnohem více; jde o to, zda budeme ve svém
státě vládnout my, čtrnáct milionů lidí, kteří si budou chtít říkat všechno z o=
čí do ožij anebo zda nám bude vládnout vrstva stále užší a užší, která nám bude
stále cizejší a cizejší. Jcsaf Smrkovský v čiti« Fedrálního shromáždění je jedním
z faktorů, které budou podstatně překážet té druhé možnosti.

20.12.1968

Předsednictvo Svazu vysokoškolských
studentů Čech a Moravy.

TELEGRAM
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delegace čso studentů v Moskvě
ri moskva 17, prosince / zpravodaj čtk / - delegace československého ústředí vysokoškoláků, xedó&áTjeho £ře£si3eu janem procházkou, v níž jsou představitelé
českého i slovenského svazu vysokoškoláků, zahájila v úterý 1J. prosince na ústřed
ním výboru komsomolu v moskvě jednání s představiteli sovětských studentý.
obě strany vyložili svá stanoviska k otázkám, které je zajímají, v jedná
nich bude delegace pokračovat ještě v moskvě a později za pobytu zástupců sovětr."
ských studentů v časr.
čs. delegace v úterý navštívila moskevskou státní universitu a rozmlouvá
la se studenty a profesory.
zm/tk

vain

( toto je doslovné znění dálnopisu z Moskvy)

Tato zpráva nás úplně šokovala. Mezi jednotlivými vysokoškolskými centry
létaly zmatené dotazy: kdo tam vlastně jel, kdo to schválil, koho zastupují?
Delegáti parlamentu SVS, který skončil své jednání 15. prosince o ničem nevěděli. Ani my dodnes nevíme o co šlo avšak doufáme, že nám předsednictvo SVS nezůestane odpověS dlužné. Jak dlouho ale na ni máme čekat?!

KISSTOR

TELEGRAM EX POST
o.

DOČKALI" JSME' SE,
Uvedomujem si, že problematika rozoberaná v článku "Slovenská situácia"
/Elixír č.3. reč. XI/ je širak^. Tých pár
riadkev, ktoré by som k nim rád dodal,
si nenárokujú vyčerpat túto tému, ale
snád trošku prehĺbil a zobjektivizovat
informáciu o situácii v študentskom hnutí na Slovensku z obzoru priemerného
poslucháče vysekej školy a jedinej akcia
slovenského študenta posledných mnohoreči - štrajku československých vysokoškolákov.
Pri hodnotení akéhokolvek javu,
akékolvek akcie na Slovensku sa nezabudne začat s úvodom o špecifických črtách a cestách vývoja spoločnosti, nezabudne sa brat zretel na hospodárske,politické a národnostné dejiny tohoto národa. Žiaíbohu, v spoločenskom vývine
národa čínske skoky nemožno ani nariadil, nieto eště vyvelaívrúcnymi želaniami mála jedincov. Tolko snád k reáli
te faktov primitívneho šovinismu, kom-
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Obsah a smysl cesty
byl zveřejněn na
nástěném ELIXÍRu
týž den.

Vázaní kolegové,
vycházíme později, než jsmo
předpokládali, což bylo zaviněno jednak realitou,
jednak malým počtem redakčních pracovníků, pročež
sháníme nové pracovníky, Zájemci mohou se osobně
dostavit do redakce Elixíru.

plexu menej-cenn^sti a iným záhaabujácim negatívny® prejavom slovenského etnika.
Spomínam te iba a taj ¿sdaodueh.«j príčiay, že nielen jedea z pelitikoo sa čiti
"byt sa každú cenu" Slovákom.
študentská politika j* v súčasnom ©bdebí monopolne de iure predstavovaná Zw?«n vysokoškolákov Slovenska. Centrum ZVS - predsedníctvo parlamentu trpí snáci obecne yzákeaíteínými neduhmi oficiálneho "reprezentanta" ©brovskoj
m a s y študentev se
kými vnútornými i vonkajšími podmienkami funkcie takýchto
systémov.
(Mnofeí starsí rľuakcionári vidia perspektívy politika, vačšina sa podřimují povinnostiam vyplývajúcim g príslušnosti v iných organizáciách, množstve aparátu pŕaóúáe mi* « mandátom,- ale hlava« na základe skúsenosti a známosti at3.
Viázn* informovanosť „ .-¡»bo vela z funkcionár o»- prišlo na te, že prevádzaním kabinetnej politiky odpadá častokrát neíahk® vysvetlitelnn vysvětíovanie, že odpadá
zodpovednosť a ped.)
Už -as samotného faktu v čase štrajku de iure nelegálneho ZVS vyplýva impotencia tehote zvasu v prevádzaní aktuálnej a študentmi žiadanej politickej angažovanssti-,, č@ samozrejme nijako neospravedlňuje. K tejto problematike tri fakty i
-• Vysokoškoláci z VŠP Nitra, CHTF SVŠT Blava (snáä aj inde, nemám infermá.eio) posilovali pstrebu takejto vhodnej politickej akcie dávnejšie pred vypuknutia okupačného štrajku v Prahe.
- Slonovin predsedníctva ZVS argumentujú a vyvádgajús V týždni pred vypuknutím štrajku boli kolegovia zo SVS na ZVŠ a neinformovali e chystaní akcie, českí vyslanci navštevovali slovenské fakulty a tajne organizovali akciu - a tsda
SVS ša snaží o centralizáciu vysokoškolských prganizacií de svojich rúk, chce dokásat aaschepneat a nedôveru V ZVS obchádzaním tohoto orgánu a pod. (Hoci je etáz
keu, či j« ZVS schopné a má dôveru a otázny je princíps chciei nanič;Vshatrč s pek
aau ohradou - či vilku s dreveným kolovým plotom. Tieto absurdity vyhrali vo veía
hlavách i v celoštátnej politike.) Komické bolo zdôvodňovanie vstupu do štrajku»
zástupkyňa medikov zdôrazňovala, že se k nijakému štrajku nepridáva, že musí ísí
® našu akciu s našimi cieími; zástupca ZVS, prítomný na koordinačnov štrajkovom
výboref aámiohedem šíkovn« zkrosal doraz rezolúcie - bolo mu odpustené, chceli
sme 7VS - krb orý sa snažil zhodnotit okupačný štrajk iba ako solidárnu podporu
českým študentom, pevne organizovanú ZVS.
Kesmierný význam v celoslovenskom vedení majú dva faktory: existencia Slovenskej republiky de facto a de iure je odvalením velkého kameňa zo srdca malého,
nelahk© skúšanihe národa. Príliš silná dávka odreagovania silne uvedomovanej nesamostatnosti vykonala svoje. Na druhej strane nenej prejavovanej aktivity stejí
smutný fakt štruktúry slovenského národa. Zanedbávaná a stále nedostatočne akceptovaná mikroštruktúra spoločenskej organizácie na Slovensku sa odráža v málo početnej a od materiálno produkujúcej vrstvy priepastne oddelenej inteligentnej
špičky. Podobne ake v óeChách a na Morave je i na Slovensku realitou isty tlak
na tieto špičky sp'ósobený osudným ôsmym mesiacom. Ťažk© porovnávat t$eto tlaky s
tlakmi v českých krajinách. No niekteré fakty nasvedčujú o väčšej viere vo vlastné sily u spodných prúdov myjúcich slovenský breh. ("vyformovanie" ZVS odSalovaním registrácie s tendencie ostrejšej vnútornej politiky na slovenských vysokých
školách predsazováných teraz dr. Lúčanom, prietahy okolo Kultúrneho života a i.)
Pakt o spomenutom štvordňovom študijnom volne údajne udelenej dr, Husákom
sa zakládá asi na mylnej informácii. Hlas Husákcrvha Nového slova j© len jediným
z mnohých (bálvárny plátek "Večerník" na haliere vyrátal "škody sposobené okupačným štrajkom".)
V súčasnej dobe (ak ZVS nezmení oficiálny politický kurz študentským smerom asi aj v budúcnosti) sa vytvárajú, skupiny akcieschopnéjších fakúlt, ktoré sa
saažia © zdravú študentskú politiku vychádzajúcu z potrieb a uvedomenia si morál
nej zedpevednosti pred spoločnosiMm,.
Zastáva len dúfat, že nezdravý nacionalismus je prívlastkom prmitívov a
dúfal, že predsa len nie sme všetci primitívi.
=ivec-

|C5d8«d».íctguZys
~ Dna 21» XII» 1968 sa sešli aa spoločnej schôdzi zástupcovia politických výborov FiFUK, Elektro- a Chem. fakulty»
K práci Predsedníctva. ZVS sa vyslovili kriticky, zvlášt k jeho postoju k posledný® vnútropolitickým udalostiam»
Náš názor na sůža*»ů Tnitrepelitickú situáciu sme vyjadrili v Uznesení, které
predkladáme» Mrzí nás, So v práci Predsedníctva ZVS sa nedostatočne odráža názor väčšiny Studentstva»
ô© najrozhodnejšie protestujeme proti vyslaniu delegácie čsl» študentov (Trokan, Kuča a Procházka) do Moskvy, protože sme presvedčení, že vyslanie tejte
delegácie nemôže priniesť žiadne pre nás pozitívne výsledky«, Vyslanie tejte delegaci« považujem« za závažný politický akt a sme presvedčení, že akcia takého
morálne-politickéhe významu mala by? prerokovaná na Malom parlamente.
Doterajšie rozpory medzi SVS a ZVS nepovažujeme za neprekpnateiné a je v záujme celého študentského hnutia, aby sa v čo najkratšom čas|> vyriešili.
Žiadam® od Pradsedníctva ZVS, aby sa vyjadrilo-k našim pripomienkam!
" " U T N T S E N i* E
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~DsU 22o 12c 1968 sa »išli sa apeločaej schôdzi zástupcovia politických výberov FFUK, Elektrefakulty, CHTF SVŠT v Bratislave.
Z tohoto zasadnutia vydali rezolúciut
Žiadame če najrýchlejšie vyriešenie problémov okolo vydávania časopisu Zväzu
slovenských spisevateíev "Kultúrny život". Protestujeme proti pešlapavaniu slobody literárneho a umeleckého života. Apelujeme na Dr»Husáka, bývalého prispievateía KŽP ktorý, ako sme informovaní, prevzal tuto záležitost d© svojej právomoci, aby rozhodoval pezitívne v zmysle znovuvydávania obnoveného tí. Plno sa
staviame za esobnasti posobiaco v redakcii zastaveného KŽ, ktoré prejavili vysoký morálny kredit v najtažšie skúšaných dobách našej společnostir a ich absencia v ďalšom kultúrno-spoločeaskam dianí slov» národa,by bola velkou stratou
pre Salší duchovný rozvoj.
Plne podporujeme požiadavku Federácie lokomotívných čiat e uznanie vlastnej
odborovej organizácie, čo jo v súlade s Dohodou o odborovej slobode a ochrane
odb.práva, ku kterému pristúpila i ČSSR v roku 1953»
Protestujeme proti snahám niektarých akompromitovaných funkcionárov ČSZM o
vytvorenie umelo jednotnej organizácie mládeže (SÚV ČSZU, Harenčár-ZSM).
Elektro- a Chem»fak. vyslovili názor, že nepovažujú osobu Dr.M.Lúčana za vhodnú pre zastávanie funkcie ministra školstva na Slovensku» Ako zastánca tvrdého
kurzu nieje reprezentantom pozitívnéhe vývoja v rámci pojanuárovéhe programu.
Zástupcovia FiFUK sa pripojili.
Z hladiska reálnej situácie protestujeme proti zneužívaniu princípu parity na
odvolávanie súdruhov, ktorí sú zárukou plnenia Akčného programu z apríla t.r.
(Smrkevský).
Tieto požiadavky považujeme za také dôležité, že na ich splnení budeme nekompromisne trval.
VÍZVA
~~Dna 3»""januára 19 69 ha. zišli zástupcovia FiFUK, FOE-VŠE, CHTF-SVŠT, EF-SVŠT,'
kde sa rozhodli vyzvat ostatné fakulty VŠ, závody, Ústredie tvorivých zväzov,
iné inštitúcie na Slovensku, predsedníctvo ZVS a Maticu Slovenskú, ktorej členom je pán Smrkovský, aby sa vyjadrili k obsadeniu funkcie predsedu najvyššieho
zákonodárného orgán". Československa»
Názor pravažnoj väčšiny študentov sa prejavil v spoločnej akcii čsl,vysokoškolákov, v štrajku 18=21 nov. 1968, kte vyslovili nesúhlas s frakčnými skupinami v strane a s náznakami, ktoré sa prejavili na novembrovom pléne ÚV KSČ.
Dnes sme sa ©pat ocitli v situácii, že musíme protestovat proti rezným tlakom

m
preástaviteíaw «tmay & vládyo S m vägtei sa pla&aáe psj&auárewej
politiky s. nágv^r v plnená pregraKSČS v i á i m v ®a@bá@h sa s Dubčeka» Smrkev®
akékusp
a fieraíkao
Odsunutia ktořéhe^ívek s týchto představit«!©* s
fte&si® by sa«
p@vaš@wali sa akt namierený proti pojanuárovásu
Myslia* ®40 i«
Swkovský j« s®@b©u0 ktogá má dôveru Čechov a Slovákov p
Ž'ä- j® predpoklad^«
sastávml ítokeiu predsedu ?ederálného shroaažde°
ai&o ik
gáa SarkawsSíýp hoci ai# SX©vék0 zastával tuto funkciu» j« ®áruka9
i« pojannárevý fýwj
w aás úspešne pokračovat napriek tlak®® svonku« Sme
t«fo@ nás@?«a0 i« efems&Q&i* tejft® funkcie inou osobou by narušilo jednotu» kto»
rá m vytvoria». v dňoch šažkýcb skúšok pre oba naše národyo
Z« súčasnej politickej nality môžeme vyjsl lea zachováním jeéaety oboch aá~
rod @v a v$áj<i«»j dôvery mám nimi o
?k-m-hm všetkých» aby svoje vyj&dreaie zaslali na ÚV KSČS a saa Cheoickotech«
nolegickú fakultu SVŠT v Bratislave (Jánska 1» Spolok chemikov ) 0
Tyt® tři dokumenty signovali jménem svých posluchačů zástupci FFUKB
fOE~¥Š£0 CHTF S?ŠT a Kf SVŠT v Bratislavě o (pom0 rado)
Chtěl
t^'ČL^LÍ1^^"^Qsies^a^^í^'^^^aa^^s^it dGMYgHMiee proti aěau a způsobu jaký® byl podáao První větou tohoto článku dává r Make § najavo» že chea
prezentovat nés®? studentů sa problematiku AHSu a nová volby o Ano» bylo by zcela správné«
kdyby sa v touto bulletinu sveřejail aásor studentu sa základě dotazové akc@o Za naprosto
neaprávné ala povaluji presentování aáseru jakéhosi anonymního jedince» ktorý sa vyjadřuja
naprosto aelogicy a staví podstatu problém do úplné špatného světlao
Ja mi nejasné» ©o si představuje taat® jednotlivo® pod pojmem nadřazenosti ftokcisnářů ABSu,
ktarými by byl manipulován» kdyi naproti to®» hovoří o taa9 ia všeobecné tajné volby nají
odatanit možnost sísteá&á siasi jednotlivce9 nebo skupiny o Dochází sd® proto k dilema» nebol
ti8 kteří jsou tajnou volbou svoleni sikýsa nemanipuluji» nýbrž pouze splňují přání studentů
jako celku» žili jsou a&opak jimi s&aipulovánio Je přeoe známo» že každý student aůže vya°
toupit na valné h r m M é g kde jsou plénu podávány informace o činnosti jednotlivých sekci
s kritikou jejich prá@®9 přip0 s kritikou jednotlivců» a ne schovávat se za anonymitu článku o Nelze sda proto hovořit o manipulaci o nebol
princip by byl proti zásadám demokraci«o L m pous® hovořit o toeip že dřívější ^olby nerepresentovaly většinuD Teáto způsob vzniku
ARSu byl ala podstínén dobaa9 to je sačátkaa školního rokug kdy bylo nutné aby jednotlivé sekce začaly pracovat a ns&ájss studentů o to9 kdo je bude zastupovato
Z článku vysvítáš že student pokládá dosavadní činnost za nedostačující a požaduje zcela
konkrétní bilencio K toau nohu říct jen toliký že ARS dokázal nejen splnit v jednotlivých
sekcích daná úkoly0 nýbrž i zorganizovat stávku a vyplnit dobu jejího trvání hodnotnými akcemi ¡, dále pohřeb JoPo0 což kladlo velké nároky na schopnosti organizátorů«,
V poslední» odstavci článku se hovoří o mé oaobé a to sgůsobem dosti pejorativním« Drahému
kolegovi připadá jako by "ten Hrdlička nebyl svéprávný" a to na základě toho* že okamžité
nepovstal a nezodpověděl jeho dotazo Je škoda; že neuvedl přesné datum9 protože ani ji, ani
tajemník Palyza ai nejsme této skutečnosti vědomi o Pokud vím* tak jsem v jedné z posledních
valných hromad zařadil do programu činnost zahraniční kcadse a referoval o nío Vzhledem k to«
mu9 že problematika táto sekce je dosti obsáhlá a že trf.alo jistou dobu než jsem aa a ní eeznámil a mohl pracovat samostatnáB je možné» že mě kolega Palyza na jedné z prvních val o brom»
zastoupilo Obeznámil se totiž dokonale a touto praaí během několika let svá činnosti na sekretariátě a tác je pochopitelné» že jsem jím byl v počátcích řízen formou dobře míněných rad
a že měl celkově lepší přehled než jáo
Bohužel nevím a kým mám tu čest polemizovat a tak si vytvářím představu o pisateli na základě jeho ČlánkUo Připadá mi» že jeho názory jsou v rozporu se skutečností» Sám si tuto skutečnost idealizuje a představuje si» že bude chodit mezi lid a zjišťovat jeho názory a ne
pracovat jako my = to je "sQukrosmíci*'» kteří svoláváme valné hromady» kde jaou naši kolegové neustále informováni o současném dění a kterým v diskusích dáváme možnost spolupráce o
Vzhledem k těmto jeho násarům a k jeho naprosto nevhodné a nekonkrétní kritice mám vážné
pochyby @ tom» že by v případě svého svolení byl právě on tou vhodnou osobou a nepostupoval
j«dnou vůči svým kolegům tak jako vůči mněo Je škoda» že pisatel tohoto článku nepoukázal na
dalsi "drobné nedostatky" a neuvedl jejich společného jmenovateleo Bylo by to jistě velmi
zajímavé a já věřím i v těchto případech bych s ním dokázal polemizovato
27o2ol969

Jiří Hrdlička.» předseda zahraniční komise
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výroční ä m Liáswýsh ®iii©i nás v zrušila zpráva o ten» i® na Václavském
náměstí sasvu vzplála pochodeň výstrahy„ Středoškolák Jan Zajíc se rozhodl dát
svůj život sa t@» so je aá® vš®m drahé právě tak jako j » u 0 Jan Zajíc položil
život s& svoboda Československého lidu<> Jeho ¿in nás měl znovu vyburcovat na
obranu republiky a její (ale S-ssaěí osobní) svobody« V jedno» se ale tento čin
lišil @d Sinu Jana PalaÁ&o 15° leden na nás zapůsobil nejvíc právě proto, že
to bylo poprvé a tedy šokující jako blesk z Čistého nebeo Y teat byla jeho sila
a jeho vykřičník«
Brzy pate® se.stala sebevražda upálenia "módním doplňkem" mnoha sebevrahů»
čímž došlo k zprofanování takovýchto čistých obětí o Nechci tím sebeobětování J&=
na Zajíce nijak snižovato Hluboce se skláním před jeho odvahou a morální čistotou» jstejně jako jsem se sklonil před Janem Palachem» Přesto si ale myslím» že
tato forma protestu již není vhodná» protože nepřátelské složky ji mohou velmi lehce zneužít v propagandě proti němo Za jistých okolností» zejména při špatném
toku informací» lze takový čin lehce převrátit v sebevraždu psychopata« Tato
forma protestu však není vhodná ještě z jiného důvodu» Všichni = a to především
mladí lidé » b y si měli uvědomit» že jejich místo je zde» mezi námi»
Právě dnes potřebujeme maximum najsehopnějšíeh mozků» maximum šikovných
rukou a maximum lidí» kteří maji oboje« Je nutno volit jiné formy boje a protestu» ale tak» aby naše sily zůstaly zachoványo
Kolegové a přátelé!
Bojujme za odkaz našich tří velkých Janů <= Husa» Palacha a Zajíce!
Bojujme za pravdu» bojujme za svobodu národa a za svobodu jednotlivců!
ftojujme za všechno mladé» nebol jen to má silu přežít stará» prohiilé
a dogmatické "pořádky" a vytvořit svět lepší» v němž by byl člověk
člověku přítelem«
Začněme sami od sebe a hrajme sami se sebou i s těmi» s nimiž jsme
ve vzájemné interakci fair playo Ale požadujme Ji i od těch starších»
kteří by nás rádi chtěli ledacos učito Učme se od nich» ale ne unfair
způsobům» Náš boj musí být morálně čistý» jako byl čistý boj a
vítězství tří velkých Janů»
Boj bude dlouhý a těžký» ale právě proto nesmíme ztrácet ty nejzdravější a nejcistší sily národa0 Nesmi už vzplanout žádná pochodeň!
Proto nesmíme zůstat lhostejní k věcem kolem nás» Jinak bychom
vítězství nedosáhli»
i
BÝK
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Předsednictvo
ústředního, výboru'
Komunistické strany Československa

P r a h.. jft
8 pocity údivu a vážného znepokujení jsme zaznamenali v rezoluci listópa=
dov^ho Pléna
KSČ následující větug "Přímým útokům proti socialismu propůjčo=
val
stránky záměrně a soustavně časopis Student, který však «vým zaměřením
nevyjadřoval postoj převážné většiny studentstva. V něm i v dalších časopisech
sílily protisocialistické tendence".
o e 3a. jisté možné mít svůj názor na koncepci časopisu Student, je etppfávě=
aé se domnívat, že v práci jeho redakce šlo mnohé zlepšit. Existovaly a ^xistu®
jí mnohé .jiné redakce a mnohé jiné pracovní kolektivy, kde je tento pocit též
namístě. Je možno zjištovat, zda časopis svým zaměřením vyjadřoval či nevyjadřoval pastoj převážné části studentstva. Rudé právo = jak by šlo snadno dovodit »
prokazatelně nevyjadřovalo celá léta názory značné Části členů KSČ a asi nestav .v
čilo plně tyto chyby napravit v období leden - srpen. A v jeho redakci seáeli
lidé podstatně starší a zkušenější než v redakci Studenta.
Co však musíme jednoznačně a rozhořčeně odmítnout je obvinění časopisu z
přímých útoků proti socialismu. Připojujeme se zcela k protestu, který vám za *=•
3latii bývalí redaktoři Studasvba dne 20.11.1S68. Podobné tvrzení se vážně dotýká
jejieh cti s je v naprostém rozpnrw se skutečností totiž s jejich snahou podle
svých představ přispět k probuzení vlastního angažovaného myšlení v tomto státě
a to nepochybně ve státě socialistickém»
Po aozboru uvedené věty z rezoluce listopadového pléna jsme považovali
za nezbytné zahrnout bývalé rédaktory Studenta do "Dohody o solidaritě", ačkoliv
doufáme^ že z vaší strany šlo o pouhé nedorozumění, které bude napadeným osobám
vhodnou formou vysvětleno.
Předsednictvo Svazu vysokoškolského
studentstva Čech a Moravy

tyt?

-1
.A TO JE V KOSTCE KONCEPCE NřŽ» DALŠÍ POLITIKY!

STUDENTSKÉ IISTY
_
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O zastaveni časopisu Student, který si na jaře a v létě vydobyl naše uznání, jsme už psali v č» 2o Svaz vysokoškolského studentstva tak zůstal bez sdělovacího prostředku» Plocha, poskytované SVS v Mladé frontě, nemohla stačit k rozvíjení vlastních koncepci, ale nanejvýše k občasným prohlášením.
Předsednictvo SVS s. potpm i parlament proto přijali návrh obnovit studenty
ský časopiso Redaktoři Studenta i Pražský studentský parlament se od této myšlenky dis tmíc oval i m odůvodněním, že psát otevřeně jako Student nebude možno a prostituenrat se a budit tím zdání normálnosti poměrů odmítají., PSP soudil, že SVS
může studenty mnohem lépe a otevřeněji informovat pomocí Bulletinu SVS a sítě fakultních časopisůo Předsednictvo SVS nedokázalo tétormožnoôti využij a angažovalo
s® Pekárka a jeho tým {kteří měli původně pracovat pro Společnost pro lidská práva) k vytvoření časopisu pro studenty0
*
Nejčastěji navrhovaný název nového týdeníku byl Studentské listy, dále Monitor, Generace atdo Jeho uvedení v život naráželo = či ještě naráží - na nedůvěru a nechuť vyšších míst k oficiálnímu orgánu studentů a zároveň na nedůvěru a nechuí studentů jak k samotné existenci časopisu tak k jeho redakci, která dosud se
studentský»' hnutím neměla nic společného» Zatím se tedy časopis stále rodí a vzhedem ke všem průtahům nelze od jeho prvních čísel očekávat příliš burcující aktu álnost o
Chw

Kam až politika? Tuto větu jsem si zapsal při jednání parlamentu SVS a podobně jako já otrávený kolega, kcerému jsem ji bez dalšího vysvětlování ukázal, c
souhlasně přikývlo Kam až mají studenti sledovat vysokou politiku? Do jaké šíře?
(Nebo$ hloubku čili čistotu cílů budeme obhajovat vždy a všichni).
Jenže nakolik se máme pídit v zákulisí po všech nitkách a tajných dohodách,
když nám jde přece jen o konečný výsledek» Cbceme odlišit dobré od špatnýbh, mísfco
abychom je donutili, aby se dobří od špatných odlišili sami a veřejně» Pídíme sep
po sebemenších informacích, tato honba nám zabírá většinu našeho času a přesto se
stále utápíme v dohadech, naše jednání je plné nejistotym cíle a představy se pomalu rozplývají v sériích jednání a odkladů» Jenže vyčkávání s vymýšlení obojakých
formulací nám není a nikdy nebylo vlastní.
Odklad je tou nedemobilizujícnější zbraní, kterou si lze proti jakémukoliv
spontánímu hnutí vymysleto Kdykoliv se z otázky Čí je to politiky? dospěje k formulaci Kam až politika?, netrvá nikdy příliš dlouho a objeví se i Proč ýůbec politika? láusíme se tedy sami leknout vlastní pohodlnosti a včas si uvědomit pastičku,
která byla na nás nastražena»

REZOLUCE 69*

Chw

Mám srde.® na dlani

Netvař se kysele,

a duši na jazyku

snad tě to nesere,

a podle svého zvyku

když stále říkám:

chci ti kytku dát»

Soudruzi a soudružky,
Vážení přátelé,
milí hosté,
u vědomí plné odpovědnosti»
Ach jo, ach jo!
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Přehled o výsledcích studia na fakultách VŠCHT ve školním roce 1967/68
- sta1^ k 30o listopadu. 1968 - denní studium

/výsledky v %/

lo ročník, studia
FAT
č 3 ciz
Prospěli a jsou
řádně zapsáni do
vyššího ročníku

57

FOT
čs ciz
73,6

13

—

FTPV
čs
ciz
40

—

FPT
čs ciz

FAE
čs cis

33

100

52,5

—

2

—

3,5

—

Jsou dosud
minečně zapsáni

0,5

Opakují ročník,
nebo přeručili studium a budou opak o

4»7 8P 7

7,5

—

16,6

—

22,5

—

7

—

0,5

1,2

—

1,1

—

0,5

-

2,5

—

11,2

—

22,2

—
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vyloučeni pro
neprospěch
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vyškrtnuti9 protože se nedostavili
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Z přehledu je pafeno, že z celkového počtu 663 čs0 studentů prospělo a bylo řádně zapsáno do vyššího ročníku 327 studentů, tojo 49,3
Nejlepších výsledků docílila POT (73,6 %)9 FAT (57 %), FAE (52,5 %), FTPV (40
nejhorší výsledky má FPT (3-3 %)
Z celkového počtu zahraničních studentů postoupilo 9» toj« 34,5/L
Výsledky •«« svém celku odpovídají minulým rokům»
Průměrný prospěch v klasifikaci je 2,25 (FAT,FPT), 2,24 (FTPV), 2,15 (FOT) a nejlepší průměr má FSE ~ 2a10o

m

i

V ostatních ročnících jsou studijní výsledky tyto s
II. ročník

FAT

FOT

FTFV

FPT

FAE

Prospěli a jsou
řádně zapsáni

80,5

88,0

72,2

65,0

76,5

Opakují ročník

10,5

6,0

11,1

35,0

5,9

2,5

1,2

3,7

4,0

1,5

Studují v zahraničí
IIXo ročník
Prospěli a jsou
řádně zapsáni

75,5

73,0

86,7

76,0

37,5

Opfkují ročník

6,4

11,9

2,2

19,0

3,8

Studují v zahraničí

5,3

1»4

4,4

2,0

7,5

70,0

66,6

90,0

82,9

37,5

IVo ročník
Prospěli a jsou
řádně zapsáni
Opakují ročník
Studují v zahraničí

3,8

3,3
13,0

3,3

3,2

2,5

7,5

n *
Z
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Závěrem je třeba konstatovat, že zkušební období zejména v podzimních
měsících bylo dosti narušemo zvi. událostmi ze srpna t.r. Prpto musilo být několikrát prodlouženo zkouškové období. Jde tedy o zcela momořádnou situaci.
Celkové výsledky prospěchu však přes tyto potíže odpovídají průměrným výsled-»
kům z minulých let.
xxxxxxxx
Studium v zahraničí bylo povoleno celkem 46 studentům I. - IV. ročníku.
Někteří však studium v zahraničí ukončují a postupně se vracejí ke studiu na
škole (toč. 4 studenti, několik dalších se vrátí během ledna).
Státní závěrečné zkoušky
Výsledky státních závěrečných zkoušek byly v průměru velmi dobré. U fakulty potravinářské tech, a fakulty automatizace a ekonomiky byly podstatně lepší než v minulých letech. Z 282 studentů V. ročníku ukončilo úspěšně studium
268 absolventů, t.j. 95%.
Umístění do zaměstnáni
P dle zpráv fakult, nebyly s umísíováním absolventů zvláštní obtíže. Na
FAT a F0? byla a dosud je větší poptávka po absolventech, takže tyto fakulty
nemohly všechny požadavky uspokojit. Podobná situace je také v oboru procesů
a aparátů. Určité obtíže se stále vyskytují u dívek, a to zejména v oborech
potravinářských. ůejzávažnějším nedostatkem v současné době je zajišťování ubytování pro absolventy, neboí většina podniků nemá byty. V tomto směru je &ejf
svízelnější situace ve velkých městech.

Zpráva zahraniční komise ARSu o činnosti v prvním semestru 1968/69»
Pro zahraniční zájezdy organizace XAESTE bylo získáno 15 míst na školních a
vědeckých pracovištích» Profesor Mostecký slíbil dalších deset až patnáct míst
v pražských výskumných ústavech» Tato místa budou čeBkým národním výborem
IAESTE směněsa na burze v Paříži za ekvivalentní množství míst v cizině» Na
tento rok připadá pro nás kolem čtyřiceti míst na zahraničních prací, avšak
současnou korespondencí se zahraničím bude možná toto číslo ještě zvýšit»
Probíhají jednání o uskutečnění bezdevizových zájezdů, do západoevropských států» Máme se tedy na co těšit, nezasáhne=li ovšem do našich snů osud ve formě
tvrdé politické reality»
Zpráva o činnosti sociální komise:»
Komise upozorňuje na informace, které pravidelně zveřejňuje na nástěnném Elixíru, zároveň uposorňuje na vznik studentského bytového družstva» Jelikož ustavené družstvo je již plně obsazeno, bude založeno nové» Informace o bytovém družstvu získáte na sekretariátu AHSu»
Komise pracuje na seznamu volných míst pro pomocné vědecké síly, který po dokončení zveřejní» Komise zároveň apeluje na vaše kolegiálni cítění a hledá dobrovolníky pro pomoc v její práci» Mohou se hlásit na sekretariátu u Petra Smolka»

PŘÍLEŽITOST
Od lol2»1968 bylo zřízeno na sekretariátu ARSu (Technická 1903 II» patro, dveře 663) jednatelství Studentského podniku prací a služeb, které Vás informuje
o pracovních příležitostech a zároveň přímo zprostředkuje práci o kterou máte
zájem» Minimální hodinová mzda je 10 Kčs (za nekvalifikovanou nebo méně kvalifikovanou práci) odborné řemeslnické práce až 25 Kčs na hod» Informační tabule
jsou umístěny ve vestibulech obou budov VŠCHT, vestibulu Sinkuleho koleje a
před sekretariátem ARSu» Veškeré podrobné informace získáte na sekretariátu
ARSu denně mimo soboty» Využijte této příležitosti získat peníze» Nejste vázáni
trvalým pracovním úvazkem a platíte pouze 5%ní dan ze mzdy, výplaty jsou každý
týden přímo na sekratariátu AESu»

SPI CM
Bývalo to pro studenty» Spolek posluchačů inženýrství chemie» Založený před válkou, ještě když škola byla pouhou fakultou ČVUT, restituovaný po skončení německé okupace a opět administrativně zničený několik let po té«
V dubnu 1968, tedy pomalu již před rokem, se v Carbonu sešli zástupci našehe,
prvního ARSu se svými hosty - představiteli před i poválečného Spichu» Naši
předchůdci vyprávěli a vyprávěli a my jsme se nestačili divit, co mohla cílevědomě pracující organizace studentů dokázat» Jen jednu ukázkus dnešní Ústřední
knihovna VŠCHT byla založena a udržována Spichem, vybavení místností, které
knihovna dodnes používá, i
knižní fondy, to vše bylo majetkem studentů a
jejich organizace. A nepřišli jsme naráz o všechna roku 1948.» Ještě na začátku
šedesátých let z toho. studentům zbývaly dvě studovny a bezplatné půjčování
skript» Pak nám i toto proklouzlo mezi prsty»
Myslím, že nestačí pouze obvinovat školu z činů, které jdou na úkor studentům
Snaha po administrativním zjednodušování je přirozenou vlastností centralismu©
Hladké fungování školního mechanizmu vyžaduje fungování všech jejích článků.j
není-li partnerem školy organizace přinejmenším stejně akceschopná přijde nutně
k úhoně o
Zájmy studentů mohou proto být i na půdě školy uspokojovány jen do té míry, de
jaké se ukáže jejich organizace jako partner školy» Spichu se to dařilo0 Dnešním
studentům by mělo alespoň stát za to zjistit proč»

Re dálce* ¿ u opisu
X lix i r
VSCHT
Věcg Poděkování»
Váženi a milí studenti,
velni ráda bych touto cestou poděkovala Vám a prostřednictvím
Vašeho časopisu vedení školy za pěkných 6 roků,které jsem prožila
na VŠQHTo
Vždy budu zvláái velni ráda vzpomínat na dny stávky,při kterých
jsem měla možnost blíže Vás poznat a velmi si Vás za tento Váš postoj
a ukázněné chování

vážim0

Vedení Školy,ZV ROH,mým přátelům,přímým vedoucím a všem ostatním spolu=
pracovníkům chci pak poděkovat za opravdu milé a krásné rozloučení»
Tento den zůstane v celém dalším životě tou nejkrásnějši vzpo=
mínkou "že opravdoví lidé ještě nevyařetio"
Děkuji všem

VaŠ9

MoSvatá , býv.vrátná

FTLOA
Po delším úsilí redakce Elixíru se podařilo znovu uvést v život organimriiwhrit sájagr fakultních časopisů,koordinovat jejich činnost,
napomáhat výměně materiálů, čláhku, informaci a po d0 Liga má rovněž za úkol
podle heala wdn»a ty mně, zítra já tobě" organizovat pomoc fakultním časopisu®
postiženým nepřízní oaudOoVzmJcla. 20„února v« 21.03 • SAKSu na Karlově nám.
a jejími zakládajícími členy jsou Elixír-,Elektron (Brno),Impuls (VŠZ),Buchar
(strojní fakočVDT),Spiritus (VäCHT Pardubice)»Prvním větším podnikem Ligy
je uspořádání pracovního setkání všech časopisů vysaškel na úžení ČSR a
snad i některých ze SSR^které se má uskutečnit v polovině března v Praze»
BÝK

Sf-AC-iL^k

~ «1 Ä 3 3 O

S.lAVKJ

Počátkem prosince se na jednom a tétož sloupu vestibulu školy - třebas každé
z jiné strany - objevila tato dvě oznámenís "Milý příteli, který jsi mi o stávce p
půjšil spacák, věz, že tento stále vlastním, ale nevím, jak Tě nalézt, protože Tě
neznám., Stav se pro něj u mne na Strahově, číslo to a to«"
A za rohems "Žádám studenta., který si během stávky vypůjčil spací pytel pro svou
dívku, aby jej vrátil »a KTV."
Asi se domluvili, protože než jsem se vrátil ops^t si přesný text, oba papíry zmizelyo
(Papíry sice zmizely, ale kolegové se dosud asi nedomluvili,, Svědčí <b_tom skutečnost, že jeden z nich, značně vyhublý, byl spatřen dnes ráno, jak se spacákem pod
paží a zrakem upřeným v nekonečno, bloudí rezignovaně v labirintu chodeb VŠCHT).
(8»1»68 pozn0 red.)

V y t r ž n í í u i ľ

otec

Snažil jsem se něco bližšíSio
zjistit o otci "výtržníka" Pavla Lit«
vinova.

~

INCIDENT
——•—'i

irniTírln—

V noci z 28® na 29. prosince došlo v Ustí n»L» k incidentu nezi příslušníky sovětské armády a dvěma našimi ob čanye Vojenský obvodní prokurátor v Li toměřicích zahájil trestní stíhání pro
trestné činy omezení osobní svobody a ublížení na zdraví. Po skončení vyšetřování
má být vydána podrobnější zpráva»
M.F. 3 »1°

Otec byl ministrem zahraničních
věcí SSSR. V době druhé světové války
byl vyslancem ve Velké Britanii» Snad
vám jej přiblíží několik výroků, které
tvoží světlou stránku sovětské zahra niční politiky»s 23»listopadu 1925
přednesl projev k zástupcům zahraixic - Doufejme, že vyšetřování dopadne lépe,
ního tisku o vztahu SSSR k Společnosti Kéž vyšetřování ve věci Zpráv.
národů» Tehdy prohlásil, že sovětská
vláda má víc, než kterákoliv vláda záPRAŽSKÝ POLITICKÝ SEMINÁŘ
jem na upevnění míru na základě nezá vislosti a sebeurčení všech národů»
PSP pořádá 21.1.1969 Pražský po29 oříjna 19311 Vláda SSSR zachovává
litický seminář o názorech pražských
politiku důsledného nevměšování ne pro- studentů na koncepci studentského hnuto, že se taková politika může někomu
tí. Zveme studenty, kteří mají zájem
hodit, ale proto, že dbá na dodržovápodílet se na vytváření nové koncepce
ni mezinárodních smluv, svrchovaných
studentské politiky.
práv a nezávislosti ostatních států,
Místo konání a čas zahájení oznámíme
že má za to, že politika vojenského
na
vývěsce»
obsazení, i když prováděná formou tzv»
pomoci, je neslučitelná s mírovou politikou SSSR a se zájmy všeobecného
míruo ll»únoral932 g(odzbrojovací konference) - Sovětská vláda vylučuje
TiSjO V Á
0 PJt I V A
válku jako prostředek národní politiky»
V minulém čísle Elixíru jsme se v
Takový byl otec dnešního "výtr- přehledu událostí"Místo kalendáře" dopusžníka" Pavla Litvínova»
tili přehmatu»
Judr» Jaroslav Havelka, nynější miZdá se, že jablko opravdu nepadlo danistr
předseda
Výboru pro tisk a informaleko od stromu«
ce, není totožný s členem ÚV KSČ, Jan HaZpracováno podle Ekrazitu,
velka, kterému patří námi citovaný výrok,
čas» CHF SVŠT Bratislava
byl dři ve vedoucím zemědělského oddělení
ÚV KSČ» Judr» Jo Havelka (není členem UV)
se v padesátých letech zabýval církevní
problematikou. Od roku 1949 do 1S51 jako

DOKONČENÍ TISKOVÉ OPRAVY
náměstek ministra a 1953 - 1S56 jako ;
předseda Státního úřadu pro věci církev=
ní.
Záměna byla způsobena tím, že ko=
mise tt>sková) listopadového pléna zve •
řejnila pouze iniciálku křestních jmen
řečníků a způsob jednání ÚV KSČ znemožňuje možnost získání přesnějších infor =
macío Za svůj díl chyby se postiženým
omlouvámeo

PÍSMENA
Když jsem jel 17® listopadu do
školy9 všiml jsem si» jak nám déši pěkně umyl ulice*» Zmizelo vše, co mělo něco zakrývat a objevila se opět písmena,,
Velká ostrohraná i oblá č e akác A pak
jsem nad Rozhlasem opět viděl pracovníky s kbelíky a štětičkami a pak opět
pršelo : v venkovy se na to jezdili díva: autobusy a já jsem jezdil zase na
venkov
všude je to stejný» Přítel
r%f by citoval jiného klasika pravě, ?e
příroda je mocná čarodějka9 Já si,r když
se mi zdá, že lidi nemají pro něco' p o chopení, jenom tak chodím a koukám se po
silnicích a zdech»
_
Chw

Mému kamarádovi přišel dopis» Vedoucí družstva v nem píše, že při obsazení
tělocvičny cizími vojsky, byla vykradena také kartotéka a s ní zmizela i jeho legitimace» Také mu - jako všem ostatním = vyvrátili dveře od skříňky v šatně a U- kradli mu dvě nově vypletené tenisové rakety a tenisky atd. -^ýdlo mu nechali.
Takže je potřeba, píše vedoucí, aby poslal novou fotografii, že dostane duplikáte
Nebude ho to už nic stát, protože ČSTV bude v těchto případech vystavovat duplikáty zdarma»
Mou legitimaci neukradli» Jenom ji ro trhali na jednotlivé listy a také
desky se už nenašly» Ale ty prý mohu dostat náhradní»
i^enže nevím, proč jsem se zrovna já nehodil za potenciálního kontrarevolúcionáře» Mám to snad pokládat za projev důvěry z jejich strany?
Chw

0WMM&M

Ô I K

V jistém nepatrném království na českomoravské vysočině živořil stařičký
král a měl tři syny. Richarda a Bajaju» Jednoho dne král k všeobecné spokojenosti skonal a jeho tři synové, Richard a Bajaja se horečně radili co s královskou
korunou» Ožehavé dilemma nakonec vyřešil Richarde Narazil si korunu na lebku

a

zvolal, že kdo má korunu, je králem,. Načež přikázal biřicům,febyúdivem ztuhlého Bajaju vynesli před palác o Bajaja se neodvážil ani špitnout; rozhodl se vsak
hledat pomoc v zahraničí» I osedlal si jednoho moudrého a zkušeného koně s velkou hlavou a vyrazil» Cválal celé odpoledne, až přicválal k hranicím» A tam, na
vlastní oči, spatřil živého celníka! "Toho koně ti zabavujeme, Bajajo," promluvil celník lidským hlasem» Bajaja se neodvážil protestovat a cválal dál pěšky»
Za sedm dní a sedm nocí přicválal ke starému hradu, který již z dálky oslňoval
velkolepostí architektury a mohutností hradeb» Než se však mohl Bajaja vzpamatovat ze svého údivu, vyřítila se z brány smečka služebnictva s krhavým zrakem
a surově ho vtáhla dovnitř» "To je dost, že jdeš, Bajajo!" zahřímal vladařjotyž
mu byl Bajaja předhozen» "Nedávno k nám přiletěl zlý drak a chce sežrat moji
dcerku Slavěnu» Musíš to děvče zachránit! Podívej, mám takový plájai, převlékneš
se za Slavěnu a drak místo ní, sežere tebe! Vtipné, he? A ničeho se neboj, ten
drak to nepozná!" Princ chtěl protestovat, ale král honem dodal s "Nu, vidím,že
s tím souhlasíš» Tak ráno v osm! Věděl jsem, žes rozumný hoch»" Ráno převlékli
Bajaju za princeznu, což mu velmi slušelo a odvedli ho ke skále, v níž podřimoval hladový drak» Bajajovi to už připadalo poněkud trapné, ale netroufl si ve
své nesmělosti nic říci» Dvořané ho posadili na bludný balvan a tempem špičkových sprinterů se rozptýlili po okolních hvozdech» Najednou se ze skály ozval
silný rachot, jakoby začínala železná neděle a drak vylezl ven» Po krátké výměně konversačních frází Bajaju sežral. Útlocitnou Slavěnu z té podívané skolil
infarkt» Nepomohl jí už ani včasný zákrok královského ranhojiče. "To bylo ale nemehlo, ten Bajaja," rozčílil se král a vystrojil Slavěně skvostný pohřeb. Bajaju tehdy zdeptalo mnoho úvodníků.
KAPITAN

imaginární rozhovor s ruským akademikom Brune Osečenkem e úspěšném letu amerických kesmeneutů kolem Měsíce
R.s Pane...
O.s Seudruhu!
H.i Pardon, tedy soudruhu Osečenke, jaký máto názor...
O.i Osobně žádný.
R.j A jinak?
0.! Co jinak, co p© mě vlastně chcete? Uůj čas jo drahý! Mám dnes joště tři stranická školení.
R.j Budu tedy stručný. Co »i myslíte...
O.: To co ostatní. Jinak bych tu dávno nebyl.
R.: Ale já chci hovořit o americkém pokusu...
0.1 Tok hovořte!
R.s Ale já chci slyšet vaše mínění.
0.: Naše veřejné mínění je snad jasné. Četl jste přece Pravdu?
R.j Kde?
0.: Co kdo?
R.: Kdo joem ji měl ve vašich tiskovinách číst?
O.j No to jo fakt, ale datum vždysky souhlasí.
R.s Podívejte 8« soudruhu Osočonko, vy pracujete v oboru dobývání kosmu...
0.i Člověče?! Kde jste se to dozvěděl?
R.: Máte to napsané na vizitce na dveřích.
0.i Vy umíte číst?
R.s No ováem.
0.: To znamená, že také pracujete v kosmickém výzkumu?
R.s Nepracuji v kosmickém výzkumu, proto jsem se přišel zeptat, co říkáte amerikému pokusu.
O.s Něco jsem o tom četl. Jen pár řádek, takže si myslím, že nás pořádně trhli.
R.j To jo. Ale u vás o tom psali jako o nesmírně riskantním pokusu.
O.i No zajisté. Vždyt v sázce bylo zdraví všech našich představitelů. Taiy šlo
o infarkty, pane! Pardon, soudruhu! A stejně se jim to nápovědě!
R.s Ale vždyt už přistáli!
O.s Cože?! Lžete! Jste padouch a lžete. Kdo ví, přoč vás sem poslali. Kdo lžo
ten krade a kdo krado ten visí, uvědomujete si to?! Právě jsem stisknul
tajné talčítko, divorzante, třes se! Však ty se přiznáš, co jsi zač, kulakuj
R.s Děkuji za rozhovor. Nashledanou, (odchod z okna. po hromosvodu, ilegálně přes
čínské hranice, ve vypůjčené kánoi do Hamburku a pěšky proti proudu do Pra£y«
Pak jedenáctkou d® redakce.)
- KAPITAN -
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ÚVOD
Město je to krásne o Ivíoó.ré vlnky převalují písek na pláži, kde se sluní pragujír-í v době svého zaslouženého odpočinku» Luxusní sanatoria, která dříve slou žila boháčům, jsou nyiií v užívání dělníků, rolníků a pracující inteligence»'.Večer
jsou široké bulváry plné lidí, navštěvujících kulturní podniky a pěstujících společenský životo Největší a nejkrásnější divadlo - Opera - se každý večer po

okap

plní nadšenými diváky, kteří tleskají rádi a proto hodně0
V +.omto městě, kde je tak radostný život, jsem prožil měsíc jako vedoucí
studentského pra jvního oddílu VŠCHT» Protože jsem přesvědčen, že naše zážitky byly velmi zajímavé, musím se o ně rozdělit^
PRÁCE
Pracovali jsme na stavbě velké slévárny poblíž Odesy* Jak jsme se dozvěděli, jednou to bude nejmodernější závod, vybavený tou nejlepší technikou. Závod se
stavěl užšestý rok a podle mínění některých se bude stavět ještě dva roky. Podle
mínění jiných, našich přímých spolupracovníků, kteří zřejmě nebyli dost informováni, se bude stavět ještě patnáct let- Nicméně za našeho pobytu se už ve dvou halách
pracovalo,, Dalších patnáct hal bylo v různém stupni rozestavěnosti.
Pracovali jsme u podniku, budujícího podnikové komunikace a inženýrské sítě» Budovali jsme tedy silnice, chodníky a železnice na této hrdé stavbě komunismu» Naše pracovní morálka však byla pouze průměrná» Abych vysvětlil, proč nebyla
lepší, proč nebyla třeba vynikající, jak se od nás možná očekávalo, musím

uvést

několik ilustrací.
Kopal jsem příkop podle silnice, aby bylo možno zasadit obrubníky, kopal
jsem rychle, abych šel svému oddílu příkladem. Přišel ke mně dělník, stařík a povídá; "Tak moc nemůžeš dělat, nedošel bys domů," Dal mi cigaretu, aby podpořil
svoji výzvu a pokračoval? "V Rusku se povídá - trochu popracuj, trochu poseá, jinak bys domů nedošel»" A tak jsme stáli opřeni o násady a rozebírali naznačený náměty
Ke konci brigádfy pracovalo devět lidí na výkopu příkopu pro vodovod. Pří kop byl široký 40 cm, dlouhý 5m» Z toho plyne, že najednou mohli pracovat tři lidé, ostatní odpočívali» Potom bylo třeba udělat cosi jinde a mistr pravil "Příkop
nechte, přijede bagr a udělá to»" Příští den řekl mistři "3agr nepřijede, jděte
kopat»" Atd»
Jindy jsme zase postavili silnici» Ještě než betcm ztvrdnul, přejel přes
něj buldozér a bylo po ní« Ptal jsem se brigadýra co si o tom myslí, i řekl: "No
takhle se u nás pracuje. Na jednom konci postavíme, na druhém nám to rozbijou»

Tak dělané porád a nemáme nezaměstnanosto"
Á tak jsme dělali denně od osmi do třičtvrti na pět. Zpočátku jsem c vyžadoval dodržování pracovní doby» Časem jsem však zjistil, že v půl páté bývá většina pracujících připravena k odjezdu a proto jsem se naučil brát jako faktický
konec pracovní doby čtvrt»
Takto jsme si zvykali, až jsme si zvykli a ke konci nám ani nepřišli

po-

zoruhodně křivé zdi, nezvyklé mezery mezi panely, ani soustružník spící vedle
soustruhu« A museli jsme si též zvyknout, že plat byl úměrný výkonu.

Pracovali jsme pět dní v týdnu, šestý a sedmý den jsme odpočívali. Rovněž
těch pět dní jsme odpočívali, ale spíše až po práci. Na tom ostatně není nic tak
zvláštního. Zpravidla jsme se koupali v moři, které bylo nedaleko. Tam jsme se
chovali nevázaně. V jiných směrech jsae již byli vázanější. Platil na nás - podle

tvrzení našich hostitelů •» suchý zákon. Jelikož jsem však sám tu a tam musel

pít, jak® principál, s hostiteli na bratrství, usoudil jsem, že nemám co mít privilegia a doporučil, aby každý chlastal jak chce, ale neveřejně. Ostatně i kdybyjjh
nic nedoporučil, pilo by se stejně. Takto probíhalo vše v dobré shodě a až na
drobné nepodstatné incidentíky nikdonic nenamítal.
kalší omezení plynulo z kolejního řádu. nyli jsme povinni se vracet do
jedné v noci. Potom se kolej uzavřela a vstoupit mohl pouze ten, kdo vydržel tlouct
na vrata tak dlouho, až vzbudil vrátnou. Pokud ještě vydržel vodopád nadávek, kte*
rý vrátná - obdařená úřadem - vylila na jeho hlavu, měl vyhrán® a mohl spát. Byly
však i takové případy, že vrátná pohrdla příležitostí od plic si zařvat a nechala nebohého flamendra na ulici. Naštěstí se to nikdy nepřihodilo nikomu z nás.
Chodívali jsme tančit do okolních restaurací; naše oblíbená byla ta se stopadesátikilovou zpěvačkou. Tančilo se tam pod letním nebem na rozpraskaném asfaltu a mezi tancem jsme navazovali družbu se sovětskými pracujícími. Většinou se tkk
dělo v srdečné atmosféře navozené alkoholem.
Též do kina jsme chodili, dokonce na filmy dovezené ze Západu. 70 mm film
Balšoj Priz /Grand Prix/ byl nádhernou podívanou. Zvláště se nám líbil překlad
/film byl v ruském znění/, tak např. známá oslavná píseň "For he"s a jolly good
f e l l o w . z n í v ruštině " čto on charóšij páreň, čto on charóéij páreň ...".
Nejvštším zážitkem byla návštěva opery. Již aačátok byl dramatický; svou
povahou patří tato episoda do kapitoly Hostitelé. Bylo to ji? ke konci, když nám
konečně bylo sdělen®, že do Opery půjdeme. Nasi komsomolci nám to slíbili hned v
den příjezdu a v poslední den tedy slib splnili. Nikdo a tím sice již nepočítal,
po pravdě řečeno ani v sobotu odpoledne, když jsmevečer měli Operu navštívit, nifcd® nevěřil, že se celá věc uskuteční, ale nakonec jsme šli. Opera je skutečně nádherné divadlo, vystavěná vídeňským architektem v minulém století a nedávno dobřo
restaurované, iiíá dobrý klasický repertoár a zájem, zvláště v léta« kdy je Oděsa

plná turista^ j® velký® Chyba je v tom» že po vyprodání míst k sezení se prodává»
jí lístky k stání» Jisté omezené množství volně8 další, zřejmé neomezené množství
protekěně» (Tak jsme se dostali do Opery i ay 0 ) Skutečných míst k stání je ovšem
méně a potom m s t á m xajíaavý jev« který lže nazvat proháněná po schodech» Majitelé vstupenek k stání běhají s poschodí do poschodí a hledají místo, ze kterého
by něco viděli® Jelikož nikde nevidí nie9 běhají saufale dál® a ták během prvního
dějství je divadlo plné dupání a strkání® Ti9 kteří stojí tak, že vidí, nejsou na
tom o mnoho lépe» neboi si vzájemně funí sa krk, hádají se o místo pro loket (třeba poznamenat, že hádky vyhrává v SSSR ten» kdo má silnější hlas) a tak pouze železné povahy dokáži sledovat, co se děje» Sám jsem to nedokázal a po prvním dějství jsem odešel na pokraji nervového zhroucení® Zbývá povědět, že dávali Labuti jezero»
Existovaly ještě další způsoby trávení volného Času, aapřo hra v karty,
v šachy, či různé diskuse» Také bylo možno ubíjet čas chozením po obchodech»
Ale to je již trochu jiná historie a proto kapitolu končím»
JJ
Dokončení přineseme v příštím čísle

SVS je značka, la kterou se- neskrývá dosud málo známý kritik, řekněme Svatopluk
Vavřinec Sýkora, ale řada

pX*XXOÍl P2.SU316X16 © (©ooooooe>ooo©oooo©oooooooe)

Můžete si přečíst v 1. čísle Plamene (ročník 1965)

V
ooooooooooooooSVS je značka Svazu vysokoškolských studentů Čech a Moravy,
doufejme, že "původnost" jeho symbolu nemá nic společného s původností
jeho perspektiv.
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ČEMUNISMU

Byl tak blbý, že se to ani nesnažil skrývat
Host a ryba = třetí den smrdíc Někteří hosté smrdí hned po příchodu
21°srpna, 1968 byla v Československu zahájena výstava "Vývoj vojenského
umění - Explo 68"
Boxerské utkání proběhlo v srdečném ovzduší
Jestli Darwin nelhal, budeme si muset pár tisíc let holt počkat - s lidmi se snad domluvíme
Podnětného návrhu Miloslava Šimka a Jiřího Gro3manna se chopili r^datní
politikové a udělali z Československa Velkou besídku zvláštní školy
Býti politikem jest jako býti konským handlířám - jen ty chyby v kšeftování nejsou tak patrné
Politieká revoluce = místo deleganí jsou nám zasílány úhledné diktafonky
s návodem k obsluze
Co to jen odkážeme příští degeneraci?
Přátelské objetí vzniklo ve starém Řecku jako úvodní chvat k volnému zápasnickému stylu
Socialismus s oholenou lidskou lebkou
Až já budu velká, bude ze mňe sblka (Ô6SR)
A já sám, vždycky sám svý národy okšíruju (+++)
Odpouštějme přátelům jejich omyly - jen tak se můžeme udržet naživu
Samozvanému hostu na zuby nehleä, nebo tě pokouše
Werichs o o» a z těch krás nebe mít, záleží jen na nás (a v tom je právě
ten háček)
Pokojj lidem dobré zvůle
Blahoslaveni duchem slabí, neboi jejich je království nebeské - ale je
skutečně tak velké?
Nemám rád, bdí=li někdo, když my spíme, mohou z toho vzniknout nepříjemné situace

Clu JINA' NEŽ. OSTATNÍ', KO^n^MeUk ľ)
Redakce Elixíru upozorňuje
své čtenáře na další výrazné zlev=
nění svého časopisu.
Elixír byl vzhledem k inflačnímu
kursu koruny epět značně zlevněn
na poš&eu 1 Kčs o
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i Závislost revolucí na mezinárodních
yftazích0
Na vyšší gardové akademií
IoBo Surevceva byla urychleně stažena učebnice "Kag pebedit". Její
auter9 jistý Pyrrhes, bude po zatečení postaven před vojenský soud.
•A

Zábavu i poučení nabízí
podnik bohaté tradice, hodinový
hotel Haštal, dočasně s pánskou
ebsluheuo
Praha 1, Haétalské nám.

Revoluce v kterékoliv zemi více nebo méně závisí nejen na výveji
vnitřní situace, ale i na mezinárodních vztazích, o...... o
Vývoz kentrareveluce bývá jednou z
vnějších funkcí různých imperialisticW.
kých mocností v různých obdobích seučasné epochy.
Tuto infermaci vám předkládá skruptum
PF UK s názvem " Teorie státu a práva"
sepsaného za vědecké redakce
prof. I)r0 J. Beguszaka DrSc.
Skriptum vydalo SPN v roce 1966.
Vřele doporučujeme!

Na základě prohlášení tiskového mluvčího vlády, dementujeme i my, že jsme viděli v úterý
7.1. v poledne na Strahevě sovětský obrněný transportéro Také musíme pepřit, že by nějakými kulořmety opatřené vozidlo našich dočasných přátel zaparkovalo toho dne
ve 4 hodiny odpoledne před Sinkulárneu a pak se prejížděle mezi
budovami VŠCHT a ČVUT. Avšak jest
pravdou, že při tem nikoho nezabili,

Kolega Svatopluk Horáček nás
požádal e provedení tiskové opravy
chyby, ktsrá se vloudila de článku
Povzbuzení, otištěném v minulém čísle Elixíru® Na konci tvrdé věty druhéhe
podstavce má být místo "....jak se
vyjádřil a. Horáček" správně "...jak
se vyjádřil S. Horáček".
Žádáme čtenáře, aby si tuto nemilou
chyb»1 opravili.

LEDEN Í F
(na povědomou notu a la Manon)

Čím to že jen v lednu

Snad ještě po Silvestru

Když skřípe mráz

Nám v žilách krouží jed

Čím to že jen v lednu

Snad ještě po Silvestru

Uá každý z nás

A málem by nás splet

Přečetná předsevzetí

Málem by klidné hlavy

co do koše hned letí

Zabředly do té vřavy

Ten leden ten leden ten leden

Ten leden ten leden ten leden

čím to že zrovna v lednu

Však k velké naší spáse

Ač kolem mrzne led

Je to jen malý špás

Čím to že zrovna v lednu

K veliké naší spáse

Chce se nám měnit svět

Je to jen krátký čas

Provádět různé změny

A nikdo nebyl sveden

Ze kterých stejně nic není

Protože ten leden

Ten leden ten leden ten ledea

Je jeden jen jeden jen jeden
Milan Schult"
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